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Curaçao, 17 Juli.

Daags vóór de Interpellatie.
Met dankbaarheid erkennen wij,

dat de Nederlandsche Pers zeer veel
aandacht schonk aan onze verwik-
kelingen met Venezuela. Er kan te-
genwoordig geen post binnen komen,
of wij vinden tal van berichten overCuragao en Venezuela. Het Neder-landsche Volk weet nu zeer goed,
wat er in onze Kolonie omgaat en
is, zoo niet van alles, dan toch van
het voornaamste op de hoogte.

Ons hoofdartikel, „Onze Haven Geblokkeerd" werd door zeer veel Bla-den in Nederland over genomen. Juistin die dagen, het was 25 of 20 Juni,
tneldde een Reutertelegram, dat het
binnenkort zou komen tot een breuk
tusschen Venezuela en Nederland,
¿ulfc een draf.dbericht, in andere
omstandigheden en tijden als sensa-
tiewekkend beschouwd, weid thans
gretig geloofd, omdat men een breuk
tusschen Venezuela eu Nederland zeer
goed mogelijk achtte na alles wat
uien uit de Curagaosche Bladen hadvernomen.

Be toon der Nederlansche Pers is
zelfs zoo krachtig, dat wij hier die
Verschillende uitlatingen niet durven
afdrukken, uit vrees onze naburen
vaar door nog meer te verbitteren.
, Voor ons echter is het schrijven
in dergelijken toon een voldingendbewijs, dat de Nederlandsche Pers
v°lkomen onzen toestand begreep
nelpen.

Tijd kondigde ons hoofdartikel
aan onder het opschrift: Noodkreet
ïit Curacao"

Ltaags daarna schreef dit Blad:l*m einde dit (den vrede) te verwe-kelijken, doet president Castro van
'enezuela waarijk niet de minste
Moeite, riet schijnt inderdaad datdeze man evenals Marnix van SintAldegonde „geenes dinghs eer moede
sOnjnt te worden dan der ruste."Hij leeft in voortdurende vijandschap
met heel de wereld. Thans is het niet
enkel Nederland, bepaaldelijk het
nederlandsch West-Indische koloniaalgebied, hetwelk het met hem te kwaadbeeft, doch ook de groóte republiek
der Ver. Staten staat met den pre-sident en zijn land op zóó gespannenv°et, dat de Amerikaansche gezant
"e Caracas teruggeroepen en de behartigmg der Noord-Amerikaanschebelangen aan de legatie van Bra
2më toevertrouwd is. Het eindevan het liedje zal natuurlijk zijn,dat Castro moet bijdraaien. Hetbericht eener iv Columbia gesmeede
samenzw?ering tegen zijn regeering'en zijn persoon — een bericht dattelkens gelanceerd wordt, wanneerCastro met de buitenwereld in on-
-111 in verkeert, verdient slechts onder
groóte reserve te worden aanvaard "

De Maasbode is van meening, dat
>>Als men zich over iets zou moe-ten verwonderen dan zou 't veeleer

over de onzerz'jds betoonde
|ankmoedigheid, dan over het feit,dat nu vermoedelijk de Nederland
Sche regeering zal toonen, dat wetoch -nog wel iets waard zijn ter
*cc, al leven we niet meer in den
t]jd der De Ruyters en der Trompen."

-öe Residentiebode beaamt wat wijfchreven: In elk geval, lang talmen
*an hier den schijn aannemen van ge-brek aan kracht, zegt de Amigoe te-

En behalve de eer van onzeag is er de welvaart onzer kolo-me mee gemoeid, wier eenige tak vanlindel en nijverheid, welke nog
°loeide, bijna geheel is afgesneden."

Het Centrum roept luide : Bkscheii-*Gng gevraagd!

Het. Huisgezin schrijft:
Gisteren hebben we de klacht, ofleve- ¿ e aanklacht van de Amigoe

* Curacao tegen den president van
VeQezuela opgenomen.

Thans komt een Reutertelegram
uit New-York, een breuk tusschen
Nederland en Venezuela als aanstaan-
de voorstellen.

Het ware misschien goed, dat het
zoo ter kwam en dat we eindelijk
eens konden afrekenen

Er is vroeger in dekolonie wel eens
geklaagd, dat Nederland president

> niet aandurfde. Laat men
er dit maal eens flink aan gaan staan.
In Europa en Amerika, zou
men dat met voldoening zien.

Weïlicht vindt een der Kamerle-
den iv het artikel van de Amigoeen
het lieutertelegram aanleiding, mor-
genm ddag aan den minister van Ko-
loniën een vraag te stellen en zoo
dezen bewindsman gelegenheid te ge-
ven, een woord te spreken, dat aan
de kolonie zoowel als aan het moe-
derland bewijst, dat do regeering
waakzaam en werkzaam is en de be-
langen van Curagao zoowel als het
prestige van Nederland wenscht te.
Waarborgen en hojg te houden.

De Gelderlander zegt

Een telegram uit Washington meld-
de gisteren, dat ecu breuk" tusschen-
Nederland en Venezuela waarschijn-
lijk Wordt geacht. Castro ligt wee;
met alle gezanten overhoop en treedt
tegenover Nederland bijzonder bru-
taal op.

Het is inderdaad te hopen, dat
onze regeering zich niet door ¡dier-
lei diplomatieke motieven zal laten
bewegen (.astro vrij spel te laten.
¡"V . \"o Mi'lüni'-'fll-' '.i"!'-' reeds
te ia iq geduld g-eoefend

De blokkade van eenige A'enezo-
laansche havens, mits goed volge-
houden, zou den man waarschijn-
lijk wel tot reden brengen. Onze
vloot is daartoe best in staat; en
het is niet in te zien, waarom we
haar niet spoedig zouden aanwenden.

Wat Castro is, toont een be-
richt in de Farijsche „Matin" aan,
wiens correspondent hij bij zich ont-
boden had om hem het volgende te
verklaren:

Venezuela is op een slechten voet
met bijna alle mogendheden. Dat is
mijn werk en ik bon er trotsch op.

„Bolívar, de bevrijder, heeft door
zijn militair genie de Spaansche on-
derdrukkers verjaagd. Ik wil grooter
werk volbrengen dan hij. Ik bestrijd
een vijand, die talrijker en beter
gewapend is, namelijk de zaken-
mannen, de cosmopolitische maat
schappijen, die beslag leggen op onze
gronden, onze mijnen, onzen han-
del. In Venezuela, Bolivia, Colum-
bia en Ecuador is bijna hetgeheele
economische leven in handen vau de
vreemdelingen. Daardoor wordt on-
ze onafhankelijkheid bedreigd.

„Er is een nauw verband tusschen
politiek en staathuishoudkunde. Ik
tart de Fransche regeering te bewij-
zen, dat de Fransche kabelmaat-
schappijen en de Fransche zaakge
lastigde niet de hand hadden in de
jongste onlusten. Omdat gij eenige
duizenden ouderdanen en kapitalen
in Venezuela hebt, verbeeldt gij u
er den baas te kunnen spelen en er
onrust te mogen wekken?

„Maar ik ben niet bang voor Euro-
pa. Laat alle mogendheden te za-
aien tegen ons opkomen; zoolang als
ik leef zal Venezuela onoverwinne-
lijk zijn."

Met die woorden werd de „inter-
viewer}" die eigenlijk niets had ge-
daan dan een onafgebroken redevoe-
ring aanhooren, naar huis gezonden.

Het brmoeft wel geen betoog, dat
al deze verwijten tegen de Europee-
sche mogendheden, gesteld al, dat ze
juist waren, op Nederland nooit
kunnen worden toegepast. Het Ne-
derlandsche kapitaal heeft, voorzoo-
ver we weten, nooit getracht conces-
sies iv Venezuela in handen te krij-
gen, al zou dit toch werkelijk geen
misdaad zijn. Integendeel, Castro doet
alles om het bestaan onzer onder-
danen in de Antillen onmogelijk te
maken en ons economisch te bena-
deelen in ons eigen gebied .

Tegenover iemand als Castro is,
nadat alle redelijke pogingen zijn
aangewend om hem tot andere ge-

dachten te brengen, rog slechts één
argument van waard-.

Latea we dit argun ent, den big
stick van Roosevelt, niet verzuimen
aan te wenden !"

Ten besluit vertaler, we nog een
klein stukje uit La A ..erica Española
van Madrid. Het stuk verscheen
reeds 15 Mci 11., maar werd hiei 8
Juli door het Diario -lel Comercio o-
vergenomen.

Wekken de Hollandsche Bladen,
welke wij aanhaalden de hoop, dat
men ook in Nederland zal verlan-
gen : Curagao worde söoedig, krach-
tig en afdoende geholpen, La Amé-
rica Española vermeen! -rt onze vrees,
dat langs diplomatieken weg alleen
zeer weinig resultaten zullen te ver-
krijgen zijn. Het blad schrijft onder
andere :

„Venezuela heeft ge!,;k, als het wei-
gert geschillen valkn ie onder het
gebied van eigen rechtbanken te on-
derwerpen aan den üpag, tot dus-
verre noodlottig voov de Republie-
ken van Amerika, daar zijn rech-
ters het Europeesch beginsel, de
wettigheid van het ver-overingsreeht
erkent en bijgevolg niet erkent
het recht van den zw-.kke, en van
gelijkheid voor de vet van alle
volken.

Een europeesch recl;>er beschouwt
een eisch van de Vereenigde Staten
tegen Venezuela níet op dezelfde
wijze, als hij een eise'i van Venezuela
tegen de Vereenigde Staten zou be-
schouwen. ! mis van het
gen

De VereenigdeStaten vertegenwoor-
digen in dit geval, behalve het
recht, dat hun ter zijde staat, ook
de macht.

Venezuela vertegenwoordigt bij de-
ze gelegenheid het protest der zwak-
ke volken tegen het opdringen der
sterkere; en de zaak, welke Venezue-
la verdedigt, is die van het recht en
de souvereiniteit van al de zwak-
kere."

