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Doen, watwijkunnen.
„Door toe.te geven aan de ont-

moedigende gedachte, dat wij toch
nimmer de groóte mogendheden in
weerkracht kunnen evenaren en daar-
°rn ook maar na te laten watbin-
Oen ons bereik ligt, zouden wij ons
zelven als minderwaardige natie be-
stempelen. Willen wij onze zelfstan-
digheid geëerbiedigd zien, dan is het
toch web in de eerste plaats noodig,
dat wij toonen, daarvoor iets over
te hebben."

( Voorloopig Verslag, Tweede Kamer,
Marinebegrootiïig 1906.)

„Nederland is het aan zich zelf ver-
Plicht, verplicht aan de veiligheid
van het vaderland en aan de zelf-
standigheid van zijn volksbestaan,
om met ernst en ijver te streven naar
krachtige en daadwerkelijke weerbaar-
heid te land en ter zee

Ken krachtige Zeemacht in het bij
zonder is derhalve onmisbaar, ten
ei"de: 1. onze neutraliteit ook en
vooral iv de overzeesche bezittingen
£P afdoende wijze te kunnen hand-
haven, en 2. zoo al niet tegen de
vloot eener groóte mogendheid op-
gewassen, ons toch als bondgenoot
begeerlijk te doen zijn.

Daartoe moet het Nederlandsche
»olk beseffen :

denplicht om onze nationaliteit ook
ter zee te kunnen verdedigen;

het belang eener oorlogsvloot ter
bescherming van onze koloniën en
van handel in streken, waar geen
°f geen voldoende rechtszekerheid
bestaat voor personen en goederen."

Rovenstaande drukken wij over uit! ''et Jaarverslag van Onze Vloot.
Ons Curagaosche volk is reeds lang

overtuigd zoowel van den boveube-'chieveu plicht als van bovenbeschre-ven belang. Maar, of het b..sel' van
dien plicht, en de waarde van datbelang met betrekking tot de Ko-lonie diep is doorgedrongen bij de
«ooge Regeering, betwijfelen wij we!eer> weinig.

Herhaaldelijk hadden wij gelegen-
heid er op te wijzen, dat Curac.ao'shandel en scheepvaart niet vol-
doende beschermd, noch verdedigd
"orden. Wij achten het werkelijk van
"et hoogste belang, dat in de Cura-
S&osche wateien voortdurend een

gestationeerd blijve. Laatdan van Nederland uit van tijd tot
t'jd een oorlogsschip Suriname en

de omliggende havens bezoeken, als
het onvoldoende geacht wordt, dat
het wachtschip op reis naar Cura-
eao, of van daar terugkeerend, die
havens aandoet. Wij maken ons
sterk, dat er thans vrij wat meer
yang in de diplomatieke afwikkeling
van .-.aken zou komen, als ons oor-
_ogBB<aiip wat meer kracht kon bij-
zetten aan onze eisenen.

„Zoolang wij niet moedeloos het
hoofd in den schoot willen leggen
bij el!; gevaar, maar ons door vijand
of bondgenoot willen doen eerbiedi-
gen, is een vloot, zoo sterk als onze
nationale kracht gedoogt, een gebie-
dende eisch tot handhaving van Ne-
derlaidsch onafhankelijkheid." (¡bid.)

Een enkel flink oorlogsschip, voort-
durend in onze onmiddellijke nabij-
heid, zou reeds veel nut kunnen
stichten eu zeker aan de bevolking
de overtuiging schenken, dat het
niet langer verwaarloosd en ;ds niet
geteld, maar werkelijk beschermd en
verdedigd werd.

Dat de Nederlandsche Regeering
nimmer vergere, hoe de belangen van
burgers der andere Mogendheden in
de naburige Republieken behartigd
en beschermd worden. Een Cura-gao*
naar moet toch nooit kunnen zeg-
gen: was ik maar een Amerikaan,
een Duitscher, of een I '.rit, dan kreeg
ik zeker schadevergoeding, veel vlug-
ger en veel grooter.

Voo.nl in de benarde omstandig-
heden waarin wij thans verkeeieu,
!""rt raeu herhaaldelijk, boe bet
volk ¡sterft geneigd is vergelijkingen
te maken, elkander overtuigend, dat
er heel anders zou gehandeld zijn,
als een andere Natie op dezelf-
de wijze behandeld, haast hadden
wij geschreven mishandeld, ware ge-
worden als thans de Nederlandsche.

Dergelijke overdenkingen komen
onze eer als Nederlander te na.

Ook Nederland, wij zijn er zeker
van, zal toonen, dat het zijn Kolo-
niën weet te beschermen en te verde-
digen.

Als dis blijde toekomst nu maar
niet te ver weg ligt. Dan kon wel
eens geschieden, wat gebeurde in den
ouden tijd. „Terwijl de Senaat be-
raadslaagde, ging Sagunte ten gron-
de."

De toestand is hoogst ernstig. Wij
kunnen niet genoeg met nadruk daar
op wijzen. Dat men toch handele
met bekwamen spoed. Het zal spoe-
dig te laat zijn. Ons arme volk
mist de noodige krachten om lang
weerstand te bitden.

Kunnen de Kamers van Koophan-
del en Nijverheid hier niet handelend
optreden om met kracht van rede-
nen de nooden van ons volk aan
Bestuur en Regeering bekend te ma-
ken?

En welk een prachtige gelegenheid
voor de Vereeniging „Onze Vloot"
om zich nuttig te toonen en het
volk meer en meer aan zich te
verbinden. Aan deze Vereeniging komt
het toe bij de Regeering aan te drin-
gen op een flink wachtschip, dat
steeds in onze onmiddellijke nabij-
heid blijven zal om de belangen van
onzen handel en scheepvaart te ver-
dedigen eu te beschermen.

Feulleton.
DE TOEKOMST VAN CURAÇAG

ALS

Nederlandsche wereldhaven
IN

WEST-INDIË.
\-fcen lezing gehouden in cene bijeenkomst

Van de Groep Suriname van het Al-
gemeen Nederlandsch Verbond op

den lln. Mei 1908, door J. C. Lo-
man, Civiel-Ingenieur.)

Voor eenige maaiden had ik het
oorrecht eene reis te maken in deVest-Indische wateren met Panama,s eindpunt. De talrijke indrukken,'f. ik toen ontvangen heb, deden

_,* _ spoedig tot de slotsom komen,at voor onB von- j„ t]je wateren
°8 een belangrijke rol is weggelegd,P het toonee! van den wereldhan-

i ei- en omdat de handel van ouds-v*er.. I 8geweest de hartslag van het-^erJerlandsche volk, scheen het mijet onbelangrijk, dit onderwerp inv.ne bijeenkomst van het Algemeenj'ecJerlandsch Verbond in te leiden,
?>er nooP> °-at U allen mededra-
| s wordt van ons groot verlan-m> flat Nederland weer zijne oudeaftts onder de eerste handelevol-

keren der aarde mag innemen en
van de schitterende gelegenheid ge-
bruik maakt, die zich aanbiedt, nu
het Panamakauaa) over een zestal
jaren zal zijn voltooid en de West-
Indische wateren daardoor hunne af-
gelegen ligging zullen zien verkeeren
iv eene der drukst bevaren zeerouten.

Dat mijn oog voornamelijk geves
tigd is op Curasao, is, naar ik hoop,
geen beletsel voor U om toch belang
te s'ellen in dit onderwerp, dat
slechts gedeeltelijk Suriname raakt.
Men vergete toch nimmer, dat Cu-
rasao Nederlandsch gebied is en dat
de bloei van welk Nederlandsch ge-
bied ook. waar ook gelegen, zoow.-l
directe als indirecte voordcelen op-
levert voor alle Nederlanders op de
geheele wereld. Ik hoop U heden avond
duidelijk te maken, welke belangen
op het spel staan en U tevens aan
te toonen, hoe het mogeljjk is, dat
mijne denkbeelden worden verwezen-
lijkt. Doch hiertoebehoort eene krach-
tige, opgewekte, vaderlandsche be-
weging- op touw gezet te worden;
wij moeten alen in daad en ge-
schrift dit denkbeeld werelreldkun-
dig maken, opdat dit ongemerkt
in alle Nederlandsche gewesten wor-
de overgenomen en als bij intuï-
tie, spontaan door elk Nederlan-
der de wensch wordt geuit, dat in
deze gehandeld moet worden: Dan
komt de zaak van zelf in de regee-
ringskringen en in 's lands vergader-
zaal en dan ben ik overtuigd, dat de
Neáerlandsche stam een belangrij-

ken slag gewonnen heeft in den strijd
der volkeren op het handelsgebied.

