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Onder de beschuttende schaduw
van haar krachtigen moederstam
groeide de teere oranjespruit welig
op, schoot omhoog rank en fier, in
rijken overvloed haar breede blade-
renkroon ontvouwend, indrinkend
nu het volle zonnelicht. De jonge
spruit was een boom geworden met
eigen leven, diep geworteld in vrucht-
baren bodem. Begroet als het zin-
nebeeld van vrijheid on recht, voor-
spoed en geluk, bogen millioenen en
millioenon, eerbiedig bewonderend, hun
hoofd onderzijn kroon en ademdeu,
blij opgetogeu, den zoeten geur in,
die zoo welriekend hing onder dat.
weelderig gebladerte. Kalme vrede
daalde neder over allen, die rust
kwamen zoeken onder zijn loover.

O, dat die kostbare boom zich
nog eens tooien mocht mot blan-
ken bloesem en dragen mocht nog
eens een gouden vrucht!

„Domine salvam fac Reginam nostram'
„Heer, bescherm en bewaar onze

Koningin. Verhoor ons thans op den
dag, dat wij E aanroepen"

O welk ecu dankbaar vreugdege-
jubel zou er opklinken uit het hart
van haar volk, als wij heden
-.eKeii-Liú u_. -ut-il ve_i.it-iui.il, uut,
goede God onze Koningin wederom
had gezegend en er opnieuw hoop
bestaat, dat Zij Moeder zal worden!
Hopen wij, dat de verspreide ge-
ruchten waarheid bevatten.

Dat zou het toppunt zijn van
Haar en van ons geluk. Want Oranje
en zijn volk is één.

Meer dan ooit voelt de Kolonie
Curagao zich heden één met het Ne-
derlandsche Volk, meer dan ooit on-
dervonden wij, dat Hare Majesteit
Wilhelmina ook is enze Koningin.

Wij vieren heden niet slechts Ha-
ren acht en twintigsteu verjaardag,
maar sluiten heden ook af haar eerste
decennium, het eerste tienjarig tijd.
vak van Haar zegenrijk bestuur.

Toen Hare Majesteit tien jaar ge-
leden de teugels van het bewind zelf
in handen nam, sprak zij tot Haar
Volk:

„Aan de Grondwet getrouw wensch
Ik den eerbied voorden Nederland-
schen naam en de Nederlandsche
vlag te bevestigen."

„Ik wensch bij het Opperbestuur
over Bezittingen en Koloniën in Oost-
en West rechtvaardigheid te betrach-
ten en naar Mijn vermogen bij te
dragen tot verhooging van Uw
geestelijk on stoffelijk welzijn."

Gedurende tien volle jaren heeft
Curagao ondervonden, dat onze ge-
liefde Koningin steeds trachtte bij
te dragen tot vérhooging van ons
geestelijk en stoffelijk welzijn.

Meer dan coit werd onder Haar
Bestuur acht geslagen op do nood-
lijdende Kolonie Curagao. Niet slechts
werd het jaarlijks subsidie aanmer-
kelijk verhoogd en groóte sommen
voor bijzondere doeleinden toege-
staan; niet slechts werden weten-
schappelijk hoog-staande personen
herhaaldelijk hierheen gezonden om
de buitengewone toestanden van
Curacao te bestudeeren en daarover
verslag uit te brengeu, maar vooral
in de Staten-Generaal werden de
Koloniale belangen ter doge behar-
tigd. Niemand mag ontkennen, dat
in de laatste jaren werkelijk met
ernst getracht werd ons geestelijk
en stoffelijk welzijn te verhoogen.

Thans nu de Nederlandsche Naam
door onze naburen niet meer wordt
geerbiedigd,en¡de Nederlandsche Vlagdoor hen werd gehoond, thans zal
Hare Majesteit, Koningin Wilhelmi-
na, eerbied weten te eischen en af
te dwingen voor den Nederlandschen
naam eu de Nederlandsche vlag.

En dat ook daarbij wederom in
't bijaonder op de belangen van den

'cl en scheepvaart van Curacao
.orden gelet, is voor de Kolo-

ige voldoeni
.e do Koningin !

HET ADRES.
i. Bestuur van don Xed. Jour-
ienkring ontving het ver.
onderstaand adres openbaar-
in de vaderlandsclio pen
geven — onder bijvoeging vau

de bede, dat deredacties haar krach-
eun aan het verzoek der

irlandsche kolonie zullen willen
m :

Aan Hare Majesteit do Koningin
Nederlanden.

Mevrouw,

ven met den meesten eerbied to
kennen :

de Kamer van Koophandel on Nij-
eid op Curacao.

het Postuur van het Algemeen Ne-
¡ndsch Verbond, groep Neder-

Uche Antillen, en
het Bestuur van do Nederlandsche

Vereeniging „Onze Vloot", afdeeling
Curagao,

dat bij besluit van den president
der Vereenigde Staten van Venezue-
la, dd. 19 Februari 1908 verboden

I aan vreemd werkvolk, veertig..., —

sjoiiwerwerk te verrichten aan boord
van stoomschepen, liggende in Ve-
uezuelaansche havens; door welk
besluit, waaraan nog steeds de hand
wordt gehouden, ook het Curacao-
sche werkvolk getroffen wordt ;

dat dd. 5 Maart 11. de „Penelope"
varende onder Nederlandsche vlag-
en uitgezonden door den controleur
der belasting op den in-, uit- etl
doorvoer met dieustbrieven aan de
autoriteiten van Aruba, door Vene-
zolaansche kustwachters op zee werd
aangehouden en met de bemanning
opgebracht naar Adfcora, later naar
Coro en eindelijk naar Pto. Cabello,
alwaar de bemanning werd gevan-
gen gehouden in het Castillo San
Antonio, een staatgevangenis voor
politieke gevangenen ; de gouverne-
mentsmissives werden opengebroken
en eerst later aan den persoon, be-
last mot de overbrenging daarvan,
weder open tor hand gesteld ; van
13 Maart tot 4 April 11. zijn do
vijf Nederlandsche onderdanen, die
do bemanning van het schip uit-
maakten, gevangen gebleven en eerst
door tusscnenkomst van den Heer
Eeniant, die tijdelijk hot consulaat
van Nederland waarneemt, in vrij-
heid gesteld ;

dat in dionzelfden tijd „La Justi-
cia", een Nederlandsche bark, thuis-
bohoorende op Aruba, op dezelfde
wijze bemoeilijkt is geworden, ter-
wijl de bemanning nog steeds ge-
vangen gehouden wordt en het schip
niet aan den eigenaar is terugge-
geven j

b in de laatste jaren dergelijke
bemoeilijking van do Curagaosche

pvaart herhaaldelijk is voo
komen, niettegenstaande Nederland
een met Venezuela bevriende Natie
is eu daarmede diplomatieke relaties
onderhoudt ;

dat door de bevoegde autoriteiten
op Curagao naar aanleiding van
het heersenen der pest te La Guai-
ra, slechts zeer milde maatregelen
tegen Venezuela werden genomen :
niettegenstaande he

ag op Curagao wegens de
zeer gemakkelijke communicatie en
de overdrukke scheepvaart tusscheu
de kust van Venezuela en de Cura-
gaosche eilanden zeer groot was, word
alloen voor schepen en personen ko-
mende van La Guaira quarantaine
voorgeschreven. Ook werd deze qua-
rantaine eerst afgekondigd 21 A-
pril 11., d. w. z. eerst na het ver-schijnen van het decreet van pre
sident Castro, dd. IS April, waar-bij Z.Exc. zelf bekend maakte, dat
er een besmettelijke ziekte te La
Guaira heerschto on reeds gedurende

30 dage (nomen, wat
hier op I nd was.

ontvangen van
berichten r.it Venezuela de

quarantaine afgeko ¡digd werd
dat dd. 1-1 M-i decreet van

president ('astro verboden word de
¿.verscheping op o van goe-

:; uit het buitenland en bestemd
voor Maracaibo en havens in het
westen vau Venezuela, en van goede-
ren vau dio haven ¡ fkomstig en bo-
stemd voor het buit uland;

dat dit de beweeg-
reden tot uitvaardiging daarvan

«ft: dat de autoriteiten op de
Nederlandsche Anr.'ien Venezolaan-
sche schepen, komej de van ecu niet
besmette haven en i hét bezit van
een schoonen gez< ndheidspas, den
toegang tot do h ven hebben
wcigenl;

dat twee dagen vóór het verschij-
nen van dat deer iet, op 12 Mei,
slechts een enkel s. ip „La Gloria",
komende van Guaata, na onze ha-
ven te zijn binnengevallen, gezonden
weid naar de qaarantaineplaats,
omdat het vaartuv, afkomstig was
van een plaats die t bij de besmette
haven La Guaira e volgens de mee-
ning van de bevo< _;de autoriteit in
een verregaanden ataat van onrein-
heid, verkeerde;

dat hier algeme, i wordt aange-
nomen, dat door den Veuezolaan-
schen consul aan president Castro
dusdanige berichten gezonden zijn

terugzending
zijn gew- liging van
do Venezola vlag), dat aan
deze consulaire :..richten gemeld
decreet zijn oorsprong ontleent;

dat 19 Mei een ander decreet ver
scheen, waarbij hei- vèrk -chen
Venezolaansche havens en de Neder-
landsche Antillen voor kleinere sche-
pen, waaronder begrepen worden al
de Curacaosche schoeners, voerende
de Nederlandsche vlag, ongeacht de
tounenmaat, geschorst werd, zoodat
de Curacaosche zeilvaart thans zoo
goed als geheel stil ligt»

dat iv den nacht vanO.2—l3 Juni
11. de „Carmita" en „Marión", twee
schepen varende onder Nederlandsche
vlag, van Aruba naar Curacao,
door Venezolaansche kustwachters
op zee zijn aangehouden en opge-
bracht vaar Adicora, den volgenden
dag naar La Velo do Coro, alwaar
schepen en bemanning twee dagen
werden opgehouden. Op schip en bo-
manniug is bij de. aanhouding op
zee herhaaldelijk geschoten, terwijl
de schipper onder bedreiging V;l n ge-
vangennemi!. ongen" v
stuk te teekenen, waaruit zou blij-
ken dat de papieren en de brieven-
zakken ongeschonden waren en hij
geen enkel andere schade had
had dan tijdver

dat do douanebeambten van de Ve-
nezolaansche havens last ontvingen,
ook den directen uitvoer van goederen
naar Curacao tegen to houden en
zooveel mogelijk te bemoeilijken:

dat Curacao thans oen crisis dobr-
maakt, zoo'hevig als nooit te voren.
Curacao heeft geen eigen bestaan en is
aangewezen, door natuuren geogra-
fische ligging van het eiland, to le-
ven door den handel en de scheep-
vaart hoofdzakelijk met Venezuela.
Door bovenvermelde decreten zijn
handel en scheepvaart hier stopge-

alsof onze haven wai'e geblok-
keerd door Venezuela. De finaneiee-
Ie draagkracht van velo handelshui-
zen, welke door jarenlangen achter-
uitgang en kwijnirg van den handel
reeds zeer zwak was. zal spoedig uit-
geput raken. Zo and nog
een paar maanden moet voortduren,
zullen verschillende handelslr
zich niet langer staande kunuJiet
houden. \

