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De Interpellatie.
(HANDELINGEN.)

De heer VAN Voüren, daartoe het
woord verkregende. hebbende, steltde volgende vragen:

I. Kan de Regeering eenige mede-
deeling doen omtrent de möeielijk-
heden, die tusschen de Regeering vanVenezuela en ons Bestuur op Cura-
Sao zouden zijn gerezen. ?
;11. Zoo ja, "welke zijn deze moeie-lijkheden en waaraan zijn zij toe te

schrijven?
ANTWOORD van don heer de

Marrees van Swinderen, Minister
van Buitenlandsche Zaken:

De eerste vraag van den heer
van Vutiron is: of de Rogeering
eenige mededeeliug kan doen om-
trent de moeielijkheden, die tusschen
"le Regeering van Venezuela en ous
bestuur op Curacao zouden zijn ge-mzen; de tweede: welke die moeie-lijkheden zijn en waaraan zij zijn
toe te schrijven.

In antwoord hierop, en de beidevragen samenvattende, heb ik in
ve eerste plaats de eer mede tp dee-
**n, dat noch van Harer Majesteits
Minister-resident te Caracas, nochvan den Gouverneur van Curacao
hoi'icht is ontvangen omtrent hot
u

i "->' .. vermelde feit,als zouden in open zee' door Vene-
zolaansche kustbewakingsvaartuigen
twee schepen onder Nederlandsche
vlag zijn aangehouden.Wel daarentegen is bericht aan-
gekomen omtrent zekere wrijving,de tusschen Venezuela en Curacao
Ontstaan is in verband met iiet
Voorkomen van besmettelijke ziekte
") la Guaira. Naar aanleiding vandientengevolge op Curacao geno-
den maatregelen is bij Venezuelaeen misverstand ontstaan, dat tot
Btrenge maatregelen zijnerzijds te-
S'en de scheepvaart van Curacao
geleid heeft.

Ik vertrouw, te eerder waar on-
*e verhouding met Venezuela in de
Jaatste jaren van zoo bijzonder
vriendschappelijke!! aard is geweest,
°at dit misverstand alsnog zal zijn
°P te helderen en dat alsdan ver-dere moeilijkheden zullen uitblijven."

¡Li Vaderland, dit antwoord van
'"'ii Minister mededeelend, zet tus-
**chen haakjes gelach achter do of
Qcieele verklaring, dat „onze verhouding met Venezuela in de laat
Éjt '' juren van zoo bijzonder vriendschap
Wijken aard is geweest.

De Kamerleden hebben eens har-telijk gelachen bij deze officieele ver-garing. Zij wisten wel beter. De
'aatste maanden behooren ook bij

laatste jaren ; en toen was deverhouding nu juist niet zoo vriend-schappelijk, en verre van zoo bijzon-der vriendschappelijk.
-Vds de toestand van Curacao niet

*°o pijnlijk en hoogst ernstig was,
houden wij ten slotte ook nog go-
neigd zijn mede lachen om zulk een
Qnchter antwoord van den Minister.Intusschen blijven wij den Heer
£an Vuuren oprecht dankbaar, en«open maar. dat hij het niet bij
'leze enkele interpellatie heeft gela-

Het Huisgezin die interpellatie be-
-BPi'ekeud zegt het volgende:

Er waren in de laatse dagen om-jji'ent de verhouding tusschen onzekolonie Curagao en do republiekVenezuela twee zaken hier te landebekend geworden: de klacht van deamigoe over de willekeurige maat-delen van president Castro, waar-door de Curacaosche scheepvaartScheel is stopgezet, on het opbren-gt*, naar luid van een bericht uitAow-York van tweo Nederlandsche
**'hepen door Venezuelaaneche be-
«akingsvaartuigon.

fte minister van Buitenlandsche
£aken heeft gisteren in de Kamermeegedeeld, dat hij van dit laatste

niets afwist: noch onze vertegen-
woordiger te Caracas, noch de Gou-
verneur van Curacao heeft hem daar-
omtrent iets laten weten.

Wij mogen, neen, wij moeten dus
aannemen, dat het bericht van al-
len grond ontbloot is, want het is
niet aan te nemen, dat men onze

ving vau het feit, ware het
onkundig zou hebben gelaten.

V-' tt de vernietiging der Curagao-
sche spheepvaart betreft, do minis-

rkende, dat door Venezuela
nigi strenge maatregelen" tegen onze

pvaart zijn genomen, maar
vertrouwde, dat het „misverstand"
spoe lig zon zijn opgehelderd en ver-
dere moeilijkheden zoudon uitblijven.
Dit yertrouwen was gebaseerd op de
overweging, dat in de laatste jaren
onze verhoudingen met Venezuela
„bijzonder vriendschappelijk" zijn
geweest.

Nu de houding van Venezuela, dat
nooil iets anders heeft gedaan dan
Curasao op alle mogelijke wijze te-
genwerken, desniettemin „bijzonder
vriendschappelijk" wordt geheeten,
zouden wij wel eens willen weten,
wat Venezuela zou mogen doen, al-
vorens zijn houding als „minder
vriendschappelijk" werd betiteld.

Enfin, wat do minister sprak, is
diploniatentanl. Men is met Vene-
zuela aan het onderhandelen en wil
blijkbaar een gewenschte gunstige
uitkomst niet in gevaar brengen
door een hard woord aan zijn adres.

Indien nu maar, als de ondorluu -
en kracht wordt opgetreden. Curasao
heeft daar recht op en wij behoeven
ons toch niet van het Zuid-Ameri-
sehe despootje alles te laten welge-
vallen." L

Wii vreezen echter wel een weinig,
dat de officieele geruststelling van
den Minister én bij de Kamerleden
én bij de Nederlandsche Pers niet
zonder uitwerking is gebleven. Het
korte bijschrift van verschillende Bla-
den kan misschien wel al. ironie be-
doeld zijn, maarhet heeft allen schijn,
alsof men in Nederland na deze ver-
klaring van den Minister tot de
conclusie kwam: De berichten nit
Curacao waren sterk overdreven."
Dos te meer bevreemdt ons dit, waar
do Minister ronduit verklaart geen
enkel officieel [bericht ontvangen te
hebben, on de eourantenberichten niet
in hot minst tegenspreekt.

Tot welk een verkeerde gevolgtrek-
king do woorden van den Minister
aanleiding gaven, zio men uit de
N. Rott. Cl.

„Slechtszij geconstateerd, dat, blij
keus Minister van Swinderen's ant-
woord op de vraag van den heer
van Vuuren, deze bewindsman blijk-
baar nog uitnemende verwachtingen
koestert omtrent de toekomst onzer
relatie met Venezuela. Wij wenschen
van harte, dat hij geen ongelijk heeft!"

In gelijken zin spreken ook ver
schillende andere Bladen.

Er was een tijd, dat wij ook hier op
Curacao een gelijkluidoñden wensch
als die van den Minister uitspraken.
Maar, dat was medio Mei in het be-
gin dor verwikkelingen, niet op 20
Juni.

Toen had de Minister kunnen en moe-
ten weten, dat alleen langs diploma-
tieken weg weinig resultaten meer te
verwachten waren.

Toen had do Minister kunnen on
moeten gevoelen, evenals cíe Neder
landsche onderdanen op Curacao.
dat de eer der Natie soms niet vol-
doende door Diplomatie gehandhaafd
kan wi rden,. on do omstandigheden
dwingen kunnen tot krachtiger, snel-
ler optreden.

Ons gevoel als Nederlander heeft
in deze dagen pijnlijke vernederingen
ondergaan. Zoo fier wij vroeger wa
ren op ouzo afstamming, zoo be-
schamend is ons nu het talmen en
dralen in het Moederland.Sinds de interpellatie van den Mi-nister in de Tweede Kamer is weder
een geheele maand verstreken.Nu heeft de Minister toch zekerwel voldoende gegevens om de vollegrootheid onzer ellende te overzien,

en de geheele dieptcidaarvan te pei-
len.

I.n zien wij nu ie:, gebeuren, wat
teekenen geeft, dat n: -u in Nederland
tot het bewustzijn in gekomen, dat
het zoo toch niet lvhger kan?

Juist het tegenovergestelde van
wat wij met recht ei reden mochten
verwachten, geschied'

De Consul van Ven .vela, sinds 22
April bier in fune \, wacht-
te n> Is op zij i erkenning, op
het exequátur ,der Netierlandsche Re-

Tot verbazing van gi
ons volk lezen wij nu ¡i do Staatscourant
van ;. Juli, dat hij bij Koninklijk
liosluit van 0 Juni ¡ ; erkend en toe-
gelaten. Bijna een maand lang wacht-
te de Ministor met d ui?.vaardiging
van het Koninklijke 1 esluit. liet bad
den schijn, dat men in Nederland iets
begreep van de wanverhouding tus-
schen den Consul en Curagao, dat
men overtuigd was, dat hij geen
vriend was van onze Kolonie en geen
persona gyata voor Bestuur en Rogee-
ring. Het zal de Regeering in Neder-
land niet onbekend ziju gebleven, dat
hier algemeen dos Presidenta verbod
van o verscheping der :-cederen op Cu-
ragao, welk verbod ccv. nekslagis voor
onzen handel en sch opvaart, enkel
en alleen wordt toegeschreven aan

optreden van do en Consul.
Uu na een maand rachtens, ter-

wijl de onvriendolijkb >den van Pre-
sident Castro zich' t-, Ikens herhaal-

plotseling zijn erkenning in 't Staats-
blad.

Op grond van welke vreemde in
lichtingen kon zoo iets toch geschie
den ?

Of moeten wij in de toelating val-
den Venezolaanschen Consul oen nieu-
wen stap zien op den diplomatiekën
weg? ''De Minister verkeert dan nog steeds
in don waan, dat de verhouding
tusschen Venezuela en Nederland van
zeer vriendsehappelijken aard is en
meende van zijn kant een bewijs
van vriendschap te moeten geven?

Of meent Z. Exc. dat door min-
nelijke schikking alles weder in bel
reine zal komen, en wilde men nu
door erkenning van deu Consul ce-
nizo toenadering toonen ?

Verklaren kunnen wij dergelijke
houding van ons Moederland niet.

