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Curacao, 20 November

HET PROTOROL VAN 1891
VERVALLEN.

Het is heden reeds veertien dagen,
dat Nederland het Protokol van
1894 verbrak en als onmiddellijk
gevolg daarvan het verbod van wa-
penuitvoer van Curagao naar Vene
iuela ophief. "Wat voor indruk dit alles op Cas
tro gemaakt heeft, weten wij no<r
altijd niet. In Venezuela zelf heeft
het de hoop verlevendigd van allen,
die nog niet wanhoopten, dat aan
het schrikbewind van Castro ten slot-
te toch een einde zou komen.

De hooge Regeering van Nederland
schijnt aan het vervallen verklaren
van het Protokol van 1.894 buiten-
gewoon veel gewicht te hechten en
er heel wat van te verwachten.

In de Misive van 20 Aug. schreef
de Minister van Buitenlandsche Za-
ken :

Reeds nu echter toone de Regee-
ring van Venezuela van stonde aan,
dat Zij de handhaving van het in
1894 zoo gelukkig tot standgeko
men Protocol, hetwelk de basis on
zer verhoudingen uitmaakt en de
daarin door Nederland aangegane
en getrouwelijk nagekomen verplich-
tingen op zijn juiste waaide weet te
schatten eu het niet iv de waag
schaal wil stellen door den onhoud
baren toestand te bestendigen, wel-
ken Zij door Hare decreten van 11
Mei geschapen heeft."

Zooals men zich zal herinneren,4ihö
de Nederlandsche Regeering zich dooi
het Protokol van 1894 verplicht
„om met alle haar ten dienstestaan
de middelen te verhinderen elke sa
menBpanning, aanranding, of andere
handeling strijdig met de opeubare
orde in Venezuela."

Van deze verplichting heeft Neder-
land zich ontslagen geacht, zoodra
het officieele antwoord van Gastro
in Den Haag was ontvaugen en
daaruit gebleken was, dat Castro
zijn decreten niet wilde intrekken,
maar nieuwe onderhandelingen, nu
niet langer per brief, maar monde-
ling met een confidentieelen ageut,
wilde aanknoopen.

Zonder verder op dit schrijven van
Castro in te gaan, heeft Nederland
mee de daad getoond, dat het van
verdere besprekingen niet gediend is.
Het eenig antwoord was intrekking
van het Protokol en het verbod van
wapenuitvoer.

De beteekenis van deze daad blijkt
vooral uit de Missive van 3 Septem-
ber.

„De Nederlandsche Regeering ont-
ving uit dit schrijven (Venezuela, 28
Juli) zoozeer den indruk dat van Ve-
nezolaansche zijde begeerd werd om
de goede verhouding tusschen de
twee landen te verbreken, dat zij een
oogenblik van meening is geweest
dat slechts een daarmede overeen-
stemmende houding viel aau te ne-
men, en gebruik gemaakt moest wor-
den van het recht haar door Ur. Es.
schrijven gegeven om het protocol
van 1894 als vervallen te beschou-
wen, aan de Venezolaansche Regeering de
verantwoordelijkheid latende voor de gevol
gen.

De oprechte begeerte echter om dien
toestand niet te doen intreden alvo-
rens alle middelen ter zijner voorko-
ming zijn beproefd geworden, heeft
haar er toe doen besluiten," etc.

En op het slot:
„Mocht Harer Majesteits Regeering

tot haar groóte teleurstelling een
dergelijke goede gezindheid, bij den
President niet aantreffen en mochten
de Nederlandsche Koloniën ook na
1 November nog getroffen blijven
door het decreet van Mei dezes jaars
en de daarmee verband houdende
maatregelen, dan ziet zij zich gedwon-
gen alsdan zich van de verplichtin-
gen van bedoeld Protocol ontslagen
te rekenen en zich een algeheele vrijheid
van handelen voor te behouden,
waarvan de verantwoordelijkheid uitslui
tend ten laste van President Castro komt."

Men ziet het, na deze plechtige, ern-

stige aankondiging, nadat tot twee-
maal toe alle verantwoordelijkheid
der gevolgen op Castro wordt ge-
worpen, nadat uitdrukkelijk is ver-
klaard, dat alle middelen om dezen
mnatregel te voorkomen vruchte-
loos beproefd werden, mag men wel
iets zeer gewichh'gs verwachten.

Dat hoogst gewichtige, waarvoor
Gastro veel meer bevreesd is dan
voor den buitenlandschen vijand, is
de revolutie binnen Venezuela, de
opstand van het eigen volk tegen den
tyran, het omverstooten der tegen-
woordige Regeering, tegelijk met de
verjaging en uitdrijving van Castro.

Alleen de Veuezolanen zijn in staal
het binnenland in te trekken en
Gastro te bestoken in zijn kapitool.

Alleen door een revolutie in Vene-
zuela zelf kan Castro binnen een
E aar weken, dagen misschien, uit

et zadel worden gelicht. Een blok-
kade der Venezolaansche havens
zal zeer zeker doel treffen, maar het
is zeer goed mogelijk, dat CaHtro,
die ten slotte zal moeten toege-
nen, het toch nog eerst een paar
maanden uithoudt. Proviand werd
bij groóte hoeveelheden ingeslagen.

De meest voor de hand liggende
oplossing der Venezolaansche quaes
tic, de snelste, gemakkelijkste en
minst kostbare ook voor Nederland,
daar het zich slechts permissief heeft
te houden en de Venezolanen hun
gang maar behoeft te laten gaan,
is wel het niet verhinderen van het
voorbereiden eener Venezolaausche
revolutie op Nederlandsch grond-
gebied.

Dat van deze goede gelegenheid
gemaakt, zal wel niemand betwijfelen

Uit den aard der zaak, wordt vau
deze overrompeling zooals derevolutie
bedoelt, wordt van alle voorbereiding
en plannen weinig bekend. Dat zou
te gevaarlijk wezen. Maar wel is
men reeds hier te weten gekomen,
dat machtige vijanden van Castro
zich hebben vereeuigd om eendrach
tig samen te werken. Hun hoofd is
reeds gekozen. Namen mogen wij niet
noemen, maar personen,,die hem ken-
nen, verklaren, dat het een uitste-
kende leider is der tegenwoordige
beweging en later een goed Pres;-
dent belooft te zijn.

Voorloopig moeten wij nog een
paar weken geduld hebben, als Cas
tro ten minste niet nog juist bij tijds
inbindt.

Binnenkort kunnen wij volkomen
zekerheid hebben, of de revolutie-
plannen werkelijk kans van slagen
hebben of niet.

Vóór dien tijd behoeven wij van
de zijde der Nederlandsche Regeering
geen nieuwe maatregelen te verwach-
ten

Kerst moet worden afgewacht, of
deze eerste maatregel, het opheffen
van het Protocol etc, de gewenschte
gevolgen heeft, d. w. z. of er werkelijk
een krachtige revolutie uitbreekt eu
Castro overwonnen wordt.

Gebeurt dit niet, eerst dan zal
Nederland tot het stellen van een
tweeden maatregel, blokkade bijv.
over kunnen gaan.

Het zou onverstandig wezen op
het oogenblik lets meer van Neder-
land te willen eischen.

Afgaande op de berichten uit de
Couranten zal menigeen op Cura-
gao, evenals onze Redactie, heel wat
anders van Nederland verwacht heb-
ben.

Na 1 November begint de blokka-
de, zoo dacht een ieder, en wij met
hen. Nu de officieele stukken echter
zijn openbaar gemaakt schijnt het
ons toe, dat Nederland gehoopt had,
dat Castro reeds bij de bedreiging
alleen met intrekking van het Proto-
kol, zou hebben toegegeven.

Van daar, dat er telkens zooveel
nadruk op dat feit werd gelegd
en op de gevolgen daarvan. Maar
ook bleek ons uit de redactie der
stukken, dat Nederland toch ook
Castro's weigering voor mogelijk
hield en daarom liet doorschemeren,
dat het de Revolutie vrij spel zou
laten. Dit schijnt wel het oorspron-
kelijk plan der Regeering te ziju ge-
weest, immers reeds voor maanden

heette het, dat de twee andere oor
logsschepen eerst tegen het einde van
dit jaar konden verwacht worden, d.
w. z. nadat Nederland degevolgen der
intrekking van het protokol volkc-
men heeft kunnen beoordeelen.

Nu, alles wijst er op, dat , men
thans niet zoo heel lang meer op
de goede gevolgen daarvan zal be-
hoeven te wachten.

Onze Begrooting
in de Tweede Kamer.

VOORLOOPIG VERSLAG
Algemeene beschouwingen

Met leedwezen werd geconstateerd
dat, nadat de ¡roede oogst van 1907
op de toestanden van het eiland
Curagao zulk een gunstigen invloed
had uitgeoefend, sinds dien de be
kende maatregelen van het Vene-
zolaansche gouvernement, die voor
velen de middelen van bestaan ge-
heel deden wegvallen, de welvaart-
der kolouie ten zeerste hebben ere
schaad. Blijkens de berichten van
daar kwijnt de handel en ligt de
scheepvaart voor een goed deel stil
Onder ecu deel der bevolking heerscht
artnoeile; degestadige achteruitgang
van het bevolkingscijfer gaat onver-
zwakt voort; velen zien zich ver
plicht buiten de kolonie een brood-
winning te zoeken. Daarbij komt
nog, dat de droogte de gewassen
heeft geteisterd. Aa goed drinkwa-
ter is gebrek, ziekten komen veel-
vuldig voor. Onder deze ometan-
stand igheden is het vooral ook te
betreuren, dac, zooals in het jong-
ste Koloniaal Verslag is vermeld,
sinds 1907 de grove-hoedenvlech'e
rij, die zoovelen handen werk gaf,
is beginnen te kwijnen. Wel schijnt
veel vraag te blijven bestaan voor
lijne hoeden, doch het aantal lieden,
die in het vervaardigen daarvan be-
dreven zijn, is gering.

