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Staat en Armenzorg.
A. De Staatendeindividueele liefdadigheid.

Liefdadigheid kan individueel en
genootschappelijk uitgeoefend wor-
den.

De individueele liefdadigheid is de
meest natuurlijke, de meest spon-
tane. In vele gevallen van oogen-
blikkelijken nood is zij volstrekt on
misbaar, en dikwijls stelt zij daden
van verneven deugd.
't Is waar, in het oog der moder-

ne philanthropie heeft zij veel op haar
kerfstok. Zij bepaalt zich vaak tot
het geven van aalmoezen zonder on-
derzoek en zonder controle. Eigen-
lijke liefde is haar dikwijls vreemd.
Laat ons echter niet te hard zijn
in ons oordeel over haar.

Men zou grootelijks dwalen, indien
men meende, dat de individueele lief-
dadigheid zich beperkte tot het ge-
ven van aalmoezen aan de deur of
op straat. Er wordt in het verbor-
gen door afzonderlijke personen veel
goed gedaan, veel nood gelenigd,
veel hulp gebracht; en ieder kent in
zijn naaste omgeving wel voorbeel-
den van edelmoedige zielen, wier
grootste geluk het is, stil en onop-
gemerkt het droevig lot der armen
te verzachten, niet slechts door
stoffelijke hulp, maar ook door per-
soonlijke toewijding en zedelijken
steun. Staatsinmenging zou hier bij-
na heiligschennis ;'ij::.

En wat het geven van aalmoezen
betreft, zeker, het ondoordachte ge-
ven van aalmoezen langs de straat
en aan huis bevordert, zoo het al-
gemeen op groóte schaal geschiedt,
bedelarij, luiheid, pauperisme. Doch
een verbod om aalmoezen te geven
ware onnatuurlijk en onuitvoerbaar.
Hier helpt geen redeneeren, hier hel-
pen geen wettelijke bepalingen, de
natuur is sterker dan het verstand
en krachtiger dan de wet.
B. De Staat en de genootschappel'jke lief-

dadigheid.

Hoeveel goeds ook door afzonder-
lijke personen worde tot stand ge-
bracht, zoolang de liefdadigheid in-
dividueel wordt uitgeoefend, kan zij
haar volle kracht niet ontplooien.
Dit kan zij eerst, wanneer de afzon-
lijke personen zich vereenigeu. Want
velen, die de stoffelijke middelen be-
zitten om hulpbehoevenden bij te
staan en het gaarne zouden doen,
missen daartoe den tijd of de ge-

schi'-theid; anderen, die wél geschikt
zijn, wél tijd en lust hebben, missen
dikwijls de noodige middelen. Door
vereeniging van krachten wordt dit
bezwaar uit den weg geruimd.

Bovendien is vereeniging een voor-
behoedmiddel tegen ontmoediging,
welke bij de verzorging der armen
zoo licht intreedt; z:j" schept eene
nuttige onderlinge controle; zij voor-
komt of vermindert a.tans het on-
doordachte geven van aalmoezen
zonder onderzoek; zij is een bron
van licht door de wederzijdsche me-
dedeeling van opgedane ervaring.

Nauwelijks was dan ook de eigen-
lijke, ware liefdadigheid, welke het
heidendom niet kende, onder den
invloed van het Christendom ge-
boren, of zij gevoelde de behoefte aan
samenwerking en reeds ten tijde der
Apostelen werd de liefdadigheid geor-
ganiseerd in de kerkelijke gemeente.
Veel later ontstonden daarnaast ver-
eenigingen van bijzondere personen,
welke niet samenvielen met de ker-
kelijke organisatie, eerst nog onder
leiding en toezicht der Kerk, later
geheel of gedeeltelijk onafhankelijk
van haar.

Zoo zijn onstaan van den eenen
kant de kerkelijke liefdadigheid door
parochiale armbesturen en diakonieën
uitgeoefend als vertegenwoordigers
der kerkelijke gemeente, van den an-
deren kant de particuliere lieldadig-
heid in vereeaigingen buiten ieder
kerkelijk verband, dikwijls personen
van verschillende gezindten omvat-
tend; en daartusschen, een reeks van
vereenigingen, welke optreden als
luiu oï meer organeu
van de kerkelijke liefdadigheid, zoo-
als de religieuze orden en de Vereeni-
ging van den H. Vincentius a Paulo.

De invloed ten goede welken de
genootschappelijkeliefdadigheid heeft,
is onberekenbaar grooter dan die van
de individueele liefdadigheid, maar
daarmede kunnen ook grootere be-
zworen sameDgaau.

Algeheele Staatsonthouding niet wenschelijk

Welke moet nu de verhouding zijn
van den Staat tot die verschillende
genootschappen, instellingen, vereeni-
gingeu?

Onze Wet op het Armbestuur be-
moeit zich er zoo goed als niet
mede. Zij slaat nog geheel o,) het
oud-liberale standpunt, dat de o-
verheid slechts mag optreden tot
bescherming der rechtsorde. De on-
dersteuning der armen werd in 1851
eenvoudig „overgelaten" aan de ker-
kelijke en particuliere instellingen
van weldadigheid zouder dat de Staat

zich ook maar eeuigseins met haar
werkzaamheid bemoeide.

Dit beginsel van Staatsonthouding
heeft een lichtzijde, i:i zooverre nl.
dat de vrijheid der bijzondere genoot-
schappelijke liefdadigheid ongerept
is gebleven; maar ook eene scha-
duwzijde, en wel het bijna totale ge-
mis van bepalingen welko die liefda-
digheid kunnen aanmoedigen, bevor-
deren, verbeteren.

Het is de roeping van het Staats-
gezag niet slechts te waken tegen
rechtsschennis, maar ook het alge-
meen belang positief te bevorderen
door het privaat initiatief te steunen
en door zelf op te treden voor zoo-
ver met dien steun het privaat ini-
tiatief nog niet toereikend is.

Daarom moet de Staat in de te-
genwoordige omstandigheden, uu de
bijzondere liefdadigheid te kort schiet
om in aller nood op behoorlijke wij-
ze te voorzien, niet eenvoudig de
ondersteuning dèr armen aan de
bijzondere liefdadigheid „overlaten",
maar deze ook positief bevorderen
zonder haar vrijheid aan banden te
leggen.

De Kerk vordert voor zich zelve
volstrekt niet het „monopolie" dei-
armenzorg, gelijk wel eens beweerd
wordt. Armenzorg is niet alleen het
uitoefenen van eene bij uitstek chris-
telijke deugd, is ook g-een zuiver gods-
dienstig belang, zelfs niet zuiver gees-
telijk, maar voor een deel ook tijde-
lijk en stoffelijk. Hier moeten, zoo
de bijzondere liefdadigheid niet vol-doende is, Kerk en Staat elkaar de
haud reiken.

Middelen tot bevordering der bijzondere
liefdadigheid.

Het verleenen van subsidie.
Vervolgens kan de Staat de ge-

nootsehappelijke liefdadigheid bevor-
deren door het verleenen van subsidie
aan kerkelijke en particuliere instel-
lingen. De wetgever van 1851 was
omtrent het verleenen van subsidie
niet goed te spreken. De ondersteu-
ning der armen werd nu eenmaal
overgelaten aan de bijzondere lief-
dadigheid en in dat stelsel (?) was
eigenlijk voor subsidie geen plaats.
De bestaande subsidies had men
gaarne afgeschaft, doch dat ging
niet in ééns; in de hoop langzamer-
hand dat doel te zullen bereiken,
werd aan Gedeputeerde Staten voor-
geschreven „alle maatregelen" te ne-
men „waartoe zij bevoegd zijn. om
de vermindering er van te bevorde-
ren." (art. 61)

Het verleenen van subsidie in de
toekomst werd wel niet geheel ver-

boden, maar zeer bemoeilijkt. Na het
inwerkingtreden der wet op het arm-
bestuur mochten geen subsidien meer
verleend uit fondsen van burgerlij-
ke gemeenten, dan bij een met rede-
nen omkleed besluit van den gemeen-
teraad, (art. 59) En bij dat besluit
moet volgens art. GO blijken:

1. dat het subsidie volstrekt nood-
zakelijk is;

2. dat op eene billijke wijze is bij-
gedragen door hen, van wie, overeen-
komstig den aard der instelling,
welke subsidie verlangt, in den regel
bijdragen kunnen worden verwacht;

3. dat het bestuur der instelling,
overeenkomstig haren aard en be-
stemming, aan zijne verplichtingen
voldoet.

Bovendien wordt dan nog aan
Gedeputeerde Staten opgedragen,
goed toe te zien, dat alleen bij vol-
strekte onvermijdelijkheid subsidien
worden verleend.

Voor deze belemmerende bepalin-
gen bestaat geen redelijke grond. De
eisch van volstrekte noodzakelijk-
heid behoort te vervallen. Wanneer
eene liefdadige instelling nuttig^ werk-
zaam is in het >ilgemeen oelang,
doch haar doel wegens gebrek aan
stoffelijke middelen niet volledig kan
bereiken, is subsidie gerechtvaardigd
en dikwijls wenschelijk, ook zonder
dat de absolute noodzakelijkheid kan
bewezen wordeD, vooral indien niet
nader omschreven wordt, waartoe
het subsidie noodzakelijk moet zijn,
d. w. z. wat er wel zou moeten ge-
beuren, indien het geweigerd werd.

Ook de tweede eisch, dat nl. op
billijke wijze is bijgedragen door de-
genen van wie in den regel bijdra-
gen kunnen verwacht worden, is ver-
werpelijk. Waarom zou een liefda-
dige instelling, welke in eene maat-
schappelijke behoefte voorziet, wel-
licht aan gemeente of rijk aanzien-
lijke onkosten bespaart, maar in de
laatste jaren de opbrengst van hare
collecteu zag verminderen, zoodat ze
misschien gedwongen is hare kapi-
talen aan te spreken, niet met ge-
meente- of staatssubsidie mogen ge-
holpen worden?

Wanneer de overheid een bepaajd
bedrag zou mogen aanwenden om
zelf te doen wat eene liefdadige in-
stelling doet, dan mag zij ook dat
bedrag gebruiken om die instelling
in haar werkzaamheid te steunen, in-
dien maar blijkt dat de instelling
evenveel voordeel afwerpt voor de
maatschappij, als de overheid zelf
met dat bedrag zou kunnen berei-
ken. Indien dit geb'eken is, is het
subsidie gerechtvaardigd en dan mag
ook de overheid zich uit hoofde van

het subsidie niet het recht aanma-
tigen om zich in de aangelegenhe-
den dier instelling te gaan mengen
en allerlei voorwaarden te gaan
stellen. Onze wet heeft dan ook te
recht geen verantwoording gevorderd
omtrent het gebruik van het subsi-
die. Dit zou trouwens vrij nutteloos
geweest zijn, daar controle toch prac-
tisch onmogelijk is.

