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J, H. DE REUS.
Uit do kabelberichten weten wij

reeds, dat de Minister-resident met
zijn verklaringen de Hooge Kegee-
ring in Nederland ton volle heeft
kunnen bevredigen. Do Hegeering
keurt zelfs zijn gedrag goed on denkt
er derhalve niet aan op eenigerlei
wijze verontschuldiging te bieden aan
Venezuela.

Hoe onze minister-resident De Reus
er toe gekomen is, zijn brief aan de
Vereeniging Hou' en Trouw te Am-
sterdam te schrijven, wordt als
volgt door het „Hbl." medegedeeld.
Deze vereeeniging besloot indertijd,
pogingen in hot werk te stellen om
van deregeeringsvertogenwoordigers
in den vreemde steun te ontvangen.
Daartoe wendde een der bestuurs-
leden zich tot jhr. mr. Panhuys, chef
van de 2de afdeeling van hot mi-
nisterie van Buitenlandsche Zaken.
wien hij het doel der Vereeniging in
het algemeen en van haar Informa-
tiebureau in het bijzonder uiteen-
zette. Dh. v. Panhuys gaf den
raad ecu request bij den minister
van Buitenlandsche Zaken in te die-
nen en daarin schriftelijk te herha-
len, wat mondeling besproken was.

Deze raad werd opgevolgd en toon
antwoordde do ministor, dat hij al
onze diplomatieke vertegenwoordi-
gers (dus ook onze consuls-genoraal
met diplomatieken rang) in den
vreemde, onder toezending van een
afschrift van den brief der vereeniging
had uitgenoodigd haar de gewenschte
inlichtingen te verschaffen. Teven-
had Z. Exc. hun verzocht een der
felijke aanschrijving te richten tot

e onder hen ressorteerende consu-
laire ambtenaren, die naar hun mee
ning daarvoor in aanmerking kun
nen komen.

Het ligt alzoo voor do hand, dat
ook minister-resident De Reus zoon
verzoek hoeft bereikt en dat hij toen
don bewust en brief schreef, die in
het tijdschrift der Vereeniging werd
afgedrukt.

Over do uitzetting van onzon ge-
zant Do Bons schrijft Friso in de
„N. Crt"':

De gezanten zijn do officieele verte-
genwoordigers van deneenen Staat
bij den anderen.

De courtoisie brengt mede, dat door
een Staat geen persoon als gezant
bij oen andoren Staat wordt afge-
vaardigd zonder dat het bekend is,
dat laatstbedoelde er geen bezwaar
tegen heeft dien persoon als zooda
nig te ontvangen; met andere woor-
den, dat die persoon door dezen
Staat als persona grata wordt be-
schouwd.

Is echter eenmaal een gezant als
„chef de mission" aangenomen, dan
geniet hij als zoodanig bepaald voor-
rechten, die niet zijn persoon gel-

den 1), doch don Staat dien hij ver-
tegenwoordigt. Hot z.g. droit do ló-
galion passif brengt mede, dat een
Staat bevoegd is to vorklaren, dat
hij een bepaald persoon niet? als
gezant wenscht te ontvangen, 2)
maar is eenmaal oen persoon als ge-
zant aangesteld, dan brengt het droit
de légation actif mede, dat de afzond-
Staat het recht heeft te eischen, dat
zij ¡i vertegenwoordiger mot alle door
do regelen van courtoisie gestelde
vormen wordt bejegend.

Nu kan het echter voorkomen, dat
oen gezant door zijn handelingen
ophoudt persona grata te zijn in het
oog van de vreemderegeering waar-
bij hij is geaccrediteerd, enfde vraag
kan worden gesteld, wat dán dient
te geschieden.

Alle gezaghebbende schrijvers "op
volkenrechtelijk gebied zijn ' het er
over eens, dat er omstandigheden
kunnen zijn, waaronder die vreemde
regeering bevoegd is, don gezant zijn
paspoort te geven; mot andere woor-
den .- de deur uit te zetten. Maar al-
len, zonder onderscheid, zijn het er
tevens over eens, dat dit een hoog ern-
stig feit is, dat alleen in gevallen van bui-
tengewoon ernstigen aard kan en mag voor-
komen.

Tor kenschetsing van hetgeen in
dit redeverband onder „gevallen van
buitengewoon ernstigen aard" dient
te worden verstaan, volgen hier een
paar aanhalingen van bekende schrij
vers. Bon fils geeft als redenen van
uitzetting vaneen gezant aan:

Rl co il traine dans: !'ombrí¿
nne rébellion contre Ie gouvernement
établi; une conjuration a poiir bul
de ren verser la' dynastie; on atten-
te a, la fortuin publique par la falsi-
öcation dos mommies ou des papiers
de I'Etat". „En IS4B, sir Honri Bul-
wer, ambassadeur anglais, secon-
dait les ómeutiers á Madrid. Le gou-
vernement espagnol lui fit reraettre
des passeports et lesrelations diplo-
matiques furont interrompues entre
ri-spagneetla Grande Brétagne."

(Hij spant samen; int geheim be-
werkt hij ©en opstand togen het go-
vestigd gezag; oen samenzwering-
heeft ten doel de dynastie omver teworpen; men pleegt 'een aanslag op
de Staatsrijkdommon door geld of
Staatspapieren to vervalsenen," „In
1848 ondersteunde Sir Henri Bulwor,
ambassadeur van Engeland, de mui-
tors van Madrid. De Spaansche re-
geering zond hem zijn paspoort, on
de diplomatieke betrekkingen tus-
schen Spanje en Groot Brittanjo wer-
den onderbroken.")

Heffter zegt van het uitzetten van
een eenmaal toegelaten gezant, dat
het is: eine ihrer Natur nach feind-
seligo Maszregel, welche entweder zur
Retorsion" (weerwraak) „veranlaszt,

1) De rangklassen, waaraan nog
speciale voorrechten verbonden zijn,
kunnen hier buiten beschouwing Wii-
ven.

2) Alleen Engeland eischt een met
redenen omkleede "weigering.

oder falle sic mit ei nor kránkenden
Behandlung verbunden war, auch
noch zu besonderer Genugthuung ver-
pflichten kann, vorausgesolzt, dasz
nicht dor Abgoordnete selbst durch
sein Vorhalton dio Maszregel provo-
cirt hut."

(„Eene op zich zelf genomen vijan-
dige maatregel, welke óf tot weer-
wraak aanleiding geeft, óf, ingeval
hij gepaard ging meteen krenkende
behandeling, ook nog tot bizandere
genoegdoening verplichten kun, voor-
opgesteld, dat niet de uitgezette (ge-
zant) zelf dergelijken maatregel heeftuitgelokt.")

Als redenen, die zulk een uitzetting
van een gezant wettigen, noemt deschrijver dan die welke o. m. doorDe Martens in zijn , Causes célebres"worden aangehaald, n.l. bepaaldevijandige daden of misdrijven tegenden Staat waarbij hij is'geaccredi-
teerd.

Bluntschli zegt: „In schweren Pal-len köntien auch dem Gesanten so-fort die P.isso augestellt vvd er inkurzer Frist aus de,m Lande wegge-wiesen werden."
(„In ernstige gevallen kan den Ge-

zant ook onmiddelijk hot paspoortworden gegeven en hij binnen korten
termijn uit het land gezet worden.")

Algemeen is men het er echter overeens, dat, zoo de gezant door zijn
optreden 't misnoegen van do vreen -de rogoering heeft opgewekt, zonder
inderdaad zich aan rechtstreeksche
vijandige of misdadige handelingen te-
genover dien ¡.ebben auhul-dig gemaakt, geen uitzetting mag
geschieden, doch dat aan de regee-
ring van den afzend-Staat kan wor-den verzocht hem terug to roepen.Dat inderdaad door Bluntschli de„schweren Fallen" allen onder dezeer ernstige misdrijven worden gere-kend, blijkt uit hot feit, dat volgenshom, zelfs al boging do gezant straf-bare handeling, toch nog alleen van oen
verzoek om terugroeping, on niet
van een uitzetting sprake mag zijn.
(„Veriibt derGesante selberei ne straf-bare Handlang, sokarm solehos derRegierung des Absendestates ange-zeigt und Abberufung und Bestra-fung dos Gesanten gefordord worden")

(„Begaat de Gezant zelf eenstraf-bare handeling, dan kan zulks aando Regeering van don Afzend-staatworden medegedeeld, on terugroeping-en bestraffing van don Gezant ge-ëischt worden.")
(«aat men dan ook do gevallen nawaarin een gezant is uitgezet, danzal men zien, dat dit steeds warenhoogst ernstige vergrijpen tegen den

samenzweringen, aansporin-gen tot opstand of verzet, inmen-
ging in de binnenlandsche aangele-
genheden e. d. g.

Onze vertegenwoordiger in Venezuela echter is uitgezet-het klinkt bij-na ongelooflijk— omdat hij het misnoegen van den dictator Castro hadopgewekt wegens een minder sympa-thieke uitdrukking in een brief aan
een hier te lande gevestigde vereeni-

ging. Het is zelfs zeer de vraag, of
die brief aan een hier te lande ge-
vestigde vereeniging gericht voor
openbaarmaking' was bestemd.

Wij zullen hier het schrijven van
dien brief niet in bescherming nemen.
Geenszins betwisten wij zelfs het recht
van Venezuela om naar aanleiding
van dien brief o. g. aan onze Regee-
ring terugroeping (en c. g. vervan-
ging) van haar gezant te vragen,
hoewol zulks toch nog kras genoeg
zou zijn geweest.

Castro schrijft aan onze Regeering,
dat hij den gezant heeft uitgewezen
omdat hij 'hem niet de geschikte
persoon acht om tusschen Venezue-
la en Nederland vriendschappelijke
betrekkingen te onderhouden. Dat
durft een staatshoofd te schrijven,
aan deregoering vaneen land waarte-
gen hijzelf handelingen ploegt van
rechtstreeksch vijandigen aard. Oï
acht Castro het afsnijden van den
goheelen handel van Curagao met
zijn gebied en het schenden van de
Nederlandsche vlag daden die met
het onderhouden van vriendschap-
pelijke betrekkingen vereenigbaar
zijn ? Uit die mededeeling spreekt de
zucht, om Nederland te boloodigen,
nog des te duidelijker.