Het Koloniaal Bestuur kan tele-
grafisch in verbinding treden met
de Nederlandsche Regeering. Men kan
daar even goed op"de hoogte zijn
van onzen toestand als wij hier. On-
mogelijk nu kunnen wij begrijpen,
hoe, als daar de toestand zoo ge-
kond word, als wij dien hier door-
leveu in zijn volle' ellende, men han-
delen kon/zooals thans is geschied.

Deze diplomatie gaat ons te ver
en te boog. Vredelievend en inschik-
kelijk is ons volk in groóte mate
en steeds geneigd tot onderhandeier,
om kalm cri vreedzaam met elkan-
der te leven. Maar eens komt er
een tijd, dat ook het zachtzinnigst
geduld uitgeput raakt; als men steeds
maar gesard wordt en getergd, en
kleingeestig geplaagd.

De eer onzer natie staat te hoog,
dan dat wij het prestige van ons
volk op zulk een vernederende wij-
ze kunnen laten neerhalen.

Aan iemand, die ons volk treedt op
het hart, reiken wij niet het eerst de
band tot verzoening en vrede, Ne-
derlanders zijn geen eerloozen.

J. H. de Reus.
Toen de Cltristiansted Dinsdagmid-

dag op het onverwachts mot een of-
ficieele missive naar Puerto Cabello
werd gezonden verwachtte oen ieder:
Onze Minister-resident wordt terug
geroepen. De Christiamled verscheen
Donderdagmorgen reeds zeer vroeg
voor de haven. Men voelde, dat er
iets bijzonders moest gebeuren; al
dat fluiten van de brug om het
stoombootje attent te maken, dat de

toegang tot de haven reeds open
was, voel vroeger dan gewoonlijk,
duidde op iets gewichtigs. De Chris-
tiansted viel binnon on spoedig ver-
spreidde zich het groóte nieuws.

De Minister-resident ie Caracas van
het Koninkrijk der Nederlanden was
niet door zijn Souvereine, door 51.
M. de Koningin, teruggeroepen, maar
het land vi door Presiden!

ro. Op bruuske wijze word don
Heer de Reus zijn paspoort thuis
gezonden eu hem" aangezegd dat hijVenezuela moest verla

Eenieder v.
schjed.

De Vereeniging Hon'en Trouw, ten
doel hebbende degediplomeerde leer-
lingen der Handelsscholen een positie
te bezorgen, had bij don Ministor re-
sident te Caracas geïnformeerd, of er
in Venezuela ook een toekomsl
voor Nederlandsche jongelui om als
employé verbonden te worden aan de
voornamere handelshuizen aldaar.

De Hoor de Reus beantwoordde
deze vraag in ontkennenden zin. Z
11. E. (i. wees op het verderfelijk sys-
teem van President (.astro om op
spitsvondige wijze den handel te con
.centreoren in monopolios en later
willekeurig die monopolies weer op
te heffen. Daardoor werd het land
geruïneerde Een groot gedeelte van
don in- en uitvoer is in Duitsche
handen, waarbij meestal employés
uit Hamburg worden aangeworven

uu'. Daarna keeren zij

salaris. Maar steeds wordt er voor
zorggedragen uit Duitschland verseh
bloed in te voeren, opdat do ener-
gie op de kantoren niet verslappe.

Alles wordt op het oogenblik er
op ingericht om de onkosten zoo
min mogelijk te doen zijn, daarom
is het af te raden in de tegenwoor
dige omstandigheden Hollandsche
jongelui hier te plaatsen. De zoo
genaamde Turken doen de handels-
huizen ook een scherpe concurrentie
aan in droge waren en galanterieën.
De te maken winsten der Euro
sebe handelshuizen worden zoo laag
mogelijk gesteld, om maar te
kunnen voortbestaan. De onzekere
politieke toestand van het land
en de geringe welvaart maken
het een ieder duidelijk, dat er hier
weinig aan gedacht kan worden Eu
ropeesche bedienden uit te laten ko-
men.

Zoolang bet tegenwoordig bestuur
aan hot roer blijft, valt er aan ccii
wederopleving van den Handel niet
te denken. De Heer de Reus oor-
doelt het veel beter, elders in Zuid-
Amerika een betrekking te zoeken.

Wij hebben slechts den inhoud van
den brief weergegeven, niet den text
Opvallend is het dat Gral. Castro
Dergeus eenvoudig weg President
wordt genoemd, maar steeds met
een of andere bijvoeging in den zin
van eptasi-diclalor.

Afgezien nu nog van do vraag, of
do Heer uk Reus, als hoofd dor Xe
derlandsche legatie, niet voorzichti-
ger hadde gehandeld, bet antwoord
aan Hou' en Trouw op te dragon aan
oen Consul, die meer dan een Gezant
geroepen is do belangen van den han-
del te behartigen, terwijl de Minister -
resident de diplomatieke betrekkin-
gen moet onderhouden, zoo gelooven
wij. dat het zeker een fout was, van
iemand die te Caracas een diploma

■betrekking bekleedt, Gral. Cas-
tro niet eenvoudig, zonder bijvoo
<ring, do titulatuur te geven, wel-
ke hom toekomt. Wij mogen ech
ter niet uit, bet oog verliezen, dat
het eigenlijk geen ambtelijk schrijven
was.

Het was een vriendschappelijk, een
particulier antwoord aan het In-
formatie-bureau van Hou' en Trouw,
dat de gewonnen inlichtingen niet
publiek maakt, maar slechts mede-
deelt aan de ledeu der Vereeniging.

Dat deze Veroeniging'den brief van
den lieer de Reuïs met volle onder
teekening plaatste en daardoor oen
qua'si-officieel karakter gaf, is een
fout der Vereeniging. Zij had deze

inlichtingen moeten plaatsen alskomende uit Caracas uit zeer ver-trouwbare bron.
Hoe President Castro toch het or-

gaan van deze particuliere vereeni-
ging in handen kreeg, blijft ecu raad-sel.

De mededeelingen door den Heer
de i laan zijn zeer zeker juist
Ie noemen. Dergelijke mededeelingen
treft men zeer dikwijls aan in Con-
sulaire Verslagen, eu hebben op zich

lan ook niets bizonders, wat
zoo geweldig stooten kon, dat onzen
Minister-resident onmiddellijk zijn
paspoort werd thuis gestuurd, met
het bevel hot land te verlaten.

President Castro had den Ministor
van Buitenlandsche Zaken in kennis
kunnen stellen van hot voorgevalle-
ne en Z. Exc. beleefd verzoeken zijn
Minister-resident terug te roepen,
laar (leze geen persona grata meer

was Nu is hij niet slechts al te bruusk
opgetreden tegen zulk een hoogge-
plaatst ambtenaar, vertegen woordi.
ger van de Nederlanden, maar door
nem weg te zenden als een kwajon-
gen, heeft Venezuela tegenover Ne-
derland niet de noodige vormen in
acht genomen, en niet het geringste
bewijs van beleefdheid, nog veel min-
der van vriendschappelijke verhou-
ding gegeven.

Een ieder gevoelt, dat Pres. Cas-
tiïo haeft zien aankomen, dat de Ne-
derlaudsche Gezant zou worden te-

nen was, maar werkelijk vriendschap-
pelijk, zouden de inlichtingen van den
Heer de Rees aan een particuliere
Vereeniging verstrekt, nooit zulke
ernstige gevolgen hebben gehad.
Xv kroeg door de omstandigheden
de tactische fout van den Minister-
resident veel meer gewicht eu werd
zwaar genoeg om hem daarmede
ruw te treffen.

Maar bij dit bruuske optreden van
.vela had niet slechts de Mi-

nister-rosident persoonlijk te klagen
>vor alle gemis aan beleefdheid ten

opzichte van zulk een hoog geplaatst
ambtenaar in acht te nemen, met
de Nederlandsche Regeering zelf hield
Castro niet de minste rekening.
Hij stolde onze Regeering niet eerst
in kennis met het gebeurde en gaf
haar geen gelegenheid hare veront-
schuldiging aan te bieden en haar Ge-
zant terug te roepen, maar de Neder-
lindsche Gezant ontving zijn pas-
poort met de boodschap, dat hij
zich uitbot land te verwijderen had.
Of men in Venezuela wil erkennen,
dat de verhouding tot Nederland
gespannen is, of hetnog steeds tracht
te laten voorkomen, alsof de be-
trekkingen zee: vriendschappelijk
zijn, het feit, dat er zeer veel ge-
wichtige geschillen tusschen beide
flegeeringen aanhangig zijn, valt
niet weg te redeneeren. Nederland
kan thans zijn Minister te Caracas
niet missen. Nu Venezuela hem weg
zond, hoeft Venezuela feitelijk de
rdaties met Nederland verbroken.

En toch verklaart nog de Minister
van B. Z. van Venezuela in zijn No-
ta aan den Minister van Buitenland-

Zaken in Don Haag dat de ge-
nomen maatregel uitsluitend slaat

den persoon van den Hoor de. in zijn betrekkingen tot het
bestuur vau Venezuela, maar niet
in het minst verandering brengt
in de goede verstandhouding, welke geluk-
kig beslaat tusschen beide landen en welke
Venezuela wenscht te beuuren in den hoog-

sten graad van hartelijkheid."
Gevoelt men thans in Nederland

Venezuela spot met het prestige
van ons volk eu voortgaat op ver-
nederende wijze den draak met ons
te steken?

Is het nu duidelijk, wat Venezuela
onder vriendschappelijke betrekking
in den hoogsten graad vau harte-
lijkheid verstaat?

Het speelt met [ Nederland als de
kat met de muis.



Curaçao en Venezuela.
11. (Slot.)

De 14 jaren, die verloopen zijn
sedert de diplomatieke betrekkingen
tusschen Nederland en Venezuela wer-
den hersteld, hebbeu in den ongun
stigen toestand, waarin handel en
scheepvaart van Curagao door de
maatregelen van het bestuur dier
republiek waren geraakt, weinig of
geen verbetering gebracht. Eerdei
is het tegendeel het geval.

Verscheidene elkander opvolgende
revolutiën in Venezuela eu ook, of
schoon in mindere mate, in de na-
burige republiek Columbia, hadden
een uadeeligen invloed op den han-
del, waarvan de meeste inwoners
der benedenwindsche eilanden, — Cu-
ragao, Bonaire eu Aruba— aïhan
keiijk zijn.