De armero bevolking wordt reeds
nu itot het uiterste gedreven. In-
dustrie bestaat hier bijna niet;
er nog was, kan thans uit Venla de materia prima niet krijgen;
de hoedenindustrie is reeds lang
kwijnend. Werk is er niet, dus ook
geen verdiensten, geen brood. De
armoede is algemeen en zeer groot.
Door misluk; oogst en

hot uitblijven van den reg
het eiland zelf geen \
mensch noch dier. liet wc,
vermogen der armere bevolk
teraard reeds zoor gering, zal
dig geheel on al gebrokeu zijn. L
wachten op hulp kunnen ook zij
niet.

Redenen waarom ondergef
zich met vertrouwen wenden t<
wo Majesteit, met het eerbiedii
zoek ten sterkste te willen aandrin-
gen bij hunne Excellenties de Mi
ters van Koloniën en Buitenland

■n, dat 1111. EE. het I
te daarheen mogen leiden,

dat de verhouding van" \
iracao afdoende worde gere

meerdere waarborg worde verk 11
dat dergelijke toestanden iv de
komst niet voorkomen cu de N
landscho vlag meer worde ontzien.

Hetwelk doende enz
Curacao, den 3" Juli 1908.
Namens de Kamer van Koop

del en Nijverheid :

de voorzitter
(w.g. A. Ji.sui.un.

do secretaris:
(w.g.) C. G.oi-; Raseth

Namens het Bestuur vau het Alge-
meen Nederlandsch Verbond, g
Nederlandsche Antillen,

de

de
(w.g.) C. S. Goi;

Namens het Bestuur van de N<
landsche vereeniging „Onze
afdeeling Curacao,

de voorzit;
(w.g.) Moses S. L. Mai

de secretaris:
(w.g.) D. 1. Qüeiïido.

Bovenstaand adres werd opg
men in alle groóte Bladen van
derland. Door gebrek aan tijd
het ons niet mogelijk oen blo
zing te verzamelen van de na
bijschriften der verschillende r

Wij moesten ons tevn
lon met het volgende geschi
door Emso in de N. Ct.

„Het adres vau de Cur,
mer van Koophandel c.

Als zulk oen noodkre
a'lgemeenen weerklank in ons v.
huid' zou vindon, dan, ja dán
moeten worden gewanhoopt aa
toekomst van ons volk. Want
nender en tergender behandeling
die van Venezuela tegenover
land, is niet denkbaar.

Maar het adros is niet alleen
noodkreet. Het is tevens oen on
tende akte van beschuldiging. Tha
het oen aanklacht tegen Veno/,
al. een van schandelijke willekeur en
schreeuwend onrecht. Laat N
land er voor zorg dragon, dat
adres niet wordt een aanklacht 1
ons volk; een aanklacht van lai
en gebrek aan nationaal o
Dat zou het geval zijn, indien
oen hoon en smaad niel
werden hersteld.

Ook andore staten hebbon van
bro's dwaasheden nu en dan
opgedaan, raaar in de v
zulke brutale, uitdagend
ondergaan als Nederland.

Hoe ontzettend haj'd dan ook
derlandsche onderdanen mochten

■ i'fen, er staat nog iets an
en hoogers op het spel, dan de I
waarachtig niet geringe kwestie
ion ondergang eener Nederland
'a.lonie door de schanddaden
een arbitrair staatshoofd! Er staat
op liet spel onze nationale eer, die .
danig is geschonden, dat een spoedig
en volledig herstel daarvan dringend
wordt geëischt.

Er moeten geen gunsten worden
lagd, maar herstel van geschon-

den rechten moet worden geëischt, c.
g. gedwongen. Een degelijk, waardig
optreden zal ook de materieele bo-

langen beter waarborgen, dan een
-heid waarbij wellicht als'gunst

wordt toegestaan, wat, in het vol-
echt als recht wordt erkend':

vrijheid van verkeer!
ar aanleiding vau hot zenden

van de Heemskerk naar West-indiëschreef do „N. R. Ct." onder meer:
...Mocht er echter onverhoopt spra-

an komen, dat aan onze ver-
toogen tegenover Venezuela maritie-me kracht moet worden bijgezet,
dan verwachten wij, dat do reg'eoring;
dit niet met slechts twee schepen
zal willen beproeven. In dat uiter-

n door geen Nederlander ge-
gevalzal Nederland in West-i-ndië de grootere macht moeten ont-

wikkelen, waarover hot op het oogen-blik kan beschikken."'
Wij onderschrijven deze woorden,

maar voegen er toch de navolgende
opmerking aan toe. De „vertoogen"
van onze Regeering moeten inder-
daad krachtig zijn. Te lang, te" her-
haaldelijk en te grof heeft Venezuela
ons gehoond en beleedigd, dan datniet een absoluut afdoende ge-
noegdoening wordt geëischt. Er mág
minder dan ooit sprake zijn van een

ling, die zelfs maar den gering-
sten grond laat voor de veronder-
stellii Nederland in de verne-
derende behandeling, die het van

ging, berust. Geen
die niet zou wenschen,

dat Nederland zulk ë ■en geheel

.
i van weifeling moet

vermeden. De dad9n van Ve-
maken het stellen van eeer
schen tot genoegdoening gebie-

lijk. Het ware, ;naar
daarom gewehscht
machtsvertoon met

die omstandigheid reeds terstond in
temming was gebracht, om

krachtig te kunnen
Ira aan onze oiechen

op do meest ondubbelzinnige wij-- 'laaan.
Wij kunnen dat to gereeder doen,

eheele wereld erkent, dat
iet alleen bevoegd, maar
er sich zelf en' zijn on-

irplicht is op zulk een
treden.
andelingen wekken haat

en afkeer, een zelfs ten deele berusten
en minachting wek-

ken.

JACOB VAN HEEMSKERCK.
. die

den lien Augustus door onzeregee-
lii d worden ge-

len, is het nieuwste pantserschip
koot met eene waterver-
in 5000 ton. Het ver-

schilt in zooverre van de vier te vo-
aiwde pantserschopen, type

ites", dat het z\-
ach daareute
zoodat hel

■■ nvoorraad èon kleiner weg
, dan do vier zu

len van dei:
teld dat

2400 zee-
mijl met economische vaart moet

opdat chikt
¡r de al

lea en in de
ten de Kaap de G<

', waaronder ook onze W
aezittingen behooren to wor-

Minister Ellis, die
iuw van do tegenwoor-

roo-

verd
noodig achtte en w
de „Heemskerck",
type „Kortenaet" behooren. Hij
zond dan ook onder zijn bestuur de

rtenaer" náar de West. Mini
tuart bracht daarin verán-

dering en bestemde voor den dienst



in West-Indië een schip van het krui-
sertype, de „Gelderland". (Residb.)

De N. R. Crt. vestigt er de aan-
dacht op, dat de „Heemskerck" met
haar beperkten kolen voorraad van
pi. m. 4.>0 ton dereis naar de West,
zelfs met oeconomische vaart stoo-
mende, d. i. bij die \aart, waarbij
het kolenverbruik gering is, niet kan
afleggen zonder een kolenhaveu aan
te doen. De „Koningin-Regentes" en
de „De I.uyter" maakten de reis
naar Curagao in 20 á2l dagen.

Toen Prins Hendrik den 220. De-
cember 1900 de „Heeraskeick" deed
te water loopen, eindigde hij ziju
toespraak met de woorden: „Jacob
van Heemskerck", mijne beste wen-
schen vergezellen u op uwen weg :
voer onze driekleur op alle zeeën
tot roem van Koningin en Vader-
land." Natuurlijk is bij het vertrek
van de „Heemskerck" naar West-
Indië- deze wensch van den Prins
die van alle goede Nederlanders.

Kapitein ter zee J. B. Suethlage,
beuoemd tot commandant van de
„Heemskerck", is de oudste in zijn
rang en komt bij de eerstvolgende
mutatie in de hoogere rangen der
marine in aanmerking voor do be-
vordering van schout-bij-nacht.
Mocht nu eene verdere versterking
der scheepsmacht in de West-Indi-
sche wateren noodig worden eu daar-
mede de noodzakelijkheid ontstaan
het bevel over die grootere vlootaf-
deeling op te dragen aan een vlag-
otlicier, dan heeft men kolouel Sneth-
lage eventueel slechts te bevorderen
om, zonder eene verwisseling in het
commando, tot den gewenschten
toestand te komen. Daarmede zal
dan vermeden worden, zoo herinnert
de „N. R. Crt." hetgeen in 1905 in
Oost-Indie is geschied, toen het es-
kader aldaar, bij de handhaving der
neutraliteit in den Russisch-Japan-
schen oorlog, op 8 schepen gebracht
werd en uit Nederland een schout-
bij-nacht werd gezonden, om het be-
vel daarover te voeren. Door dien
maatregel toch moest de voor het
bevel over het;eskader reeds aangewe-
zen kapitein ter zee. een bekwaam en
verdienstelijk hoofdofficier, als on-
dergeschikt commandant blijven die
nen.

Ingezonden Stukken.

St. Martin.

Reorganisatie.
111.