Gelet, op de met alle regelen van
courtoisie strijdige handelingen van
Venezuela tegenover ons; gelet op
den smaad onze vlag aangedaan,
en op de eindelooze willekeur waar-
aan Nederlandse'
de zijde der re-
Castro .
staan, is
vertegen w
aangegeven reden, een daad, die in
hooge mate beleedigend moot wor-
den geacht.

Het vermoeden ligt dan ook voor'
de hand, dat Castro, om de gevol-
gen to ontgaan die Venoznela's dries-
te schending van onzo vlag zou kun-
nen hebben, Nederlands optreden
heeft willen voorkomen door het
ruw-weg uitstooten van onzen ge-
zant. Vermoedelijk heeft hij uit her
verleden do los meonen te kunnen
putten: „Men kan Nederland niet, bo-
ter in toom houden, dan door do eene
beleediging op do andere to stapelen."

Hij zal, 'naar wij hoopten, on zo-
l-or verwachten, thans ervaren, dat
z'jn taktiek om do gevolgen van zijn
beleedigingen door nieuwe beloedi-
gingon to ontgann, "eindelijk faalt-

Stond de uitzetting van don ge-
zant op zichzelf, er ware —hoe ern-
stig het feit ook zij —over to onder-
handelen on genoegdoening over te
vragen. Na al hetgeen aan dio uit-
zetting voorafging, is zij met een uit-
daging gelijk te stellen.

Nadat, tegen alle regelen van het
volkenrecht onze officieele gezant is
uitgezet geworden, volgt nu do iu-
¡rekking van het exequátur der Neder-
landsche consuls en vice-consnls in Ve-
nezuela.

Dictator Castro geeft als reden
van zijn optreden op: „beleedigin-

gen," die Venezuela van Nederlandzou hebben ondervonden.In het Reuter-telegram van 31Juli worden die „beleedingingen"genoemd. Te weten: n ö

1. De brief door den minister-re-sident De Reus geschreven2\ De omstandigheid, dat de „Gel-derland naliet de Venezolaanschevlag te groettn.
3. De aanval op den Venezolaan-schen consul te Willemstad op Cv-

lflíf." Pn
e «onding van het consu-

consul
Van waPenbord van den

Behalve de onder 2. genoemde„beleed.gmg" (waarover hieronder?l rfenfel feit genoemd, waar-
rwi i, Z1 "gering, zelfs zijdelings,C««L ad' Zf seeffc5eeffc nl 'Residentxïn^JTfy ,dat LiJ het Schrijvenvan den brief door den gezant alseen persoonlijke kwestie beschouwt,«nï ,- ongehoorde van de uitzet-
dino- lo 11

v len
u ffezaut naar aanloi-«"èw'èzen ief'iS door ons reeds

_J!a--7eerst door Casfcro al» een per-soonhjke aangelegenheid te zijn aan-gemerkt, wordt" thans de brief van
«W?;ZaDv °.P ,eens ah ecu beleedi-ging door Nederland bedreven (') ¿re-noemd. w b

Iv dit incident is er, wat de han-deling eener regeering betreft, zekervan „beleed i¡

handelingen, is een groóte beleedi-
ging aan den Staat die door dezengezant wordt vertegenwoordigd,vooral als die uitzetting geschiedt,nadat reeds door de regeering diehaar gelastte, tegenover dien Staatergerlijk en krenkend was opgetreden.De onder 3e. en 4c. genoemdefei-ten vormen samen één voorval. Detot het uiterste getergde bevolkingvan Curacao heeft tegen den consuleen vijandige houding aangenomen.
Maar de houding van do autoritietenwas correct. De regeering heeft nietalleen in geen enkel opzicht den con-sul lastig gevallen; zij heeft hem be-schermd. Politie en troepen zijn daar-toe krachtdadig opgetreden.Wat het 2e. punt betreft; de Gel-
derland ging naar Venezuela om don,tegen alle volkenrechtelijke regelen uitge-
stooten oflïcieolen vertegenwoordi-
ger van Nederland af te halen. Het
salueeren van de Venezolaansche
vlag, na grove bcleeaigingen als die a-elke.
ons zijn _ aangedaan, kan van geen
Staat, die nog eenig gevoel van eigen-
waarde heeft, worden gevergd. Hef
beklag van Castro doet denken aan den
■man, die een ander lal van slagen inliet
aangezicht geeft, en zich daarop nog be-
klaagt, dat de geslagene hem niefeerbiedig
groei.*)

*)Daarenboven, in het eerste hoofd-
stuk van het tweede deel der Ver-

Feuilleton.

St, Eustatiaansche Ditje, en Datjes.
Als ik mij goed herinner, dan ein-

digde mijn 'laatst geschrijf in een
der hollandsche dagbladen : „en ik
verdween als 'n baccil in n emmor
ongekookt Maaswater."

Sedert dien tijd lon ik gebleven
onder water a's 'n duiker, als 'n
Nautilus, als 'n onderzeesche' boot;
op hoog vcreerend verzoek van de
Curacaosche Amigoe-redactie kom ik
nu weer naar boven geborreld, wel-
dadig aangedaan door het stovend
zonnetje op mijn nog kleefnatte weel-
derige brain-box.

Op dienzelfden wiebelenden bureau-
stoel, in datzelfde kneuterige hoek-
je van mijn studeerkamer, onder 't
mij zoo bekende witgeverfd dak, ge-
lardeerd met bruin uittranende
kwasten, zit ik weer te pennen co-
pi* voor de krant, die me dierbaar,

is, op vellen folio blanco als jaren
her, en 't schijnt mij 'n droom, die
maanden van reizen on trekken inelevated on subway, over verrader-lijke oceaanbaren, ín feeërieke zee-paleizen, in gierende electric cars en
kilometervretende tuftufs; die maan-den van veel mooi-zien en raooi-hooren en ondervinding on men-
schenkennis opdoen, van kerngezon-
de conversatie en natte voeten in
morsige straten, van kou lijden en
'n beetje vertroeteld wordon'on van
'n intense naadrang om in zulk 'n
omgeving steeds goed te zijn.

Ik geloof, dat 't Lessing is, die
ergens zegt: „Ein Vergnügen er-
warten, isfc auch ein vergnügen",maar nog eens ophalen en verwer-ken in gedachten al wat men ge-
noten heeft, dien tijd van „en waarzullen we morgen nu eens heengaan?"
nog eens doorleven, dat is ook ver-
gnügen, wat ik weet bij zoete expe-rientie.

I t Meest wat mij imponeerde, toon
I lk pPasi?eerd jaar den 15n. Juni
" met de Statendam den Hoek van

Holland binnenstoomde, waren dieverrukkelijk groene . weilanden, 'n
mollig, sappig, donzig groen, dat
overgoten door wazige zonlichtstra-len je wimpers deed trillen van e-motie bij % genieten van zooveelschoons in kleur- en licht-effect.En weet go wat mij 't meest dés-
ïllusioneerde bij mijn aankomst opCuragao? De aanblik van die grijs-roede, bruinzwarte rots met híeren daar 'n plukje verbrand, ver-woerd, verlept, verbleekt stoffig groen.Dat deed pijn — helaas, zoo ver-wend blasé was ik toen — aan mijn
aesthetisch gevoel, mijn oogwimpertrilde nu van zonreflex-wee, en ikprevelde op mijn manier sarcastisch :
Maar flink boeren daar, planten enland bebouwen! Zon genoeg, maarmoed houden!

Dat ze bij mij op St. Eustatiusveel voelen en doen voorlandbouwen veeteelt, begrijp ik; groen is nu
de rots, welke men rweleer de gou-den noemde, maar dat men zoo 'nidee in praktijk wil brengen op Cu-rasao, neen, dat wil erbij mij niet in

Blasé? Best mogelijk !
Ik Ven gekietookt en geklepperd,

beter, voortgeschoven en gestoven op
'n glanzende telgangersrug door Cu-
racao's dreven van boven naar be-
■toden, en ik bob vaak perplex ge-
zeten op 't warme zadel en 't nog
warmer zeilkusson mij zelf afvragend,
hoe 't in Godsnaam mogelijk is,
lat eigenaars van ezels, schapenen
geiten, enfin, van don geheelen bees-
tenboel de brutaliteit hebbon om
hun vierpootig eigendom eiken och-
tend uit te sturen om te gaan

Ik zeg grazen !!!
Op Curacao moesten eigenlijk die

creaturen vleugels hébben om op 'n
klein beetje beestwaardig bestaan te
kunnen roemen.

Wat zouden de dividivi-boomen
en hofjes gauw kaal gevreten zijn !

Geloof me, 't is levensgevaarlijk,
als men per abuis tusschen zoo 'n
uitgehongerde rommelende botten-
kudde verdwaald geraakt met 'n
costuum, dat iet of wat begint te
groenen; ge moogt God danken, als

ge met 'n halven broekspijp en ",'n
paar happen uit uw door angst-
zweet bevochtigd jaquetje het ha-
zenpad kunt kiezen.

Hebt ge wel eens 'n ezol zien la-
chen, ik bedoel 'n heuschelijke ezel
met 'n staart, nu juist niet bulder-
lachen, maar toch zoo 'n trek van
louter pret om ze'n anders zoo me-
lancholieke mond zien waren ?

Let er maar op, als 't mail-
schot bimbamt over Curacao's kale
vlakten, dan heerscht er algemeene
hilariteit in 't ezelencorps, en vlie-
gen er glundere knipoogjes over en
weer, want die uithuilende mailzak-
ken zijn weer opgevuld met leeftocht
om 't dreunend gerammel vau hun
respectieve ingewanden te smoren.

Want hebt ge wel eens geobser-
veerd met hoeveel smaak tegenwoor-
dig 'n Curagaosche ezel alle moge-
lijke soorten van papier naar bin-
nen werkt, ja, met even veel smaak
als ik gepasseerden winter 'n bordje
ertensoep 'op de Rotterdamsche
ijsclub verorberde, en savoureerde.