Zoonis ieder zal weten, wordt de
handel getrokken door waterwegen
als rivieren, meeren en zeëen Waar-
een waterweg begint, waar een ri
vier bevaarbaar wordt, of waar eene
goede landingsplaats is, ontstaat
een centrum van bevolking en van
handel. In de middeleeuwen zag men
op vele plaatsen in Europa steden
ontstaan om die redenen. Tengevol-
ge van de onophoudelijke oorlogen
en roofpai tijen kon toen ter tijd de
handel zich wel niet zóó krachtig
ontwikkelen, als gewenseht was,doch
men behielp zich door dikke muren
en forten en door convooien of escor-
ten van gewapende lansknechten.
Toen in Nederland en Relgië de po-
litieke toestanden gunstiger werden
dan in het achter gelegen Duitsch-
land, kon zich de handel aldaar
rustiger ontwikkelen en werd de
grondslag gelegd voor dien reusach-
tigen handel, welke in de 16e, 17e
en 18e eeuw de geheele wereld deed
verbazen. De Hollandsehe zeehavens,
waar de goederen uit de schepeu der
binnenwateren werden overgeladen,
kwamen tot ongekeuden bloei, hoofd-
zakelijk als gevolg van de gunstige
ligging van de toenmaals belang,
rijkste zee, de Noordzee, en door de
gunstige politieke toestanden, die
oneindig beter waren dan die in de
achtergelegen landen. Povendien be-
stond de Regeering toen ter tijd
vrijwel uitsluitend uit handelslieden,

die duidelijk inzagen, dat handel de
hoofdfactor was voor een bloeiend
Nederland. De overheid steunde in
dien tijd zoovee! mogelijk dien we-
reldhandel en de gevolgen bleven dan
ook niet uit. Nederland bereikte het
toppunt van bloei. Met steun der
Overheid werden ontdekkingsreizen
ondernomen, weiden koloniën ge
sticht en werd de handel van de
mededingende mogendheden zooveel
mogelijk geknakt. Spanje, eertijds
de krachtigste koloniale mogendheid
der wereld, werd teruggedrongen van
het handelstooneel door het kranig
optreden van de Nederlandsche Re-
geering en door de lakschheid vau
het Spaansche Gouvernement, dat
zijne overzee^cbe bezittingen door
wanbestuur langzamerhand liet weg-
kwijnen. Later, toen ook de Nedei-
landsche Overheid zwakker optrad
en voornamelijk Engeland de belang-
rijkste medediñgster werd, begon ook
onze handel achteruit te gaan. Hel
einde der 18e eeuw zag den Neder-
landschen handel zelfs vrijwel te gron-
de gaan en toen na de Fransche
overheersching, na den val van Na-
poleon, het Koninkrijk der Nederlan-
den door vereeniging van Noord- en
Zuid-Nederland geboren werd, werd de
oude beproefde handelspolitiek ver-
laten en begon het stelsel de boven-
hand te krijgen, dat de regeering
den handel slechts duldde, doch niet
bevorderde. Het volslagen gebrek
aan inzicht in de toekomst deed voor
ons de Zuid-Afrikaansche bezittin-

gen verloren gaan en als ware dit
nog niet genoeg, wij verkochten het
eiland Singapore en de bezittingen
aan de Goudkus* op de Kust van
Guinea. Wel werden in de afgeloo-
pen 19e eeuw schatten gelds ver-
diend door uitzuiging van Java,
doch de Nederlandsche handel kwijn-
de, de handelsvloot had weinig te be-
t( ekenen.

Eerst in de laatste 40 jaren is er
verbetering gekomen.

Voorgegaan door eenige prinsen
uit ons vorstenhuis, vooral Prins
Hendrik, broeder van Koning Wil-
lem 111, kwam er eenig leven in de
vaderlandsche reederijen. Teen het
Suez kanaal geopend werd, werden
voornamelijk door steun van Prins
Hendrik, die er schatten van geld
uit zijn eigen vermogen aan waag-
de, verschillende stoomvaartlijnen
opgericht, die zich nu in eenen groo-
ten voorspoed mogen verheugen. La-
ter volgde een stoomvaartlijn op
Amerika en een kleine 30tal jaren
geleden volgde, dank zij den steun
van Koning Willem 111, deKonink-
lijke West-Indische Maildienst. Ne-
derland werd wakker, zijn vlag be-
gon weer te waaien in de verschil-
lende werelddeelen. Laler volgde de
Zuid-Amerika-Lijn en de Java-Chi-
na-Japan-Lijn. Toeneen paar jaar
geleden de Zuid-Amerika-Lijn dreig-
de te gronde te gaan,, ging de Neder-
landsche regeering er zelfs toe over
deze particuliere maatschappij gelde-
lijk te steunen, iets teuigs in de

Postspaarbank.

Langzaam, maar mot taaie vol-
harding, drongen de fijne vezels van
het breed vertak te wortelgestel in den
harden, drogen, rotsaehtigen Cura-
(jaoschen bodem. De kostbare plant,
waarvan men zooveel goeds ver
wacht, is nog wel niet diep gewor-
teld, nog wel niet ingegroeid in ons
volksbestaan, maar z\) slaat toch
goed aan. staat friscli" en gezond,
is blijkbaar reeds gevend aan ons
klimaat en bodem e_ belooft voor
de toekomst veel.

Drie jaren lang wei i met zeer veel
moeite, opoffering en toewijding het
teere pbyjtji «.t f*n verzorgd;
met voldoening mogen wij er dus
wel o]) wijzen, dat alles voorspelt,
dat hei wel gaan zal, en er gegron-
de hoop bestaat, dat de Postspaar-
bank werkelijk ook in onze Kolonie
hare heilzame werking zal kunnen uit-
oefenen.

Maar, voorzichtig! Wij zijn er nog
bij lange na uiet. Ecu ieder, die het
goed meent met de arme bevolking
moet zijn krachtige medewerking
blijven verleenen. Wij zijn pas bij
het allereerste begin.

Van de 3250 inleggers, op ultimo
December 1907 aanwezig, behooren
er 1688, dus meer dan de helft,
tot het stadsdistrict. Best mogelijk,
en wij gelooven he_ ook wel zoo
goed als zeker, dat door de oprich-
ting der Postspaarbank ook in de
stad meer gespaard werd, maar hier
was niet op de eerste plaats behoefte
aan een spaarbank.

Gelegenheid tot sparen bestond
Uier sinds lang, en steeds werd er
een druk gebruik van gemaakt. Ook

nu blijft zij bloeien naast de Kolo-
niale I'ostspaarbank.

Van 1 Juli 1906 tot 30 Juni 1907
werd bij „De Spaar-en Releenbank"
gestort tot een gezamenlijk bedrag-
van f 81,851.92% in 3759 stortin-
gen.

Die 1688 inleggeis bij de Kolo-
niale Postspaarbauk in het stads-
district mogen wij niet ten volle re-
kenen als nieuwe spaarders. Daar
zal menige overlooper bij zijn, die
van de Spaar- en Releenbank naai

de „Koloniale" Spaarbank overliep.
Als zuivere winst mogen echter wel
geboekt worden de overige 1562 in-
leggers van de buitendistricten en
de eilanden. Al aanstonds zal het
ons opvallen, hoe gering datgeheel is.
hoe weinig er tot nog toe gespaard
werd voornamelijk in de buitendistric-
ten van Curacao.

Het aantal "inleggers bedraagt

in het 2° district 92
3' „ 113
4' „ 100
5' 128

Van de ± 15,000 mensehen, die
in de buitendistricten wonen, zijn
slechts 433 in bezit van een spaar-
bankboekje. Dat is toch bedroevend
weinig! Maar dat geringe getal ver-
liest nog veel aan waarde, als men
eens nagaat, hoe het is samenge-
steld.

Van de 92 boekjes in het 2' dis-
trict zijn er 19 in handen van min
dirjarigen zonder Inroep, hoofdzakelijk
van schoolkinderen. ín het 3" dis-
trict 78 van de 113, in het 4' dis
trict 73 van de 100. in het 5" dis
trict 102 van de 128.

Daar blijven dus voor het 2* dis
trict slechts 43 meerderjarigen over,
voor het 3' 35, voor het i' 26,
plus één veretniging, voor het 5*
26.

Het 2' district is het hoogst aan-
geslagen, wat de volwassenen betreft,
het minst met betrekking tot de
schoolkinderen.

Ook blijkt, dat het 2* district bet
meest welvarend is, of beter, het minst
armoedig. Ofschoon dit district liet
kleinst aantal inleggers telt, is de
spaarzin daar toch het grootst. Het
geringer getal komt van het min-
der aantal sparende schoolkinderen,
maar de volwassenen sparen er des
te beter. In het 2* district werd
door minder inleggers meer ovtrge-
spaard dan in de overige buiteudis-
tricten.

Ingelegd werd

in het 2' district f 1,021.39
3' 933.29
4- 372.04
5' „ 951.42

De eilanden overtreffen onze bui-
ten districten verre. Ingelegd werd
op:

Ronaire:
Kralendijk f 5 514.83%
Rincón 1.164.95
Aruba 6,916.06%
St. Martin (N. G.) 8,079.65%
St. Eustatius 2,964 50%

Saba:
Rottom 7,682.56
Windwardside 363.67

Op de eilanden staat het er ze-
ker goed voor.

Het gezamenlijk aantal inleggers
op de eilanden bedraagt 1129, waar-
van 778 schoolkindereu, en 351 vol-
wassenen.

Een aardigen kijk op de werking
der spaarbank in de geheele Kolonie
geeft Rijlage D van het Jaarverslag,

Van de 3250 inleggers waren 1783
1 choc .kinderen, 43(5 behooren tot
Nijverheid, ambachtslui derhalve, 121
tot den Handel, 51 Landbouw, 6
Jacht en Visscherij, 280 Vrije beroe-
pen, onderwijs, ambten en bedienin-
gen, 196 Huis- en stalbedienden,
34 Losse werklieden en anderen, niet
iv een bepaald beroep arbeidenden,
9 Gepensionueerden, 229 Meerderja-
rigen zonder beroep, 79 Zeelieden,
26 Vereenigingen.

Wat Wijkt nu uit dit alles?
Dat het begin, het moeilijke begin

gemaakt is; maar ook volstrekt niet
meer dan dat.

Allen, die eenigen invloed kunnen
uitoefenen op hun ondergeschikten,
moeten samenwerken om het ijverig
en geregeld gebruik maken van de
Postspaarbank meer algemeen te
maken. Lr zijn nog verschillende
lagen in onze maatschappij, waar
de kennis van deze heilzame instel-
ling nog niet schijnt doorgedrongen.

Op Curasao zijn er maar 4 vis-
schers, die spareu, maar 25 losse
werklieden, 50 zeelieden, 95 handels-
bedienden, 136 huis- en stalbe-
dienden. De spaarzin moet bij deze
lieden worden opgewekt. Velen onder
hen verdienen voldoende om wat te
kunnen overleggen. Maar het geld
wordt verkwist aan drank, ijdeleu
opschik en pret maken.

