
Curagao, 16 November

Een onrechtvaardig beschuldigde.
De abbé Santol te Parijs, een man

die te Cerbère, een zeer belangrijk
kruispunt der spoorwegen in het net
van de Zuiderlijn, ten bate van het
aldaar wonende talrijk' personeel van
spoorwegbeambten, een kerk, scholen
en een weeshuis heeft gesticht, om ver-
volgens te Parijs zijn zorgen te wijden
aan de plaatsingvan armeen verlaten
kinderen der beidesexen in weeshuizen
of boerenhuisgezimieii, was eenigen
tijd geleden, door een der agenten der
vrijmetselarij, ..welbekend in de we-
reld der spoorwegbeambten", naar de
Vêritê zegt, en door bladen als de Pe-
tlie Rêpublique en de Lanterne be-
schuldigd van ontvoering van min-
derjarigen en het plegenvan onteeren-
de misdrijven.

Lang echter vóór het gerecht het
..schuldig!" uitspreken kon, lang vóór
een enkel bewijs geleverd was, dat de
man, wiens leven slechts één doel ken-
de: weldoen aan de verstootelingen
onzer samenleving, ging in een be-
paald gedeelte der fransche pers een
wraakgeschrei tegen hem op, werd hij
beschouwd als de gemeenste van het
uitvaagsel, stond het boven allen
twijfel dat hij een bederver was der
jeugd.

Het loont wel de moeite nader ken-
nis te maken met abbé Santol en uit
zijn mond te vernemen hoe alles zich
toegedragen heeft.

Het uiterlijk van den abbé Santol
is dat van den gewonen franschen
geestelijke. Bedeeld niet een krachtig
gestel, mag hij. naar deze kennisma-
kingbeoordeeld, zich ook verheugen in
het bezit van een sterke ziel. Een man
van de daad moet deze middelmatig
groóte, vierkant gebouwde man zijn.

In zijn streven, jarenlang, bewees hij
dit.

Drumont behandelt in een zijner
geschriften de methode, welke ze-
kere rechters, gesteund door eene
dito dagbladpers, aanwenden om
priesters en kloosterlingen zedelijk te
vermoorden. Wie vroeger dergelijke
geschiedenissen onder beneficie van
inventaris aanvaardde, zou na een
gesprek met abbé Santol vast gaan
gelooven aan hetgeen de directeur der
Libre Parole over dit kapittel mede-
deelt.

Wat eene foltering heeft deze arme
priester geleden! Gedurende zes maan-
den was hij in voorloopige hechtenis;
gedurende zes maanden was hij ver-
oordeeld om het gezelschap te deelen
van boeven en moordenaars, de ge-
sprekken aan te hooren. welke deze
kinderen des bederfs onder elkaar
voerden. Een geestelijke moge de on-
dervinding hebben vaneen geneesheer,
verbonden aan een hospitaal voor on-
geneeslijken, slachtoffers hunner ver-
dorvenheid, een marteling blijft het
voor hem, die eeiiooze taal. dat vloe-
ken en godslasteren te moeten aan-
hooren.

De rechter van instructie, Male-
pejre, waardig helper van Bulot.
procureur der Republiek was be-
duchl zelfmoord bij den be-
klaagde. Daarom mocht deze geen
oogenblik uit het oog verloren en
moest eene electiïsche booglamp hem
bij nacht beschijnen. De abbé Santol,
verklaagd van de laagste der gruwel-
daden, beschuldigd door een reeks
van getuigen, wier verdorvenheid voor
alles, letterlijk voor alles te vinden is.
hadde zeker 'vertwijfeld, zoo hij niet
de vrome man was, die hij zich immer
betoonde. Het hoofd buigend onder
den stroom van slijk, uitgestort over
hem, bleef zijn moed ongebogen, ver-
trouwde hij op den Hemel,' toen de

nieiischen hem overlieten aan zijn
rampzalig lot.

Hoe deze man tegen zijne rechters
had kunnen uitvaren! Hij deed het
niet! Alleen beklaagde hij de 3000
kinderen, zijne beschermelingen, welke
allen een papier thuis kregen met vra-
gen, deeene al schandelijker dan de
andere. En fcol kinderen van zeven
jaa " zelfs durft een fransche rechter
woorden richten, welkeeene deerne uit
een parijsch café-concert tot blozen
dwingen zouden ! Dat vooral was de
groóte bekommernis van denpriester-
beschuldigde: het onderzoek mocht
voor sommigen dier kleinen een leer-
school derondeugd wezen, de vragen
van den rechter konden gewild of on-
gewild, eene prikkeling zijn tot de
dierlijkste ondeugden.

