
Curasao, 22 Januari.

MEMORIE VANANTWOORD.
(verkort)

Met meer dan gewone belangstel-
ling moet deze Memorie van Ant-
woord gelezen worden; zeer vele
punten verdienen onze bijzondere
aandacht. Later hopen wij meer
uitvoerig op deze belangrijke woor-
den van den Minister terug te ko-
men.

De Minister, deelt het gevoelen
van de leden, die oordcelen dat in
de rapporten van den hoogleeraar
Went en van den ingenieur vau
den Indischen waterstaat Havelaar
voldoende gegevens aanwezig zijn om
de richting te bepalen, die moet
worden gevolgd en dat het gelei-
delijk voortwerken in die richting
met vertrouwen mag worden over-
gelaten aan het Gouvernement van
de kolonie, voorgelicht door de tech-
nische adviseurs, die het weldra tot
zijn beschikking zal hebben.

Met waardeer::-g heeft hij g'ezwa
hoe door de leden bij wier gevoe-
len hij zich hier in hoofdzaak aan-
sluit, werd geconstateerd dat deze
begrootiug het bewijs levert dat zoo-
wel bij het Koloniaal Bestuur als
bij de' Regeering het ernstig streven
bestaat naar ontwikkeling van de
hulpbronnen der Kolonie en naar
verbetering van de toestanden op
de West-Indische eilanden.

De ondergeteekende vertrouwt dat
op deze wijze inderdaad meer leven
zal worden gebracht zoowel in han-
del en industrie als ia landbouw,
veeteelt en visscherij, maar hij is
evenzeer van oordeel dat niet te

verantwoorden zou zijn de verwach-
ting omtrent de toekomst der ko-
lonie te hoog te spannen, en de mo-
gelijkheid te veronderstellen dat men
weer eens de haveti van Curagao
als weleer met schoeners, drie rijen
dik, gevuld zal zien. De verschil-
lendestoombootlijnen (hebben thans)
hare vaarplannen zoodanig uitge-
breid, dat de tussclienhaudel, in ver-
gelijking van hetgeen hij vroeger
was, zeer onbeduidend kan genoemd
worden. Toch bestaat er genoegza-
me grond om te verwachten dat een
eenigszins levendige kusthandel met
Venezuela zal kunnen worden onder-
houden, en daarop behoort, naar
de meening van den ondergeteeken-
de, vooral het oog gevestigd te
blijven.

Wat landbouw — hieronder worden
geeue bijzondere cultures als sisal,
oranje-schillen, divi-divi, enz. be-
doeld — en veeteelt aangaat, moet
voor oogen worden gehouden, dat-
op de benedenwindsche eilanden de
opbrengst alleen dienst zal kunnen
doen voor eigen consumptie en niet
voor uitvoer, want daarvoor zijn
zij in vergelijking met de nabij ge-
legen rapuihlinkeu van Zuid Amerika
en de andere' West-Indische eilanden
door de natuur te stiefmoederlijk
bedeeld. Van de bovenwindsche eilan-
den, met beteren grond en groote-
ren regenval, kan worden verwacht
dat, met meer ontwikkeling van
landbouw en veeteelt, de uitvoer
naar de naburige eilanden in de toe-
komst van meer beteekenis kan wor-
den dan nu het geval is.

De ondergeteekende is dus van
oordeel dat men zich niet mag vleien
met de verwachting dat het moge-
lijk zal blijken de kolonie tot groo-
ten bloei te brengen, maar wel meent
hij dat het gemiddelde peil der wei-

vaart dermate kan worden verhoogd
dat de kolonie op den duur ia haar
eigen behoeften van bestuur kan
voorzien.

Daartoe is noodig eeuerzijds dat
groóte zuinigheid wordt betracht,
anderzijds, dat volgens een bepaald
stelsel wordt gearbeid aan datgene
wat tot blijvende verbetering van
den toestand kan strekken. Door
deze twee grondwaarheden wordt
naar het inzien van den ondergetee-
kende de richting vau het financieel
beleid bepaald.

Omtrent dit beleid heeft hij den
Gouverneur het volgende als zijne
zienswijze medegedeeld. Na totstand-
koming van de inkomstenbelasting,
die bij den Kolonialen Raad in over-
weging is, zal op verdere versterking
der middelen voorloopig nfet wor-
den aangedrongen, zoodat de van
later in te dienen belasting-ontwer-
pen te verwachten opbrengst kan wor-
den aangewend om te geraken tot
betere g/Jijkmaking van den belasting-
druk, waarbij ' in de eerste plaats
zal dienen te worden gelet op meer
eenvormigheid in de belastingstelsels
der verschillende eilanden.

(öe l,,..~¡ veering is van ons. De on-
derstreepte woorden verhelderen zeer
de thans aanhangige belasting-ge-
schiedenis. De Re»actie.)

Tegelijkertijd zal er uauwlettend
voor moeten worden gewaakt, dat er
geen verdere uitzetting van de ge-
wone (bestuurs) uitgaven plaats heeft
en dat het thans toegestaan bedrag
voor subsidie uit 's Rijks schatkist
uit dien hoofde niet wordt over-
schreden. Mocht dit niettemin nood-
zakelijk zijn, dan zal moeten wor-
den overgegaan tot de heffing van
opcenten op de belastingen, opdat
de ingezetenen der Kolonie althans
een gedeelte dier verhooging betalen.

Zijn bepaalde werken of maatre-
gelen van voorbijgaanden aard nood-
zakelijk tot verbetering van den e-
conomischen toestand, dan zal daar-
van een overzicht zijn samen te stel-
len, opdat daaraan stelselmatig kun-
ne worden gearbeid en opdat voor-
af kunnen worden vastgesteld hoe
de daarvoor benoodigde gelden zijn
te vinden, hetzij door leening, het-
zij door buitengewone hulp van het
moederland en tevens kunne worden
uitgemaakt of, en zoo ja tot welk
bedrag, door de heffing van opcenten of
andere wijze "(Cursiveering van de
Redactie) de ingezetenen der kolo-
nie in die uitgaven zullen bijdragen.

Betreffende den door sommige le-
den uitgesproken wensen, dat bij de
reorganisatie van het belastingstel-
sel ook een einde zal worden ge-
maakt aan den misstand, dat er
tusschen de verschillende eilanden
der Kolonie onderling in-en uitvoer-
rechten worden geheven, speciaal op*
zaken, van het eene eiland afkomstig
en bestemd om op het andere iv
consumptie te worden gebracht, kan
worden medegedeeld dat deze quaes-
tie reeds meermalen door den gou-
vci'iictii is overuren, d;tar hij het
niet te verdedigen acht, dat ver-
schillende deelen van éénzelfde ko-
lonie tegenover eikair i ii-en uitvoer-
rechten henen. Bij .Ie herziening van
het belastingstelsel (zie de Memorie
van Toelichting bladz. 1) zal ge-
tracht worden deze zaak, zonder na-
deel voor de koloniale kas. tot eene
behoorlijke oplossing te brengen.