Volgen nu de beide overige amb-
ten onzer bestuursinrichting. Ik heb
ze reeds benaamd als die van ont-
vanger en griffier. Zoudt; men ze on-
der een anderen naam willen benoe-
men, mij ora 't even; om de qualifi-
oatie gaat het niet; want welke men
ook neme, steeds blijven twee eu
dezelfde titularissen in kwestie.

of deze beide ambtenaren noodig
zijn in onze bestuurs-mechaniek, wie
durft het ontkennen? Maar hoe staat
het met hunne werkzaamheid? Vol-
doen zij iv hun administratief leven
aan de noodzakelijke eischen der be-
volking? Een kleine opsomming der
verschillende bezigheden dier ambte-
naren zal do beantwoording dezer
vraag vergemakkelijken. Ziethier:
Ontvanger, chef van 't postkantoor,
en der postspaarbank; voorzitter der
Commissie van aanslag der Inkom-
stenbelasting; officier van Justitie
bij den Raad van Justitie, ambtenaar
van het openbaar ministerie bij 't
Kantongerecht en als zoodanig hoofd
der Politie; voorzitter der gevange-
nis-commissie; lid van den Gezond-
heidsraad; Notaris en als zoodanig
Venduraeestei; Griffier; klerk ter pos-
terij en secretaris van den Raad van
Politie. Alle deze betrekkingen zijn
over twee personen verdeeld, en zeer
ongelijk nog. (Ditis voornamelijk van
St. Martin gezegd).

Deze kijk op de administratie, met
die aan het gezaghebbersambt ver-
bonden, vergeleken, kan bepaald tot
zonderlinge beschouwingen leiden.
Dáár draagt alles het kenmerk van
een armoedige huishouding, welke
zonder dienstpersoneel door vrouw
en man alleen wordt bestuurd, ter-
wijl de man na den zwaren dagarbeid
nog dikwijls zijne echtgenoote in het
intiem-huishoudelijke moet bijstaan;
hier doet alles meer aan een welge
steld huisgezin denken, waarin de
kostwinner elk uur van den dag tijd
heelt tot lozing van plaatselijk nieuws
en advertenties. Of,— omdat wij toch
al van het mechaniek van het be-
stuur gesproken hebben—dáár twee
wieltjes, die por dag een niet te con-
troleeren aantal rotaties maken; hier
het groóte wiel met éene ronde per
etmaal

Maar we hebben te onderzoeken,
of deze beide ambtenaren te gemoet
kunnen komen aan do wettige eischen
der bevolking. En ik ben er ten vï»l-

-le van overtuigd, als ik zeg, neen.
Zelfs zij, die niet met onze toestan-
den bekend zijn, moeten al suspi-
cieeren, dat bij dergelijke overlading
van verantwoordelijkheden het eene
bij het andere moet lijden.

Toch staat men er verwonderd over
—en dit is zeer zeker ter credietzijde
dier ambtenaren-dat zij aan vele
eischen van den dienst beantwoor-
den. Maar daartoe alle krachten in
te spannen is niet anders dan in
hun eigen belang, omdat zij steeds
van uit Curagao gecontroleerd wor-
den. Doch is er iets, dat min of meer
aan die controle ontsnapt, dan moet
daarin hunne verontacntzaming ge-
zocht worden. Niet vrijwillig, maar
noodgedwongen staan zij hier schul-
dig.

En wat wel 't meest hierbij het
loodje legt, is de rechtspleging.

't Gaat hier dus om de rechtvaar-
digheid; den sluitsteen van elk hecht
maatschappelijk gebouw, den hart-
slag van het gezonde volksleven!
Het tekort hierin is, als reeds gezegd,
te wijten aan het gebrek aan tijd
der titularissen. Doch niet alleen ab-
soluut moet dat tijdsgebrek geno-
men worden. Als men weet dat de
rechtspraak uitgeoefend wordt door
onbevoegden, dan begrijpt men, dat
dat gebrek aan tijd ook is te ver-
staan in relatieven zin.

Juist om hunne onbevoegdheid
wordt er meer tijd gevorderd, om
zich eenigermale in de wetten van
het recht in te werken. Hieruit valt
dus te concludeeren, dat er te weinig
recht wordt gesproken, en ten andere,
dat aan de eventueele rechtspleging
feilen moeten kleven.

In de openbare zitting van den
kol. Raad is dit jaar beweerd, dat
vele vonnissen moesten vernietigd
worden door het Hof van Justitie
om den gebrekkigen vorm. En hier-
door is vooral het eiland St. Eusta-
tius in een kwaden reuk gekomen.

Maar van dezen justitieelen ach-
terst and moeten de overige eilan-
den geen batig saldo op hunne re-
kening maken, alsof zij meer of iets
beters presteeren op justitieel ge-
bied. Op alle eilanden is er gebrek
aan lechtskennis. Te St. Eustatius
.chijnt daarenboven nog gemis aan
voorzichtigheid te zijn, maar daar
staat dan toch tegenover, dat de
rechtvaardigheidszin er nog levendig
is. Op andere eilanden mag men wat
ruimer bedeeld zijn met prudentie,
maar deze is wel eens zóó groot, dat

r ca, aardigheid wordt bekort.
Wat is dan afkeurenswaardiger: of
dat onbevoegden zondigen togen den
vorm der vonnissen; of dat zij uit
een zeker egoisme, overdreven zucht
tot behoud van goeden naam, do
schaal dor rechtvaardigheid maar
laten bengelen, liever dan tegen den
vorm te misdoen?

Wat er ook van zij, men mag toch
den ambtenaren er geen grief van
maken. Wie is do hoofdschuldige?
De regeering. die zulke toestanden
in het leven beeft geroepen eu steeds
laat voortbestaan. Reeds van vóór
30 jaren dateert deze fout in onze
wetgeving. En sinds dien heeft men
de fout nu eens erger gemaakt, dan
wrder trachten te herstellen. Vóór
1875 schijnt derechtspleging in straf-
zaken over de 8 bovenwindsche ei-
landen alloen te St. Martin te zijn
uitgeoefend. (Volkomen zekerheid heb
ik hiervan echter niet kunnen krij-
gen). Daarna, bij verordening, dd.
ISTö P. B. No. G, kreeg de Raad van
justitie te St. Martin ook in burger-
lijke zaken rechtsmacht, en werd te
St. Eustatius een Raad van justitie
iv burgerlijke en strafzaken ingesteld.
De bedoeling hiervan mag goed ge
weest zijn, een grove fout blijft het
toch. Want zoo lang de rechtsmacht
ressorteert bij lecken, moet zij zoo-
veel mogelijk gecentraliseerd worden.
Decentralisatie ontsluit slechts den
weg tot veelvuldiger fouten. Het al-
gemeen belang werd dus door der-
gelijke verandering volstrekt niet ge-
baat.

De toestanden van vroeger zijn
ook nog die van nu, met dien ver
staude, dat .eenige jaren terug aan
den Raad van justitie beider eilan-
den de bevoegdheid in burgerlijke
zaken is ontnomen en overgebracht
op het Hof van justitie to Curagao.
Te Saba is slechts een kantonge-
recht, en is gehouden zijne strafza-
ken te behandelen door middel van
den Raad van Justitie te St. Eus
tatius.

De ontneming der bevoegdheid in
burgerlijke zaken nan die Raden is
alweder een lapmiddel. Behalve dat
die maatregel is doorgedreven on-
der protest van al de bewoners der
eilanden, hoeft het nog ten gevolg
gehad, dat burgerlijke zaken niet ¿fan
zelden meer aan de orde komen. De
procedure immers is nu te kostbaar.

In welke vreemde rechtetoestan-
den onze bevolking is geraakt door
dergelijke onbestemde rechtspleging,
daarvan zal ik geen voorbeelden ge-
ven. Men begrijpt genoeg, dat de
rechten der zwakken door die der
sterken worden doodgedrukt. En
toch, we lezen in het Regiem, op het
Beleid der Kegeering, art, 4 ¡ ¡$Ja-

veruij wordt in de kolonie niet ge-
duld. (!!)

Aan deze ordeloosheid, nonchalan-
ce, willekeur, moge nu toch eens een
einde komeu ! Een soliedo recht-
spraak is een eerste vereischte. Niet
alleen om alle misdaden te straften,
maar ook elk wanbedrijf. Vooral
correctioneel straffen hebben zij noo-
dig, onder wie op intellectueel ge-
bied nog zoovele wilden ronddolen.
Hen goede rechtspleging zal meer
paedagogisch werken dan al die scho-
len met haar opvoeding in „maat-
schappelijke en christelijke deugden."
Waarlijk een groot veld ligt hier open
voor reorganisatie! Maar dan moet
men zich op zuiver standpunt plaat-
sen nl. op hetalgemeen belang, en niet
allereerst op dat der bezuiniging. On-
dervinding leert, dat de bezuinigings-
theorie in deze leidt tot eene bezui-
niging op derechtvaardigheid, of tot
zuinig rechtspreken. Neen, in onze
omstandigheden moet het wacht-
woord zijn: een goede, dus voldoen-
de rechtspleging op de minst kost-
bare wijze.

" G.

Geachte Heer Redakteur.
Met genoegen las ik in uw voor-

laatsten uitgegeven courant het in-
gezonden stuk „Reorganisatie" af-
komstig van St. Martin, geteekend
G.

Zou dit door denzelfden G van de
ingezondene correspondentie, op wier
grepen uit do Koloniale Begrooting
ik iets had af te dingen, geschreven
zijn ?

Indien zulks het geval is, dan
moet ik hem toeroepen : „Toco los
ciuco," het bureaucraatgeurtje was
eene vergissing van mijn kant, want
waar, kalm en logisch leidt hij ons
dezen keer op den weg van verbe-
tering.

Dit stuk van G is van des te meer
nut, nu dat er eene commissie van
Reorganisatie is benoemd.

Niet dat ik mij vermeet het werk
van deze Commissie vooruit te 100
pen, maar kwaad kan het toch niet,
waarde G, gezamentlijk onze krach-
ten in te spannen om die obsolete
staatkunde: Een staat van zaken
to bewaren diou het Rijk in zijne
koloniën bestendigd zou wenschen te
zien," enz. enz. te doen verbannen naar
het schoolmuseum, waar zij thuis
behoort.