Wel laat de armenwet, door over
dit punt te zwijgen, de gelegenheid
open om aan hei subsidie bepaalde
voorwaarden te verbinden. Ofschoon
van deze ruime bevoegheid misbruik
kan gemaakt worden, zou het toch
geen aanbeveling verdienen, een vol-
strekt verbod van subsidie-onder-
voorwaarde in de wet op te nemen,
daar dit licht aanleiding zou kunnen
worden voor een gemeentebestuur,
dat voorwaardelijk subsidie zou wil-
len verleen en, om het geheele subsi*
die dan eenvoudig te weigeren, hoe-
wel ook misschien de betrokken in-
stelling de voorwaarden volstrekt
niet bezwarend zou achten.

Aan de gemeente moet groóte
vrijheid gelaten worden om liefda-
dige instellingen te 6ubsidieeren en
derhalve moeten ook Gedeputeerde
Staten worden ontheven van de ver-
plichting om alle maatregelen te ne-
men, waartoe zij bevoegd zijn, ter
vermindering van de bestaande sub-
sidies. Een dergelijk stelselmatig te-
Sengaan van alle subsidie zonder on-

erscheid is in strijd met cene juiste
opvatting van het doel der Staats*
gemeenschap.

Plicht tot onderstand of vrijheid.
Moet nu aan de gemeente de be-

paalde verplichting worden opge-
legd de armen te ondersteunen, of
moet de gemeente daarin vrij gelaten
worden ?

Naar aanleiding van "deze quaes-
tie zeide de heer Heemskehk in
1870 bij de behandeling der armen-
wet.

„De wet stelt ieder armbestuur in
de mogelijkheid, om hem, die geen
andere zonden begaan heeft dan
dat hij bloedarra is, tot den honger-
dood te veroordeelen Het ge-
meentebestuur als burgerlijk arm-
bestuur beslist, zonder appèl, op de
vraag van onderstand van iemand,
die niets heeft. Tegenover het ver-
zoek van den arme staat absolute
willekeur om hulp te weigeren en
den arme van honger te doen om-
komen." En de Nuts-coramissie de-
ze woorden aanhalende in haar rap-
port voegt er aan toe : „Scherper
veroordeeling van de tegenwoordige
wet is niet wel mogelijk. Elke re-

Feuilleton.
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middag brak eindelijk de zoo lang
gevreesde algemeene opstand der uit-
gehongerde werkeloozen los.

Een leger van ± 1300 trekt door
de straten onder aanvoering hunner
hoofden. De militairen hebbeu post
gevat.

Voor alle ramen en deuren hoo-
pen nieuwsgierigen zich op.

Er heerscht ongewoon rumoer in
straten en stegen. Gillende vouwen,
bonkerige mannen, brutale straat-
jongens.

De politie loopt zenuwachtig heen
en weer. De forten zijn rneb man-
schappen bezet.

De stoet dringt door tot voor het
Gouvernementsgebouw om een
vreeselijken aanval te wagen op
het Gezag?

Och, als ge ook maar een oogen.
blik zoo iets hebt mogelijk gedacht,
dan kent ge ons goedaardig, gedul-
dig, lijdzaam volk niet.

Het geheele leger van 1300 man
wordt gevormd, wel door werkeloo-
zen, doch door werkeloozen van een
bijzonder slag, nl. door arme school-
kinderen, die vacantie hebben.

Zeker, zij zijn bij elkaar gekomen
om te betoogen, om een reusachtige
manifestatie te houden, doch niet
van verzet en oproer, maar van blijd-
schap en dankbaarheid. Zij zullen
een aanval wagen, maar op de ge-
vulde zakken van den goeden Sin-
terklaas.

Vol deftige statie is de groóte Sint
leeds de stad rond gereden, en treedt
nu, begeleid door zijn knechts, in
het midden der ongeduldig-blije kin-
derschaar. Begeerig zien de kleuters
den goeden grijs aan.

Er valt dit jaar zooveel te halen,
want de buit is buitengewoon groot.
Geen wonder, want een ieder, die maar
een beetje bezit, is bezweken voor
een onweerstaanbare overmacht.

Slachtoffers vielen huis aan huis,
niemand bleek bestand tegen donvrieudelijken draDgder hooge Dames
van het Comité, die een lijst aan-
boden om te teekenen tot 'bijdrage
voor een feestje aan het arme school-
kind op Sinterklaas.

Velen hadden slechts weinig te ge-
ven, niet bij gebrek aan goeden wil,
maar bij gebrek aan inkomen. Toch
gaven allen iets. Geen Curagaosch
hart kon ongevoelig blijven, geen
beurs gesloten. Groot en klein nam
den lijst, las, en met een „all right"
teekende men voor idem zooveel. De
conclusie was, dat er ± 2000 gulden
werd bicnengeloodsd.

Het plan was niet mislukt, neen
glorieus geslaagd. Elkaar steunen is

eenmaal een ideaal-liefhebberij van
ons volk.

Daar staan zij nu voor het gou-
vernements-huis, .de kinderen, waar
vandaag het al om draait. Middenin
de muziektent, rondom een nieuws
gierige menigte, op eenigen afstand
de Nederlandsche vlag, die hoog uit-
wappert boven het fort om een ieder
te toonen, dat Curagao nog altijd
een Hollandsehe Kolonie is, en ach-
ter die menigte de aanstaande „we-
reldhaven", waaiin thans geen enkel
schip, dan slechts de oorlogsschepen,
die gestadig in- en uitvaren „tot ver-dediging" der Curagaosche belangen.

Een interessant schouwspel zulk
een kinderparade, waarin niets ge-
dwongen is, niets gemaakt, maar
alles natuurlijk. De Gouverneur mon-
stert de troepen van uit het raam,
maar de jeugd beseft het gewicht
daar niet van. Woelig als een kudde
schapen, gonzend als een zwerm bijen,
hoofd-omdraaiend, schoudertrekkend,
verlegen over zulk een belangstel-
ling en toch ietwat er mee vereerd,
toont hun vroolijk oog en lachende
moud, hoe blij zij zijn en hoe goed
de Militaire Sportvereeniging deed
met zulk een Hollandsen feest over
te brengen naar Curagaoschen bo-
dem.

Een, twee, drie en de muziek
vangt aan. Hoort ze zingen die echt
Hollandsche liedjes; uit de wagenwijd-
open monden huppelen de noten over
de witte tanden en bet klinkt gol-

vend en dansend op de maat:

„Ziet de maan schijnt door de boo-
men"

„Makkers staakt uw wild geraas"

Belangrijk genoeg reeds voor ie-
der nieuwsgierige geeft zoo iets vol-
doening aan menig kindervriend,
wiens beurs misschien wel wat te
veel geleegd is, maar wiens hart
toch vandaag eens extra pleizierig ge-
stemd zal worden, en vervuld met
reine vreugd over een echt-hartelijk
weldoen.

Daar zijn echter nog andere wel-
doeners geweest, die zeker ook recht
hadden op een extra-plaats bij de
uitvoering. Er zijn koninklijke gif-
ten gezonden uit 'het verre Holland.
Weldaden, niet voor één dag, maar
reeds maanden lang. Van die 1300
arme kinderen, die thans luidkeels
hun liedeke zingen voor het Gouver-
nementshuis, heeft verreweg de groot-
ste helft hun dagelijksch broodje ge-
kregen van de Charitas der Katho-
lieken uit het Moederland. Het zou
billijk zijn, dat het gansche kinder-
leger ook eens een proeve gaf van
zangkunst in de lage landen van
Overzee; maar dat behoort nu een-
maal tot de onmogelijkheden. Jam-
mer, uiterst jammer! Wat een succeï
zou het behalen ! wat een probaat
middel om die bron van milde lief-

dadigheid nog langer tijd te doen
stroomen!

Wat zou het Hollandsch volk ver-
baasd staa*. over het kunnen on-
zer meisjes enjknapen! Niemand zou
spijt gevoelen over zijn gift tot ¡on-
dersteuning van het kind-op-school.
Een ieder zou met eigen oogen zich
kunnen overtuigen, hoe nauw ver-
band er bestaat tusschen beschaving
en onderwijs.

Onze bevolking is door de natuur
niet van talenten misdeeld, en ge-
lukkig bezit iedere parochie haar
eigen school. In de stad wordt zeker
% en buiten alle kinderen alléén ge-
schoold naar de beginselen van het
katholiek onderwijs. Is het nu een
algemeen erkend feit, dat onze bevol-
king, in beschaving en ontwikke-
ling niet achter staat bij die der
ons omringende landen, dan komt
daarvan in niet geringe mate de eer
toe aan de bijzondere school. Wie
dus dit werk steunt, bevordert de
beschaving.

En ondersteuning heeft de school
ondervonden. De buitenscholen door
de vrijgevigheid van het Gouverne-
ment, de stadsscholen door de milde
giften der Katholieken uit Holland.

De invloed der school op de vor-
ming van het kind zal nog beter
begrepen worden door een ieder, die
een weinig bekend is met het karak-
ter van ons volk.

Onze menschen zijn hier goedig
van aard en beminnen den vrede



geling zal gebrekkig blijven, als men
niet den moed heeft, den Staatsplicht
als leidend beginsel in de wet op te
nemen.

De gemeente, welke in dit punt te
kort schiet, moet zich niet kunnen
beroepen op de wet, die haar vrijheid
laat. Het moet boven allen twijfel
verheven zijn, dat zij zich schuldig
maakt aan plichlverzuim en al mo-
ge dan op het oogenblik het mid-
del, om haar te dwingen tot het
vervullen van haar plicht, ontbre-
ken, zij zal zich tegenover de publie-
ke opinie niet kunnen verschuilen
achter de bepalingen der wet. Trou-
wens er zijn meer voorbeelden van
een publiekrechtelijken plicht zonder
sanctie.

Het stelsel der openbare armenzorg.