Wanneer deze leer vax Drago wer-
kelijk de gevoelens beheerschen van
President Castko, die daarin een te-
genwicht ziet tegen de Monroe-leer,
dan mogen wij een minnelijke schik-
king langs diplomatieken weg niet
voor heel waarschijnlijk houden. Ook
«il het al zeer moeilijk vallen tot
eenige schikking te komen met ie-
mand, die voorop stelt, dat hij gelijk
moet hebbenen het hof v.-vi arbitra-
ge niet vertrouwt, omdat kleinere
Staten daar wel eens in het ongelijk
werden gesteld —omdat zij ongelijk
liadden.

Toch zal er een einde moeten wor-
den gemaakt aan het willekeurig op-
treden van Grl. Castko.

Men zal wel genoodzaakt worden
met wat harder treffende argumen-
ten te mikken, als het blijkt dat de
President ongevoelig is voor redelijk-
heid en elk buitenlandse!, scheids-
gerecht reeds van te voren afwijst.

Tot dit laatste besluit moet de
Diplomatie nu toch wel langzamer-
hand gekomen zijn

De onderhandelingen duren reeds
zoo lang en nog zien wij maar gjen
resultaten.

Dat men nu niet langer wikke en
wege, maar haudele en krachtdadig
optrede. Curagao kan niet lang meer
wachten.

CuraçaoenVenezusla.

Men moet tot ongeveer 40 jaren
teruggaan om in het verslag dei-
Kolonie Curagao te lezen : „De ver-
standhouding met de besturen der
omliggende republieken eu vreemde
Koloniën liet niets tewenschen over."
Wel klaagde de handel van Curagao
ook vóór dien tijd meermalen over
de belemmeringen, die hij ondervond
van de nagenoeg voortdurende on-
lusten in de Zuid-Amerikaansche re-
publieken, doch politieke moeilijkhe-

den bleven tot 1808 vrij wel uit.
In dat jaar deden zich tijdens den
burgeroorlog in Venezuela van de
zijde dier republiek eenige qnaestiën
van internationaal recht*' voor, maar
de Gouverneur van Curacao verklaar-
de in zijne rede, waarmede hij in
18(59 de Koloniale Staten opende,
dat het Kabinet te Caracas ..schijnt
te hebben berust" in de van Neder-
landsche zijde gegeven verklaring der
toenmaals aangenomen gedragslijn.

Reeds in Juli 1809 kwam de Cv
ragaosche handel opnieuw in moei-
lijkheden, toen de Staat Zulia. waar-
in de belangrijke haven van Mara-
caibo is gelegen, zich van de Ver-
eenigde Staten van Venezuela afscheid-
de en deze laatsten die haven blok
keerden. Eenerzijds verlangde men
van ons Bestuur te Curara), dat-
de blokkade zou worden geëerbie-
digd; anderzijds wenschte men het
tegendeel, omdat Zulia zich onaf-
hankelijk beschouwde en de schepen
van Curacao gaarne vrij van alle
moeilijkheden zou zien binnenkomen.

Te gelijkertijd roerde zich de in
onze Kolonie uitgeweken Venezolaan-
sche onderdanen duchtig tegen het
bestuur van hun land, en de regee-
ring van Venezuela kon met bewij-
zen, die zij aan den Nederlandschen
zaakgelastigde te Caracas overlegde.
aantoonen, dat die uitgewekenen te
Curagao krijgstoerustingen maakten
voor een inval in Venezuela.

De Nederlandsche regeering gaf
den Gouverneur van Curagao last
deze vreemdelingen, die voor de o-
penbare rusten orde gevaarlijk kon-
lien
te verwijderen.

De aanzegging tot verwijdering
kwam te laat, want de opstandelin-
gen, die zich te Curagao hadden uit-
gerust, verdreven de wettige regee-
ring van Venezuela uit Caracas, stel-
den een nieuw Bestuur in en vorder-
den in Mei IS7O het vertrek van den
Nederlandschen zaakgelastigde, die zich
met een oorlogsschip naar Curagao
begaf. Een tweetal Nederlandsche
schepen en een ingezetene van Cura-
gao werden in Venezuela aangehou-
den. Wij kwamen dus, hoofdzake-
lijk door het niet in acht nemen
van een strikte onzijdigheid en het
deelnemen van Curagaosche ingeze-
tenen aan de burgeroorlogen in Ve-
nezuela, waar voor beide p irtijen
van uit Curagao wapens en munitie
werden aangevoerd, in groóte moei-
lijkheden.

De regecriug in het Moederland
zag dat zeer goed in, eu toen een
aantal ingezetenen van Curagao in
Februari 1870 aan den Koning ver-
zochten de hierboven bedoelde Vene-
zolaansche uitgewekenen niet te ver-
wijderen, werd aan deze adressan-
ten medegedeeld, dat Zijne Majesteit
vertrouwde, „dat ook de Nederland-
sche ingezetenen der Kolonie Cura-
gao, zoowel in het belang van de
publieke orde en rust aldaar, als om
het Moederland niet onrechtmatig
in verwikkelingen te brengen, als
goede burgers en zonder dat de re-
geering gedwongen worde tot stren-
gere maatregelen, zich zullen ont-
houden van handelingen tegen eenen
naburigen en bevrienden Staat, wiens
rust en bloei trouwens niet anders
dan bevorderlijk kunnen zijn aan
het algemeen belang der Kolonie."

Het geschil met Venezuela liep dit-
maal nog goed voor ons af. De re-
geering zond het stoomfregat Ad-
miraal van Wassenaar en een klei-
ner schip, deKijkduin, in Augustus
1870 naar de haven plaats La Guai-
ra en eischte het vrijgeven der in
Mei aangehouden Nederlandsche sche-
pen, waaraan voldaan werd. On-
zerzijds werd een verbod tot uitvoer
uit Curagao van buskruit, munitie,
vuur- of blanke wapenen en andere
oorlogsbehoeften strenggehandhaafd;
doch het Bestuur van Venezuela be-
klaagde zich in 1871 wederom meer-
malen, dat dit verbod werd over-
tieden, en dat men te Curagao ge-
wapende ondernemingen tegen Ve-
nezuela voorbereidde. Te La Vela
de Coro werd in het laatst van 1870
een Nederlandsche schoener aange-
houden, die echter in Januari 1871,

nadat hij door Z. M's. stoomschip
Araste! was opgeëischt, werd vrijge-
laten. Eene poging van de Amst-el
om in Juli 1871 een Nederlandschen
schoener, die vermoedelijk met oor-
logscontrabande van Curacao was
gezeild, te achterhalen, mislukte. In
1872 nieuwe klachten van het Be-
stuur van Venezuela over uitvoer
van krijgsbehoeiten en van uit Cu-
racao agiteeren der derwaarts uit-
geweken Venezuelánen, naar aanlei-
ding van welke klachten eenige dier
lieden uit de Kolonie werden gezet.

In tusschen klaagde de Curagaosche
handel over het verbod tot uitvoer
van krijgsbehoeften en dit had ten
gevolge, dat het verbod, na raad-
pleging van den Nederlandschen zaak-
gelastigde te Caracas, einde Januari
1873 voor onbepaalden tijd weid
geschorst. Toen in October 1874
een nieuwe opstand in Venezuela
uitbrak, werd de schorsing echter
opgeheven.

Deze opstand bracht ons opnieuw
iv moeilijkheden met Veuezuela en
was aaideidende oorzaak voor een
zwaren slag, die aan den Curagao-
sche!. handel werd toegebracht. Na-
dat toch door de Venezuelaansche
regeering een groot gedeelte harer
kust in staat van blokkade was ge-
steld, werden, na het bedwingen van
den opstand, de belangrijke havens
Maracaibo en Coro voor den bui-
tenlandscheu handel gesloten, waar-
door de vaart van Curagao op die
havens met schoeners en stoomboo-
ten werd gestaakt, „eene bijna al-
zeheele stremming van den handel
hiervan bet gevolg." Door het fail-
leeren van onderscheidene handels-
huizen in Venezuela werden op Cu-
ragao zware verliezen geleden.

Het in 187-1 aanhouden in Vene-
zuela van den Nederlandschen schoe-
ner Midas gaf aanleiding tot het
in Januari 1875 zenden van een
eskader naar La Guaira en het iu-
"dieuen van een zeer krachtig ver-
toog van Nederland, waarin de on-
rechtmatigheid dier aanhouding werd
aangetoond. De Midas werd echter
eerst in Augustus IS7G vanwege de
Venezuelaansche regeering door ha-
ren consul op het Deensche eiland
St. Thomas aan den Nederlandschen
consul aldaar overgegeven. Intus-
schen waren, in October, 1875, de
diplomatieke betrekkingen tusschen Neder-
land en Venezuela afgebroken, toen o.
m. de onderhandelingen over het
weder openstellen der havens van
Maracaibo en Vela de Coro zonder
resultaat bleven.

Het Koloniaal bestuur van Cura-
gao had alles trachten te vermijden,
wat tot rechtmatige grieven van de
zijde van Venezuela aanleidinng had
kunnen geven en o. a. in Augustus
1875 aan ecu Venezuelaanschén ge-
neraal, die vija- dige plannen tegen
zijn land koesterde, het verdere ver-
blijf in de Kolonie ontzegd. Maar
Venezuela wenschte ook de uitzetting
van tal van andere personen, en
daaraan kon, omdat de uitgebrachte
beschuldigingeu niet door bewijzen
werden gestaafd, niet worden Vol-
daan.

Handel en scheepvaart van Cura-
gao kregen als gezegd door het ge-
sloten houden der genoemde havens
en door de groótebemoeilijking, die
zij ook in de havens van La Guai-
ra en Puerto Cabello van de zijde
der Veuezuelaansche regeering on-
dervonden, een zwaren slag, waar-
van zij zich eenigszius herstelden,
toen in Mei 1878 eindelijk de ha-
vens van Maracaibo en Vela de Co-
ro weder werden opengesteld.

Deze herleving was van korten duur
want in Mei 1881 werd door het
congres van Venezuela een wet aan-
genomen, die den 3". Mei in wer-
king trad, en waarbij werd bepaald
dat van alle goederen afkomstig van
de Antillen of aldaar uit Europee-
sche of Noord-Ainerikaansche ha-
vens aangebracht en overgeseheept,
bij invoer in Venezuela een additio-
neel recht van 30 pCt. zou worden ge-
heven. Dit was de nekslag voor den
handel onzer West-Indische bezittin-
gen op Venezuela.