Dat is hun hors d'oenvre en toch



Maar, als de President van Vene*
zuela zich door een Staat beleedigd
acht, die zelf niets deed dan het na-
laten van het brengen van den groet,
(welke ' niet was voorgeschreven)
na op de grofste wijze te zijn beleedigd,
hoedanig zou dan wel zijn houding
zijn als hij van dien Staat een be-
handeling had ondergaan zóó kren-
kend als die, welke ons land van
den Staat Venezuela (dus niet van par-
ticulieren) bijna onafgebroken on-
dervond ?"

ordeningen van de Koninklijke Ma-
rine, het reglement op de eerbewij
zen en saluten, zegt artikel 17 : Binn-
en het jaar bij herhaling dezelfde
reede bezoekende, wordt de vlag der
natie waartoe de reede behoort door
hetzelfde schip, of door dezelfde sche-
pen niet andermaal gesalueerd"

Het is nog geen jaar geleden, dat
de Gelderland La Guaira bezocht en
de vlag salueerde. Het was in Juli
11. dus volstrekt niet noodig. Dit
toch te eischen was van Venezuela
onredelijk en steunt op geen enkel
recht. {Red. Amigoe.)

niet hun hors d'oeuvre, want helaas,
er komt niets meer, begrijpt go
zulks ?

Vooral op de N. T. Herald zijn ze
verlekkerd, die letters hebben zoon
smeeïge reuzelsmaak, de maileditie
v. d. Rotterdammer valt hun 't bij-
ten zwaar, té dun, té weinig sub-
stantie, en zoo heeft ieder ezel ook
op dit gebied zijn voorkeur.

Nu vreten de Curagosche beosten
al papier om 't veeg bestaan te
rekken, maar lang zal 't niet du-
ren of aan de arme Curagaonaars
zal ook de keus gelaten worden pa-
pier eten of wegkwijnen, doodgaan.

Ik geloof niet, dat ik overdrijf,
want wat al ellende ik gezien heb
in die paar weken van mijn verblijf
te Curagao, nu meer dan twee maan-
den geleden, spot met alle beschrij-
ving. Hoe zal 't er nu uitzien, nu
droogte en werkeloosheid ble /en
voortduren.

Mij dunkt, ik moest maar weer
terugstoomen naar Holland en daar
een lezing houden over de groóte
armoede op de Curagaosche eilan-
den. Geen twijfel of vele medelij-
dende vrienden in Nederland zouden
ouze arme bevolking wel willen steu-
nen. Met ware voldoening zie ik, dat
men _in de Katholieke Bladen reeds
een inschrijving heeft geopend.

Laten die weldadige Katholieken
hun vrienden aansporen dat goede

werk te steunen.
O, dat geld doet hier zoo veel

wonderen, 't Is zoo uitstekend be-
steed. Luistert dan naar mijn lozing,
die ik gestolen heb van een rede-
naar meer welsprekend dan ik.

Het exordium is al afgeloopen en
ik val midden in de lezing.

„Mijne Heeren,
„Blijft die toestand zoo nog eeni-

,.ge maanden, dan zal eene algemeene
..hongersnood de reeds verzwakte
..bevolking geheel vernietigen. Voor-

-..al in de buitendistricten is de toe-
,.stand onhoudbaar. De meeste kin-
„deren komen 's morgens met nuch-
„tere maag op school. Eenige krij-
„gen thuis wat warm water met

bruine suiker; andere een handvol
„tnais. Op school krijgen ze een
„paar beschuiten, waar zij geheel. den dag op moet loven.

„Maar een groot deel, Mijne ITee'
„ren, krijgt thuis niets. En 't is voor
„ons, Europeanen, een raadsel, hoede
„meesten nog 't leven houden.

„Niet zelden gebeurt 't dan ook,
„dat de een of andere stumperd in
„de school letterlijk neervalt en een
„flauwte krijgt, alleen van den hon.
„ger. R^*

„Dat is hier feitelijk het levenslot,
„het harde levenslot van] de meesten
„hongerlijden:
Uit der menschheid drokke scharen

Zwellende als de korenaren,
Zwellende als de woeste baren
Uit der oceanen schoot
Komt een smeekbee opwaarts jagen
Om te vragen
't Dagelijksch brood.

„Mijne Heeren. Wie die smach-
„tonde smeekbede wil hooren en voe-
„len metal die tragische kracht en
„met al den ontzettenden weemoed
„van de weergaloozo ellende, hij
„moet haar komen hooren op Cura-
-gao. Die bede omklaagt ons dag
„en nacht, even rustióos, even ont-
„stuimig, even wild on wanhopig als
„de golven der Caraïbisehe zee, die
„dag eu nacht ons eiland omklot-
„sen!"

Onnoodig hier iets bij te voegen,
slechts 'n nog jeugdigereminiscentie
opgediept.

Ik was rijdende op den grooten
weg bij terugkeer yan mijn bezoek
aan de buitendistricten, mijn hart
vol meelij, pijnlijke gedachten en uto-
piön zonder tal.

De proeftuin kwam in 't gezicht.
Mijn physionomie klaarde op, toen

ik van verre mannetjes bezig zag
druk aan den arbeid. Toch goed, dat
ze den moed nog niet opgeveD, hê?

Wat bedoel je, sprak me 'n transpi-
reerende en zeemende reisgenoot.

Da6r dat geplant in den proeftuin.

Kijk I wat 'u hoop volk.
Dat volk? Dat zijn timmerlui en

metselaars bezig om 't hok to ropa-
reeren.

O !!!???!!!
*Mijn ditje, maar er zal ook 'n datje

zijn. Er is beweerd in den Kol. Raad,
door wien en wanneer weet ik niel
meer en doet er ook weinig af. dat:

„Men van de proeven op St. Eus-
„tatius niet veel verwachtte. Dat de
„cultivabele oppervlakte van dit ei
„land toch to klein is, de verbinding
„met andere eilanden te ongeregeld
„dan dat er ook maar een enkele cul-
„tuur ooit van eenige beteekenis zou
„kunnen worden.

Mag ik hier iets tegenover stollen
hoewel van ouden datum ?

Volgens in 1829 gedane opmeting
van de plantagegronden bezaten de
ingezetenen 8000 acres, hiervan 3000
onvruchtbaar, dus 5000 acres (2000
H. A.) bebouwbare grond.

Dit kunt ge vinden in de officieele
stukken van Statius' archief.

Wil ik nog meer feiten aanhalen
om te bewijzen, dat St. Eustatius
in geenen deele Curagao is, of op 't
dorre Curagao gelijkt?

12,000 K. G. katoen zijn bereids
geëxporteerd naar Nevis, om gegind
te worden.~Nu—zoo even nog gezien met straal-
reflexeerende briloogen, — nu wuivep

op „Fair Play" 48 Hectaren, op
„Golden Rock", 10 Hectaren groe-
iende katoenstruiken in 't schate-
rend zonlicht, Beugalon spreidt on-
der meer do glorie ten toon van
St. Kitts' en Barbados' katoenzaad.

Engeland helpt en levert zaad, wat
maakt 'n verschil van 20 et. per pond.

Enschedé stuurt 'u petroleum-mo-
tor om 2 gins heen en weer te doen
bliksemen, wat in de toekomst 'n
ontzaglijke besparing in onkosten
zal opleveren aan 't Hollandsen gou-
vernement en do Statiaausche ka-
t oenplanters.

Daarenboven is_ 'n dekstior in aan-
tocht, die ons uniek Statiaansch vee
zal veredelen, en de prijzen zal doen
stijgen op de naburige markten van
Engelsche en Fransche kolonies, waar
reeds zoo veel vraag is naar onze
beslist puike koebeesten.

En St. Eustatius zou geen toekomst
hebben ?

En St. Eustatius zou te weinig
cultivable grond rijk zijn?

Kom, geloove 't wie wil.

Ik schreef schuin hierboven erten-
soep zonder w.

Van Daalen beweert, dat 't erw-
tensoep is.

Wat ook verschil van opinie is.
JAN PAUL.

St. Eustatius, 27 Aug. '08.

HET ADRES
der besturen van deKamer vanKoop-
handel te Curagao c.s. aan Hare
Majesteit do Koningin, doet ons
do feiten kennen. De toon van dit
adres is zeer bezadigd. De waarheid
spreekt uit ieder woord van het
onopgesmukte relaas der ontzaglij-
ke beleedigingen waaraan onze vlag
blootstond, en der schandelijke wille-
keur tegenover Nederlandsche on-
derdanen aan den dag gelegd.

De regeering van het land, dat on-
ze schepen op open zee aanhield, en
opbracht (niet ééns maar herhaal-
delijk), onze officieele brieven mail schond
1), Nederlandsche onderdanen, op de
open zee, varende onder onze vlag,
deed beschieten, daarna als gevan-

fenen naar Venezuela voerde en ten
eele nog gevangen houdt (beman-

ning van La Justicia), de regeering
van dat land heeft de onbeschaamd-
heid, een zeer verklaarbaren en door de
omstandigheden gewettigden quaran-
taine-maatregel, te noemen: „een
beleediging van de Venezolaansche
vlag !"

Maar, hoedanig moet die regeering,
die zóó gevoelig is voor de eer van
haar vlag, dat ze een beleediging
van die vlag ziet in een foit dat door
fjeen verstandig mensch als be
eed-ging" kan worden aangemerkt,

hoedanig moet die regeeriug dán
de behandeling qualificeeren, die de
Nederlandsche vlag van haar onder-
vond.

Zij velt door haar woorden een
vernietigend vonnis over haar eigeD
daden. N. Ct.

1) De Regeering ontkende dit feit
in de Eerste Kamer! AVas zij onjuist
ingelicht of schrijven de stellers van
het adres onwaarheid aan onze Ko-
ningin? Was de verklaring van deu
minister van Buitenl. Zaken wellicht
fegrond op de verklaring, die onder

edreiging van de bemanning werd
afgeperst ?

Nieuwsberichten.
Curaçao.