Goene lullenai .-kolonels noch ko-
lonel-gezaghebbers hebben de eiland-
jes noodig, ook Curagao niet, doch wel
eenvoudige, brave burgervaders of
meesters naar gelang de kinderkens
zich gedragen.

Uit de Gemeente of Raden van
politie gekozen als eerste en tweede
candidaat, zooals dit nu plaats heeft
bij den Kolonialen Raad en voorge-
dragen door den Gouverneur van
11. AL om eene keuze te doen, kunnen
deze, tevens kantonrechters eu voor-
zitters van den Raad, met eene kleine
toelage voor kantoorbehoeften, bij-
gestaan door oouige leden van den
Gemeente- of Raad van Politie, al
het werk verrichten, dat de tegen-
woordige Gezaghebbers doen.

De verschillende Departementen van
Bestuur kunnen onder die ledeu ver-
doold worden ; zooals Openbare Ge-
zondheid, Orde en Veiligheid, Open
baar en Bijzonder Onderwijs, Open-
bare Werken, Straten en Wegen.

De waarneming dezer betrekkingen,
zijnde honorifiok, met ijver vor/uld
door patriotische inwoners, zou de
Administratie geen cent kosten.

Elk kwartaal of halfjaar kaneen
gediplomeerderechtsgeleerde als Voor-
zitter van den Raad van Justitie
op St. Eustatius en St. Martin met
twee honoriiieke leden van den Raad
van Politie de strafzaken afdoen.

Ontvanger, tevens Ambtenaar van
het Openbaar Ministerie en Direc-
teur van het Hulppostkantoor en
Griffier tevens Notaris en Hypotheek-
bewaarder moeten gesalarieerdeKolo-
niale Ambtenaren blijven.

De Loods-Havenmeester, alsmede
Ambtenaar van deRecherche en kier
ken op het Postkantoor en bij den
Ontvangerkunnen als Gemeente-amb-
tenaren zonder recht op een kolo-
niaal pensioen aangesteld worden.

Ziedaar, waarde G, volgens mijne
nederige opinie in hoofdtrekken neer-
gelegd en zeker wel volgens uwe
denkbeelden de grondslagen eenor
eenvoudige Reorganisatie en groóte
bezuiniging in bestuurskosten voor
onze kleine on arme koloui*.

Vurig wenschende spoedig de in-
vulling van dit geraamte uit uw
wolbesnedeu pen te zien verschijnen
in onzen waren en degelijken „Ami-
goe di Curagao", noem ik mij na
den Heer Redacteur voor het inge-
ruimd plaatsje hartelijk dank ge-
zegd te hebben,

Dr. C. A. Zeppenfeldt.

Nieuwsberichten.
Curaçao.

Koninginnedag.

Het zal wel onnoodig wezen de
Burgerij van Curagao op te wekken
tot vlaggen op Harer Mr.j ¡steits ver-
jaardag. \'eeleer meenen wij een
woord te moeten spreken tot kal-
meering van do geestdriftig gestem-
de gemoederen. Men zou zich kunnen
laten misleiden door een verkeerd
gevoel van vaderlandsliefde, mee
nend, dat geen vreemdeling zich voe-
gen mag bij onze nationale hulde
aan onze veel geliefde en geëerbiedig-
de Koninginne.

Vergeten wij niet, dat wij troebele
tijden beloven. De omstandigheden
zouden zoo licht aanleiding kunnen
geven tot vertroebeling van onze
reine, zuivere feestvreugde.

Alle manifestatie blijve achterwege.
Cui.AC.AO 6EEFT NIETS TEGEN VENE-

ZUELA, NOCH TEGEN DE VENEZOLANEN.
Wij betreuren het alleen, 'dat het

het rijke, vruchtbare lAnd is over-
geleverd aan een slecht bestuur.
Nu President Castro niet slechts
in zijn eigen land, maar ook hier,
op Nederlandsch onafhankelijk grond-
gebied, zijn willekeur voor wet wil
laten gelden, heeft ous volk zich
rechtmatig verzet en het Moederland
gevraagd ons te verdedigen en te
verlossen van dien willekeur.

CüHAg'AO HEEFT NIETS TEGEN VENE
ZUELA, NOCH TEGEN DE VENEZOLANEN,

Integendeel, de Venezolanen zijn
onze naaste buren, onze vrienden,
van velen onzer de familieleden.

Mochten ook zij met ons willen
feestvieren op deu verjaardag van
onze Koningin, dan is dit slechts een
bewijs, dat zij ons begrepen hebben
en ons daarvoor dank brengen.

PROGRAMMA
van het Concert door de Weesjongens van

Sta. Rosa te geven, op Maandag SI
Augustus des avonds van 6— 7 uren

ia de kiosk Wühélmina,
1. Tiro a segno, marcha. Tañera!.
2J El Foro, valzer, Bartollni.
"'i. I Masuadlerl, duetto, (.. Verdi.
+ . Un caro sorriso, iiollcn S. Papa.
.">. Minuetto, op. 49. li. v. Beethoven,
(i. Ksposizlone, marcha Corridori.
7. Barblere di Siviglia, Ca-

vatihe Boisinl
asteltldardo, valzer, .¡rango.

Een wanklank.

Aan de voorkomende vriendelijk-
heid van onzen geachteu Collega El
impartía! danken wij de gelegenheid
onderstaande hatelijkheid aan deCu-
ragaosche Pers, en in 't bizonder aan
het adres van de Amigoe, aan onze
Lezers te kunnen medodeelen. Wij
danken dozen Collega zeer voor de
toezending van hot volgend entrefi-
let uit Onze West van Suriname (81
Juli)

Curaçao-Venezdela.

Blijkens de telegrammen is het op
Curagao gekomen tot vijandige be-
toogingen tegen Venezuela.

Is dit eensdeels begrijpelijk van-
wege de onhebbelijke houding van
president (.astro tegen Curagao, an-
derdeels zullen de opzwecpende arti-
kelen in de Curagaosche ¡pers, met
name in de Amigoe di Curagao, die
bepaald sensationeel werd, tot deze
betreurenswaardige feiten niet wéinig-
hebben bijgedragen.

Consul van Venezuela op Curagao
is de heer Roberto Lopez. De per-
soon van Gramcko die volgens de
telegrammen werd aangevallen we-
gens een beleedigend artikel over
Willemstad, moet dus een ander zijn.

De Consul van Venezuela heeft Cu-
ragao verlaten, zeer verstandig. Te-
voren reeds had de Hollandsche Mi-
nister-resident Caracas verlaten Hij
heeft zijn paspoort gekregen. Dit laat-
ste geeft te denken.

De berichten uit Curagao geven
den indruk, alsof men Nederland
dwingen wil tot optreden tegen Vo
nezuela. Gemakkelijk is dit niet.
Bombardeert men kustplaatsen in
Venezuela, dan zijn het meereudeels
de vreemdelingen die daarvan de
slachtoffers worden. De meeste Vene-
zuelanen hebben hunne plantages en
andere bezittingen in het veilige
binnenland.

Doeltreffend zou alleen ziin een
blokkade vau Venezuela, doch daar-
voor zou medewerking van andere
Mogendheden vereischt worden.

Intusschen in het niet onwaar-
schijnlijk, dat Castro als weerwraak
de Hollanders die in Venezuela geves-
tigd zijn, wegjaagt."

De Vrijmoedige van Donderdag 11.
nam aanstonds den handschoen op
en verdedigde zijne Collega's ridder-
lijk. De verdediging is zoo afdoende,
dat wij er geen woord aan hebben
toe te voegen, tenzij een oprecht
woord van dank voor dit schitte-
rend bewijs van collegialiteit.

De Vrijmoedige schreef: „Onze West
van Paramaribo, schrijft de" betoo-
gingen, die laatstelijk hier hebben
plaats gehad, voor een gedeelte aan
de "opzweepende" artikelen van de
Curagaosche pers toe. De plaatselij-
ke persorganen, die in zake de moeie-
lijkheden met Venezuela de belangen
der kolonie hebben verdedigd, zijn
met geestkracht opgekomen tegen
het onrecht, dat door die republiek
tegen haar gepleegd werd en hebben
met nadruk gewezen op de verplich-
ting, die op Nederland rust, om
voor diens mishandelde kolonie in de
bres te springen. Tuschen het eerlijk
vervullen evenwel van dezen plicnt
eener pers, die op de hoogte van
hare taak is, en het „opzweepen"
b, v. van de gemoederen, — zooals
O. W. waarschijnlijk bedoelt, —is een
hemelsbreed verschil!"

KolonialeRaad.

Totzioht op stoomketels
Memorie van Antwoord.

Naar aanleiding vanden in 't voor-
loopig verslag over deze ontwerp-
verordening uitgodrukten wensch van
vele leden om eenige nadere inlich-
tingen te ontvangen omtrent de rede-
nen, die het Bestuur geleid hebben
tot indieuing dezer ontwerp over t«
gaan, heeft de Gouverneur de eer
het volgende ter kennis van den
Raad te brengen.

De commissie, welke in Nederland
benoemd is om de zoogenaamde
stoomwet te herzien, heeft voorna-
melijk ten doel om overeenstemming
te brengen in de bestaande voor-
schriften voor Nederland en die voor
Nederlandsch-Indië, welke laatste
nogal eenige vage en soms van de
stoomwet afwijkende bepalingen be-
vatten, waardoor een ketel geschikt
voor Nederland, zulks niet altijd
voor hare koloniën is, terwijl ver-
der bij de opnieuw te maken wet ze-
ker rekening gehouden zal worden
met de zeer samengestelde stoomke-
tels, welke op de groóte nieuwere
vaartuigen gebruikt worden.

Bij het aan den Raad aangeboden
ontwerp is rekening gehouden met
het vereischte, dat een stoomketel,
voldoende aan de thans in Neder-
land bestaande bepalingen, zulks ook
aan die van het ontwerp doet, ter-
wijl bepalingen voor de zeer samen-
gestelde ketels van den nieuweren
tijd gemist kunnen worden, omdat
die ketels hier voorloopig wel niet
in gebruik genomen zullen on kun-
nen worden.