Toen in het jaar 1899 de tegen-
woordige president van Venezuela
Cipriano Castro als hoofd der in-
surgenten de toenmalige regee
ring verjoeg en er, nadat ook een
der voornaamste havenplaatsen Pto.
Cabello was vermeesterd, in slaagde
tijdelijk eenige rust in het land te
brengen, herleefde op de Nederland
sche eilanden de hoop op een ver-
beterden toestand. Over de houding
der Nederlandsche autoriteiten be-
hoefde Castro, die tot 1901 als dic-
tator regeerde, zich niet te bekla-
gen. De commandant van ons oor-
logsschip „Sommelsdijk", dat ter
reede van Puerto Cabello lag, toen
in November 1899 deze stad
van de zee- en landzijde door Cas-
tro werd aangevallen, weigerde den
gewonden commandant der stad, ge
neraal Paredes, op te nemen en naar
Curagao over te voeren, nadat Pa-
redes den tevoren aangeboden ter
miju van asyl op een der /roemde
oorlogsschepen ongebruikt had la
ten voorbijgaan. De „Sommelsdijk"
zond onmiddellijk eene ambulance
naar de stad, toen de aanvallers
deze waren binnengerukt.

Eenige maanden later kwam het
pantserdekschip „Zeeland" op eene
oefeniugsreis in West-Indië, en of-
schoon generaal Castro toen nog
niet tot president der republiek was
gekozen — hij noemde zich zelf op
perbevelhebber van het leger van
Venezuela en opperhoofd der repu-
bliek — werd het door den gouver
neur van Curagao „zeer nuttffg on
gewenschtgeacht" door de „Zeeland"
een bezoek aan Venezuela te doen
hronovm .Int- on!' i.onr ...e regw\ nf*
van dien staat „zeer op prijs zou
worden gesteld." De „Zeeland" nam
den 27". April 1900 door pavoisee-
reu en door het afgeven van een
saluut van 21 schoten deel aan bel
vieren van den 30jarigen gedenkdag
der inhuldiging van Guzman Blanco
als president der republiek eu de
commandant der „Zeeland" ging met
5 zijner officieren op eene bij Castro
aangevraagde audiëntie. Twee maan-
den later werden ook de com man
dant en officieren der „Sommelsdijk"
door den president in audiëntie ont-
vangen.

Het volgend jaar, in 1901, waren
Nederlandsche onderdanen van Cv
'ragao (kleurlingen en negers) te Pto.
Cabello woonachtig door het mili-
tair bestuur aldaar „wederrechtelijk
gedwongen geworden tot militairen
dienst". Op verzoek van onzen zaak-
gelastigde in Venezuela ging de „Zee
land", die toen weder iv West-Indië
vertoefde, naar Pto. Cabello.
& De als militair ingelijfde Nederland-
sche onderdanen werden toen deels
vrijgelaten, deels naar Caracas — dus
buiten hereik van ons schip — op-
gezonden.

Geschillen met Venezuela bleven se-
dert nagenoeg onafgebroken bestaan
en de Nederlandsche zaakgelastigde
te Caracas kwam — voorzoover die
autoriteit aanwezig was en niet tij-
delijk vervangen door den Duitschen
buitengewonen gezant — in den loop
der jaren herhaaldelijk naar Cura-
cao om met den Gouverneur der ko-
lonie de zaken te bespreken. De hoop
op een beteren toestand voor deo
handel, waarvan men zich in 1900
een oogenblik eene illusie gemaakt
had, werd niet verwezenlijkt en „van
dien hoofdader van het Curagao-
sche volksbestaan" viel slechts ach-
teruitgang te constateeren.

In 1901 en 1902 werden zoowel Ve-
nezuela als Columbia weder door bloe-
dige burgertwisten geteisterd, waar-
bij wij te waken hadden tegen steun,
van uit Curagao aan de revolutionai
re partij te verleenen, en o. m. dooi
onze oorlogsschepen gelet werd op
de bewegingen van het stoomschip
der insurgenten „Libertador."

Tot,.machtsvertoon" werden in Oc-
tober 1901 en in Maart 1902 de
schepen Utrecht en Koningin Regen-
tes naar West-Indië gezonden; zij
brachten alleen of gezamenlijk her
haaldelijk eenigen_ tijd door op de
reede van La Guaira, terwijl aan de
commandanten van beide schependen
Bsten April 1902 eene audiëntie ver-
leend werd bij President Castro. Het

is eenigszins vreemd, dat juist in
dien bewogen tijd, toen de insurgen-
ten in April Cariipano innamen en
in Juni d. a. v. zelfs La Guaira be-
dreigden en Vela de Coro en Puerto
Cabello insloten, onze zaakgelastig
de (18 April 1902) met verlof gingen
onze belangen werdeu waargenomen
door den Duitschen minister-resident

In Juni en Juli 1902 brachten onze
oorlogsschepen „Koningin Regentes"
en „Suriname" een aantal vluchtelin-
gen uit Vela de Coro naar Curagao,
de laatste maal zelfs 75. Juist nadat
de „Koningin Regentes" in Augustus
naar Europa was vertrokken, werden
den 20sten dier maand te Puerto Ca-
bello twee kleine Nederlandsche vaar
tuigen, afkomstig van Aruba, door
Venezueiaaneche oorlogsschepen op-
gebracht. Op de vaartuigen werd
door de regeering van Venezuela be-
slag gelegd. De waarnemende zaak-
gelastigde wist echter in September
1902 de teruggave der beide vaar-
tuigen te bewerken, nagenoeg op hot
zelfde oogenblik dat onze zaakgelas-
tigde uit Europa van verlof terug-
keerde.

Dit voorval had inmiddels aanlei
ding gegeven tot het uit Nederland
zenden vaneen grooteroorlogsschip
dan de in West-Indië gestationneer-
de stoomschoener Suriname." Toen
ditschip.de „Holland," einde October
aankwam, was er weder een nieuw
incident, doordien de Veñezuelaan-
sche rjgeering een Nederlandsch on-
derdaan, den heer O, had gevangen
gezet. Hij werd echter 2 November
d. a. v. ontslagen en vertrok naar Cu-
racao, alvorens de „Holland" te Puer-
to Cabello kwam om hem af te halen.

Onze zaakgelastigde moest helaas,
wegens gezondheidsredenen, kort
daarop naar Nederland terugkeeren,
doch werd ditmaal door een uit Ne-
derland met spoed gezonden diplo-
maat tijdelijk vervangen.

Inmiddels werden in het laatst van
1902 de havens van Venezuela door
"Ie oorlogsschepen van Engeland.
Duitschland en Italië geblokkeerd,
en aangezien geen der beide partijen
den oorlog verklaarde, konden de
laatstgenoemde natiën zich te Cura-
gao ongehinderd van steenkolen en
alle andere benoodigdgeden voorzien.
De Duitsche schepen brachten zelfs in
onze haven het tijdelijk van Vene
zuela afgenomen en onder Duitsche
vlag gebrachte oorlogsschip „El Res-
taurador." Ditheeftin Venezuela nog
al kwaad bloed tegen ons gezet. De
commandant van het in Januari 1903
uit Nederland gekomen pautserschip
„De Ruyter" ging in Februari d.a. v.

,-> ¡instantic bij president Caatrö.
Gedurende de blokkade; van Vene-

zuela stond de handel van Curagao
op deze republiek geheel stil, doch
na de opheffing der blokkade op
den 15". Febr. 1903 en tengevolge
van bet eindigen der revolutie in_.
Columbia, werd hij iets levendiger.
Maar nu word, tot groot nadeel van
dien handel, de haven van Coro door
President Castro gesloten verklaard
en eerst in Mei 1904 weder geopend.
Bovendien drukte de surtaxe op de
invoerrechten, die niet minder dan
55 pet. bedroog, nl. 25 pet. tarieven-
en 30 pet. oorlogsbelasting, zwaar
op den handel.

Van alle in de Antillen overge-
scheepte goederen moesten in Vene-
zuela 30 pet. additioneele rechten
betaald worden. De handel op dat
eiland word daardoor nagenoeg on-
mogelijk, en Curagao, dat vroeger
vrij algemeen alsoverschepingsplaats
werd gebezigd, zag dat vervoer nu
geheel verloren gaan en daardoor
voor ecu goed deel ook eon emplooi
voor zijne talrijke zeilvloot. Dienten-
gevolge hebben, enkele jaren geleden,
vele reeders te Curagao hunne schoe-
ners onder Venozuelnansche vlag ge-
bracht, waardoor zij de voordcelen
uit het vervoer van overgescheepte
lading uit Europa en Amerika kou
den behouden. Onnoodie,-te zeggen,
dat zij ook nu doelen in al <le na-
deelen, aan het voeren dier vlag
verbonden.

Eene laatste, bijna doodende be-
paling voor handel en scheepvaart
onzer West-Indische koloniën op Ve-
nezuela eu Columbia was die, waar
bij aan schepen kleiner dan 40 ton
verboden word met lading naar de
Venezuelaansche havens te vertrek-
ken. Eindelijk liet President Castro
nog toepassen art. 8 der Consulaire
wet van Venezuela, volgons welk
artikel zeilschepen, van welke regis
termae.t ook, niet mogen worden
uitgeklaard naar havens van Vene-
zuela dan door een consul van Ve
nezuela of door oen daartoe door de

ering van dat latid gemachtigden
consul eener bevriende mogendheid.
Gedurende twee maanden werd in
1905, doordienergeen venezuelaansch
consul te Curagao was, en de con-
sul van Colombia geen machtiging
had, de zeilvaart op dat land geheel
gestremd. President Castro liet aan
al zijne voor onze kolonie zoo na-
deelige maatregelen streng de hand
houden en hij ontzag zich niet door
zijne oorlogsscheepjes of kustvaar-
tuigen de Nederlandsche vaartuigen
in open zee, ja, in de territoriale

wateren van onze eigen eilanden te
doen aanhouden, onderzoeken en zelfs
opbrengen naar zijne havens. Om
niet te wijdloopig te worden, noe-
men wij slechts het geval van het
in 1901 door de haven - autoritei-
ten van Coro onrechtmatig aanhou-
den der bemanning van een Cura-
caoschen schoener, het in October
1905 aanhouden en onderzoeken der
papieren van de „Carmita" dicht
onder don wal van Curacao, het in
Maart 1900 op de Noord-Westkust
van het eiland Aruba aanhouden en
opbrengen naar La Vela de Core
van den kotter „Labrador", enz.