De ongewoneomstandigheden, waar-
in de kolonie verkeert, maken het
raadzaam, zoo merkte men op, de
cijfers dezer begrootiug niet al te
critisch te beschouwen. Het zal niet
kunnen bevreemden, indien de uit-
komsten van den dienst naderhand
blijken eenigszins anders te zijn dan
volgens deze begrootiug is te ver-
wachten. Overigens verklaarde men
zich bereid er toe mede te werken,
dat de kolonie uit de Schatkist van
het moederland de hulp verkrijgt,
die het in deze tijden zoo dringend
behoeft. Sommige leden vroegen of
reeds besloten is op weike" wijzj aan
de vele werkeloozen van gouverne-
mentsweee werk J zal worden ver
schaft. Zij wezen hunnerzijds op de
de wenschelijkheid putten te laten
graven, wegen te verbeteren,' dam-
men aan te leggeu en, waar noo-
dig, plassen droog te leggen. Ech
ter zal werkverschaffing niet vol-
doende zijn om den nood te lenigen
Schoolvoeding en uitdeeling van le-
vensmiddelen zullen, naar de mee
niug van bedoelde leden, niet ach-
terwege mogen blijven.

Nu handel en scheepvaart gedeel-
telijk stil liggen, springt te duide-
lijker de wenschelijkheid in het oog
om de ontwikkeling van industrie
eu landbouw in dekolonie zoo krach-
tigtig mogelijk te bevorderen. Wat
laatstgenoemden tak van volkswel-
vaart betreft, verklaarden enkele le
den uit de beraadslagingen van den
Kolonialen Raad tot hun leedwezen
den indruk te hebben gekregen, dat
de geestdrift voor maatregelen ten
bate van den landbouw in dat col-
lege niet overgroot is. Om over de
juistheid van sommige aldaar ver-
kondigde meeningen te kunnen oor-
dcelen, zouden zij gaarne een over-
zicht ontvangen van hetgeen met
de belangrijke uitgaven, in de laat
Bte jaren in het belang van den land-
bouw gedaan, wezenlijks is bereikt.
Van dezelfde zijdo drong men er op
aan de proeven, die van gouverne-
mentswege worden genomen, vooral
zoo in te richten, dat zij waarde

voor de practijk hebben. Men moet
naar cultures zoeken, die voor het
droge klimaat der Benedenwindsche
eilanden geschikt zijn en waarvoor
rentabiliteitsberekening, zorgvuldig
opgezet, uitkomt. Oprichten van
een model-plantage scheen den hier
aan het woord zijn den leden, in ver-
band met een en ander, hoogst wen-
schelijk.

Het nut van de landbouw-inspec-
tie, zetelende te Paramaribo, voor
Curagao, werd door eenige leden in
twijfel getrokken. Zij merkten op,
dat uit de in den Kolonialen Raad
gehouden discussiën ook allerminst
blijkt, dat in die vergadering dat
nut wordt ingezien. De door de in-
spectie uitgegeven bulletins hebben
voor een droog klimaat als dat van
Curagao geen belang ; zij worden er
dan ook zoo goed als niet verkocht.
In practische waarde staan zij on-
getwijfeld achter bij dergelijke alom
verkrijgbare geschriften uit de En-
gelsche Antillen en uit droge stre-
ken van Noord-Amerika. Meer heil
dan van de bemoeiingen der land
bouwinspectie zag men te gemoet
van de oprichting van proeftuinen
én demonstratievelden, waarvoor in-
tusschen een vaste, bekwame lei
ding van deskundigen, afzonderlijk
voor de Boven- en Beneden wind
sche eilanden, onmisbaar werd ge
acht. Zulke deskundige personen
zouden tevens kunnen worden be-
last met de studie en de bestrij-
ding van allerlei ziekten in ver-
verschillende gewassen, als mais,
divi-divi, cocos en oranjeappelboo-
men voorkomende. Ook valt hier
te denken aan de rupsenpiaag op
Aruba en St. Eustatius en aan de
ziekte der bataten op dat laatste
eiland. Het vinden van gewassen,
geschikt voor aanplant in de val-
leien en die de kosten van irrigatie
werken kunnen drageD, kau ook
slechts verwacht worden van des-
kundigen, die dit ouderwerp op stel-
selmatige wijze bestudeeren.

In het belang van bezuinigingen
werd aangedrongen op vereenvou-
ding in de Bestuursinrichting. Hier
bij werd gewezen op een artikel van
de hand van den heer Hamelberg;
in Het Vaderland van 24 Juli jl. Men
meende, dat daarin meer dan één
behartenswaardige wenk voorkwam.
De daarvoor door den Gouverneur
benoemde commissie zal, naar de
meening der hier aan het woord zijn-
de leden, ongetwijfeld slagen in haar
taak om middelen van bezuiniging
aan te wijzen, indien zij zich op het
standpunt stelt, dat de bestuursin-
richting kan worden vereenvoudigd
en zich dus aanstonds begeeft in een
onderzoek naar de vraag hoe die ver-
eenvoudiging zal plaats hebben. Som-
mige leden wezen als een onderdeel,
waarop stellig bezuinigd kan wor-
den, de kostbare inrichtiDg derrechts-
bedeeling op de kleine eilanden aan.
Voor elk dier eilanden zijn de kosten
aan traktementen, toelagen enz. be-
langrijk, althans iv verhouding tot
den uiterst geringen omvang, dien,
blijkens het Koloniaal Verslag, de
rechtsbedeeling er heeft. Zou door de
invoering vaneen ommegaand rech-
ter voor de Bovenwindsche eilanden
te zamen geen besparing kunnen wor-
den verkregen ? Zulk een maatregel
zou, meende men, ook op zich zelve
aanbeveling verdienen, want de te-
genwoordige toestand, dat de reehts-
bedeeling berust bij den gezaghebber,
d. i. het uitvoerend gezag, is princi-
pieel verkeerd en kan te allen tijde
tot zeer ongewenschte praktijken lei-
den. In herinnering werd hierbij ge-
bracht, dat, bij de behandeling _in
de Tweede Kamer ven de begrooting
voor 1906 (Handelingen 1905—1906,
bladz. 309) 'e Ministers ambtsvoor-
ganger beloofde, dat er naar zou
worden gestreefd op de kosten van
rechtsbedeeling en bestuur zooveel
mogelijk te bezuinigen. Gaarne zou
men vernemen of pogingen in die
richting zijn aangewend, en, zoo ja,
met welk resultaat.

Voorts werd door enkele leden we-
derom op decentralisatie aangedron-
gen, autonomie van dekleinere eilan-
den, splitsing van de locale en de

koloniale financiën. Zij meenden dat
daardoor op de uitgaven voor trak-
tementen, pensioenen, verloven en
overtochtsgelden zou kunnen wor-
den bezuinigd. Voor die decentrali-
satie bestaat te meer reden, wijl hetbeschavingspeil vau de bevolking op
de eilanden over het algemeen hoo-
ger is dan dat van de bevolking van
Suriname. Men zag niet in waarom,
waar dat het geval is, het Regee-
ringsreglement niet, ten behoeve van
bedoelde eilanden, in denzelfden vrij-
zinnigen geest zou worden herzien,
dien het voor Suriname ademt en
waarin deze laatste kolonie nu reeds
jaren lang met gunstigen uitslag
wordt bestuurd.

Laatstbedoelde leden achtten het
vooral wenscbelijk, dat aan de be-
staande suprematie van de bewoners
van Curagao een einde werd gemaakt.
De leden van den daar gevestigden
Kolonialen Raad zijn voor het mee-
rendeel met land en volk der ove-
rige eilanden onbekend. Het is dus
begrijpelijk, dat de belangen dier af-
gelegen oorden in hen slechts zelden
bezielde verdedigers vinden, ja dik-
wijls worden die belangen voorbij-
gezien en verwaarloosd. De onder-
havige begroot ing, waarop vele voor-
gestelde nitgaven voor de kleineeilan-
den zijn geschrapt of verlaagd, le-
vert hiervan een voorbeeld op.

Ook is, naar men meende, bij de
beraadslagingen over dejongste reor-
ganisatie der belastingen dat over-
wicht van het grootste eiland dui-
delijk gebleken. "De belangen van
Curagao schijnen het karakter der
herziening voor een goed deel te heb-
ben bppaald; met het groot verschil
in de toeïtauden op de Bovenwind-
sche en de Renedenwindsche eilanden
—de eerste op landbouw en vee-teelt, de laatste op handel en scheep-
vaart als voornaamste bestaanßniid-
del aangewezen —is niet voldoende
rekening gehouden. Verzette, zoo
waren enkelen geneigd te vragen,
dat verschil tusschen de eilanden zich
niet tegen elke unificatie van belas-
tingstelsel? De verhooging vau in-
voerrecht kan voor Curagao gevaar-
Ijk zijn, al is zij elders minder be-
zwaarlijk te achten. Voor Aruba is
deze verhooging vrij wel als een
nieuwe belasting aan te merken, zon-
der dat een noemenswaardige ver-
lichting van lasten daartegenover
staat. Ook voor Saba zullen de nieu-
we belastingen een zwaren druk be-
teekenen. Het gevaar is niet denk-
beeldig, dat zij do emigratie van dit
eiland in de hand zullen werken, een
emigratie, waartoe de omstandig-
heid, dat thans reeds jaarlijks ver-
huizing van tal van Sabanen naar
den vreemde plaats vindt, te eer
verleiden zal. De belasting op St.
Eustatius schijnt zonder kennis van
plaatselijke toestanden in den Kolo-
nialen Raad te zijn geregeld. De
hondenbelasting, ad f 3 per houd,
heeft er op dat eiland toe geleid,
dat men zich op ruime schaal van
deze dieren heeft ontdaan, terwijl, te
recht, door den Raad van Politie van
het eiland er op is aangedrongen
dat althans waakhonden iv de een-
zame buitenbuurten worden vrijge-
steld. Gevraagd werd of de Minister
het niet wenschelijk oordeelt te trach-
ten meerdere inkomsten te trekken
uit de ontginning der pbosphaatinij-
nen van San Barbara dan zal wor-
den bereikt met een uitvoerrecht op
mijnproducten van 4 pet. In de Me-
morie van Antwoord betreffende de
begrooting voor 1908 heeft de Mi
nister medegedeeld, dat de reorga-
nisatie is ondernomen om tot een'
rechtvaardiger verdeelirg van den
belastingdruk te komen en dat de
totaal opbrengst ongeveer dezelfde
zal zijn als bij het bestaande stel-
sel. De hier aan het woord zijnde
leden betwijfelden zeer of genoemd
doel inderdaad is bereikt. Zij zou-
den gaarne een vergelijkende schat-
ting ontvangen, voor elk der eilan-
den, van de opbrengst naar het oude
en het nieuwe stelsel.

