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De missien hebben liet jefa !
Wij hebben er al meermalen op ge-

wezen dat- de schuld van de chineesche
gruwelen door sommigen brutaalweg
geweten wordt, aan de christelijke
zending in het Rijk van het Midden.

De heer Von Brandt nu, de voorma-
lige duitsche gezant te Peking, is een
der vinnigste aanklagers van de mis-
siën. Zijn aanvallen, die vooral tegen
de protestantsche zendelingen gericht
waren, hebben van dezijdeder betrok-
kenen in Europa al heftig verzet uit-
gelokt: maar op die protesten her-
haalt de heerVon Brandt zijn beschul-
digingen.

Wij voor ons kunnen dien penne-
strijd heel bedaard aanzien, daar,
zooals gezegd is, de vertoogen van
den voormaligen diplomaat hoofdza-
kelijk t egen de protestantsche zende-
lingen gericht waren.

De heel- Von Brandt verweet dezen
al in zijn eerste schrijven dat hun de
"tucht en voorzichtigheid van hun ka-
tholieke ambtsbroedersontbrak." En
nu weer zegt hij dat hij tijdens zijn
werkzaamheid in China meermalen
hun "gebrek aan christelijke liefde en
maatschappelijken takt" heeft moe-
ten betreuren en dat het meestal pro-
testantsche zendelinge^ geweest zijn,
"die zich tot aanvallen tegen hun ka-
tholieke medebroeders hadden laten
verleiden."

Daaruit blijkt dat het in gindsche
verre strekenprecies zoo toegaat als
op vele andere plaatsen : de protes-
tantsche geestelij ken voeren den strijd
tegen Bome met veel meer ijver dan
dien tegen het ongeloof, terwijl de ka-
tholieke geestelijken, vergaderingen,
enz. de Protestanten eenvoudig on-
gemoeid laten. leder onbevooroor-
deelde zal het met den heer Von
Brandt eens zijn, dan het doen uitko-
men der verschillen tusschen de onder-
scheiden christelijke belijdenissen niet

anders dan een ergernis kan zijn voor
de heidenen.

.Maar ofschoon de heer Von Brandt
de katholieke missiën betrekkelijk
gunstig behandelt, mag ons dat toch
niet verhinderen tegen het hoofdpunt
van zijn redeneering ernstig verzet
aan te teekenen. In sommige deelen
van zijn betoog vordert hij alleen een
verandering in de wijze der uitoefening
van het zendingswerk; maar ten slot-
te loochent hij in *t algemeen het
recht en het nut van dat zendings-
werk, door de christelijke geloofsver-
kondigers in China op ééne lijn te stel-
len met boeddhistische straatpredi-
kers, die in Europa zouden optreden;
ia, ronduit te zeggen : ..Het is een
dwaasheid geweest, van het chineesche
volk te vergen dat zij de christelijke
missiën zouden dulden."

Daartegen voeren wij het woord
van Christus aan: Gaat en onderwijst
alle volken."

De vf-a/e Kerk van Christus heeft
niet alleen het recht, maar is verplicht
zooveel mogelijk aan de heidenen het
evangelie te verkondigen.

Van het standpunt der beschaving
kan daarbij de vraag zoo gesteld
worden: of een hoogere beschaving
gerechtigd is in het gebied van een
lager»; beschaving leerend en volgelin-
gen wervend op te treden.

Dat de europeesche beschaving de
chineesche ver overtreft, kan toch geen
verstandig mensch loofhenen.

Maar wanneer de heer Von Brandt
het Boeddhisme of Confucianisme tot
zending geroepen acht, gelieve hij te
bedenken dat bij de vrijheid van ge-
looven en spreken in de moderne sta-
ten de prediking van dergelijkeaziati-
sche "godsdiensten" in liet minst niets
in den weg wordt gelegd.

In Engeland en Noord—Amerika
kunnende boeddhistische en dergelij-
ke apostelen zelfs op de hoeken dei-
straten preeken ; in Duitschland kun-
nen zij in eigen of gehuurde lokalen
even vrij propaganda maken, als bij-
voorbeeld het ëngelsche heilsleger.

Daar zijn noch de heidenen, noch de
anarchisten, maar enkel de jesuieten
vogelvrij.

Wie den Chineezenhet recht toekent,
de christelijke missionarissen af te
wijzen, die moet hun consequent, ook
het recht toekennen, de europeesche
kooplieden, ingenieurs, reizigers, enz.
het land uit te jagen.

De heer Von Brandt begaat dus een
dwaling, als hij het goddelijk en na-
tuurlijk recht der missiën bestrijdt.

Daarentegen kan men hem zonder
voorbehoud gelijk geven, als hij
eischt dat de missiën op vreedzame.
verstandige rechtvaardige wijze te
werk zullen .aan en zich van politiek
zullen onthouden.

De gevoelens der bevolking moeten
natuurlijk tooveel mogelijk ontzien
worden, zoowel door de zendelingen
als ook dO( fde ingenieurs, wien men
bij voorbet.J verweten heeft dat zij
zonder noodzaak spoorwegen zouden
aangelegd hebben door kerkhoven,
die bij de Chineezen in hooge eer wor-
den gehouden.

Bezwaren, aanspraken en eischen,
tot de gezantschappen en consulaten
gericht, moeten tot het noodzakelijk-
ste beperkt worden. Erivan politiek
optreden moeten de zendelingen
zich zorgvuldig onthouden. In hun
geheel openbaar en bijzonder leven
moeten zij toonen, dat zij enkel ko-
men als apostelen van Christus en
boden des vredes.

Alle zaakkundigen geven toe, dat
de katholieke missionarissen meer
tucht en takt aan den dag leggen dan
de protestantsche zendelingen.

Wanneer erondanks alle waakzaam-
heid ook van katholieke zijde men-
schelijke fouten worden begaan, dan
zal ongetwijfeld van de huidige erva-
ringen al zijdig partij worden getrok-
ken tot meerdere volmaking dei-
kunst van het katholiek missiewerk.

Daartoe bijzondere wenken te ge-
ven, zou een verdienstelijk werk voor
China-kenners zijn.

Maar verkeerd en verderfelijk zijn

de algemeene aanvallen, waardoor
men den missionarissen het recht zou
willen betwisten tot hun zelfopoffe-
renden arbeid.

Dergelijke onchristelijke strekking
schuilt ook in dedezer dagen meerma-
len geopperde bewering, dat de mis-
siën alleen slechte sujetten onder haar
bescherming zouden nemen en dezen
met een beroep op de consuls zouden
helpen om andere Chineezen te veron-
gelijken.

Alsof de heidensche Chineezen altijd
gelijk hadden en de chineesche over-
heden zoo stipt naar de gerechtigheid
oordeelden!

Juist omdat de christelijke bescha-
ving het straffeloos voortduren van
hun willekeurige heerschappij en kne-
velarijen in gevaar brengt, zijn de
ambtenaren en de heele schaar der
"geleerden." dat wil ze<_gen, der aspi-
rant-ambtenaren zoo geweldig op de
vreemdelingen en vooral op de missiën
gebeten.