De Koningin en
Curaçao.

Ter gelegenheid van Harer Ma-

jesteits verjaardag werd een request,
door zeer veel Burgers onderteekend,
den Heer Gouverneur aangeboden,
in welk verzoekschrift, wordt ver-
klaard, dat de Burgers van Cura-
cao uit dankbaarheid voor wat Ha-
re Majesteit deed voor de Kolonie,
zich verplicht gevoelden den Gou-
verneur te verzoeken geheel in 't
bijzonder dedankbaarheid, trouw en
verknochtheid der bevolking aan
Hare Majesteit te willen bekend ma-
ken en tevens, dat zij ten volle blij-
ven vertrouwen op een spoedige hulp
om een einde te maken aan den te-
genwoordigen toestand.

In dien geest seinde de Gouver-
neur en ontving tot antwoord, be-
halve de dankbetuiging voor de ge-
lukwenschen en de verzekering van
trouw :

„blijf steeds onverdeelde aandacht wijde»
aan behingen kolonie."

WILHELMINA."

Men behoeft de Nederlandsche Cou-
ranten slechts in te zien om zich te
overtuigen hoe herhaaldelijk de Mi-
nisters bijeenkwamen, eenmaal ne-
gen uren achteroen, verschillende con-
ferenties hadden met den Amerikaan-
schen gezant en hoe telkens een
der Ministers naar Het Loo ging
om met Hare Majesteit te overleg-
gen, wat er geschieden moet. Den
Correspondent der JV. Gr.{Courant werd
verzekerd, dat Hare Majesteit heeft
aangeboden, Haar lustslot te ver-
laten en het verdere gedeelte van
den zomer in de residentie te ko-
men, om aldus het overleg tusschen
Kroon en Regeering te bespoedigen.

De Ministers meenden dit aanbod
van Hare Majesteit niet te mogen
aannemen.

Maar Hare Majesteit, onze innig
geliefde Koningin, heeft toch, ter wille
van Curacao, dit offer willen bren-
gen.

Wij verheugen ons, dat de Minis-
gters dit offer hebben geweigerd,
vooral om do buitengewone om-
standigheden, waarin H. M. verkeert,
maar zijn niet minder getroffen over
dit meer dan buitengewoon bewijs
van hartelijke bezorgdheid en liefde
vau onze dierbareKoningin voor de
Kolonie Curagao.

*De Kamer van koophandel en
Nijverheid, — het Bestuur van het
Ale. Ned. Verbond, Groep: Ned. An-
tillen, — en het Bestuur van de Ned.
Vereeniging „Onze Vloot" afd. Cura-
cao ontvingen het volgend antwoord
op hun adres, door¡bemiddeling van
den Gouverneur aan 11. M. opgezon-
den.

„Naar aanleiding van ITw adres dd.
3 Juli jl, heb ik de eer IJ te berichten,
dat Hare Majesteit de koningin
goedgevonden heeft, mij te machti-
gen om aan de bevolking van Cu-
ragao te doen bekend maken, dat
H. M. met den feitelijken toestand
aldaar volledig bekend is en Hoogst-
derzelver aandacht en die van Harer
Majesteits raadslieden wijdt aan de
vraag, langs welken weg op de meest
afdoende wijze in dien toestand ver-
betering kan gebracht worden

DezeKoninklijke machtiging bereik-
te mij reeds eerder telegrafisch en
heb ik bij Proclamatie, d. d. 11
Aug. jl. (P. B. No. 32) daaraan ge-
volg gegeven.

De Gouv. v. Curagao.
J. O. de Jong, v. B. en D

In blijde Verwachting.

Alles wijst er op, dat het toch
werkelijk waar is, dat het Nederland-

eche Volk blijde mag'verwachten een
groóte gebeurtenis in de Koninklijke
Familie. De kabelberichten, die het
groóte nieuws meldden, blijven aan-
houden. Daarenboven uit do Cou-
ranten vernemen wi£ dat Hare Ma-
jeteit zich erg ontziet. Slechts een
oogenblik was Zij bij het tuinfeest
tegenwoordig, 2 Augustus werd niet
op Soestdijk gevierd, maar de Ko-
ningin-Moeder kwam naar Het Loo.
H, M. vergezelde Hare Moeder niet
naar het bloemencorso in Baarn, en
ging ook niet mede naar Den Haag
voor de aubade. Steeds ging de Prins
alleen met de Koningin-Moeder. Ten
slotte vernemen wij, dat Hare Maje-
steit de opening der Staten Generaal
op 15 September a. s. niet persoon-
lijk zal verrichten.

God geve, dat eindelijk de groóte
nationale verwachting blijde in ver-
vulling ga !

Gedecoreerd.

Het heeft Hare Majesteit behaagd
te benoemen :

tot Ridder in de Orde van den
Nederlandschen Leeuw:

Dr. 11. Fkruijson, Chef van den ge-
neeskundigen dienst alhier en den
Heer J. ¡holler, onder-voorzitter
van den Kol. Raad ;

tot ridders in de Orde van Oranje
Nassaui

den Zeereerw. Pater Lm». Jansen,
Pastoor Oranjestad, Aruba, en den
Heer A. Ji.sm.ux, Secretaris dor A-
ruba-Phosphaatmaatschappij,
en De Heeren I). B. de Wixdt, op-
zichter bij het onderhoud der wogen,
en C. G. van Werkhoven, sergeant-
majoor bij de Compagnie der Infan-
terie, werden begiftigd met de zilve-
ren medaille dezer orde.

Aan alle geridderden onze oprech-
te, hartelijke gelukwenschen.

Naar wij vernemen hadden de
Leden van den Geneeskundigen Raad
het plan Dr. Perguson een serenade
te brengen, waarvoor deze echter we-
gens rouw bedankt heeft.

Om eenzelfde reden bedankte de
Heer Jesurun voor een dergelijk be-
wijs van sympathie.

Record -Heemskerek.

De Koningin Regentes en De Ruyter
maakten de reis van Nederland naar
Curacao in 20 á 21 dagen.

De Heemskerck zou het zoo vlug
niet kunnen, zoo meende men. Met
haar beperkten kolonVoorraad moet
zij mot pronomisrlie vaart stoomen':
het zuinigjes en bedaard aanleggen
dus.

Men had uitgerekend, dat de
Heemskerck vermoedelijk 18 Augus-
tus Ponte Delgado zou aandoen en
30 Augustus Sint Lucia.

De Heemskerck vertrok uit Den Hei-
dor 11 Augustus 's middags half
twee en kwam hier aan via Ponte
Delgado en Sint Lucia 28 Augus-
tus 's middags half vijf. Het re-
cord is dus geslagen. De tocht werd
in 17 dagen volbracht.

Scheepvaart.

Van 16-31 Aug. liepen onze haven
binnen:

Stoombooten 14
Goeletten 6
Bijlanders 21

Totaal: 41 schepen.

Gedurende de geheele maand 41 +42 = 83 schepen.
't Is treurig! Veertig schepen

minder dan verleden jaar.

Verleden jaar bedroeg dit getal
60 + 63 = 123.

Voorverleden jaar : 58 + 59 ~ 117.
Hoe lang zal die stilstand nog

duren !
Het zoeken naar vracht schijnt

weinig succes te hebben. De geheele
maand liepen maar 12 goeletten bin-
nen.

ElProgreso.

Deze Collega is Woensdag 11. zijn
zeventienden jaargang ingetreden.
Er was een tijd, dat El Progreso stond
aan de zijde van Venezuela. Door
de feiten 'overtuigd is hij thans een
verklaard vijand van Castro en
diens slecht bestuur.

Het laatste nummer haalt ver-
schillende leugenachtige -tukken
aan uit de Restauración van ('oro.
Schrijver onbekend!?

Wij wenschen El Progreso dubbel
geluk en veel succes.

Koninginnedag.

Met meer dan don gewonen geest-
drift is dit jaar hot Koninginnefeest
gevierd. Meer vlaggen, meer huis-
versieringen, moer illuminatie.

Een massa volk was op de been,
maar alles verliep zeer ordelijk, zon-
der de minste stoornis

Sinds lang had de Marino geen
deel genomen aan do feestelijkheden
op Curacao, daar gewoonlijk op dien
datum het oorlogsschip voor Para-
maribo ligt.

Ditmaal heeft do Marino getoond,
dat zij er was. Aan de parade na-
men een groot aantal matrozen en
mariniers doel en zeer veel officieren.

De hoofdofficieren vergezelden den
Gouverneur op oen rit door do stad,
terwijl de Etat-mnjor van beide
schepen ter audiëntie verschoon. De
Procureur-generaal Mr. Nt'i.ii.ns werd
luide toegejuicht na zijn rede waarin
ZEGA. de gevoelens vertolkte van do
bevolking, er op wijzend, hoe haar
eigen onderdanen veel verwach-
ten mogen van een Koningin, die,
ofschoon de jongste der regeerende
Vorsten van Europa, eoch lier op-
kwam voor de rechten van het stam-
verwante, volk van Transvaal.

De Gouverneur beloofde zoowel do-
zen officieeion geluk wensch als de
spontane uiting van een groot deel
der Burgerij aan 11. M. to zullen over-
brengen on besloot meteen hartelij-
ken wensch voor Harer Majesteits
persoonlijk geluk en dat van Haar
Huis on Haar Volk.

De Sociëteiten „Do Gezelligheid" en
„Curacao" ontvingen oen bezoek van
den Gouverneur.

Aan de volksfeesten word druk
deelgenomen. De Commissie heefteer
van haar werk. Hot volk hooft echt
pret gehad en de schoolkinderen wer-
den ruim onthaald.

De muziekuitvoering der Weesjon-
vons van Sta. Rosa trok als altijd
veel Volk. Hot program was zeer
klassiek samengesteld. De jongens
wilden blijkbaar eens laten zien, wat
zij vermogen. Of dergelijke muziek
op een volksfeest voldoende gewaar-
deeid wordt en de groóte moeite van
instudeerig en uitvoering beloont?

Wij gelooven, dat een paar vroolij-
ke, liefst bekende moppen, er opzoon
dag toch nog beter ingaan. Het kost
minder moeite en men hoeft meer
succes.