Decentralisatie, als boven bedoeld,
zoo merkte men ten slotte op, zou
geenszins met de hoofdbeginselen van
het Regeeringsreglement in strijd



zijn. Integendeel, uit het reglement
spreekt ten duidelijkste het beginsel,
dat de kleine eilanden niet zijn te
beschouwen als aan Curagao onder-
geschikt, doch elk rechtstreeks is
onderworpen aan de souvereiniteit
van den Nederlandschen Staat. Ze-
kere zelfstandigheid bezitten de ei-
landen dan ook reeds; het komt er
slechts op aau in deze richting ver-
der te gaan

Wat betreft de verdeeling der be-
voegdheden binnen de grenzen, die
aau de autonomie van elk der eilan-
den zijn gesteld, zoo werd nogmaals
met klem gepleit VDor een be-
stuursinrichting, geschoeid op de
leest onzer gemeenten. De bevoegd-
heden van den gezaghebber zouden
dan eenige inperking moeten onder-
gaan ten bate van een gemeente-
raad, die de huishouding van het
eiland zou hebbeu te besturen. Men
stelde zich de betrekking van gezag-
hebber dau voor als veel gelijkenis
biedende met die van burgemeester
eener Nederlandsche gemeente. Ten
vorigen jare heeft de Minister, in de
Memorie van Antwoord zich niet
afkeerig getoond van de doorvoering
dezer denkbeelden. Gaarne zou men
vernemen welke de meening van den
tegenwoordigen Minister op dit punt
is en of van hem stappeu in de
aangegeven richting zijn te verwach-
ten. Met voldoening was gezien, dat
de ontwerp-begrooting dit jaar voor-
af aan de Raden vau Politie ter
kennisneming is toegezonden.

Gevraagd werd naar een opgaaf
van de toename der bouwgronden
en van de toename der uitvoeren
na 1900, voor elk der eilanden.

Enkele leden waren teleurgesteld,
dat, naar aanleiding van het ten
\ origen jare gedane verzoek, de no-
tulen van de raden vau politie niet
aan de Kamer zijn overgelegd.

Er werd over geklaagd, dat op
Curagao in sterke mate wordt deelge-
nomen iv voornamelijk buitenland-
sche loterijen. Meu meende te weten,
dat daardoor jaarlijks een kapitaal
van ongeveer f 100 000 d. i. meer
dan Yö van de opbrengst der belastin-
gen, aan de kolonie wordt onttrok-
ken. Een verbod op heo houden van
loterijen, althaus aen bepaling, die
de vrijheid daartoe beperkt, werd
ten zeerste gewenscht geoordeeld.

Eenige leden wenschten gaarne
's Ministers meening te kennen
omtrent de vraag, of, met het ooc;-
-op de binnen enkele jaren te verwach-
ten voltooiing van het Pauamnka-
naal, de verzekering van Curagao's
toekomst geen voorziening vereischt.
Zij vestigden daarbij de aandacht op
de beschouwingen van deu ingenieur
Loman in diens op 11 Mei jl. te Pa-
ramaribo gehouden lezing „De toe-
komst van Curagao als Nederland-
echö wereldhaven in West-Indië."

Onder verwijzing naar ecu artl
,kel, voorkomende in het eerste blad
I) van de Nieuwe Rotter.iaimche Cou-
rant van Zondag 4 October jl., werd
gevraagd of de R^geering geen maat-
regelen kan nemen, die de afvloeiing
van zilvermunt, tegenwoordig in Cu-
ragao op te nierken, tegengaat. Is
het niet mogelijk, dat de Regeering
het gouvernement van Curagao mach-
tigt reeds nu te trekken voor de
sommen, die binnen een niet te ver
verwijderde toekomst zullen zijn over
te maken. In verband met de hooge
wisselkoersen behoeft zulk een anti-
cipatie waarschijnlijk niet gepaard
te gaan met financieel nadeel voor
deu Staat.

Artikelen.

IIde Afdeeling

Enkele leden zouden gaarne ver-
nemen in welk stadium de zaak der
vereenvoudiging vau het strafproces
thaus verkeert. Kan, iv verband met
hetgeen ten vorigen jare de Gouver-
neur in de Memorie van Antwoord
betreffende de begrootiug heeft me-
degedeeld, binnen korten tijd een
reorganisatie worden tegemoet ge-
zien ?

IVde Afdeeling.

Opnieuw werd aangedrongen op
een verhooging van het subsidie aan
het bijzonder onderwijs, en wel in
zoodanige mate dat dit fich in even
krachtigen 6teun zou kunnen ver-
heugen als het bijzonder onderwijs
in Suriname. De regeling, die thans
voor Curagao geldt, houdt alle ont-
wikkeling tegen. Bij kleinere klassen
dan van 80" leerlingen wordt voor
scholen buiteu de stad voor meer-
dere onderwijzers geen subsidie geno-
ten. Voor een school van 400 leer
liugen ontvangt men slechts subsidie
voor 3 onderwijzers en 2 kweekelin-
gen, ook al zijn dese laatsten ge-
diplomeerde onderwijzers.

Vde Afdeeling.

Art. 19. Met verwijzing naar het-
geen ten vorigen jare zoowel in de
stukken als de mondelinge behande-
ling is opgemerkt aangaande het
tijdelijk karakter vau de betrekking
vau landbouwkundige, spraken eeni-
ge leden er hunne groóte teleurstel-
ling over uit, dat ook op deze be-

grooting, ten gevolge van een door
den Kolonialen Raad aangebrachte
wijziging, slechts een toelage en geen
traktement voor dien titularis voor-
komt. Zij achtten het in hooge ma-
te onbillijk tegenover den landbouw-
kundige, dat men steeds weigerach-
tig blijft zijn positie op een minder
precaire basis te vestigen.

Art. 26. Gevraagd werd of nader
kan worden medegedeeld wat op het
gebied van krediet-verleening ten be-
hoeve van het visseherij bedrijf is ge-
daan.

Vide Afoeeling.

Art. 35. De vraag werd gedaan
hoe het onderhoud der dammen is
geregeld. Wat is met betrekking
tot dit punt het resultaat geweest
van het ten vorigen jare toegezegde
overleg met den Gouverneur? Wor-
den thans premien uitgeloofd? Men
meende, dat bevordering van het
goede onderhoud op die wijze meer
aanbeveling verdiende dan het louter
werken met repressieve maatregelen,
't zij straffen, 't zij opzeggiug van
de huur.

Met groóte ingenomenheid had
men voorts kennis genomen van bij-
lage H van het jongste Koloniaal
Verslag, waaruit de goede resultaten
van den systematischen damaünleg
duidelijk blijken en waarin wordt ge-
zeg 1, dat de damaanleg op den duur
zal blijken een zegen voor Curagao
te zijn.

Aruba.

Gevraagd werd hoe de Regeering
denkt over het reeds vroeger geop-
perde denkbeeld om groudconcessiën
door huurcontracten te vervangen.

Met voldoening werd geconstateerd,
dat, terwijl sommige andere bron-
neu vau welvaart traag vloeien, de
ontginning der phosphaatmijnen de
welvaart op het eiland tea zeerste
ten goede komt. Tal van personen,
die anders gebrek zou ien lijden, vin-
den daarbij een bestaan. De finan-
ciën ondervinden voorts in hooge
mate den guustigen invloed dier
ontginning; ter zake van vergunning
tot het ontginnen van phosphorzure
kalk wordt voor 1909 f35000 ge-
raamd met de opmerking (in stuk
no. 12), dat de opbrengst waarschijn-
lijk zelfs wel die over 1907, ad
f 46874, nabij zal komen, bedragen,
die op schitterende wijze afsteken bij
die van de jaarlijksche opbrengst
eenige jaren geleden, toen gewoon-
lijk niet meer dan eenige duizenden
guldens, werd ontvangen. Bovendien
weerspiegelt zich de phosphaatont-
ginning in hoogere opbrengst van
het uitvoerrecnt en in verschillende
andere inkomsten, die van de alge-
meene welvaart afhankelijk zijn.

Er werd op gewezen, dat blijkens
een door den Heer Beaujon, districts-
meester op Curagao, uitgebracht rap-
port, op Aruba de cultuur van aloë
eu de bereiding van hars is te ver-
beteren.

Om de verdere ontwouding van het
eiland zcjoveel mogelijk tegeu te gaan,
werd hulp gevraagd voor den bouw
van ovens, waarin steenkool als
brandstof zou kunnen worden ge-
bruikt.

Gevraagd werd of het niet moge-
lijk was het te niet gaan der hoe-
deuindustrie te voorkomen.

Voorts wensmte men, dat de aan-
leg van dammen met meer kracht
sou worden doorgezet.

Eenige leden drongen aan op het
van gouvernementHwege verstrekken
van krediet aan vieschers voor de
aanschaffing van netten eu booten.

Bonaire.

Onder opmerking, dak de in het
Voorloopig Verslag betreffende de be-
grooting voor 1908 voorkomende
klachten vrijwel onverzwakt voor
het tegenwoordige gelden, werd er
bovendien op gewezen, dat op onoor-
deelkundige wijze uitroeiing van
schildpadden plaats vindt, waardoor
een bron van welvaart te meer te
loor dreigt te gaan.

Om den gestadigen economischen
achteruitgang te stuiten werd nog-
maals aangedrongen op maatrege-
len, die een betere verzorging der
divi-divicultuur verzekeren, o. a.
door het geregeld wieden en het ver-
wijderen van parasieten, op aan-
plant van sisal, op bevordering van
de geite.nteelt en op aanleg eener
waterleiding naar Kralendijk. Voorts
achtte men het graven van putten
van groot belang, het maken van
dammen en het verbeteren der we-
gen.

St. Martin.

Het verblijdende feit, dat de ka-
toencultuur op dit eiland goed schijnt
te slagen, mag, zoo werd betoogd,
er niet toe leiden, dat aan maatrege-
len in het belang der economische
ontwikkeling, die op ander terrein
liggen, minder aandacht wordt be-
steed. Men meende, dat bedoelde
maatregelen, bij de behandeling der
begrooting reeds ,'zoo dikwijls ter
sprake gekomen, nog onvoldoende
tot hun recht zijn gekomen en drong
daarom bij vernieuwing op de ener-
gieke doorvoering daarvan aan.

Met het oog op het groóte school-
verzuim werd net denkbeeld van
het uitloven van premien nogmaals
in overweging gegeven.