Hoewel het van groot belang is,
dat de autonomie en het zelfbe-
stuur der gemeente geëerbiedigd en,
waar het mogelijk is, zelfs uitgebreid
worden, toch zou het onverantwoor-
delijk wezen, indien de Staat aan de
gemeente alleen den plicht tot on-
derstand oplegde, doch al het overi-
ge aan haar goedvinden overliet.
Armenzorg is geen zuiver gemeente-
belang, maar ook een Rijkstelang,
en daarom zal de Staat algemeene
regels moeten stellen betreffende de
verzorging der armen door de ge-
meente, om deze op goede banen te
leiden en mogelijke misbruiken te
voorkomen.

Op dit punt laat onze armenwet
veel te wenschen over. Van een ei-
genlijk stelsel van armenzorg is geen
sprake. Zij bevat slechts ééue bepa-
ling, welke de vrijheid der gemeente
beperkt. Art. 21 zegb, dub geen bur-

fgelijk armbesbuur onderstand ver-
eenen mag, dan „bij volstrekte on-

vermijdelijkheid". En juist deze be-
paling, welke, volgens de bedoeling
van den wetgever, de hulp van over-
heidswege beperkt tot hetgeen voor
het levensonderhoud volstrekt onont-
beerlijk is, wordt door velen als een
der groóte fouten onzer armenwet
beschouwd. En tot zekere hoogte
met reden.

De mate van onderstand.

Wel is het een goed beginsel, dat,
wanneer heb openbaar gezag onder-
stand verleent, deze beperkt moet
blijven tot het noodzakelijke; maar
niet, als men het zóó opvat, dat
nooit meer verleend mag worden dan
op het oogenblik voor het bestaan
volstrekt onmisbaar is. De mate van
onderstand moet bepaald worden
door hetgeen noodzakelijk is ter be-
reiking van het doel, dat eene goe
de verzorgiug der armen moet na-
streven.

Dat doel nu is niet slechts den
oogenblikkelijken nood te lenigen en
heb droevig besbaan der armeneenigs-
zins te verzachten, maar ook, indien
het mogelijk is, de maatschappelijk
gevalleuen weder op te heffen, de
maatschappelijk zwakken weder te
versterken, opdat zij, tijdelijk gehol-
pen, weer voor zich zelve kunnen
zorgen als zelfstandige leden der
maatschappij.

Om dat doel te bereiken, is ech-
ter ondersteuning boven het bestaans-
minimum dikwerf volstrekt nood-
zakelijk. Intensieve liefdadigheid, ge-
lijk men heb wel eens genoemd heeft,
welke met ecu flinken sboot het
gestrande scheepje weder vlot zet,
is in vele gevallen het eenige middel
om den arme weer terug te brengen
tot een onafhankelijk bestaan en

hem te behoeden voor blijvenden
ondergang. En in zóó verre heefb Oc-
tavia Hill, in haar bekende rede te
Oxford, terecht gewaarschuwd tegen
„liefdadigheid bij mondjesmaat," te-
gen het stelsel om altijd aalmoezen
te geven bij kleine beetjes-

Vv anueer door ruimere bedeeling
gedurende een zekeren tijd, de ver-
loren zelfstandigheid kan herkregen
worden, is dit zoowel voor den arme
als voor de gemeenschap verre te
verkiezen boven eene blijvende be-
deeling, welke het bestaans-minimura
niet te boven gaat. In zulke geval-
len mag dit door de wet niet onmo-
gelijk worden gemaakt.

X Politieke Studiën.)

met alles overwinnende trouw.
Bijna zeker zou \n Europa of Ame-

rika bij zulk een algeraeene ellende,
van zooveel weken en maanden,
reeds lang een oproer zijn uitgebro-
ken en gevaarlijke meetings van wer-
keloozen herhaaldelijk gehouden zijn,
Maar waar zijn hier de socialisten?
Waar de oproermakers? Ja, van-
daag heeft er ook een manifestatie
plaats, maar ecu die juicht van vre-
de. Zingende kinderen met blijde ge-
zichten en dankbare harten, omdat
zij iets ontvangen van den goeden
„Sint" en daaromheen ouderen van
dagen, die blij zijn met den jubel
van 't jongere geslacht. Hierheerscht
blijdschap, hoewel er reden is om te
treuren. Dat is ecu allergelukkigst
verschijnsel. Ons volk hoopt altijd,
vertrouwt altijl, heeft altijd den
blik gevestigd omhoog, naar den
goeden God, en zoo blijven zij tevre-
den met bitter weinig.

Welk een hemelsbreed verschil met
het karakter van onze buren. Revo-
lutie schijnt op Curagao even onbe-
staanbaar als in die landen de vrede.

Er is laatst—o zeldzaamheid —een
opstootje geweest; maar dat was zoo
een onnatuurlijk verschijnsel, dat nie-
mand zich herinneren kou iets der-
gelijks in de laatste 20 jaren beleefd
te hebben. En nu is het reeds lang
in de oude doos. Nog geen twee da*
gen daarna scheen de vrede-zon weer
even helder als altoos op de kale
rots, licht en blijdschap gevend aan
het hart.

Ons vcl'c kent nu eenmaal niet een

mistig en nevelachtig weer, dat me-
nig Hollaudsch harb en hoofd, zoo
ziekeneurig, zwartgallig en ture-
luurech kan maken.

En toch —het kan níet genoeg
herhaald — er wordt geleden, veel ge-
leden, zooveel, dab men nieb begrijpt,
hoe de menschon niet bij massa's
sterven. Maar toch men zingt,
men danst, terwijl men honger lijdt.
Wat benijdenswaardige iuborst!

Maar alles heeft zijn schaduwzijde,
en deze ontbreekt ook hier niet. Men
kan zoo iets noemen — „les défauts
d'une bonnequalité" maar helaas, heb
is een fout.

Dat eeuwig lachen en zingen, ook
in den uitersten nood, driugt wel eens
den levensernst te veel naar den
achtergrond, wat natuurlijk zijn in-
vloed doet gelden bij de opvoeding
der jeugd. Waakzame moeders, en
vermanende en zelf het goede voor-
beeld gevende vaders blijven helaas
nog te veel uitzonderingen.

Huiselijke orde ontbreekt ia menig
gezin bijna geheel. Een ieder doet
wat hij wil, en naar de kinderen wordt
haast niet omgezien. Inéén woord,
het ideaal van opvoeding, is ook
hier nog lang nieb bereikt, daar ont-
breekt nog zeer veel aan.

Doch niet al te streng geoordeeld,
want peu comprendre fait beau*
coup pardonner.

De kleine behuizing—krotten hier
zijn legio— maken 'tTeven-op-straat
voor vele kinderen bijna noodzake-
lijk; de langdurige afwezigheid van
vader-op-zee; het buitenshuis dienefl

van moeder, en niet het minst van
al, het vroegtijdig veel-weten en
veel-zien der kinderen in tropische
landen; het zijn alle factoren, die de
toch reeds zoo moeilijke taak der op-
voeding aanmerkelijk verzwaren.

Heb werk alzoo der school is niet
licht te overschatten, vooral daar
noch Fraters, noch Zusters bij de
Ouders die hulp en steun vinden, die
zij met reden van hen verwachten
mogen, en maar al te dikwijls door
de ouders partij getrokken wordt
voor de kinderen tegen het schocl-
gezag."' Maar ondanks die allerhande sta-
in-den-weg, dwingt heb schibberend
succes van de school eerbied en ont-
zag af voor de opoffering en takt
van degenen, die hun leven hebben
gewijd aan 't heil van de jeugd. Zoo
iets'heet beschaven op groóte schaal.
In de stad alléén ontvangen ± 1000
arme kindereneen onderwijs en on!-
-wikkeling, die niet achter staat bij
die van Holland. Dit is uu juist niet
iets nieuws. O neen, zoo is het reeds
vele jaren lang bij herhaling erkend
door vriend en vijand en principieele
tegenstandere zelfs van alle bijzon-
der onderwijs.

Reeds meermalen, ook deze week
nog, woonde ik de prijsuitdeeling bij.
Maar den indruk, dien men dan
krijgt door al wat men ziet en hoort
en opmerkt, ook gedurende het exa-
men in de verschillende vakken, is
boven alle verwachting gunstig. On-
ze scholen zijn voor de Missie, wat
de scheepvaart is \oor de kolonie:

beide zijn noodzakelijk voor een
fatsoenlijk bestaan.

En nu zullen de gevers beter be-
grijpen welk een uitstekend werk zij
gedaan hebben met door hunne vele
giften hot blijven-schoolgaan der
kinderen te hebben mogelijk gemaakt,
ja zelfs bevorderd.

Onze dank moet groot zijn, als u-
we gaven en wat Gij deedt, weest
er stellig van overtuigd, is een dub-
bel loon en dank waardig, wanb heb
was nieb alleen een werk van licha-
melijke, maar ook van geestelijke
barmhartigheid.

lntusschen hopen wij, dat er spoe-
dig verandering {moge komen in
den ellendigen toestand onzer kolo-
nie, want wij begrijpen, dat men
niet kan blijven geven, alhoewel het
uiterst jammer zou zijn, zoo het
meerendeel der schoolkinderen na de
vacantie moest thuisblijven bij ge-
brek aan steun.

En thans.., 1
Thans zijn de scholen leeg, de jeugd

in de stad en buiten is op vacanbie.
Vacantie, tijd van vreugdevolle

pret voor het kind der meergegoe-
den, maar voor het kind der ar-
men ! Eilacie, tijd van hongerlijden
en gebrek.

Op school ontving het zijn dage-
lijksch brood. Maar nu is er geen
school, en thuis hebben ze niets.

Wie zal nu voor hen zorgen, vooral
voor de armsten onder de armen,

de kinderen der werkelooze armen?
Wie schaft hier raad, of liever wie

schaft hun voedsel?
Is het niet mogelijk, dat het Gou-

vernement, dat zijn goedheid toonde
reeds eenige maanden lang, nu ook
dat schoone werk voortzette onder
de vacantie door wekelijks een be-
schuit-toelage te zenden naar de bui-
tendistricten ? Misschien, dat heb Al-
gemeen Nederlansch Verbond dan
voor de arme kinderen in de stad wel
wilde zorg dragen?

Het zijn slechts vragen, maar een-
ieder zal ze redelijk vinden.

De vacantie mag voor de school-
kinderen geen tijd worden van ellende
en jammer.

Het St. Nikolaas-feest is gebonden
aan een bepaalden datum, niet ech-
ter de idee, die ook bij dit feest heeft
voorgezeten, het steunen der armen
door de meer gegoeden.

Ziet, dit is altijd een schoone daad,
maar bij de tegenwoordige algemee-
ne armoede is net zelfs een noodzake-
lijk iets. 2 -

(Met zeer veel genoegen hebben wij
deze bijdrage, van bevriende zijde
ons toegezonden, geplaatst.