Het denkbeeld om diereorganisa-
tie dienstbaar te maken aan dein-
voering op de verschillende eilanden
van plaatselijke belastingen, opdat
niet langer allerlei uitgaven van zui-
ver locaal belang— straatverlichting,
bestrating, enz. —uit de algeineene

Feuilleton.
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De Invallen der Engelschen
op Cnracao.
(1803-1807.) 3)

Onder zulke benarde omstandighe-
den wachtte het eiland vol angst en
zorgen Engelands booze plannen af.
Want dat Engeland een poging zou
wagen, daaraan twijfelde niemand.
Maar dat de vijand 'op het eiland,
midden in deze haven, dien aan-
slag zou beramen, had zeker niemand
kunnen vermoeden.
De eerste aanslag door Tucker,

commandant van de
Eng. ooreogscorvet "Suriname."

Inbegin van Mei 1803(dus vóór nog
de Bataafsche republiek in oorlog ge-
wikkeld was), had kapitein Robert
Tucker, commandant van de En-

gelsche oorlogscorvet Suriname op
de westkust van Aruba, onder het
bereik der forteres, jacht gemaakt
op de golet VEsperance, van kapi-
tein Jean Puget, varend onder
fransche vlag. Toen de kapitein na
een snaphaauschot nog niet wilde
bijdraaien, was hem een kanonschot
nagezonden, waarna de golet werd
buitgemaakt en voor goeden prijs
verklaard. (1) Doch Puget liet zich
deze vrijbuiterij niet welgevallen
en protesteerde terstond bij Pie-
ter Specht, den commandeur van
Aruba tegen Tucker's handelwijze
zich beroepend 1". op zijn Holland-
sche zeebrieven, 2°. dat hij voor re-
kening voer van de Curagaosche
kooplieden Cancrijn & Jutting, 3°.
Van Curasao onder Hollandsche vlag
was uitgevaren en sedert 6 jaar
inwoner was van dat eiland. Ter
beslechting van het geschil naar
Curasao verwezen, werd deze golet
met Engelsche vlag en wimpel in
top den 29"te" Mei door de oorlogs-
corvet in deze haven binnengebracht.
Na een naauwgezet onderzoek, ver-
klaarde de Raad den ÏO""" Juni zich
incompetent om in dezen een beslis-
sing te nemen, verwees beide partij-
en naar het fransch Gouvernement
van San Domingo, aangezien Pu-

il) Notulen van den Kaad 1803—1804;
Requesten 1803, 3 Juli en 8 Juli; Sent. en
Resol. 1803, No. 29 en 33, en 11, No. 10.

get, 10.Io. fransch onderdaan was, 2".
eigenlijk fransche zeebrieven had, (de
holl. brieven had hij onlangs op Cura-
cao slechts uit voorzichtigheid geno-
men, omdat de fransche al te oul
waren, bovendien was zijn schipper
Jan Marten reeds in AuxÖayes
met de holl. zeebrieven van boord
gegaan, toen Puget daar de fran-
sche vlag liet waaien, 3°. voer
VEsperance, toen het prijs verklaard
werd, onder fransche vlag. Tot de
fransche rechters uitspraak gedaan
hadden, moest de golet hier in ar-
rest blijven.

Blijkbaar had Tucker niet veel
goeds in zin. Eerst verzocht hij
den Raad om de beslissing nog een.ge
dagen uit te stellen, hetgeen hem
geweigerd werd. Evenmin kon de
Raad, nu de zaak eeumaal naar
het Gouvernement van San Do-
mingo was verwezen, «p zijn vroe-
gere beslissing terugkomen en aan
zijn verzoek voldoen, om schip en la-
ding hier te mogen verkoopen. Eigen-
machtig haalde Tucker nu de golet
langs zijde en maakte een aanvang
met de lossing der lading, die, voor
zoover deze uit koloniale waren be-
stond, aan boord van zijn corve o
„de Suriname 1 werd overgebracht.
Hetgeen minder bruikbaar was,
zooals dakpannen, enz. liet hij met
behulp van een zekeren James Jo-
nes, een Engelschen bewoner van

dit eiland, in verschillende pakhuizen
opslaan en ondr-rhandsch ve koopen.

Dezelfde James Jones hield die go-
let onder zijn beheer, ca liet bet
vaartuig aan de klip op de werf
van Conn & C°. herstellen en daarin
willekeurige ver inderiugen aanbren-
gen, „die ten nadeele waren van de
commercieels oogmerken, waarvoor
Puget het schip noodig had."

Op de berisping van de Commis-
sarissen aan den fiseaal Mr. J. B.
Starkenborgh, waarom hij die los-
sing der lading niet belet had, ant-
woordde hij, dat het schip de En-
gelsche ving en wimpel in top had
en hij dus het recht miste daar aan
boord een visitateur te zenden. De
Raad hield voet bij stuk, protesteer-
de den 20*""1 Juni tegen deze lossing,
omdat 1". het geschied was zonder
voorafgaande inklaring, 2°. ook al
was VEsperance lek geweest, toch voor-
af de toestemming van hat Cur.
Gouvernement noodig was, 3°. de
lading eerst behoorlijk had moeten
geïnventariseerd worden ten over-
staan van één officier van elke partij,
4°. het vaartuig nog niet gecom-
demneerd, dus nog geen prijs was,
5". dat ook na de uitspraak van het
Gouvernement van San Domingo
bij den verkoop van de lading op
Curagao de verschuldigde invoer-
rechten zullen moeten betaald wor-
den. Op dit protest antwoordde
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middelen zullen worden gekweten,
waardoor het eene eiland ten behoe-
ve van het andere in uitgaven van
dezen aard heeft bij te dragen, zal
worden overwogen.

(Hier wordt ons 'een schoon verge-
zicht geopend, dat veel verwachten
doet voor de toekomst. Red.)

Met de opmerking van sommige
leden dat eene inkomstenbelasting
niet zal mogen ontbreken, stemt de
ondergeteekende in. Hierboven werd

reeds medegedeeld, dat een ontwerp-
inkomstenbelasting bij den Kolonia-len Raad aanhangig is.

Terwijl sommigen in de ineening
verkeeren, dat uit de tot standko-
ming van het Panama-Kanaal voor
Curasao groóte voordcelen zullen
kunnen voortvloeien, is zulks voor
anderen aati ernstigen twijfel onder-
hevig. Volgens de laatsten ligt het
eiland niet in de route der schepen,
die van of naar Europa en Noord-
Amerika door het kanaal zullen
gaan; zij meenen dat alleen de sche-
pen, varende van of naar de havens
aan de Oostkust vau Zuid-Ainerika,
Curagao op dichten afstand zullen
passeeren ; maar al ware dat anders,
en al lag Curagao in de route der
meeste schepen, dan nog zijn zij van
meening, dat alleen in geval van nood
een tusschenhaven zou worden aan-
gedaan, omdat toch stellig mag wor-
den verwacht dat aan een der beide
uiteinden van het kanaal de noodi-
ge dokken, kolenentrepöts, enz. zul-
len verrijzen. De ondergeteekende zou
hierin geen oordeel willen uitsptekeu,
omdat hem daartoe de noodige ge-
gevens ontbreken,1 doch wel "staat
vast dat hij. wegens de onzekerheid
of Curagao als tusschenhaven zal
worden gebruikt, het niet op zijne
verantwoording zou durven nemen
reeds nu de zeer' belangrijke credie-

I ten aan te vragen ter uitvoering-
van de in het Voorloopig Verslag-
bedoelde werken. Waaneer zoodanige
werken dooi- particulieren werden on-
dernomen, en genoegzaam zou zijn
aangetoond, dat zij levensvatbaar
waren en der kolonie ten goede zouden
komen, dán zou- hij bereid zíjn er
toe mede te werken, dat aan die
ondernemingen zoo noodig financieele
steun werd verleend.