Wie deze aanleiding tot de tegen-
woordige ongeregeldheden over het
hoofd ziet. komt tot valsche en on-
rechtvaardige oordcelen. Christen-
dom en beschaving laten zich intus-
schen niet tegenhouden!

Feuilleton.

Zijn Moeder.
„Moeder, mijn moeder" riep hij

uit, op wanhopigen toon, de jonge
man, die voor een oud geschilderd
vrouweportret stond.

Maar terstond keerde hij zich om ;
een bittere glimlach lag om zijn lip-
pen, toen hij ging zitten met de elle-
boog op tafel en een-zakdoek in dehand. ..Zij antwoordt niet, van-
daag niet. morgen niet nooit."

Hij bedekte zijn oogen met zijn
hand en leunde 'het hoofd voorover
O]» tafel.

Hij kwam thuis van de begrafenis
zijner moeder, het eenige, wat hij
ter wereld liefhad.

Wat had hij zich juist dezen dag
anders voorgesteld. Zeven lange
jaren was hij weggeweest naar de
academie waar hij voor arts had
gestudeerd. Eerst' was hij dikwijls
thuis geweest, haast eiken Zonda'»-,
toen kwam hij eens per maand, latei-
enkel met de vacanties en nog later —hij kreeg een schok, toen hij er aan

dacht — nog later, de laatste jaren,
had hij zelfs het grootste deel der
vacanties elders doorgebracht en
zijn moeder, zijn goede moeder, een-
zaam gelaten. Waarom eigenlijk?
Was zij niet altijd even goed. even
vriendelijk, even zorgzaam voor hem
geweest ?

Nu hij wist wel waarom. Hij voel-
de zich in haar nabijheid zoo zoo
klein, zoo beschaamd. Als hij haar
aanzag met haar diepe oogen, spie-
gels van een reine ziel, dan had hij
steeds een neiging gevoeld om op de
knieën te vallen en te vragen, waar-
om zij hem zoo ernstig aanzag,
en toch eigenlijk wist hij wel.
waarom.

Met hem sprak zij nooit er over,
maar hij gevoelde, dat zij er wel o-
ver sprak met dat zij er over
dacht als zij was in de kerk. Hij
wist. dat zij verdriet had van "zijn,
nu ja, omdat hij niet meer meedeed
aan die uiterlijkheden van den gods-
dienst, die zij noodzakelijk achtte
bij haar opvatting van geloof.

Hij zag op en zag naar den schoor-
steenmantel. -Ia daar stond het
nog hetzelfde beeldje en de krans
van immortellen was er nog omge-hangen.

Dat was 't begin geweest, in de
eerste groóte vacantié, toen hij een
jaar student was geweest.

Hij was op zijn kamer gekomen
des avonds en had daar zien si aan
het beeldje, dat er van zijn jeugd af
had gestaan, en daarom hing deze,
dezelfde krans' van stroobloempjes.

Dat beeldje, nu ja, dat was nog al
mooi, hij had er toen niets op tegen,
dat het bleef staan, maai- die vuile
verschrompelde bloempjes die konden
wel oj) den vuilnishoop. Hij herin-
nerde zich nog, hoe zijn hart liad ge-
klopt, toen hij den krans er af haal-
de : de bloempjes had hij zelfs als
knaap gekweekt en gedroogd en niet
zoete devotie had hij 't kransje ge-
hangen om het Lieve Vrouwebeeldie.
waarvoor hij eiken avond zjin „Wees
gegroet Maria" sprak.

Maar, zoo redeneerde hij dien a-
vond, hij was geen kind meer, hij
had geleerd, dat uiterlijke ceremo-
niën heel iets anders waren dan in-
wendige overtuiging en met een zwaai
slingerde hij de bloempjes naar bui-
ten inden tuin.

Den volgenden morgen, toen hij be-
nedenkwam, was 't eerste wat hem trof
een innig droeve toon in moeders
stem en als hij in haar kamer kwam,

zag hij het weggeworpen kransje
natgeregend liggen op haar tafel
(>ver gesproken was er toen niet.

Dat was gebeurd nu zes jaar gele-
den. En een jaar daarna, ook in de
groóte vacantié. was hij verder ge-
gaan. Hij had veel met niet-katho-tieken verkeerd, veel ook naar hun
gesprekken geluisterd en was tot het
inzicht gekomen, dat die Maria-ver
eering toch al heel. al heel nu ja,
niet dom, zijn moeder vereerde haar
maar dan toch heel naïef was en toen
had hij het beeldje genomen en van
den schoorsteenmantel in een hoek
gezet. Den volgenden dag was 't
verdwenen, maar tegelijk was 't hem,
of ook op zijn moeders gelaat een
rimpel was gekomen, en of zij min-
der spraakzaam was dan vroeger.
En zoo was 't voortgegaan. liet
rozenhoedje, dat hij minder uit over-
tuiging, dan om zijn moeder te be-
lieven, des avonds medebad, was
toch zoon geëstdoodend geprevel,
dat hij ronduit verklaarde er niet
meer aan te kunnen meedoen. Den
volgenden dag viel .'t hem op, dat
zijn moeder zoo oud werd en zoo
grijs

Aan dat alles dacht hij, terwijl hij
't beeldje zag met den immortellen-

De expeditie in Suriname.
Gelijk wij in een vorig nummer me-

dedeelden, zijn de voorbereidende
maatregelen der expeditie van dr.
11 . van ('apelle c. s. genomen en
vertrok Maandag 1'! Aug. per ss.
Paramaribo een gedeelte der expedi-
tie naar \w.-.Nickerie.

Dit gezelschap bestaat uit éen op-
zichter, twee prospectore, éen lijnkap-
per en een tiental werklieden. Zij
heeft in opdracht de Ben.-Nickerie-ri-
vier op te varen tot aan de Falla-
Watra, een rechterzij tak der Nicke-
rie-rivier. welke in het jaar 1856
door dr. Voltz twee dagreizen vei
bevaren is.



krans, dien hij had gevlochten als
knaap.

Toen was hij gelukkig.
Ln nu?
Hij schrok op, er werd gescheld.Langzaam slofte de meid door de

gang naarde voordeur, meteen tik
ging 't slot open

„Dag, mijnheer pastoor."
0 hemel, daar was de pastoor.

Hij gingrechtop zitten.
„Is mijnheer thuis !"
...la. de jongeheer bedoelt u, ja die

is thuis, achter is hij, inde kamer."
..Zou hij mij kunnen ontvangen?"
„O, mijnheer pastoor, wat is er

natuurlijker als dat u welkom is."
..Nu. ik zal maar doorgaan."
Hij had alles verstaan en stond

op ; hij voelde zich beklemd en zag
in den spiegel, dat hij bleek was,bleeker dan straks.

„Dag beste ik had nog haast
beste jongen {rezegd, maar'ik moet
nu dokter zeggen, de tijd gaat zoo
gauw."

Gaat u zitten, mijnheer pastoor."
..Wat is uw goede"moeder spoedig

heengegaan."
Ja, mijnheer pastoor."

„En zij" had er zich juist zoo op
verheugd, dat u thuis zou komen,

was het niet juist op vandaag be-
paald ?"