In de politieke verhouding tot Ve-
nezuela kwam tot 1883 geen ver-
andering, doch Nederland liet zich,
na ontvangen uitnoodiging vau de
regeering dier republiek, in Juli en
Augustus 1883 door den procureur-
generaal van Curagao en een hoofd-
officier der marine vertegenwoordi-
gen bij het eeuwfeest der geboorte
van den bevrijder Simón Bolivar,
bij welke gelegenheid de president
der republiek zijne bijzondere inge-
nomendheid met hunne zending be-
tuigde.

Ofschoon de diplomatieke betrek-
kingen bleven afgebroken, liet de
Nederlandsche regeering toch in Ja-
nuari 1885 een drietal Venezuelaau-
sche havens door het fregat Tromp
bezoeken. Dit bewijs van toeuade-
ring bracht echter in den toestand
geen wijziging. Venezuelaansche oor-
logsschepen deden onze haven Cu-
ragao, waar zij vroeger veelvuldig
kwamen, evenzoo slechts bij hooge
uitzondering aan.

Eindelijk kwam in Juli J.891 te
's Gravenhage de door de Venezue-
laansche regeering naar Nederland
afgevaardigde generaal Tosta Gar-
cía, wiens komst, na gevoerde on-
derhandelingen, leidde tot een den
20a. Augustus 1894 ouderteekend
protocol, waarbij van beide zijden
verklaard werd, dat van alle we
derzijdsche vorderingen werd afge-
zien. De genoemde generaal trad
daarna op als buitengewoon gezant
en gevolmachtigd minister van de
Republiek der Vereenigde Staten van
Venezuela bij het Nederlandsche hof.

De gouverneur van Curagao ont-
ving nu de opdracht een schrijven
van de Koningin-Weduwe, Regentes,
aan den Cresideut van Venezuela te
overhandigeu en „bij die overhan-
diging de gevoelens van waardee-
riug der Nederlandsche Regeering te
vertolken, wegens de démarches
door de Regeering van Venezuela ge-
daan om de diplomatieke betrekkin
kingen tusschen beide staten te her-
stellen "Uit deze woordelijk uit het offi
cieel verslag aangehaalde zinsnede
valt op te maken, dat men er niet
aan twijfelde, of de President van
Venezuela zou een zoo hoogeplaatst
vertegenwoordiger der Nederlandsche
Regeering, belast met het overbren-
gen van eeujschrijven zijver Souvereine,
peisooulijk ontvangeu eu in de ge
legenheid stellen aan zijn opdracht
te voldoen. Dit is echter niet liet ge-
val geweest. Het Verslag van Cura-
gao over 1894 vermeldt alleen, dat de
gouverneur zich tot het vervullen van
lijn opdracht 2'i October 1894 naar
LaGuaira begaf en den 13den Novem-
ber d. a. v. terugkeerde eu het zwijgt
over de wijze, waarop aan de op-
dracht werd voldaan. En nu werd
volgens het rapport van deu com-
mandant van Hr. Ms. Alkmuur, die
den gouverneur bij zijne zending ver-
gezelde, wel is waar onze gouverneur,
zoowel te La Guaira als te Caracas,
met veel onderscheiding en met de
aan zijn hoogen rang toekomende
eerbewijzen ontvangen, doch de brief
van H. M. de Koningin-Weduwe, Re-
gentes, werd den 3den November niet
door den President doch door den
Vice-President der Republiek iv ont-
vangst geuomen. President Crespo
bleef op ziju landgoed te Maraca:,
waar onze gouverneur hem deu 9den
November ceu officieus bezoek bracht;
hij was „verhinderd" naar Caracas
te komen. Na 19 jaren afgebroken
te zijn geweest waren de diplomatie-
ke betrekkingen met Venezuela uu
weder aangeknoopt.

{De N. Rott. C.)

( Wordt vervolgd.)

De Wet op het Nederlandschap.
(HANDELINGEN.)

18 Juni.

De Heer Nelissen, Minister vanJustitie:
Het wil mij voorkomen, .dat in1907 moest worden gekozen tus-schen twee stelsels. De wetgever hadde bepaling van art. 7, 5"., van de

wet op het Nederlanderschap een-voudig kunnen afschaffen, of welhij kon de naturalisatie vergemak-kelijken van hen, die het Nederlan-derschap hadden verloren.
Onderscheiden leden der Kamerzijn blijkens het eindverslag vanoordeel, dat de wetgever in 1907heeft gedwaald toen hij het laatstekoos. Zij meenen, dat een Neder-lander door enkel verblijf buitens-

lands zijne nationaliteit niet behoortte verliezen.
Vooralsnog is de Regeering nietvan die dwaling overtuigd. Losla-ting van den eisch van art. 7, 5°.,zou leiden tot schromelijke onzeker-

heid. Wanneer ieder Nederlanderbuitenslands zijn nationaliteit be-hield tot van hem een daad zou
zijn uitgegaan, dan zouden dus zijn

kinderen, zijn nakomelingen, ook
allen zijn Nederlanders, tot ook van
heu een positieve daad zou zijn uit-
gegaan, waardoor zij het Nederlan-
derschap zouden hebben verloren,
en dat zou, dunkt mij, leiden tot
dit gevolg, dat men na jaren bij
geen mogelijkheid meer kon nagaan
wie nog Nederlander was, wie niet.

Dat begreep dan ook wel het ee-
ne lid, dat de wenschelijkheid uit-
sprak, dat art. 7, 5°., althans niet
zou gelden voor den „geboren Ne-
derlander", waarmede blijkbaar is
bedoeld de Nederlander die in Ne-
derland geboren is. Doch dat schijnt
evenmin goed. Vervulling van dezen
wensch zou leiden tot tweeërlei Ne-
derlanderschap: een Nederlander-
schap, dat men verliest door zich
in tien jaar niet aan te melden, en
een ander dat men nimmer kan ver-
liezen.

Dit nu zou leiden tot deze verwar-
ring, dat van leden van hetzelfde
gezin de een zijn Nederlanderschap
zou verliezen en de ander niet: de
meerderjarige zoon, in Eugeland ge
boren, zou zijn Nederlanderschap
verlieze'J door niet-aaumelding bij
deu consul, terwijl de vader, die in
Nederland geboren is, door niets te
doen zijn Nederlanderschap niet ver-
lie.t. Men klaagt nu al, dat men
eigenlijk uit deze bepalingen niet
wijs kan worden, maar ik vrees dat
de klachteu nog algemeener zouden
worden, wanneer aan den in het Ver-
slag geuiten wensch gevolg ware ge-
geven.

De Regeering is due van oordeel
dat, nu in 1907 de wetgever den
weg heeft gekozen om het Nederlan-
derschap niet eeuwigdurend te doen
zijn, maar de naturalisatie te ver-
gemakkelijken, er voorloopig geen
grond bestaat om een wetswijziging
voor te stellen.

De heer Rahusex: Mijnhffcr de
Voorzitter! Ik wensch met een kort
woord te zeggen, waarom ik door
de woorden van den Minister niet
volkomen tevreden ben gesteld. Het
komt mij voor, dat de tegenwoor-
dige toestaud niet deugt en afkeu-
ring verdient. Over dieu termijn
van tien jaren wordt in den vreemde
algemeen geklaagd en dat de betrok-
ken personen dien termijn lateb ver-
loopen, spreekt vanzelf; zij vergeten
hem of denken or niet aan. Het ge-
volg is, dat zij weer moeten wor-
den genaturaliseerd en al zijn nu
de geldelijke bezwaren aan die na-
turalisatie verbonden weggenomen,
toch geien die herhaalde verzoeken
.-.c-el last aan de.Doparlementen van
Justitie en van Buitenlandsche Za-
ken en aan de Wetgevende Macht.

Het komt'mij voor, dat het gezonde
stelsel zou zijn, dat men in deu
vreemde Nederlander blijft tot men
een daad doet, die daarmede incom-
patibel is. Nu zegt de Minister, dat
dit bezwaren heeft. Ja, Mijnheer de
Voorziter, elk stelsel heeft zijn be-
zwaren, eu moeilijkheden zullen steeds
voorkomen in enkele speciale ge-
gevallen, maar ik zie in het door
mij aaubevolene geen groot gevaar.
Men zal in deu regel zeer goed we-
ten wie Nederlanders zijn, evenzeer
als wij nu weten wie Nederlanders
ziju in Londen of Parijs, waar Ne-
derlandsche clubs ziju. Al mogen
er dus praetische bezwaren verbon-
den ziju aan mijn stelsel, daar staan
groóte voordcelen tegenover; voor-
eerst zullen wij den Nederlanders in
den vreemde, die afschafling van die
lastige bepaling van s. van art. 7
der wet op het Nederlanderschap
wenscheu, voldoening hebben gege-
ven.

Bovendien zal het voor Nederland
zelf, en dit is mijn voornaamste
argument, een groot voordeel zijn.

Laten wij toch erkennen, dat er
juist kracht voor Nederland in den
vreemde zit, wanneer men weet dat
in de verschillende havens der we
reld Nederlanders gevestigd zijn.
Wat doen Hamburg en Bremen?
Zij zorgen overal in den vreemde
kantoren te hebben, maarmede men
iv relatie staat. Wat doet de ver-
eeniging Het Buitenland? Men stuurt
jongelieden uit voor rekening van
de vereeniging, welk voorschot zoo
mogelijk later wordt gerestitueerd,
ten einde te zorgen dat overal in
den vreemde Nederlanders gevestigd
zijn. Wanneer men de tegenwoor-
dige wijze van handelen blijft volgen,
zullen er een massa Nederlanders
voor Nederland verloren gaan, want
de ondervinding heeft het geleerd,
dat men den termijn laat verloo-
pen.