De ondergeteekende zou er bezwaar
tegen hebben reeds nu tot de oprich-
ting van een laridbouw-credietbank,
van werken aard ook, mede te wer-
ken, en acht eene voorafgaande stu-
die daaromtrent ; volstrekt noodig.
Hij moet dus herhalen wat in de Me-
morie van Toelichting is gezegd, na-
melijk dat, alvorens een definitief

oordeel kan worden uitgesproken het
rapport van den landbouwkundige
daaromtrent moet worden afgewacht.

Aan het ontwerp eener mijnrege-
ling wordt thans aan het Departe-
ment van Koloniën de laatste hand
gelegd, zoodat na raadpleging van
den Raad van State de indiening
daarvan binnen een niet al te lang
tijdsverloop kan worden te gemoet
gezien. In overeenstemming met den
in het Voorloopig Verslag uitgespro-
ken vvensch zijn daarin slechts de
hoofdbeginselen der Indische mijnwet,
waaronder die, waarop in het Voor-
loopig Verslag wordt gewezen, opge-
nomen, ten einde de'verdere uitvoe-
ring dier beginselen aan den Konink-
lijken en den Kolonialen, wetgever
over te laten.

Zooals uit zijne Memorie van Toe-
lichting kan blijken deelt de

r
onderge-

tee kende het gevoelen van de leden,
die meenen dat, nu gedurende een
reeks van jaren achterstelling van de
Nederlandsche taal heeft plaats ge-
had, met voorzichtigheid moet ge-
handeld worden bij het streven om
daarin verbetering te brengen. Maar,
tevens blijkt uit die Memorie zijne
overtuiging dat de toestand niet mag
blijven zooals hij is; hij ziet juist in
de ontwerp-verordening die thans in
behandeling is, waarbij regelen wor-
den vastgesteld, waaronder aan bij-
zondere scholen vanwege de kolonie
subsidie kan worden verleend een
deugdelijk middel om gaandeweg tot
verbetering te geraken.

Aan het in het Voorloopig Verslag
aangegeven denkbeeld om, bij de
voorgenomen wijziging van het Re-
geerings-Reglement van Curaqao, aan
den Kolonialen Eaad, evenals aan de
Koloniale Staten in Suriname de be-
voegdheid toe te kennen om zijn grif-
fier buiten zijn middelen te kiezen,
heeft de ondergeteekende om twee
redenen zijne medewerking niet ver-
leend. In de eerste plaats zij het hem
veroorloofd er op te wijzen dat eene
vergelijking tussclien Suriname en Cu-
racao, gelijk in de meeste gevallen,
ook in dit opzicht-, niflt opr;;M.t; de
werkzaamheden van den Kolonialen
Raad zijn veel. minder omvangrijk
dan die van de Koloniale Staten in
Suriname, hetgeen uit de gehouden
notulen en de Voorloopige Verslagen
blijkt. In de tweede plaats acht hij
het bedenkelijk bij den tegenwoordi-
gen stand der financiën, en nu zoo-
veel hulp en steun wordt gevraagd
de bestuursuitgaven uit te breiden,
al zou —zooals door den Gouverneur
in zijne Memorie van Antwoord wordt
aangegeven —in de bedoeling liggen

geen geheel zelfstandige betrekking:
te creëren, maar aan den persoon
met de werkzaamheden belast eene
toelage toe te kennen.

De vraag of het uit een financieel
oogpunt niet voordeeliger zou zijn het;
brieven vervoer van bestuurswege met
eenstoombootjetedoen plaatshebbeu,
meent de Minister, met het oog op de
f. 9,000 subsidie aan de verschillende
schoeners toegestaan voor transport
vau brievenmaleu en personen ont-
kennend te moeten beantwoorden.

(Zou ditoordeel niet gewijzigd kun-;
nen worden ná volledige opgave der
inkomsten van de verschillende schoe-
ners. Red.)

Tucker den volgenden dag, dat hij
gedwongen was ¡gewordeH tot de
ontlading van l'Esperance, omdat het
lek was, en daarom ook last gegeven
had het te repasseren. Voor zoover
deze lossing iv strijd was met 's lands
wetten, dit buiten zijn schuld was,
daar deze locale Wetten hem onbe-

kend waren. (2) ;Twee dagen later
verandert de Engelsche Comman-
dant opeens van taktiek, geeft den
Raad kennis, dat hij wenseht te
vertrekken, doch vóór de haven zou
blijven liggen tot de golet van Pu-
get hersteld was. De Raad bood-
schapte eenvoudig en geheel conse-
quent, dat het Tucker volkomen
vrijstond te vertrekken, wanneer het
hem' goeddacht, doch zonder de go-
let, waarvan bovendien eerst een in-
ventaris moest opgemaakt worden,
ten overstaan van beide partijen.

Wat was er intusschen gebeurd?
Tegelijk met een Engelsch officier
Forest, was er een zekeren Maar-
ten Visser, een Curagaosche schip-
per, van Barbados hier aangekomen.
Deze laatste had met eigen oogeu
gezien, hoe daar een Hollandsch
vaartuig, komende van Suriname met

(21 James Jones werd door Puget wegens
het onrechtmatig beschikken over schip
en lading gerechtelijk vervolgd en den
23n. Aug. veroordeeld tot teruggave in
natu:-:: van hetgeen volgens inventaris bij
de prijsupihins -der golet aan boord was,
tot schadevergoeding van het ontbrekende
volgens taxatie van twee neutrale koop-
lieden cri verder in de kosten van het ge-
ding. [Sent. en Resol. 2-i Aug. I*o3, No.
10] Ook het vaartuig z,.!f werd aan Pu-

get teruggegeven. (Notulen 8 Sept.)

bestemming voor Cnragao, was op-
gebracht, met de Engelsche vlag in
top en twee Engelsche officieren aan
boord. Ook was daar een publica-
tie verschenen van den oorlog tus-
schen Engeland en de fransche re-
publiek en een oproeping om kaper-
schepen uit te rusten.