...la, mijnheer pastoor, daar gi.ids
gaat de trein waarmee ik voorgoed
hier gekomen zou zijn, o had ik
vroeger mijn moeder maar niet zoo
dikwijls alleen gelaten."

Een traan kwam in zijn oogen,
waartegen hij zijn zakdoek drukte.

„Kom, jongen, wat gebeurd is. is
voorbij, je had het toen ook druk
niet je studie. En nu kom je toch
hier wonen, nietwaar?"

„Ja, ik zal voorloopig hier blijven,
ik ben tot gemeente-geneesheer be-
noemd, zooals u weet. Ik had er
me zooveel van voorgesteld, mijn
lieve moeder het leven aangenaam te
maken, en nu moeder, lieve moe-
der ach neen, zij hoort mij niet."

De pastoor zweeg.
landelijk stond hij op.
„Er is nog weleen Moeder, die u

in elk geval hoort. Daar staat haar
beeld."

De jonge man keek schuw naar
den pastoor, die hem ernstig de
hand drukte.

Nu, ik heb nog wat te doen,
maar van middag, kom dan eens
bij me. Beloof je dat? Je gaat
zeker toch wel eens naar de kerk niet

waar? Als je dan wat gebeden hebt,
kom je in de pastorie. Is dat
goed?"
" Toen de pastoor weg was, speet
het hem toch, weer alleen te zijn.

Wat leek het hem hier leeg.
Hij zou eens naar boven gaan,

naar zijn kamer, om die wat in orde
te brengen, dat gaf verstrooiing, zoo-
als hij zelf ook voor zijn patiënten
voorschreef, wanneer ze zenuwachtig
waren.

Zijn kamer zag er keurig uit : de
zorgzame hand zijner moeder zelve
had, vóór zij ziek werd, alles in orde
gemaakt.

Aan den wand hing een portret
van zijn v;ider zaliger, links van den
schoorsteen. Rechts was een ledige
plek. Wacht, daar moest zijn moe-
ders portret komen.

Hij zou dat geschilderde halen,
dat hij zelf eens had laten maken en
nu beneden hing. Vlug naar beneden.

Toen hij 't afnam, stootte hij met
zijn elleboog tegen 't beeldje dat op
den schoorsteenmantel stond en 't
was of hem een rilling door de leden
voer.

Ja, dat moest toch eigenlijk ook
maar mee naar boven, daar hoorde
het toch eigenlijk thuis en zijn moe-

der had er zoon verdriet van ge-
had, toen hij !t wegzette. Dat kon
hij nu goed maken. Maar die krans?
Neen dat diende nu nergens voor,
dat was kinderachtigheid, die moest
nu maar eens verdwijnen. Hij legde
de bloempjes terzijde, neen wacht,
in de tafellade, dat was beter, dan
zouden ze op zekeren dag wel worden
opgeruimd. Met 't portret en het
beeldje ging hij naar boven en spoe-
dig hadden beide hun plaats.

Een eigenaardig gevoel maakte
zich van hem meester, toen hij dat
beeldje, na vele jaren verbannen te
zijn geweest, weer op zijn oude plaats
zag staan.

Bet kwam hein voor, dat hij weer
jong was, als in den tijd, toen hij
daarvoor knielde en met die afbeel-
ding voor oogen, Maria aansprak
als „Moeder" en hij herinnerde zich
op eens. hoe op zekeren dag zijn moe-
der achter hem had gestaan en ge-
zegd :,..Ia jongen, zoek maar troost
bij jeMoeder in den Hemel, die kan
je niet ontvallen zooals ik"

En opeens klonken hem in de ooren,
alsof hij ze nu pas goed hoorde, de
woorden van den pastoor: "Er is nog
wel een moeder, die u in elk geval
hoort"

Het doel dezer onderneming is om
van de monding der Falla-Watra in
Zuid-Oostelijke richting een tracé te
maken naar de Coppename-rivier.

De eigenlijke expeditie, welke Maan-
dag den 27n Aug. van Paramaribo
naar Nw.-Nickerie is vertrokken, be-
staat uit de heeren dr. 11. van ('a-
pelle, die belast is met, het bodem-
onderzoek. ('. van Drimmelen,
district-commissaris van Nickerie. .1.
F. D. Baenen en F. C. Gantzart, die
tot, taak hebben de lengte-en breed-
tebepalingen en de opname der ri-
vieren te doen. Vervolgens zal de
heer 11. van ( 'apelle .1r. fotografischeopnamen en geologische waarnemin-
gen verrichten.

Deze eigenlijke expeditie zou van
Nickerie uit de Corantijnrivier, welke
de grensscheiding tusschen Hol-
laudsch en Ëngelsch Guyana vormt.
opvaren tot aan de Mntapia-kreek.
Door deze kreek zal de tocht verder
worden voortgezet, om haren oor-
sprong o]) te sporen.

Zoodra dit doel bereikt zal zijn.
keert het. gezelschap naar Nw. Nicke-
rie terug, om dan de Boy. Nieke-
rie-rivier tot aan de eerste stroom-
versnelling per stoombarkas op te
varen ; dan echter moet de tocht
worden voortgezet per corjaal tot
aan den Blanche Marieval. liet punt,
dat de district-commissaris van
Nickerie reeds v.roeger bereikt heeft.
Zoover is de Nickerie-rivier tot heden
toe bekend.

Daar dan ook zullen de eigenlijke
werkzaamheden eerst een aanvang
nemen.

Die werkzaamheden bestaan, zooals
onze lezers reeds weten, in een on-
derzoek naar de geaardheid van de-
zen bodem der kolonie Suriname. De
expeditie is wel vooreerst wetenschap-pelijk, maar zooals te verwachten is,
zal die wetenschap dienstbaar ge-
maakt worden aan de stoffelijke ont-
wikkeling der kolonie.

Heeft de expeditie nu haar doel
bereikt, dan zal het gezelschap we-
derom de Nickerie-rivier afzakken tot
de Falla-Watra. Daar zal de expe-
ditie gebruik maken van het nu reeds
opengekapte tracé en dan den tocht
voortzetten naarde Boven-Coppena-
nie, waar deze nog onbekend is. nl.
aan de Raleighsvallen.

Deze expeditie, die voor de kolonie
van het allergrootste belang is, zal
vermoedelijk ongeveer twee maandenduren.

Gelukkig hebben kapitalisten zichin de zaak gestoken, en door hun
toedoen is de expeditie in staat ge-
steld op grootere schaal hare onder-
zoekingstochten te doen. Zij is daar-
om, gelijk wij reeds te kennen gaven,
niet uitsluitend wetenschappelijk. Ombeter te zeggen bestaat zij uit twee
gezelschappen : het eene een zuiver
wetenschappelijk onderzoek tot doel
hebbende, het "andere wil echter de
practische zijde der medaille. Hoewel
onderscheiden, zijn deze gezelschap-

pen toch geenszins van elkander ge-
scheiden; integendeel, deheer Haene'n,
die de.vertegenwoordiger is der ka-
pitalisten, heeft ook een zeer voor-
naam deel in het wetenschappelijk
doel, daar hij met de opmaking dei-
kaart belast is.