Eu teu derde heb ik zooeven reeds
gezegd, dat de tegenwoordige wet
grooten last veroorzaakt aan de
Departementen van Justitie en van
Buitenlandsche Zaken en ook aan
de Volksvertegenwoordiging. Laten
wij het eerlijk bekennen, wij slaan
deze wetson werpen ternauwernood
gade, omdat wij ze moeten voteeren,
omdat de wet het wil. Nadeelen
ontstaan er bij een andere wijze van
doen niet, integendeel, men verkrijgt
er groóte voordcelen door.

Ik verlang van deu Minister ten

deze geen toezegging, daar is het
oogenblik niet geschikt voor, doch
ik zou hem wel willen verzoeken
om dit onderwerp nog eens nader
in overweging te nemen.

De heer Neltssen, Minister van
Justitie: Mijnheer de Voorzitter!
Gaarne doe ik den geachteu afge-
vaardigde uit Noord-Holland, den
heer Rahusen, de toezegging, dat
ik dit onderwerp in ernstige over-
weging zal nemen. Het spreekt vau-
zelf dat de argumeuten, die door
de Kegeering ziju gebruikt, aller-
minst getuigen van egoïsme, want
werkelijk, het is voor de Regee-
ring een niet geringe last om
met zooveel naturalisatie-ontwer-
pen te worden belast, want elke
aanvraag moet afzonderlijk worden
behandeld. Ik geef deu geachteu af
gevaardigde uit Noordholland vol-
komen toe: elk stelsel heeft ten slot-
te zijn bezwaren, zoowel het Engel-
sche stelsel, door hem verdedigd,
als het door mij verdedigde Ne-
derlandsche stelsel, dat, in gewijzig-
deu vorm, het Duitsche stelsel na-
bij komt. Nu geef ik toe, dat ie-
dereen wel weten zal, dat Nederlan-
ders, die hier gewoond hebben ca
die zich in den vreemde hebben ge-
gestigd, Nederlanders van origiue
zijn, maar wanneer er drie geslach
ten overheen zijn gegaan, sedert zij
het land verlaten hebben, zal men
dan nog altijd weten wie Neder-
landers zijn?

Iv Duitschland, ik zeide het daar
zooeveu, heeft men eigenlijk gelijke
bepalingen als bij ons. Ook in
Duitschland verliest men zijn natio-
naliteit, wanneer men in tien jaar
geen daad doet, waaruit blijkt van
deu weusch om zijn Reichsange-
höriglait te behouden, en ik wil
bescheiden de vraag stelleu: wanneer
er inderdaad in den vreemde Ne-
derlanders zijn, die zoo gehecht zijn
aan hun Nederlanderschap, is dan
toch de moeite niet gering om een-
maal ín de tien jaar oen klein be-
richt te zenden aan eenig consulair
ambtenaar waaruit van dien weusch
bhjkt?

ik herhaal echter, ik zal gaarne
in overweging nemen hetgeen dooi-
den geachteu afgevaardigdeuit Noord
Hollaud naar aanleiding van deze
wetsontwerpen is gezegd."

Ingezonden Stukken.
Mijnbeez. de Redacteur!

Veroorloof mij eenige opmerkin-
gen op het stuk, gedateerd St. Mar-
tin 25 Juni 1908, en geteekend G.
voorkomende in Uw 11. verschenen
courant, te maken.

In het begin van de grepen die
schrijver doet uit de laatst behan-
delde Begrooting in den Kolonialen
Raad, laatste alinea, luidt het „En
omdat van 's menschen werkkracht
koopwaar werd gemaakt, werd de
noodzakelijkheid der verhooging
(schrijver bedoelt hier de verhooging
der traktementen van eenige hoofd
ambtenaren, doorliet Bestuur voor-
gesteld) niet ingezien."

Schrijver schijnt zoodanigen afkeer
van koopwaar t n van vraag en aau-
bod te hebben, dat hij zich niet
schroomt reeds in het begiu van zijn
stuk de waarheid minder juist weer
te geven, want naar miju bestweten
staat in denotulen dat eender leden in
ziju repliek aan den Bestuursverte-
genwoordiger te kennen gaf, dat
zijne bedoeling niet was, de kwest e
van traktementsverhooging slechts
door vraag en aanbod te regelen.

Maar van waar die vrees van G.
voor vraag.en aanbod? Het is toch
ecu wet waaraan zichz.lf genieën
hebbeu moeten onderwerpen, want
slechts ;u de ideale wereld der socia-
listen, wordt iedere arbeider gelijk-
matig beloond of hij werkt of niet;
want immers zijne luiheid, zijue on-
bekwaamheid, kan hem niet verwe-
ten worden. Hij is volgens die heeren
alzoo door de Voorzienigheid gescha-
pen.

Uit het schrijven van G. kan ik uu
niet wel merken, dat hij de socia-
listische leer toegedaau is en de Voor-
zienigheid, die middelijk de wet van
vraag en aanbod heeft ingesteld, wil
verbeteren; integendeel uit zijn afkeer
voor koopwaar, komt mij een reuk je
tdgen van den bureaukraat. Nu op
deze eilandjes alsook op het platte-
land van ons geliefd Nederland droo-
men eenige rijks-gemeente- of kolonia-
le ambtenaren, ofschoon we in de
20ste eeuw leven, nog altijd van
zoon eenige superieure positie, waar-
aan ecu vet salaris is verbonden met
privelèges á la Russe. La greuouille
se vent faire uu boeuf. daar mijn
waarde lieve G- de moderne tijd
brengt mede dat als traktementen
bij ons, boven de f 3000, de propor-
ties gaan aannemen van Indische,
dat dan de capaciteit van de heeren
hoofdambtenaren niet zal afhangen
van het oordeel van een, bijna al
leen heerschenden H.E.G. maar dat
dan «Ie maatstaf zal moeten wezen

het oordeel van een College, ken-
baar gemaakt door een diploma
van een Academie, zooals er te Delft
bestaat. En wat zou zulk een ver-
eischte aan onze Curagaosche of St.
Martinsche jongelingschap voor
goed doen, hier waar men de men-
schen die zoon wetenschappelijke op-
leiding aan hunne zoons knnnen ge-
ven, wel op de vingers zou kunnen tel-
len?

Bedenke wel, waarde G., bedenken
heeren hoofdambtenaren: „Die het on-
dersteuit de kan wil hebben, dien valt
het deksel op den neus."

Udank zeggendegeachte Red acteur,
blijf ik hoogachtend

Dr. C. A. Zeppexfeldt,

Nieuwsberichten.
Curaçao.

Kerkelijke Berichten.

Zondag a. s. zullen de EE. PP.
F. Helling en R. Burgers met de
Prins der Nederlanden zich met verlof
naar het Moederland begeven tot
herstel hunner gezondheid.

*» *
Met dezelfde gelegenheid vertrek-

ken twee Postulanten naar het kloos-
ter der EE. Zusters van Roozendaal
en een naar het Gasthuis van Bre-
da om den kloostersluier aan te
nemen.

Aan allen een pleizierige, voorspoe-
dige reis en behouden aankomst.

Scheepvaart.

Vau 1 — 15 Juli liepen onze haven
binnen:

Stoombooten 15
Goeletten 7
Bijlanders 25
Jacht 1
Brik 1

Totaal: 49 schepen.

Onderwijs.

In de St. Cour. van 23 Juni werd bij
resolutie van den Minister van Ko-
loniën de heer H. J. Vooren ter
beschikking gesteld van den Gou-
verneur van Curagao om te worden
benoemd tot ondovwijser derde -¡blas-
se alhier.

De „Gelderland.”

H. M. Pantserdekschip i.-s Dinsdag
weder uit Aruba in onze haven te-
ruggekeerd en zal Woensdag a. s.
op nieuw naar Aruba vertrokken tot
het houden van schietoefeningen en
het doorkruisen van het vaarwater
tusschen Aruba en Curagao.

Wat er gedaan werd.

Onze geachte Ccllega El Imparcial
is op inlchtingen uitgetrokken en
is nu te weten gekomen uit gezag-
hebbende, vertrouwbare bron, dat
over de Carmita en Marión wel niet
geseind is, maar ti ch onmiddelijk
geschreven.

Geregeld wordt de Nederlands.he
Regeering van onzen toestand op
de hoogte gehouden.

De bemanning van La Justicia is
11 Juli 11. in vrijheid gesteld.

Volgens een bekendmaking van den
Minister van Marine, voorkomende
in het Staatsblad van 23 Juni werd
in Nederland een telegramoutvangen,
dat de Geldcrland2o Juni uit Parama
ribo was vertrokken. Wij meenen hier
uit te mogen afleiden, dat ons oor-
logsschip werd teruggeroepen door
den Gouverneur die daarvan kennis
gaf aan den Minister.

Dankbetuiging.

Ti. D. H. Mgr. van Baars mocht
als antwoord op zijn verzoek, ge-
richt tot den Gouverneur om de
arme schoolkinderen in dezen ar-
moedigen tijd van Gouvernements-
wege van voedsel te voorzien, be-
richt ontvangen, dat toe nader or-
der wekelijks 13 vaten beschuiten
beschikbaar zouden zijn voor de bui-
tenscholen van Curagao, en voor die
van Bonaire.

Uit naam der arme bevolkingen
brengen wij hier openlijken dank
voor deze hoogst welkome beschik-
king, welke zoo juist op tijd komt.

Wie spoedig geeft, geeft dubbel.
* "

In dank ontvangen van den Heer
A. Statius MuLLEaeenreclame-plaat
en het Verslag over het vijf eu veer-
tigste Boekjaar (1907) der Natio-
nale Levensverzekering-Bank van
Rotterdam.

De Heer A. Staties Muller is
agent van deze Verzekerings-maat-
schappij.

*

* Van de „ScheepsagentuurCuragao" 7
ontvingen wij een nieuwe tijdta
Juli-December voor aankomst
vertrek der booten van de K. V.
I. M. ,

" *"Van den Heer J. Camilo Palm
ontvingen wij ecu monsterflesch
Champagne Victor Cliquot, Carte Blan- !
cheA BC. De Heer Palm isagent voor
de Antillen en Zuid-Amerikaansche
republieken met uitzondering van
Panamá.

Brand.