Waarschijnlijk was de officier Fo-
best, overbrenger van een geheime
missive of instructie voor Tucker.
Want bijna terstond daarna was hij
weer uitgezeild. De zaak kreeg nu
een geheel ander aanzien ¿ De Com-
missarissen ontveinsden zich den
ernst vau den toestand niet. Den
24a"5" Juni riepen zij een buitenge-
wone Raadszitting bij elkander, waar-
bij ook eveneens waren uitgenoo-
digd : J. van Nes, Colonel en' Kap-
itein ter zee, commandeerende de
Bataafsche navale macht in deze
haven, J. Slotendijk, Luit.-Colonel
en Kapitein ter zee, commandant
van het bataafsche fregat Kenau Has-
selaar, verder nog P.'Lazzaroni de
Schwartz, kapitein-commandant van
het B,te8 ,te bataillon Bataafsche jagers
alhier inGarnizoenenl. J.Dingemans,
luitenant ter zee, commandeerende
de bataafsche kotter The Rose. Een-
parig was de gecombineerde Raad
(3) van gevoelen, dat ook de Ba-
taafsche republiek, om hare nauwe be-
trekking met Frankrijk ongetwijfeld
in dezen oorlog zou betrokken wor-

(3) Wanneer er in het vervolg' sprake
is van een gecombineerde Raadszitting, ne-
men dezelfde vier genoemde heèren daar-
aan deel.

den. Ook Rob. Tucker, de comman-
dant van de Engelsche oorlogscor-
vet „Suriname" was in den Raad
ontboden. Met ernst werd hem af-
gevraagd, wat hem nopens den oor-
log bekend was. Zijn antwoord was,
dat hij geen tijding van oorlog had, en
dit onder eede kon bevestigen. Doch de
Raadsleden namen met deze verkla-
ring geen genoegen, meenend in zijn
haast om weg te komen, en het
niet aannemen van de uitnoodiging
om bij van Nes te dineeren, genoeg-
zamen grond te hebben, om hem te
wantrouwen. Daarom verbood de
Raad hem te vertrekken, vooraleer
de Engelsche officier Forest zou te-
ruggekeerd en op zijn eerewoord ver-
klaard had, wat hij van oorlog- en
van het opbrengen van het Hol-
landsch schip op Barbados afwist.
Het schijnt wel, dat dit antwoord
Tucker leelijk in het nauw bracht,
want hij werd hierover zóó gram-
storig, dat de Commissarissen zich
verplicht zagen, hem buiten de
Raadkamer te laten brengen en iv
een aangrenzend vertrek aan de be-
waking van twee officieren toe te vér-
trouwen.

Commandant van Nes was vangevoelen, dat die officier Forest
weer vertrokken was, blijkbaar om
te voorkomen, eenige verklaring over
den oorlog te moeten afleggen, of
bij valschen eed zijn reputatie 'alsofficier te verliezen. Daarom raadde
hij aan, het oorlogscorvet de Su-
riname te stoppen, zijn zeilen en bus-
kruit te ontschepen en aan boord
over te brengen van de Kenau Has-

selaar en de Suriname te gelasten,,
zijn vroegere ligplaats vóór het
Waaigat weer op te zoeken. Er was

geen twijfel meer aan, of Tucker.
voerde booze plannen in zijn schild.
Volgeus van Nes zou hij zich uit-
gelaten hebben, dat, ingeval de oorlog
uitbrak, twee Engelsche linieschepea
en twee fregatten hierheen zouden
komen om een aanval op Cu-
ragao te ondernemen; ook zou hij
gedreigd hebben, wanneer men zijn
schip zou stoppen, de stad in brand
te schieten of zijn schip in de lucht
te laten springen. Vooral drong-
om deze redenen de Raad er met
kracht op aan, terstond het bus-
kruit van boord te ontschepen. Be-
halve om Tucker's dreigementen,
had de Raad voldoende titel om
de Suriname voorloopig in arrest te
houden, ook als represaille-maatre-
gel wegens het opbrengen van het
Hollandsen schip in Barbados.

Het bevel om weer vóór het Waai-
gat te gaan liggen, had blijkbaar
de bedoeling de Suriname meer onder
het bereik van het geschut van het
fort Republiek (nu Oranje Nassau ge-
heeten) te hebben, wanneer Tucker
zijn booze plannen wilde uitvoeren.

Toen aan Tucker deze resolutie
van den Raad werd meegedeeld, wei-
gerde hij hieraan te gehoorzamen, re-
den waarom hij in arrest werd gehou-
den, totdatdejßaad zelve de/naatrege-
len, waartoe besloten was, had uit-
gevoerd.

Voe Apdeeling

Art. 137. De quaestie van genees-;
kundige behandeling in de buftendis-'
trieten op Curagao is niet zeer een-
voudig, omdat het hoogst moeielijk
is geneeskundigen, te vinden voor de
betrekking van armen-dokter in dié
districten, tenzij tegen zeer hoog sa-
laris. De aandacht van den Gouver-
neur blijft op deze aangelegenheid
gevestigd, en hij zal zeer zeker al het
mogelijke doen om, zonder al te hoo-
ge kosten, op bevredigende wijze in
deze aangelegenheid te voorzien.

Art. 139. De Gouverneur heeft den
ondergeteekende medegedeeld, dat dé
krankzinuigenverplegiug in goede
handen is. Aan de gebouwen zijn ee^
nige verbeteringen aangebracht en
bij de begrootiug om 1905 zulletl
vermoedelijk fondsen worden aange¿
vraagd voor eenige uitbreiding efl
voor cene badgelegenheid.

De behandeling der leprozen is goed
en proeven worden genomen met de
tua-tua-plant.

Art. 146. De ondergeteekende karj
niet toegeven, dat het aanbeveling
zou verdienen iemand van den topo;-
-graphischea dienst in Nederlandsch-
Indië uit te zenden om ten behoeve
van dekennis der dom lingröndëö het
geheele gebied van Curagao op te me-;
ten en in kaart te brengen. Hij acht.
eene schetsmatige opmeting van be£domein voldoende om daardoor eefi
beter overzicht te hebben over de
voor den landbouw uitgegeven eü
nog beschikbare terreinen.

Een andere vraag is het of eeji
opmeting van het geheele eiland
noodig is voor heb bestudeeren van
het vraagstuk voor den aanleg vaii
dammen en andere waterkeereudewen-
ken ten behoeve van de irrigatie.
Dit punt wil de ondergeteekende o-
verwegen.

Naar aanleiding van den wensch

van enkele leden om een ingenieur
uit te zenden voor den aanleg vaa
'dammen en andere waterkeerende
werken, kan worden medegedeeld dát
de leiding van het departement van
openbare werken weldra zal worden
opgedragen aan een technisch ge-
vormd persoon, die in Indië prac-
tisch is werkzaam geweest.

Art. 149. Met genoegen nam de
ondergeteekende kennis van de van
verschillende zijden uitgesproken in-
stemming met de handhaving van
den post voor kosten van onderzoek
omtrent het visscherijbedrijf en maat-
regelen ter verbetering daarvan.

Art. 152. Omdat de ondergeteeken-
de zich geheel kon vereenigen met
de door den gouverneur in zijne Me-
morie van Antwoord aangevoerde
deugdelijke gronden om in 1904 de
landbouwtentoonstelling te houden,
heeft hij den post op de begrooting
gehandhaafd.

AH. 153. De ondergeteekende ge-
looft, dat het omtrent de waterver-
schaffiag door den heer Havelaar
ingesteld ouderzoek en zijn daarop
uitgebracht rapport, genoeg licht
heeft verspreid, en dat de quaestie
verder met gerustheid kan worden
overgelaten aan den als chef vau het
departement van openbare werken
uit te zenden gepensionneerden offi-
cier van de genie van het leger in
Nederlandsch—lndië.
Raming- der middelen eninkomsten.

De ondergeteekende gelooft niet,
dat er vrees behoeft te bestaan dat— buitengewone omstandigheden uit-
gesloten—de raming der middelen en
inkomsten voor het dienstjaar 1904
zal tegenvallen: Die raming heeft, naar
zijne meening, met zorg plaats ge-
had en hij is er van overtuigd, dat
de Gouverneur haar niet hooger heeft
gesteld dan zij naar zijne overtui-
ging moest gesteld worden.