Laat men het zich tot een ge-
woonte maken om bij het uitbeta-
len van het loon aan huisbedienden



Nederlandsche handelsgeschiedenis
Hierdoor heeft de regeering harelijdelijke houding verlaten en heeftzij eindelijk getoond, dat de scheep-
vaart belangen de hoogste belangen
zijn voor het Nederlandsche volk,
heeft zij getoond in te zien, dat dehandel de vlag volgt. Op éen voort-gaan van de regeering iv deze lijnis mijn betoog gericht.

Zooals zooeven is medegedeeld,
het Nederlandsche volk zijnkracht en zijn voorspoed niet alleen

te danken aan de ligging vau zijnland aan de monding van dri
belangrijkste rivieren van NoordWest Europa n.l- Rijn, Maas enSchelde, en de ligging aan de Noord-zee, eens de belangrijkste zee voorhet handelsverkeer, doch ook aan
zijne handelspolitiek eu zijn gunsti-
ge biunenlandsche toestanden.

In de grijze oudheid bestond or
ook een klein rijk, dat door zijneligging en zijne binnenlandsehe rust
tot hoogen handelsbloei is geraakt,
Fhoeuicië was een landje, gelegen
aan de Syrische kust inde Midaeï
landsche zee; het was omringd door-
grootere en kleinere staten, die veelal zóó. slecht geregeerd werden ofzóó woelig waren, dat de handels
man deu moed niet bezat er groó-
te zakeu te beginnen. Het gevolgwas, dat Puoenicië bloeide, doordathet streng geregeerd werd en er han-del en scheepvaart door de regee-ringszorg veilig waren. Rekend isdat de Phoeniciërs reeds de Roode
zee, de Perzische Golf en de Golf vau
Rengalen hebben bevaren, zeeën die
ruim twee duizend jaar later eerstdoor de Spanjaarden en Portugee-
zeu opnieuw zijn ontdekt. De volksplantingen, die de Phoeniciërs sticht-
ten, werden op gelijke verstandige
wijze bestuurd en dezelfde handelspo-litiek werd er gevolgd als in het moe-derland, zoodat deze volksplantin-
gen ook al zeer spoedig tot hoogen
bloei kwamen.

Men noeme slechts den naam Carthago.

Is het niet alsof de Nederlandschehandelsgeschiedei.is eene herhaling isvan de Phoenicische eu Carthaag-
sehe. Eene enkele stad als Carthagobeheerschte toen d< n wereldhandel,
evenals Amsterdam dat later zou
doen. Alle opkomende gr.ote nio-
gendhedeu trachtten met naijver Car-

o te verwoesten, hetwelk zich ou-der zijne beroemde helden als Ifaniii-bal schitterend verweerde. Lijkt dituiet op onze geschiedenis met de tal-
looze baudelsoorlogeu tegen Enge-
land en Frankrijk, waariu onze riel.den als de Ruyter cu Tromp .-
cu den roem 'van hunne steden en
provinciën hoog hielden ?

Een ander sprekend voorbeeld isde stad Genua. Iv de middeleeuwen
was de stad of republiek Genua eene
der machtigste staten aan de Mid-
dellandsche zee. Deze kleine republiek
bezat ook nederzettingen hier en
daar langs de kusten dezer binnen-
zee en voerde ter wille van zijnen
handel zoo noodig met machtige te
genstanders oorlog, dikwijls" metschitterenden uitslag. Toen* de Mid-dellandsche zeè niet meer de wereld-zee was, en andere volkereu langza-merhand in beteren oecononiischeu

-land geraakten door biuuenlnnd-
scherusten opbloei van hunnen han-del, begon Genua ook te vervallen
en werd eene ware „ville morte" tot
het midden der vorige eeuw. Toen
werd het öuez-kanaal gegraven en
plotseling werd de verlaten havendoor vele stoom vaartlij ven aange-
daan en het oudebedrijf keerde terug.Een net van spoorwegen, waaron-
der do bekende spoorweg door den
St. Gotthardtunnel, voerde de bin-nenlandsche producten aan eu te-
genwoordig vertoont zich Genua als
de belangrijkste stad van Italië' en
eene der grootste steden aau de Mid*dellandsche zeo. Het scheppen van
eenen nieuwen weg voor hef- vVeiell-
verkeer kon dus het vervallen Ge-
nua doen opleven tot eene wereld-haven van deu eersten rang, Dat
zulk eene herleving niet geschiedt

zonder gewichtige offers, spreekt vanzelf. Voorgegaan door rjjke particu-
lieren, zijn door stad en staat millioe-
nen besteed om Genua nltê gemak-
ken te verschaffen, waarover eenebelangrijke haven moet kunnen beschikken. Leu kostbare dam in zeedient als golfbreker en heeft het woe-lige water van de oude rêe veran-
derd in eene prachtige havenkom..VJillioeaep en nog eens millioenen
heeft de staat uitgegeven voor hetbouwen van de noodige spoorlijnenom de haven gemakkelijk te verbin-den met het achterland. Bekend is.dat Genua door de meeste passagiers
uit Noord- en Midden-Europa ge-bruikt wordt als inscheept) aven naar
Oost-ludië. Alle mogelijke hulp heeft
men in die haven. Een pas.agebiljetvoor eene stoomboot geeft, vrijstel-
ling van visitatie voor den reiziger,die van buiten over de Italiaanschégrenzen gaat op weg naar Genua,
De staat en de stad ontzien geld
noch moeite en het gevolg is dan ook,
dat Genua niet alleen bloeit, doch'
jaarlijks in bloei toeneemt.

Voor ¡ons Nederlanders komtnu eenvoorbeeld, waarover wij beschaamd
moeten staan. Laten wij den blik rus-
ten op de kaart van Oost-Azië, dantreft ons oog dadelijk Singapore.
Azi"*, ¡s nu in handen van de En-gelsehen. Voor ongeveer tachtig ja-
ren echter woei daar nog de Neder-landsche driekleur. Wij hebben tot
onze schande dat kleine eiland af
gestaan aan Engel md, omdat we
toen niet beseften, dat het door zijneschitterende ligging voorbestemd zouzijn om tot ongekenden bloei te ge-
raken. Ongemerkt is het in En°*el.schen handen overgegaan en nu zouelk Nederlander er alles voor
hebbeu om het weer terug te briiu.'o.De ligging van Singapore is eerstvan belang geworden bi¡ de opkomst
van de stoomvaart. Voor zeilscb
was daar een station giet nooZeilschepen gaan meestal direct vande eene haven naar de andere zonder

aaü te doen, om la-

ding iv te nemen of te lossen. Zeil.schepen worden meestal met een be-paalde lading bevracht en varen ze]-
deu of nooit iv geregelden dienst.Stoonisehepen daarentegen mceteu
nu eu dan havens aandoen om kolon iv te nemen en doordat ze dik-wijls in geregelden dienst varen, zijn
ze dan bovendien verplicht onder-
weg vele havens in dien di<*>nfM* aan
te loopen, om verzekerd te zíjn al-
tijd voldoende lading te krijgen.

Nu ligt Si: gapore voor dit doel
buitengewoon gunstig en wel ten
eerst, opeenen weg, waaralle sche-
pen langs moeten, komende van
Europa naar Oost Azië en ten twee-
de te midden van de eilanden vanXederlandsch-Indië, waardoor hei
Engelsche Singapore de stapelplaats
is geworden van de producten uitden Nederlandêchen archipel. Elk
schip kut verzekerd zijn te Singa-pore lading te vinden en kan ten
allen tijde steenkool krijgen tegende laagste prijzen en in alle kwa-
liteiten en hoeveelheden die men ver-
langt. Als men in Singapore ziet.
met welke eenvoudige mi hielen daar
eene h.ven is gemaakt, dan begrijpt
men eerst, van welk ecu overwe-gend belang de ligging fr. Ontel-
baar vele schepen liggen steeds opde ruime reede vooranker te laden
en te lossen. Tallooze lichters en
kleine booten worden door Chi
zen van uit de kust naar boord ge-
roeid, zoodat de reede als het ware
krioelt vau kleine vaartuigen. Eene
menigte groóte mailbooten van alle
natiën der wereld verlevendigt het
tafereel. Aan havenwerk is zoogoed
als geen cent beste,*,]: de natuur
heeft hier het ingenieurswerk, 6n-
noodig gem lakt. Toen echter de
snelle mailbooten in de vaart kwa-
men, was de reed e niet meer vol-
doende. De enkele uren, die zoon
boot in de haven kan dooit)
gen, moeten goed gebruikt woeden.Laden, lossen, water innemen, pas-
sagiers opnemen eu afgeven, kolen
buien, dat alles in korten tij:] te

doen, gaar niet op eene reede, waar
soms een' enkelen dag op een ¡aar
wat zee staat. Men maakte 'dus
houten steigers, die langzamerhand
door de_ particuliere firma's werden
uitgebreid en zoo bleef Singapore
met uiterst eenvoudige tniddele
ue haven, die wel geeu' fraaien in-
druk maakt, doch aan alle eischeu
voldoet, die men stelleu kan.