Waarlijk, wij ziju tegenover Ve-
nezuela en de tartende handelingen
van President Castro wel zeer lank-
moedig geweest!

Een oogenblik scheen het, of aan
dezen ongunstigen toestand een einde
zou komen. Nadat toch eerst de
bepaling der 30 pet. additioneole
invoerrechten was opgeheven, word
het bovenbedoeld verbod voor zeil-
selteopjes beperkt tot die van min-
der clan 20 ton, waardoor voor oen
groot deel van de kleine Curagao-
sche zeilvloot het verkeer met Ve
nezuela weder mogelijk werd.

De intrekking der 30 pet. addi-
tioneels invoerrechten op allo goe-
deren, welke op de Antillen, werden
overgescheept, 'deed de verschillende
Europeesche stoomvaartmaatschap-
pijen, die op West-Indië varen on
die zich hebben aaneengesloten tot
eene te Londen gevestigde conferen-
tie, een contract sluiten met ree-
ders en eigenaars van Curagaosche
zeilschepen, waarbij de vrachtprijzen
voor doorvoerlading van Europa
naar Maracaibo en Coro over Cu-
ragao gelijk aan of zelfs lager blij-
ven dan die van Europa over New-
ïork naar die havens. Zoodoende
kregen de zeilschepen weder meer em-
plooi, al kwam de vroegere bloei
dier vaart níet terug.

Cnragao biedt als overscheepsha-
ven voordeden aan, o. m. door goed-
koope werkkrachten en doordien het
in de laatste jaren een goed en goed-
koop kolenstation is geworden.

President Castro is echter een wis-
pelturig man, en het is in den laat-
sten tijd met onza verstandhouding
tot hein weder geheel mis, zooals
men heeft kunnen lezen uit de te-
legrammen omtrent het aanhouden
en opbrengen van twee Nederland-
sche schoenera en het in beslag ne-
men van brieven.

De Amigoe di Curagao", waar-
uit in de N. R. Ct. een artikel on-
der don titel )nze haven geblok-_■*, ,-Onuii, ¡ïeeit ai de
opnieuw door President (.astro ge-
nomen voor ons zeer nadeelige be-
sluiten roods opgesomd. Het blad
maant de Nederlandsche regeerin»-
aan met spoed op te treden en niet
toe te staan, dat Curagao „weer-
loos blijft overgeleverd aan deze
verregaande willekeur."

Wij kunnen onze regeering, die on-
getwijfeld diligeut is, op dit oogen-
blik niet beter steunen dan door
het met vertrouwen afwachten van
de maatregelen, die zij, in het be-
lang onzer West-Indische eilanden
en in dat van onze waardigheid, zal
meenen te moeten treffen."

Naschrift van de Redactie van de A
migoe di Curacao.

De Schrijver van bovenstaand ar-
tikel in De N. R. C. is uitmuntend
op de hoogte van de geringste bij
zonderheden der geschiedenis. Zijn
bijdrage is een kostelijke aanwinst
voor ons. Z. Ed. duido het ons
met ten kwade, dat wij het wagen
ecu enkele kantteekening te plaat-
sen naast ziju degelijk gedocumen-
teerd stuk.

Over het bezoek van Gouverneur
Barok te Maraca., aan President
Crespo gebracht, is do bron vau
deu schrijver, het Verslag van 1894-,
onvolledig. Crespo was ten zeerste
met dit bezoek vereerd, doch heeft
den Gouverneur niet te Caracas ont-
vangen, niet omdat hij verhinderd
was, maar omdat hij Muraeai niet
durfde verlaten, daar zijn vijanden
in den omtrek op de loer lagen.

Onvolledig is de schrijver ook, waar
hij zegt, dat het laten binnenbren-
gen van het Venezolaansche schip
Restaurador in do Curagaosche haveu
nadat het door de Duitschers was
genomen en de Duitsche vlag voerde,
nog al kwaad bloed heeft gezet in
Venezuela tegen Curagao. Noodza-
kelijk had hier moeten bijgevoegd
de vlaggenquaestie.

Terwijl Duitschland mededeed aan
de blokkade van Venezolaansche ha
yens, nam de Gouverneur van Cu-
ragao, Jhr. de Jong van Beek en
Donk, een Beschikking, waarbij alle
schepen, ook de Venezolaansche, lig-
gend in de Curagaosche haven, ver-
plicht werden te vlaggen op den
verjaardag van den Keizer van
Duitschland. Op de Venezolaansche
schepen werd de vlag eerst geheschen,
maar later woedend door den con-
sulairen agent neergehaald. Daar-
over is toen heel wat te doen ge-
weest. Dat vooral heeft toen kwaad

bloed gozet en wordt ook nu nog
niet vergeten.

Toen later de Gouverneur officieel
ecu bezoek bracht aan Mevrouw de
Weduwe Guzmax Blanco, schoon-
zuster van Grl. Matos, juist inden
tijd, dat deze Generaal aan het hoofd
stond van oen revolutie in Venezue-
la tegen Pres. Castro, kreeg de on-
tevredenheid aldaar nieuw voedsel.

Een mogelijke maritieme demoustralie.
liet is niet ondenkbaar, dat onze

regeering in verband met de uitda-
gend» houding door president Cas-
tro van Venezuela tegenover ons
aangenomen, haar toevlucht zou
moeten nemen tot eene maritieme
demonstratie. Mocht hot daartoe
moeten komen, dan zal de maritie-
me macht in overeenstemming moe-
ten zijn met het te bereiken doel.
De ondervinding, opgedaan mot ons
„machtsvertoon", door de „Utrecht"
en de „Koningin Regentes" in 1902
uitgevoerd, heeft afdoende aange-
toond, dat men met een tweetal
schepen niet behoeft aan te komen,
om aan de Venezuelaausche regeering
ontzag in te boezemen en voldoende
kracht bij te zotten aan de te stel-
len eischen.

Met het oog op afwezigheid
voor kolenladen, periodiek dokken
en andere verrichtingen, die een
modern oorlogschip niet immer be-
schikbaar voor deu eigenlijken dienst
doen zijn, wordt een viertal sche-
pen wel als een minimum beschouwd
voor eene maritieme demonstratie,
wil men de zekerheid hebben, dat
immer ecu divisie van drie schepen
voor het doel beschikbaar is.

Op dit oogenblik is één schip, n.
1. de „Gelderland", een kruiser, be-
mand met ongeveer 320 koppen,
in West-Indië aanwezig. In de Eu-
ropeesche wateren zijn voorts: de
kruiser „Friesland", het zoogenaam-
de vormingschip, dat met adelbors-
ten van het Instituut te Willem-
soord, en met jong volk afkomstig
van de opleiding voor jongens, in de
Middellandsche Zee is, doch spoedig
naar Engelsche en Noorsche havens
komt, en de pantserschepen „Heems-
kerk" en „Piet Hein." Dit laatste
schip heeft eene bemanning, die voor
een goed deel uit zeer jong volk—
lichtmatro.en afkomstig van de op-
leiding— bestaat en de „Heems-
kerck" dient voor de oefening van
con dool ' ....lili,.

Vóór eventueel vertrek naar West-
Indië zouden de drie genoemde
schepen do militie en een deel der
aan boord zijnde jeugdige schepe-
lingen tegen wat oudere en meer
bevaren en geoefende mannen moe-
ten verwisselen. Dit zou nog al
inspanning kosten, want, zooals be-
kend is, men heeft geen overvloed
van bevaren matrozen. Buiten dienst
doch voor spoedige indienststelling
gereed, is de kruiser „Utrecht", die
volgens de begrooting voor 1908
1 estemd is om in October a. s.
in dienst te komen en do „Gel-
derland" in de West af te los-
sen. Ook het pantserschip „Evert-
sen" is buiten dienst, doch gereed,
en dekruiser „Hollaud" zou even-
eens, zooal niet dadelijk, dan toch
in korten tijd zijn gereed te maken.
In reparatie of in afwachting daar-
van eu niet gereed voor don dienst
zijn de pantserschepen I)e Ruyter"
en „Kortenaer" en de kruiser „Zee-
land"- Heel ruim in schepen en iv
het daarvoor benoodigde personeel
zit men niet, doch als het noodig is on
men laat wat 't zwaarste is 't zwaar
Bte wegen, kon wel eene goed uitgerus-
te divisie van 3 schepen zich bij de
„Gelderland" in „West-Indië" voe-
gen. Men zal dan echter, door de
omstandigheden gedwongen, duch-
tig aan de opleidingen met hun
talrijk vast personeel moeten raken,
en zoo zou het overigens onge-
wenscht conflict met Venezuela nog
wel eens oorzaak kuunen worden,
dat de door vele zoeofficieren drin-
gend noodig geachte beperking van
het aantal opleidingen plotseling
tot uitvoering moest komen.

N. Rott. Cr."

(o)

De Venezolaansche quaestie.
Er zijn moeilijkheden ontstaan mei

Venezuela. Hoe vaak reeds, sinds wij
ons vestigden op Curagao, deed dit
bericht in de Nederlandsche pers de
ronde? En steeds was daarvan het
dessous -al werd ook dikwijls een an-
dere reden opgegeven- de wrok van
de Venezolaansche Regeering, over
het feit, dat ambtenaren en andere
invloedrijke personen uit de Repu-
bliek, zoodra hun om politieke re-
denen de vaderlandsche bodem on-
der de voeten begon te branden, een
gastvrij onderkomen vonden op Cu-
ragao, welk eiland zij zelfs als hun

tweede vaderland gingen beschoii
wen. Iv 1857, tijdens het bestuu
van den Generaal R. A. van Lans
berge, deden zich reeds dergelijk
moeilijkheden voor; deze echter, d»
jaren lang consul-generaal te Ca
racas, de hoofdstad van Venezuela
was geweest, kende de toestandefl
door en door en wist precies, hoe
in dergelijke omstandigheden t.
handelen.

De President van Venezuela richt4
to in dat jaar het verzoek tot deffl
Gouverneur om zijn bemiddeling t«
willen verleenen, fèn einde de Neder]
landsche regeering over te halen bijl
een wet te bepalen, dat ieder Venel
zolaan, die naar het oordeel van da
regeering van Venezuela door zijn
verblijf óp Curagao gevaarlijk werd
voor do rust in Venezuela, gedwon-
gen zou worden het eiland onver-
wijld te verlaten.