Van de Garnizoens-kapol konden
wij wegens den verren afstand on het
rumoer op straat niet voel hooren.

We hadden echter medelijden met
de muzikanten, 's Ochtends om vijf
uur hebben ze al gespoeld, toen
om kwart voor zes weer, toen half

negen parade, daarna op de Sociëteit,
's avonds Concert eu daarna bal,
waar zij w.der muziek moesten ma-
ken!

Het vuurwerk gaf weer een paar
nieuwe, verrassende nummers, maar
bleef ditmaal in don schaduw door
de schitterende electrische verlichting
van de Gelderland, met wel 500 lamp-
jes, plus twee zoeklichten. Dat was
fantastisch, met don flikkerenden
weerschijn op het water; de zware,
massieve kolos, werd als etherisch,
een rank, slank, feeënpaleis van lou-
ter lichtlijnen. Glorieus wapperde
Xeorlands driekleur daarboven uit
als gloeiende, lichtende golven van
driekleurig vuur.

Nota-Lopez.

Ook op deze tweede Nota van Ve-
nezuela is door Nederland een ant-
woord opgesteld, wat door Baron
van Seckeñdokff aan Grl. Castro
zal worden overhandigd.

Pellagra.

is de naam van oen nieuw en doo-
deliik ziekteverschijnsel, dat zich op
Barbados hooft voorgedaan, waar-
voor de medischekennis op dat eiland
stil staat, aldus de Argosy van De-
morara, 15 Aug. 11.

Dankbetuiging.

In dank ontvangen hot September-
nummer van Aml'ilioii, propaganda-
blad der International Correspondence
Schools, subagent F. F. JONCKHEER,
alhier.

Ook ontvingen wij de statuten der
Liefdadigheidsvereniging „Wilhelmi-
na-foiids" opgericht te Panamá 19
April 1908.
- Het tegenwoordig bestuur, 21 Aug.

11. gekozen, bestaat uit de Hooren:
Angel de Castro, Voorzitter, B.
Malo, Ondervoorzitter, A. A. Sasso
Penningmeester. Jan Eskildsen,
Secretaris, J. S. Corskx Ju, Subse-
cretaris, S. Salas B. Iste Bestuur-
der, la.ox (i. NeumaS 2de idem-

DeArmoede.

Gelukkig, dat er nog goede, mede
lijdende menschen in de wereld leven,

Zonder buitongewone hulp zouden
vele armen van honger omkomen.
Er valt voor de meesten niets te ver-
dienen, en de voedingsmiddelen zijn
duur. De sta 1 loopt, over van ar-
men en werkloozen uit do buiten-
districten.

Behalve do welkome hulp door het
Bestuur gebracht, wordt, er ook zeer
veel goed gedaan door particulieren
door verschaffing van werk of voed-
sel, en door a_.lmoezen. Moge hun
voorbeeld nog meer navolgiug vin-
don I God vergelde hunne raensch-
Fevendheid.

Een geheel bizonder woord van
dank meenen wij hier ook te moeten
richten tot de verschillende Katho*
lieke Bladen in het Moederland, die
op verzoek vaneen der Paters lijsten
openden voor de armen van Cu-
eao.

Deze week werd in de stad een begin
gemaakt om ruim 000 arme school-
kinderen dagelijks te voorzien van
koffie, een stuk suiker en brood.
Ook de zieken en thuiszittende armen
konden worden bedeeld.

Als de droogte on werkloosheid
nu maar spoedig eindigden !

Maar wie weet, hoeveel er nog ge-
loden zal moeten worden alvorens de
toestand op Curagao weer normaal
zal zijn.



Versterking van het Garnizoen.

Er zijn 50 soldaten uit Nederland
vertrokken met bestemming voor
Curagao.

Quarantaine.

Verleden week werd de quarantai-
ne voor Trinidad in zooverre op-
geheven, dat schepen komende van
dat eiland, vrij toegelaten zouden
worden, mits zij geen lading van
daar voor de kolonie Curacao be-
stemd aan boord hadden. Do gezond-
heidstoestand op Trinidad was go-
rapporteerd als excellent.

Passagiers van Trinidad konden
hier dus aan wal komen en lading-
worden meegenomen voor elders Hai-
tí of New York bijv.

Daar echter de ons omringende
havens, waarmede wij gelukkig nog
verkeer onderhouden, zooals Colón,
Rio Hacha, Santo Domingo, Haïti
strengere maatregelen eischen, zoo
werd bovenstaande bepaling weder
gewijzigd en voorloopig vastgesteld,
dat schepen komende van Trinidad
alleen dán tot bot vrije verkoer zul-
len worden toegelaten, indien zij op
Trinidad geen lading of passagiers
hebben aangenomen, ook niet voor
elders bestemd.
-Y Onder vrij vorkeer wordt verstaan
het dag en" nacht vast liggen aan
den wal; schepen komende van Tri-
nidad mot passagiers of lading van
dat eiland aan boord kunnen dus
bijv. wel in liet Schottegat worden
toegelaten, maar mogen 's nachts
op geen enkele wijze verbonden zijn
met deu wal.

Trinidad on Barbados.

Fr is oen eigenaardige strijd ont-
staan tusschen die twee Engeláche
eilanden, liet verloop van dien strijd
kan ook zijn nut hebben voor Cu
racao; weshalve wij er hier het een
en ander van modedeelon. Op do En-
gelsehe eilanden geldon gezondheids.
bepalingen, die gebaseerd zijn op do
Internationale Gezondheids-conven-
tje van 1903. Nu er echter post is
op Trinidad, is men op Barbados,
Autigua on elders erg bang gewor-
den on dringen de kleine eilanden er
op aan, dat men strengere bepalin-
gen zal maken. Do Engelsche Kegee-
ring hoeft daar echter bet volgende
op geantwoord, on dat antwoord is
door hot Bestuur van de Kolonie
Trinidad aan do andere eilanden
lUeegeUdttid :

„Wat betreft die voorstellen, moe-
ten wij opmerken, dat de Interna-
tionale Gezondheids-convenfcio van
1903 tien dagen bewaking voor-
schrijft voort geval, dat een schip mei
pest besmet is, ter oorzake van heb ge-
vaar, dat geacht wordt te zijn ver-
bonden aan zulk oen besmet schip.
Maar wat betreft A verdachte schepen
en B gezonde schepen, maar komend van
besmette havens, is die bepaling niet
toepasselijk en wordt de bewaking-
in die gevallen beperkt tot vijf da-
gen. De termijnen van observatie
en bewaking vastgesteld met het oog
op de pest in West-ludië, zijn dezelf-
de als die van de Internationale
Gerondheids-conventie van 190*1. Er
is na dien tijd niets voorgevallen,
dat ons zou'bewegen te gelooven,
dat de termijn van vijf dagen in de
twee laatste gevallen niet voldoende
zou zijn. In deze omstandigheid zijn
wij van gevoelen, dat de Kolonies,
die verlangen terug te k eeren tot den
termijn van 10 dagen moeten gewe-
zen worden op hot bovenstaande en
dat de verandering van den termijn
van vijf dagen in een termijn van 10
dagen, niet het minst de veiligheid
tegen de pest zal vergrooten."

H. Baron van Asbeek.

Op hetzelfde oogenblik dat een
Reuter-telegram uit Caracas melding
maakt van een hier nog onbekende
grief der regeering van Venezuela,
n.l. het niet salueeren der Veneio-
laansche vlag door ons oorlogsschip
„Gelderland", bracht de Staatscou-
rant het bericht, dat de comman-
dant der Gelderland", kapitein ter
zee Van Asbeck, eervol wordt ont-
heven van zijn bevel en dit wordt
opgedragen aan den kapitein ter zee
Van Ilecking Colenbrander, die,
zooals wij reeds vroeger hebben ge-
meld, oorspronkelijk bestemd was
om in het laatst van dit jaar als
commandant van de Ftrecht" —
ter vervanging van de „Gelderland"
aangewezen — naar West-Indië to ver-
trekken.

Wij meenen intusschen, schrijft de
„N. ït. Ct." geen verband te moeten
zoeken tusschen het door Reuter
geseinde incident en de terugroeping-
van kolonel Van Asbeck. Veeleer
zien wij in dezen eenigszins vervroeg-
den terugkeer naar het vaderland,
de zucht van het ministerie van
Marine, om zelfs den schijn te ver-
mijden, alsof de uitzending van de
„Heemskerck", onder een ouder in
rang zijnd commandant, een aanwij-

zing zou zijn dat men het bevel
over de scheepsmacht in de Carai-
bische Zee niet met vertrouwen aan
den heer Van Asbeck kon overlaten.
Hem wordt nu het altijd eenigszins
onaangename gevoel bespaard in
hetzelfde maritieme station, waar hij
sedert April 1907 het bevel voerde,
als ondergeschikt commandant dienst
t« doen."

Morgen keort ZHEG. via New-
Vork naar Nederland terug. Wij
wenschen ZHEG. een voorspoedige
reis.

J. B, Snethlage.

Men meldt ons uit Amsterdam:
Van doorgaans wel ingelichte zijde
wordt ons verzekerd dat van een
spoedige benoeming tot schout-bij-
nacht van don kapitein tor zee J.
B. Snethlage, die als comufandant
van Hr. Ms. „Heemskerk" den lln
dezer naar West-Indië is vertrokken,
in marine-kringen nog niets bekend
is. Wel zal kapitein J. B. Snethla-
ge, zooals wij reeds meldden, als oud-
ste commandant dadelijk na aan-
komst in West-Indië optreden als
commandant der schoepsmacht inde
Caraibi.ehe Zee. (Het Vaderland)

G.P. Van Heeking Colenbrander.

Do nieuwe Commandant van H.M.
Gelderland is Woensdag met de Prins
Willem L hier aangekomen. Z.H.E.G.
is vergezeld van echtgonoote en kin-
deren. Van harto boeten wij hen wel-
kom!

H. M. Friesland.

Do Tijd schijft over dit schip.