Toen de Nederlandsche n
mot groot leedwezen zag dat !
zatnerhand alle producten van
Nederlandsch eilanden (gelukkig be-
halve van Java) via Singapore ver-
scheept werden, beraamde zee middo
leu om dit groóte verkeer naar eene
Nederlandsche haven te lokken,
kassar op Celebes werd wat gehol-
pen, doch hoewel de scheepvaart
op Makassar niet onaanzienlijk was,
de groóte Transatlantische lijnen
komen daar niet, omdat daart.
ligging niet gunstig is; wat lading
evenwel aangaan, die was daar al-
tijd ruim voorhandeu. Men moest
dus naar een beter gelegen punt
zoeken en uien vond dit op het ei-
land I'oeloe Keh ten noorden van
At joh : het dorpje Sabaug. De

iq van Sabang is dan ook
voortreffelijk, wel niet zoo centraal
aks Singapore ten opzichte van on-
zen archipel, doch op I\_ dag stoo-
mens verwijderd liggen de tabaksvelden van Dcli en omliggende land-schappen, het rijke peperlaud Atjeli
en de Maleische staatje? der toe-
komst op het schiereiland Malakka,
met hunne i übberplantages eu tin-mijnen, terwijl bovendien op twee
dagen stoomens verwijderd Padang,
de afvoerhaven voor de Nederland-
sche Ombiliens-teenkolen-miinen van
Su matra's Westkust ligt. Met
animo is die Nederlandsche ha
opgericht, doch veel geidelijken

! verleende de Regeering
Men liet langzamerhand al
aan de particuliereu; deNeveríaHandelmaatschappij heeft er gro
sommen gelds in

'ring trok zich vrijwel >"

te vragen naar het spaarbankboek
je. Evenzoo als er eens een karwei
tje betaalt wordt aan ververs, tim
merliedon, metselaars eu dergelijken.
Die lui moeten onophoudelijk berin,
nerd wordeu aan het sparen. Zi;
moeten het groóte nut, de noodza-
kelijkheid daarvan inzien. Zij moe-
ten begrijpen, dat het hoofddoel
van de Spaarbank niet is geld over
te houden, maar het goed te leeren
besteden. Niet zoozeer geld OVER
te leggen, maar te overLEGG LX,
hoe liet geld te gebruiken. Ook zij
moeten, niet jaarlijks, maar iedereu
dag ecu huishoudelijke begrooting
opmaken; inkomsten eu uitgaven
tegenover elkauder wikken en we-
gen. Alleen de hoogst noodzakelijke
uitgaven toestaan, onverbiddelijk al
het niet strikt noodige vermijden.

Hu ook het hoogst noodzakelijke
moet men zich nog zoo voordeelig
mogelijk aanschaften. Voordeelig,
dat beteekent niet altijd zoo goed
koop mogelijk, maar zoo, dat men
er het meest en het langst voordeel
van trekt. Voedzaam, gezond voed-
sel, zouder liflafjes, alleen op Zon-
en Feestdagen iets minder alledaagseh.
Stevig, gemakkelijk schoeisel, en geen
luxe-artikelen. Zindelijke, sterke klee-
ding, eu niet wisselend met iedere
mode. De duurdere kleedingstukken
niet dadelijk in de week afdragen,
maar bewaren voor feestelijke ge-
legenheden. Hen nette hoofdbedek-
king, eenvoudige hoofddoeken, of
Curagaosche hoeden, eu geen bloe
meutuinen of veerennesten, linten-
en strikken-uitstalkasteu uit f'arijs.
Flinke, degelijke, Curagaosche meu-
bels zijn ook sterker dan die opge-
prikte, opgeplakte snuisterijen uit
het Ruiteulaud.

Maar uu ook weer niet op
enkelen feestdag alles verkwisten.
wat men iv een geheel jaar heeft
uitgespaard. Lang voor" liet feest
er is, moet meu berekenen, hoe men
dat fatsoenlijk vieren kan; en dan
ook geeu cent méér uitgeven. Als
men iv den feestroes is, kent meu
de waarde vau het geld niet. maar
wil altijd meer en meer, terwijl meu
toch ncoit verzadigd wordt

De buitengewone uitkomsten, de
toevallige baten, enkel eil alleen voor
buitengewone uitgaven afzondereu, op
de spaarbank brengen, en niet weg-
brokkelen tusschen 'de gewone on-
kosten voor het dagelijksch huishou-
den. Altijd, iederen dag, ook op feest
dagen, minder uitgeven dan verdiendwerd, of gespaard bleef. Immer de
tering naar de nering zetten. Akijd
iets overhouden. Zoo zal meu immer i
gedekt zijn voor buitengewone
vallen, voor ziekten, sterfgevallen,
of feesten, wanneer men steeds trouwal het: geld, wat, niet oumiddelijk
besteed moet worden, ook het gering-
ste, ter bewaring geeft aan de Spaar-
bank. Ais he_ thuis blijft Hggeu,brandt het groóte gaten in den zak,
en valt er door.

Als men werkeloos is en zonder
brood en vol schulden, leert men
het Lest de waarde van het geld

kennen. Dan eerst ondervindt meu,
hoeveel moeite meu moet doen, hoe
hard er gewerkt moet worden om
een paar gulden te verdienen. Ver-
geten wij dit toch niet iudeoogeu*
blikken van betrekkeiijken overvloed.

Dat een ieder zich beijvere om de
Postspaarbank te doen bloeien, het
strekt tot welzijn vau 't algemeen.

Waarom wij hiertoe zoo nadruk-
kelijk aansporen.

Omdat wij tot de treurige gevolg-
trekking zijn gekomen, dat het nieuw-
tje er af schijnt. In de eerste 2 ja-
ren werd f93,542 10% ingebracht,
dat is bijna f47,000 per jaar, en
gedurende't jaar 1907 werd slechts
ingebracht f34,091.12%. dat is aan
merkelijk minder dan het gemiddel-
de. Zoo gaan wij den kreeftengang
en dat mag niet.

Voor onze Vloot.
„De tweede koloniale mogendheid

kau en moet ter zee meer praestee-
ren, dan thans het geval is.

Maar al te zeer is de meeniug ver-
spreid, dat onze marine niet uit haar
verval is op te richten, maar al te
veel wordt het streven voor de ver-
hooging onzer weerkracht ter ** zee
beschouwd als een verloren zaak. Lu
toch is dit geeuszins het geval, want
zou.ler twijfel zijn wij in de laatste
jaren vooruit "-egaan; maar wij
zijn nog lang niet waar wij moeten
zijn. De leus is thans: bezuinigingop militaire uitgaven", eu de ma-
rine lijdt daar onder, de vooruit-
gang welke in de laatste jaren te
bespeuren was, is weer tot stilstand
gekomen, de aanbouw is bepaald

het. uiterst noodzakelijke, — het
afwerken van het schip waaraan men
begonnen was, —de uitgaven voor
het personeel zijn veel hooger ge-
worden en daardoor kan minder be
sreed worden voor het materieel.

Zoo lang het Nedeilandsche volk
als geheel zich niet sterker voor de
vloot interesseert, is geeu degelijke
vooruitgang te wachten en zoolang
do vloot uitsluitend, te-recht of ten
onrechte, leu naam heeft van nietbuiten te kunnen komen, zoo lang
zal belangstelling van het Xe lerlaud-
sche volk niet toenemen.

Wij redeheefen nu in een kringetje
rond: Zoodra er belangstelling is,
zal de vloot, sterker worden, en als
de vloot sterker is, zai er meer be-
langstelling zijn. Intusschen is er no.oecu ander middel om deze voor on
ze marine zoo zeer gewenschte be
langstelling op te wekken, eu die
even groot te maken als in anderelanden het geval is.

(¡aan wij eens na wat men daar-
toe in die landen gedaan heeft. Door
het patriotisme van enkele mannen
van naam en vermogen, die inzagen.
dat de grootheid en het wolzijn vanhun land onafscheidelijk verbonden
waren aan de macht, 'die men ter
zee kon ontwikkeld!, weiden reu

tig groóte vereenigingen opgericht,
welke, zonder politieke drijfveeren.
door allerlei middelen de vloot tot
ontwikkeling en kracht trachten te
brengen. In Engeland heeft men

The Xavy League", in Frankrijk
„La Ligue Maritime frangaise", in
Duitschland de „Deutscher Flotten-
Verein.

Ouder de vereenigingen, die zich de
ontwikkeling der nationale energie
ten doel stellen, komt het ons voor
dat een vloot-vereeniging een eerste
plaats inneemt. Het doel daarvan
is in de hoogste mate vaderlands-
lievend. Aangespoord door de over-
tuiging, dat de kracht der vloot een
noodzakelijke voorwaarde uitmaakt
voor de grootheid van het land,legt ecu zoodanige vereeniging er
zich met kracht op toe om bij het
groóte publiek de belangstelling in
zaken, welke verband houden met
de zee, te doen geboren worden of
te doeu herleven. Op verschillende
wijzen tracht zoon vereeniging ha-
le luudgenooten op te wekken uit
ecu bedrjegelijke gerustheid, en hun
te doen gevoelen, dat hunne onver-
schilligheid zwaar drukt op liet wel-
zijn van het: land.

En werkelijk, is het niet voldoende.indien zij zich de gebeurtenissen der
laatste jaren herinneren, ir; welk
tijdsverloop om zoo te zeggen het
kanon steeds over de zeeëu heeft ge
sproken, en waarin de geschillen dei-
volkeren door den zeestrijd zijn be-slecht?

Wat wij gezegd hebben omtrent
het bijzondere belang der marine,
hebben alle volkeren, die het een-
maal verkregen standpunt willen be
waren, reeds lang ingezien. Als voor-
beelden hiervan mogen dienen, dat
iv Engeland in vijftien jaar tijds de
sterkte der oorlogsvloot verdrie-
voudigd is; Duitschland heeft een
vloot, gebouwd, waarvan ecu der-
tigtal jaren geleden nog niets bestond,
en (iie thans gelijk staat met, zoo
al niet krachtiger is dan de Fran*sche vloot; de' Vereeuigde Staten,
onze koloniale nabuur, zijn iv hetstrijdperk getreden, en zullen binnen-
kort een krachtige vloot bezitten.

In één woord, "alle mogendheden
versterken hun zeemacht, en lietschijnt alsof de tweede koloniale
mogendheid .deze feiten niet ziet, en
er onverschillig voor blijft.

Nederland schijnt te vergeten, dathet prachtige en waardvolle' koloniënbezit, waar ook uitgestrekte streken
zijn, welke zelfs nog niet zijn onder
zocht of doorkruis..