.Vaar wij vernemen, heeft Z. Exc.
de Gouverneur zijne volle medewer-
king beloofd, hoewel algemeen gezegd
wordt, dat hij eerst verstoord was.
omdat hij niet juist de plannen der
expeditie betreffende de plaatsen van
onderzoek kende.

Nieuwsberichten.
CURACAO.

Kerkelijke berichten.

Z. D. 11. Mgr. J. .1. A. Van Baars.
Apostolisch Vicaris van Curacao, is
den 20sten October van zijn reis naar
Home in Nederland teruggekeerd en
heeft zijn intrek genomen in het
klooster der Eerw. Paters Domini-
canen te Huisen bij Arnhem.

Officieeleberichten.

De Gouverneur van Curacao maak-
te den 16den October ü uur 's avonds
bekend, dat door hem het volgende
telegram was ontvangen:

Gouverneur — Fura;:'.;».
Hierbij doe ik U HoogEdelgestren-

ge en den ingezetenen van Curacao
mededeeling van mijne verloving met
Zijne Hoogheid Hertog Hendrik van
¡Mecklenbueg-Schwerin.

wilhelmina.
En den IHden October maakte de

Gouverneur van Curacao bekend,
dat hij op het door hem in den a-
vond van 16 < >ctober verzonden
telegram luidende:

Minister van koloniën — 'sGraven-
hage *.

Verzoeke Koningin aan te bieden:
Fwe Majesteit veroorloove mij de

eerbiedige en innige heilwenschen en
de uitdrukking der gevoelens van
hulde en trouw van de ingezetenen
van Curagao en van mij voor Haren
troon te mogen uederleggeu.

Bakge.

dien ochtend van het Loo. het
volgende telegram mocht ontvangen :

Gouverneur — Curacao.
U en ingezetenen warmen dank voor

hulde en gelukwenschen, die ik zeer
waardeer.

WILHELMINA.
Zijne Hoogheid HENDRIK, WaLDl-

mik, Albert, Ernest van Mecklen-
burg Schwerin werd den lijden April
1 876 te Schwerin geboren en is thans
luitenant a la suite van het Meck-
lenburgsche Fusiliera-Biegiment N°. 90.

Moge Gods beste zegen rusten op
de verloving van onze beminde
Koningin.

Havennieuws
Met de meeste bereidvaardigheid

werden ons bij de bezichtiging van
het niéuwe stoomschip van den K.
W. 1. .\l., de Prins Mam-its, de vol-
gende inlichtingen verstrekt:

Het stoomschip werd gebouwd te
Hamburg en heeft de volgende af-
metingen. De lengte is 296 eng. voe-
ten en de breedte 38 en^. voeten.
Het is voorzien van machines vol-
gens triple compound systeem: de
afmetingen der machine zijn: hooge
druk (-.vlinder 22 eng. duimen, mid-
den druk cylinder 37 èng. duimen.
lage druk cylinder 59 eng. duimen,
en lengte zuigerstang -'5!) eng duimen.

De beide stalen stoomketels voor
de machines zijn van bijzondere groot-
te en leveren stoom van 180 pd.
overdruk per vierkante eng. duim.

De machines kunnen een vermo-
gen ontwikkelen van ruim 1400 in-
aicateur páardenkracht, mei ruim
80 omwentelingen der schroef per
minuut, waarmede het schip een
vaart loopt van over de 12 mijl.

Het stoomschip is voorzien van
ruime berging van drinkwater, wa-
terballast, electrische verlichting tui
verder alles wat van een Ie klasse
mailschip verlangd kan worden.

¡let nieuwe stoomschip wijkt wat
de inrichting van een Ie klas pas-
sagiersboot betreft eenigszins af van
de inrichting der overige schepen,
namelijk de rij passagiershutten is
doorgetrokken buiten het eigenlijke
salon over het kuildek tot aan den
grooten mast, op de andere sche-
pen is dit open ruimte. Een der voor-
deden van deze inrichting is dat de
hutten meer naar het midden gedeel-
te van het schip geplaatst zijn het-
geen door voor zeeziekte gevoelige
passagiers zeker gewaardeerd zal
worden. Zooals bekend, is de bewe-
ging in het midden van een schip
altijd minder, ook is men aldaar ver-
der van de schroef verwijderd.

Twee badkamers, met aparte mar-
meren waschinrichtingen daarbuiten
vermeerderen het comfort.

Het stoomschip vertrok den 15
September van Amsterdam, deed
Havre aan, ter overname van Ja-
vaánsché Immigranten aldaar op de
reis naar Amsterdam gearriveerd
met het stoomschip Bah der Maat-
schappij Nederland, en arriveerde al-
hier den 16n October, dus een voor-
spoedige reis.

De nieuwe Prins Maurits gaf gedu-
rende deze reis alle bewijzen van goe-
de hoedanigheden, zoodat wij dit
schip als een aanwinst voor de vloot
vanden Kon. West-Indiacben Mail-
dienst beschouwen.

Naar wij verder vernamen wordt
het volgende nieuwe stoomschip ter
vervanging der Prins Willem I te
Amsterdam gebouwd aan de werf

derNederlandsche Scheepsbouwmaat-
schappij en zal de kiel 'hiervan in
December gelegd worden.

Naar wij vernemen, zal de Heer
J. F. Döim, Administrateur der
naamlooze vennootschap Handels &
Industrie-Maatschappij „Cnragao" al-
hier, als zoodanigin Maart van het
volgend jaar zijn ontslag nemen en
naar Nederland terugkeeren.

» ■*

Laatstleden Dinsdag keerde hier per
Merida van de Red D Line uit Eu-
ropa via. New-York terug de Heer
Moiuiv S. L. MadüKO, Lid van den
Kolonialen Baad.

Posterij.

Lijst van onalgeliaaltle en onbestel-
baar bevonden brieven:

Jean Charwat, Cornelio Deguen,
(¡uysbert P. De Windt, Geestekijker
& Co., I). C. Henriquez. Louisa Look,
Agnes Lodrigo, Herrn Leo, Clemen-
tina Massó recomendada al Sr. Ger-
mán Pitter, Clementina Mazon, B. D.
Prins, Enrique Rodríguez G., J. B,
Forbes, Francisco Carvajal (aang.)

Niet voor bestelling of verzending
vatbaar een brief geadresseerd aan:
Clara Pineda (übi) ?

*Beeds vroeger is er geklaagd over
het laat bestellen van brieven en
stukken na aankomst van de ameri-
kaansche mail. Veel verbetering heb-
ben wij op dit punt nog niet kunnen
bespeuren, ook al wordt het toen
aangegeven middel tot verbetering,
namelijk het bestellen der drukwerken
náp de bezorging der brieven, in toe-
passing gebracht. Deze week o. a.
kwam de Merida Dinsdagmorgen om-
streeks zes uur binnen en viel het
mailschot eerst tien minuten voor
twaalven 's middags.