„Gansch Frankrijk zullen we tegen
u oproepen," voegde de rechter Male-
peyre abbé Santol toe. Wat bracht
hij na zes maanden te voorschijn?
Len aanklacht, zoo wrak staande, dat
meester Menrv Poliert zijn talent niet
in het veld behoefde te brengen, dat
hij niet de punt zijner bottine dit sa-
menstel van logen en laster in elkan-
der deed storten.

Negen van de duizenden kinderen.
welke abbé Santol verzorgde, keerden
zich tegen hun weldoener, lieten zich
vin J :i. om een va.ls.gh getuigenis -<f
te leggen. Neen. niet negen, want zes
van hen trokken hunne verklaringen
in of verwarden zich dermate in hun
leugens, dat mr. Robertzich niet weer-
houden kon uit te roepen : "Welke ge-
tuigen ! Ze kunnen niet eens hunne
leugens volhouden!" Van de drie.
welke nog overbleven, is er een ver-
dwenen, de beide anderen werden
plicht iq bevonden aan chantage.

Nemen we daarentegen de getuigen
,-? décharge: De advocaat-generaal
Liénard — il y ;i encoré des juges
a. Paris — liet de beschuldiging va-

ren. niet kunnende aannemen, dat een
man met een smetteloos verleden als
de abbé Santol tot dergelijke mis-
daad in staat zou zijn. Vertegen-
woordigers van den hoogsten adel,
priesters en leeken. èene protestant-
sche en eene israëlietische dame kwa-
men voor de rechters de deugden van
den aangeklaagden geestelijke beplei-
ten.

Geen wonder, dat de jury nauwelijks
drie minuten behoefde, om het ""on-
schuldig!" uit te spreken. Roerend
was hei oogenblik, toen de beklaagde
werd binnengeleid om dieuitspraak te
vernemen, en hij. aan het gezicht zijns
verdedigers zie'.ide hoedanig het ge-
wezen vonnis was. in het openbaar op
de knie"']! zonk en met tranen van
dankbaarheid in de oogen biddend
opzag naar het beeld des Gekruisten
aan den wand.

En niet minder roerend is het den
eerbiedwaardigen man te hooren ver-
halen van zijn IL .Mis. op het feest
van 0. L. Vr. der Zeven Smarten, in
de kerk der H. Clotildes opgedragen.
"Op het oogenblik der H. Communie
werd mij de aandoening te sterk,"
zeide hij. lk vergat alles om mij
heen, en'ook de geloovigen, welke uit
mijnehand deH. Teerspijze wilden ont-
vangen. Overvloedig stroomden de
tranen over mijne wangen; ik schrei-
de onophoudelijk, en hoe ik het Mis-
offer ten einde bracht, de Hemel weet
het."

De Franschen zouden geen Fran-
schen zijn. d. i. lieden, welke binnen
vijf minuten van het Kruisigt hem '."
een ..Hosanna!" maken, zoo zij 't den
vrijgesprokene aan huldebetuigingen
lieten ontbreken. Honderden blieven
en kaartjes waren ingekomen en be-
dekten de tafel in het armelijk ver-
trek van den abbé.

..Lwezaakis zonder weerga, latei-
zal ze ongelooflijk klinken."—Weet gij

Feuilleton.
Een Heldenpaar.

i.
Op zekeren dag leidde het toeval

mij naar een klein plaatsje in de
omstreken van Coulmiers, in het
dorpje Bernières. Het was op Aller-
zielendag. Ik was verwonderd, vrou-
wen te zien, die eenvoudige kransen
en bloempotten godvrucht iq neerzet-
ten, niet op het kerkhof, maar te-
gen den muur van den doodenakker.
Zij legden dit alles neer als om een
een graf, waarna zij voerden muur
knielden en in stilte baden.

Daarna, op het oogenblik der pro-
cessie, trad de stoet uit de kerk met
het zilveren kruis voorop en gevolgd
door den pastoor in wit gewaad;
,I*. processie begaf zich naarde plaats,
waar die kransen en bloemen ston-
den. De pa stoor, een goede, eerbied-
waardige grijsaard, zegende de kran-
sen, de bloomen en de menigte en
daarna vervolgde de stoet eerst zijn
wegnaar het kerkhof langs de talrij-
ke graven.