Dankbaar voor wat hier en in
Holland reeds gedaan werd voor
het arme schoolkind, hopen wij toch
dat zij ook onder de vacantie min-
stens voor hongerlijden mogen wor-
den behoed. Red. Amiöoe.)

Oorlog tegen Venezuela.
In „De Nieuwe Ct." komen eenigebijzonderheden voor over de strijd-

krachten waarover Venezuela beschikt
en over hetgeen Castro er in 1902
mee heeft uitgevoerd. Over het leger,
dat uit 3210 man slecht bewapen-
de en slecht geoefende infanterie, met
wat berg- en vesting-artillerie be
staat, hebben wij reeds vroeger een
en ander medegedeeld. BehaFve ditleger is er echter ook een militie,
die nog minder gevechtswaarde heeft,
althans in het open veld en tegen-
over op Nederlandsche, Engelsche
of Duitsche manier geoefende ma-
trozen en mariniers. Intusschen heeft
Castro, als hij meenens is te vechten,
tijd genoeg gehad om zijn mannen
voor te bereiden, en het ontbreekt
hem daarbij niet aan officieren, die
ongeveer het derde deel uitmaken
van de geheele weermacht en overi-
gens zijn de Venezolanen moedig
en als guerilla-voerdera niet te ver-
smaden. De vloot van Venezuela be-
staat uit 1 torpedojager van 571
ton_ met 6 kleine snelvuurkanonnen(5.7 cM ) en 1 kanonneerboot van200 ton met 2 dergelijkekauonnetjes;
voorts l torpedoboot en eenige trane-
port- en douane-vaartuigjes.

Van belang is de geschiedenis van
het optreden van Duibschland.Leerrijk is 't optreden van Duitsch-land en Engeland (waarbij zich la-
ter Italië voegde) tegen Venezuela inhet jaar 1902. De aanleiding tot ditoptreden was, zooals wij weten, deweigering van Castro om Venezue-la's financieele verplichtingen tegen-
over de onderdanen dezer mogend
heden na te komen. (Ook anderelanden, waaronder Nederland, kwa-
men voor de behingeu hunner on-derdanen op, doch oefenden geen ge-weld. Toch trokken zij partij vanhet geweld door de drie genoemde
Staten tegen Venezuela uitgeoefend,
zij het dan ook dat de vorderingendezer Staten voorgingen. Door dendwang der drie Staten werd Vene-zuela genoodzaakt alle vorderingenvoor het Haagsche Hof vau Arbi-
trage te brengen).

Einde Juli 1902 waren Engeland
en Duitschland heterover eens dat
tegen Venezuela dwangmiddelen zou-
den worden toegepast. Op 1 Decem-
ber van dat jaar was do actie vast-
gesteld.

Duitschland stelde beschikbaar één
kruiser van 5880 ton, vier kruisers
van 2600 á 2700 ton; een kadetten*
schip, een schoolechip, een niet be-
schermde kruiser (1571 ton) en een
kanonneerboot (900 ton). Engeland
stelde beschikbaar een grooteu krui-

ser (11,000 ton), vijf kruisers van
2575 á 1360 ton en" twee kleinere
vaartuigjes. Met deze macht zou ten
slotte de geheele kust van Venezue-
la worden geblokkeerd.

De bemanning der Duitsche vloot
(zonder de drie kruisers) bedroeg
1500 man, die der Engelsche 1700
man, van welke (samen) 1600 man
voor landingsdoeleinden konden wor-
den gebruikt.

Op 7 December werd het ultima-
tum (21 uren beraad) door de En-
gelsche en Duitsche zaakgelastigden
te Caracas overhandigd. 8 December
scheepten zij zich te La Guayra in
op de aldaar liggende oorlogssche-
pen. De Amerikaansche gezant (Bo-
wen) werd met de behartiging der
belangen van de in Venezuela woou-
achtige Engelschen en Duitschers be-
last.

Nog op 8 December concentreerde
vice-admiraal Douglas de Engelsche
schepen te Port of Spain (Trinidad);
de schout-bij-nacht Scheder was met
het Duitsche eskader voor La Guai-
ra aangekomen. Vóór alles werd de
Venezolaansche vloot onschadelijk
gemaakt. Gras liet men niet over de
zaak groeien. Reeds 9 December som-
meerde Scheder de commandanten
der 4 Venezuolaansche schepen te La
Guaira, binnen tien minuten de vlag
te strijken! Tegelijkertijd stoomde
de kanouueerboot „E'anther" „klar
zum Gefecht" de haven binnen. De
Venezuelaansche vloot gaf zich over
zonder één schot te lossen. De offi-
cieren werden naar Trinidad gebracht
de bemanniugte La Guaira aan wal
gezet. Daar men met de veroverde
schepen geen raad wist, liet men ze
eenvoudig zinken. Alleen het douane-
vaartuig „Ossum", dat aan een
Franschman toebehoorde (het scheen
aan Venezuela te zijn verhuurd),
werd in de haven gelegd en ontwa-
pend.

Daarna werd langs de geheele Ve-
nezolaansche kust jacht gemaakt op
de overige Venezuelaansche staats-
schepen. Als represaillemaatregel liet
Castro de Duitschers en Engelschen
te Caracas woonachtig, gevangen
zetten, doch zij werden weder in vrij-
heid gesteld op beslisten eisch van
Bowen. Toen Scheder vernam, dat
in de voorstad La Guaira de Duit-
sche consul Lentz in zijn woning
werd bedreigd, outscheepte hij 130
matrozen, die den consul bevrijdden
en met zijn gezin aan boord van een
Duitsch oorlogsschip brachtten. Een
aanwezige afdeeling Venezolaansche
soldaten bood geen weerstand. (9
December). Een Engelsch detache-
ment van 30 matrozen werd op 10
December aan wal gezet en bracht
d¿n Engelschen consul met zijn ge-
zin in veiligheid. Op dienzelfden dag
landden 320 matrozen bij La Guaira
en bevrijdden de hier gevangen ge-
zette Duitßchers en Engelschen. Gedu-
rende die operaties lagen de schepen
„klar zum Gefecht". Gaandeweg wer-
den nu van 11 tot 11 December al-
le Venezuelaansche staatsvaartuigen
zonder gevecht genomen. Zij zouden
trouwens bij den minsten tegeustand
in den grond zijn geboord. Op 12
December bezetteeen matrozen-deta-
chement zonder tegenstand te out*
moeten, het douanehuis te La Guai-
ra. Tegelijkertijd werd de blokkade
van die haven geproclameerd en den
handelsschepen de toegang tot die
haven ontzegd.

Castro liet nuLa Guaira door 2000
man en 15 kanonnen bezetten en mu-
nitie vervoeren naar het fort La Vi-
gia, dat de haven beheerschte.

Reeds 10 December hadden de bei-
de commandanten door tusschen-
komsfc van Bowen de weigering van
Castro ontvangen om aan de eischen
der beide mogendheden te voldoen.
Hij zou echter niet lang bij die wei-
gering volharden!

Castro's hoop, dat het gevaar van
buiten de ontevredenen ertoe zou
brengen zich, althans tijdelijk, aan
zijn zijde te scharen, werd niet ver-
wezenlijkt. Integendeel; zij maakten
van de gelegenheid gebruik, om on-
der generaal Rolando den door ve-
len gehaten president te bestrijden.
Ook onder generaal Hernández (ge-
naamd El Mocho) verzamelden zich
tal van oproerliugen.

Dientengevolge stelde Castro op 12
December voor, dezaak met Engeland
en Duitschland aan een scheidsge
recht te onderwerpen. Middelerwijl
had zich nu ook Italië bij de ver-
bondenen gevoegd. Het zond drie
schepen (6500, 3300 en 2700 ton).
Aaugezien nu ook verscheidene an-
dere mogendheden op het uakomeu
der financieele verplichtingen door
de Venezuelaansche regeering tegen-
over hun onderdanen begonnen aan
te dringen, nam de vijandige stem-
ming te Caracas tegenover de Euro-
peanen toe. Op 11 December werd
het in de haven van Puerto Cabe-
llo liggende Eugelsch3 handelsschip
„Topac" door een woeste menig-
te aangevallen en in bezit geno-
men. Het Engelsche oorlogsschip
,Charybdis" zond er onmiddellijk

ei n detachement van 50 matro-
zen heen, dat de bende uiteen-
joeg. Tegelijkertijd werd aan den
douanecoutroleur in P. Cabello een
ultimatum gesteld om binnen een
half uur genoegdoening te geven.
Deze vroeg telegrafisch order aan
Castro, waarop bevel van dezen
kwam alle gevraagde genoegdoening
te verleenen. Doch toen dib bevel
aankwam, was de termijn van een
half uur reeds verstreken, zoodat de
in de haven liggende schepen „Cha-
rj'bdis" en „Viñeta" heb vuur tegen
het kasteel Libertador reeds hadden
geopend, welk fort zeer spoedig tot
zwijgen was gebracht. Daarop werd
ook het fort Solano en heb douane-
kanboor beschoten en na 45 minuben
in puin gelegd. Engel.che matrozen
werden daarop aan wal gezet en na-
men de bezetting der forten, voor
zoover deze niet was gevlucht, ge-
vangen (o. a. generaal Bello), ver-
nielden de nog iubacte kasematteu,
en scheepten zich weder in.

Nadat tot nu toe alleen de havens
van La Guaira en Puerto Cabello
voor Venezuelaansche schepen waren
geblokkeerd, werd op 20 December,
die blokkade over de geheele kust
uitgestrekt. De schepen, die niet on-
der Venezuelaansche vlag voeren,
kregen voor het binnenvaren nog
een uitstel van 40 dagen voor zeil-
en van 20 dageu voor stoomvaartui-
gen. (15 dagen voor het verlaten
der havens). De Duitsche schepen
blokkeerden de westelijke havens
(Maracaibo en Puerto Cabello), de
Engelsche de oostelijke havens (La
Guaira, Carenero, Guanta, Campa-
no en den mond van de Orinoco).
Thans werd een zeer groot aantal
Veuezuelaansche handelsschepen buit-
gemaakt (tot 8 Januari: 40 prijzen)
waartoe ook detachementen aan land
werden gezet, met name te Puerto
Cabello, welke detachementen echter
na de vermeesteriug dier schepen
weder werden ingescheept.

Op 4 Januari namen Duitsche ma-
trozen het douanekautoor in Puerto

Cabello en 5 Januari een Engelsche
afdeeling dat van La Guayra in be-
zit.