De Gouverneur gaf den Venezo-
laanschen afgevaardigde, die dit;
voorstel kwam doen — natuurlijk een
generaal! — kort en bondig te ken-uen, dat hij als Gouverneur nimmer
de Nederlandsche regeering zou voor-
stellen een dergelijke wet aan de.Staten Generaal aan te bieden.

Wel verklaarde hij zich voor het
denkbeeld, dat de Venezolaansche
regeering een geschikten persoon als
Consul zou aanstellen, die haar op
de hoogte kon houden van wat er
omging.

De Gouverneur was dus van mee-
ning, dat het Bestuur van Curacao
geen politiedienst mocht verrichten.

In 1869, tijdens het bestuur van
dea Gouverneur mr. A. M. de Rou-
viflle, deden zich opnieuw moeilijk-heden voor. Onze minister van ko-
louiën gelastte den Gouverneur omdan generaal Guzman Blanco, dieop Curagao verblijf hield, te kennen
te geven, dat hij binnen 8 dagen
het eiland moest verlaten. Tosn heeft
de Koloniale Raad te Curagao met
kracht zich tegen de uitvoering vandat miriisterieele besluit verzet, som-mige leden meenden, dat de Raad
het volle recht had zich te kanten
tegen een besluit van den minister,
dat huns inziens nadeelig moest wer-
ken voor de kolonie.

De Gouverneur had de onvoor-
zichtigheid zich niet aan het besluit
van den Kolonialen Raad te storen.

Had de Gouverneur het bevel van
den Minister niet uitgevoerd, wij ge-
looven, dat hij zich zelf veel leed en
der regeering veel last bespaard zou
hebbeu.

Een paar weken na het vertrek
van generaal Blanco—hij is van Cv
tagao in een open bootje naar Ve-
nezuela overgestoken —werd hij door
zijn zeg<*derende troepen tot Presi-
dent van de Republiek uitgeroepen.
Van dat oogenblik begonnen de groo-
te moeilijkheden— en met recht kon
Blanco eischen dat de bepaling, ophem toegepast, van kracht bleef!Sedert is de eigenlijke strijd gaan-de. Voortdurend trachtte de Veuezo-launsche regeering door kwellendeverbodsbepalingen voor den handelzich te wreken voor dit „abri" ver-leenen.

Zoo bok onlangs weder.14 Juni heeft President Castro eendecreet uitgevaardigd, waarbij „totnader order de invoer- en uitvoer-artikelen tot overscheping verzon-den van Maracaibo en andere havens
van het Westen, alsmede die, welkeop dezelfde wijze voor die havens be-
stemd zijn, in het tolkantoor van
Puerto Cabello, tot die einden ge-rechtigd verklaard, overgescheept
zullen worden." Hiermede heeft Cas-
tro bedoeld een nekslag toe te bren-
gen aan den Curagaoschen overlaad-
en doorvoerhandel.

Alle schepen uit Europa toch, metlading voor Venezuela of omgekeerd,
moeten te Curagao overladen in ofuit minder diep gaande vaartuigen,
aangezien de groóte schepen de 'Ve-
nezolaansche havens niet kunnen bin-
nen vallen. Hiervan trekt Curacaonatuurlijk zeer groóte voordcelen.Eén factor heeft Castro naar onze
meening echter over het hoofd gezien
en dat is, dat. de kooplui van Ma-
racaibo, een rijke stad, op den duurzullen weigeren hun producten den
zooveel langeren en daardoor duur-
deren weg te laten afleggen naarPuerto Cabello. Bovendien is dezehavenplaats hoewel zeer geschikt
voor Castro's doel, er nog niet opingericht: millioenen zullen noodig
zijn om een pier en magazijnen tebouwen en wie zal zijn geld willen
steken in een inrichting, die—gezien
de wispelturigheid der Venezolaan-sche regeering—na afwerking wellicht
weer verlaten wordt?

En daarom houden wij ons over-
tuigd, dat de uitdrukking „tot na-
der order" zeer juist door President
Castro gekozen is: hij zal zijn dwang-
maatregel niet kunnen handhaven,
wil hij geen ruzie en dus revolutie
(want die woorden zijn in dat aller-
zonderlingsteland synoniem) in eigen
boezem wekken. Zijn positie is op
het oogenblik toch al niet erg sterk
en de afgunst tusschen de twee groo-
te handelssteden Maracaibo en Cara-
caa is zeer groot»



Aan den anderen kant weet de slim-
me Planter-President, dat men hem
eigenlijk haast niet aan het lijf kan
komen : zijn kust is voor een afdoen-
de blokkade te lang, ziju hoofdstad
Caracas, op een tamelijk hooge rots
gebouwd, is vrijwel onneembaar en
dan rekent hij op de macht der vele
financieele belangen, die verschillen-
de Europeesche kooplieden in Vene-
zuela hebbeu. De spoorlijn van Cara-
bobo vaar zijn hoofdstad—de eeni-
ge trouwens inliet land —¡9 een En-
gelsche onderneming; bij een even-
tueel bombardement zou do grootste
schade toegebracht worden aan do
groóte stapelplaatsen en magazijnen,
die allo aan buitenlanders behooren !

De toestand —wii zien het volko-
men in—is voor de diplomatie op
het oogenblik zeer moeilijk; de be-
trekking van gouverneur vau Cura-
gao geen sinecure.

Wanneer het gouvernement echter
met dezelfde strengheid blijft optre-
den tegen alles wat zweemt naar
smokkelhandel in wapens —uit onze
Atjeh-geschiedenis weten wij bij on-
dervinding wat dat zeggen wil!— dan
neemt, onze regeering een sterk stand-
punt, volkomen vrij van ieder schuld-
bewustzijn, in en kan zij, van haar
recht overtuigd, krachtig en waardig
optreden togen Custro's al te over-
moedige eischen.

Algemeen Handelsblad, 89 Juni.

Correspondentie.
Aruba.

15 Juli 1908.

Eergisteren morgen heeft onze oor-logsbodem „Gelderland" beproefd
de haven alhier binnen te stoomen,
maar nauwelijks aan den ingang-
gekomen, zat hij vast. Na eenige
uren daar aan den grond te hebben
gezeten, is hij met groóte inspan-
ning weer in het vrije vaarwater

Ígekomen. G isterenmorgen is de stoom-
Joot naar Curacao gestevend, om,

gelijk men zegt, aldaar kolen in te
nemen en hier a. s. Donderdag te-
rug te keeren. Met verlangen ziet men
hier naar haar terugkomst uit, daar
200 ecu vaartuig op onze kust niet
alleen een geruststelling is voor on-
ze schepen tegen vrijbuiters, maar
ook wat levendigheid en verdien-
sten voor de bevolking medebrengt.
(^f zij opnieuw zal trachten den mond
Vau de litwen te forceeren, weet
ik niet, maar in alle geval zal men
toch wel eindelijk officieel overtuigd
worden, dat het geen valsche mee-
ning is, vast te houden, dat het ge-
vaarlijk is voor groóte schepen en
stoombooten onze haven binneu te
komen, tot dat de monding door uit-
baggering geheel vrij gemaakt is.

Nieuwsberichten.
Curaçao.

Decoratie.

Het heeft H. M. de Koningin be-
haagd de Eerw. Soeur Rosalie tebegiftigen met het ridderkruis van
Oranje Nassau.

Wij wenechen de Eerw. Zuster ge-
»nk met deze Koninklijke onderschei-ding.

„ElIMpareial.”

Deze geachte Collega is Dinsdag
'*: zijn vijf en dertigsten jaargangjngetreden. Wij verheugen ons methem over zijn krachtig, kerngezond
'even, dat hem in staat stelde veel
®a vruchtbaar te arbeiden tot heilO^r Kolonie. Ad mullos anuos.'

Boekbeoordeeling.

liet was een gelukkig ideo van denWeleerw. Pater Franciscus Hendriks
*tet leven van den grooten heelmees-ter der zieken, den 11. Petrus van
Gerona in de landstaal te bewerken.Jjoor vele zieken wordt deze mach-*'ge voorspreker en beschermer met
veel vertrouwen vereerd en aangepoepen. Niets kan hun meer welkom*'.i- dan het leven van hun veelver-

Patroon beter te leerenKeimen en daardoor vaster grond teBeven aan hun heiligenvereering.Des te gretiger zal dit boekske«-orden gelezen, uu het geschrev.n
*verd in klaren, sierlijken, ouderhov-enden stijl, en keurig net door*"almbei-G te Nijmegen uitgegeven

met goud bedrukten stempelband,
??.et mooie titelplaat en 125 blad-*>.den inhoud.Dat nuttig boekje zal zijn weg wel

'."den, on eer geven aan den Heilige
lens leven het behelst, den lezer op-ekken eu troosten, en den Eerw.

voldoening schenken.
Ona luttele PriJB van 25 ets. legt hetw«aer het bereik van eenieder.

Dankbetuiging.

Hartelijk welkom was ons weder
een exemplaar van Ambition. Het
spoort werkelijk aan tot eigen hulp
en is een uitstekende reclame voor
de International Correspondence
Schools.

Wij hopen, dat de vertegenwoor-
diger dezer scholen, de heer W. A
Jockheer ,lit. succes hebbe op dit
eiland.

In dank ontvangen van de Hoeren
Bivys Pensohn & Co. een tijdtafel
voor het vertrek der Red />" boo-
ten gedurende Juli, Aug. Sept. en Oct.
van dit jaar.

Volgens deze lijst zullen de sche-
pen, welke 4 en 18 Juli, 1,15 en 29
Aug. 12 eu 26 Sept. uit New-Ycrk
vertrekken, waarschijnlijk vrachtsche-
pen zijn, niet ingericht voor passa-
giers. '

Pest.

18 Juli 11. maakte El Constitucional
van Caracas bekend, dat geduren-
de 32 dagen zich geen enkel geval
te La Guaira meer had voorge-
daan. Dit bericht werd hier bekend
gemaakt door El Diario den 21"",
denzelfden dag waarop het stoom
schip Maracaibo hier terug kwam uit
Pto Cabello met een gezondheidspas
waarop door den Amerikaansehen
Consul was aangeteekend, dat zich
weer nieuwe gevallen te La Guaira
en Caracas hadden voorgedaan.