De Minister van Koloniën,
IDEN BURG.

IngezondenMedeelingen.

EMULSIÓN DE SCOTT.
Francia y Venezuela.— En ambas

naciones obtuvo el Dr. P. A. No-
blat, residente en Puerto Cabello, su
honorífico título. He aquí un certi-
ficado procedente de tan respetable
autoridad :

„Doctor P. A. Noblat, médico ci-
rujano de la Universidad de Paris y

P. A. Euwens,
(Wordt vervolgd)



de la ilustre Universidad Central de
Venezuela, certifico que:

He usado con mucha frecuencia la
Emulsión de aceite de hígado de ba-
calao con hiposfitos de cal y sosa pre-
parada por los señores Scott y Bow-
ne, entre las personas débiles que su-
fren afecciones de las vías respitorias,
ó que padecen de escrófula raquitis-
mo, etc., obteniendo siempre los re-
sultados más satisfactorios con la
aplicación de tan exelente reconsti-
tuyente.

Me es grato, por tanto, dar la pre-
sente declaración.

Nieuwsberichten.

Curasao.
Officieele berichten.

Uit het Publicatieblad N». 2,1904.
De porten voor het vervoer per post in

het binnenlandsch postverkeer worden vast-
gesteld:

10.Io. voor een gefrankeerden brief het ge-
wicht van 15 gram niet te bovengaande,
op vijf cent, en voorts:
boven 15 tot en met 100 gram ... lOcent;„ 100 „ „ „ 250 15 „ ;„ 250 „ „ „ 500 „ ...20 „ ;„ 500 „ „ „ 1000 „ ...25 „ ;
brieven, die een gewicht van één kilogram
te boven gaan, worden niet ter verzending
aangenomen.

2°. Voor de briefkaarten op twee en een
halven cent voor de enkele kaart, of voor
elk der twee deelen van de briefkaart met
betaald antwoord.

Behalve frankeerzegels is het verboden
eenig voorwerp bij de briefkaarten te voe-
gen of daaraan vast te hechten.

Zoo hiermede in strijd is gehandeld, wor-
den die briefkaarten belast met het port,
dat voor ongefrankeerde brieven van het-
zelfde gewicht zou verschuldigd zijn.

3°. Voor gedrukte stukken, monsters van
koopwaren en documenten op één cent per
50 gram of gedeelte daarvan voor elk
pakket of voorwerp van een afzonderlijk
adres voorzien.

Het port der ongefrankeerde brieven is
vijf cent, dat van de ongefrankeerde brief-
kaarten twee en een halven cent hooger dan
dat der gefrankeerde.

Gedrukte stukken, monsters van koop-
waren en documenten, die ongefrankeerd
ter post worden bezorgd, worden niet ver-
zonden.

Ontoereikend gefrankeerde brieven en
briefkaarten worden, wat het verschuldig-
de port betreft, met ongefrankeerde gelijk-
gesteld, behoudens aftrek ven de waarde
der ¡gebezigde zegels en met dien verstande,
dat breuken van 2% cent tot het volle be-
drag van twee en een halven cent worden
aangevuld.

Bij ontoereikende frankeering van gedruk-
te stukken, monsters van koopwaren en
documenten, wordt van de geadresseerden
een port geheven van tweemaal de ont-
brekende som, met aanvulling van de breu-
ken van 2% cent tot het volle bedrag van
twee en een halve cent.

* **Bij Gouvernements-beschikking, is:
10.Io. de infanterist G. van Buuren, van het

garnizoen alhier, met ingang van den 21n.
dier maand, als tijdelijk dienstdoend ma-
rechaussee der 2e klasse naar de brigade
gedetacheerd.

2°. aan den heer J. L. J. C. Cadiekes,
districtmeester van het 4e district op Bo-
naire, tot herstel van gezondheid, een
maand binnenlandsch verlof naar Curagao
verleend, ingaande den dag van zijn ver-
trek van Bonaire.

3°. aan H. van Düyn J. H. Ossenkopp,
ambtenaar van recherche op Bonaire, tot
herstel van gezondheid, twee maanden bin-
nenlandsch verlof naar Curacao verleend;

4°. gedurende den verloftijd van Ossen-
kopp voornoemd, de marechaussee der le.
klasse op Bonaire K. Adem, belast met de
functiën van Ambtenaar van recherche op
dat eiland.

s°. den heer P. J. Boom, op zijn verzoek,
eervol ontslag als districtmeestervan het
3e. district op Bonaire verleend ;

6°. de heer C. Craane benoemd tot dis-
trictmeester van het 3e district op Bonaire.

Posterij.

Lijst van onafgehaalde en onbestel-
baar bevonden blieven:

Alcira Aranguren, Luis Doyhambure, J.
¿~\ V' Gómez, Ana Maria Fannijtte, Ga-
briel Antonio Gadaun [2], Edo. Guerreropara Juan González que entregará á Car-men, Hasflldt Bros, Venilia Heiman, E. B.
bevy * Comp., Camilo Madrid para entre-
Sfr a Kunna Garces, Antonio R. Moreno,
Morris Pinedo Jr. ifam., José Sir para en-
tregar á Cosme Posada, A. C. Suarez, A-
braham Valencia, Pieternela Valentijn, E.
Wmdhouwer.

Niet voor bestelling of verzending vat-
baar de volgende drukwerken geadresseerd
aan: Rosita Alberto é hijo, Leopoldo Ibarra
é fam.. Presidente del gobierno Provisio-
nal, Santo Domingo, J. Augustus Briggs,
Caracas, Hermöcrates Parra, Washington,
Antonio Romijn, Pto. Cabello*.

Dankbetuiging.
Van den heer A. Charlouis, agent van The

General Fríe Guarantee Cy., ontvingen wij
in dank een mooi afgewerkten kalender
met het bekende schild, dat zulk een flink
effekt maakt en zulk een praktische recla-
me is.

PrinzessinVictoria Luise.
De Heeren Edwards, Henriquez & Co. heb-

ben eer van huu werk; de 140 touristen,
die gisterenmorgen met het pleizierjacht
hier aankwamen, vonden hun komst voor-
bereid, ze waren welkom. Nadat het jacht
eerst een kleine wending had gemaakt
voor de haven om het eiland beter op te
nemen,kwam hetstatig binnen onder opwek-
kende tonen der muziek. Wat was er een
bedrijvigheid aan den wal. Spoeilig kruis-
ten de rijtuigen in alle richtingen onze stad
om de vreemdelingen alles zooveel mogelijk
te laten zien en ze verder naar buiten te
brengen in de verschillende districten, die
rondom liggen, 's Middags speelde de mili-
taire kapel in het park. Dit is de eerste
maal, dat zij zich daar laat hooren. Veel
publiek woonde het concert bij, ook de Ame-
rikanen toonden zich tevreden en voldaan.
Meerdere malen op den dag werd er aan
boord muziek gemaakt en ter eere van den
nationalen feestdag werd het jacht spoedig
na het binnenkomen gepavoiseerd.

Tegen vijf uur vertrokken de touristen
weder, ongetwijfeld een goeden indruk me-
denemend van onze kolonie.