Maandag 13 Juli brandde op Raü-
choe tot den grond toe af een nra-
gazijn, dat tevens diende voor keu-
keu, bergplaats en slaapgelegenheid
voor een paar kinderen. Des mor-
gens om 11 uur begonnen, bleef het
doorbranden tot 1 uur in den na-
middag. Met moeite werd slechts
een stuk van den nok van het dak
gered. Alles verbrandde, ook de
kleederen der kinderen.

KolonialeRaad.

Donderdagavond hield de Kolo-
niale Raad vergadering. Aanwezig
waren alle leden, behalve Dr. Fer-
guson en de heer Sexior. De Heer J.
vlöller bekleedde den voorzitters-
zetel. Alvorens de vergadering te
openen, deelde de Vooizitter aan den
Raad het overlijden mede van den
Heer E. D. E. van den Bossche,
die in Nederland gestorven was. Hij
wilde met een enkel woord den over-
ledene gedenken.

Nadat hij in 1883 als Gezagheb-
ber van St. Martin was afgetreden,
heeft hij 20 jaren lang met Cura-
gao en de Curagaonaars geleefd en
zijne beste krachten aan hunne be-
langen besteed, eerst als lid, en rap-
porteur van dezen Raad en later
na de reorganisatie van het Be-
stuursreglement, als Voorzitter. Zij-
ne verdiensten werden door de Hooge
Regeering gewaardeerd, doordat hom
de ordevan den Nederlandschen Leeuw
werd toegekend. Spreker herinnerde
er aan, dat hij de eenige was, die
onder den Voorzitter van den Bos-
sen i: deel van dezen Raad heeft uit-
gemaakt. Daarom achtte hij het zich
ten plicht deze hulde naimns den
Raad aan zijue nagedachtenis te
brengen.

Na deze rede deelde de Voorzitter
mede, dat de notulen der vergade-
ringen van 6 en 8 Mei, van 27 Mei,
3 Juni, 10 Juni en 16 Juni bij de
leden hadden gecirculeerd Op díe
van 8 Mei stelde hij eene kleine wij-
ziging voor. Er wordt in de notu-
len gezegd (bl. 23), dat artt. 216—
234 zonderhoofdelijke stemming wer-
den aangenomen. Dit is minder juist,
daar bij art. 225 er een art. 225?>/s
is bijgekomen. ZEA. stelt dus voor
het verslag te laten luiden: art.
216—225 en art. 22öbis — 234 wer-
den aangenomen. Geen der leden
had daartegen eenig bezwaar. Ver-
dere aaumerkingen werden op de
ontworpen notulen niet gemaakt.

Verder was ingekomen een schrij-
ven van den Gouverneur, waarbij
de heer G. F. Gorsira wordt aange-
wezen, om bij ontstentenis van den
Griffier, dezen bij den Raad, als zoo-
danig te vervangen.

Daarna was aan de orde eene mo-
tie van protest van den Raad van
politie op het eiland St. Eustatius,
waarbij deze opkomt tegen de rede-
voering van den Heer J. Süther-
lanu in den Kolonialen Raad den
6°. Mei ¡1 en waarbij de Raad van
politie verklaart, dat hem niets be-
kend is van een staat van zaken
op St. Eustatius, zooals de Heer
Sütherlanu dien heeft trachten voor
te stellen, waarna hij (de Raad van
Politie) overgaat tot de orde van
deu dag."

Op dat protest antwoordde de
heer Sütherlanu het volgende:

De vele en herhaalde klachten, die
ik van mannen van verschillende rich-
tingen heb vernomen over den staat
van zaken, die op St. Eustatius be-
st aat, hebben mij doen besluiten
een zwakke poging te doen tot ver-
betering der wantoestanden aldaar
door in de zitting van dezen Raad
van den 6n. Mei jl. eenige feiten, die
daar hebben plaats gehad onder de
aandacht van ous Bestuur en onze
Regeering te brengen.

Nauwelijks was mijne rede op St.
Eustatius bekend, of eene zitting van
den Raad van Politie werd belegd
om hetgeen ik gesproken heb te be-
handelen. Het resultaat dier behan-
deling is eene motie met de mededee-
ling waarvan deze Raad vereerd is
mogen worden.

Deze motie is, naar hetgeen aan
dezen Raad wordt medegedeeld, blijk-
baar gegrond op het teit dat aan
dèn Raad van Politie niets bekend
is van den staat van zaken op St.
Eustatius, zooals ik dien heb trach-
ten voor te stellen.

Nu de Raad zich toch gewaardigd
heeft dit college met het mededeelen
zijner motie te vereeren, had men



, Hogen verwachten dat hij het niet
ioozeer beneden zijne waardigheidzou hebbeu beschouwd dezen Raad
j*n afschrift der notulen der verga-

' dering, waarin de motie niet alge-meene stemmen fc genomen mede tedeelen. Doch de Raad van Politie
jschijnt anders te oordcelen, althans
ffeen dergelijk afschrift heeft dezen

ad bereikt.
Dankbaar echter voor het 'gebruik

hetwelk de Heer Gouverneur mij ver-leend heeft van het afschrift van ge-
joelde notulen, ben ik in de gelegen-heid U met den inhoud daarvan bekend te stellen. Zij luiden voor zoo-
ver op deze zaak betrekkelijk :

RAAD VAN POLITIE.
nkomst van den 19n Juni 1908
uwoordig: G. J. van Grol,

Voorzitter,
T. G. Groebe, en
VV. J. F. Mdssenden,

leden; en
C. H. Jonckheer Wz.

Secretaris a. i.
De Voorzitter opent de vergade-

ring en brengt ter tafel de NotulenNos. 13 en 14 der Zittingen van denKolonialen Raad van Curagao op
respectievelijk 4 en 6 Mei a. c, welke
notulea bij de leden gecirculeerd heb-ben en vraagt, of de leden het woord
Verlangen naar aanieiding van het-geen iv die notulen over St. Eusta-tius gezegd en besloten is. Hij ves-
tigt ¿e aandacht erop, dat de mo-
tie in de vergadering van 2(> Mei jl.
aangenomen, te laat ter bestemderplaatse aankwam, om de door haar
bedoelde uitwerking te kunnen heb-ben.

De landraad Groebe verkrijgt het
woord en zegt:
dat hij zich onthoudt uiting aan zijn
gevoelen te geven omtrent de ma uier
Waarop de Gezaghebber zijne waar-
digheid vermeent te moeten ophou-den, volgeus notulen No. 14 van den
Kolonialen Raad, omdat deze zaak
tiiet in verband staat met de begroo-
ting en het rechtswezen. Ook heefthij geene klacht of geene gegevens
hoegenaamd voor zich liggen, waar-
uit de beweerde feiten zouden kun-
nen blijken. Hij wil niet voorbarig
rijn, en misschien daardoor aan de
rechten van anderen te kort doen,
aangezien de zaak in handen van den
heer Gouverneur kan zijn.

De bemerkingen van den heer Su-
I'hehi.anu ten opzichte vau den Raad
\an Politie en den Raad van Justi-
'e zfin overdreven."
Als nu verkrijgt het lid Mussen-

den het woord en zegt:
Mijn aandacht werd getrokken

door een rede van den heer J. Sn-
therland, lid van den Kolonialen
Raad op Curagao. Voorwaar in
hoofdzaak beschrijft hij dit eiland
als verkeerende in een chaos! De
«aden van Justitie, zegt hij, beant-
woorden niet aan hun doel, omdat
!edereeu op dit eiland er lid van
wenscht te zijn om zijn partij te
kunnen dieneu. Beseft de heer Sutherland den omvang van zulk eene op-
merking? Ik geloof 't niet, of hij
is niet consequent, want bijna in
deuzelfden adem stelt hij voor, de
bevoegheden van den Raad van Po-litie uit te breiden, een Raad, die
2'JDe leden vindt onder de zelfde
groep van mannen als de Raad van
Justitie, de leden waarvan, — het
is gezegd, — hunne partij willen die-
nen. Zou het niet erg gevaarlijk
rijn, vraag ik, de macht vau den
Raad van Politie onder zulke om-
standigheden uit te breiden ? een
Raad, welks invloed in het alge-
fneen veel grooter en uitgebreider
!s dan die van dan Raad van Jus-titie. Met den meesten nadruk wilik hier ontkennen het bestaan van
een staat van zaken op dit eiland,
Zooals die is voorgesteld door den
heerSutherland."

De Voorzitter zegt, dat de per--Boonlijke aanval van den heer Su-therland op den Gezaghebber buitenbespreking kan blijven. Wat uitbrei-ding van den werkking van deuRaad van Politie betreft, hij zou
gaarne zien, dat wij hier een ge-
meenteraad konden krijgen; maarhij wijst op de opheffing van den
Towu-board te Basseterre, met een
bevolking van 9.000 inwoners,
daaruit kon men geen genoeg men-
schen krijgen, die geschikt en ge-
willig waren om het dagelijksch be-
stuur te behartigen. Hoe zal men
dan hier steeds 2 geschikte personen
«unnen vinden ?"

Ofschoon de rede van den heerkutherland als tendensieus valschbeschouwd werd, waren de leden het
Unaniem eens, dat de Raad van Po-htie aan den Kolonialen Raad op

zijne afkeuring over deze
taoest te kennen geven.

Uit hetgeen ik zooeven heb voorge-
lezen blijkt, dat behalve de tegen-
woordige motie er nog eene andere
'aoet zijn met betrekking tot het
£een in dezen Raad is gezegd, maar

den inhoud daarvan heb ik tot

mijn spijt geen keunis kunnen ma-
ken.

De landraad Groebe onthoudt
zich uiting aan zijn gevoelen te ge-
ven omtrent de manier waarop de
Gezaghebber zijne waardigheid ver-
meent te moeten ophouden, volgens
notulen No: 14 van den Kolonialen
Raad, omdat deze zaak niet in ver-
band staat met de begrooting eu
het rechtswezen. Ook heeft hij gee-
ne klacht of geene gegevens hoege-
naamd voor zich liggen, waaruit de
beweerde feiten zouden kuunpn blij-
ken. Hij wil niet voorbarig zijn, en
misschien daardoor aau de rechten
van anderen te kort doen, aange-
zien de zaak in handen van den
Gouverneur kan zijn.