Naar men ons uit doorgaans goed
ingelichte bron verzekert, wordt Hr.
M 's pantserschip „Friesland" gereed
gemaakt voor de West. Do „Fries-
land" zal komen te staan onder
bevel van don kapitein ter zee W.
"I. Cohén Stuart.

VYji hebben nopens dit belangrijk
bericht inlichtingen ingewonnen en
van bevoegde zijde werd ons het
volgende medegedeeld. Hr. M.'b pant-
serschip „Friesland" wordt thans ge-
bruikt voor oefeningen van adel-
borsten en jongen. De „Friesland
behoort tot hetzelfde type schepen
als de „Gelderland" „Utrecht" en
„Zeeland"*. Niet alleen het feit, dat
uit den Haag bevel is ontvangen
aan de „Friesland" flink te arbeiden
zoodat dit pantserschip binnen wei-

dagen ¡.eevaardio' en roisvaar-
dig is. bevestigt de waarschijnlijk-
heid van dit bericht, maar ook do
keuze vau het schip zelf. Immers
geen beter pantserschip kan men uit
onze vloot aanwijzen.

De „Friesland'" behoort, zooalsl
g'zegd, tot hetzelfde type als del
„Zeeland". De „Zeeland"' nu heeft de
reis naar de West wel eens zonder
oponthoud volbracht. Dat de „Fries- |land", indien zulks onverhoopt nood-
zakelijk mag blijken, tot een niet
te onderbreken, ja zelfs haastige reis
in staat zal zijn, mag daarom ge-Jredelijk worden aangenomen. Zulks'
kan niet gezegd worden van de pant- jserschepon Evertsen, Piet Heia en]Kortenaer. Deze zouden tot een der-jgelijke krachtsinspanning allerminst'
in staat blijken. Wij herinneren er in
dit verband aan, hoe Hr. Ms. Kor-j
tenaer" 10 December 1903 de heen-j
reis naar West-Indië aanvaardde en]daar 18 Januari 1904 aankwam.|Op de heenreis had het schip nietjminder dan 4 maal kolen ingeladen,]men had 501 uur gestoomd meï
827 ton kolenverbruik. De terug-reis werd vanaf Martiniqne onder-
nomen. Den 18den April 1907 stak
men van wal en arriveerden den'12den Men 1907. Op de terugreis
stoomde men 500 uur met 007 ton
kolenverbruik. De Kortenaer bergt
maar 280 ton.Men ziet hier dus uit, dat wan-
neer er van eenige spoedeischende:
hulp sprake kan zijn, men op laatst-j
genoemde schepen, niet in do eerstelplaats mag rekenen en de Frieslandals het ware aangewezen is, om deGelderland naar de West te volgen.Intusschen herinneren wij er aan datgeheel afgescheiden van de verwikke-lingen der laatste weken ook HM.'sUctrtcht te Willemsoord gereedligt voor den dienst. Dit pantser-
schip, dat onder bevel van den ka-
pitein ter zee Faber staat, was n.l.
bestemd om in het najaar naar West-
Indie te vertrekken, ter vervangingvan de Gelderland. Of het schip uit-
sluitend ter vervanging naar onze
West-Indische bezittingen zal ver-
trekken, hangt natuurlijk geheel af,
van den loop welke de verwikkelin-gen zullen nemen. Tenslotte vermel-den wij nog dat ook Hr. Ms. Evert-
sen gereed ligt.
Na de aankomst van de„Friesland"beschikt de commandant van het

f"per, kapitein Snethlage, over
1000 man marinetroepen. De prach-
tige haven van Curayao is een uit-
muntende basis voor een maritieme
operatie. Zij is bij eiken waterstandte bereiken en het aan het einde ge-

legen Schottegat biedt een veilige
ankerplaats voor tal van schepen.
Bij helder weer is de kust van Ve-
nezuela er zichtbaar en voor aan
vulling van kolenvoorraad, ammu-
nitie en andere scheepsbenoodigdhe-
den is er ruimschoots gelegenheid.

Voor een eventueel bombardement
van kustplaatsen zal vermoedelijk
alleen het geschut van do „Heems-
kerck*' kunnen dienst doen, daar
aan de kanonnen van de „Gelder-
land" on de „Friesland" geen vol-
doende elevatie is te geven om over
de hooge rotsen aan de kust heen te
schieten. Meer dan één schip is er
evenwel ook niet voor noodig.

Zooals de kabel gisteren berichtte
is de Friesland 3 September hierheen
gestoomd.

Draadlooze Telegrafie.

Naar wij vernemen, wordt er aan
het Ministerie van Marine ernstig
over beraadslaagd in Curacao een
station voor draadlooze telegraphie
op te richten, zoodat onze oorlogs-
bodems niet alleen onderling, doch
ook met den wal in verbinding zul-
len zijn. De chef van den dienst van
draadlooze telegraphie heeft tot dit
doel herhaaldelijk conferenties aan
het Departement van Marine.

Nopens dit station deelt men ens
van bevoegde zijde het volgende
mede. De oprichting van een station
te VVillemstad is een maatregel van
zuiver tactischen aard. Immers waar
de in West-Indië gestationeerde
oorlogsschepen van een installatie
voor draadlooze telegrafie zijn of
worden voorzien," zou daarmede an-
ders alleen worden bereikt, dat dieschepen onderling kunnen telegra-
feeren en zich voor Venezuela be-vindende niet met Curacao dan ten-
zij dat een der schepen aldaar bleef
vertoeven. De oprichting van eenwalstation te Willemstad zou dusalleszins logisch zijn, en vooral bh'
eventueele gebeurtenissen in verband
met niet onmogelijk geachte verbre-
king der kabel verbinding groóte
diensten bewijzen. Naar men ons ver-der mededeelde zal het station be-

diend worden door personeel de
Koninklijke marine.

Over het belang van do draadloo-
ze telegrafie op de „Gelderland en
do „Heemskerck" wordt ons van
bevoogde zijdo het volgende mede-
gedeeld: Het station voor draadloo-
ze telegrafie op Hr. „Gelderland"
is geheel nieuw on was bestemd voor
het in het najaar naar Oost—lndië
vertrekkende pantserschip „De lluij-
ter". Evenals het station aan boord
van Hr. Ms. „lloemskerek"" heeft het
station, bestemd voor de „Gelderld",
een capaciteit van 500 K. M.

Indien atmosferische invloeden geen
bezwaren zullen opleveren, kan do
draadlooze telegrafie bij oventuoelo
moeilijkheden in de West nog zeer
belangrijke diensten bewijzen, in ver-
band ook met de omstandigheid,
dat de Franche kabelmaatschappij,
welke de telegrafische gemeenschap
tusschen Venezuela en onze bezittin-
gen in West-Indit; onderhoudt, ook
telkens met de regeering van Vene-
zuela overhoop ligt. Moeilijkheden
tusschen Venezuela en deze Fransche
kabelmaatschappij zijn, zoo verze-
kerde men ons, geenszins buitengeslo-
ten. In dit geval kan on zen marine
van do draadlooze telegrafie onschat-
bare hulp verwachten.

Hoewel door onze marine op het
gebied van draadlooze telegrafie in
West-Indië nog geenerlei ondervin-
ding is opgedaan, gelooft men toch,
dat atmosferische invloeden geen be-
letsel zullen vormen.

Wij herinneren in dit verband er
aan, dat in Trinidad een draadloos
station bestaat.

Nopens de overplaatsing van den
luit. ter zee der 2e klasse J. A. Brou-'"
wor, aan boord van llr. Ms.
Heemskerck", met bestemming-
om in West-Indië over to gaan op
Hr. Ms. pantserschip „Gelderland",
deelde men ons mede, dat dit verband
houdt met de monteering van de
installatie voor draadlooze telegra-
fie aan boord van laatstgenoemden
bodem. De luit. ter zee Brouwer
heeft zijn sporen op dit gebied ver-
diend. Aanvankelijk was hij geplaatst
bij de draadlooze telegrafie te Am-sterdam, doch laatstelijk gedetacheerd

als chef voor het draadlooze stat/on
aan boord van Hr. Ms. „Van Galen"
te Hellevoetsluis. Met den heer Brou
wer zullen een drietal seiners naar
West-Indië vertrekken.

Het Vadert.

Bemanmag van de „Heemskerek”.

Volgens Het Volk zou het pantser-
schip „Heemskerck'* naar de Venezo-laansche kust vertrekken mot slechts
lo á 50 bevaren matrozen en verder
mot 70 ii 80 jongens, onder wie er
zijn, die nog geen 17 jaar tollen. Op
dit gegeven borduurde het blad een
tirade over kalmte on vastberaden-
heid bij deze „kinderen" te midden
van kruitdamp on springende grana-
ten.

Vn wat is nu do waarheid?
Aan een schrijven, dat 't II bid. ont.ving van goed ingelichte zijde, zijn

de volgende bijzonderheden ontleendj:„De Heemskerck" was gedurende
de laatste paar maanden in dienst alsoefenschip voordo militie,en bestoud-
de de manning, wat de matrozen en
stokers betreft, voor een deel uit zee-
miliciens on milicien-stokers. Het is
bekend, dat de zee-mditie niet naardekolonên mag worden gezonden on
als gevolg van de veranderde bestem-
ming — het vertrek naar do West —moest deze zoeniilitie weder worden
vervangen door matrozen 3e. klasse
en stokers 2e. klasse. Do beman-
ning word daardoor wodor terug-
gebracht op haar normale samen-
stelling, zooals die ton allen tijde
voor dat schip is aangegeven, "on
wel: 32 matrozen 3e klasse, .il ma-
trozen 2e klasse, G 2matrozen .".o
klasse, !> lichtmatrozen, 10 stokers-
olieman, 10 stokers le. klasse, 'M\
stokers 2e klasse en ongeveer -10
mai miers.

„liet samenstellen van deze beman-
ning kan zonder de minste mooile
plaats hebben. Als bewijs daarvoor
kan tevens dienen, dat nog steeds
vele verzoeken inkomen om op dit
s -hipte worden geplaatst.