Voor de aardigheid dient vermeld, dat

een der Amerikanen des ochtends een paar
schoenen had aan laten meten bij La Mejor
en ze desmiddags kant en klaar mede kon
nemen.

Koningin Emma.
Met meer geestdrift dan het zich eerst

liet aanzien, is gisteren de gedenkdag vau
Koningin Emma gevierd. Het vlaggen
was wel niet zoo algemeen, maar men
kon toch zien, dat het feest was. De Uou-
vernementskantoreu waren gesloten, de
schoolkinderen hadden vrij. Toen echter
de troepen uittrokken, de commandant te
paard en de muziek voorop, kwam er
nog meer gang in. Den geheelen dag bleef
het anders dan anders, maar 's avonds
was het groot feest. De reeds zoo gunstig
bekendekapel van De Ruyter gafeen keurig
concert in liet Paviljoen Wilhelmina ten
aanhoore van een massa menschen, die
luide toejuichten. En dit was wel verdiend,
er werd meesterlijk gespeeld.

Nauwelijks was dit concert geëindigd of
daar begon om 8% uren een militaire
wandeling met flambouwen, door de drie
muziekkorpsen van dej troepen, van De
Ruyter en van de Kortenaer, ook met hun
pijpers en tamboers. Zij trokken uit het
fort langs het öouvernementsgebouw, ge-
ïllumineerd met de gekroonde E, de Breede
¡Straat door naar Pietermaai, keerden te-
rug, passeerden de Emmabrug, marcheer-
den de Breede Straat in en terug langs
de Waterkant, over de Brug en hielden
halt vóór het Gouvernementsgebouw.

Nu begon een plechtige taptoe. De Hee-
ren der feestcommissie met hunne Dames
waren door den Gouverneur uitgenoodigd
deze zeldzame plechtigheid bij te wonen,
't Was werkelijk iets bijzonders, indruk-
wekkeuds zelf. Nadat de korpsen halt
hadden gehouden, hieven zij eerst een luid
hoerah aan en Lang zal Zij leven! Daar-
na werd de taptoe geblazenop de gewone
wijze, toen speelden een of meer der korp-
sen, dit konden wij om den afstand niet
duidelijk onderscheiden, een soort koraal-
muziek, waarop de hoorn' weer inviel met
het gewone signaal. Toen werd deze zelfde
melodie door de korpsen herhaald en ein-
delijk speelde ieder afzonderlijk een taptoe.

Hierop volgde het Wilhelmus, oude toon-
zetting, zeer mooi uitgevoerd, en daarna
een smeekende, wij zouden haast zeggen
een biddende, melodie. Het was werkelijk
treffend. Hiermede was de taptoe afge-
loopen.

Onder het spelen van een vroolijke wij-
ze deilleerden de korpsen langs het ge-
bouw en trokken het fort weder binnen.
Het was klokslag tien uren. Een zwarte
menschenmassa stond opgepakt voor de
brug, toen de muziek daarover trok. Zeer
wijselijk werden zij teruggehouden en bij
kleine groepen doorgelaten. Eere aan de
politie.

Havennieuws.

Maandagmorgen viel de Kortenaer hier
binnen onder de gebruikelijke saluutscho-
ten, Dinsdag het dominikaansche oorlogs-
schip (gewapende schoener) O/ga en het en-
gelsen jacht Emerald.

Maandag of Dinsdag a. s. zal De Ruyter
weer naar het Moederland vertrekken.

Concert.
Hedenavond zal de pianist M. E. Senior,

bijgestaan door eenige andere heeren, een
concert geven in het Theater Naar ten
bate van het Leprozengesticht en van het
fonds tot bevordering van het Onderwijs
op Curasao.

Het Proefveld.
De borden, waarover de heer Rijkbns

dej vorige maal sprak, zijn reeds aan-
gebracht. Een groot en vier kleine. De
belangstellenden zijn derhalve uitgenoo-
digd.

Een nieuwe vezelptant.
Op de Hawaï-eilanden hebben Ame-

rikaansche geleerde de olana-plant
onderzocht en eigenschappen bij haar
ontdekt, waardoor ze een geschikte
leverancierster blijkt te zijn van ve-
zelstof. Ze behoort tot de familie
der netelachtigen, evenals de beroem-
de rameh, maar ze laat zich nog
gemakkelijker verwerken, daar ze
geen haren bevat. Gewone touwen
uit olana-vezels hebben een zijde-
achtige fijnheid, terwijl ze zoo sterk
zijn als scheepstouwen. Ook netten
en hengelsnoeren er van bleken buiten-
gewoon veel weerstandsvermogen te
bezitten, tegen de inwerking van zout-
water. In Hilo vonden de Amerikanen
een visscher onder de inboorlingen,
die nog altijd een olana-net gebruikt,
dat híj al van zijn grootvader had
geërfd.

Het netwerk was nog zoo sterk
als staaldraad. Ook bezit 't olana
in sterke mate de eigenschap licht
te zijn. Touwen, die niet meer we-
gen dan bindgaren, zijn zoo sterk
als metaaldraad. Kleeren uit ola-
navezels geweven, zijn, niettegen-
staande ze een onsterken indruk ma-
ken, volgens zeggen onverslijtbaar
en kunnen bijna levenslang dienst
doen. Het best gedijt de plant in
tropische bosschen op een hoogte
van 600 M. boven den zeespiegel.

Buitenland.
Rome. — Vele meestal cl waze ge-

ruchten gaan dezer dagen weer door
de pers omtrent de nalatenschap
van Leo XIII.

Het kan daaromgoed zijn de waar-
heid in deze te vernemen.

Men is thans in het Vaticaan be-
zig, de boeken, kerkelijke kostbaar-
heden en andere geschenken, door
feloovigen der geheele wereld aan

en vorigen Paus gebracht op doel-
matige wijze te verdeelen.

Deze verdeeling was reeds door
Paus Leo-zelven begonnen, voor
een ander deel geregeld en zijn op-
volger tracht zooveel mogelijk —volgens zijn wenschen — en zijn geest
dit werk voort te zetten.

Men beeft de hoeveelheid en de
kostbaarheid dezer geschenken in
de pers schromeliik overdreven : ook
hier geldt het aardige Italiaansche
spreekwoord: Geld en heiligheid:
neemt de helft van de helft".

Paus Pias heeft allereerst de boe-
ken van zijn voorganger bijeen la-
ten zetten en daaruit laten uitzoe-
ken, wat voor een der Vaticaaueche
musea van belang kon zijn, ter-
wijl handschriften en plaatwerken
meest alle naar de Vatieaansche bi-
bliotheek werden overgebracht.

Van de kerksieraden en gewaden
werd het grootste deel aan verschil-
lend missiën geschonken, hut overige >
op aanbeveling der betreffende bis-
schoppen aan arme kerken en
kloosters.

Alleen geschenken van gekroonde
hoofden blijven in het Vaticaan.

Zooals men weet, begon de ster-
vende Leo XIII den dag vóór zijn
dood geschenken toe te wijzen aan
personen, die hij bedenken wilde,
maar na enkele minuten werd de
uitgeleefdegrijsaard door vermoeienis
bevangen; deze lijst is door paus
Pius aangevuld tot een dozijn. En
steeds is rekening gehouden met de
bedoelingen der schenkers, zoodat
hun vrome gaven een passende en
schoonebestemming hebbeu gekregen.