St. Eustatius.
Ook op dit eiland schijnt de katoen-

cultuur thans goede resultaten te be-
loven. De geoogste katoen, die zoo-
wel van gouvernementswege als door
particulieren wordt gewonnen, is van
do beste hoedanigheid. De levensvat-
baarheid dercultuur is bewezen; door
de Vereeniging tot bevordering der
katoencultuur in de koloniën wordt
de te maken winst op f 120 per H.A.
geschat. Genoemde vereeniging ver-
strekt, vaar men meende te weten,
machines om het product te zuiveren;
men meende, dat de Regeering dit
particulier initiatief krachtig moest
steunen. De sisalcultuur gaat voorts
goed op het eiland; ook worden er
eeuige ananassoorten gewonnen. De
domeingronden worden op voordeeli-
ge voorwaarden in pacht bewerkt;
de veestapel neemt toe, voor goed
drinkwater wordt gezorgd. De opper-
vlakte bouwgrond wordt er grooter,
het aantal bedelaars neemt af. Kort-
om, het heeft den schijn of van alle
eilanden St. Eustatius het meest de
gunstige gevolgen vau de pogingen
tot economische opheffing heeft on-
dervonden. Mot groóte voldoening
constateerde men deze betrekkelijke
welvaart.

Het werd voorts teu zeerste be-
treurd. datdoordenKolonialen Raad
op Curagao voor verschillende maat-
regelen, die op het eiland zelve noo
dig werden geoordeeld, de gelden zijn
geschrapt. De raad vau politie heeft
zich daarop per request tot H. M. de
Koningin gericht met het verzoek,
dat bedoelde gelden alsnog op de
begrooting zouden worden gebracht.
Onder opmerking, dat dit is geschied
voor zooveel betreft de gelden voor
de voorgenomen stichting van een
e'gen schoolgebouw, verklaarden
sommige leden, dat zij bedoeld ver-
zoek ook alleszins billijk achten
vüir wat betreft de overige der
hierboven bedoelde uitgaven, te we-
ten een verhooging van de bezol-
diging van den boschwachter, tevens
opzichter dergouveruementsgronden,
eu de aanschaffing vau fokdieren.

Saba.

Erkentelijk voor den maatregel,
dien de Minieter in het belang van
het zeevaartkuudig onderwijs der
Sabanen voorstelt, werd nochtans
door sommige J<*den opgemerkt, dat,
indien het onderwijs werkelijk doel
zal treffen, het omvattender behoort
te zijn dan blijkbaar in het voorne-
men ligt. Blijkens den toelichtenden
staat wordt op den duur een aanzien-
lijke uitbreiding van de deelneming
aan den cursus verwacht. Men hoop-
te, dat, als het daartoe komt, tevens
tot uitbreiding van het onderwijs zal
worden besloten.

Met het oog op de terreinbezwaren
tusschen Bottom en St. Johns, wel-
ke beide plaatsen slechts door steile
bergpaden zijn verbonden, waar de
schoolkindereu aan groóte vermoeie-
nissenzijn blootgesteld, werd de bouw
eener nieuwe derde school urgeut ge-
acht.

Ook schijnt herstel van den weg
van Windwardsidenaar Bottom nood-
zakelijk. Misschien zou dat werk in
aanmerking komen als relief-work
in tijden van werkeloosheid.

Een gouvernemen ts-geneeskundig»
kan, naarde meening van sommige
leden, niet langer worden gemist. Is
daarvoor geen kweekeling van de ge-
neeskundige school te Paramaribo
beschikbaar?

Men stelde de vraag, of thans iets
kan worden medegedeeld omtrent de
redenen van achteruitgaug van den
veestapel, een punt, dat ten vorige
jare onbelicht moest blijven.

Behalve op bevordering van de
hoeden-industrie werd aangedrongen
op maatregelen iv het belang van de
ontwikkeling der kantwerkerij.

Geheele kolonie

Art. 121. Eenige leden verklaar-
den uit den toelichtenden staat geen
duidelijke voorstelling te hebben kun
nen verkrijgen van de oorzaak, die
zal maken, dat het aanvankeliik in
uitzicht gestelde bedrag van f 24000
in 1909 onvoldoeude zal zijn ter
voorziening in den politiedienst. Zij
ontvingen gaarne nadere inlichtin-
gen. Hoever is, zoo vroegen zij, de
uitvoering der reorganisatie gevor-
derd?

Middelen.
De verrassend gunstige gevolgen,

die de ontginning der phosphaat-
mijnen op Aruba op den stand der
middelen, voorzooveel dat eiland be-
treft, blijkt te hebben, was voor
sommige leden een aanleiding er nog-
maals op te wijzen, hoe zeer, vooral
iv de tegenwoordige tijden van de-
pressie voor de kolonie, het moet
worden betreurd, dut de ontginning
der San Barbara-mijnen nog steeds
niet wordt hervat. Zij vroegen of de
Regeering inlichtingen kon geven om-

trent .de vooruitzichten met betrek-
king tot deze voor Curagao allerbe-
langrijkste naak. Wordt mee den
heer Godden onderhandeld en bestaat
er, nu de phosphaatprijzen zoo ver-
beterd zijn, kans, dat de exploitatie
weer wordt ter hand genomen ? Men
wees er op, dat, blijkens de toelich-
ting tot letter b op stuk 12, in het
najaar de phosphaatontginnlng op
Klein Curagao is hervat. Kunnen
dienaangaande bijzonderheden wor-
den medegedeeld ? Vindt ook thans
exploitatie plaats en neemt iv ver-
band daarmede de uitvoer van phos-
phaat toe?

Sommige leden spraken als hun ge-
voelen uit, dat, althans voor Cura-
gao, tot versterking der inkomsten
veilig kan worden gegrepen naar het
middel van verhoogiug van den drank-
accijns. Wellicht zou het drankmis-
bruik er eenigszins door worden be-
perkt. Ten vorigeu jare werd er reeds
op gewezen, dat de betering in den
algemeenen toestand zich op treffen-
de wijze heeft geuit in meerdere op-
brengst van den accijns, wat recht
geeft te onderstellen, dat het drank-
misbruik omvangrijk is. Heeft de
Gouverneur, zoo werd gevraagd, in
vorenstaande ervaring aanleiding
gevonden maatregelen te nemen ter
beteugeling van het kwaad?

De door den Minister nader inge
zonden Nota van Wijzigingen, bij
de Kamer ingekomen, nadat het on-
derzoek in de afdeelingen van het
wetsontwerp reeds had plaats ge-
had, geeft de Commissie van Rap
porteurs aanleiding tot de opmer-
king, dat de wenschelijkheid van
deelneming der kolonie Curagao aan
de in 1910 te Brussel te houden
tentoonstelling voor haar geenszins
vaststaat.

Voorts wordt het door haar be
treurd, dat eerst bij Nota van Wij-
zigingen de nieuwe belastingen id de
begrcoting zijn ingevoerd, ter ver-
vanging van de thans geldende.
Met het oog op het groóte belang
dezer zaak, had, zoo werd betoogd,
de Regeering wel mogen zorgen, dat
deze gewichtige wijziging van het
aanvankelijk ingediende ontwerp de
Kamer had bereikt vóór dat het
afdeelingsonderzoek plaats vond. De
geheele reorganisatie zou dan on-
getwijfeld in meerdere mate de aan-
dacht der Kamer hebben getrokken
dan thans mogelijk is- Daarbij
komt nog, dat de toelichtiug. be-
hoorende bij de Nota van Wijzi-
gingen, onverklaarbaar sober is, in
tegenstelling met het gewicht, dat
de z*uk voor de bevolking dêffeo"
lonie heeft, en dat blijkt uit de uit-
voerige discusiën in den Kolonialen
Raad en de uitlatingen der kolo-
uiale pers. Ecu lid der Commissie,
dat op een en ander de aandacht
vestigde, verklaarde zijnerzijds dat
gewicht zoo hoog te stellen, dat
het hem had verbaasd en teleurge-
steld, dat de Regeering niet in stede
vau bij koloniale verordening, deze
bebißtingreorganisatie bij de wet
heeft doeu vaststellen, waartoe art.
1(59 van het Regeeringsreglement
dun weg openstelde. Hij wenschte
overlegging van de rapporten vau
de beide Nederlandsche ambtena-
ren, die, ter voorbereidiug van de
reorganisatie, naar de kolonie zijn
uitgezonden, en voorts een overzicht
Vikii de verschillen, die tusschen het
ïieuwe en het oude stelsel bestaan

De Commisie, zich met deze wen-
schen vf reenigende, heeft de eer de
overlegging van een en ander te ver-
zoeken, zich voorbehoudende om, na
kennisneming vau de thans gevraag-
de inlichtingen, in haar verslag het
onderwerp nader te bespreken

Aldus vastgesteld door de Com-
missie van Rapporteure, den 15deu
October 1908.

Vehhey.
Van Deventer.
De Waal Malufut,
Van Kol,
Plate.

Nota vanWijziging.
(Begrooting Suriname.)

Ad B. a. Bij de begrooting voor
het loopeudedienstjaar werd bepaald,
dat de bezoldiging van den inspec-
teur van den landbouw voortaan ge-
heel ten laste van de Surinaamsche
begrooting zou komen en dat Cu-
ragao een zekere som zou bijdragen
in de kosten van de landbouwin-
spectie in Suriname. Dat hedrag werd
voorloopig gesteld op hetgeen Cu-
ragao tot dusver in de bezoldiging
vau den inspecteur betaalde, t. w.
op f2OOO.

Nadere overwegingen hebben tot
de overtuiging geleid, dat het voor-
loopig aangenomen bedrag te hoog
Í8.

Door den Gouverneur van Curagao
is het voorstel gedaan om Curagao
een som te doen betalen, overeen-
komende met de bezoldiging vau den
inspecteur gedurende den tijd, dat
hij ten behoeve van die kolonie uit
Suriname afwezig is.

Rekenende op een verblijf van den
inspecteur in Curagao van ongeveer
een maand, geeft de Gouverneur in
overweging op de onderwerpelijfce be-
grooting ter zake f 1000 uit te trek-'
ken. De Min. v. Kol. heeft tegen een
vermindering tot de helft van het
tegenwoordige bedrag van de bij-
drage van Curagao in dekosten der
Surinaatnsche landbouwinspectie op
zich zelf geen bezwaar.