-Nederland te*vergeten, dativ deu Stillen Ucéaati vele groóte
endheden reusachtige belangenhebben, dat daar ceu nieuwe mogend-heid zich ontpopt heeft met ceumacht ter zee, waarvan de wereldniet droomde. Nederland schijnt te

vergeten dat de kaart in Oost-Aziëgewij.igd is, en dat vele tegenstrijdige belangen daar met elkander i;
botsing kunnen komen. Nederland
schijnt te vergeten, dat China aar
het ontwaken is, en dat onze kolo

niën omringd zijn door tal van mo-jgendheden, die om den voorrangdingen. Nederland schijnt te vergeten,
dat botsing van groóte belangen
nog uooit op vredelievende wijze isopgelost, en verbeeldt zich misschiendat de door onze vloot betoondekrachtsontwikkeling ons bewaardheeft voor het gemoeid worden inden laatsten oorlog.

Deze staat van zaken moet toch
elk Nederlander, die zich bekommertom het welzijn des lands, ter hartegaan. Hoe er aan tegemoet te ko-
men? De inspanning eu de pogingen
van enkele personen, hoe lofwaar-dig ook, zijn daartoe onvoldoende.Hiertoe is de werkdadige en oordeel-kundige tusscheukomst van den"Staat noodig. Maar de Staat ban-delt slechts onder den druk der al-
gemeene opinie. Het is deze opinie,
welke gewonnen moet worden, en
dat is het wat allerwege de oprich-
ters vau een vlootvereeniging zich
ten doel hebbeu gesteld.

De oprichting der Ligue maritimefrangaise in 1899. ging met groóte
moeilijkheden gepaard; maar dank-zij het, doorzetten der verschillendepogingen en de mildheid van enkele
rijke steunpilaren, neemt die vereeni-
ging* thans ecu eerste plaats in on-
der de groóte propagandalichamen.
Onder het beheer van een bestuur,waarin ecu aantal der invloedrijk-
ste mannen zitting hebben, verheugt
deze vereeniging zich in een toene-menden bloei. Alle zaken, welke demarine betreften, worden door deVereeniging met. de grootste aan
ducht bestudeerd, en men wint daar-
omtrent de meest bevoegde beoor-deelingeu in, en t-m slotte wendt deVereeniging al haar invloed aan omde oplossing te bereiken, tot welkemen omtrent de verschillende vraag-
stukken gekomen is. Op deze wijze
heeft haar invloed zich reeds her-haaldelijk bij het nemen vau beslui-
ten doen gevoelen.

In Duitschland. waar thans 680.000
personen lid zijn, werd de Flotten-
verein op den 30en Apri! 1898 op-
gericht. Het doel dezer Vereeniging
wordt in het reglement, als volgt
saamgevat: Zij acht een sterke vloot
noodzakelijk, voornamelijk voor hetbehoeden der zeegrenzeu tegen oor-
logsgevaar, tot het behouden van
de plaats, welke het land onder de
mogendheden inneemt, tot bescher-
ming der algemeene belangen en derbestaande handelsbelangen, en totbeveiliging van in andere laudenverblijf houdende landgenooten.
Daarom stelt, de vereeniging zieldoel de wetenschap en de belang-
stelling van het volk op te wekken
eu te versterken voor de beteekenisen den toestand der vloot.

De Engelsche Navy League noemtzich een buiten all»partijen staande
organisatie, welke de regèeri'ng'en dekiezers steeds wijst op het bijzonder groóte belang om een krachti-
ge marine te bezitten, als zijnde de
beste waarborg voor het behoud van
den vrede. Het doel is om iniich-

tingen te verspreiden, welke het onzaggelijk groóte be'ang voor het Rij
aantoonen van maritieme krachwaarvan de handel en het bestaëvan het land afhankelijk zijn. 1Navy League wil er verder op wijzenwelke zware eischen een oorlog aade marine stellen zal, en brengt h.feit ouder de aandacht, dat de'vloomet sterk genoeg is om aan die eischete voldoen. Verder oefent zij invloed
uit op de maatregelen, welke genomen wordeu voor de uitbreiding dci
maritieme macht van het Rijk'.Wij stellen ons nu voor dat Nederland inliet door andere volkerágemaakte spoor moet treden."

(Utr. Dagbl.)

Nieuwsberichten.

Curaçao.
Bericht.

Om te voldoen aan de belangstei
ling onzer Lezers hebbeu wij bede:
ook het begin der Lezing van
Heer Loman als feuilleton afgedrukt
Onze Lezers bezitten nu deze lezinj
in haar geheel.

Ons Verslag.

Wij lazen in De Vrijmoedige va
)onderdag 11.:
„Naar aanleiding van 't verweel

van de „Amigoe"" betreffende haai
verslag van des Meeren de Jo.ncheère's rede over de concessiën-kwes'ie, deelt onze berichtgever ons mededat hij niet het oog heeft gehad ofenkele woorden; zoomin op de weinige in dat verslag, al of niet juist*,
van de rede medegedeeld, als op do
vele in dat verslag weggelaten. Hi;heeft alleen bedoeld, hetgeen wij dan
ook schreven, dat onze collega niet
gelukkig is geweest in het „weer-
geven"; de lezer krijgt uit het bc*
doelde verslag een geheel verkeerden
indruk van de rede in haar geheeC
Ouze berichtgever voegt er bij, dat■Ie spreker, zooals gewoonlijk," goed
verstaanbaar heeft gesproken. Hier-
mede sluiten wij onzerzijds het debat.'j

Tot zoover De Vrijmoedige.
ledere polemiek is uit, den booze?Onze Collega heeft er een einde aan-

gemaakt; niet aan het booze, maar
aan (Ie polemiek; wij zullen ons duf?
maar tevreden stellen met zijne, naar
wij veronderstellen, vergoelijkende!
verklaring. Geen enkel Lid van dea
Raad, geen enkel der Verslagg¡
zal het echter eens zijn met d<
wering, dat de Heer DE Jo.NC
uk „zooals gewoonlijk, goed
staanbaai' lueft gesproken." Wij
durven wedden, dat .ook met dat
laatste verslag aan De. Vrijmo
van zijn berichtgever het niennin 1
eens is dan de Spreker zelve.



schonk alleen den noodigen steun
door de oorlogsvloot daar geregeld
koleu te laten innemen, door e
"'lailbooten der Stoomvaartmaat-
-Bchappij „Nederland" geregeld te la-
ten binnenloopen eu door eenen

van Dcli naar Sa-bang geldelijk te steunen. Boven-
"-hen kaerde de kans van den Atjeh-
Oorlog, ten gevolge waarvan de uit-voer van dit rijke land niet de
£lucht nam, waarop men had gere-
kend. Sabang kwijnt dan ook, hoe-
pel het niet te ontkennen is, dat
"net 'linke doortastende staatsbe-
taoeiïng nog zeer veel terug te winven zou zijn. Voor Sabang was liet
«an ook ecu zware mededinging als
öieweling den strijd aan te binden
tegen het beroemde Singapore en
tegen de vrij belangrijke haven Pi-nang, waar ook eens de Holland-
sehe vlag gewaaid heeft en waar
|Jog bet groóte oude fort wijst op
de oude Hollandsehe kracht eu liet
oude Hollandsehe zelfbewustzijn. Ten
slotte is de stichting van Sabang
***s kolenstation aanleiding geweestvoor het Engelsche bestuur om dehavenwerken én van Pinang én van
Bii-o'apore met alle mogelijke mid-delen te verbeteren en zijn daar uu
havenwerken onder handen, die
Schatten vau geld kosten, doch dan
Ook zeker aan Singapore haar eer-
ste plaats op de handelskaart zul
'en blijven verzekeren.
,"e hoofdleering uit de geschiede

öis van de Straits-Settlemeuts (de
'j'igelsche bezittingen Singapore en
.fenang in de Straat van Malakka)
J 8) dat ons land indertijd door ge-
brek aan doorzicht de beide belang-
r'.ke havens van Z.O. Azië heeft
prijs gegeven en uu waarschijnlijk
tevergeefs moeite en kosten maakt
"tn een klein gedeelte van den han-del terug te winnen voor Sabang.

Het is nu, dat ik eerst overga
tot het bespreken van het onder-werp, dat als titel geldt van dezetering, nl. uk toekomst van cuba-
'"'A(' AI.S _N__l>Elí].AT\l>S<'HE WEttELD-

*^vv i:.\ i.\ West-Indik. Achtereen-volgens \_eiy j|%- eenige voorbeelden'eliundeld, die allen kunneu dienen4j beschouwingen over dit onder-werp."
(Hier volgt, wat wij verleden weekreeds afdrukten.

■"{Red. Am{)

Ken droevig ongeluk.

Onder zeer veel blijken van belang-
telling werd Maandagavond het
toffelijk overschot van den Jongeheer

>■ A. 'de Veer Daal ten grave ge-
lagen, die daags te voren, tei wijl hij
aan 't jagen was op Groot-Piseadcra,
tyor het onverwachts afgaan van
?*'.iu jachtgeweer doodelijk getroffen
ierd'.

Onze Vloot.

Aftn het zoo juist ontvangen Jaar-
verslag dezer Vereeniging ontléenen
ffij nog het volgende:

De Vereeniging telt, 11 Begunsti-
gers, die te samen f 1.400 stortten;
cok werd van eene Dame een gift
van f5OO ontvangen. Aan contri-
butie werd ontvangen f 1.361,88.

De Vereeniging kon dus beschik-
ben over de somma van f 6.264,88.

Het saldo in kas op 1 Januari
bedraagt f 1.238, 18% terwijl opeen
spaarbankboekje f 2.100 gestort werd.

Pest.

De Heer Jacob Sleeper, belastnet de waarneming der zaken van
de Amerikaansche Legatie te Cara-
cas heeft aan de Regeering te Wa-
shington geseind, dat zich te La
Guaira 8 nieuwe gevallen van pest
hebben voorgedaan, waarvan 1 met
doodelijken afloop. Deu 30,u.° Mei
■9 ook te Caracas één persoon aan
pest overleden.