Aangezien er nu misschien nog lan-
gen tijd verloopon kan, alvorens de
bovengenoemde commissie tot een
definitief voorstel komt en het mis-
schien nog veel langer zal duren,
alvorens die voorstellen tot wet
zullen zijn geworden, heeft onder-
geteekende gemeend, — waar het,
zooals reeds gezegd in de memorie
van toelichting, de dringende nood-
zakelijkheid gebleken is om de be-
staande bepaling omtrent stoom-
ketels te herzien, on tevens de on-
dervinding geleerd heeft, dat de her-
ziening daarvan spoedeischend is,—
tot de indiening van het onderha-
vig ontwerp over te gaan, te meer
daar het aangeboden ontwerp, vol-
gens menschelijke bereking, geruimen
tijd zal voldoen aan de eischen, wel-
ke aan een dergelijke verordening
voor dekolonie Curagao gesteld mo-
gen worden.

In de verwachting door het voren-
staande aan den in den hoofd dezes
vermelden wensch te hebben voldaan,
durft ondergeteekende de hoop te
mogen koesteren, dat de Raad be-
reid zal zijn tot do behandeling van
het aangeboden ontwerp over te
gaan en daaraan wel zijne goedkeu-
ring zal willen hechten."

Regenval.

Gedurende de maand Juli
mM.

Fort Amsterdam 4,7
Plantage Savonet 6,5„ Knip 5„ Klein Sta. Martha 21,7

Siberië 28,5
Cas Chikitoe 2,9
Gr. St. Joris 7,5
Fuik 19,8
Iloffiabao 12,7
Sta. Rosa 10,3
Boekenburg 2,8„ Noordkant 17

Kabelnieuws.

Reeds do vorige woek konden wij
mededeelen, dat Nederland zijn ant-
woord aan Venezuela had verzonden
den, maar den inhoud niet zal o-
penbaar maken, alvorens President
Castro de officieele stukken in han-
den heeft.

Dit antwoord behelsde niet veel
meer dan een bericht van ontvangst
der „Nota", omdat de Regeering tot
verdere beslissing eerst de komst
van den Heer de Reus wenschte ai
te wachten,



Officieus ontving de Regeering een
copie van de tweede Nota, welke wij
Nota-López zullen noemeu, om haar
te onderscheiden van de eerste, wel-
ke wij Nota-de Reus zullen doopen.

Van buiten af kwam de Regeering
dus in het bezit van een copie, de
officieele Nota-López was nog niet
in haar bezit. Wie weet of ook nu
Weer niet eerst de Constitucional werd
verzonden en later de brief I

In den morgen van 25 Augustus
hield het Kabinet ministerraad om
lang en breed den text dezer tweede
Nota (Lopez-Golderland -Maria Abi-
gail) te besproken. Men kwam tot
de slotsom, dat de verschillende
uitdrukkingen van deze Nota het
niet meer geloofwaardig maakt, dat
door minnelijke schikking een einde
zou gemaakt kunnen worden aan de
gerezen geschillen.

Geen arbitrage dus, maar machts-
vertoon.

Des namiddags vijf uur kwam de
Heer de Reus in den Haag, begaf
zich onmiddellijk naar Buitenland-
sche Zaken en had den volgenden
morgen, 2G Augustus, een onderhoud
met Mr. Marees van Swinüeben, Mi-
nister van Buitenl. Zaken.

H. Baron van Asbeek.

— Bij Kon. besluit is: do kapi-
tein ter zee W. D. H. Baron Van As-
beck eervol ontheven van het bc.cl
over Hr. Ms. pantserdekschip „Gel-
derland"; niet den datum, waarop hij
dat bevel aan zijn opvolger zal over-
dragen, is het commando over ge-
noemden bodem opgedragen aan
den kapitein ter zee G. P. Van Hec-
KING COLENBRANDER.

[t Zal velen met ons spijten, dat
juist nu, nu de marine er misschienieet voor komt te staan, Kolonel
van Asbeck zijn post moet verlaten
om ecu hoogere te bezetten. Wij
hebben ZHEG. leeren kennen als oen
koen zeevaarder en kalm gezagvoer-
der .Daarbij, meer dan eens getuig-
de Kolonel van Asbeck openlijk, de
Kolonie Curagao een goed hart toe
te dragen en toonde htj de goede
eigenschappen der Curagaonaars te
kunnen waardeeren, iets wat, jam-
mer genoeg, juist niet van alle ma-
rine-officieren gezegd kan worden. Ko-
lonel van Asbeck telt onder de voor-
name Burgers zeer veel vrienden

Wij wenschen ZEEG. geluk met
de bizondere onderscheiding hem te
beurt gevallen, benoemd te mogen
worden tut Directeur van liet Ko-
ninklijk Instituut van Marine.

De Our.Comí-, wees er-gisteren op, hoe
men in Venezuela gaarne zou willen
gelooven, dat de Kolonel gepromo-
veerd werd om hem te amoveereu
en te verwijderen. Men wil daar in
deze promotie een bewijs zien, dat
Castro gelijk had en de Gelderland
de vlag der forten had moeten sa-
lueeren.

Zij toonen zich hiermede niet alleen
dom, maar nog eigenwijs en stijfhoof-
dig bovendien.

fieeds vóór den beroemden tocht
naar La Guaira, of zeker onmidde-
lijk daarna, was de promotie van
den Kolonel hier bekend en staat
in ieder geval in niet het minste ver-
band met de Venezolaansche quaestie.

Welkom !

Gisterenmiddag is de lang verwach-
te de Heemskerck, binnengestoomd,
onder het donderen van 't geschut,
het spelen der volksliederen. Aan
weerszijden der haven stond een groo
te menigte volks, die zoo luide juich-
te, dat men zou gaan meenen, dat
de overwinning op Castro al behaald
is.

De état-major van het schip, bj¿
staat uitde volgende hoofd- en se-dero officieren der zeemacht: kapitein
ter zee Snethlage. commandant; kapt.
luit, t. z. Albarda; luit. t. z. le. kl.
Commijs en Schreuders; luits. t. z. 2e
kl. Tollenaar, Van Hengel, Warn-
sinck, Wijers, Van Heteren, Brouwer;
adelborsten le. Kl W. Maurits, Rom
Colthoff, Van der Stad, Greve, Wij-
naendts, Vogelsang, Etty; Ie luit.
der mariniers De Koek;' off,-ruach.
Ie kl. Jobsis; off.-machinist 2e kl.
Van Horssen; officier van adm. Ie
kl. Schilt; off. v. gez. le. kl. Sikke-
ma; off. v. gez. 2e. kl. Ketting.

Draadlooze telegrafie.

Er zijn nu met de Heemskerck
monteurs en werklieden raedegeko-
men om draadlooze telegrafie op de
Gelderland aan te brengen.

Stadsreiniging.

GedureDde de laatste acht dagen
werden in het fiscalaat aangebracht
?n verbrand:

164 ratten.
923 muizen,

alzoo in het geheel reeds:
3299 ratten,
15212 muizen.

De werkzaamheden gingen hun ge-

wonen gang, 42 karren oude rommel
worden uit verschillende woningen
verwijderd en verbrand.

Pest.

Op Trinidad heerscht geen pest
meer; de quarantaine is in zooverre
opgeheven,dat schepen, komende van
dat eiland, vrij zullen worden toe-
gelaten, mits zij geen lading van
daar voor de Kolonie Curagao be-
stemd aan boord hebben.

In Caracas schijnt de ziekte nog
te woeden, althans de quarantaine
voor schepen komende van La Guaira
of Puerto Cabello werd nog niet op-
geheven. Gisteren kwam "de Merida
niet binnen, maar na de mailzakken
te hebben afgeven, stoomde zij on-
middellijk door naar de quarantaine-
baai.

Wedstrijd.

Hedenmorgen werd hetKoninginne-
feest door de militaireningeleid met
verschillende openbare wedstrijden als
roeien, mastklimmen, ringsteken enz.

K. W. I. M.

De Hollandsche boot zal vooreerst
noch op haar heen- noch op haar
terugreis de kustplaatsen van Ve-
nezuela aandoen.

Werkverschafing.

Het zal eene ware voldoening zijn
voor het Bestuur, zoo juist op tijd
gelden tot werkverschaffing in Ne-
derland te hebben aangevraagd. Van
allo kanten komen de werkloozen
opdagen om zich op te geven aan
het Departement van Openbare Wer-
ken. Velen konden worden geholpen,
maar, helaas, velen ook moesten
worden weggestuurd met de belofte,
dat zij de volgende week aan de
beurt zouden komen.

Maandagmorgen alleen moesten ±
70 mannen worden afgewezen.

De armoede en werkloosheid blijkt
veel algemeene dan men zich had
voorgesteld. Bij wijze van werkver-
schaffing wordt het woonhuis van
de plantage Rust, door het Gouver-
nement aangekocht, naar men zegt,
tot toekomstige standplaats van den
Districtmeester van het 2* district,
in orde gebracht, de weg langs het
Waaigat op Pietermaai wordt ver-
breed, Bao di Ceroe in de beneden-
districtenwordt een put gegraven, etc.

Een weg achter Seinpost, waar ecu
paar honderd meuscheu wonen, zou
nu ook zeer goed kunnen worden
aangelegd.

Jammer, dat het Gouvernement
nog slechts over weinig hoedenstroo
kan beschikken.

Zou het misschien ook aanbeve-
ling verdienen, dat het Gouverne-
ment bijtijds zorgde voor een flin-
ken voorraad plantzaad, om dat on-
der het arme volk, als de regen
invalt, te verdeelen, opdat men weer
aan 't planten kunne gaan on zor-
gen voor de toekomst, zoodra de
regen valt.

Wij vreozen maar al te zeer, dat
er door do heerschende armoede, vol-
gende op den schralen oogst van
verleden jaar, zeer weinig plantzaad
zal zijn overgebleven. En het zou
toch te betreuren zijn als bij een
goed regenjaar geen oogst kon wor-
den binnengehaald, omdat er niet
gezaaid werd. De ellende, welke dan
zou ontstaan, ware eenvoudig niet
meer te boven te komen. Het kos-
teloos verschaffen van plantzaad,
dunkt ons ecu zeer verstandige ma-
niar van werkverschaffing.

Steun voor den Handel.