Aangezien evenwel de door den
Gouverneur voorgestelderegelinggeeu
plaats laat voor uitvoering van het
denkbeeld om Curagao ook te doen
betalen voor het recht om gebruik
te blijven maken van het scheikun-
dig laboratorium eu het proefsta-
tion te Paramaribo en het niet ze-
ker is, dat de inspecteur ook in het
vervolg Curagao minstens eenmaal
's jaar bezoeken zal, meent de Min.
van Kol., dat de voorkeur behoort
gegeven te worden aan een regeling
volgens welke de kolonie Curagao
hare bijdrage zal geven in den vorm
van een vast jaariijksch abonne-
ment, als een vergoeding aoowel voor
het zooeven bedoeld recht als voor
de door den inspecteur als adviseur
in landbouwzaken aan. Curagao te
bewijzen diensten."

DE CURACAOSCHEWONINGWET.
IN NAAM DER KONINGIN!

Ia overweging genomen hebbende,
dat het wenschelijk is de Publicatie
van IS2B No. 127, omtrent het toe-
zigt over trankeeren, muren en ge-
bouwen te herzien, eu voor de kolo-
uie Cïuragao eenige bepalingen vast
te stellen omtrent het onbewoonbaar
verklaren van woningen, die gevaar
opleveren voor de gezondheid der
bewoners;

Heeft, na verkregen goedkeuring
vau den KolonialenRaad, vastgesteld
onderstaande verordening:

Art. 1.
Gebouwen, muren en trankeeren,

die bouwvallig zijn of door den ver-
waarloosden toestand, waarin zij ver-
keoren, de vrije communicatie belem-
meren, moeten op het bevel van het
Hoofd van politie, binnen den daar-
bij gestelden termijn, behoorlijk wor-
den hersteld, gestut of, zoo dit on-
vermijdelijk blijkt te zijn, worden af-
gebroken.

Art. 2.
Het bevel, in het vorig artikel be-

doeld, wordt gedaan aan den huur-
der van het gebouw of van den grond,
waarop de muur of de trankeer zich
bevindt, en aau den eigenaar of diens
vertegenwoordiger.

Als vertegenwoordiger van den ei-
genaar kan worden beschouwd de
persoon, die met het innen van de
huur belast is.

Art. 3.,
"Wordt aan dit bevel, binnen den

daarin vastgeetelden termijn geen
gevolg gegeven, dan kan het Hoofd
der politie, zoo het zulks voor de
publieke veiligheid noodzakelijk acht,
op kosten van den eigenaar, zelf
de herstellingen doen uitvoeren, en
wanneer de kosten daarvan op den
e:genaar waarschijnlijk niet verhaald
kunnen worden, of de aard der bouw-
valligheid of der verwaarloozing dit
noodzakelijk maakt, de gebouwen,
muren en srankeeren doen afbreken.

Art. 4.
De in art. 2 genoemde personen

kunnen, als zij het bevel ontvangen,
bij den Gouverneur hunne bezwaren
daartegen inbrengen.

De Gouverneur geeft, zoo noodig
na het hooren van deskundigen, dien-
aangaande zoo spoedig mogelijk een
eindbeslissing.

Art. 5.
De in art. 3 bedoelde werkzaam-

heden worden, zoo dit geen gevaar
oplevert, door het Hoofd der politie
geschorst, totdat de Gouverneur zijn
beslissing heeft gegeven.

Art. 6.
WTanneer het Hoofd van politie, op

advies van den Stadsgeneesheer, oor-
deelt, dat een woning, in deu toe-
stand waarin deze verkeert, ter be-
woning ongeschikt is, geeft het den
personen in arfc. 2 genoemd daarvan
kennis, met bevel om binnen een ge-
stelden termijn daarin de noodige,

\ bepaald omschreven verbeteringen te
1 brengen.

Art. 7.
. De in het vorig artikel bedoelde
r personen kunnen tegen dit bevel hun

bezwaren inbrengen bij den Gouver-
) neur.
5 Het bepaalde in art. 4, al. 2, is hier
. van toepassing.
a Art. 8.
t
t Wordt aan dit bevel geen gevolg

gegeven, dan kan het Hoofd van



politie de woning onbewoonbaar ver-
klaren en haar doen ontruimen.

Art. 9.
Van die verklaring wordt aan de

in art. 6 bedoelde personen kennis
gegeven, met bevel aan den huur-
der om de woning binnen ecu be-
paalden tijd, te verlaten.

Art. 10.
Aan een onbewoonbaar verklaarde

woning wordt een kenteeken beves-
tigd, waarop met duidelijke letters
te lezen is „onbewoonbaar verklaarde
woning".

Art. 11.
De eigenaar van de gebouwen, mn

ren of trankeeren, dio de bevelen,
krachtens art. 1 en art. 4 gegeven
niet nakomt, wordt gestraft met eene
geldboete yan f 10.— tot f 100.—
en gevangenisstraf vau 3 dagen tot
een maand, te zamen of afzonder-
lijk.

Art. 12.
Met geldboete van f3.—tot fso.—

wordt gestraft:
a. hij, die het kenteeken bedoeld

in art. 10, wegneemt, vernielt of on-
leesbaar maakt;

b. de bewoner, hoofd van een ge-
zin of afzonderlijk levend persoon
die de onbewoonbaarverklaarde wo-
ning niet verlaat, binnen deu door-
het Hoofd van politie gestelden ter-
mijn ;

Art, 13.
Voor de overige eilanden der ko-

lonie buiten Curagao wordt, Ínstele
van „Hoofd van politie" in deze ver-
ordening gelezen „Gezaghebber" en
instede van „Stadsgeneesheer", „Gou
vernements-geneeskuudige".

Art, 14.
Deze verordening treedt in werking

op den dag der uitgifte van het Pu-
blicatie-blad, waarin zij geplaatst
is, en alsdan vervalt de Publicatie
van 1828. No. 127.

MEMORIE VAN TOELICHTING.

Daar het ondergeteekende gebleken
is, dat er in het oude gedeelte van
de Willemstad enkele woningen zijn.
die uit een hygiënisch oogpunt on-
bewoonbaar moeten neeten, komt
het hem voor, ook iv verband met
maatregelen tot hft voorkomen of
het tegengaan der verspreiding van
onverhoopt zich voordoende geval-
len van besmettelijke ziekten, dat er
wetsbepalingen in het leven worden
geroepen, die het mogelijk maken,
zulke woningen, zoo zij niet lietep
worden ingericht, onbewoonbaar te
verklaren en te doen ontruimen.

Nevens deze voorschriften acht on-
dergeteekende het zeer wenscheliik
dat de oude bepalingen, opgenomen
in de publicatie van IS2S No. 127,
die aan het hoofd van politie het
recht geven, om te eischen, dat ge-
bouwen, muren en trankeeren, welke
door den vervallen toestand waarin
zij verkeeren, gevaar voor het pu-
bliek kunnen opleveren, of het vrije
verkeer kunnen belemmeren, worden
herzien en voor de geheele kolonie
van toepassiing worden gemaakt.

De verordening, ten opzichte waar-
van speciale toelichtingen der arti-
kelen overbodig voorkomt, geeft z.
i., ofschoon zoo eenvoudig mogelijk
gemaakt, aan eigenaars voldoende
gelegenheid om voor hun rechten
op te komen.

Nieuwsberichten.
Curacao.

H. M. De Koningin.

De kabel bracht ons gisteren de
uitdrukkelijke bevestiging der blijde
verwachting van Hare Majesteit.
De geneesheeren hebben H. M. aan-
geraden alle private audiënties te
weigeren om zich iedere ounoodige
vermoeienis te besparen.

Scheepvaart.

Van I—ls November liepen onze ha-
ven binnen:

Stoombooten 9
Goeletten 16
Bijlanders 8

Totaal : 33 schepen.

Onze Oorlogsschepen.

Dinsdagmiddag stoomde Hr. Ms.
Friesland uit, Donderdagmorgen Hr.
Ms. Heemskerck. Beide schepen vielen
dienzelfden dagbinnen, terwijl zij Vrij-
dagmorgen weder onze haven verlie-
ten en na een paar uren weder bin-
nenvielen, om Zaterdag opnieuw uit
te stoomen en terug te keeren.

Zou deze drukke bedrijvigheid niet
op iets bijzonders wijzen V Is het
niet of zij iets verwachten, wat nog

maar niet komen wil, om geheel
toevallig te zamen een reisje te ma-
ken naar de Kust ?

Onderwijs.

Verleden week Vrijdag heeft Mej.
E. van Romondt, Onderwijzeres bij
het Openbaar Onderwijs, en Zater-
dag de Heer E. T. Ruiz, een ban-
neling vau Haiti, met gunstig ge-
volg examen afgelegd ter verkrijging
van het Diploma voor de Fransche
taal.

Gisteren legde de Heer H. J. Nu-
man,- onderwijzer alhier, met goed
gevolg, het examen af voor boek-
houden.

Acht vrouwelijke leerlingen deden
denzelfden dag admissie-examen voor
de Normaallessen. Allen werden toe-
gelaten.

Aan allen onze gelukwenschen.

Sint Nicolaasfeest.

De bijdragen zijn deze week weder
verdubbeld. De Dames hebben nu
± f2OOO bij elkaar gezameld.

Men moet eerbied hebben voor zulke
taaie volharding; menige honderdgulden moest met 50 ets. tegelijk
bij elkander worden gebedeld.

De toebereidselen voor het feest
vorderen ook snel. De kinderen zul-
len niet alleen feestvieren en een uur-tje pret hebben, maar ook een de-
gelijk, blijvend aandenken van den
goeden Sint ontvangen.

Regenval.

Gedurende de maand October.
mM.rort Amsterdam 150,2l'lantage Savonet 58'

Knip 95„ Klein Sta. Martha 133,1
Siberië 133,1„ Cas Chikitoe 173,3„ Gr. St. Joris 139.0Fuik 136,1
Hoffi abao 175
Sta. Rosa 152,2
Beekenburg 141,1„ Noordkant 141,5

Langste regenval op SavonetZS mM.
Hoogste regenval op Hoffi abao 175

mM.
In de benedendistricten is sinds

een maand geen regen meer gevallen.
Van een plantage ontvingen we

bericht, dat,% van hetgeplante zaad
al verloren was en men daar op
nieuw moest gaan planten.

Stadsreiniging.

Gedurende de laatste acht dagen
in 't h'scalaat aangebracht en door
middel van petroleum verdelgd

64 ratten.
601 muizen.