De blokkade was langs de gehee-
le; kust effectief. Zij werd sterk ge-
voeld: de prijzen der levensmiddelen
stegen alom in Venezuela.

Teneinde heb breken der blokkade
in de Golf van Maracaibo door Co-
lumbische schepen tegen te gaan,
voer de Duitsche kanonneerboot
„Panther" die Golf binnen (17 Janua-
ri). Het fort S. Carlos, gelegen aan
de zeeëngte die het N. van het Z. ge-
deelte der Golf van Maracaibo van
elkander scheidt, bood weerstand.
Daarom werd het op 21, 22 en 23
lan. gebombardeerd door drie Duit-
sche oorlogsschepen, en hoewel groó-
te verwoestingen werden aangericht,
gelukte heb nieb het forb tob over-
gave te dwingen. De schepen onder-
vonden echter geenerlei schade.

Inmiddels had de revolutie in Ve-
nezuela weder krachtig het hoofd
opgestoken, doch regeeringstroepeu
versloegen de opstandelingen deu
4en Januari bij Guabire, den 6en bij
Tucacas. Toch duurde de strijd in
het binnenland nog steeds voort.

Door bemiddeling van de regeering
der V. St. van Amerika werden in-
tusschen de onderhandelingen over
Castro's voorstel om het geschil aan
een scheidsgerecht te onderwerpen,
voortgezet, doch de verbondenen lie-
ten zich daardoor in geen enkel op-
zichb verleiden om hun dwangmaat-
regelen ook maar eenigszius te ver-
minderen voor en aleer voldoende
waarborgen zouden zijn verkregen
voor de nakoming der door Castro
gedane beloften. Deze was echter
door de dwangmaatregelen „tam"
geworden, te meer, daar zijn hoop,
dat de regeering der V. Sb. van Ame-
rika het ingrijpen van Europeesche
mogendheden nieb zou dulden, ia
rook was vervlogen. Hij benoemde
Bowen tot zijn vertegenwoordigerop de te Washington to openen con-
ferentie, die tot het inwilligen door
Castro van alle gestelde eischen leid-
de.

Den 15en Februari, nadat alles be-
treffende de arbitrage behoorlijk was
geregeld (o. a. ook de prioriteit dervorderiugen van de blokkeerende
mogendheden) werd de blokkade op-
geheven en verlieten de vreemde
oorlogsschepen de Venezuelaansche
kust.

De schrijver van de artikelen in
„De Nieuwe Cfc." baseert op grond
van deze korte krijgshistorie, zijn
meening, dat onze Marine met 10 oor-
logsschepen en een 5-tal torpedoboo-
beu gemakkelijk zal kunnen uitvoe-
ren wat in 1902 door Engeland,Duitschland en Italië is verricht en
dringt aan op snel en doortastendhandelen.

Schepen en manschappen hebben
wij er. voor zoover noodig kan door
vrijwillige tijdelijke werving onder de
zeemilitie onze scheepsmacht worden
aangevuld, terwijl ons geheel inari*
nierscorps ter beschikking staat.

VENEZUELA.
Met betrekking tot de gerezen

moeilijkheden met de Regeering der
Republiek Venezuela was men in de
Tweede Kamer bij de behandeling
van de begrooting voor Buitenland-
sche Zaken algemeen van gevoeleD,



dat het in den huidïgen stand van
zaken noch wenschelijk noch nuttig
moet worden geoordeeld over de
geschillen zelve en over de door de
Regeeriug gedane stappen in het
openbaar van gedachte te wisselen.

Zeer vele leden verklaren met in-
genomenheid kennis te hebben ge-
nomen van het beleid der Regeering
dat den indruk maakt in de eerste
plaats gericht te zijn op een vreed
zame opheffing der geschillen.

Vertrouwd werd, dat de Minister,
zoodra het Staatsbelang zich tegen
de openbaarmaking van de stukken,
op het geschil betrekking hebbende
niet langer verzet, daartoe zal o
vergaan.

Met bevreemding was echter ge
zien, dat de Minister van Buiten-
landsche Zaken in een onderhoud
met een correspondent van een bui-
tenlandsch blad mededeelingen heeft
fedaan, die ons publiek eerst langs

ezen weg hebben bereikt.
De publicatie van den brief van

den heer De Reus door het bestuur
der vereeniging Hou' en Trouw werd
algemeen gelaakt en tevens betreur-
de men 't, dat het bestuur niet rui-
terlijk heeft erkend, dab die publi-
catie niet had behooren te geschie-
den. Men achtte het dan ook alles-
zins begrijpelijk, dat de Minister de
intertijd aan onze diplomatieke en
consulaire ambtenaren verstrekte op-
dracht, om te voldoen aan verzoe-
ken der genoemde vereeniging om
inlichtingen betreffende eventueel
voorkomende vacatures en vooruit-
zichten van jonge Nederlanders, heeft
ingetrokken.

In verband hiermedekwam de vraag
ter sprake, of 's Ministers ambts-
voorganger goed heeft gedaan door
indertijd die opdracht te verstrek-
ken.

Algemeen oordeelde men het zeer
verklaarbaar, dat de Minister aan-
leiding heeft gevonden den Heer de
Reus terug te roepen en hem op
non-activiteit te stellen.

Niet zonder bevreemding was ge
zien, dat de heer de Reus later te
's Gravenhage is aangekomen dan
de reisverbindingen hem imogelijk
maakten. Ook toonde men zich
verbaasd, dat hij vrijheid heeft ge-
vonden zich beschikbaar te stellen
voor een vraaggesprek, betreffende
de Venezolaansche kwestie, voordat
hij door den Minister, die hem had
ontboden, in gehoor was ontvan-
gen- . .Men zou gaarne vernemen, hoe het
mogelijk was, dat de Minister twee
maanden nadat twee 6chepen, va-
rende onder Nederlandsche vlag door
Venezolaansche kustbewakingsvaar-
tuigen in open zee waren aangehou-
den, van die feiten nog géén ken-
nis droeg, blijkens de verklaring van
den Minister in de vergadering der
Tweede Kamer van 26 Juni 11.

Ten slotte had het de aandacht
getrokken, dat de consul van Vene-
zuela op Curacao, wiens benoemina
van 22 April jl. dateert, in Juli,
toen de moeilijkheden met die Be-
publiek reeds een bepaalden vorm
hadden aangenomen, door onze Re-
geering is erkend.

Sommige leden vroegen naar 's Mi-
nisters meening omtrent de vraag,
of het niet wenscbelijk ware een
neutraliteitsverldaring van Nederland uil
te lokken. Andere leden handhaaf-
den hun daartegen bij de bespreking
van de laatste begrooting in de
Tweede Kamer geuite ernstige be-
zwaren.

De Minister van Buitenlandsche Za-
leen ontving met bovenstaand Voorl.
Verslag op zijn begrooting een zeld-
zame decoratie. De Kamer had in de
sectii-n voor dezen Minister schier
niet anders dan hoog gestemden lof.
Als spreker maakte hij het gemeen
overleg aangenaam, aïs diplomaat
is hij op de hoogte der zaken, en
de wijze waarop hij het geschil met
Venezuela behandelt, toonde dat de
impetuositeit van zijn uog jeugdige
natuur geen parten speelt aan zijn
voorzichtigheid.

Mr. De Beaufort was ook een goed
spreker, en won het zelfs van Jhr.
\an Swinderen in rustig spreken,
maar hij was geen diplomaat, en
kwetste zich door te berusten in de
uitsluiting van den Oranje Vrijstaat
van de Vredesconferentie.

Vandaar een schier algemeen ap-
plaus in de Kamer voor dezen degelijken Minister, die een trouvaille
is op zijn post.

Met te meer gerustheid kan men
hem dun ook de verdere behandeling
van de Venezolaansche quaestie wor-
den toevertrouwd.

Castro is een van do mannen, diesprekend gelijken op het beeld in
de gelijkenis van den onrechtvaar-
digen rechter, door Jesus geteekeud,
toen hij hem qualificeerde als eenman, die geen mensch ontziet.

Castro ontziet niemand. Nu weerzal hij 't met Engeland aan den
stok krijgen om 't schip bij Trini-dad. Maar dit hindert hem niet.Hoe meer hij zijn volk tegen devreemdelingen prikkelt, hoe meer hij
lijn tegenpartij ontwapent, en in

heel het land als een tweede Bolí-
var wordt toegejubeld.

Om sterk in het binnenland testaan, zoekt hij ruzie met het bui-
tenland. Dit blijkt ook nu weeruibzijn anbwoord aan onze regeeringFen antwoord zoo brutaal mogelijk-

Wat hierop te doen zal zijn, be-slisse de regeering. Alleen tastte men
niet door, om Curacao finantieel te
helpen. Dat doen we veel goedkoo-per door tijdelijke ondersteuning.

En moet men doortasten, stelle
men dan toch vooral zoolang doenlijk een blokkade uit. Een blokkadekan ons afmatten, moeilijkheid met
de zeemilitie geven, en schepen on-
zerzijds in gevaar brengen, en ten
slotte de publieke opinie in Ameri-ka, Engeland en Duitschland omhet handelsbelang tegen ons keeren.Zelfs het bombardement van eenpaar havensteden, om enkele bat-terijen tot zwijgen te brengen en
aan de bevolking een gevoelige les
ie geven, hoezeer zoo lang mogelijk
te ontraden, zou allicht nog altoos
veiliger zijn, dan een blokkade, die
met het geduld der uittarting kauworden beantwoord.

Standaard.

HOU'EN TROUW.
Het Bestuur der Vereeniging Hou'en Trouw" deelt aan het HandeUblad

mede, dat in het door De Telegraaf
gepublce-erde afschrift van de
briefwisseling, tusschen de Vereeni-
ging en het Ministerie van Buiten*landsche Zaken gevoerd, niet voor-komt kopie van een schrijven van
„Hou' en Trouw" van 15 Oct. 1908zijnde het antwoord op den laat-
sten brief van den Min. van Buitenl.Zaken dd. 6 October.

Bedoeld schrijven luidt:
Amsterdam, 17 October, 1908

Excellentie,
Wij hebben de eer u de ontvangst

te bevestigen van uwe missive van
6 October 11. no. 20826 afdeeling 11.Hieruit blijkt ons, dat de chefvan de tweede afdeeling van uw de-partement in de meening verkeert,dat bij het bewuste onderhoud, debeheerder van ons Informatie-bureau
vergezeld was van een ander lid vanons bestuur, althans van een der-den persoon. Met de meeste beslist-heid kan echter ons Bestuur ver-
klaren, dat de heer Hermer bij dit
onderhoud niet vergezeld was door
een ander bestuurslid van onze Ver-eeniging en de heer Hepner verzekertmet even veel stelligheid, dat hij niet
vergezeld was van een derden per-
soon.