In aansluiting met wat wij vroe-
ger reeds hierover schreven, diene het
volgende.

Volgens de laatste berichten uit
Venezuela, is de wisselkoers in het
land gestegen tot 1.42. Dit wil zeg-gen dat een Dollar, betaalbaar in
New-York 30 dagen na zicht van denwissel, verhandeld wordt in Caracas
voor 1.42 peso sencillo, of omgerekend
tegen den vasten koers van het Ve-
nezolaansche zilver op Curacao, voor
Fl. 2.55G.

Dezelfde dollar kost hier op hen ei-land 2% premie, dus fl. 2.55, zoodat
het, theoretisch redeneerend, den
koopman in Venezuela een klein voor-deel zou afwerpen, indien hij Vene-
zolaansch zilver ¡naar Curagao zond
om hier Dollarwissels te koopen.
Practisch is dit, onder de tegen-
woordige omstandigheden, niet mo-
gelijk, in de eerste plaats kan geen
zilver worden binnengebracht en bui-tendien zou bij vermeerdering de
vraag naar Dollarwissels de koersmet op 2% blijven.

Maar ik vraag mij af, of de toe-
stand, zooals hij is, wel gezond mag-
worden genoemd.

Het is nu eenmaal een feit dat de
gouden standaard van onzen nabuurniet op bijzonder soliede basis rust;
de goudvoorraad die de nominalewaarde van het zilver moet garan-deeren, is buiten verhouding klein

en degene, die een som zilvergold
voor goud zou willen inwisselen, heeft
niet de minste kans op succes. Waar-
om het zilver nog zoo hoog staat,
is velen een raadsel, het is alsof de
Kooplieden onderling waren over-
eengekomen, dien prijs to handhaven,
om de algemeene debacle, die eens
zal moeten komen, zoolang mogelijk
uit te stellen.

Kan het Gouvernement door tijdig
maatregelen te nomen zulk een alge-
meene „Krach" niet voorkomen?

Teruggeroepen.

President Castro hooft ook don
Heer J. Rivas, bewaarder van de
archieven op Bonaire, terug geroe-pen. Een kustbewakingsvaartuig
kwam hem halen, maar de HeerRivas was reeds naar Curagao ver-
trokken.

Eveneens riep Castro allo Vene-
zolaansche Consuls van de Engel-
sche Antillen, zooals Trinidad en Bar-
bados, terug.

Uitvoer van wapenen.

Een verzoekschrift om het verbod
van uitvoer van wapenen op te hef-
fen werd dezer dagen den Gouver-
neur aangeboden. ZHEG. antwoord-de, dat bereids de aandacht derRegeering op dit verbod gevestigdwas en opnieuw Haar aandacht
daarvoor zou worden gevraagd.

Steun voor den landbouw.

Zeer terecht klaagde ons een plan-
ter zijn nood, dat men in dezen
drogen, armoedigon tijd wol denkt
aan de sjouwers, handwerkslieden,
ambachtslui en kooplieden en schip-
pers, maar dat met geen enkel woord
zelfs gesproken werd over de Plan-
ters, die toch ook onder de alge-
meene malaise zeer gedrukt worden.
Veevoeder ontbreekt, de beesten ver-
hongeren en sterven, in plaats van
zich te vermenigvuldigen. Melk is
er slechts zeer weinig om verkocht
te kunnen worden, het kleine vee
maakt fgeen prijs, omdat de men-
schen geen geld hebben, de kippen
leggen geen eieren.

Door dat er geen geld in de stad
is, vinden groenten en vruchten wei-
nig aftrek.

Alleen houtskool brengt nog wat
op, maar daarvoor moet men een
ezel en kar onderhouden, loon voor
branden en vervoeren betalen, zoo-
dat er al bitter weinig overschiet
Komt er regen, dan genieten de

planters eerst over een paar maan-
den de voordcelen, als die er komen,
en de oogst niet tegenslaat, en intus-
schen zullen weder zeer veel jonge
beesten sterven door het natte we-
der en het groene voeder.

Landbouwcrediet zou hen kunnen
helpen als het maar niet werd ver-
leend onder zulke bezwarende voor-
waarden. De eene planter blijft niet
gaarne borg voor den ander, omdat
zij beiden weinig te verliezen hebben.
En opdat de veestapel een borg zij,
moet mon nog al aardig wat be-
zitten en loopt kans vele beesten
voor lagen prijs te moeten verkoo-
pen als de termijnen verloopen en men
terug betalen moet.

Als het onmogelijke daardoor niet
wordt gevraagd, zouden de Planters
gaarne zien, dat hun bij het verlee-
nen van crediet, wat langer tijd werd
gegund om op hun verhaal te komen,
alvorens interest te moeten betalen
of een gedeelte der som af te lossen.

Goudmaatschappij „Aruba.”

Tot onze groóte verwondering za-
gen wij in eene correspondentie, voorkomende in La Cruz, dat de nieuw
opgerichte goudmaatschappij „Aru-ba ' nog geen concessie van hetGouvernement heeft 'gekregen tot
exploitatie der goudmijnen aldaar,

Zoude het zoo gewaagd wezen, alsdeze nieuwe maatschappij concessie
kreeg tot exploitatie onder beding,
dat deze concessie van jaar tot jaar,
moet worden verlengd.

Dat men den Arubianen minstensgelegenheid geve te toonen, wat zij
kunnen. Wie weet, of de proef niet

erg mee zal vallen. Practischo on-
dervinding van don mijnbouw bezit-
ten ze voldoende.

PROGRAMMA!
van het Volksfeest te geven door
det restuur van Curaçao op
den 31 Auoustus 1908 ter vie-
ring van den verjaardag van
II. M. de Koningin.

1". DES VOORMIDDAGS 8.30 UÜR,
Vóór het Gou'vernementshüis.

Westrijd op schuingestelde planken.
(10 prijzen van f I.—).

2. DES VOORMIDDAGS 9.30 UÜR,
<>!> HET WILHELMINA-PLEIN.

Wedstrijd in ledige vaten. (10 prijzen
van f. 1—).
(Opgeluisterd door de muziek vanhet Curagaosche WeerbaarheidsKorps)

3. DES VOORMIDDAGS 10 PUR,
Aan de Overzijde Waterkant.

M ast-klimmen (5 prijzen bestaande uitverschillende voorwerpen.)
P. DES VOORMIDDAGS 11 UUR,

Aan ¡de „De Ruvterkade".
Verzamel-plaats „Emma School"10.45 uur.)

Vlieger wedstrijd (Prijzen : 3 prijzenvoor de mooiste vliegers; 3 prij-zen voor de grootste vliegers;3 prijzen voor de hoogstopgaan-de vliegers. I*" prijs f3. 2" prijs
f2. 3" prijs fl.

s*. DES NAMIDDAGS 1 Ü..R.
Uitdeeling van versnaperingen enspeelgoed aan dekinderen op deverschillende armenscholen.
(s. DES NAMIDDAGS 2 UÜR,
VAN AF DE KERK „I.OZENKIiANS" OPPIETERMAAI NAAK i)E I. RUG „GOUVER-

NEUR VAN DE I.RANDHOF,"
(Verzamelen om 1.45 uur oplietplein vóór de kerk.)

Wedstrijd in visschers-canoes:
a. bemand met 3 personen. !""prijs f 7,50. 2d' prijs f5. 3" prijs
i __,00.
b. bemand met 2 personen. 1"*
prijs f 5.—2 dc prijs f 3.—3d' prijs
I __*.

7". DES NAMIDDAGS 3 ÜUB

Westrijd op ezels. 1- prijs fs.—2" prijs f 3.- 3* prijs f 2.-
-B°. DES AVONDS G-7 UÜR.
Muziekuitvoering in het Wilhelmi-na Paviljoen, Overzijde, doorde kapel van de weesjongens vanSanta Rosa.
9. DES AVONDS 7-8 UUR. *
Muziekuitvoering vóór het het Gou-vernementshuis door de Militaire

kapel.
10. DES AVONDS 8 UUR.
Luisterrijk vuurwerk op het Molen-pleiu, Overzijde.

De commisie van het Volksfeestnoodigt de ingezetenen van Cura-
gao beleefdelijk uit, op dien dag tevlaggen, en des avonds hunne wo-ningen te illumineeren.

Curagao, den In. Augustus 1908.
De Voorzitter:

L. Schutte.
De Secretaris:

Julius L. Penha Jr.

Buitenland.

New-York Times, 2 Aug.
l)e Hoogste Chef van de Hoogelan-

den, zooals hij zich zelf noemt,
steunt slechts op het wetteloos ele-
ment.

Venezuela is een natie in talrijkheid
gelijk aan de bevolking van de Staten
New-York en New-Yersey te samen. Zijn
grondgebied is grooter dan de uitgestrekt.
heid van Duitschland, Engeland en Japan
te samen. Het heeft een uitvoerhandel

15.000.000 en een invoer van on-
geveer $ 9,000.000. Zijn nationaleschuld
bedraagt ongeveer $ 4-5,000,000 en zijn
nationale rijkdom is zoo ontzettend groot
dat hij bij geen mogelijkheid onder sta-
tistieken gebracht kan worden. Geduren-
de negen jaren is dat rijke volk onder
het bestuur geweest van den meest eigen-
aardigen autocraat, die ooit de volkeren
der aarde getard en gesard heeft. Op
't oogenblik ligt hij overhoop met Holland
en men zegt, dat eene Hollandsche vloot.-
op weg is naar La Guaira. Fr zijn
maar iceinigkarakters merkwaardiger dan

hmúD Raquitismo I! y Csci^fulosis j
| Es el mejor tónico para los nervios, los í
"ij nuesos y;a sangre yel agente más poderoso '//% para aumentar las carnes yla energía vital. f
,\j Fortifi-a el sistema muscular yes el pre- 'a'
IÏ 7*^? r!_ as seBuro yel remedio más eficaz de 7/8 J - ' f*c~fula» Bronquitis, Grippe, Asma y ¡fII pSST af*CClones de la Gar&anta, Bronquios yf!
m

' alEs la única Emulsión que recetan losmédicos yla sola aprobada por las Academias Tde Medicina.
No contiene Alcohol, Guayacol, Creosota,

ni ninguna substancia irritante que puedaperturbe . el estómago y psrjudicar la nutrición.
I^Las miles de curaciones que diariamente se ,obtienen justifican la fama de que goza como fel gran Alimento y Medicina.I



dat van Cipriano Castro. T)e sein Is, die
volgt, werd geschreven door iemand die
de fortuin en gelegenh
nauwgezette studie te maken vau dezmi
„Egel der Andes".