Een niet minder onaangename te-
leurstelling bezorgde ons de post-di-
rectie jongstleden Maandag, toen om-
streeks negen uur werd gepubliceerd.
dat de mails te verzenden met het
stoomschip Maracaibo, dat eerst om
drie uur in den namiddag onze Haven
uitstoomde, denzelfden morgen om
tien uur zouden gesloten worden.

Wij hebben hier twee vragen te stel-
len: 10.Io. Brengt <1<- poat-directie het
publiek voldoende op de hoogte van
het sluitingsuur der mails, wanneer
zij slechts één uur te voren bekend-
maakt, hoe laat de mails gesloten
worden?

En 2°. Is het sluitingsuur der mails
niet buitengewoon vroeg gesteld,
wanneer het wordt bepaald op tien
uur in den morgen, terwijl het stoom-
schip, waarmede de mails moeten ver-
zonden worden, eerst om drie uur in
den namiddag de haven verlaat ?

()p de eerste vraag veroorloven wij
ons ontkennend te antwoorden. <). a,.
op ons bureau te Pietermaai kon on-
mogelijk den gewonen regel bij het
bestellen volgende de Oticma Mariti-

Wordt vervolgd.



ma, waarin debovenbedoelde bekend-
making was opgenomen, vóór tien
uur zijn aangekomen. Het stadsge-
deelte in den omtrek van het plein
Concordia en wat ten oosten daarvan
ligt, bleef dus onbekend met het ver-
vroegde sluitingsuur.

Doch ook bij het onderzoek, dat wij
instelden, bleek ons, dat velen, die in
den omtrek van het- postkantoor zelf
en van het bureau der Oñciua Maríti-
ma wonen, niet wisten, dat Maandag
het sluitingsuur der mails op tien uur
was gesteld. En nu spreken wij niet
eens van Otrabanda, dat in dezelfde
omstandigheden als Pietermaai zal
verkeerd hebben. Vandaar ook dat
volgens het zeggen van een ooggetui-
ge de meeste correspondentie op het
gewone uur, tusschen elf en twaalf
uur, — dus te laat — ten postkantore
bezorgd werd.

Nu zal men ons tegenwerpen, dat
het sluitingsuur der mails vervroegd
werd ten gevolge van het vervroegde
vertrek der boot.

Zeker, de post-directie kan rekening
houdenmet de omstandigheden, dieeen
stoomschip kunnen verplichten vroe-
ger dan gewoonlijk een haven te ver-
laten, maar heeft zij ookniet het recht
volgens het internationaal post-con-
tract dat stoomschip te dwingen lan-
ger in de haven te blijven, w7anneer
het vervroegd vertrek ten nadeele van
het algemeen is? Dit laatste nu was
hier Maandag het geval.

Op de tweede vraag moeten wij be-
vestigend antwoorden. Laatstleden
Maandagmeendede curagaoschepost-
directie ongeveer vijf uren noodig te
hebben voor het regelen der vertrek-
kende mails. Die mails moeten dan
wel buitengewoon groot zijn! Grooter
dan die welke door de postkantoren
der groóte steden van Europa en A-
merika worden afgezonden? Wij ge-
looven het niet. En toch daar wor-
den de mails in betrekkelijk korter
tijd geregeld dan hier, bij welke uit-
spraak wij de getalsterkte der amb-
tenaren van hier en elders niet uit
het oog verliezen. Er moet dus iets
haperen aan den dienst op ons post-
kantoor en ons dunkt, dat een ge-
brek in zulk een tak van dienst als
de posterij wel eens degelijk dient
onderzocht, te worden. Zulk een onder-
zoek zal zeker klachten voorkomen
als welken wij thans hebben doen
hooren.

Marine

Hij kon. besluit is de kapt. ter
zee D. Stolp met 16 Oct. eervol ont-
heven van de betrekking van kom-
mandantvan het Kon. Instituutvoor
de marine te Willemsoord en direc-
teur van het onderwijs aldaar en die
betrekking opgedragen aan den kapt.
luit. ter zee \\'. J. De Beuyne.

Het internationale Perscongres.

Uit het verslag, dat ons toegezon-
den werd door den secretaris-generaal
den Heer Gr. Bibot-Maillard, blijkt
dat het internationale Perscongres,
te Parijs gehouden in de laatste
dagen van Augustus, een groot suc-ces heeft gehad.

Talrijk waren de bewijzen van ad-
hesie, die ontvangen werden: elkemail bracht nieuwe adhesie-bewijzen
aan uit Indo-China, MadagasCar, de
Antillen, Algiers, Tunis.

Onder de namen van de vreemde
journalisten, die zich bij het Congres
lieten inschrijven, vinden wij ook één
naam vermeid uit Curacao, namelijk
dien van den liedacteur van den
Amigoe di Curasao.Op de vergadering van de „Sec-tion internationale", gehouden op 1.
September, was rapporteur voor Ne-derland en Koloniën de ¡leer Sonöy.
De verhandelingen dier vergadering,
waarop de; Heer Snabilié rapport
uitbracht in het- bijzonder over de
Pers in de NTederlandsche Indien, zul-
len in druk verschijnen.

Een verklaring.

Wij achten het noodzakelijk de aan-
dacht onzer lezers te vestigen op eenverklaring, welke wij aflegden reeds
twee jaren geleden, 'in ons nummer
van 10 September 1898. Die verkla-
ring luidde:

Meermalen worden ons monsters toegezon-
den van artikelen, welke men in den handel
wenscht te brengen. Zulk een toezending- sluit
dan, wanneer wij dr gewoonte volgen der lo-
cale .pers (1). Btilzwijgend de verplichting in
liet artikel in een eerstvolgend nummer on-
zer courant, .bekend te maken en daarovereen
oordeel uit te spreken. Ofschoon wij vroeger
steeds die gewoonte gevolgd hebben, hebben
wij in den laatsten tijd gemeend daarvante
moeten afwijken en wel, omdat wij gelooven
door een dergelijke bekendmakingonrechtvaar-
digheid tr plegen tegen personen, die in ons
blad adverteeren. Die bekendmaking en dat
oordeel toch onder de rubriek Toezendingen,
over artikelen, die in den handel gebracht
worden, moet beschouwd worden als een zeer
goedkoope en zeer opvallende wijze van ad-
verteeren, een voordeel, waarin personen, die
voor de plaatsing eener advertentie de kosten
betaald hebben, niet deelen niettegenstaande
zij op dat voordeel het meesterecht zouden heb-
ben.

Wij hebben daarom dezenregel gesteld> De
toezending van een handelsartikel—wij spre-
ken hier nietvan boeken en geschriften of an-
dere artikelen, voor zoover deze niet voor den
handel bestemd zijn — geeft in ons blad. al-
hoewel wij dankbaar zijn voor het vertrou-
wen, dat in ons oordeel gesteld wordt, geen
recht op bijzondere vermelding onderderubriek
toezendingen, tenzij in ons blad een adverten-
tie tegen den kostenden prijs wordt geplaatst
en daarbij het verzoek is gevoegd om op die
advertentie 'de aandacht der lezers te vestigen.