Op Trinidad kwam het iaatste ge-
val, voor zoover hier bekend, den
I°. Juli voor. Maar men vindt ver-
scheidene doode ratten. Dat is een
leelijk teeken en kondigt gewoonlijk
een hevig uitbreken der ziekte ouder
de menschen aan.

Meer leven.

Woensdag liep de goelet Aurora
hier binnen en bracht weer 22 run-
deren uit Sto. Domingo, ook hout,
suiker, vruchten, etc. Gisteren de
Rigolette van Rio-Hacha met koe-
beesten, cacao en huiden. Nu ligt
de brigantijn Hirondelle weder klaar
om uit te varen naar Pto. Colom-
bia en Cartagena.

Bravo! Aan vleesch en ander voed-
sel hebben we voorloopig geen ge-
brek, als men nu langzamerhand ook
maar weer wat vracht vindt voor
overscheping in de groóte stoom-
booten.

Dat is de hoofdzaak, vergeten wij
dit nooit. Ons commercieel leven

;zo scheepvaart hangt «amen
met Curaoao als doorvoerhaven. Dat.
onze kranige schippers en kooplie-
den dan hun uiterste best doen om
behalve voedsel voor de bevolking
ook vracht te zoeken voor de stoom-
booten.

De Prins Frederik Hendrik, reeds
Woensdag hier aangekomen uit Ne-
derland, heeft twee dagen achtereen
divi-divi ingeladen. Dat zijn ver-
blijdende teekenen.

Op zoek dus naar vracht! Cacao,
divi-divi, koffie, hout, huiden, man-
grovebast, etc. etc.

Eerst zóó zullen we de gevreesde
gevolgen van den zwaren slag, dien
Venezuela onzen handel en scheep
vaart heeft toegebracht eenigszins
kunnen weren, en voorkomen.

Stadsreiniging.

Van 17—24 Juli werden in het fis
calaat aangebracht:

148 ratten.
694 muizen.

De gewone werkzaamheden gaan
hun gang.

Een ploeg van 20 man zorgt voor
de opruiming van alles wat nesten
kan vormen voor ongedierten.

Vrijdagmorgen trokken de Heeren
Gouverneur, Procureur-Generaal,
Stadsgeneesheer en de Commandant
der Brigade, onder wiens leiding de
stadsreiniging plaats heeft, de Wil-
lemstad in om huizen en stegen in
oogenschouw te nemen.

Het zag er daar heel wat ziudelij-
ker uit dan vroeger, en de Heer
Appel mocht van zijn Chef, den
Procureur-Generaal, betuigingen van
hoogetevredenheidontvangen.Nu.dat
pluimpje is ten volle verdiend. Ook
de bevolking is hem dankbaar voor
den onvermoeiden ijver waarmede hij
waakt, dat de stadsreininging zoo
goed mogelijk geschiedt volgens voor-
schrift van den Procureur-generaal
en den stadsgeneesheer aan welke
Autoriteiten de bevolking niet dank-
baar genoeg kan zijn voor hun aeth
viteit.

H. M. „Gelderland”

Woensdagavond vertrok het Pant-
serdekschip naar Aruba. Donderdag-
morgen stoomde de Christiansted het
achterna om officieele missiven aan
den Kolonel over te brengen. Vrij-
dagmiddag 12 uur hoeft de „Gel-derland" Aruba verlaten en koers
gezet naar Puerto Cabello om den
Minster-resident, den Heer de Reus
hierheen te brengen.

Buitenland.
Las Novedades van New York, 9 Juli.

Protest tegen Venezuela.

De kabel seint van Curacao het
bericht, dat deKamer van Koophan-
del, het Algemeen Nederlandsch Ver-bond en de Vlootvereenigingeen adres
hebben samengesteld, waarin zij ver-
klaren, dat de tegenwoordige staat
van malaise in den handel te wijten
is aan de vijandige maatregelen wel-
ke het Bestuur van Venezuela heeft
genomen, met geen ander doel dan
om, het koste wat het wil, de nijver-
heid welke zich staande hield dooi-de overscheping van koopwaren tus
scheu Curacao en de Venezolaansche
havens geheel en al te niet te doen.
Dit adres is niets anders dan een
smeekschrift van de Curaeaonaars
aan Koningin Wilheluiina, opdat de
Regeering van NederlaudJ't daarheen
zou leiden, dat de noodige stappen
worden gedaan, om de betrekkin-
gen tusschen beide landen op dege-
lijken en duurzamen grondslag te doen
rusten.

In bovenbedoeld adres vraagt meu
in het bizonder de aandacht van de
Nederlandsche Regeering:

Voor het in-beslag-nemen door Ve-
nezolaansche beambten van twee
schepen die geregelde vaart c ïder-
hielden tusschen Aruba en Curasao,—
beide Hollandsche Bezittingen— en
het gevangen houden van de beman-
ning dezer schepen; voor het open-
breken vau officieele brieven door Ve-
nezolaansche ambtenaren;

voor het verbod aan vreemde werk-
lieden om te werken op stoombooten
liggende in Venezolaansche havens;

voor het nieuwe decreet van Gral.
Castro verbiedende de overscheping
van goederen op Curacao; en ten
slotte voor het decreet welke alle
verkeer afsluit voor Hollandsche
zeilschepen tusschen Venezuela en Cu-
rasao.

De Gouverneur van Curacao, wien
het adres werd toevertrouwd, verze-
kerde aan belangstellende personen,

dat de Nederlandsche Regeering op
de hoogte was, door middel van hel
Koloniaal Bestuur en dut de Legatie
van Den Haag te Caracas alles aan-
wendde, wat noodig en nuttig werd
geoordeeld om de moeilijkheden in
gunstigen zin op te lossen.

Het is niet aan te nemen, dat de
Nederlandsche Regeering, hoe groot
haar afkeer van internationale ge-
schillen ook wezen moge, dit maal
terugdeinst om gebruik temaken van
de wettige middelen waarover zij be-
schikt om te wakon over het heil van
haar Koloniën.

Wat zij ook zal doen om deze te
beschermen, roods vooruit kan zij re-
kenen op de algemeene goedkeuring.

New York Herald, 9 Juli 1908.

Veloz Goiticoa's gedrag wordt
afgekeurd.

Vrienden van het Gouvernement
van Castro critiseeren bitter den di
plomaut Veloz Goiticoa, omdat hij
niet intijds do plannen van President
Roosevelt heeft doorschouwd, en me-
degedeeld aan Castro. Zij zeggen,
dat zulks aan den Heer Augusto Pu-
lido nooit, zou overkomen zijn en
Venezuela niet door Washington zou
verrast zijn; want zijn twaalf jaren
dienst in de Legatie en zijn lidmaat
schap van de Metropolitan (dub bad
hem (Pulido) zulk een wijden kriii<_
van invloedrijke kennissen bezorgd.
dat hij ontwijfelbaar het lek wel zou
ontdekt hebban.

Het ontevreden element, dat veel
spreekt van revolutie, maar niets
doet, zal door het optreden van
Roosevelt moed krijgen; waut het
wordt door het volk algemeen vooi
waar gehouden, dat het afbreken dei-
betrekkingen slechts het voorspel is
van verdere dwangmaatregelen.

De meer conservatieve tegenstan-
ders van het tegenwoordige Bestuur
in Venezuela denken, dat zij in Wa-
shington een sterken moreelen steun
hebben voor hunne revolutionaire
plannen en dat hunne beweging zal
worden goedgekeurd door de Veree-
nigde Staten, Frankrijk, Columbia,

Holland en andere Mogendheden.
Niet alleen is Castro's Bestuur ce-

nigszins zwakker geworden door bet
afbreken der betrekkingen; maar de
handelsbelangen hebben zekerlijk een
nieuwen slag gekregen. Die belangen
hadden toch reeds te kampen togen
de pest-epidemie. Nu komt er nog
de onzekerheid bij, wat Washington
doen zal, en wat de vijanden van
hel Gouvernement doen zullen, en dit
vult den beker des lijdens voor de
kooplieden tot aan den rand. Op
commercieel gebied hoeft LatSuayra
/.oo goed als opgehouden te bestaan.

Brazilie tegen Castro.

Xv Brazilië debehartiging van de
Anteriknansche belangen op zich ge-
nomen beeft, besluit men daaruit,
dat die Republiek geene voorstand-
ster is van Castro's Lalynsoh-Ame-
rikar.isme.

Minister-Residentde Reos, van Hol-
land, verwacht een telegram uit den
Hang, dat de betrekkingen met de
Xederlaudsehe Regeerii.g ipan-
len kan maken, als oen antwoord
op de laatste .Nota van President
Gastro, die als vernederend wordt
beschouwd. >ü Vincent Corbett, Ea-
gelsche («ezant, kan elk oogenblik
oen eisch tegen Venezuela instellen
tot schadeloosstelling van het Ethel-
mug Syndicaat van Londen, dat ei-
genaar was van de aout- en lucifers-
monopolies, die verleden jaar door
..enera al Castro werden opgeheven.

lie Amerikaansche eischers hebben
altijd nog hoop, dat het congres
Roosevelt zul machtigen, om oorlog
te maken tot ondersteuning van
hunne eischen; hier echter (in Cara-
cas) houden dat alleen de revolutio-
nairen voor waarschijnlijk.

Duitschlanddoetvriendelijk
tegen Venezucla

Caracas, Juni 26.

Terwijl de diplomatieke betrekkin-
gen tusschen de Ver. Staten en Vene-
zuela gaandeweg moor gespannen
worden, tot brekens toe, is de Duit-
sche Gezant in Caracas, Baron von
Seckendorff voortdurend bezig, de
vriendelijke gevoelens van ziju land
tegenover Venezuela te vermenigvul-
digen en uit te breiden, en de nota's,
lie gewisseld zijn met betrekking tot

iedereen die hartelijkheid te doen zien,
ter ooi zake van de afbreking der be-
trekkingen met América en de drei-
gende breuk met Holland.

Het rapport van Mr. Sleeper.

Mr. Sleeper had 8 Juli eene lange
conferentie met Mr. Bacon, waarne-
mend secretaris van Staat. Hij gaf
nauwkeurige inlichtingen over den
toestand in Venezuela sinds het ver-
trek van don Gezant der Vereenig-
de Staten, Mr. VV. W. Russell.