De bemerkingen van den Heer
Sutherland tenopzichte van den Raad
van Justitie zijn overdreven."

Wel een voorzichtige houding! Wat
betreft het gesprokene omtrent den
Gezaghebber, onthoudt hij zich aan
zijn gevoelen uiting te geven. Im-
mers het slaat niet iv verband met
de begroot ing en het rechtswezen;
verder heeft hij geeue klacht of geene
gegevens hoegenaamd voor zich liggen.
Dat deleiten werkelijk hebben plaats
gehad of dat er geklaagd is over
het optreden van den Gezaghebber
of zelfs dat er klachten zijn inge-
diend bij het Bestuur, omtrent dit
alles bewaart die landraad het stil-
zwijgen. En waarom, Mijnheer de
Voorzitter? Omdat hij dat alles moei-
lijk ontkennen kan.

Met betrekking tot de Radeu, zegt
hij, dat mijne bemerking overdreven
ziju, dus niet geheel ongegrond, desniettemin werkt hij mede om een mo
tic vast te stellen, dat aan den Raad
niets bekend is van den staat van za-
ken, zooals ik dien heb trachten
voor te stellen.

Nu de landraad Mussenden: Hij
schijut zich gegriefd te achten doord-
ien ik zou gezegd h"bben, dat de
Raad vau Justitie niet aau zijn doel
beantwoordt, omdat iedereen op St.
Eustatius er lid van weuscht te zijn
om ziju partij te kunnen dieneu.

Het mag zijn nut hebben hier
textueel aan te halen wat ik gezegd
heb. Het luidt aldus: „lemand, tot
oordeeleu bevoegd, zeide eens, dat
de Raden van .Justitie op de eilanden
niet voldaan hebben. De Raad van
St. Martin niet, omdat niemand er
lid van wil ziju, om niet in onmin te
geraken met de parrijen; die van St.
Eustatius veel minder, omdat ieder-
een er lid vau wil ziju om zijne par-
tijen te dieneu". Ondanks de ontken-
teuis hiervan met den meesten na-
druk door den landraad kan ik de
geloo'waardigheid van den persoon
wiens woorden ik herhaald heb niet
in twijfel trekken.

Waar delandraad vraagt, of ik den
omvang, dier woorden besef, daar
antwoord ik „ja", zonder inconse
quent te zijn. Immers in mijn oog
is een Raad van Justitie, van veel
meer gewicht dan een Raad van Po-litie die ondanks het beweren van
gemelden landraad in depraktijk van
weinig beteekenis is gebleken, terwijl
menigeen van de beslissingen van
den Raad van Politie had moe-
ten appelleeren, ten einde niet hetslachtoffer te worden van de onkun-
de en partijdigheid der Raadsleden.
De bewering van bedoelden landraad
als zoude ik voorgesteld hebben de
bevoegdheden der raden van politie
uit te breiden moet ik beslist te-
genspreken. Ik heb toch verlangd, dat
zij meer gekend zouden worden, om-
dat ik mij niet had kunnen voor-
stellen, dat ,de landraden op St.
EudtatiuB zich met zoo bitter wei
nig zouden tevreden stellen. Mijne
bewei ing was: Gezaghebber en Raad
van Politie samen zijn slecht, doch
Gezaghebber alleen is erger.

Eindelijk de Voorzitter van deu
Raad van Politie op St. Eustatius.
Deze leidt zijne rede in met de
woorden: „dat de persoonlijke aanval
van den heer Sutherland op den
Gezaghebber buiten bespreking kan
blijven." Een zeer eenvoudige en ge-
gemakkelijke wijze om zich van eene
onaangename zaak af te maken.
Doch, Mijnheer de Voorzitter, mijn
aanval was niet persoonlijk, met
den heer van Grol heb ik niets te
maken, maar wel met den gezag-
hebber van St. Eustatius, ofschoon
wel is waar in den persoon van deu
heer van Grol. Ik heb den ambte-
naar op het oog, geenszins den per-
soon. Of gelooft de heer van Grol,
dat indien hij geen gezaghebber was,
maar alleen de heer van Grol, hij
in de gelegenheid zou zijn geweest
de dingen te doen die hij nu uit-
voert ? Voor den persoon van Grol
kan men onverschillig zijn, maar
wanneer de gezaghebber van Grol
een slecht gebruik maakt van hetgezag waarmede hij omkleed is, zal
ik, zoolang ik het voorrecht mag
genieten de belangeu der burgers te
behartigen, van uit deze plaatseenwoord van protest doen hooren.

Waarom mijne rede tendensieus
valsch moet zijn, blijkt niet uit de
notulen, daarom zal ik daarbij nietblijven stilstaan, maar de uitdruk-
king beschouwen als een ontboeze-

ming van iemand die een zaak tracht
te verdedigen, waarvoor hij geen
argument kau vinden.''

Hierbij bleef het, daar geen der
leden verder op de zaak inging.

Vervolgens kwam ter tafel de Ont-
werp-verordening ter verdeeling van
het eiland Curagao in districten en
wijken, met de nota vau wijzigingen
op artt. 3, 4, sen 8. Deze' geheele
verordening werd, zooals zij gewij-
zigd was, zonder eenige discussie
aaugenomen.

Niets meer te verhandelen zijnde
sloot de Voorzitter de vergadering,
die door een vrij talrijk publiek werd
bijgewoond.

Stadsreiniging.

Van 10—17 Juli werden in het fis
calaat aangebracht:

134 ratten.
768 muizen

Behalve de gewone stadsreinigers,
is er nog een afzonderlijke ploeg van
20 personen belast met net opruimen
van ouden rommel uit de particu-
liere huizen eu erveo, vooral kisten,
flesschen en kruiken.

Tegen Curaçao.

Verschillende kooplieden in Vene-
zuela klagen steen en been, dat zij
i_et hun goederen blijven zitten,
en zeer veel schade lijden. Te Mara-
caibo hadden zich meerderen ver-. enigd en een verzoekschrift inge-
diend om verlof zelf, een schip naar
Curagao te mogen bevrachten. Het
verzoek werd geweigerd.

Niet alleen overscheping op Cura-
sao, ook directe uitklaring naar Cu-
ragao is verboden.

Quarantaine
De Amerikaansche Dr. Voglek, uit-

gezonden door het Departement van
Gezondheid om alhier de quarantaine-
maatregelen tegen de pest na te gaan,
moet nog al zeer hooge eischen stel-
len en onvoldoende achten, wat tot
dusverre hier geschiedde.

Wij hopen, dat de betrokken Au
toriteiten zooveel mogelijk gevolg
zullen geven aan zijn wenken. De
heer Vogleh moge echter ook be-
denken, dat wij hier 'geen dollars
hebben omweg te smijten, maar ze
zeer zuur verdienen.

*" "De Italiaansche boot werd te Co-
lon in quarantaine gesteld, omdat
die boot kwam van Curagao, dat
zelf wel niet besmet was, maar on-
voldoende maatregelen nam tegen
Venezuela, en dus met de besmette
havens wordt gelijk gesteld.

Om nitrooking, etc. te voorkomen,
zullen deze booten voortaan midden
in het Schottegat moeten blijven
liggen, bagage en passagiers van
Curagao weigeren, en alleen overdag
door middelvan lichters steenkolen
laden.

De Heer CS. Gorsika JPEz. heeft
reeds geschreven naar Colon, dat
alle voorwaarden hier stipt zullen
wordeu nagekomen. Er bestaat hoop,
dat deze booten voort zullen gaan
hier kolen in te nemen.

" »
*

De Spaausche boot weigerde een
familie, komende uit Coro, aan boord
te nemen, omdat er nog geen volle
vijftien dagen verloopen waren na
het vertrek uit Coro.

Meer leven.

Met voldoening zien wij, dat Cu-
ragao ontwaakt. Telkens vernemen
wij dat er weder nieuwe bandels-
betrekkingen werden aangeknoopt
met Columbia, Puerto -Rico en San-
to Domingo.

Dat is ten minste al een der goe-
de gevolgen van het kwaad wat
Castro ons brouwt.

Hoedenstroo.

De Heer I. van Lier heeft ons
een paar monsters hoedenstroo uit
Columbia laten zien, wat ons van
ffoede hoedanigheid leek, vooral als
iet met meer zorg gekookt en ge-

bleekt wordt.
Öp het oogenblik kunnen wij ech-

ter geen stroo uitColumbia krijgen,

omdat de sprinkhanen de palmbla-
den vernield hebben. Ook is het uit-
voerrecht zoo hoog, dat het stroo
veel te duur komt. Nu heef! de Pre-sident v.oi Columbia beloofd Maan-
dag a. 8, ¿0 Juli, als h?t Congres
bijeenkomt, voor te.stellen het stroo
vrijdom te verieenen van alle uitvoer-
rechten. Als dit wordt toegestaan,
kunnen wij, na den eerst volgenden
oog. r, over drie maanden ongeveer,
een groóte bezending stroo vt ¡wach-
ten.

Attentie!
Daar de ondergeteekende voorne-

mens is zich binnenkort in de stad
te vestigen, biedt hij te koop aan
her, achter den Gouvernementstuin

Cas ( hik itoe" gelegen buitenverblijf

„Villa Autonia”
met Hinken regenbak, badkamer,
stalling, etc. benevens een net rijtuig-
je en een zesjarig paard, zoowei puik
rij-als ¡rekdier, alsook een Amer:
riizadel in goeden staat.

Curasao, 11 Juli 1908
I. S. Scheidelaar

Breede Straat, Overzijde

Meer dan honderdjarige.

Verleden week is op Sta. Rosaeen vrouw ¡jeatorven. die zeker verboven de honderd jaar heeft ge
haald. Reu bijkans honderdja- ïge,
welke daar thans in de buurt leeft,
herinnert zich, a's klein meisje
het andere oudje reeds als volwas
sen gekend te hebben. De schatting-
va haar ouderdom varieert tus-schen 107 — 117 jtar.

Inbraak met diefstal.