1) De Vrijmoedige in het nummer
van 7(S' October 1900 legt thans (le-
ze verklaring af : „Aangezien wij
te samen met eenige collega's van
het eiland in Januari van dit jaar
(!!)()()) eene overeenkomst hebben
onderteekend, waarbij wij ons verbon-
den, geene melding te maken van ons
toegezonden monsters van koop-
waren, proefnessehen van dranken
en dergelijke handelsartikelen, die
geadverteerd zouden kunnen worden,
hebben wij ons, getrouw aan onze ver-
plichting, daarvan onthouden "

INGEZONDEN STUKKEN.

Geachte Redactie,
Mag ik r verzoeken om een plaatsje

in uw blad ter bespreking van een
zaak van algemeen belang?

Ik kan als genoegzaam bekend
veronderstellen, dat in het stads-
district twee geneesheeren-belast zijn
met de armen-practijk, een voor het
stadsgedeelte ten oosten, ende ander
voor het stadsgedeelteten westen van
de haven. Di> geneesheer echter, be-
last met de armen-practijk in het
stadsgedeelte ten tosten van de ha-
ven, wegens ziekte verhinderd in de
uitoefening zijner bediening, is sedert
een paar weken tijdelijk vervangen
door een anderen dokter. Zoo ik mij
niet vergis, wordt daarvoor aan ie-
der dier geneesheeren jaarlijks min-
stens 1000 gld. uitbetaald door het
Bestuur der kolonie.

Dat voor die toelage van minstens
1000 gld. betrekkelijk weinig genees-
kundige hulj) wordt verleend, weet ie-
dereen en de oorzaak daarvan is hier-
in te zoeken, dat degewoneluiden on-
zer stad nog al veelnechten aan huis-
middeltjes en zij bij ondervinding of
bij geruchte weten, dat zij veeltijds
te rekenen hebben óp een weinig
vriendelijk onthaal bij de armen-dok-
ters, wanneer de hulp van dezen
wordt ingeroepen.

Die geneeskundige hulp wordt te-
gelijk met de geestelijke hulp van
den priester dikwijls —ik weet het
bij ondervinding —op een zeer on-
gelegen uur, bijvoorbeeld het nachte-
lijk uur. ingeroepen, en ik ben er
verre van te beweren, dat er altijd
voldoende reden zou bestaan, die
het ontbieden van geneesheer en
priester o]> zulk een ongelegen uur
en dan dikwijls met groóte haast
wettigt. Dat men daarom den ge-
neesheer niet altijd zoo maar dade-
lijk bereid vindt onizich te begeven
naar den zieke, bij wien hij wordt
ontboden, valt te begrijpen en hij is
volkomen in zijn recht, wanneer hij
zijn bezoek bij den zieke tot het
morgenuur of tot een later uur uit-
stelt, indien hij tenminste na een
grondig onderzoek bij degenen, die
hem komen halen, bevindt dat oogen-
blikkelijke hulp niet noodzakelijk is.

Doch dit onderzoek geschiet/e en
zij grondig. Hoe zou men echter
het gedrag qualiflceeren van den ar-
men-dokter, die dat onderzoek nalaat
en ook voor de tweede maal weigert

zich naar een zieke te begeven, niette-
genstaande bij dat tweede ontbieden
voor denzelfden zieke een vertrouw-
baar persoon hem inlicht over de
noodzakelijkheid van zijn bezoek ?

Het geval, dat ik op het oog heb,
is het volgende. Eenige dagen ge-
leden werd een onzer armen-dokters
omstreeks middernacht ontboden, bij
een zeventienjarig meisje, bij wie
zich hevige stuiptrekkingen ver-
toonden, zoodat zij voortdurend bui-
ten kennis was. De dokter onderzocht
al zeer weinig naar den staat dezer
zieke en zond degenen, die hem kwa-
men roepen, weg niet de boodschap,
dat hij eerst een „papel" moest heb-
ben. Wat hij met dat „papel" be-
doelde, voegde hij er niet bij.

Ik keerde terug van de zieke, aan
wie ik, het ernstige van haar toe-
stand inziende, voor zoover moge-
lijk geestelijke hulp had verleend, toen
een paar mannen mij op straat
staande hielden met het verzoek, of
ik hun niet een bewijs van onvermo-
gen kon verschaffen. De armen-dok-
ter had van hen een „papel gaëischl
en zij meenden, dat dit niet anders

kon zijn dan een bewijs van onver-
mogen, af te ¿reven door den wijk-
meester. Mij natuurlijk onbevoegd
achtende tot liet geven van zulk
een „papel" en tevens inziende, dat
het onbegonnen werk zou zijn bij
dezen of genen wijkmeester aan te
kloppen, zond ik die mannen naar
den dokter terug met de volgende
boodschap : ..Zeg den dokter uit
mijn naam, en noem mijn naam bij
den dokter, dat zijn komst bij de
zieke dringend noodzakelijk is." '

Ik weet niet. geachte Redactie, hoe
die mannen mijn boodschap hebben
overgebracht, maar wel hebben zij
mij verteld, dat de armen-dokter or-
al hun dringende betoogen antwoord-
de : „Nu kom ik niet, maar vroeg
in den morgen zal ik bij de zieke
komen/

Toch was hier geneeskundige hulp
hoogst noodzakelijk. Na nog bij
twee geneesheeren tevergeefs te heb-
ben aangeklopt, werd eindelijk op
een half uur afstands van de zieke
een dokter gevonden, die bereid was
zich naai- die zieke te begeven en deze
vond volgens zijn eigen verklaring-
haar toestand zeer zorgwekkend, zoo
zelfs dat deze geneesheer later den
armen-dokter, die geweigerd had te
komen, verzoeken moest hem te ko-
men bijstaan bij de behandeling dier
zieke.

Ziedaar, geachte Redactie, wat ik
in het belang van de armen onzer
stad. door middel van uw blad
meende te moeten openbaar maken.
Ik voor mij vind het verre van aan-
genaam bovenstaande klacht te
doen hooren, doch de klachten over
de wijze, waarop de armen door de
geneeskundigen, die belast zijn met
de armen-practijk, worden bediend,
zijn zoo velen, dat spreken hier
plicht wordt, te meer daar ik door
mijne priesterlijke bedienin<_ bij on-
dervinding weet. dat die klachten
zen- dikwijls gegrond zijn.

ö, geachte liedactie, dankzeggende
voor de opname van mijn schrijven
en hopende dat door de openbaar-
making daarvan verbetering zal
worden gebracht in een onhoudba-
ren toestand, ben ik van I'

de dw dr.
Een R. K. Pbiestek.

Curacao, 18 October 1900.
IngezondenMededeelingen.

EMULSIÓN DE SCOTT.
Escribe el Dr. Juan de ]). ."¡lle-

gas Iíuiz. excelente facultativo de
Caracas :

*-.Me es placentero manifestar que
desde hace diez años acostumbro
recetar, cuando es necesario, la E-
mulsion de Scott.

Conceptúo esta preparación como
un eficaz reconstituyente.''