Vervolgens werden door de aan-
gehuurde werklieden tot werkver-
schaffing uit woningen en openbare
plaatsen aan de Overzijde verwijderd
en daarna door middel van petro-
leum verbrand 85 karren oude rom-
mel en vuilnis.

DeKamer van Koophandel.

Er is druk gestemd Donderdag-
morgen. 79 kiezers hebben vau hun
recht gebruik gemaakt. Maar toch
bleven er nog een ± 130 thuis.

Herkozen werden de Voorzitter A.
Jesuhün
en de Secretaris C. G. de Haseth Cz.
terwijl er een herstemming moei
plaats hebben tusschen de lieer J.
I. G. Eckeb en B. E. v. d. Veen
Zeppenfeldt.

(¡een van beiden behaalde devolstrek-
te vereisen te meerderheid.

De eerste verkreeg 36, de tweede
22 stemmen.

De herstemming zal plaats lubben.Woensdag 2 Dec. a. s.

Castro.

Onze geachte Collega El Imparcial
weet uit een bericht zeer onlangs uit
Caracas ontvangen mede te deelen,
dat de geneesheeren den President
hebben aangeraden, zoo spoedig mo-
gelijk naar iïuropa te vertrekken om
zich daar aan een gevaarlijke opera-
tie te onderwerpen, welke de genees-
heeren te Caracas niet aandurven.

Volgens onzen geachten Collega
„De ('ur. Cour." moet Castro op een
klacht uit Maracaibo geantwoord
hebben, nog een weinig geduld te
oefenen, dat de zaken zich spoedig
zouden regelen.

.Met het vertrek (de vlucht) van
Castro?

Hupsenplaag.

In 't begin wilde het niet erg vlot-
ten met 't rupsenzoeken. Er waren er,
die het te viesch vonden en te veol
werk, anderen vreesden zelfs, uit bij-
geloof, 't volgend jaar dubbel zwaar
geteisterd te wordeu, als ze dit jaar
de rupseu vernietigden.

Gelukkig heeft't gezonde verstand
eu de practische voordcelen toch ein-

delijk over al die bezwaren de over-
winning behaald.

Op Barber, Flip, Siberië werden
zooveel rupsen aangebracht, dat de
aldaar gevestigde politieposten reeds
lang het toegestane crediet hebben
uitgegeven. En nog steeds gaat men
voort met rupsen telbrengen. Tot
IS.Xov. 11. waren reeds 62 liter in
gebracht. Moge het Gouvernement
het begin van deze nieuwe gewoon-
te op CoTöeao zoo krachtig mogelijk
blijven bevorderen, opdat langzamer-
hand hier de goede gewoonte ont-
sta, welke op Aruba reeds met vrucht
wordt gevolgd n. m. om rupsen te
gaan zoeken, zoodra zij zich vertoo-
nen.

Met vreugde vernemen wij, dat een
nieuw bedrag werd toegestaan om
de rupsen op te koopen.

Armoede.

De Correspondent van Bonaire
schrijft aan La Cruz, dat het Gouver-
nement aldaar heeft opgehouden be-
schuit rond te deelen aan de arme
schoolkinderen, en werk te verschaffen
aan de werkloozen.

Omdat de mannen van Bonaire wei-
gerden voor 60 en 40 ets daags in Su-
riname tegi.an werken,.besluit het
Gouvernement toch, hopen wij, niet
dat dearmoede en werkeloosheid niet
buitengewoon groot zijn op Bonaire.
Ken ieder die den toestand een wei-
nig kent zal van de groóte ellende
op Bonaire ten volle overtuigd zijn.

Op de Playa groeit nog zoo goed
als niets; wel viel er meer regen op
Rincón, maar daar brengt de grond
nog bitter weinig voort, waarmede
de menschen zich kunnen voeden.

Hopen wij, dat het Gouvernement
nog eenigen tijd vooit zal geen met
Bonaire te helpen, 't Is er hard noo-
dig. Vergeten wij ook niet, dat men
op Bonaire geen meevallertjes heeft,
zooals buitengewone giften en St. Ni-
colaasfeest.

„El Chorlito."

Wij ontvingen in dank van den
Heer Ah.nold Salas, door bemidde-
ling van den Heer A. D. de Jongh,
een monsterfleschje van het Colum-
biaansshe mineraalwater uit de bron

ElChorrito" te Uciacuri (Columbia).
Het is te New-York chemisch onder-
zocht door Mr. Oscar Textor en
gebleken heilzaam te zijn voor hen
die lijden aan dispepsia of andere
maag-stoornissen.

Koloniaal Verslag Staat J.

Landsgebomcen en Openbare "Werken.
(Vervolg.)

Baggerarbeid. Voor de baggerwer
ken werd een nieuwe machine aan-
geschaft. De oude machine, die het
geheele jaar zooveel mogelijk in dienst
moest, gehouden worden, vereischte
veel herstelling.

De uitgebaggerde hoeveelheid spe-
cie bedroeg 1180 M»,

Met den beugel werden het Waai
gat en Rifwater sehoongehouden.

De voor de straten geplaatste pon-
ten voldoen vrij goed.

Triangulatie,, Topographische opneming,
Damaanleg. De triangulatie voor het
eiland Curagao is atgeloopen en de
driehoekspunten van het net zijn
met palen van beton, met nummer-
plaatjes in portland cement, aan-
gegeven.

De topographische opname heeft
over ongeveer 150 KM2 plaats ge-
had.

In het belang van de waterver-
schaifing werden op het eiland Cu-
ragao 36 nieuwe overeenkomsten
voor damaanleg met eigenaars van
gronden afgesloten, terwijl er nog
22 van het vorige jaar werden af-
gedaan.

Verder had met gouvernements-*
steun damaanleg plaats op de huur-
gronden in het 2e, 3e, 4e en 5edistrict.

Aan den stelselmatigen damaan-leg in de vallei van Scherpenheuvel
werd met kracht gewerkt, terwijleindelijk de cultuurtuin Gerustheid
(a) Caas Chiquito van dammen werdvoorzien.

Nabij de plantage Popo en de ne-derzetting Seroe Fortoena werd een
gouvernementsput gemaakt, terwijl
aan een put ter hoogte van de plan-tage Flip een begin werd gemaakt.De landsgebouweu op de andereeilanden der kolonie werden zooveelmogelijk hersteld en de wegen on-derhouden.

Op Aruba werden de gevangenis-lokalen, die in zeer slechten staatverkeerden,fgeheel nieuw opgetrokken.
Op Bonaire weid het schoolge-bouw verbouwd en vergroot. Aan dengouvernemen tsteiger werden 15 pa-len en een groot gedeelte van hetdek vernieuwd. In het dorp Rincónwerd naast de spreekkamer van den

gouvernements-geneeskundigeeen ge-bouwtje voor algemeeueu dienst opge-trokken. Ter vervanging van derechercheboot, die door het zwaarweder van October 1906 onbruik-baar was geworden, werd een nieuweboot van grootere afmetingen ge-bouwd. Voorts werden uitgediept inheb dorp Rincón de vergaderbak
tfentura en bij Goeroeboeroe de ver-gaderbak gevormd door twee aldaargemetselde dammen. De putten vanWanapa werden schoongemaakt.Op St. Martin werd het school«-e--,£"!? lein Baai vergroot, en d°atte Phihpsburg aan de zijden van
nieuwe slungels voorzien. Het raad-huis onderging vele herstellingen enwerd daarenboven geheel geverfd.De brug over het zoogenaamdezoetwatermeer werd hernieuwd. Deweg leidende over den Kaapbaaibero-
werd verlegd.

Op St. Eustatius werd een wind-molen aangeschaft en werd het huisvan den gouvernements-geneeskun-dige geverfd en de westgevel van degezaghebberswoning hersteld

De Koloniale Reserve.

De door ons, veertien dagen ge-
leden, aangekondigde uitvoering had
te Nijmegen plaats op den voor-

avond van het vertrek der 25 man
suppletietroepen naar Suriname. De
zuivere winst bedroeg f 110, welk be-
drag zij overmaakten aan Luitenant
C. van Roggen, die hen naar Suri-
name zou geleiden en verder door-
reizen naar Cuiayao.

Buitenland.
UitTrinidad.

Catholic News26 Sept.
Het Venezolaansche schrikbewind.
De toestand in Venezuela, naarluid de berichten, schijnt van kwaad

tot eiger te gaan en het despotisme
van Gral. Castro ontaardtin een echtschrikbewind. Zonder eenigen vorm
van proces worden zij die verdachtworden hem of zijne politiek niet ge-
negen te zijn in de gevangenis ge-
worpenop Castro's last of op last vau
zijne ondergeschikten; zelfs 'de zonender slachtoffers, jongelingen van 12
tot 20 jaar, worden dikwijls medegekerkerd. Dat zelfs zijn toorn zichuitstrekt tot de kinderen zijner te-genstanders, is iets barbaafsch enongehoord. Dit alles, gevoegd bij zij-
ne handels-en industrieele politiek
brengt Venezuela ten onder, terwijlzijne buitenlandsche politiek hem in
moeilijkheid heeft gebracht met
Frankrijk, Holland, de Ver. Statenen Colombia en die moeilijkheden zul-
len weldra tot eene voor Venezuela
onaangename oplossing moeten ko-
men. Hier in Trinidad heeft zijnewillekeurige bemoeiing met de stoom-
vaart op den Orinoco en den han-del tusschen Venezuela en Trinidad ge-leid tot de verhooging van den prijsvan het rundvleesch, daar er geen vee
meer kan komen van Ciudad Bolívar.Ook cacaoplonters aau de overzijde
der golf zijn genoodzaakt hun cacaonaar Carúpano te zenden en vandaar
naar Trinidad. Er loopt een ¡re-
rucht, dat Pres. Castro aan hetBestuur van Trinidad gevraagd heeftde proclamatie van Mei jl. te herroe-pen waarbij uitvoer van wapenen
wordt toegestaan. Men kan zulk eenonbeschaamdheid nauwelijks .geloo-
\'en en het wordt tijd, dat Bestuur
en Regeering eens komen tot een
gevoelige en mannelijke beslissing
in zake Castro's gebruik van Til-
dad, dat hij beschouwt als iets, dat
hem wel diensten bewijzen kan, maar
dat hij tegelijk vervolgt en zeer on-vriendelijk behandelt.

S Oct.

Onze betrekkingen met Venezuela.