De Nederlandsche Consul te Port-
of-Spaiu heeft hier officieel bericht ge-
zonden, dat ook op Trinidad twee
gevallen van pest zijn vastgesteld,
beide met doodelijken afloop.

Voor La Guaira bleef de quaran-
taine gehandhaafd, welke verledenweek ook afgekondigd werd voor
schepen komende van Trinidad.

Stadsreiniging.

Van o Juni, 12 uur n.m. tot 12 Juni
--2 uur werden in het fi-jcalaat aan-
gebracht:

193 ratten.
792 muizen.
Uoor de werklieden van de remi

KÍngBcommÍBBÍe werden uit verschil-
let* koralen en erven aan de Over-
2*jde 112 karren vuilnis verwijderd';
°P Pietermaai, deu berg Altenti van
openliggende gronden 108 karren
£uil uu "oude blikken, zoomede van
het terrein Monteberde p. m. 400
kruiwagens oud blikwerk.

Door de meerdere aangehuurde

werklieden voor de stadsreiniging en
Quarantaine-maatregeleu werden uit
sloppen, stegen en biunenplaatsen
van woningen in de Willemstad en
aan de Overzijde (voor het oog der
Politie verborgen) Í30 karren vuil en
vodden weggevoerd.

De slachtplaats werd eiken morgen
gereinigd, terwijl de markt alwaar
versch vleesch te koop wordt aangebo-
den, steeds schoon en het geheele zee
strand eiken dag in orde werd gehou-
den, zoomede riolen en goten ; terwijl
dede straten, door de aangehuurde
werklieden en dwangarbeiders eiken
dag werden geveegd, zoodat wat
reinheid betreft, alles er vaar wensch
uitziet, ook werden de mestvaalten
uitgebrand.

Battenverdelging.

De Medical Record bevat een ar-
tikel van de redactie, waarin aan-
gedrongen wordt op maatregelen
Tegen het toenemend pestgevaar. Na
er op gewezen te hebben, dat in 1907
bijna geen enkel deel van de wereld
vrij gebleven is van pest, daar zij voor-
gekomen is in Bntseh-Indië (in toe-
nemende mate) en Afghanistan,
Derzië, China,Srraits Settlements,'Ja-
pan. Formosa, de Filippijnen, Austra-
lië', Afrika, Turkije, Aziatisch Rus-
land, 2 gevallen te Glasgow, sedert
Augs. 1907 iv Californio en in den
laatsten tijd aan de Goudkust, wijst
zij op het erkende feit dat, evenals
de gele koorts wordt overgebracht
door de stegomyia, de malaria door
de anopheles, de pest wordt over-
gebracht.»door de vlooien van de
door pest besmette ratten. Zij zou,
wanneer liet in Engelsch-Indië, van
waar de pestbesmetting uitgaat, on-
mogelijk is de ratten uit te roeien
(wat zij niet toeg. _ft), wenschen dat
er een internationale overeenkomst
werd gesloten (daar alle rijken er
belangbij hebben) waarbij voor-
schriften 'werden gegeven tegen het
overbrengen van ratten uit besmette
plaatsen door de middelen van ver-
voer, in het bijzonder van schepen.
Zij ziet, iv de moeite en last voorden
handel geen reden om, waar het zulk
een groot belang geldt, dit aan gel-
delijk voordeel op te offeren.

Naaf aanleiding van bovenstaand
bericht togen wij op onderzoek uit
om te weten te komen, of men ook
hier bij het dooden van ratten op
de eerste plaats die ratten tracht
te verdelgen, die reeds besmet kun-
nen zijn en de besmetting naar hun
rotgenooten op Curaeao kunnen over-
lweng-t.il, wij bedoelen de ratten voor-
komt nde op bootf.n en schepen. Wij
ontvingen nu de volgende opgave:

Ratten vau de navolgende schoe-
ners, nl.

14 Mei 1908. VandeColumb. schoe
ner „Blanca Francisca" 78 ratten.

28 Mei. Van de Nederl. schoener
..Electra" 3 ratten.

4 Juni. Van de Columb. schoener
„Águeda" 4 ratten.

Van schepen te samen '85 ratten,
die door middel van zwavel-uitroo-
king werden gedood

Van harte juichen wij het toe, dat
nog steeds de vervolgings oorlog
verklaard blijft tegen alle knaag-
dieren, maar geiooven toch, dat het
ten zeerste geraden is hun schuil-
hoeken in de schepen en booten niet
alle zorg op te sporen. Kan het.
claiiton-apparaat daarbij niet groóte,
goede diensten bewijzen?

Belastingherziening.

't Gaat vlug in zijn werk. Woens-
dag 11. werden door den Kolonialen
Raad, met enkele wijzigingen, weder
een achttal Ontwerpen goedgekeurd.
Woensdag a. s. zal het wel de laat-
ste openbare vergadering zijn. die
over de Belastingherziening wordt
gehouden. Een merkwaardig histo-
risch tijdvak za! daarmede voor Cu-
racao worden afgesloten. Eu dan
eens afwachten, hoe het nieuwe stel-
sel za! werken.

C.S.S.V.

De Curaeaosche Scherpschutters-
vereeniging is overgegaan in 't Cura-
gaosche Weerbaarheid*-korps, waar
van het nieuwe reglement op da
laatste bladzijde dezer courant wordt
openbaar gemaakt.

DeChristiansted.

moest gaan dokken en is daarom
een paar dagen later hier aangeko
men.

De Mail.

Naar het schijnt om quarantaine-
maatregelen in New-York te ontloo-
pen gaat de Philaielphia niet verder
dan San luan en zal een afzonder-
lijk schip, de Aurora, verder doorrei*-
zen naar Pto. Cabello, Curagao en
Maracaibo.

Onze Financien.

Het jaar 1908 zet goed in, ook
voor de eilanden. Gedurende het eer-
ste kwartaal werd aan Belastingen:

ontvangen geraamd
Aruba f 14,889.05 f ..,800
Bonaire f 9,973.57 f 7,562.50
St. Martin (N.G*.) f 4,2 .1 81 JÍ f 3,612.50
fSt. Eußtathie f 1,198.8 _ 11,100
Saba 938.35 f 1,27.".

Aan Inkomsten van onderscheiden
aard

ontvangen geraamd
Aruba f28,009.50 f7,190
Bonaire f 1,630.98 700
St. Martin (N.G.) f ..!>.."_*!*4 56«.75
&t. Eustatius f 283.01% -270.
Saba f 439.92 275.
De Pachtgelden brachten op.
Arubn f1,247.65%, geraamd w¡w f 7~>o.
Bonaiue 1899.04 „ f312,50

Bundergelden van gouvernemen ts-
gronden in concessie afgestaan wer-
den alleen op Bonaire geïnd.

Zij brachten op f 204. 37y,, geraamd
was f 100.

Vergunning tot het ontginnen van
phosphorznre kalk op Aruba bracht

% 2;.,914.93 op, geraamd was f 5,000.
Het steigergeld voor St. Eustatius,
pro Memorie geraamd, bracht niets
op.

IngezondenMededeelingen.

"Cuidado con las Medicinas
Perniciosas"

Los médicos condenan unánime-
mente el uso de las emulsiones que
contieuen Creosota ó Guayacol. Es
bien sabido que estas sustanciascuan-
do se toman mezcladas con el Acei-
te de Hígado de Bacalao irritan el
estómago y los reñones, entorpecen
la buena nutrición y por las frecueu-
tes evacuaciones que causan, produ-
cen el rápido aniquilamiento de los
enfermos

El Dr. Parsons, un distinguido es-
pecialista de la Ciudad de México,
dice á este respecto: "Refiriéndome
al valor germicida de la Creosota,
cuandc se le administra á enfermos
tuberculosos, incorporada á prepa-
raciones de Aceite de Hígado de Ba-
calao, declaro: que los experimen-
tos químicos y la observación cui-
dadosa de un gran número de ac-
sos, han demostrado que cualquiera
que sean los resultados benéficos que
los eufermos puedan recibir del uso
de la Creosota y otras sustancias
irritantes, estos resultados los nuli-
fican los efectos perniciosos que ejer-
cen tales drogas en el estómago.

Es un hecho bien conocido que la
asimilación fácil y completa de los
alimentos es de la mayor importan-
cia en el tratamiento de las enfer-
medades que se caracterizan por de-
nutrición y de las cuales es tipo la
Tuberculosis. Se sabe también que
el Aceite de Higado de Bacalao, per-
fectamente emulsionado, es uno de
fos mejores reconstituyentes. Por eso
es que los más distinguidos espe-
cialistas prescriben hoy las emul-
siones de Aceite de Hígado de Ba-
calao que no contienen Creosota ú
otras sustancias irritantes, que oca-
sionan el desorden de las funciones
digestivas.

De las diferentespreparaciones de Acei-
te de Hígado de Bacalao, yo prefiero la
Emulsión de Scott que fabrican los Sres.
Scott &■ Bowne de Nueva York."

Posterij.

Lijst vim onafgehaaJde en onbestel-
baar bevonden brieven:

Aangeteekende stukken: J. J. De-
brot, Handelen Industrie Maatschap
pij „Curagao," J. H- Nenman, Geor-
ge Parra, Jacob H. de Sola.

Brieven: Francinet Agustin, R. J.
Beaujon Jr. (4), Antonio Caridad,
Francisco Cruz Mira, Señorita Do-
loria, Alejandro Gardeazabal, "J. L.
Jacob Joop, Louis López, Teodora
Lacosta, Johanues Leito, Balbina
Madora, ÍAntonele Martis, Castro
Platero, Luis N. Power, Gijsbertha
Pieters. Antonio Santiago, Carlos Sa-
bater. Juan José Tromp.

Briefkaarten: P. C S. S Cos, Lu-
cita Meyer, Jeanette l'eiliker.