Op den Berg, Overzijde, is er 11.Zondag, in den vroegen avond, in-
gebroken in den winkel van een A-rabier, terwijl deze en zijne vrouwafwezig waren, en zijn er voorwer-pen van waarde, alsook ecu vrij aan-zienlijk bedrag in specie ontvreemd.De persoon, die verdacht wordt dendiefstal te hebben gepleegd, bevindtzich iv verzekerde bewaring. Hij is
vroeger reeds wegens d'efstal ver-
oordeeld geweest.

Plotselinge Dood.

, Ia hel „Hotel Venezolano" is 11.
Maandag een Italiaan, die' met, een
zijner lamigenooten stond te praten
plotseliDg gestorven. {De Vñjm.)

Het ontrattingstoestel van den
Nieuwen Waterweg.

Het T-jdi.ch.ritf voor Sociale Hygiëne
heeft een artikel over rattenverdel-pdi g, waaraan wij het volgend ont-leenon, dat de voorgeschiedenis geeft
van den voorgestelden maatregel tor
wering van pestgevaar:

De Centrale Gezondheidsraad was
in deze geroepen om de regeering te
dienen van advies en benoemde eene
commissie van deskundigen uit haarmidden om met dt verschillende gas-
soorten en toestellende noodige proe-
ven te doen en ecu onderzoek in ee-
nige buitenlandsche havens in te
stellen naar de resultaten aldaar
met de verschillende stelsels verkre-
gen. Achtereenvolgens werden doordeze commissie verschillende haven-
steden in Frankrijk, Engeland en
Duitschland bezocht en de werking-
der verschillende stelsels nagegaan.
De voor- en nadeeleu daaraan^ ver-
bonden werden in het breede ontwik-
keld en o. a. daarbij betoogd, dat
het Nocht-gas ¡l-en insecticide en bac-
tericide eigenschappen heeft, terwijl
het als snelwerkend, onmerkbaar
vergift voer mensch en dier gevaar-
lijk is. Ook het Clayton-gas bleek
de commissie in de "toepassing tot
moeilijkheden aanleiding te geven,
omdat een deel der lading door den
zwaveldamp kon worden aangetast,
waardoor belangrijke schade voor
een deel der geladen goederen werd
geducht.

Intusschen werd door den consul
te Marseille de aandacht der regee-
ring gevestigd op de gunstige resul-
taten van het Marot-gas en werd
door hem medegedeeld, dat dit het
Clayton-gas te Marseille op den ach-tergrond had gebracht. Kort daarop
bood de heer Marot de regeering aan,
een toestel ter beproeving naar Neder-
land te zenden, welk voorstel door
de regeering werd aanvaard, waarop
in 1906 de proeven met het Marot-
gas bij den Centraleu Gezondheids-
raad een aanvang namen. Deze be-
proeving geschiedde ten deele met
medewerking van de directie der Hol-
land-Amerika-lijn aan boord van
een harer te Rotterdam liggende
booten, op eene met lompen geladen
scheepsruimte. Gelijktijdig werden
ook te Utrecht door den Centralen
Gezondheidsraad proeven genomen
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betreffende de bacteriën- en insecten-
doodende werking van het gas. Het
gevolg daarvan was, dat in Septem-
ber 1906 de raad de regeering ad-
viseerde 2 toestellen volgeus het stel-
sel-Marot aan te schaffen.

Na dien bleef de taak rusten, tot-
dat thans bij Koninklijke Boodschap
van 14 Mei j.l. de Staten-Generaal
het voorstel bereikte, om art. 55 van
Hoofdstuk V der Straatsbegrooting
over het dienstjaar 1908 te verhoo-
geu met f 18,000, teneinde te kunnen
overgaan tot de aanschaffing van
een ontratticgtoestel met toebehoo-
ren. De bedoeling is het toestel te
plaatsen aan de quarantaine-inrich
ting vau deu Nieuwen Waterweg en
het, indien vereischt, ookjten gebruike
beschikbaar te stellen voor die sche-
pen, die niet voor den Nieuwen Wa-
terweg zijn bestemd.

{De Surinamer.)

Buitenland.

Venezucia-Amerika.
New York Herald, Juni 26.

Eenigen tijd geleden nam de bur-
gemeester van een der deelen van
Caracas op eigen gezag eenige maat-
regelen tegen den pest. Hij werd
zonder complimenten afgezet.

De andere reden, waarom de Re
geering niets doet-, is dat de gezond-
heidsmaatregelen geld kosten en van
het begin af heeft de regeering het
standpunt ingenomen, geen geld uit
te geven, en het volk en de koop-
lieden de stad te laten schoonmaken
en de fond.en te leveren,die daarvoor
noodig zijn. Deze bewering werd mij
gedaan door een lid van de Regee-
ring, die dit standpunt van Gastro
verdedigde, zeggende, dat als Castro
een groóte som gaf om de plaag
te bestrijden, er veel te veel aan den
strijkstok zou blijven hangen; een
klein gedeelte zou maar tot liet doel
komen.

De faculteit van Geneeskunde pleit
te vergeefs.

Twee maanden geleden vóórdat de
pest kwam naar Caracas beval de
faculteit van Geneeskunde aan, dat
afgelegen barakken zouden gebouwd
worden buiten de stad en dat ver-
schillende gezondheidsmaatregelen
zouden worden genomen. Behalve hetuitloven eener premie voor het doo-den van ratten en muizeu door het
comité der kooplieden uit het geld
der kooplieden is niets gedaan.

In antwoord op het voorgestelde
plan om een nationale gezondheids-
commissie in te stellen, antwoordde
Castro, dat hij daaraan denken zou,
als de Epidemie over was.

Nu de epidemie er is, is de behoef-
te aau hospitalen klaarblijkelijk. De
lijders worden vaa het eene stads-
gedeelte naar een aangewezen huis ivhet «ndere gebracht tot groot on
genoegen en tot grooten angst der
bewonerp van dat kwartier. Zij gin-
gen en corps verleden week naar hetbureau van den Burgemeester, om
te protesteeren tegen de waarschijn-
lijke verpesting van hunne buurtdoor de aanwezigheid vau de lijders.
Het antwoord was de arrestatie van
al de klagende burgers. Zij brachten
een nacht achter slot en grendel door.
Daarna protesteerde niemand rceer.

President Castro heeft van 't begin
af weinig gewicht gehecht aan de
ziekte, ofschoon zij hel Gouverne
ment is komen te staan op ecu groof
verlies van inkomsten ¿oor dat in
zoo langen tijd geen schepen naar
La Guayra kwamen. Nochtans heeft
geen onderbreking plaats gehad van
de uitbetaling der buitenlandscheuitkeeringen, zooals zij zijn vastge-
steld door de Gemengde Commissies.l)e President verliet de hoofdstadCaracas voor verscheidene wekendoor een lang bezoek te brengenaan La Victoria en Valencia ent is
niet waarschijnlijk, dathij binnenkortnaar de hoofdstad zal terugkeeren.

Er hebben geen vergaderingen vaudeu ministerraad plaats gehad omde ziekte onder de oogen te zien; ookgeen conferenties met de voornaamste geneesheeren; ook is geen gezoud-heids-commissie benoemd, om denstrijd aan te binden tegen de ziekte.Slechts sinds weinige dagen is et-serurn te krijgen; de laatste geval-len waren noodlottig; zonder zelfseen klein kausje om door tijdige in-
spuiting van Yersin-serum de levenste redden. Verschillende apothekersnebben nu de stof ontvangen en delijders hebben nu ten minste een kleinkansje om er levend af te komen.Het dreigend gevaar, dat Caracasvan de geheele wereld zou afgesloten worden door sluiting van denspoorweg van Caracas naar Porto-Labello noodzaakte het Corps Diplo-matique, om in eene overhaaste ver-gadering op Maandag 22 Juni de
quaestie te bespreken, in hoeverrehet wenschelijk zou zijn gezamenlijkde aandacht van het Gouvernement

te vestigen op de noodzakelijkheid
van maatregelen tot beteugeling der
ziekte.

Zooals verwacht werd, men kwam
tot geen besluit om op te treden,
wat zeer wijs was, in aanmerking
genomen, dat de diplomaten, te Ca-
racas geaccrediteerd, gewoon zijn bij
het hoofd van staat in Venezuela
aan het kortste eicd te trekken. De
vergadering werd gehouden in het
huis van Baron von Seckendorf,
Duitsch gezant, die deken is van het
Corps, sinds Mr. Russell, onze Ge-
zant, naar Amerika vertrok.

New- York Times Juni 26.

PuEttTO Cabello.— El Constitucional,
het orgaan van Generaal Castro
spreekt vau de toevallige omstan-
digheid, dat het juist de Marietta
was, die indertijd Herbert Bowen,
toenmaals gezant in Venezuela, op-
nam om naar Washington te gaan,
ten einde de protocollen te teekenen.
Deze protocollen weigeren nu de Ver.
Staten te erkennen, beweert het blad,
doordat zij er op aandringen om de
Amerikaansche vorderingen opnieuw
aan een scheidsgerecht te onderwer-
pen. Deze loop der zaken, gaat het
blad voort, is de oorzaak van de
afbreking der diplomatieke betrek-
kingen.

Washington, 2l\ Juni
De officieele personen slaan hier

met belangstelling de ontwikkeling-
der zaken in Venezuela gade. Maar
men gelooft niet, dat er noodzake-
lijkheid zal bestaan om ecu gewa-
pende macht te zenden ten einde A-
merikaanBche belangen te bescher-
men.

Door een toevalligen loop der om-
standigheden heeft Amerika juist op
dit oogenblik een uitgebreide macht
dicht bij de Venezolaansche wateren
voor het geval van eenige gebeur-
lijkheid.

In de West-Indische wateren en
bij het Kanaal van Panamá heeft het
een aantal schepen, die in een oog-
wenk in Venezuela kunnen zijn. Wel-
dra zal het Departement van Mari-
ne in de West-Indische wateren de
beschikking hebben over de slaagsche-
pen. New Hampshireen Idathoende¡Krui-
sers Prairie en Tacoma, als zij gebruikt
zijn om jantjes naar de Landengte
te brengen. De Kanoneerboot Pauu-
cah is in Cuba schietoefeningen aan
't houden, terwijl de Dubuque op weg
is naar N. York. Ook rie Des Moines
is te Guantamauo op Cuba.