BUITENLAND
Transvaal.— Hun. die nog droo-

men over interventie van het laksche
Europa, geeft een artikel van de
.Xovoie Vremia wellicht eenige meer-
dere hoop. Het blad. dat gewoon-
lijk goed ingelicht is. ontkent, dat
Kruger's vertrek eene vlucht zou zijn
en zegt dan:

„Wanneer Kruger werkelijk Zuid
Afrika, verlaat, dan is dit' slechts
met 't doel om bij de mogendheden
tusschenkomst te zoeken. De afge-
vaardigden der Doeren hebben hun
doel niet bereikt; daaruit volgt even-
wel niet. dat ook Kruger geen suc-
ces zou hebben. Men mag de woor-
den van Bismarck niet vergeten, die
Kruger (na Leo XIII) den knapsten
diplomaat ter wereld noemde en hem
hooger stelde dan zich zelf. Ook
moet de persoonlijke verschijning
van den president vee! helpen. De
heeren Fischer. Wessels en Wolma-
rans konden door de regeeringen niel
officieel ontvangen worden, omdat
zij geen* voldoende volmachten had-
den. Als president van een onafhan-
kelijke republiek bezit Kruger, zon-
der eenig document, alle volmach-
ten, die noodig zijn tot onderhan-
delingen met welke regeering ook.
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lApdad á la
IlituralBza.il
| i■,i ■ftynm^^B^BBBHBWI I i

1 La tierna infancia, los ¡ ¡
i niños que crecen, necesi- ¡ i
¡tan buen alimento, rnuyj»
¡raras veces medicina. Si!!
¡ no les prueba el alimento, !!
¡ algo pasa. Hay que pres- ¡¡
| tarles una ligera «ayuda ¡ ¡
i para que la maquinaria ! I
! digestiva funcione debi- \ ¡
1 damente. ! ¡

La Emulsión]
de Scott

Aotita do Hígado do Baoalao
) CON

Hipofosfitos da Cal y de Sosa,

¡allanará, por lo general,»
! esta dificultad. |
; Si se vierte de unal
¡ cuarta parte á una mitad|
i deuna cucharadita en la $
¡ mamadera del niño tres ó §
¡cuatro veces al día, se|
"notará una mejoría muy*
¡marcada. Para los niños I
! mayores, de media cu- 1
jcharadita á una cuchara-1¡dita, disuelta¿ en la le- f
! che, si se desea, basta-1
¡rán para demostrar sust
¡ grandes propiedades nu- 1
¡tritivas. Si la leche de la 2
" madre no nutre al niño, |
¡aquélla necesita la Emul-1! sión. Sus efectos se no- *¡taran inmediatamente, lo*
¡ mismo en la madre como i
¡en el niño. |
1 SCOTT S BOWNE, Químicos, Ncw York. J
! . t

Lxíja.e la legítima de Scott con el en-
voltorio completo en que aparece la con-
traseña del pescador que lleva sobre los
hombros un gran bacalao.



Hij heeft het recht de heele wereld
aan te spreken en de wereld zal ge-
dwongen zijn hem aan te hooren.
De openbare meening heeft zich zóo
duidelijk en zóo eensgezind uitge-
drukt over het Zuid-Afrikaansene
treurspel, dat dit vraagstuk niet
eens meer behoeft besproken te wor-
den. Die ontvangst, die juist de
maatschappij aan Kruger bereidt,
zou in staat kunnen zijn, Europa
wakker te schudden, dat Europa,
dat in koelen bloede aanziet, hoe
de Engelschen in Zuid-Afrika degroot-
ste misdaad begaan. Reeds meer da.n
elf maanden strijdt het heldhaftige
volk, welks aantal even groot is. als
't aantal der soldaten van 't leger
dat tegen hen vecht. En toch loopt
de strijd nog niet ten einde. Wan-
neer de Ëngelsche oppositiebladen
verklaren, dat deze oorlog de zenu-
wen van 't Britsche volk op 't uiter-
ste gespannen heeft — wat moet men
dan van de Doeren zeggen? in wat
voor toestand moeten hun zenuwen
zich bevinden! Bij hen is er geen fa-
milie, die niet een lid verloren heeft,
want zij strijden allen, klein en groot,
't- kind naast den grijsaard zinken
neer op liet slagveld. Wanneer ie-
mand zijn vrijheid en onafhankelijk-
heid verdiend heeft, dan zijn het de
Boeren. Zij hebben hun recht niet
gekocht door koopmansslimheid, niet
door brutalen roof, maar door hun
bloed, hun zelfverloochening en hun
moed, die in de geschiedenis eeuwig-
zullen blijven voortleven. En wan-
neer ook tot nu toe onder de mo-
gendheden een stilzwijgen heerscht,
dat voor de Boeren niet zeer troos-
tend is, heeft men niet te geloo-
ven, dat dit zwijgen tot het einde toe
zal duren, en dat de Zuid-Afrikaan-
sche republieken ten onder zouden
gaan zonder dat zij bij iemand de wel-
verdiende hulp gevonden hadden.'"

"LA
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ALGODÓN,
PECTORAL,
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BERRO,
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etc.
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Donaire,
Aruba,
Trinidad,
Venezuela,
Haiti,
Colombia,
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etc.
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PAPEL
PARA
CIGARRILLOS,

PICAVURcAS
DE

PRIMERA
CLASE,

etc.

Ijl & i flesschen Tivoli Bier
I|l & l „ Bismarck Bier.

verkrijgbaar bij
A. J. L. STUMPF.

Verkrijgbaar bij
A- J. Ix. St U ïyl P F

HI.I'IÍI.XSTI.-.VAT, ('riíAe.VO.

ECHE FRIESCHE BOEÜIPI
f1t,75 per íiescli.

LUZ DIAMANTE,
LONGMAN & MARTÍNEZ,

NEW—VORK,
Libre de Explosión, Humo y Mal Olor

- DE VENTA POR -
Las Ferreterías y (Almacenes de Tlfoeres.

Singer-Naaimachine
verkrijgbaar op afbetaling

— BIJ —
A 9J> I* ST ÜMPF5

Heerenstraat.—Curacao.

FOTOGRAFÍA SÖUBLETTE.
Este muy conocido Taller o-

frece de nuevo sus trabajos á
sus numerosos clientes, acaba
de.recibir máquinas de las últi-
mas invenciones y tiene cons-
tantemente de venta aparatos é
ingredientes frescos para el arte
fotográfico.

HORAS DE TRABAJO :
De 8 A. M.—4 P. M.

Botica Central.
DELANNOY& Co.

Overzijde.— Breedestraat.
Groóte voorraad van artsenijen en

van de allernieuwste patentmiddelen:
allervoortreffelijkste wijnen van de
beste merken; heerlijke siropen; so-
dawater; brillenvan allerhande soor-
ten ; allerfijnste en allerwelriekendste
parfumerieën; cacao en chocolade
van verschillende merken; uitgezoch-
te confituren: sigaren uit de meest
geroemde fabrieken, enz., enz.; enz.,

Agentuur van het gerenommeerde
LANS' EXTRA STOUT, door meer
dan duizend geneeskundigen in Neder-
land en verreweg door de meeste
van Curacao aanbevolen; van het
heerlijke bier EL CIERVO, het deug-
delijkste voor de tropische gewesten,
om de geringe hoeveelheid alcohol,
welke het bevat; van deELIXIR DE
CAPUCHINO, bereid door H. Suels,
het groóte en onfeilbare geneesmid-
del voor de spoedige genezing der
vrouwenkwalen.