De prijs van het rundvleesch is te
Port of Spain gestegen van 18 tot 20
cent tengevolge van een verbod van
Pres. Castro om voort te gaan met
de vaart van de stoomboot Delta
tusschec Ciudad Bolívar en Trinidad.
Deze stoomboot bracht ons geregeld
vee aan. De ernstige wil om onze ko-
lonie te benadeelen wordt enkel g<<"-
venaard door onze hardleerschheid
en onze hardnekkigheid om geene
middelen te zoeken teceinde Castro
met gelijke munt te betalen. Waar-

I Un Alimento Fel» I
17L Aceite de Hígado de Bacalao no contiene j£

X *-* principios activos como pretenden algunos i
j^ fabricantes de medicinas secretas.

& Els un alimento como la leche, y los huevos,
Q por ejemplo; yde la misma manera que á nadie <Qs
V que tenga que alimentarse con leche y con huevos
V se le ocurriría sustituir estos alimentos con cosas fl»
V que se dijesen contener sus principios activos, así <fl»*@> aquellas personas que para nutrirse y engordar <fl»

8 tienen por necesidad que tomar el Aceite de _*
V' Hígado de Bácalac nde tornar el mismo fl»<S? aceite yno esos preparados secretos que se dicen Á
«j» estar compuestos de cita :;tíncioios activos. ajjje
m& rfSiit La parte nutritr» -■ aceite de hígado de 2
t bacalao, es decir, lo que hay en el aceite que g

fortalece y-engorda, es la grasa especia! que el
aceite contiene en su combinación natural.

Es, por tenio-, un e nos tomar
botellas ymáa;boteli s preparados que se «^üian como \r. [n ¿abor, com- <§»
puestas de loa principios activos dei Aceite de a&

**? Hígado de pacctíao ::j no contienen ni una &
Zg sola c;ota del o son otra cosa que i&

mezclas de substancias extrañas á él, en las cuales q¡¿P
predomina el alcohol carecen en absoluto §s
de todas 1. que han hecho de! &

# Aceite de Hígado de Baralao el alimento más j§b
'y* poderoso q^e existe. o

¿¿EL.Los enfermos atacados de Tísi?., de Anemia,
de Escrófula, Raquitismo y otras afecciones que £
exigen el vso continuado del Aceite de Hígado

"jf dé bacalao, como alinseate, deben siempre tomar '^"8" —, *<?1 p I . . AA «6»

que trata cempuesfe ¡te más puro y qué ha
f^9 sido recomendada por máa de 35 años por todos x

¿^ los médicos orno la única
iM^t'ApS' forma en que debe tomarse el Aceite de %ét*'' U' 3 1 Tt " x 1>ssrffeiií íligatío Cíe lia mejor tole-

|>: ¡ rado por e¿ -.3 digerible y X
¡te el uso libre V?

j del Aceite de Hígado de Bacalao tanto X
en las estacsoí seas del añocomo en

; y /,'? 1 j - i " "" - «s»S ! ('/'ÍV "** «e riguroso calor, sm perjuicio para X,''ii ,¡i j las funcione I ivas del enfermo.
l¿ í .ff l " 'Si/ H 1 SCOIT & JOV/r-íK. Quiaiicos J^



om zouden wij langer rundvee van
Venezuela laten komen, terwijl wij
Denierara en andere toevoerbronnen
hebben, die ten slotte zullen blijken
voordeeliger voor ons te zijn, ook
omdat zulks de eigen rundveeteelt
zal in de handwerken, en de kolonie
kan gemakkelijk zooveel voortbren-
gen, dat zij in hare eigen behoefte
van rundvleesch voorziet. Zoodoende
zullen wij maar zeer weinig afhanke-
lijk blijven van buitenlandschen toe-
voer. Waarom moeten wij, zoolang
Castro ons zoo onvriendelijk behan-
delt, toelaten, dat hij hier een con-
sulair vertegenwoordiger heeft of,dat hij hier zijne telegrammen ver-
zendt, gebruik makend van onzen te
legraafdienst? Als het kleine Holland
zijne tanden laat zien nu de despoot
den haudel belet tusschen Curaeao
en Venezuela, waarom zou dan het
Engelsche Gouvernement nalaten de
belangen van Trinidad in dezelfde
omstandigheden te beschermen ?
Waartoe oehoeven wij een Gezant te
Caracas te onderhouden, als een oor-
log op handelsgebied mag gevoerd
worden tegeu deze Engelsche Kolonie?
't Is geen wonder, dat een liberaal
Gouvernement bij de bewoners der
Koloniën zoo weinig vrienden telt!

H Oei.
Venezuela.

Onze buurman in den persoon van
Gral Castro, gaat voort met zijn on-
vriendelijke politiek tegenover deze
Kolonie, De vraag is geoorloofd, of
ons Bestuur de zaak wel heeftblootge-
legd aan den Staats-secretaris in En-
geland, en zoo ja, welk dan zijn ant-
woord geweest is. Eene dergelijke
mededeeiing kan aan de bevolking
niet onthouden worden, zonder terug
te keeren tot het doofpot-systeem,
dat door de Koninklijke Commissie
van 1903 veroordeeld is. Er is in
onze geschiedeuis bijna geen voor-
beeld aan te halen, waarbij de
regeering van Engeland zoozeer
onze belangen heeft'" verwaarloosd
als nu in ouze betrekkingen met Ve-
nezuela. Wat het Bestuur der Ko-
lonie betreft, is bet te hopen, dat
het de middelen zal weten te vinden
om het handels-welzijn der kolonie
te bevorderen. Betrekkelijk de ver-
houding van Holland en Venezuela
verneemt men weinig meer, sinds
Holland aan Castro den termijn ge-
steld beeft van 1 Nov. om het decreet
van 14 Mei terug te roepen. Dezelfde
oorlogsschepen liggen in Curacao ge-
reed en hier in Trinidad stelt men
het levendigst belang in deu uitslag
van den twist tusschen de twee lau-
den.

31 Oct.
Venezuela.

Het nieuws in zake den Venezo-
laauschen toestand is, dat men zegt,
dat Castro geweigerd heeft de twee-
de Hollandsche nota in overweging
te nemen en dat Mr. Mc Kinnon
Wood, onder-secretaris van Sf.aat
voor Buitenl. Zaken iv antwoord op
een vraag in het Lager Hnis, heeft
verzekerd, dat bet Bestuur der Be-nedenwindsche eilanden is opgedra-
gen een onderzoek in te stellen aan.
gaande de aanhouding van den En-
gelseben schoener Lady Kensington, die
door Venezolanen is opgebracht, ter-
wijl hij afdreef naar Margarita op ee-
ne reis van St. VincentnaarTrinidad,
en aangaande de gevangenneming
van bemanning en passagiers.

Sommigen onzer lezers zullen zich
een dergelijk geval heriunereu, dat
zich heeft voorgedaan met den schoe-
ner Lyric twee jaar geleden. Toen
gelastte het Gouvernement ook een
onderzoek en daar bleef het brj. Men
zou waarlijk zeggen, dat wij Pres.
Castro moeten bedanken voor zijne
beleefdheden in zake de Lady Kensing-
ton, te oordcelen althans naar de
lamlendigheid, waarmede Engeland
de belangen van zijn kleinere kolo-
nies behartigt.

Intusschen is een nieuwe Venezo-
laansche Consul verleden woensdag
hier per schoener van Cristóbal Co-
lón aangekomen. Wat komt die man
hier doen? Dat is moeilijk te zeggen.
Handel tusschen de beide landen is
door den despoot Castro verboden,
behalve nog, dat er 30% differentiee-
le rechten bestaan. Ook is het verbo-
den, dat passagiers van Venezuela
naar Trinidad komen. In verband
met die terughouding van personeu
in Venezuela gebeurde verleden Maan-
dag iets eigenaardige.

Kif passagiers voor Trinidad na-
men hunne plaatsbilletjen op de fran-
sche boot voor Martinique, maar
konden hier afstappen in plaats van
op hunne voorgewende bestemming.

Alle klachten, die aan het Engelsch
Gouvernement te Londen worden
gedaan, zoo werd in de laatste ver-
gadering van de Kamer van Koop-
haudel verklaard, worden eenvou-
dig voor kennisgeving aangenomen,
verder niets. In de zaak van Holland
schijnt echter een krachtiger politiek
ontwaakt en men bericht, dat Castro
La Guayra in staat van verdediging

brengt, daar hij verwacht, dat na 1
Nov. er wel krachtiger projectielen
zullen geworpen worden dan Hol-
landsche Nota's.

UIT NEW-YORK.
New-York Herald 28 Oct. 1908.

Het blad van Castro
tegen M. Roosevelt.

„Terwijl de figuur van Roosevelt
zich onderscheidt door zijne da-

,,den van geweld en zijne uitingen
van Cesansme, alles verachtend wat

„niet met zijne meening strookt,
„schittert Castro als de kampioen
„van recht,— orde,— rechtvaardig-
heid, en de waardigheid en bescha-
,,ving der moderne volkeren."— Dit
is de nederige vergelijking, die El Con-
stitutional tusschen de twee macht-
hebbers derbeide Republieken maakt.
Verschillende hoofdartikelen verschij-
nen nu in dat blad terbestrijding van
President Roosevelt en vooral van
zijne woorden in deu Open Brief aan
VIr. Bryan, waar hij zegt: „Daaren-
,,boven hebt gij hoog gehouden de
„vaan van wettelijke eerlijkheid, wier

banen voor dit volk de weg geweest
zijn, om te komen tot gerechtigheid

„en eerlijke rechtsbedeeling."
Waarom dat voortdurend criti-

seeren en aanvallen van Pres. Roo-
sevelt ? Het antwoord werd mij ge-
geven door een van de hooge beamb-
ten in Castro's Regeering, toen hij
mij meedeelde, dat heteenig gevaar
voor Venezuela en Castro op het oo-
genblik gelegen is in President Roo-
sevelt.

Men vreest hier (in de omgeving
van Castro) dat Roosevelt achter
Holland zit en dat Hollands strijd-
plau vooraf is goedgekeurd door
Roosevelt, ja, dat de geheele zaak
is uitgeknipt en in elkaar gezet te
Washington, met Frankrijk als een
deel van bet program. De omge-
ving van Castro verhoopt hartelijk
de nederlaag van Mr. Taft, dewijl
men denkt ii Mr. Bryan een vriend
of ten minste een minder geducht
vijand te zullen hebben.