New York Herald 27 Juni.
Washington D. C. 26 Juni.— Er-

kennend, dat de Venezolaansche le-
gatie alhier zoo goed als nutteloos
geworden is, heeft Generaal Castro
den Heer Yeloz-Goiticoa gemachtigd
Washington te verlaten voor een ver-
lengd verlof, niettegenstaande de be-
trekkingen tusschen de twee landen
veel meer gespannen zijn, dan toen
de Senaat begon de Amerikaansche
vorderingen te onderzoeken.

De Heer Veloz laat zich niet uit
over deu toestand, maar beschouwt
hem toch als zeer ernstig. Hij zal
zijn post binnen weinige dagen ver-
laten en eenige rustige maanden
doorbrengen verwijderd van het
Staats-Departemeut. Zijn vertrek uit
Washington wordt beschouwd gelijk
te staan met ecu verlaten van het
land. President Castro zal geene me-
dedeelingen meer doen aan het staats-
departement door het orgaan van
den Heer Veloz totdat dit Departe-
ment het ijs breekt met de betrek-
kingen weer met hem aan te knoo-
{.en-

Iv antwoord op een mogelijken
oorlog op handelsgebied, die de Ame-
rikaanselie regeering zou willen aan-
gaan, zil President Castro optreden
met verbod van uitvoer van vene-
zolaansche goöderen naar Amerika.

Willemstad (Curagao) 20 Juni.—
Het bevel vau den Gouverneur van
het eiland, om heden door kanon-
schoten, om het half uur afgevuurd,
tegelijk met de Amerikaansche ka-
noneerboot, de nagedachtenis van
Grover Cleveland te eeren, wordt be-
schouwd als eene aanduiding, dat
het Hollandech Gouvernement met
het Amerikaansche is overeengeko-
men gezamenlijk tegen Venezuela op
te treden.

Vereenigde Staten moeten handelen.

Van al de Vreemde Mogendheden
schijnt Amerika de eenige, die sterk
genoeg -¡taat, om Venezuela zijne
verplichtingen onder het oog te hou-
den met betrekking tot depest, dewijl
zij beiden onderteekenaars zijn van
de sai-i aire overeenkomst van Wa-
shington, en dewijl Venezuela zijne
verplichting niet is nagekomen; eene
dier verplichtingen was, dat aan de
Amerikaansche legatie moest wor-
den meegedeeld de aanwezigheid der
ziekte en de maatregelen daartegen
genomen.

De Europeesche naties, die geen
deel genomen hebhen aan genoemde

overkomst, konden dus met minder
reden tusschen beiden komen, of men
zou moeten aannemen, dat Vene-
zuela eene internationale verplich-
ting te vervulle_n had, omdat inter-
nationale belaugen op het spel staan
en de levens van vreemdelingen wor-
den in gevaargebracht.- 't Gouvernement hangt nu eenigen
alleen af van de inkomsten der haven
van Porto-Cabello en dat is dereden,
waarom de gevallen van ziekte zoo-
veel mogelijk worden verdonkere-
maand. Caracas zonder vreemde
lingen zou zoo eenzaam worden als
centraal África. Telegrafischegemeen-
schap is er al sinds jaren niet meer,
sedert Caetro de draden van den
Franschen Kabel doorsneed, ten-
gevolge van een twist met die Maat-
schappij. Erger is het, dat er niet
de minste hoop op een minnelijke
schikking schijnt te bestaan. De
handelsbelangen hebbeu daar mede
onbeschrijfelijk veel geleden, daar men
afgesloten is van de buitenlandsche
markten.

Gaat de ziekte in Caracas voort,
dan wordt het al meer en meer
waarschijnlijk, dat Gastro zijne
hoofdstad van Caracas naar Va-
lencia zal verleggen, ofschoon die
daad haast onbegrijpelijk en onuit-
voerbaar vóórkomt.

Er loopt ook een gerucht, dat hij
den spoorweg van Valeucia naar-
Porto Cabello wil koopen van
de eigenares, een Engelsche Maat-
schappij, die erg bloeit tengevolge
van den dreigenden ondergang van
den Spoorweg van La Guayra naar
Caracas, die ook aan Engelsche Ka-
pitalisten toebehoort.

HAITI.
TREURIGE TOESTANDEN. In de-

ze onafhankelijke negerepubliek ziet
het er op oogenblik alles behalve
rooskleurig uit. Men herinnert zich
nog wel het bloedbad eenige maan-
den geleden aangericht onder de
beweerde revolutiounairen van de
partij van generaal Firmin. En mag
men de telegrammen van de „New-
Vork Herald" gelooven, dan staat
de republiek aan den vooravond van
nieuwe geweldplegingen.

Want de verkiezingsstrijd is aan-
gebroken, waarin voorzien moet wor-
den in de vacature van de president,
daar het mandaat van zeven jaar
vanden tegenwóordigen, Nord Alexis,
binnen can paar maanden afloopt,
indien al niet eerder door zijn dood,
daar hij op het oogenblik tamelijk
ernstig ziek is

En men vreei.1., dat de strijd tus-
schen de verschillende candidaten,
slechts met wapengeweld zal beslist
worden. Daaronder vinden we gene-
raal Cêlestin, minister van oorlog,
generaal Coriou, die zich door zijn
verregaande wreedheid onderscheid-
de tijdens den opstand van generaal
Firmin, en generaal Turenue Jean
Tilles, militair gouverneur van noor-
delijk Haïti.

Daarenboven vreest men den te-
rugkeer van generaal Firmin, die
uitgeweken naar New-York, bezig is
daar kapitaal en wapenen bij elkaar
te krijgen, om bij een voorkomen-
de goede gelegenheid te I'ort-au-
Prince te landen en er het sein te
geven voor ecu nieuwen opstand.
Daarbij wordt de toestand nog ver-
ergerd door de groóte ellende en
armoede van het Ha.tiaansehe volk,
dat is uitgebuit door de geweten-
looze benden van politieke agitators
die elkaar de macht betwisten, en
door den achteruitgang van de waar-
de van het geld in dat land tot
even 15 pet. van zijn nominale
waarde.

Wat men vreesde is geschied. Vol-
gens dezelfde methode, als een paar
maanden geleden, wordt in Haiti da
revolutie bewerkt. Men heeft zich niet
beperkt zooals vroeger, tot de an-
dere havensteden, maar is nu on-
middelijk begonnen met de hoofdstad
Portua- Prince in brand te steken.
De telegrammet: dezer dagen alhier
ontvangen melden, dat 6 á 700 hui-
zen verbrand zijn; circa GOOO men-
schen zijn zonder huisvesting. Het
arsenaal en het fort zijn door ont-
ploffingen verwoest.

De nieuwe Sint Auna-kerk bleef tot
dusverre gespaard, daar men een po-
ging om deze in brand te steken
onmiddelijk ontdekte en stuitte.

Keu oude vrouw werd gearresteerd,
terwijl zij bezig was, petroleum te
gieten over de handelsgebouwen bij
de re ede gelegen.

De mariniers van den franschen
kruiser Chasseloup Laubat doen goede
diensten en hebben het College van
deu H. Aloysins van Gfonzaga, met
de omliggende huizen tegen den brand
gevrijwaard en nu zich in da6Colle-
ge verschanst, omdat het juist mid-
den in het brandpunt ligt. Uit vrees
voor ongeregeldheden zijn alle maga-
zijnen gesloten.

Advertentien.

0. PERRET GENTIL,
eigenaar van het prachtige huis

„PUERTO RICO"
zoo net, keurig, fijn en sterk door
hem gebouwd, biedt hetzelve te koop
aan voor iets minder dan de helft
van den kostprijs.

Dit huis, met alles van koper, wat
in andere huizen van ijzer is, bestaat
uit:

Een voorzaal,
Een zaal,
líen achterzaal,
Drie gaanderijen,
Acht slaapkamers,
Een groóte, eetzaal in communica-

tie met provisiekamer en keuken,
Verscheidene badkamers en privé's,

in communicatie met de slaapkamers,
Een marmeren patio en marme-

ren stoepen, bijna rondom het huia,
Drie bedienden-kamers,
Wasch- en strijkkamers,
Een vóór, twee achter en twee zij-

koralen met boomen,
Een wagenhuis voor twee of drie

wagens,
Vijf depots, die als huurhuisjes

kunnen dienen,
en Een bijzonder groóte boven- en

onderaardscheregenbak metreservoir
eu pomp en waterleiding overal, ziju-
de de regenbak van een inhoud van
plus miuus 70.000 gallons water.

Het huis zeer hoog gebouwd, met
zeer groóte deuren en vensters, en
daardoor met goede ventilaties over-
al, is zeer gezond, heeft een prachtig
uitzicht over de stad, de haven en de
zee en moetaan eiken kooper bevallen,
die hetzelve zal willen bezichtigen
en onderzoeken en daartoe wordt
hij sinds heden gemachtigd door den
eigenaar

C. Perret Gentil.
Curagao, den 18 Juli 1908.
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Mevrouw de Weduwe Frans 1 Brouwer,
heeft de eer hierbijkennis te ge-
ven, dat de voltrekking van hel

huwelijk harer dochter

met den Heer

Jfttluts l^amp*
plaats sal hebben te Philipsburg
(St. Martin N. G.) op Dinsdag
den 2ln. Juli 1908.

St. Eustatius 30 Juni 1908.
Receptie

om 7 uur P. M. ten huize van den
HoogEdelGestr. Heer A. J. C. Bbouweh.

Fa toer tiende teza.
„La Habanera' e cig-aria aki,

tantoe gusta i solicita pa huma-
dornan di bon gustoe, a jega aki
coc vapor alemán „Westphalia,,
otro majan; asina ta, koe hende
koe kier huma bon i barata, por
solicita nan cerca su Agente na
Caja Grandi di Punda, koe ta fir-
ma aki bao, i na toer Estableci-
miento di Provisión i Licor.

Curacao, 15 Juli, 1908.
Arturo R. Myerston,

Agente Exclusivo.
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