Drukwerken: R. J. Beaujon .Ir. (10;
J. Leito, M. J. fensol.

Drukwerken zonder adres: 1 exem
plaar „Le dedion-bouton.
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Inschrijving.
Allen, die de plantage St. iMarie

(a) Rif wenschen te koopen, -wor-
den verzocht binnen vijftien dagen
hunne voorstellen bij de Bank schrif-
telijk in te dienen.

De Bank ziet ook gaarne binnen
gelijken termijn tegemoet voorstel-
len tot aankoop van het zont, dat
tot garen gereed is in de bakken.

l)e Voorzitter,
C. S. Gorsiha JPEz.
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REGLEMENT
VAN HET

CURAÇAOSCHE WEERBAARHEIDS-KORPS.
(.O.)

Art. 1.
Het doel van het korps is, om door

oefening in den wapenhandel en bijzonder
ín het schieten de weerbaarheid der Kolo-
nie- te verhoogen.

Art. 2.
In de maand Januari van elk jaar zendthet bestuur van het korps door tusschen-

komst van den Com'". der Troepen en van
het Garnizoen aan den Gouverneur een ver-
slag van deu toestand van het korps, zoo-
wel wat hare oefeningen, vorderingen in den
wapenhandel en iv het schieten, ' als hare
samenstelling en ledental betreft.

Aan dit verslag wordt toegevoegd :
10. het in art. 9 te noemen kasboek "en
20. het sehietregister."

Art. 3.
ledental, inbegrepen het kader, mag

het getal van tweehonderd niet te boven
gaan.

Art. 4.
Om lid te kunnen worden, moet men

minstens 10 jaren oud zijn.
tot lid te worden aan-

genomen, moet schriftelijk aan het Bestuurworden gedaan.

Art. 5.
Nieuwe leden worden slechts éénmaal

ín het jaar en wel in de maand Decemberaangenomen.
Art. 6.

ín, die niet voor tien 10. December
van ieder jaar keuris gegeven hebben hunontslag uit het korps te nemen, wordengeacht hun lidmaatschap voor het volgendjaar te verlengen.

Art. 7.
Elk gewoon lid betaalt eene contributievan vijftig centen per maand en elk onder-steunend lid naar gelieve.

Art. 8.
Het bestuur bestaat uit den Commau-

i'resident, deu Luitenant-Kwar-tiei meester als Secretaris-Penningmeester,de beide Luitenants, waarvan een defunc-Btien van Archivaris vervult, en ¿én Lid, dat Idoor en uit de leden in eene algemeene Inadering, waarbij minstens 't % gedeelte Ider leden tegenwoordig moet zijn, gekozen Iwordt. ■Mocht dit aantal niet ter vergadering Izijn, dan zal binnen acht dagen eene nieu- Ivergadering belegd worden,'die, ongeacht Ihet aantal leden, voortgang zal hebben. I

_ De Presiden', leidt de vergaderingen; bij Iafwezigheid wordt hij vervangen door den Ioudsten Luitenant. ■De Secretaris-penningmeester houdt del
i de vergaderingen aan, is belast flmet het innen der Contributies en boeten, I

en voert de Correspondente. Hij houdt ei.nl
kasboek aan, vereffent de rekening vau het Ikorps en doet elk jaar in de maand Ja- I

i rekening en verantwoording van zijn Ibeheer. Bij afwezigheid wordt hij vervan- Igen door een der Luitenants. ■De Archivaris houdt de registers der Ipresenten, de vorderingen en de boeken- Irollen bij. ■
Art. 10. I

Het door de leden gekozen bestuurslid I"dt in de maand Januari van ieder jaar Maf, doch is terstond weder herkiesbaar! I

Wanneer het Bestrur zulks noodi'>* oor- Ideelt belegt het algemeene vergaderingen. IHet is verplicht in de maand Januari'van Iieder jaar eene algemeene vergadering uit Ite schrijven. ■
ergaderingen moeten minstens Iacht dagen van te voren geconvoceerd wor- Iden, tenzij in spoed vereisehende gevallen. IOp verzoek van minstens 10 leden kan Ieen algemeene vergadering belegd worden. IVoor het aannemen van reglements-wiizin- Hminstens % van het aantal leden Invoordig zijn; vóór andere beslissingen Iminstens de helft van dit getal. ■Voor het overige gelden ook hier de Ibepalingen bedoeld bij Art, 8. ■

ingen en exercitiën wor- Iden gehouden op tijd en plaats door het IHestuur in overleg met den Commandant Ider 1roepen en van het garnizoen te be- flpalen. H

! munitiën, geweren en le- Ioed worden van Gouvernementswe'-*e Iverstrekt. ° I
Betreffende de aanvrage en het verbruik Ider murutiëti, het onderhoud en de inspec-i over wapenen en ledergoed moet wor- fldeu gehandeld overeenkomstig de door den IKapitein-Commandant van het Garnizoenaan het Bestuur schriftelijk gegeven voor Ischriften.

geven van onderricht in de Iverschillende oefeningen bepaald bij art 12 Ikan van de Landmacht het benoodio-de I

personeel worden gegeven tegen eene tege-■ moetkoming door deu Kapitein Comman-dant van het garnizoen te bepalen.

■ 10.Io. Ecu Kapitein of 1° Luitenant alsH Commandant, drie 2" Luitenants, waarvan■ een Luitenant-Kwartiermeester. Na vier]I jaar dienst in hun rang kunnen de Luite-H nant Kwartiermeester en ecu der Luitenants■ voor eene bevordering tot Ia". Luitenantaan den Gouverneur worden voorgedragen.■ Is het aantal gewone leden 100 of meerH dan kan de 1"". Luitenant-CommandantH van het korps na 4 jaren dienst in zijn rang■ aan den Gouverneur worden voorgedragenlH voor eene bevordering tot Kapitein. I■ 2r Ecu Sergeant-majoor, 4 Sergeantenl
I en (> korporaals voor een sterkte vau hetlH korps tot en met 50 leden; 1 sergeant-ma- 1■ joor, 6 sergeanten en 10 korporaals bij eenelM ktetot en met 75 ledeu, en 2 sergeant- 1■ majoors, 8 sergeanten en 12 korporaals bijl
I grootere sterkte. I

fl 3"; Van liet overige aantal leden, kanlH % gedeelte den graad van 1" klasse be-|
I kleeden. I

H nieren worden, na daartoe doorlI de leden gekozen te zijn, uit een drietaj■ per vacature, door het' Bestuur op te ma-lI ken, door den Gouverneur, op voordrachtlI van het Bestuur benoemd. Het overige ka-I■ lep wordt door het Bestuur benoemd. I■ Alvorens met ecu rang bekleed te wor-l■ den, zal door de adspirauten een examen lI worden afgelegd gelijkstaande met dat voorl■ het overeenkomstige militie-kader in Ne-II derland, evenwel voor eene Commissie be-lI staande uit den (Kapitein) Co.nmandantl■ van het korps, een der Luitenants en tweelH Luitenants van het garnizoen. Ifl Bij staking van stemmen over het all■ of niet voldoende zijn van het examen, I■ beslist de Commandant der Troepen en vanlfl het garnizoen. II De benoeming heeft geen invloed opl■ hunne wettelijke verplichtingen ten aanzienlI van schutterij, noch op hunnen rang bijl
■de zee-en landmacht. Zij worden op" hun I■ verzoek of op voorstel van het BestuurlI door deu Gouverneur ontslagen. I

B De benoemde officieren leggen in handen I■ van den Gouverneur den navolgenden eed oflI belofte af: I
fl lk zweer (beloof) trouw aan de Konin- 1■ gin, gehoorzaamheid aan de Grondwet en I■ aan de algemeene verordeningen dezer Ko-B■ lonie, zoo waarlijk helpe mij' God Almach- II tig. (dat beloof ik). I
fl Van deze eedsaflegging w-ordt op het II afschrift van het besluit van benoeming, I■ hetwelk aa'u de belanghebbenden wordt uit- I■ gereikt, aanteekeuing gedaan. I

fl De benoemde officieren erkennen die derflfl schutterij en van de zee-en landmacht in flfl hunne raugen en geven, wanneer zij in uni- fl■ form gekleed ziju, elkauder de gebruikelijke flI eerbewijs-en. fl
■ De schildwachten doen voor de officie- flI ren van dit Korps in uniform gekleed, de- fl■ zelfde eerbewijzen als voor de militaire c f-fl■ ¡icieren van gelijken rang zijn bepaald. fl
I Is dit Korps gezamenlijk met de mi- fl■ litaire macht onder de wapenen, dan sluit fl■ zij ter rechterzijde van de Landmacht aan. flI Bij gezamelijke oefeningen met het garni- I■ zoen, kau door een meerdere vau het Weer BIbaarheidskorps nimmer eenig bevel gevoerd BIworden over militairen van het garnizoen, B

dan op uitdrukkelijken last van denofficier B
van het garnizoen, die de oefening leidt. B

Art. 20. I
De kleeding, die als uniform wordt aaa- flgenomen zal bestaan uit een veld-tenue I

bestaande uit grijs linnen. De jas gesloten flmet zeven koperen knoopeu en voorzieu I
van een liggende kraag van ongeveer 6 c.M. flSchouderpassanten van rood garen, model Ials van de schutterij. Aan weerszijden van I
de borst ecu zak met accolade-vormig bij- I
gewerkte klep. H

Op de heupen passanten voor den kop- Ipel, eveneens van grijze stof. HH
Het hoofddeksel zal zijn een grijslinneu I

pet van het model van die der Infanterie, I
dtch slechts SeM. hoog. De pet voorzien I
van een 3 cM. breede grijslinneu band vau flboven voorzien vau een roodlakeu bies. HSlobkousen van wit linnen me; leder af- flzetting.