(Jevrnagd, of de pest eenigen in-
vloed had gehad op de afbreking
der betrekkingen, antwoordde Mr.
Sleepor: „Niet in het minst. Ik
ontving mijn orders om het gezant-
schap te sluiten en naar Washing-
ton te komen, van het Staats-De-
parteinent." Hij zegde verder, dat
de bubonische pest in Venezuela veel
erger is dan algemeen geloofd wordt.
I'ros. Castro deed, volgens hem, zijn
uiterste best om het bestaan en de
uitgebreidheid er van te bedekken.

Slechts weinig of geen geld is door
het Venezolaansch Bestuur gebruikt
om de plaag te bestrijden. Hadden
de kooplui geen geld bij elkaar ge-
bracht, dan zou do toestand nog
veel erger zijn dan hij was op 't
oogenblik, dat Sleeper het land ver-
liet. Hij heeft gehoord, dat zij
die door de ziekte waren aangetast,
naar een afgelegen strand werden ge-
bracht, waar het pesthuis stond, en
dat men ze daar liet sterven.

The World 10 Juli 1908.

Veloz verliest geen tijd.

Be Heer Nicolás Veloz-Goiticoa,
Zaakgelastigde en eerste Secretaris
van do Venezolaansche legatie, be-
zocht gisteren don waarnemenden

etaris van Staat, Mr. Bacon, en
deelde hem mede, dat hij, nauwelijks
e-n uur geleden, order gekregen had
onmiddelijk naar Venezuela terug te

en. Hij zeide, dat hij morgen
Washington zou verlaten, om van
New-York naar Venezuela te vertrek-
ken op de stoomboot Maracaibo. De
documenten, archief enz. zullen wor-
den overgegeven aan den heer Jacobo
Pimentel, consul-generaal van Vene-
zuela te New-York.

Het staats-departement was niet
verrast door de mededeel ing van don
zaakgelastigde; maar Ministor Koot
had beslist, hem te laten blijven tot-
dat hij teruggeroepen werd. Er zal
met het vertrek van Veloz geen en-
kele diplomatieke band overblijven
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in de twoo landen. De Venezolaan-sche en Amerikaansche consulaireambtenaren, zullen voortgaan hunnetaak waar te nemen zonder zich testoren aan don diplomatieker toe.stand.
De Handel zal zijn gewonen ganggaan. Het dichtst bij een diplomatieken vertegenwoord ¡a-er dor Ver.Staten in Venezuela komt John Bre-wer, consulair agent en diplomatiekschrijver, belasc met de archievender Amerikaansche Legatie. Hij is

een neef vanden GezantRassell, maarhij draagt geen diplomatiek karak
ter, ofschoon hij, onofficieel, in be-
trekking staat tot zijn oom.

Mevrouw Veloz en haar zoon on
dochter zullen in Washington blijven.
In elk opzichb zijn zij Amerikauon:
want de familie heeft hier lang ge-
woond. Het hoofd dor familie zou lio
ver hier blijven wonen; maar hij heeftaan zijne oversten te gehoorzamen.

Het spreekt wel van zelf.jdat do
breuk tot stand kwam wijl Gastro
hardnekkig weigerde de eischen derAmerikaansche burgers tegen Vene-zuela aan ecu scheidsgerecht te on-
derwerpen.

Las Novedades, 2 Juli 1908._ President Castro doet weer van
zich spreken in do hooge amerikaan-
sche politieke sferen. De jaren van
dictatuur, die hij doorgemaakt heeft,
zijn niet voldoende geweest om hom
te doen begrijpen, dat de wereld niet
begint in Capacho, en eindigt iv Ca-
racas,—noch ook om hem uit hot
hoofd te zetten, dat de mogendhe-
den der aarde beven, als bij niest.
Dit vooruitzetten van zijne persoon-
lijkheid en de fouten, díe hij bij
nen begaat, bereiden hem natuurlijk
verrassingen die hem pijnlijker zal
len zijn dan hij zich inbeeldt.

Hetzij omdat de omstandi»b
gunstig zijn voor zekere vooraf be
paalde plannen, of omdat do V
nigde Staten zich beginnen te scha-
men over de dagelijksche beleedigin-
gen, die hun worden aangedaan, als-
ook om de beschaving,— iv ieder ge-
val het Bestuur iv Washington heeft
het oogenblik gekomen geacht eenig
uitwendig teeken te geven dat do cri-
sis kan verhaasten of eene dosis ge-
zond verstand doen doordringen in
de verwarde hersens van Generaal
Castro, opdat hij zijne eigenaardig
heden wijzigo en den weg botrodo, die
de rechte rede hem aanwijst.

De betrekkingen tusschen Ven.
la en de Ver. Staten zijn nu afgebro. reden is
tot dit uiterste overgegaan. Een-
maal den eersten gewjchtigen stap
gezet, zal het niet gemakkelijk zijn
terug te treden en zal men moeten
handelen. Do President van Venezue-
la heeft noodig, dat bom eene voor-
beeldige les worde gegeven. Het Ve-
nezolaansche volk bidt en smookt,
dat ze hem gegeven worde, lid wringt
zich in de laatste stuiptrekkingen
van den doodstrijd onder don bak
van den dictator. Uit alle doelen dis
lands gaat maar één kreet op: die
van radeloosheid en lijden. Die kreet
is doorgedrongen tót het Staats-
departement van Washington. Het
internationaal Wetboek geeft zekere
grenzen aan; het Wetboek dor Chris-
telijke liefde doet ze verdwijnen als
de volkeren om hulp schreien.

De plicht, die dit Wetboek boden
aan de Ver. Staten voorschrijft is
duidelijk. Eenmaal begonnen moot
men doorzetten.

Vereenigde Staten.

Het groótenieuwe uit Chicago luidt:
„Taft candidaat gesteld voor hel
presidentschap door de republikein-
sche conventie"! Eerst verkroeg de
minister 702 stemmen en Hughes
63, terwijl ook aan Roosevelt —
niettegenstaande men wist dat doze
onwrikbaar besloten was geen her-
benoeming te aanvaarden — nog 3
stemmen werden geschonken en de
overige aldus verdeeld waren: Caji-
non 81, Fairbanks 40, Knox GB,
Lafollc 25 en Foraker 16. Doch ten
slotte verenigden zich alle stemmen
op Taft, den vriend en candidaat
van Roosvelt. zoodra deze van don
uitslag derstemming langs telographi-
schen weg was ingelicht, uitte hij
daarover op levendige wijze zijn
voldoenining, verklarende dat nel
land zich met deze afloop geluk
mocht wenschen. Niemand in het
geheele land, zeide Roosevelt zoo
heschikt was voor het presidentschap.
Want minister Taft/ kent niet alleen
geeu vrees, doch hij is onbaatzuch
tig en oprecht, het best op de hoohte
van de behoeften van het land, en
bezit de hartelijke sympathie van
alle burgers. Hij is tegen elk bijzon-
dor voorrecht aan eenigen stand en
huldigt ruime opvattingen als grond-
slag voor de nationale welvaart.

De vergadering is intuschen een
geweldige, echt Amerikaanschen her-
rio-betooging heweest ten gunste, of
liever: ter eere van Roosevelt en
diens bestuursperiode. Toen de per-

manento voorzitter van het repu-
blikeinsche comitié, de heer Lodge,
Roosevelt in oen geestdriftige rede
gehuldigd had on met een vlammen-
de peroratie eindigde, raakten — al-
dus de correspondent van de Lon-
densche „Timee" te Chicago — alle
aanwezigen in een toestand van op-
gewondenheid. Zij stonden op van
hun ¡.¡plaatsen, juichten, schreeuw-
den, brulden, en zwaaiden met vlag-
getjes en gekleurde parasols. Som-
migen trokken zelfs hun colbertjes
of <_ jassen uit en wierpen
ze ín de lucht. Nadat dit spektakel
veertig minuten geduurd had, droeg
men oen opgezetten beer binnen, die
don President on zijn staatkunde
moest verzianenbeelden ! Opnieuw
juischto men tien minuten aan één
stuk. Lodge zeide nu nog eens met
niet nadruk: „Roosevelt's weigering
om zich candidaat voor het presi-
dentschap te laten stellen--oen wei-
gering, die gegrond ¡s op zijn eerbied
voer de Amerikaansche tradities —
is onwrikbaar on onherroepelijk,
mijnehoei'

Én weer begon de vergadering te
jubelen, maar riep vn bovendien:
Four, four, four years more ! Nog
vier jaar!" Toon ook deze storm
was uitgeraasd, zeido de hoor Lodge:
„Alwie den naam van Roosevelt
als cauditaat voor het president-
schap op den voorgrond mocht wil-
len brongen, zou de oprechtheid en
goede trouw van den President in
twijfel trekken, twee kenmerkende

in ziju karakter.'' Dit_ in en nu hielden do woeste
iders van Roosevelt zich kalm.

Ora echter opnieuw uit to barsten
ia gejuiseh on gejubel en (o zingen
en mot vlaggen te wuiven — wel bij-

in half uur lang — toon do Staat
Ohio Taft candidaat stolde en deze
ten slotte de zegepraal behaald had.

Het politiek program van Taft
men. 't Is hetzelfde — misschien

nog ietwat verscherpt — als dat van
l.'oosovelt en in hoodzaak hierop
neerkomende: gestadige versterking
der oorlogsvloot, uitbreiding dor
i> et lelijke maatregelen van do Bonds-
controle over en tot verzekering van
grootere publiciteit in het behoor
van maatschappijen, die zich bezig
houden met, handel tusschen Staten
onderling en die gelegenheid hebben
om monopolios in het leven te roe-
pon; handhaving van het bescher-
mend stelsel tegenover het buiten-
land gepaard mot een billijke winst
voor Amerikaansche industrieën; van
maximum- en minimumtarieven, do
fvorste ten einde eon tegenwicht to
vormen togen - vijandige maatregelen
van het buitonland tegenover Ame-
rikaansche artikelen, het minimum
als normale maatregel ter bescher-
ming van Amerikaansche voort*
brengselen.

Meer dan 12 000 personen waren
aanwezig bij de opening van Repu-
blikeinsche conventie ir. herColiseum
to Chicago. De binnenkomst van de
Ohio-afvaardiging niet een groóte
banier waarop de naam van Taft,
word uitbundig toegejuicht,

Senator Burrows, tijdelijk voor.it-
ter, hield een toespraak, waarin hij
liet republikeinsche bewind en Roo-
sevelt uitbundig prees. De naam
Öoosevelt deed een applaus losbar-
sten, dat anderhalve minuut aan-
hield.