Wij hebben dus als vaststaand
aangenomen, dat heb bewuste on-derhoud onder vier oogen plaats had
en waar de chef van de tweede af-deeling van uw departement zich
met volledige zekerheid herinnert,
dat bij het onderhoud, waarin door
hem discretie verlangd werd tweepersonen buiten hem aanwezig wa-ren, is de eenige aannemelijke op-lossing, dat deze discretie gevorderd
is van eene andere vereeniging dande onze.

Tegenover de verklaring van denjhr. mr. Van Panhuys meenen wijdan ook onzerzijds de even beslisteverklaring van den Heer Hepner te
mogen stellen, dat bij het bewusteonderhoud, hun geheimhouding nietis opgelegd, noch door hem toege-
zegd, welke verklaring bevestigd wordtdoor schriftelijke aanteekeningen in
de registers onzer Vereeniging, kortnadat het onderhoud plaats vond,
te boek gesteld; zoomede door hetontbreken van eenigerlei aanwijzingdaaromtrent in de tusschen uw de-
partement en onze Vereeniging gesvisselde stukken.

Ongetwijfeld zal Uwe Excellentie
wel de goedheid willen hebben ook
een afschrift van dit schrijven aande leden van de Eerste en TweedeKamer der Staten-Generaal te doentoekomen.

Met gevoelens van bijzondere hoog
achting, °

Vereeniging „Hou' en Trouw."

Nieuwsberichten.
Cura

ςao.

Havennieuws.

Van 16—30 November liepen onzehaven binnen:
Stoombooten 10Goeletteu 14
Bijlanders 13

Totaal: 37 schepen.
Dat maakt dus met de 33, ge-durende de eerste twee weken dermaand binnengeloopeu, 70 schepen

voor November. Verleden jaar be-
droeg dit getal 92.

Onze Oorlogsschepen.

Maandagmorgen ging eindelijk de
Gelderland ook weer eens een tochtje
wagen. Die had zich anders, na het
dokken, maar stilletjes achterbaks
gehouden.

's Middags trokken ook de Heems-
kerek en Friesland w-eder uit, maar in
tegenovergestelde richting van de
Gelderland. Deze was naar Maracaibo
vertrokken, de beide andere respectie-
velijk naar La Guaira en Puerto
Cabello.

Vrijdagmorgen viel de' Beemskerck
weer-biunen.

President Castro.

Een paar uur, nadat ons blad ver-
leden week verschenen was, werd het,
gelukkig, algemeen bekend, dab het
bericht van Castro's achterblijven
op Fort de France op een dwaling
berustte.

Castro is wel degelijk door gereisd,
dezer dagen moet hij in Santander
aankomen en een paar dagen later
te Bordeaux.

Spoedig zullen we derhalve wel
eenig bericht omtrent hem ontvangen.

Prijsuitdeeling.

Woensdag, Donderdag en Vrijdag
was het examen en prijsuitdeeling
op de Bijzondere R. K. Scholen der
armen in de stad.

Opnieuw kon een ieder zich over-
tuigen, hoe degelijk het onderwijs is
dat ook de arme kinderen op onze
scholen van de Eerw Zusters en
Fraters genieten. Het onderricht,
hun daar verstrekt, is meer dan vol-
doende voor hun volgend leveu. De
algemeene ontwikkeling hun op
school gegeven, zal hen krachtig hel-
pen om zich een eerlijk en fatsoen-
lijk bestaan te verschaffen. Verschil-
lende oud-leerlingen dezer scholen
hebben reeds een aardige positie ver-
overd en maken het uitstekend.

Wat ons bizouder opviel was, dat
wij ook van de buitendistricten ver-

schillende jongens op de Fraters-
scholen in de stad aantroffen. Zelfs
van West-punt.

We hopen, dat allen, die invloed
hebben op de bevolking, zullen blij-
ven medewerken om de vlugste jon-
gens der buitenscholen in de stad
onder dak te brengen, opdat zij al-
dus in de gelegenheid worden ge-
steld het uitstekend onderricht derFraters te kunnen volgen.

VenezolaanschSchrikbewind.

President Juan Vicente Gómez
schijnt, voorloopig althans, er niet
aan te denkeu om wat in te bin-
den; hij houdt zich strikt aan het
program van actie, hem door Ci-
priano Castko voorgeschreven. De
Regeering van Venezuela blijft Ne-
derland vijandig, Curagao bestaat
voor haar niet.

Een Katholieke Vereeniging te Ma-
racaibo had uit Spanje eenige Zus-
ters van liefde gevraagd om de me*
laatschen te Maracaibo te komen
verplegen.

De Zusters, acht in getal, kwamen
uit Spanje op Curacao aan, maar
reeds drie weken achtereen wachten
zij te vergeefs op heb noodige ver-
lof van de Venezolaansche Regeering

om van Curacao uit, Venezuela te
mogen binnentreden.

Hetzelfde schrikbewind van Castro
heerscht ook thans te Caracas. Wel
werden eenige gevangenen ontslagen,
maar dat diende alleen om plaats
te maken voor anderen, die van de
gewone gevangenis naar het „Cas-
tillo" werden overgebracht.

Hoe lang zal deze toestand, zoo
onnatuurlijk voor een beschaafd land
als Venezuela, nog duren?

In den loop dezer week werden
door het Boletín Comercial de vol-
gende kabelgrammen openbaar ge-
maakt.

Londen, 30 November. —De PaU
Mali Gazette bericht, dat er binnen-
kort pen verdrag zal worden geslo-
ten tusschen Nederland en Groot-
Brittan nië.

Den Haag, 30 November.—De Twee-
de Kamer heeft het arbitrage-ver-
drag tusschen Nederland en de Ver-
eenigde Staten goedgekeurd.

Zouden deze beide berichten ook
heenwijzen in de richting, waar de
oplossing der Venezolaansche Quaes-
tie te zoeken zal zijn ?

Spoedig hopen wij hieromtrent iets
meer te vernemen.

Plantzaad.

Gedurende acht dagen reeds is de
regen bijna niet van de lucht. Het
is echt groeizaam weertje.

Wat jammer echter, dat er nog
zoo velen niet konden planten uitgebrek aan plantzaad.

Te vergeefs werd een week of zes ge-
leden naar boontjes gezocht.

Op Aruba zijn nu nieuwe, versche
boonen te krijgen. Het is nog niet
te laat om te planten. Dat men
dus spoedig wat plantboonen koope
op Aruba.
Boontjes groeien snel en geven spoe-

dig wat voedsel aan het arme volk.
üp de mais moeten ze nog tot Maart
of April wachten, als de oogst lukt,
wat op Curacao altijd een open
vraag blijft.

Paar het zoo herhaaldelijk voor-komt, dat het arme volk geen vol-doende plantzaad heeft, zouden wij
willen vragen, of het niet ligt op
den weg der Curagaosche Maatschappij
tot bevordering van landbouw etc. om
jaarlijks, hetzij hier, hetzij elders een
flinken voorraad plantzaad op te
doen om het dan bij het begin van
den regentijd beschikbaar te stellen,
zoo niet kosteloos, dan toch tegen
den kostprijs.

Bat zou een machtige bevordering
van den landbouw wezen, en niet zooheel veel kosten met zich mede bren-
gen.

Het arme volk mist dikwijls goed
plantzaad.

Het koopt hier en daar een en-
kele kan mais tegen hoogen prijs,
maar vooreerst kan de arme niet
zooveel koopen, als hij wel noodig
heeft en ten tweede komt het her-haaldelijk voor, dat het gekochte
zaad als plantmateriaal niet deugt,
daar het totaal alle kiemkracht heeft
verloren, of door ouderdom, of door
ondoelmatige bewaring, te warm en
te vochtig.

Als de „Cur. Maatij" jaarlijks voor
goedkoop en goed plantzaad zorg-
de, zou deze Maatschappij een zeer
groóte weldaad bewijzen aan de ar-
mere bevolking en den echt Cura-
(¿aoschen landbouw: de verbouwing
van mais, boontjes, pinda etc. ten
zeerste bevorderen.

Bij het goed gelukken van den
oogst dezer verschillende producten
in den cultuurtuin zal het der Maat-
schappij al heel gemakkelijk vallen
de bevolking aan goed plantzaad te
helpen. Zij behoeft daartoe slechts
den ingezamelden oogst te bewaren
en later beschikbaar te stellen.

La Voz de Aruba.

Opnieuw heeft Aruba zijn „stem"
verheven.

De aanhouder wint. Hopen wij,
dat het moeitevol pogen der Aru-
bianeu om een eigen blad in 't le-
ven te houden ditmaal met succes
worde bekroond.

De Directeur, de Heer F. J. C. Beau-
jon, plaatste aan het hoofd van
zijn blad, vlak onder zijn naam de
spreuk : Dtdce et decorum est pro pa-
tria mori.

Zeker een benauwend voorgevoel !
Vroeger kwam deze spreuk niet op
op het blad voor. De Heer Beatj-
jon moge bedenken, dat het zoet en
eervol is voor 't Vaderland te sne-
ven; nog j.oeter is 't en meer eer-
vol voor 't Vaderland te leven.

Dat laatste wenschen wij hem van
harte toe.

Kamer van Koophandel en Nijverheid.

Bij de herstemming tusschen de
Heeren J. P. G. Eckek en B. E. van
der Veen Zeppenfeldt op Donder-
dag 11. zijn 101 kiezers opgekomen.
Twee stemmen waren van onwaarde.

De Heer Eckek verkreeg 61 stem-
men, de Heer i\. d. V. Zeppenfeldt
38 stemmen, zoodat de eerste ge-
kozen is.

„Progresso"

In dank ontvingen wij namens het
Bestuur dezer Letterkundige Vereeni-
ging de mededeeling, dat het regle-
ment der Vereeniging door den Heer
Gouverneur der Kolonie is goedge-keurd, en de Vereeniging mitsdien
wettelijk is erkend.

Wij wenschen aan Progresso een
lang, bloeiend en vruchtbaar leven.

Sinterklaas.