Zij kunnen echter ondervinden, dat
President Roosevelt nog tijd in o-
vervloed zal hebben om zelf vóór 4
Maart de Venezolaansche zaken te-
regeleu, tenminste als hij cc niet
als een erfenis overlaat aan zijn op-
volger.

Él Constitucional zet aldus zijne ver-
gelijking tusschen Roosevelt en Cas
tro door:

„Terwijl de eerste Magistraat
van de Amerikaansche natie aldus

„tracht te vernietigen al wat de na-
„ties heiligs en onschendbaars be-
„zitten, vinden wij hier in het Ve-
„nezolaansche vaderland, 't welk be-
,.gehuldigd wordt van woelingen en
„wanorde, dat de eeuwige beginselen

van wet en zedelijkheid zonder welke
geon politiek gebouw kan voort

'„bestaan, hier gelden als een gewoon
iets in zijn bestaan."
„Kabelberichten van jongen datum

melden ons, dat de Amerikaansche
President politieke en rechterlijke
overheidspersonen heeft beleedigd;
terwijl de President van Venezuela
iedereen veroorlooft vrijelijk te han-
delen binnen de grenzen van zijn
bevoegdheden, beschermd door de
constitutioneele majesteit der natie 1"
(Boem! Reu. Am.)

„Laat de wereld oordcelen, wie in
zijne handen heeft het onderwijs

„ván beschaving en republicanisme,—
„Roosevelt. die vernietigt wat het hei-
„ligst is in het beschaafde en repu-
„blikeinsche leven,— of Castro, die het
„in het leven roept en het omhoog
„heft. De beslissing kan niet twijfel-
achtig zijn: de huldigende uitspraak
„der menschheid is voor den Restau-
rador van Venezuela, dewijl hij na
„zijne zegepralen op het slagveld,
„ook bevochten heeft de zegepraal
„der princiepen."

„Wat in de Ver. Staten omgaat
„en hun droeven staat van verval

en demoralisatie aantoont, is dui-
„delijk en klaar voor al de volkeren
„der aarde en is dubbel bedroevend
„in zekere volkeren, die zich hoog-
,,moedig opwerpen als hunne leiders
„en voorgangers."

„Hij, (President Roosevelt) is het
„hoofd der natie, die beweert de zen-
„ding uit te oefenen van opvoedster
„van geheel Latynsch Amerika, hij, die
„zich zelf getoond heeft als de vijand
„van openbare en zedelijke wettelijk-
heid !'r

Frankrijk en Amerika samen.

Dat Frankrijk en Amerika in de
nasste toekomst eengezamenlijk plan
hebben, om hunne geschillen met Ve-
nezuela voor goed te regelen, blijkt,
naar men meent, duidelijk uit het feit,
dat 't Amerikaansche Gouvernement
altijd nog in Caracas in huur houdt
de ruime en kostbare woning van
Gral. Matos, die jarenlang tot Ame-
rikaansche Legatie gediend heeft, en
ook hieruit, dat Frankrijk geen ver-
dere poging gedaan heeft, om een
waarnemer der Fransche belangen te
zoeken nadat President Castro zoo

bot den Braziliaanschen gezant ge-
weigerd heeft, deze taak op zich te
nemen.

Er liggen nu zes verschillende ter-
mijnen van afbetaling van Fransche
eischen in de Bank van Venezuela; en
terwijl de Fransche sehuldeischers,
die zoozeer om hun geld verlegen
zijn, hunne penningen niet kunnen
krijgen, wordt die som altijd grooter
en grooter. Ook ala Fransche onder-
danen in moeilijkheid komen, moeten
ze als blinden rondtasten; want zij
hebben noch gezantschap, noch con-
sulaat, dat hunne moeilijkheden ter
hand neemt. Het is moeilijk aan te
nemen, dat Frankrijk dezen stand
van zaken, lang kan laten duren.

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.

COCKTAILS TEURAPETICOS.
Las propiedades alimenticiasy nu-

tritivas del aceite" de hígado de ba-
calao dependen en absoluto de las
grasas que entran en la composi
ción natural del aceite. Estas gra-
sas son digeridas y asimiladas con
mucha más facilidad que las otras,
debido á la presencia en el aceite de
bacalao de ciertos compuestos deri-
vados del hígado, que permiten la
pronta emulsificación del aceite por
los fluidos del estómago—y hacen
que 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 que 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.

Ka evidente pues que el aceite de
bacalao es un alimento y no una me-
dicina y que todas sus virtudes ali-
menticias están en lus grasas qué en-
tran en su composición—y por con-
siguiente todas las preparaciones
que pretenden estar hechas de los
principios activos del aceite y 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 de bacalao, porque carecen de
la grasa, que en la partedel aceite
que nutre y alimenta —su composi-
ción tiene mucha semejanza con la
de los COCKTAILS—y Bii 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 9ulfato
de estricnina.

Esas preparaciones, que se dicen
contener los principios activos del
aceite de hígado de bacalao, son es-
pecialmenente 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.

El aceite de Hígado de Bacalao es
insustituible como alimento — como
un reconstituyente poderoso de la
sangre, de los tejidos, dé los nervios
y de los huesos—y el modo más ra-
cional de administrarlo, según lo ha
probado la experiencia de más de 30
años y según la opinión universal
de los médicos, es la EMULSIÓN DE
SCOTT, que está compuesta del acei-
te más puro y de otros ingredien-
tes que aumentan considerablemen-
te la eficacia nutritiva del aceite.

-» "«
StudieaanNederlandscheHooge-scholenenRijk-InrichtingenvanOnderwijs.

Aan degenen die inlichtingen wen-
schen betreffende de studie aan de
volgende Nederlandsche Hoogescho-
len en Rijks-Inrichtingen van onder-
wijs worden deze kosteloos verstrekt
door de volgende commissie voor
inlichtingen samengesteld door de
Studenten-Afdeelingen van het Al-
gemeen Nederlandsch Verbond :
Voor de Rijks-Universiteit të Leiden

en voor algemeene inlichtingen:
A. Welcker, Morschweg 24,
Leiden.

Voor de Gemeentelijke Universiteit te
Amsterdam:

J. R. Kollewijn, Ruischstraat 10,
Amsterdam.

Voor de Vrije Universiteit te Amster-
dam:
D. Rumpff, Keizersgracht 162,
Amsterdam.

Voor de Rijks-Universiteit te U-
trecht:
J. Baart de la Faille, Maria-
plaats-18, Utrecht.

Voor de Rijks-Universiteit te Gro-
ningen:

A. C. J. A. Greebe, Joz. Israël-
straat 95a, Groningen.

Voor de Technische Hoogeschool te
Delft:
W. M. Roessingh van Iterson,
Koornmarkt 65, Delft.

Voor de Rijks-Veeartsenijschool teUtrecht:
De Secr. van het Veterinair
Studenten-Corps „Absyrtus",
adres Rijks-Veeartsenijschool te
Utrecht.

Voor deRijks Hoogere Land- Tuin-
en Boscbbouwschool en deRijks-
land-bouwschool te Wageningen:
De Secr. der Vereeniging „Stu-
diebelangen" te Wageningen.

Advertentien.

St. Tuomaskring.
Maandag 23 November gewone
vergadering. Aanvang half
acht.

De Directeur,
P.fr.RJ.C.WAHLEN.

JOHN DEWAR'S
Scotch Whisky

BEKROOND MET

50 GoudcQ iYedailles
Agenten voor Curacao, ,

DE LANNOY & Co-
Botica Central.

ai/ Explosión de la ■%

para debido
-^¿Zffib al uso del )
A?W<mmT Kero4enc Comun. *

totkpmWlu«L^\ /'a^\\^

Explosioryf^A^m >»^ f

Ll>t\*GMAN 6. nARTIp*"
>«HW YORK, ü.»"

"

„,_ . enta Por La* ""m
Alumce*-

Photographische Inirchting.
Soublette et Fils,

HOPPHOTOGRAPEN
VAN

11. M. deKoningin der Nederlanden

BEKROOND
te Amsterdam 1883,„ Antwerpen 1885,„ Chicago 1893, en„ Curacao, Eerste Prijs Eere
medaille, 1904.

Curacao, Waterkant. Otra-
banda.

GRAFMONUMENTEN.
GRAFZERKEN,

in MARMER, Belgisch, Beiersch
en Zweedsch GRANIET.

Groóte Voorraad. Billijke Prijzen
PHOTO'S TER INZAGE.

Steenhouwerij.
Marmerwerken.

H. P. EÜWKNS,
Onde Varkensmarkt- Doddendaal.

Nijmegen. Holland

Bekendmaking.
De verkoop van ZILVEREN, GOU-

DEN en JUWEELEN VOORWER-
PP^N, beleend ter Spaar- en Beleen-
bank van V"u Maart 1907 t|m 31»
Augustus 1907 onder
N"" 1083 X tlm Nu 8394 X
zal plaats hebben op DONDERDAG
den 26" November a. s. en volgende
Donderdagen.

Belanghebbenden worden verzocht
den verkoop te voorkomen, door de
aanzuivering der verschuldigde inte-
resten.
Curacao. den 16"* 11. November 1908.

De Voorzitter.
A. JESURÜN.

Adverteert steeds
IN DE

Amigoe di Curasao,
het meest gelezen der
hollandsehe bladen in
de kolonie.

j__B_ y?sk 4»

van de stoomschepen der „Red D Line" tusschen
w je w - ir o iik,

PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAQAO.
1908. Marcb. Zulia Marcb.

Aertrekt van Nbw-Yohk „ Oct. 3 Oct. 10 Oct. 17 Oct: 24 Oct. 81 Nov. 7
Komt aan te La Guaira 10 18 24 Nov. 1 Nov. 7 16

Vertrekt van „ 12 19 26 2 9 1«
Komt aan te Pto. Cabello 20 3

Vertiekt van „ 20 8
Komt aan te Curacao 13 21 27 4 10 18

Vertrekt van „ 13 21 27 4 10 18
Komt aan te Maracaibo 14 22 28 5 11

Vertrekt van „ 17 25 31 8 14 22
Komt aan te Curacao ! 17 26 Nov. 1 8 16 28

Vertrekt van „ . 18 26 1 9 16 28
Doet Pto. Cabello aan 27 10 2*
Doet LaGüaira aan 19 2 1* „
Komt aan te New-York.... I 26 Nov. 4 9 18 83 Dec. 9

Drukker t

ALFREDO F. SINTIAGO
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