Wat verder de ontzaglijke geldsom-
men betreft, waarvan vooral niet-
katholieke bladen zoo levendig weten
te verhalen, vooreerst zijnde genoem-
desoinmengeweldig overdreven, maar
bovendien mag niet wordeu vergeten,
welke kosten het bestuur van 'tgroot-
ste rijk ter wereld met zich brengt.

Er kan nog veilig wordeu gezegd,
dat geen enkel staatsbestuur ter
wereld, naar verhouding van het
getal onderdanen, zoo weinig kost.

Frankrijk.— Minister Combes is
thans met zijn ontwerp gereed, dat
hij bij behandeling vau het wetsont-
werp tot afschaffing van de wet-Fal-
loux beloofde. Hij wil geen geeste-
lijke onderwijs-iurichtingen meer. Hij
deelde den tekst van zijn ontwerp
in den Ministerraad mede en reeds
kwam het ontwerp bij de Fransche
kamer in. Bij dit ontwerp wordt den
congregaties, welke thans machtiging
hebben tot het geven van onderwijs,
dat onderwijsgeven verboden. Elke
vergunning tot onderwijs, verleend
aan congregaties bij vroegere wetten
of besluiten, wordt ingetrokken. Met-
een worden alle onderwijs-congrega-
tiën door deze wet ontbonden. Is
het doel der orde gemengd, streeft
zij naast het onderwijs nog andere
doeleinden na, als daar zijn: ver-
zorgen van zieken, huisvesten van
weezen enz., dan zal de orde mogen
blijven voortbestaan om zich voort-
aan uitsluitend aan dat andere
doel te wijden. De liquidatie der goe-
deren van orden, die door het tot
stand komen der wet hun leven zul-
len verliezen, zal geschieden overeen-
komstig de wet op de congregatiën
van 1 Juli 1901. Voor de algeheele
uitvoering der wet worden den minis-
ter van binnenlandsche zaken vijf ja-
ren gegund.

De memorie van toelichting schat
de kosten voor het Rijk op 25 mil-
lioen francs. Het Rijk behoeft echter
niet voor de in te richten schoolloca-
len te zorgen, het verleent slechts
subsidien. Van alle ordescholen kun-
nen er 1900 terstond worden geslo-
ten, daar er voor de leerlingen plaats
genoeg is in de bestaande openbare
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scholen en 350 scholen kunnen door
huurlocalen worden vervangen. De
rest, 1150 scholen, kan niet worden
gemist, zonder dat de bestaande o-
penbare school moet wórden ver-
ruimd of nieuwe schoolgebouwen
moeten worden ingericht.— Iti den Franschen ministerraad
werd het wetsontwerp strekLaeude om
aan de congregaties het geven van
onderwijs te verbieden, goedgekeurd,

Combes diende het bij de Fransche
Kamer in. Het werd met 338 tegen
216 stemmen naar de commissie
voor de onderwijsaangelegenheden
verzonden.— Een manifest van langen adem
werd 22 De::. 11. te Parijs aange-
plakt. J

Om het wel te begrijpen, dienen
wij te weten, dat sinds enkele maan-
den een strijd op leven en dood is
aangebonden tegen de plaats-bu-
reau x.

De werkman is verbitterd tegen
de „placeurs;" hij eischt recht van
de Regeering, die'echter de handen
zóó vol heeft met het uitjagen der
kloosterlingen, dat zij ternauwer-
nood de aandacht even wijden kan
aan eene kwestie, die de geheele ar-
beiderswereld in beroering dreigt te
brengen.

Ja, misschien staan we hier voor
het preludium der revolutie. Wat
een plaats-bureau is, weten de
lezers. Een kwaad op zich zelf is
het niet, en gaarne zou de arbei-
der aan de tusschenpersonen, d. w.
z. aan het bureau, dab hem werk
bezorgt, eene zekere som uitkeeren,
als hij slechts zeker was van tegen
dien prijs eene goede plaats 'te
bekomen.

Doch juist daar .schuilt het euvel.
Het belang van den werkman en

dat van den placear zijn elkaar bij-
na altoos vijandig. Eene goede, vas-
te plaats levert het bureau niet
veel. ledere maal, dat de werkman
verandert, komt een gedeelte van
zijn loon tereciii in de kas der pla-
ceurs. Niet alleen dat het dezen daar-
om onverschillig is, of de door hen
geplaatste eene goede betrekking
vindt of niet — in ieder ¡neval zijn
zij zeker van hunne premie — doch
uit winzucht streven zij er naar,
om eene behoorlijke wisseling te hou-
den in het door hen verstrekte per-
soneel.

Jaren en jaren, neen eeuwen beeft
men reeds gezocht naar eene goede
oplossing van dit geweldige vraag-
stuk, verbeteringen zijn er inge-
voerd, tijde ijk. De staatkunde en
de politie, meer gebaat bij eenen
toestand als de tegenwoordige, is
telkens teruggekeerd, openlijk oí
meer in het geniep, tot de oude ge-
brek kige toest anden.

„We zijn latig genoeg, te lang
reeds uitgebuit!" schreeuwde de me-
nigte enkele weken terug, en van
opgewonden redevoerigeu kwam het
weldra tot handtastelijkheden; zag
men spoedig de muren' en de vloe-
ren der arbeidsbeurs niet bloed be-
spat: dat der opgezweepte menigte
en dat der bewaarders der openba-
re rust. Slechte ééne schrede waren
we toen van een oproer. Immers
vóór den avond van dien zelfden
dag was de ve: vvoesting en de plun-
dering beraamd van verschillende
plaats-bureaux.

Door den nood gedwongen besloot
de Kamer tot geleidelijke opheffing
der plaats-bureaux, het eindelijk de
moeite waard keurend in dit'zoo-
genaamd Eldorado der Democratie
eens anders dan met holle phrasen
aan den werkman te denken.

Maar de Senaat is er ook nog.
Zijne goedkeuring ontbreekt en de
arbeiders zij nog even ver als in
November, vóór de uitbarsting ter
arbeidsbeurze.

Dat verklaart, waarom zij hun stuk,
hun manifest besluiten met een „Wee
den Senaat!"

Op 23 Dec. tegen één uur werden al-
len, die belang hebben bij de zaak,
opgeroepen om voorlietLuxembourg.
htrt Senuatsgebouw, te komen betoo-
gen: om tegen 5 uur's middags op
de Opera-plaats die betooging te
herhalen. Den 2-len om 2'uur 's
middags wederom ter Opera-plaats

en daarna op de groóte Boulevards
eene nieuwe betooo'ing.

Japan. Wel worden van verschil-
lende zijden de onrustbarende tijdin-
gen tegenspreken, die door de En-
gelsche bladen worden verspreid,
maar de feiten, die in deze periode
van contradictoire berichten nog
den besten maatstaf ter beoordee-
ling aan de hand geven, de feiten
vermogen niet gerust te stellen.