(Wij kozen met opzet dit woord,
ofschoon het Engelsche veel teeken-
achtiger is. Wij geven de schets ge-
lijk zij staat in de N. V. Times"
maar nemen niet allo uitdrukkin-
gen voor onzerekening. Red. Amigoe.)

Als „klein, aardig Holland" hot
middel kon vinden oni het voetje
te lichten aan Cipriano . den
veedrijver van de Andes, die jaren-
lang zich zelf heeft weten staande-te
houden als Dictator van Int onge-
lukkig Venezuela, dan zou het aan
de beschavingen den vrede ren groo-
teren dienst bewijzen dan al de llaag-
sehe Conferenties tot nog toe heb-
ben kunnen bewerken.

De betrekkingen van Holland met
Venezuela zijn uit den aard ler zaak
veelvuldig en belangrijk ter oorzake
der ligning der Hollandsehe kolo-
nies Curagao en Suriname (?), dicht
bij de kust van do achterlijkste (ten
minste op politiek gebied) republiek
van Latijnsch-Amerika. Die verhou-
dingen zijn langen tijd strak ge-
spannen geweest, tot brekens toe,
en reeds drie jaar geleden beklaagde
zich de voorganger van den Holl.
Gezant—, die verleden week Caracas
verliet, beladen met den smaad en
de verachting van den kleinen vee-
drijver uit de Andes,— inliet Paleis
van Miradores over do beleedjgende
manier, waarop hij in het Ministe-
rie van Buitenlandsche Zaken behan-
deld werd door Castro's trawanton.

De waarde van onwetendheid.

De waarheid is, dat ('astro, die
zonder eenige opvoeding, geweten, of
scrupuien is, daardoor juist zoo hoog
staat bij vele zjiner landslieden uit
de Andes, menschen van gemengd
ras en met anteeedenton, die geeu
wet kennen, (ledurende vele jarea*
had Castro geen anderen omgang
met de netto klassen van zijn land
als de cipier heeft met zijne gevau-
.geneii, en de inbreker met degenen,
die hij uitschudt. De eene l.uropee-
scheen Zuid-Amerikaausche Mogeud-
heid na de andere heeft zich uit zelf-
respect genoodzaakc gezien de be-
trekkingeu met den „boozen man"
van Caracas af te breken. De ver-
tegenwoordigers van Columbia, Chili,
de Verc. nigde Staten en Frankrijk
gingen heen, on nu zelfs do onuoó-
zele, lijdzame gezant van Holland,
zoodat tegenwoordig, de diploma-
ten, die in Carneas achterbleven ge-
makkelijk in een rijtuig voor vier
personen kunnen rondrijden.

De huisvijanden van den Dictator
zijn in het Buitenland, (¡ral. Matos,
die opeen bittere wijze ondervond.
dat een revolutie in Venezuela, niet
de gemakkelijke zaak is, die men iv
zijne jeugd met glacé-handschoenen
kon klaarspelen, schijnt te Parijs
gelukkig, tevreden en eerzaam to le-
ven. Wij kennen zijne neigingen niet,
maar gelooven niet, dat hij ver-
langt naar oen twoeden strijd om
de overblijselen van hot Dictator-
schap.

Gral. Hernández, de eens zoo ge
vierde „Mocho" schijnt veel vai
zijn vroeger aanzien en zijne popu
lariteit verloren te hebben.

Behandelingvan oen mededinger.

Toen do Europeesche Mogendheden
hunne blokkade der Venezolaansche
havens begonnen, lagd'e ongelukki-
ge Hernández tengevolge eener in de
geboorte mislukte revolutie togen
Castro (zoodat deze kon zeggen, dat
zo nooit begonnen was,) te kwijnen
in do gevangenis van den Libertador
te Puerto-Cabello. (Ven zonderlinge
naam voorren gevangenis!) Uit zij-
ne ondergrondsche ccl, waar rhuma-tisme on vroegtijdige ouderdom hem
doorknaagden, deed hijeen beroep
op Castro, om hem eene kans te ge-
ven, dengemeenschappelijken vijand,
den vreemdeling, te bevechten. Cas-
tro zag dat er te winnen was en gaf
Hernández eene gedeeltelijke vrijheid;
maar toen de vrees voor de vreem-
de Eskaders over was, maakte hijeen eind aan alle gevaar, dat konontstaan door do voormalige populariteit van den Mocho, en dv,
hem om don post van Venezolaanse!.Consul te Philadelphia aau te
men.

Er is nog een andere krachtigeremededinger naar het Presidentschap
en dat is (¡ral. J.olnndo, die Matos'luitenant te yelde was. Rolando was
tot voor weinige dagen in New-York,
waarschijnlijk bezig om voor eigenrekening ecu revolutie op touw te
zetten. Ik ben geneigd aan te nemen,dat, al zouden do besto elementen deslands Rolando in hun hart welkomheeten, als hij sueco» heeft,— tochniemand een vinger voor hem zaluitsteken, zoolang Castro zijne ge-zondheid en krachten behoudt; al be-weren dan de gewone stervelingen,dat die reeds lang ondermijnd zijn.

door het leven van uitspattingen, dat
hij leidt, toch zal hij zich weten staan-
de te houden tegen de binnenland-
sche vijanden.

De woeste Andinos, waaruit zijne
gewapende macht bijna uitsluitend

..at, aanbidden hun rooverhoofd-
nian. Wat er ook gebeure, hén be-
steelt hij niet, dut is zeker, (astro is
buitengewoon edelmoedig voor zijne
trawanten, en al houdt hij dan ooi-
het leeuwenaandeel van het land
voor zich zelf, hij ziet het graag, dat
zijne soldaten in beteren doen zijn
en meer geld hebben, dan ooit te vo
ron een Venezolaansche krijgsman.

Hij is niet ondermijnd door de zor-
gen van zijne positie; omdat hij alle

mtwoordelijkheid zeer licht op-
neemt, en de genoegens van Parijs

weinig aanlokken. Het geld, dat
hij heeft gevraagd, geleend en geno-
men, is niet in Parijs uitgezet voor
de dagen van va! en ballingschap,
zooals de gewoonte was van de i
te zijner voorgangers, maar staat
gereed in brandkasten voor't geval
van nood.

Castro heeft ijverig gewerkt aan
de uitvoering van een ontwerp van
bond tusschen de Noordelijke Repu-
blieken van Zuid-Amerika onder zijne
leiding. Hij slaagde niet.

Zijn ongelukkige inval ia Colom-
bia was de duidelijkste openbaring
van zijn plan, waar hij nooit van
afgeweken is. Zijne diplomatieke sa-
rmenzwerigen om tot . dat doel te
komen, zijn ook mislukt en hebben
hem verbitterd en geschikt en bereid
gemaakt tot elke avontuurlijke en
gewaagdo onderneming als hij maar
de geringste kans ziet, omzijuogroot-
sche droomen te verwezelijken.

Zijn regiem betitelt hij als het Re-
giem derRestauratie. In menig open-
baar document of toespraak heeft
hij dieu term uitgelegd eu verklaard:
Bolívar overwon en verdreef de Span-
jaarden; zoo wil hij (Castro) de cos-
mopolitische Maatschappijen en de
vreemde zakenmenscheu, die zich
over Venezuela verspreid hebben en
het land controleeren, uitdrijven en
hun een slag toebrengen zoo hard
als Holivar aan de Spanjaarden

Zij zijn veel beter gewapend, en
sterker in strijders en geld dan de

„vijanden van Bolivár, zei Castro,
„onlangs, „maar er uit zullen zij, en
„ik zal niet rusten vóórdat het eco-
„nomisch loven cu de politieke ad-
ministratie geheel en al in Venezo-
„laansche handen zijn. .Mijn droom

is do republieken van het Noorden
van Zuid-Amcriku. to verjongen

„door ze to vereenigen togen de bar-
„baren van Europa cu het acdero
„Amerika.'

Dat is ondankbaar van den man,
-dien wij vijf jaar geleden (onver-
standig, dunkt mij) gered hebben uit
gewapende handen, en die zijn dag
had m het vredeshof van den Haag
waar Mr. Bowen, de bekwame Ameri-
kaansche Cozant,zijn advocaat was.
Maar zoo is het karakter van dien
man, die op zijne knieën bad om
de diensten van Mr. Bowen, maar
toen do zaak geregeld was, in de
pers van Caracas eene bespottelijke
campagne begon tegen denzelfden
Mr- Bowen, dien hij zelf en het land
had toegejuicht, en zeer terecht ee-
nige weken to voren had geprezen
als weldoener on verdediger.

Cipriano Castro dankt zijn suecos una
zijne bijzondere eigenschappen.

tiet is eene dwaling, ('astro vooi
i ellen als een Zuid-A merikaanscl

type. Hij is gelukkig een exeeptio
deel man en zou dat overal ter we
reld zijn, in beschaafde of onbeschaaí
de landen.

Tien jaar geleden, toen de te
vvoordige President van Venez
die reeds meermalen er in geslaagd
is den vrede der wereld in govaar
te brengen-, veertig jaar oud was,
waren in do Republiek mini
honderdtal zelfgevormde generaals,
die hooger stonden dan hij. Zender
zich aan eenige étiquette te storen,

hij door moord, verbanning en
opsluiting derangen van zijn iue¡i
gors gedund, en voor 't oogeublik
althans heerscht hij als Opper-n
over ceu onder het juk gebracht
volk.

In 1898 was de naam van Castro
niet alleen roemloos, maar zijn
ste verschijning in het publieke !<
als Senator in het Congres voor den
staat VA Tachira \.
mislukking. Zijne ongemanierd
liepen in het oog in dofte ï t ai
ledaagsche, door! vergadering.
ving in dat Congres; en al wat men
nog weet van zijne toenmalige werk-
zaamheid is het feit, dat zijne weer-
barstige voeten weigerden langer dan
tien minuten gevangen to zitten in
een lederen omkleedsel, ou dat het
toen bleek, dat hij geen kousen aan
had.