„Onder de heele bemanning be-
vinden zich acht personen tusschen10 en 17 jaar oud, verdoold over de
matrozen 3e klasse en de lichtma-
trozen."

Amerika-Nederland.
De „Demoerat Chroniclo" van

Rochester zegt: „Het is niofc waar-
schijnlijk, dat do Atonrooleer dienst
zal moeten doen om de »otergdo Ne-
derlanders ie verhinderen Venezuela
te tuchtigen, ('ednld is somtijds
geen deugd meer, zelfs voor phleg-
matiekè burgers."

De „Fost-Intelligencer" van Seatlle
zegt o. a.: „liet zal vandaag of
morgen wel noodig worden de koe
bij de horens te vatten eu Venezue-
la te dwingen zijn verplichtingen als
Staat na te komen. Er is een grens,
die zelfs een kleine mogendheid niet
mag overschrijden, ondanks den weer-
zin, dien oen grooter mogendheid
moot gevoelen om zulk een nietig te-
genstander eens op zijn plaats te
zet ten."

En het „Journal" van Albany
meent: „Do toestand in Venezuela
eischt grooton diplomatieke takt,
en deze toestand kan er niet op ver-
bet oren door de handelingen van een
gramstorigon on impulsieven presi-
dent"

Amerika-Nederland-Venzuela.

Inmiddels schijnt zich in Noord-
Amerika in de pers de opinie te vor-
men, dat langzamerhand de tijd aan-
breekt om president Castro beschaaf-
de manieren te leeren en dat dit een
karweitje is, dat Nederland zal moe-
teu opknappen.

Do New "iorksche „Tribune" zegt
bijv.:

„Het is thans zoover gekomen,
dat Castro de geheele, wereld tegen
zich heeft ingenomen. Het zou onsspijten, wanneer de zuinige Neder-
landers een hoop kruit eu lood zou-
den moeten besteden om hem mores
te leeren en tevens, wanneer een
groot aantal zijner onderdanen langs
de kust de treurige gevolgen zouden
moeten ondervinden van het feit,
dat hij hun president is."Maar ein-
delijk dient toch eens te worden uit-
gemaakt, of het recht aan zijn zij-
de is dan wel aan den kant van het
overige gedeelte der wereld.

El Conlitucional van 27 Aug. geeft
reeds antwoord op deze vraag en
verklaart, als men onpartijdig enbelangeloos spreken wil, zal men
moeten getuigen, dat Castro gelijk
heeft en de geheele wereld ongelijk.„Het is misschien voor de eerste
maal, dat men te aanschouwen kreeg
dat bij een conflict tusschen de ge-geheele wereld en een enkelen man,

die enkele man triomfeerde;
„De uitzondering bevestigde ditmaal den regel."

Venezncla-Engeland.

Feu correspondent van „Het N.v. d. D." seint:
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Uit New-York komt bericht, dat
president Castro de scheepvaart op
alle Antillen heeft verboden, waar-
door de gansche in- en uitvoer naar
Venezuela onmogelijk wordt ge-
maakt. De Engelsche koloniën heb-
ben zich tot de regeering te Londen
gewend met het verzoek om hulp.

Catholic News 25 Aug. 1908.

Venezuela en Trinidad.
De tijd heeft geleerd, dat het aan

eene betreurenswaardige vergissing
geweten moet worden, dat President
Castro een decreet heeft uitgevaar-
digd, inhoudend verbod vau handel
tusschen Venezuela en Trinidad. (Was
de vergissing niet gewild, zooals hier
in Curacao met de Gloria f Red Ami-
goe). Die vergissing of misverstand
had gemakkelijk door den Venezo-
laanschen consul alhier kunnen wor-
den opgehelderd (tout comme chez nous 1
Red. Am.) als hij de moeite genomen
had zich op de hoogte te stellen van
den feitelijken toestand. Het blijkt,
dat men de afkondiging der quaran-
taine voor Venezuela, met het oog
op het heersenen der pest in La
Guaj'ra, te zwaar heeft opgenomen.
De wijze waarop nadien de quaran
taine is toegepast had het Venezo-
laansche Gouvernement moeten doen
terugkomen van zijn dwaling, dat
het Bestuur der Kolonie daardoor
een vijandigen maatregel nam. Inte
gendeel ons Bestuur is in moeilijk-
heden gekomen heel de West-ludiën
door, omdat het geen genoegzaam
strenge maatregelen nam tegen de
invoering der pd-t uit Venezuela.

Ten tweede, eene andere afkondi-
ging van het Koloniaal Bestuur mei
betrekking tot den plaatselijken han-
del in vuurwapenen en ammunitie
werd opgenomen als slaande op Ve
nezuela, terwijl die afkondiging een-
voudig volgde op de vaststelling van
nieuwe bepalingen aangaande vuur-
wapenen en ontploffingstoffen, dewijl
de omstandigheden, 5 jaar na het op-
roer van 1903, geheel veranderd wa-
ren. Het is dus waarschijnlijk, dat,
als de Venezolaansche Regeering op
de hoogte ware vanden werkelijken
toestand, de weder aanknooping van
den handel tusschen Venezuela spoe-
dig zou volgen. (Wil echter deRogee-
ring te Caracas op de hoogte zijn?
Red. Am.)

Moeilijk kan men in deze de werke-
loosheid van ons Koloniaal Bestuur
verklaren evenmin als de nutteloos-
heid van onzen gezant te Caracas

Geen wonder, dat de zichzelf regee
rende Kolonies erop staan in hare
internationale betrekkingen hare ei-
gen onderhandelingen zelf te mogen
voeren, op gelijke wijze en tegelijk
met die van Engeland zelf.

Cath. News 22 Aug. 1908.
De Kamer van Koophandel

en Venezuela.

In de vergadering der Kamer van
Koophandel op 14 dezer, werd het
volgende besluit over de handels-
betrekkingen met Venezuela door Mr.
Tripp voorgesteld en aangenomen:
(Mr. Tripp gaf in zijne inleiding een
klaar en helder resumé van den .te-
gtnwoordigen toestand).

Dat de aandacht van het Bestuur moge
gevestigd worden op liet feit, dat de Regee
ring' van Venezuela, ofschoon de v"oordcelen
genietend, die deze haven aanbiedt
dikwijl), zij ze noodig heeft,' nochtans ver
boden beeft eiken uitvoer van producten
(op eene kleinigheid na) van Venezuela naarIrinidad tot g'roote schade en verlies dei
kooplieden alhier, die somtijd» geld op die
producten hebben voorgeschoten; —en dat
de waarn. Gouverneur eerbiedig worde ver-zocht van Z. Ms. Minister te Caracas te
■willen vernemen, welke de reden mag zijn
voor zulk een onvriendelijk optreden ván
"wege de l.es'eerfng van Venezuela of zulke
andere stappen te doen als aan ZEx. nut-
tig en geschikt mogen voorkomen."

Cath. News 29Aug. 1908.
Venezuela.

Het eenigzins verrassende bericht
is deze week van Venezuela geko
men, dat President Castro aan Ye-nezolaanBche schepen verboden heeft
passagiers van Venezuela te vervoe-
ren. De stoomboot Delta die hieraankwam van Ciudad Bolívar, had
dan ook geen enkelen passagier aan
boord.

't Is bekend, dat verscheiden per-sonen van.Trinidad en andere vreem-
delingen nu in Ciudad Bolívar zijn
"n gaarne naar Trinidad zouden te-
rugkeeren. Men zegt verder, dat Cas-
tro twee stoombooten znl toelalcitusschen Venezuela en Trinidad.

Intusschen is Mr. de Reus verledenMaandag in Southampton aangeko
men met de Boyal Mailboot Atrato
en is nu in Holland aan 't conferee-ren met zijn Gouvernement. Wij mo-
gen dus elk oogenblik verwachten,
dat wij door den kabel vernemen zulhm, wat Holland van plan is te doenmet betrekking tot Venezuela.

Stadsreiniging.

Gedurende de laatste acht dagen

werden in het fiscalaat aangebracht
en verbrand:

87 ratten.
540 muizen,

Bliksem! Castro Donder.

President Castro is aan 't feesten
in Barquisimeto. El Constitucional van
28 Augustus verhaalt o. a. van een
audiëntie toegestaan aan de Pers.
Vijftien bladen waren vertegenwoor-
digd. De feestredenaar kon geen woor-
den vinden om zijn bewondering voor
Castro voldoende uit te drukken en
meende dat „el recogimiento patrió-
tico" meer vermocht dan het ge-
sproken woord a menos de que re-
pita, zoo gaat zij verder, la excla-
mación que leyendo á Isaias, cc esca-
pó al gran poeta frauces: Relampa-
guea!"

Castro antwoordde en? „Een
donder van applaus volgde op deze
bliksems van zulk een patriotische
welsprekend heid.''

Un trueno de aplausos sucedió á
los relámpagos de aquella patrióti-
ca elocuencia."

Verslag Militaire spelen.

Zaterdag 29 Aug. jl. des morgens
ten G% uur namen de militaire spe-
len volgens vastgesteld programma
een aanvang,

In de afdeeling Roeien werden de
prijzen behaald als volgt :

1\ prijs f 20.— Stuurman, Inf.
Dijkstra. Roeiers, Inf". van Loon,
Gorgel, Naar, Visser in fl min. 14
sec.

2'"- prijs, f 12,50. Stuurman, v. d.
Pijl. Roeiers, Bosman, Tijssen,
Vermeulen, kp. Domaiseau in 0 min.
28 seconden.

3*. prijs, f7,50. Stuurman, Kar-
reman. Roeiers, Inf. v. Veen, Bos,
v. Benthum in 0 min. 29 sec.

4°. prijs, f2,00. Stuurman, kp.
Zijlstra- Roeiers, inf. Juliao, J. Ca-
talina, Sling, Romano in fl min. 32%
sec.

No. 2 van het Programma was
MaSTKL-MMEN.

1\ prijs inf. Karreman, 2' prijs
Fresco, 3" prijs Paulini, 4«. Susan'e,
5". Sluiterman, G' J. Weert, 7' Ba-
rendrecht, B. Satter, 9. Sillé, 10.
Fistier.