Hedenmiddag, als het niet regent,
zal de goede Sint met zijn gevolg
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! Un Alimento Poderoso |
_iC ■*****■.*****——..— HMlllll | M 111,| m i—B_—g
¿u E 1L Aceite de Hígado de Bacalao no contiene
X *— principios activos como pretenden algunos X
X fabricantes de medicinas secretas. ?
9 Es un alimento como la leche, y los huevos, 9
9 por ejemplo; yde la misma manera que á nadie 9
9 que tenga que alimentarse con leche y con huevos 9
9 se le ocurriría sustituir estos alimentos con cosas 9
9 que se dijesen contener sus principios activos, así 9
9 aquellas personas que para nutrirse y engordar 9
9 tienen por necesidad que tomar el Aceite de 99( Hígado de Bacalao, deben de tomar el mismo 9
9 aceite yno esos preparados secretos que se dicen «&
9 estar compuestos de su? principios activos. 9
¿t La parte nutritiva iel aceite de hígado de 3£
¿c bacalao, es decir, lo que hay en el aceite que X
¿i, fortalece y engorda, es la grasa especial que el
A aceite contiene en su combinación natura!. 's
& Es, por tanto, un error de los enfermos tomar 9
9 botellas y más botellas de esos preparados que se 9
9 anuncian como preparaciones sin sabor, com- 9

puestas de los principios activos del Aceite de 9§ Hígado de Bacaiao, las que 110 contienen ni una «fe
sola gota del aceite yno son otra cosa que 9
mezclas desubstancias extrañas á él, en las cuales 9

9 predomina el alcohol y que carecen en absoluto r»
9 de todas las propiedades que han hecho del O
9 Aceite de Hígado de Bacalao el alimento más &
9 poderoso que existe. 9s_ií _ALos enfermos atacados de Tisis, de Anemia, X
TT de Escrófula, Raquitismo y otras afecciones que j?
9 exigen el uso continuado del Aceite de Hígado ¿f
9 de bacalao, como alimento, deben siempre tomar Y

I La Emulsión i Scott i
tgi que está compuesta del aceite más puro y que ha Xsido recomendada por má: de 35 años por todos

f
los médicos del mundo como la única j?
forma en que debe tomarse el Aceite de X
Hígado deBacalao, por ser así mejortole- 5?
rado por el estómago, más digerible y X
más asimilable,y que permite el uso libre 1?
del Aceite de Hígado de Bacalao tonto
en las estaciones frescas del año como en Jf
las de riguroso calor, sin perjuicio para
las funciones digestivas del enfermo.

SCOTT & BOWNE. Químico» JL
ííuova York M
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om half twee het Militaire Tehuis
verlaten en door de straten der stad
trekken. Om half vijf begint het
kinderfeest voor het Gouvernemenbs-
gebouw.

Officieele berichten.

Geen quarantaine meer voor Tri-
nidad.

Bij Gouvernementsbeschikking dd.
28 November, 1908, N\ 851 zijn de
beperkende bepalingen tegen schepen,
komende van Trinidad, vastgesteld
bij G. B. dd. 29 October jl., N\ 782,
ingetrokken.

De Reorganisatie van ons
Belagtingstelsel

treedt 1 Januari 1909
in werking.

Alle protesten van Kolonialen
Raad, Kamer van Koophandel en
van de Koloniale Pers hebben dus
volstrekt niets geholpen.

De Gouverneur heeft aan de Leden
van den Kol. Raad en van de Ka-
mer van Koophandel een schrijveu
gericht om zijn niet-ingaan op hun
verzoek te motiveeren.

De Cur. Cour. deelt den hoofdinhoud
dezer Missive mede.

De Gouverneur is van meening dat
indien in de bestaande ernstige be-
nadeeling van handel en scheepvaart,
waarop het bezwaar begen eene spoe-
dige inwerkstelling vooral gegrond
is. onverhoopt niet tijdig eene gun-
stige wending komen mocht, het Be-
stuur daarin aonleiding zal vinden
om, evenals dat zou behooren te
geschieden bij eene bestendiging van
het oude stelsel, die maatregelen te
nemen of voor te stellen als de om-
standigheden raadzaam zullen ma-
ken.

De Gouverneur geeffc daarbij ver-
der te kennen, dat de bedoelde maat-
regelen bij het herzieningstelsel, door-
dat men rekening houdt met den
economischen toestand der bevolking,
gemakkelijker en rechtvaardiger zul-
len zijn te treffen dan onder het ou-
de stelsel.

Naar onze meeaing, zoo voegt De
Cur. Courant hier aan toe, is door de
toezegging dat eventueele maatrege-
len ale bedoeld genomen zullen wor-
den, elk overwegend bezwaar tegen de
invoering op den In. Januari a. s. op-
geheven.

Zooals daarbij zeer terecht is op-
gemerkt zouden de omstandigheden,
waarin de beide collegien een bezwaar
zagen, evenzeer onder het bestaande
stelsel aanleiding tot het nemen van
bijzondere maatregelen geven.

In zooverre staan beide gevallen
gelijk.

Beide stelsels zouden in die specia-
le omstandigheden hetzelfde bezwaar
openbaren, maar het nieuwe biedt
voordeden aan, welke juist in die
omstandighedenbijzonderlijk op prijs
zullen worden gesteld en waarvanhet g<-not door uitstel van de invoe-ring van de verordeningen evenzeer
zou worden opgeschort.

Wij komen dan tot de conclusie,dat, daar toch ook de voorbereiden-de maatregelen voor den invoeringop In. Januari reeds genomen waren,het voornemen om met dien datum
een aanvang te maken met het nieu-
we stelsel moest blijven gehandhaafden ten uitvoer gelegd." ;

De Koloniale Raad

zal Maandagavond half acht eenOpenbare Zitting houden.
Influenza.

Het natte weder der laatste dagenheeft aan veel raenschen influenza be-zorgd; verkouden zijn de meesten.Oppassen voor regen en natte voe-ten zal veel ziekte voorkomen.

Stadsreiniging.

Gedurende de laatste acht dagenin 't fiscalaat aangebracht en doormiddel van petroleum verdelgd
65 ratten

709 muizen.
47 karren oude rommelen vuilniswerden uit open plaatsen en van open-liggende gronden aan de Overzijdeverwijderd en door middel van petro-leum verbrand, door aangehuurde

werklieden tot werkverschaffing.
Wat onze oorlogsschepen

op zeeuitvoerden.

Aan een brief d.d. 26 Sept. uitWillemstad aan den „Limb. Koerieris het volgende ontleend:
Donderdag, 3 September, omstreeks5 uur vertrokken uit Nieuwediep,had Hr. M. Pautserdekschip „Fries

land" eene voorspoedige reis, dievolkomen beantwoordde aau de goe-
de wenschen, ons door H. M. onze
geëerbiedigde Koningin per draad*
looze telegrafie toegezonden, welk
toestel ofschoon voor 200 K. M. ge-maakt, ons nog op 350 !<_.. M. af

stand, berichten uit Scheveningen
liet ontvangen.

Met een dertienmijls vaart stoom-
den we naar Ponte Delgada, waar we
in den namiddag van den Ben aan-
kwamen. Den volgenden dag volle
kracht kolenladen en 's avonds om
11 uur vertrokken we met 12 mijl
naar Curasao. De geheele reis hadden
we prachbig weer. We werden druk
vergezeld door vliegende vischjes.

Donderdag 17 September kwamen
Antigua en Guadeloupe in zicht en
voeren we tusschen deze twee eilan-
den door de Caraibische zee in, om
weldra weer alle land kwijt te zijn.

Zaterdagmorgen om 1 uur ont-
vangen we antwoord op ons draad-
loos getik, van Hr. Ms. Gelderland,
welks 500 K.M. station door de
„Heemskerk" was medegebracht uit
Holland. Zooals wellicht bekend is,
hebben wij ook nog een toestel bij
ons, bestemd om te Curagao aan
den wal te worden opgesteld.

Tegen den middag kwamen we te
Willemstad aan en werden geest-
driftig en met muziek ontvangen,
echter niet zoo als Hr. Ms. Heems-
kerk", bij welks binnenkomsb 'b leb-
terlijk en* figuurlijk zwart van de
menschen was.

Men moeb nl. weten, dat de bewo-
ners van Curagao, evenals die van
Aruba en Bonaire, erg Hollandsch
gezind zijn, zoowel negers als blan-
ken, ik zou zelfs haast zeggen vooral
de negers, die zeer goede, eerlijke
mensenen zijn.

Maandagavond ging Hr. Ms. panb
serschip „Jacob van Heemskerk" op
welk mooi nieuw schip schrijver de-
zes in tusschentijd overgeplaatst
was, naar zee en wel naar Aruba.
Er werd dien nacht zonder lichten ge-
varen. De reden hiervan was ver-
moedelijk, dat in Willemstad, waar,
tusschen twee haakjes, veel gebab-
beld wordt, verteld werd, dat elkeu
avond een Venezolaansch schip voor
de haven kwam, en nu was 't doel
na donker terug te komen om te
zien of de Venezolaan er was. Hij
is echter niet gezien, zoover mij be-
kend.

We zetten dus weer koers naar
Aruba en ankerden den volgenden
morgen in zicht van dit eiland, om
de noodige schijven uit te zetten.
Daarna hebben we den geheelen dag
schijfgeschoten. 's Nachts waren alle
mensenen van de wacht (d.i. I|3 deel
der equipage) gewapend aan dek,
terwijl er meerdere extra uitkijken
werdeu peplaatst, en een sloep op
brandwacht werd gezet. Het schip
lag n.l. voor anker; en er moest
een stoomsloep, bewapend met een
kanon van 3 7 c.M. en een aantal
geweren, op eenigen afstand van 't
schip rondstoomen, om alle schepen
aan te houden die te dicht in de
buurt kwamen. Zoowel sloep als
schip hadden alle lichten gedoofd.
Wat hiervan precies de bedoeling is
geweest, is niet bekend, maar ik heb
een vaag vermoeden, dat 't verhaal.
dat hier loopt, als zou Castro voor
7.000.000 mijnen gekocht hebben,
er schuld aan heeft.

Wat 't feit, dat we voor Aruba
lagen, aangaat, denk ik, dat dit is
geweest met 't oog op 't geheel on-
verdedigd zijn van dit eiland, dat
't dichtst bij Venezuela list.