Castro keerde naar de Andes terug
met een diepen haat tegen Caracas
in het hart. „Dat was" zeide hij, „ee-
ne geëuropiseerde hoofdstad." Ook
haatte hij de hooge kringen van Ca-

racas door welke hij met den schou-
der was aangezien en bespot. Hij
verachtte de mannen uit de school
van (inzuían Illanco on Matos, die
hen; iréerd hadden.

Hier kom ik aan het werkelijke
steunpunt van Castro's positie; hij
is onafhankelijk als ecu rooverhoofd-
man, versmaadt de belemmeringen
van wet en eigendom, en buiten kijf
is hij moedig. Hij eet als 0en...... zeer
nuttig huisdier, en maakt bij hel
drinken meer geluid dan oen paard.
Zijn haar is altijd ongekamd en zij-
ne kleeding verre van proper en net-
jes. Hij werd geboren als een man
uit het volk en zoo is hij gebleven;
hij is niet in tegen te-
gelijk met zijn politieke verheffing.
Hij heeft zonder succes getracht bil-
jart te leeren spelen: maar ook heeft
'hij altijd de roulette, zoo dierbaar
aan menigenzijner vi ts. links
laten liggen.

Als lom i
biaansche grens of uit de vlaktenvan
den Orinoco hem een bezoek brengen
en hun dictator door het slijk zien
loopen, on bespat worden, zooals
zij dat te huis gewoon zijn, dan val-
len zij daar org in en letten minde!
op zijne misdrijven en fouten, díe zij.
kortzichtig als* ze zijn, niet zien, zoo-
lang hun eigen fortuin niet in hot
spel komt.

In Caracas, Valencia en Porto Ca-
bello, heb ik dikwijls mannen ont-
moet die met eere gestudeerd had-
den in Oxford, Parijs, Heidelberg en
Bonn. Zij waren zeer belezen, en
aardige causeurs en hartelijke vrien-
den; maar allen waren, zonder uit-
zondering, werkeloos als burgers.
Mijne betrekkingen tot een van de-
ze cosmopolische heeren van Caracas
was vau dien aard, dat ik het _7; eke
ren dag waagde daarop te wijzen,
dat zij niet de' minste moeite deden
hunne burgerrechten en plichten te
doeu gelden en dat rA] en hunne ge-
lijken geen beter lot waard waren
dan met groóte wreedheid en streng-
heid to worden geregeerd door elkan-
der opvolgende troepen van barbaren.

Zijn antwoord was : „Ik geloof,
dat de zaken hier anders staan dan
bij U, en dat uw oordeel onrecht-
vaardig is. In de Ver. Staten stemt
iedereen en vervult aldus vrijelijk
zijn plicht. Goed. Maar hier ver-
vangen de regelmatig terugkomende
revoluties uwe presidentskeuzeu en als
ik hier volgeus uwe idees handelde,
dan kwam ik te staan tegenover
den barrevoetseu revolutiounair en
het wapen z zelï wonden. De
strijd is onedel en daarom waag ik
er mij niet aan. De revolutionuair
is iv bosch en veld een beter man
dan ik ; ik moet dat wel toegeven.
Daarom heb ik eene politiek van
zelfbehoud aangenomen. Zoover als
't mogelijk is, sta ik'goed met alle
partijen. Als ecu revolutie begint,
zend ik rijke geschenken, naar ge-
lang ik kan. aan den nieuwen hoofd-
man, die kans heeft van slagen.

Tegelijker tijd stijf ik, zooveel ik
maar kan, de kas van hem, die nog
de macht bezit. Zoo komen en gaan
de nieuwe heeren, berooven mij van
mijne haciendas, maar ik houd het
leven, en wacht betere tijden af, die
echter door ons eigen toedoen alleen,
nooit zullen komen. Wij hebben de
beschermende tusschenkaaast noodig
van een h< Ie Mogendheid.

Ven mijner noven bidt eiken dag
om dat protectoraat; maar de Mon-
roeleer staat in den weg en verhin-
dert elke beschaafde Mogendheid,
die medelijden met ons heefl; maar
wij zinken zonder twijfel zoo laag
als ilaiti en de Congo. — Veertig
¡aar geleden bezat mijn grootvader
landerijen zoo uitgestrekt als menig.'
kleine staat in Amerika. Er leefden
op die goederen 10.000 menschen en
om onzen koffie werd op de Aras tvr-
damscheen Londensche markten ge-
vochten. Tegenwoordig, met uitzon-
dering van een paar dichtbij goh;,
gen haciendas, is alles eene wildernis,
waarin wilde dieren en nog wilder
menschen hunne schulplaats hebben.

Ik denk er evenmin aan mij in
die landerijen van mijn grootvader
te vertooneri, als ik er aan denk om
Pruisisch zuur in te nenien. De eenige
veiligheid voor een landheer is.
xi'n land dicht begroeid is, dan wer
pen de !i van gelukzoekers,
die iederen nieuwen i oofd-
man volgen, er geen begeerige blik-
ken op.

„Toen (.'astro kwam deed ik daar-
mede een ongelukkige ondervinding
op. Een vanzijn „generaals" had
zins in i nda, die ik

't. bij
i al bijgedragen met

geld eu ammunitie in het fonds voor
de campagne ,-an Castro, en toen
zijn trawant kwam en mij het derde
der waarde, van de plaats aanbood,
weigerde ik kort af.

Toen kwam Castro tusschenbeide.
Hij was vriendelijker dan hij ooit bij
zulke gelegenheden geweest was. Hij
wist, dat ik al reeds bijgedragen
had, maar, zeide hij, Pepito, zijn
landsman uit de Andes, had nu een-
maal zijn zinnen daarop gezet en
om wrijving en moeilijkheid te voor-

komen, vond hij maar beter, ¿at ik
hem de plaats tot: dien prijs liet.
Ik deed het. Ik gaf Pepito mijne ei-
géndomsbrieven over en hij gaf mij

..pagare' voer don spotprijs op
onbepaalden termijn. Sinds heb ik
uooit meer iets van Pepito verno-
men en mijne vrienden zeggen mij,
dat ik mij gelukkig mag noemen.

Gij, Amerikanen, zeg1-, dat wij, die
ons zooiets laten welgevallen, laf-
faards zijn. Maargij doet ons onr«*kt.

Eert man, die een strijd aanga**,
waarin niet met eerlijke wapens ge-
streden wordt, waarin hij weet,
dat hij van achteren zal aange-
vallen worden dooreen bandiet, die
voor een kwartje een moord begaat.
is volgens onze opvatting geen dap-
per man, maar een gedf.chtelooze,
zorgelooze dwaas. Ik betaal schat
t-ing aan Castro en aan zijne onder
chefs; ik blijf daar zoo opgeruimd bij
alü ik kan; zij . dat ik een
goede kerel ben eu volstrekt niet
Lrot.ch, zooals andere van mijn
lijken. Hot gevolg is, dat ik mijne
kinderen hei) kunnen opvoeden en
sommige van mijne goederen heb
kunnen behouden.

Twee leden mijner familie zijn in
de politiek gegaan en beiden zijn ver-
moord. Volgens mijne opvatting
hebben zij met hun leven gespeeld.
Castro kan niet altijd blijven loven:
misschien wordt hij een of anderen
dag door iemand wiens vrouw of doch-
ter of zuster de onwaardigste behan-
deling van Castro hoeft ondergaan,
uit wraak neergeschoten en dan zou
denrde zaken.beter gaan, ja waarom ?
Omdat ze nu bij geen mogelijkheid
slechter meer worden kunnen."

Ik geef deze schildering van zaker
iv Venezuela van den binnenkant ge
zien, omdat ze mij zoo waar moge
lijk voorkomt.

Advertentien.

Attentie s. v. i>.
De Heer M. M. Konier verklaart

hierbij openlijk, dat hij niet do ver-
taler is van het veelbesproken stuk
in De Wekker" dat In El Diario del
Comercio in het spaansch verschenen
is.

[.Jè. iéctjeidelaap
en familie geven hierbij kennis, dit zij
"verhuisd zijn va/7 Villa. AntonU" naar
de Winkthtra.it, Overzijde, naast hel
Woonhuis van de 'Dames Schoonewolff.

Curacao, 29 Aug., 1908.
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ALARM.
liet kleine mMsineel

P. A. P.
welk onmisbaar is in de huishou-
ding en «eer aan te bevelen voor
kinderen, is verkrijgbaar bij
De Lannoy & C"., Botica Central.
Meyek & AuACJo, Botica Nueva.
Senior & CO., Botica Excelsior.

á 15 ceiits het j.akj*.
Dit meel is slechts echt en

aan te bevelen, als ze gemalen
is op de plantage

ASCENCIÓN
door J. E. VAN DER MEULEN
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Photographische Inirchting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

H. M. de Koningin der Nederlanden

BEKROOND
te Amsterdam 1883,

. „ Antwerpen 18.
1 Chicago 1893, en„ Curagao, Eerste Prijs Eere
, medaille, 1904.

Curacao, Waterkant Otra-
banda.

f —1_

! (111,1(1 AERATËB WATER Co.
biedt do Limonades door ons bereid,
die zoo bekend zijn wegens hun goe-
den smaak, te koop aan, ook Seltztr-
Vichy en Lithia water volgens de
wetenschap bereid, met gedistilleerd
water en vrij van organische stoffen.

Door ons wordt gewaarborgd, dat
de gebruikte mengsels van de zuiver-
ste soorten zijn.

Ter beschikking van onze begun-
stigers zijn briefkaarten gratis ver-
krijgbaar waarmede met weinig moei-
te de verlangd.' soorten kunnen wor-
den besteld.

Bestelling van minstens 1 doz. fles-
scheu wordt door ons thuisbezorgd.

Wij hebben een contract met ecu
beroemd fabrikant in Belfast geslo-
ten en gebruiken steeds zijne essen-

en bereidingswijze bij het maken
van Rng ber en (¡inger
Ale. '

4 |
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Amigoe di Curagao,
liet meest gelezen der
liollandsehe bladen Indekolonie.

GRAFMONUMENTEN.
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Nijmegen. Holland
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