Alles tégen schappelijke prijzen.

Kinandoa. Kinandoa.
Deze drank wordt ten zeerste

aanbevolen door heeren genees-
kundigen. Ze overtreft de
Quina, La Rochè én in prijs én
in geneeskracht. Verkrijgbaar
in I|l fiesschen. Per flesch
f. 2.50.

Eenig importeur.
A. J. L. STUMPF.

Curasao :

TIJDTAFEL
van de stoomschepen der "Red D Line" tusschen

_NTEW-YO_R.K-
PüE R T 0 RIC O, VENE Z ÜELA en CURAZ A O. ■

igoo. Caracas Hildur Philad. Marcb. Caracas Hildur.

Vertrekt van New-York Oct. (i Oct. 13 Oct. 20 Oct. 27 l Noy. 8 Noy. 10
Doet San Juan aan 11 25 8

Ponce 12 20 9
Komt aan te La Guaira 14 28 Noy. 4

Vertrekt van „ 18 31 4 " 14
Komt aan te Pto. Cabello 17 Noy. 1 15

Vertrekl van .. 19 2 _ 16
" Koirít aan te Curazao 20 22 3 ■> i< 19
Vértrektvan 20 29 8 12 17 20

Doet La Guaira aan 21 4 18
Ponce 23 6 20.. San Juan 24 7 21

Komt aan te NeV-York 29 Noy. 6 12 20 26 Dec. 4

Dienst tusschen La Guaira, Maracaibo en Curazao.
Merida Hildur Merida Marcb. Merida Hildur

Vertrekt van La Guaira 1 Oct. 14 Oct. 28 Noy. 11
Komt aan te Curazao I 15 20 12

Vértrektvan 15 Oct, 22 29 Noy. 5 12 10
Komt aan te Maracaibo 16 28 30 6 13 20

Vértrektvan „ 18' .28 Noy. 1 11 15 25
Komt aan te Curazao I 19 29', 2 12 10 26

Vertegenwoordigd door de heeren

BUCK & Co., Suriname,

A. J. L. STUMPF, Curacao.
.1/.'

Beleefd verzoek ik U uwe aandacht
ie vestigen op de

VAN GORKUM'S
Echte Friesche Boerenjongens

(ROZIJNEN OP BRANDEWIJN.)

van G. C. VAN GORKUM,
Distillateur. SNEEK.

Dít merk Iverd met de HOOGSTE prij-
zen op-verschillende Tentoonstellingen,

o. a. met de GOUDEN MEDAILLE te
BATAVIA ín 1893, bekroond.

De prijs der

Van Gorkum s echteFriesche Boerenjongens
is per kist, inhoudende 15 liters
schroefflesschen f 14,50perkist, franco
aan boord te Amsterdam of Rotter-
dam inclusief kist, flesschen en ver-
pakking.

(Minimum quantum 5 kisten.)
Bij orders van 25 kisten is de prijs

2.") en bij 50 kisten en meer 50 cent
per kist lager.

De prijs is á contant zonder korting
betaalbaar in Nederland.

Het is verkieselijk, bij orders direct
aan mij, dus zonder bemiddeling in
Nederland, die vergezeld gaan van
remise, waarbij men gelieve te reke-
nen op de vracht en assurantie kos-
ten, of wel mededeeling te doen bij
wien in Nederland, tegen aangifte der
"hoodige documenten, het bedrag dei-
factuur kan ontvangen worden.

Ofschoon er nog vele andere mei-

ken bestaan, die wellicht tot lageren
prijs geoffreerd worden, kunnen deze
wat smaak en gehalte betoreöeri Lu U¿t

geheel niet worden vergeleken met de
ECHTE VAN GORKUM'S BOERENJONGENS

De steeds toenemende vraagnaarde
VAN GORKUM'S ECHTE FRIESCHE BOERENJON-
GENS is naar mijn bescheiden meening
het beste bewijs dekwaliteit beter dan
andere merken is.

Ten bewijze, datditmerk zeer in den
smaak valt, diene, dat ik voor eenigen
tijd niet minder dan 475 kisten aan
één afnemer in Indië verscheepte.

Wanneer U nog geen BOERENJON-
GENS geïmporteerd heeft, zou het mij
aangenaam zijn, U met mijn fabrikaat
de proef zoudt willen nemen en ben ik
overtuigd dat dit tot nabestelling-
leiden zal.

Beleefd aanbevelend verblijf ik
UEd. Dw. Dienaar

G. C. VAN GORKUM.
Reclamekaarten ivorden gratis bij dé

kisten ingepakt.
B©** Verder lever ik eveneens met

veel succes

Van Gorkum's Fladdcrac
(GETROKKEN CITROENBRANDEWIJN)

(LIKEUR.)
De verpakking hiervan is in kisten

van 24 of 48 flesschen (Flesschen-
maatpl. m. 7%&1%d. L.)

(Minimum hoeVeelheid 144 flesschen.)
De prijs hiervan is f 10.50 per kist

van 24 uesch, en f2l.— per kist van
48 flesch met inbegrip van emballage
franco langs boord te Amsterdam of
Roti er-dam.

Zooals vermeld exporteerde ik ook
dit artikel met veel succes.
Reclamekaarten zend ik gratis ín dekisten.

Aanbevelend,
i UEd. Dienaar
i G. C. VAN GORKUM.

Advertentien.

J. DE TRIES
STAMPCOLLECTOR,

Paramaribo, P. O. Box 77.
want stamps from Curacao,
Haiti, Porto Eico, Cuba etc. in
exchange for Surinam stamps
1873—1900.

Only rare stamps wanted.

Bekendmaking.
De publieke verkoop van ZILVE-

REN. GOUDEN en JÜWEELEN
VOORWERPEN, beleend ter Spaar-
en Beleenbank van 1 Januari t|m
80 Juni 1898, onder No. (5891 II
tjm No. 1467 I. zal plaats hebben
op Donderdag den 25 October en vol-
gende dagen.

Belanghebbenden worden verzocht
den verkoop te voorkomen, door de
aanzuivering der verschuldigde inte-
resten.

Curacao, den lOden October 1900.
De Voorzitter,

M. P. CURIEL.

BALEN HOLLANDSCH HOOI
á 50 KG. p. BAAL

— nu —
A. J. L. STUMPF.

Bendementoe di PREENDANAN
di PLATA, ORO i DJAMANTA
koe tin placa fia ariba nan Spaar-
en Beleenbank, esta esnan for di 1
di Januari té 30 di Juni 1898 bao
di No. 6891 H.té No. 1467 I, lo
toema lugar dia Huebes 20 di (>cto-
ber i dianan koe ta sigi.

Ta jama interesadonan di bin pa-
ga nan interes, afin di evita nan ben-'
dementoe.

Curacao, 10 di October 1900.
President.

M. P. CURIEL.
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