Na hot afdoen van eenige vorme-
lijke zaken, werd de conventie tol
heden verdaagd.

Het program, aan de Conventie
voorgelegd, aanvaardt zonder voor-
behoud de staatkunde van R00..0
velt; het dringt krachtig aan' op
tariefherzien ing eu een regeling van
de invoerrechten, om den consument
liet voordeel te geven do van meest
gunstige prijzen, voor zoover die

migbaar zijn met bescherming
van de Amerikaansche nijverheid en
den Amerikaanschen arbeid. Het in-

recht moot daarom gelijk zijn
san het verschil tusschen de Ameri-
kaansche on Europeesehe productie-
kosten, boneyens een redelijk voor-
deel voor don Atnorikaans<dipn pro-

nt. Het beginsel van bescher-
ming wordt algemeen aanvaard.

Het program weuscht bet Congres
geluk mot, do bepalingen van de Al-
drich-Vreelaudbill, die in het belang
zijn van gezonde financiën; het

kt zich uit ten gunste van hot
amendemeut-Shennan op de anti-
tiust wet, datbedoe.lt do spoorwe-
gen in staat te stollen redelijke ver-

overeenkomsten to .sluiten, zon-
der gevaar voor rechterlijke vervol

: en komt krachtig op voor
tering der vloot.

voor voortdurende uitbreiding
vau de Amerikaansche belangen in
het buitenland. Hot program spreekt
zich ten slotte uit voor de Monroe-
theorie en voor het behoud van het
legerop de tegenwoordige sterkte.

Taft, de waarschijnlijke opvolger
van Roosevelt, werd 15 Sept. 1857
geboren te Cincinnati (Ohio), waar
zijn vader een man van aanzien
was. Hij had er een schitterende
praktijk als advocaat ra werd later
rechter. — Toen trad hij onder pre-
sident Grant in het Kabinet als mi-

nister van oorlog; weer later was
hij minister van justitie onder pre-
sident Arthuren ten slotte word hij
benoemd tot Amerikaansch gezant,
eerst te Weonon, toen te Petersburg.

Taft jr. studeerde in derechten aai-
de Vale-universiteit en promoveerde
daar, toon hij 20 jaar was. Hij ves-
tigde zich- to* Cincinnati als dag-
bladverslaggover van rechtszaken op
een salaris Van f 2.ö0 daags, maar
na eenigen tijd het beroep te hebben
uitgeoefend, verdiende hij al f6O 's
weeks, waar hij toen heel coutent
mee was.

Als dagbh.dman kwam hij in ken-
nis met den officier van juistitie in
het arrondissement Hamilton, en
deze bezorgde aan Taft een benoe-
ming als substituut. Allengs klom
hij op tot aanzienlijke ambten bij
de belastingen en bij de magistra-
tuur. Ook in de locale politiek deed
bij zich gelden; o. a. door zijn be-
strijding van den invloed dor politie-
ke „bosses". Taft was in 1900 Kornis-
rechter to Cincinnati, toen hij een
telegram ontving van ¡¡president Mc.
Kinley, dio hem naar Washington
ontbood on hem naar de Filipijnon
zond.

Hij .bracht daar tot stand een
regeling inzake de bezittingen, welke
hadden toebehoord aan de door de
Amei'ikannen uit de Filippijnen ver-
jaagde gesstelijke orden. Om deze
moeilijke quaestie tot een bevredi-
gende oplossing te brengen, ging
Taft naar Rome, waar hij met den
Paus zelf over de zaak confereerde.
X, 11. benoemde toen een gedolo-
geerdí, die bereid wus, op vriend-
schappelijke wijze samen te werken
met de Filippiinsche autoriteiten.

Toen op de Filippijnen, wier eer-
ste gouverneur hij was, 't moeiüik-
sto werk dor reconstructie voorbij
was, werd door president Roose-
velt aan Taft een zetel in bot Hoog-
gerechtshof aangeboden; maar hij
bedankte, on gaf de voorkeur aan
de portefeuille van oorlog. Dezo hooft
hij thans, officieel candidaat zijnde,
neergelegd.

Dh. James Sherman is door de
Republikeinsche conventie verkozen
tot candidaat voor hot vico-presi-
dentsebap.

De stemmen waren als volgt ver-
deeld: Sherman 816, ¡Vlurphy, oup-
gouverneurvan New-Jorsey 77, Gnild
gouverneur van Massachusets 75,
senator Eairbanks 1, Sheldon, gou-
verneur van Nebraska, 10. Op Fair-
banks en Sheldon werden stem mei-
uitgebracht, ofschoon zij door geen
enkele delegatie V;wi een staat wa-
ren gesteld.

Na atloop der stemming kwam de
conventie overeen om de canditee-
ring van Sherman te beschouwen
als met algemeene stemmen geschied.
Men begrijpt daar het groóte ge-
wicht van optreden .goed.

Advertentien.
Door overhaast vertrek verhinderd

persoonlijk afscheid te nenien van
onze Vrienden en Bekenden, roepen
wij hun langs de/on weg oen hartelijk
vaarwel toe.

1\ fr. F. Hellino.
I. fr. ft. Buboers.

a|b „Prinsder Nederlanden.''

Pa toer bende leza.
„La Habanera' ecigaríaaki,

tantoe £>ustá i solicita pa huma-
dornan di bon gustoe, a jega aki
coc vapor alemán „Westphalia,,
asina ta, koe hende koe kier hu-
ma bon i barata, por solicita nan
cerca su Agente na Caja Grandi
di Punda, koe ta firma aki bao, i
na toer Establecimiento di Pro-
visión i Licor.

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

Agente Exclusivo.
■>

.OURAgAO in 1803-1804,
noot;

P. A. E UWENS, O. P.

formaat groot 80.—83 bladz.
Prijs I 0,50.

De opbrengst strekt teu voordeele
'der nieuwe kerk op Rincón.

Verkrijgbaar aan de drukkerij
van het

Apostolisch Vicariaat.

||. 'p. ||Wiijor. iimcm
en ECHTGENOOTE en ECHTGEiXOOTE

hebben hef genoegen hierbij leen- hebben hel genoegen hierbij ken-
nis fe geven, dal de voltrek- nis te geven, dat de voltrekk-
ing van lief huwelijk van king van hethuwelijk van

hunnen zoon hunne dochter

J|ts.ml :!tolitmi.ss I; Jnlíttti. .... 1
MET MEJUFFROUW MET DEN HEER

jHlomqa <$, l|, jjlwttt j|¡(ííartl|foí|aun^ Ij^ujon jt>
zal plaats hebben op Aruba den salplaatshebben op Aruba den

sn. Augustus d. j. den sn. Augustus d.j.
Curacao, den 22n. Juli 1908. Curacao, don 22n. Juli 1908-

Eenige en algemeene kennisgeving, jl

Photographische Inirchting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

H. M. deKoningin der Nederlanden
BEKROOND

te Amsterdam 188,"»,
Antwerpen 1885,„ Chicago 1893, en„ Curacao, Eerste Prijs Eere

medaille, 1904.
Curagao, Waterkant Otrá-

banda.

C. PERREÏ GENTIL,
eigenaar van het prachtige huis

„PUERTO KICO»
zoo net, keurig, fijn en sterk door
hom gebouwd, biedt hetzelve te koop
aan voor iets minder dan do helft;
van don kostprijs.

Uit huis, met alles van koper, wat
in andere huizon van ijzer is, bestaat
uit:

Een voorzaal,
Een zaal,
Een achterzaal,
Drie gaanderijen,
Acht slaapkamers,
Een groóte, eetzaal in communica-tie mev provisiekamer en koukon,
Verscheidene badkamers on privé's,

in commuuicatie met de slaapkamers,
Ecu marmeren patio en marnie-

ren stoepen, bijna rondom het huis,
Drie bedienden-kamers,
Wasch- en strijkkamers,
Een vóór. twee aeditor en twee zij-

koralen met boomen,
Een wagenhuis voor twee of drie

wagons,
Vijf depots, die als huurhuisjes

kunnen dienen,
en Een bijzonder groóte boven-on

onderaardscheregenbak met reservoir
en pomp on waterleiding overal, zijn-
de de regenbak van oen inhoud van
plus minus 70.000 gallons water.

Hot huis zeer hoog gebouwd, niet
zoor groóte deuren en vensters, en
daardoor mot goode ventilaties over-
al, is zeer gezond, hooft oen prachtig
uitzicht over do stad, do haven ende
zee en moet aan eiken kooper bevallen,
die hetzelve zal willen bezichtigen
en onderzoeken en daartoe wordt
hij sinds heden gemachtigd door den
eigenaar

C. Pi-Uui-T Gentil.
Curacao, don 18 Juli irOS

-'1-2

"grafmonumenten,
grafzerken.

in MARMER, Belgisch, Beiersch
en Sweedsch GRANIET.

Groóte Voorraad. — Billijke Prijzen
PHOTO'S TER INZAGE.

Steenhouwerij.
Marmerwerken.

H. F. EUWÏHS,
Onde Varkensmarkt- Doddendaai.

Nijmegen. Holland

Ai/ Explosión de la «y
debido ,

-p*oft@> al uso del I
"WfHs^ Kerosene Común. »

4íTa. íT

Pkra. seguridad use/*>v /\^OV __>"LUZ DIAMANT^§M \(fú\o
Explosioru^A>ïa f

LON'GMAN & HARTIö!*5'
NBW YORK, U. & "

c_« Venta Por Ls.& '"Aimact»-

-<w->-j. *^ü.jl'w-_Bi ■«'*"■

'?tV > _______¿*a£^^ 7?C

Attentie!
Daar de ondergeteekende voorne-

mens is zich binnenkort in de stad
te vestigen, biedt hij te koop aan
het achter don Couvernetnentstuin

¿Cas Chikitoc\' gelegen buitenverblijf

mm Villa Antonia"
met flinken regenbak, badkamer,
stalling, etc. benevens een net rijtuig'
je en een zesjarig paard, zoowol puik
'rij-als trekdier," alsook een Amer:
rijzadel in goeden staat.

Curasao, 11 Juli 1908.

I. S. SCHEIDELAAK

Breede Straat, Overzijde.

Drukker _
ALFREDO F. SINTIAGO
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