No! 3. Ringsteken op Rijwielen.
prijs ringen M S'
I. ivf. Jekuen 4 1 11
2>. „de Be 4 1 30
3°. „ Naar 3 1 15
4". kp. Labordus 3 1 25
se.5 e. inf. Komen 2 1 19
fl e. „ Fresco 2 1 20

No. 4. Langzaam bijden op rij-
wielen,
prijs min. sec.
1\ inf. Naar 2 20
2* „ Jeuken 2 18%3" „ Koenen 1 57$
4' „ Fresco 1 54%
5' kp. v. (lunst 1 50
& „ Boshart 1 41%

No. 5. Sigaretten opsteken- aan
EEN TAFEE, AFSTAND 50 M. EN MET
EEN BRANDENDE SIGARET TERUGLOO-
PEN.

le prijs, inf. Paulini in 32 sec.
2* „ „ Siiié .".;. „
3° „ Maduro 32 „

No. Wedloop met tweeen.
prijs, sec.
1* kp. Lobnrdus, inf. Bosman, 28.
2" inf. Servaas, inf. Visser, 30.
3" kp. Damaiseou, inf. Karre-

man 30",.
4e inf. Taulini, inf. Fistier 32.5" „ Gabriel, Maduro 32.
6* „ Hinig, inf. Bonifacia, 32.
Zwemwedstrijd.
Io prijs, inf. Lauf, 2e pr. Paulini,

3* pr. Karreman.
Idem duiken.

1* inf. Lauf, 2' en 3' prijs vielen
bij loting ten deen aan Karreman,
Bosman, Paulini, Maduro, v. d
Weert.

De prijzen werden des namiddags
om 6% uur door den kapitein-con -mandaat \V. F. N. von liombrachi
aan de winners uitgereikt, waar
bij ZUI-G. ieder persoonlijk toe
sprak.

De (Jaruizoenskapel zorgde bij dei
wedstrijd voor de noodige f.fwiss<
ing.

Oes í.vouds uiu 7,'_ uur had cci
kegelwedstrijd plaats voor de onder-
officieren.

Daar de onderofficieren der Land
macht met de collega's der Zee-
macht een kegelclub hebben, genaamd

Alle Negen" had de Commandant
der troepen en van het Garnizoen
zijn bijzondere goedkeuring eraan ge-
hecht dat de leden van „Alle Negen"
mee zouden kampen in dezen wed-
strijd.

Een regelingscommissie bestaande
uit H., E, de Jongh, G. Raderaaker,

G. Wijman zorgden voor de ver-
siering der baan en regeling van den
wedstrijd.

Toen ten 8 ure de hoornblazer
van de wacht het signaal Geeft Acht
blies, was het voor de aanwezigen
in de onderofficieren-cantine het sein
zich te verzamelen, ten einde tegen-
woordig te zijn bij de opening van
het feest, dat door den Gouverneur
Jhr. de Jong van Beek en Donk zou
geschieden.

Onmiddellijk na het signaal hief
Boskaljons' kapel het Wilhelmus,
oude zetting, aan, en de Gouverneur,
vergezeld van zijn Adjudant, Lui-
tenant E. C. Brusse, werd aan den
ingang opgewacht door den kapi-
tein von Hombracht, le. Luitenants
L. Schutte en H. A. Stork.

Nadat de Autoriteiten waren ge-
complimenteerd, verzocht de Voor-
zitter der Commissie, de fourrier H.
E. C. de Jongh, het woord en hield
de openingsrede, waarbij hij zijn
dank betuigde aan deu Heer Gou-
verneur voor de hooge onderschei-
ding bewezen aan de hier aanwezige
onderofficieren dit feest te hebben
geopend.

Na aanbieding van den eerewijn
werd de Heer Gouverneur verzocht
den baan te willen openen, aan welk
verzoek werd voldaan, gevolgd door
den Commandant van Hr. Ms. oor-
logsschip „Gelderland, Baron van
Asbeck, die inmiddels op het feest-
terrein was verschenen, zoo ook den
commandant der troepen en allen
aanwezigen officieren.

Met veel genoegens zagen de ke-
gelaars respectievelijk op het sein-
bord aanwijzen alle negon", „acht
om den koning*, „alle zeven", enz

, Een zeer groot succes voor dege-
nen, die de baan openden,

Nadat het officieele gedeelte was
afgeloopen, nam het programma een
aanvang.

No. 1. Kon wedstrijd.
Sergeant C. J. C. Koe-

nen.
Wie de minste punten was wonner
No. 2. Personeele Wedstrijd.
Ken poedel teelde hier voor 9 pun-

ten.
Ie prijs R. Slokker, 2e pr. H. ,T.

C. de Jongh, 3e pr. H. C. Veenen-
daal.

Groepswedserijd
le Groep sergt. maj. 11. C. Broekman.

sergt. August Winterhoff.„ K. Slokker.
Vrije baan. Wedstrijd.

1 pr. monteur G*ld."' sgt. J. Kuiper.
2 „ fourier 11. E. C. de Jongh.
& %, pgt. R. Slokker,
4 „ C. J. C. Koenen.
5 sergent-maj. J. C. Regenhout.
6 „ 0. G. v. Werkhoven.;
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ai/ Explosión defè.«j
dabkSo «~¿?ñ eJ uso del

jeJP^ÉS Kerosene Común. *

LONGMAN A HARTIG
NBW YORK, V. » '
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/.Sruaeer

Photographische Inirchting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN

VAN

H. M. de Koningin der Ned erlnixlen

BEKROOND
te Amsterdam 1883,

Antwerpen 1885,
Chicago 1893, en
Curacao, Eerste Prijs Eert'

medaille, 1904.
Curagao, Waterkant Otra-

banda.

GRAFMONUMENTEN.
GRAFZERKEN,

in MARMER, Belgisch, Beiersch
en _sweedsch GRANIET.

Groóte Voorraad. Billijke Piij^j
PHOTO'S TER INZAGE.

Steenhouwerij.
Marmerwerken.

H. |P. KUWMS,
Oude Varkensmarkt.- DoddeudaaJ .

Nijmegen, Holland

Adverteert steeds
IX DE i

Amigoe di Curagao, j
het meest gelezen der i
hollandsehe bladen in
dekolonie*

\. S. SctjcidelaaF
en familie geven hierbij kennis, dat zíj
verhuisd zijn van Villa Antonia" naar
de Winkelstraat, Overzijde, naast het
Woonhuis van de Dames Schoonetuolff.

Curacao, 29 Aug., 1908.

Pan Medicinal.
Prepara coc "Taka Diastasen
Mashd bon pa stoma.
Propia pa dispepsia.
Permil(dencocmindadi diabetis.
Rccomendd pa toer Dokter.
Ta haja pa 5 et. na
" panadería americana."

Propietario,
J. D. Capriles.

13-9,

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN

COCKTAI LS TEV ItAPETICOS.Las propiedades alimenticias y nu-
tritivas del aceite de hígado de ba-
calao dependen en absoluto de las
grasas que entran en la composi-
ción natural del aceite. I.stas gra-
sas son digeridas y asimiladas con
mucha más facilidad (pie las otras,
debido á la presencia en el aceite de
bacalao de ciertos compuestos deri-
vados del hígado, que permiten la
pronta emulsiflcación del aceite por
los finidos del estómago —y hacen
«pie su absorción por la membrana
mucosa se lleve á efecto con más fa-
cilidad y con más rapidez que la de
ninguna otra grasa.

Las grasas (pie el aceite de hígado
de bacalao contiene, aparte de su
poderosa facultad de nutrir, no po-
seen ningún valor terapéutico—y los
otros elementos naturales que son
parte de su composición orgánica,
existen en cantidades tan infinita-
mente pequeñas, que es imposible
que ninguno de ellos pueda ejercer
en el sistema cualquier efecto tera-
péutico.

Ks evidente pues-que el aceite debacalao es un alimento y no una me-
dicina y que todas sus virtudes ali-
menticias están en las grasas que en-
tran en su composición —y por con-
siguiente todas las preparaciones
que pretenden estar hechas de los
principios activos del aceitey que se
ofrecen como sus sustitutos, son pro-
ductos fraudulentos de la especula-
ción mercantil y del charlatanismo.
Dichos preparados no contienen nin-
guna de las propiedades nutritivas
y reconstituyentes del aceite de hí-
gado <ie bacalao, porque carecen de
la grasa, que en la parte del aceite
que nutro y alimenta—su composi-
ción tiene mucha semejanza con la
de ios COCKTAILS—y su uso pue-
de en ocasiones causar perjuicios
considerables á, los enfermos por la
gran cantidad de alcohol que inva-
riablemente contienen—y otras sub-
stancias narcóticas, como el sulfato
de estricnina.

Ksas preparaciones, que se dicen
contener los principios actives del
aceite de hígado de bacalao, son es-
peciálmeneute peligrosas para las
criaturas, para los niños para las
jóvenes y señoras, quienes por su
naturaleza delicada y temperamen-
to especial no pueden resistir sin
grandes quebrantos para su salud
los efectos deleterios del alcohol, de
la estricnina y otras substancias
enérgicas.

Xl aceite de Hígado de Bacalao es
in.usl i! uiblo como alimento —corno
ia reconstituyente poderoso de la

sangre, de los tejidos, de los nervios
y d¡' los huesos —y el modo más ra-
cional de administrarlo, según lo ha
probado la experiencia cíe más de 30
años v según la opinión universal
de los mjídicos, es la KMÜLSION DE
SCOTT, 'que está compuesta del acei-
te más puro y de otros ingredien-
tes que aumentan considerablemen-
te la eficacia nutritiva del aceite.

Drukker _
M.FRKDO F, SINTIAGO

Advertentien.

ALARM.
Het kleine maisineel

P. A. P.
welk onmisbaar is in de huishou-
ding en «eer aan te bevelen voor
kinderen, is verkrijgbaar bij
De Lannoy AC"., Botica Central.
Meyer & Araujo*, Botica Nueva.
Senior & CO., Botica Kxeelsior.

si I-"*» cents liet pakje.|
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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