Voor officieren dezelfde tenue, behoudens flde schouderpassanten van rood laken met I
gouden borduursel (breedte 3 c.M. en lengte fl

Het hoofddeksel als dat van deminde- Irev. De band van goud met roode biezen I
afgezet, evenals de bodem en kantbiezen. HEen Nederlandsch wapen voor op de pet I
boven den band.

De kaderleden hebben als distinctief tea Ichevron op den linkerondermouw van dejas,bovendien sabelkwasten naar het model vande Landmacht.
Groóte tenue:
Feu groen laken attilla met zeven zwar-

te tressen en drie rijen knoopen; de naden, flook van derug, met zwartgaren band afgezet.De kraag vangroen laken met eene hoogte flvan 3 5 c.M. De schouderpassanten van
zwart treswerk. ■Witte pantalon; zwarte schoenen. \\mHet hoofddeksel een zwart verlakt flchacot met zwart paarden haren pluim en W\\\\

I Nederlandsch wapen; hoogte en vorm als■ de pet van veld-tenue.I v°ol' officie'en als van de minderen, be-I noudens de tressen en passanten van goud■ gevlochten koord, het belegsel van eoud-I band. °

■ De sabel: de Infanterie-sabel met zilve-■ r dragon, als voor officieren der Land-I macht. De koppel onder de jas, eveneens■ als voor de Landmacht.■ De sjerp als voor de Landmacht.De onderscheidingsteekenen voorde ver-■ schillende rangen,, als die bij de Landmacht■ m gebruik.

t officiers-kader bekostigt zijn eigen■ kleeding. Aan. de overige leden kan uit' de■ d het Rijk of de Kolonie te geven subsi-■ die een tegemoetkoming voor eerste aan-H cliafting gegeven worden, tot een totaal■ bedrag voor het geheele Korps door den■ üouverneui goe 1 te keuren.■ De uniform van deze leden, wordt als■ zij. ophouden lid van het korps te zijn,I bij het Bestuur ingeleverd.
H
______! De Korpsleden mogen alleen in uniform■ gekleed zijn bij de oefeningen, op verjaar-■ dagen van 't Vorstelijk Huis, op audiën-■ ties bij den Gouverneur, of als zij door den■ Commandant voor een of ander Verzameld■ optredeu worden opgeroepen.
I 23.
I . Wanneer daartoe gelegenheid bestaat-■ kan bij het Korps een muziekkorps wor-I den opgericht. De Kapelmeester kan denI rang van sergeant-majoor titulair beklee-■ denH Art: 24.■ Ten behoeve der muziek wordt een fondsI gevormd uit vrijwillige bijdragen der leden■ van minstens 25 centen per maand. Een derI officieren wordt belast met het beheer vanI dit fonds onder verantwoording aan het Be-■ stuur
I Art. 25.
I Aan den in Art, 24 bedoelden officier■ kan tevens worden opgedragen zich nu en■ dan van den goeden gang der repetities te■ overtuigen.
I Van den Raad vau Tucht.

B Een raad van tucht bestaande uit ze-I ven leden, wordt belast met het opleven■ der boeten, bedoeld in de na te noemen■ maatregelen vau orde en met de behande-■ Img van klachten over kaderleden en min-■ deren, inclusief het bestuur.
I Art, 27.
I _ De in art 26 genoemde raad bestaat■ uit den Commandant als voorzitter, de bei-■ de Luitenants, ecu onderofficier, een korpo-■raal en twee mindere korpsleden, benevens I■ van ieder van dezen een reserve-lid. De drie I■ nutste Categorieën worden door de leden I■ gekozen [)e Luitenant-Kwartiermeester heeft I■ nis auditeur van den raad een adviseetende I■ stem. ■
I, ,De .ia art 2< bedoelde gekozen leden■ treden jaarlijks in de maahd Januari af fl■ doch zijn terstoud weder herkiesbaar. fl
I Bij afwezigheid van leden of bij klach I■ ten over ecu der leden van den raad vallen fl■ ancienniteitsgewijze, een of meer reserve-le' fl■ den ■

Op beslissingen door den raad van tuchtgenomen bestaat geen hooger beroep. fl
Vcrpliehtingeu van de loden iefi.eno.ver het IKijk, indien R.jks- of Koloniale subsidie Bwordt verstrekt. B

De leden verplichten zich: I10. Om dagelijks op . een met den Com-mandaat der Troepen en van het Gar flnizoen te regelen uur te excerceeren en Iwel tot dat zij, ter beoordeeling van fldien Commandant voldoende geoefend Bzijn in de Infanterie-Reglementeu I eu BII (recruten). ■20. Om zich wekelijks te oefenen in het ilschijfschieten. ■"'so. Om maandelijks een velddienstoefenine- Bmee te maken, hetzij en korps of af Bzonderlijk. In het laatste geval ge- ¡H
schiedt de oefening onder leiding van een flofficier van het garnizoen. B*40. Om deel te nenien aan de openbare flwapenschouwingen * (parades) van het Igarnizoen. ■50. Om andere oefeningen door het Be- Istuur noodig geoordeeld mee te ma- Iken. H

Go. Om bij het vallen van brandschoten Izich gewapend in het Waterfort te ver- Bzamelen ter assistentie van het Gar- Bnizoen. H

De leden verbinden zich, om, geduren* Ide het jaar waarover Rijks of Koloniale IIsubsidie aan het Korps wordt uitgekeerd IIm tijden van Oorlog, oorlogsgevaar of bin- |nenlandsche onlusten op een daartoe strek- flkende oproepiug van deu Gouverneur oti- Hder de wapenen te kcmen, ter verdedi_-int_ ]■vau het eiland Curagao, of ter handhaving Hvan het openbare gezag aldaar. H

In de gevallen bedoeld in art, 32 ko- I

H men de Korpsleden ter beschikking val■ bevoegde macht van af den datum
__M PPrpeping tot en met den datum van■ heffing van genoemd besluit.H Zij genieten alsdan desverkiezen "■ bezoldiging gelijk staande met die voorH overeenkomstige rangen van hetgarnizi■ en worden eveneens desverkiezend diH het Rijk gevoed volgens de bij het <rai■ zoen bestaande bepalingen.

I Zoodra het Weerbaarheidskorps '
H band met art, 32. onder de wapenen wol■ geroepen, staan de leden onder de krijLH wetten.

■ Bepalingen betreffende het geldelijk beh-J
fl Door den Luitenant-Kwartierraee»H wordt een kasboek aangehouden, waaf■ ale ontvangsten— dus ook de boeten-'I alle uitgaven worden vermeld. ,
I Art, 36.
■ Het bedrag der Rijks of Koloniale sul■ sidie moet als een maximum worden biI schouwd.

H De subsidie wordt kwartaalsgevvijl■ ontvangen onder overlegging van het ka

B Tijdig voor de eerste ontvangst■ der jaar legt het Bestuur aan den■ mandant der Troepen en van het Gar»■ zoen een begrooting van kosten voor h£I geheele jaar over.
B Maatregelen van Or<le.

fl Het bestuur zal tijdig de leden oI pen, voor vergaderingen, oefeningen o!I Pensschouwingen. Voor deoefeningenbe■ bij art. . 7 10. 20. en Go. is dit overbodig, j

B Indien een lid verhinderd is eene■ gadering of eene oefening bij te wonen I■ hij verplicht tijdig voor den aanvang efllI ner vergadering en minstens 3 uur voed■ het begin eener oefening schriftelijk en malI reden omkleed hiervan kennis te geveu aal■ den President.

■ Een lid, dat zich voor 1 vn«**er den **>-l■ uren buiten Willemstad begeeft, is veriI plicht daarvan schriftelijk kennis te gev3■ aan den President.

I .>, Vo(.)r overtredingen betreffende de art]■ LL en 31 van het reglement benevens val■ de art. 2 en 3 van de maatregelen van oij■ de, wordt eene boete opgelegd van f 0.2aI tot f 5.

■ Hij die in gehoorzaamheid aan officieI ren of kaderleden vau het korps of weI aan kader van het garnizoen belast met■ de instructie te kort schiet, wordt gestraftI met eene boete van f 0.25 tot f 10.

I Hij die in uniform gekleed zijnde,■¡n het openbaar onhebbelijk gedraag■ in staat van dronkenschap verkeert, wordt■ gestraft met eeue boete van f 0.25 tot f 10.

I In uniform gekleed zijnde zijn de leden■ yei plicht de officiereu der Zee- en" landmachtI het militaire saluut te brengen.

Overtreding van art, 7 niet boete van*10 25 tot f2.50.
Art, 9.

Overtredingen tijdens de oefeningen kun-:
nen door deu Commandant gestraft wor-den met boeten van f 0.25 tot f5.Op de?e straffen bestaat beroep bij denraad vau tucht

Art. 10.
Bij voordurende beboeting volgens de

art, 2—5 en 7 9 kan de raad van tuchthet ontslag uit het korps uitspreken.
Art. 11.

Hij, die zijn ledergoed zoekmaakt ofmet geweren eu ledergoed ruw omgaat, hij
die, vergoeding voor uniform ... 'nietende,'deze uniform verwaarloost of /. .«kmaakt,
vergoedt den prijs vau het zoekgemaakte
oí de kosten der herstelling.

Art, 12.
Het Bestuur beslist omtrent alles, waar-in door dit Reglement niet is voorzien,

Over^angs-bepalingen.
Dit reglement treedt in werking op dendag. waarop het door den Gouverneur derKolome Curacao mocht worden «*oed»-e--keurd.
Aldus vastgesteld in de Algemeene Ver-gadering vau den 19 Maart 1908, ter ver-

vanging van het reglement, goedgekeurdbij Gouvernemeiits-Beschikking van 1G Sep-
tember 1902, No. 703. P

De Voorzitter.
w. g. I. VAN LlElt

Goedgekeurd bij Gouvernements-beschik-kmg, dd. heden No. 454.
Willemstad, den 5° Juni 1908.

De Gouverneur van Curacao.
w' S- "!" O. de Jong v. B. ex d.
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