Japan stuurt waarschuwingen aan
alle eigenaars van droogdokken in
de verschillende havensteden, om
zich gereed te houden, het koopt
vaartuigen aan van Engelsche maat-
schappijen, met de blijkbare bedoe-
ling ze voor transportschepen te
gebruiken, zijne militaire attaché's
keeren terug naar het vaderland, de
bevolking is zeer ongeduldig en oor-
logszuchtig en algemeen van opinie,
dat Rusland de onderhandelingen
alleen rekt om tijd te winnen — dat
alles zijn even zoovele onrustbaren-
de voorboden van een naderend
onheil.

En het zijn feiten, waarvan de
waarheid vaststaat, terwijl alles
wat bericht wordt aan sterken twij-
fel onderhevig is, zoowel eener- als
anderzijds.

Rusland van zijn kant volhardt
in zijne stugge, hooghartige houding
van machtsbewusten kolos. Volgens
de „Vostotchny Viestuik" heeft de
Russische regeering admiraal Alexieff
carte blauche geheven. Nu is het
bekend, dat deze invloedrijke en
thans in Oost-Azië oppermachtige
persoonlijkheid een beslist en onver-
zettelijk tegenstander is van Japans
uitbreiding in Korea.

En deze uitbreiding schijnt Japan
juist niet te willen prijsgeven. Zijne
laatste nota blijft bijna ongetwijfeld
staan op den eisch, dat Korea on-
der Japanschen invloed moet komen.

Er is hier dus een botsing van
belangen die uiterst bezwaarlijk tot
tevredenheid van beide partijen zal
geregeld worden.

't Ernstigste in den toestand is
nog, dat Japan, naar 't schijnt, eene
uitdagende houding begint aan te
nemen.

De Japanscheregeering. zoo wordt
toch uit Yokohama geseind, is van
plan onmiddellijk den aanbouw te
ondernemen van een spoorweg van
Seoel naar de haven van Fusan,
onder zijne directe controle.

Als dit bericht waarheid bevat —voorbehoud is op alle berichten ge-
wenscht — schijnt het, dat Japan
zijn tegenstander voor een fait—ac-
compli wil stellen. De vraag is, of
Rusland eene dergelijke daad onge-
hinderd zou toelaten.

Nog eens ralle omstandighedeu en
gebeurtenissen zijn wel geschikt om
den toestand m^t een wantrouwend
oog te aanschouwen.

\\i / Explosión del&->S^r"""" Lámpara, debido .
"^SS^fl "*&¡ vso cte! JL
T7«j^%S Kerosene Común. »

Paríi seguridadus^^v //-«TS^^"LUZ DIAMANTtíp^ ( ím *&>

Explosion^A^^ \*^S f

ÜlOfi:
LONGMAN & HARTINEZ

NEW YORK, U. S. A.
De Venta Por Las Ferreterías y

Almacenes de Víveres.

BITTERWATER B>Cl HET BESTE I
S I» van alia BiHerwareren. ■

AGENTEN:
Senior & Co., Botica Excelsior.

Verkrijgbaar in alle apothe-
ken.

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE.
Boeiende lectuur, prachtige

gravures.
IW Het goedkoopst van

alle tijdschriften. JOH
Per jaar ’5,25,
ALFREDO F. SINTIAGO.

Agent.

Federico A. Perret Gentil,
Beheerder van de

Plantage "GROOT St. JORIS,"
heeft het genoegen mede te dee-

len aan het Geëerde Publiek van Cu-
ragao en aan de Vreemdelingen, die
ons eiland bezoeken, dat zij genoem-
de plantage mogen bezichtigen en
daarop den dag doorbrengen, mits
zij gebruik maken van de rijtuigen
der stalhouderij Aurora :

De prijzen zijn als volgt :
<s¡a

1 rijtuig voor 4 personen ’lo,— ~| f--1 » „2 „ ’ 7,50}^
1 Omnibus voor 6personen’ 12,— J ff:

s
Voor deze prijzen kunnen de be-

zoekers beschikken over de rijtui-
gen zoolang zij verkiezen, van 5
uren des morgens tot 5 uren des
avonds.

Tevens hebben zij het recht in het
landhuis te verblijven, in de plan-
tage te wandelen en een bad te ne-
men in het groot réservoir.

Indien de bezoekers dit verlangen,
kunnen zij op de plantage ontbij-
ten of lunchen, het tarief is dan als
volgt :
Ontbijt per persoon ’1,— vaste prijs
Lunch „ ’2,- „ ~ „

Curagao, 4 Januari 1904.

"HET HERT."
Drinkt steeds het heerlijke

Lans' export Bier „Het Hert";
het heeft een zuiveren en aan-
genamen smaak en is het meest
geschikte Bier voor ons warm
klimaat, dewijl het zeer weinig
alcohol bevat.

Agenten voor Curagao,
DE LANNOY & C°.

Fotografía Soublette,
Este muy conocido Taller o-frece de nuevo sus trabajos á

sus numerosos clientes, acabaderecibir máquinas de las últi-
mas invenciones y tiene cons-
tantemente de venta aparatos éingredientes frescos para el arte
fotográfico.

HORAS DE TRABAJO :
De 8 A. M.—4 P. M.

TIJDTAFEL
van de stoomschepen der "Red D Line" tusschen

NEW-YORK,
PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAQAO.

lí)04- Marcb. Caracas Zulia Philad. Marcb. Caracas
Vertrekt van New-York Jan. 2 Jan. 9 Jan. 16 Jan. 23 Jan. 30 Feb. 6Homt aan te San Juan 14 28 11Vertrekt van - 15 29 13Doet Curaqao aan 17 «¡1 -j^Komt aan te La Guaira 9 18 23 Feb. 1 Feb 6 15Vertrekt van „ 10 20 24 3 7 17Komt aan te Pto. Cabello 21 4 18Vertíekt van „ 22 '5 19Komt aan te Curaqao 11 23 25 6 8 20Vertrekt van „ 18 24 Feb. 1 7 15 21Doet La Guaira aan '25 8 22Doet Ponce „ 20 17San Juan 27 10 24Komt aan te New-York 26 Feb. 1 9 15 23 29

Dienst tusschen Cnragao en Maracaibo.
I Marac. j Merida I Zulia I Merida Marac. Merida

Vertrekt van Curaqao J*n. 11 'Jan. 38 Jan. 25 | Feb. 1 Feb 8 F<* 1 *Komt aan te Maracaibo 12 19 26 I 2 '9 1«Vertrekt van „ 16 22 30 5 13 IBKomt aan ¡te Curaqao 1 17 1 . 23 I 311 6 14 20

Drukker:
ALFREDO F. SINTIAGO.

Advertentien.

DE St. Jozefsgezellen van
Pietermaai zullen op Maan-
dag 1 Februari en volgen-

de avonden, ten 7i- ure, een
drama opvoeren, in de boven-
zaal hunner Vrreeniging.

J. 8. SCHEIÜELAAR.
Breede Straat.— Overzijde.

is weer ruim voorzien van :
Loodwit in olie in bl. van

10, sen 2! KG. Zinkwit in olie
in bl. van 25, 12! en 6| lbs.
Holl. lijnolie (gekookt en on-
gekookt) Spaansch, Friesch, Pa-
rijsch en Chromaat groen.Droog
lood- en zinkwit in vaten van
50, 25 en 12! KG. Menie in
vaten van 25 KG. en alle soor-
ten droge verfwaren. Ook boek-
jes goud, etc. etc.

Curacao, 9 Januari 1904.
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