De, zooals ik reeds zeide, zeer Ne-
derlandsch gezinde bewouers van
Aruba, meest negers, hebben wel ge-
weren en patronen gekregen, maar
ik twijfel toch of dit voldoende waar-
borg is tegen een Venezolaansche
landing. Wel is waar zou zoo iets,
volgens de bewering van een En-
gelsch blad, niet gunstig voor de,
venezolauen afloopeu, want denegers,
die dat volk haten, zouden er wel
voor zorgen, dat er slechts weini-
gen hun vaderland zouden terug
zien, maar 't is toch beter zulks te
voorkomen.

De volgende dagen ging 't net zoo,
tot we plotseling Donderdag avond
om 8 uur het anker lichtten (een
dag, vroeger, dan 't plan was] en
we naar Willemstad stoomden, al-
waar we Vrijdags morgens aankwa-
men eu dadelijk uoleu laadden. Dit
geschiedt door negers, die voor elke
mand, die ze binnen boord dragen,
direct 2% cent ontvangen, welk geld-
stuk ze meestal in den mond stop-
pen, om deze na eenige keeren te
ledigen in een busje of zak, die ze
bij zich dragen. Nu liggen we weer
in 't Schottegat, de haven van Wil-
lemstad. Maandag gaat de „Heems-
kerk" naar Bonaire en de,.Friesland"
naar Aruba; tenminste, dat is het
plan.

Van boord van Hr. Ms., „Heems-
kerck" scbrijft men aan De Nieuwe
Courant";

Hr. Ms. Heemskerck" is hier on-
getwijfeld het populaire schip en
wordt dan ook in den volksmond
meer gemeenzaam de Shon Co." (de
mijnheer Jacob) genoemd. De reden
hiervan zal wel zijn, dat het de

Heemskerck" was, welke door haar
komst de beangstigde gemoederen
tot kalmte wist te brengen, en toen
kort daarop aau boord een achter-
middagpaitij werd aangeboden aan

een groot deel der bevolking alhier,
had dit schip de harten der Curagao-
naars, zelfs van die, welke niet voor
ecu uitnoodiging in aanmerking ge-
bracht konden worden, voorgoed
gewonnen wel zijn hier bovendien nog
de „Gelderland" en de „Friesland"
maar de Shon Co is en blijft toch
hun oorlogsschip.

In afwachting van de dingen die ko-
men zullen, ligt het in het voornemen
van den commandant der scheeps-
macht om elke week gedurende 4 of
5 dagen, hetzij in eskaderverband,
hetzij elkBchipafzouderlijk, vaar zee te
gaan tot het houden van de vereisch-
te nautische en tactische oefenin-
gen om de strijdvaardigheid van het
kaderzoo hoog mogelijk op te voeren.

Koloniaal Verslag.

Staat L. Financieéle Zaken
Domeinen. — Naar aanleiding van

de opmerkingen gemaakb in de zib-
biug van de Tweede Kamer van 15
November 1907 nopens de verpach-
tingsvoorwaarden van domeingron-
den, die voorden kleinen landbouw
zijn uitgegeven, kan worden mede-
gedeeld dat de pachtcontracten wor
den aangegaan voor den duur van
20 jaren, ten einde den huurders
zekerheid te geven, dát zij zich on-
gestoord op de verbetering hunner
gronden kunnen toeleggen, door den
aanleg van putten me'b windmolens
en dammen en door heb kweeken
van vruchbboomen. De huur blijft
in zeer vele gevallen lang stand hou-
den en gaat vaak vau vader op
zoon over.

Door den geregelden voortgezet-
ten damaanleg, ook op huurgron-
den, is gaandeweg vooruitgang te
bespeuren en wordt het langzamer-
hand meer en meer regel, dab de
gehuurde grond ook behoorlijk wordt
gebruikt.

In 1907 werden op Curasao met
218 personen huurovereenkomsten
afgesloten, waarbij aan hen 258,955
H. A. terrein sverd afgestaan, t. w.:

Personen H.A. terre.

In het 2' district 91 110,7*45
-, 3« „ 81 95.11
» „4? „ 15 16,54
>» ii o' 31 36,56

218 258,955"
In 1907 werd met 59 personen meer

dan het jaar ce voren huurovereen-
komsten afgesloten, daarentegen werd2,635 H. A. terrein minder afgestaan.

Op ultimo December 1907 waren
in huur of pacht op Curacao uitge-geven :

¿ Voor-
I ¡ Hoe omheind waarde
g en be-
£ ! paling.
ft ! -a . s

0* ¡

| f S; o I
In het 2e di.tr.. ()^
" "A» " 375 75 95 30185179 196
" "5e " 101 17 641 51550 51
" '' " . 155' 6 89 45 15 52 103! I ï !

1553 347 IG9 313 524 957590
Verscheidene zoogenaamde gratis-

perceelen in het 2e en 3e district,
waarvoor geen huurprijs werd be-

I taald, zijn in 1907 in huur aange-
nomen.

Van het aantal in pacht uitgege-
ven gronden in het 2e district wer-
den eenige perceelen afgeschreven,
welke opnieuw verhuurd werden, zoo-
dat met inbegrip van de nieuwe
perceelen het aantal perceelen op
ultimo December 1907 bedroeg 676
onder oude en 246 onder nieuwe
voorwaarden. Ook in het derde dis-
trict werden verscheidene perceelen,
welke bleken verlaten te zijn, opnieuw
verhuurd, bij welke nieuwe uitgifte
eenige kleine perceelen tot een groo-
ter geheel zijn samengetrokken, ten-
gevolge waarvan het aantal uitge-
geven perceelen op ultimo December
1907 bedroeg 179 onder oude en
196 onder nieuwe voorwaarden.

In het 2e en 3e district is ge'r cht,
waar dj uitgestrektheid vau den
grond zulks toeliet, grootere percee-
len dan van 2 H.A. uit te geven,
maar er werden niet vele personen
gevonden, die grootere oppervlakte
dan 2 H.A. wilden nemen voor de
gewone cultuur van mais en boonen.

Voor wat betreft het omheinen of
afsluiten der perceelen door de huur-
ders wordt verwezen naar hetgeen
daaromtrent in het vorig verslag is
gemeld.

In het 5e district verzochten eeni-
ge huurders kleinere perceelen in huur
te krijgen dan waartoe machtiging
werd verleend, omdat zij uit gebrek
aau materiaal niet in staat zijn om
grootere terreinen af te sluiten.

INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN

151 Petróleo ó Aceite de alumbrar y
quemar no es un alimento.

La mejor manera de tomar el a-

ceite de hígado de bacalao es en
la forma de emulsión, por ser así
noás fácilmente absorbido por el es-
tómago; de todas las emulsiones
conocidas, la Emulsión de Scottes um-
versalmente considerada como la
más perfecta y la más eficaz, no
solamente por la pureza del aceite
y de los demás ingredientes, que seemplean en su elaboración, sino por-que es la única emulsión que no se se-
para, que 7io se enrancia, que no con-
iene substancias que irriten ó inflamen-el estómago y porque en una pala-bra es el alimento más concentradoy más asimilable que conocen losmédicos para combatir todas lasforYnas de debilidad orgánica, parapurificar la sangre y como un au-
xiliar indispensable para las perso-nas afectadas de tisis, de escrófula,de raquitismo y otras dolencias cró-
nicas.

Como se ha pretendido por algu-nos industriales recomendar el aceibede pebroleo como un tusbibubo del
aceibe de hígado de bacalao, debe-mos advertir por el bien de los mis-mos enfermos, que el aceite de pe-tróleo es una substancia mineral,que si se usa inbernamenbe es ex-pelida íntegra por las evacuacionesintestinales, causando á la lar^ainflamación de las vías digestivas.Carece por lo tanto de la propie-dad esencial de todo alimento, lade ser asimilable y volverse partede los tejidos orgánicos y no puede
ni remotamente compararse con elaceite de hígado de bacalao, cuya
propiedad de nutrir v fortalecerlos
organismos débiles loaban hecho tan
necesario y tan justamente aprecia-do en todo el mundo.

Bekendmaking.
De verkoop van ZILVEREN, GOU-

DEN en JÜWEELEN VOORWER-
PEN, beleend ter Spaar- en Beleen-
bank van 1*" Maart 1907 t|m 31n
Augustus 1907 ouder
N". 1083 X tlm N* 8394 Xzal plaats hebben op DONDERDAG
den 10" December a. s. en volgende
Donderdagen.

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

De Voorzitter.
A. JESÜRÜN.

*. t / fxptoilon de fa
Le.mtm.ru debido

r£&¡£S Kerosene Común. «

(V^ iil)' _»

►«¡¿i<:?i__n<l_dust/^v f/~^\-j^i
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LONGMAN & HARTIG'
f SEW YORK, ü.* '
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GRAFMONUMENTEN.
6RAFZERKEN,

in MARMER, Belgisch, Beiersen
en fcweedsch GRANIET.

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

Steenhouwerij.
Marmerwerken.

H. P. ÏUWIHS,
Onde Varkensmarkt.- Doddendaal.

Nijmegen. Holland

Adverteert steeds
IN DE

Amigoe di Ouragao,
hel meest gelezen der
hollandsehe bladen In
de kolonie.
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TIJDTAFEL
van de stoomschepen der „Red D Line" tusschen

NilW-YOKK,
PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAQAO.

—
1908. Marcb. Zulia Atarcb.

\ertrekt van Nkw-Youk Nov. 21 Nov. 28 Dec*. 5 Dec. 12 Dec. 19 Dec. 26
Komt aan te La Güaira 2» Dec. 5 13 19 27 Jan. 2

Vertrekt van 30 7 14 21 28 4
Komtaan te Pro. Cabello Dec. 1 15 29

Vertiekt van „ 1 15 29
Komt aan te Curasao 2 8 16 22 30 5

Vertrekt van 2 8 16 23 30 5
Komt aau te Maracaibo 3 '9 17 23 31 <>

Vertrekt van „ 6 12 20 26 Jan. 3 9
Komt aan te Curasao 7 13 21 27 4 10

Vertrekt van , 7 18 21 27 4 10
Doet Pto. Cabello aan 8 22 5
Doet LaGüaira aan 14 28 11
Komt aan te New-York 16 21 30 Jan. 6 13 18

Drukker ;
ALFREDO P. SINTIAGO

Advertentien.
JOHN DEWAR'S

Scotch Whisky
BEKROOND MET

50 (Souder} JVTcdaillcs
Agenten voor Curasao,

DE LANNOY &. Co*
Botica Central.

Photographische InircMing.
Soublette et Fils,

HOPPHOTOGRAFEN
VAN

TPsfi_s^fe__¡T_?-ír

H. M. de Koningin der Nederlanden ,
BEKROOND

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

Curagao, Waterkant Otra-
banda.
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