Ik begreep niet, wat deze plechtig-
heid moest beteekenen en ondervroeg
een ouden molenaar van die plaats,
die mij het volgende vertelde :

Het was gedurende den oorlog van
1870. De duitsche legers verspreid-

den zich over het heele land, slechts
nu en dan zwak tegengehouden door
ongeoefende en inderhaast bijeenver-
zamelde troepen.

Het leger van de Loire, in enkele
weken gelicht, was opgerukt om te
trachten, al was het slechts voor
eenige dagen of weken, dien vreese-
lijken stroom in zijn vaart tegen te
houden. Slecht gekleed, den nacht
in de open lucht op drassige gron-
den doorbrengend, trok het* leger bij
het koude November-weer den Duit-
schers te gemoet.

En toch behaalde dit havelooze
leger, bijna van alles ontbloot, over-
winning op overwinning. De Beieren
waren verstrooid en het groóte vij-
andelijke leger was achteruitgeweken.
De weg naar Parijs kwam vrij door
Etatapes en Pithiviers. Een stout-
moedige beweging kon het nieuwe
leger onder de muren der hoofdstad
brengen, vóór het leger van prinsKarel Frederik, datbeschikbaar kwam
door de overgave van Metz, den
Duitschers hulp kon verleenen.

Op zekeren avond, toen de wever
Mathias te Bernières, die te gelijk
klokkenluider der kerk was, voor
zijn weefgetouw stond, werd er op
de deur geklopt.

Zijn vrouw, Madeleine, die met hetbereiden van het avondmaal bezig
was. richtte zich van het haardvuur

o]i en beiden keken elkaar ongerust
aan : men had met de kolf van
een geweer op de deur geslagen.

Hun ongerustheid was echter kort
van duur ; want een welbekende
stem van buiten verdreef aanstonds
al hun angst ..Moedei-, ik tien het !"

Dat is Jeanl" roepen beiden bij-
na te gelijk en schoven snel den
grendel van de deur.

Het was inderdaad Jean Mathias.
Sinds geruinien tijd had hij het ou-
derlijke huis verlaten om tegen den
vijand op te trekken.

Ingedeeld bij het leger van gene-
raal d'Aurelles, leidde het toeval dei-
operaties hem naar zijn geboorte-
dorp. Achter hem kwamen twee an-
dere soldaten.

De jonge man vertelde zijn ouders,
dat zij vooruit gezonden waren als
verkenners. Daarginds, achter Ber-
nières, lag een groóte troep solda-
ten, die. dank zij hun vermoeienis,
dien nacht gerust zouden kunnen
gaan slapen. Zij hadden den heelen
omtrek afgeloopen, maar geen Pruis
was ergens gezien. En -lean kende
goed de streek, waar hij vandaan
was! Als kind had hij steeds dooi-
de bosschen en weilanden gedwaald ;
hij kende eiken weg, elk voetpad.

We hebben geen enkelen Duitsclier
ontdekt, en indien de vijand zich
ergens in den omtrek ophield, zou

men het wel te Bernières weten, niet
waar,

Vader Mathias was ook van mee-
ning, dat er niets te vreezen was.
dien nacht konden de vermoeide sol-
daten dus eens lekker slapen.

Moeder Madeleine haastte zich de
tafel te denken. De soep wasemde
in de borden en verspreidde-een geur
in het vertrek om een hongerigen
dadelijk uit te noodigen te beginnen.
Na het eten kregen de drie soldaten
een flinken slok wijn, en moeder Ma-
deleine stopte hun nog een snee
brood en een stuk spek toe. Zij
moesten weer snel A'ertrekken, daar-
ginds wachtte men hen ongeduldig.

..Tot ziens." zei .lean, en omhels-
de den wever en zijn moeder. „We
zullen elkaar spoedig weerzien .<>-
ver tien dagen zijn wij voor Parijs.
We zullen de hoofdstad rondom van
vijanden schoonvegen!......"

De twee andere soldaten waren
reeds vertrokken, toen -lean, die nog
even terugkeerde, om zijne goede
moeder een laatste keer vaarwel te
zeggen, tot vader Mathias zei: In
alle geval, vader, ¡ris er iets mocht
gebeuren, als de Pruisen mochten
komen, dan weet u het wel, hé?
Een flinke slag met de klok ! Bom
bam Men kan de klokken ver
hooren en ik zal maken, dat mijn
makkers weten, wat dat beduidt!"
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wie den abbé dezewoorden toevoegde,
terwijl hij'hem de hand drukte? Een
commissaris van politie te Parijs.

„Deze uitspraak is ons bijzonder
aangenaam, zegt de Figaro, "wijl
tal van fransche publicisten, die zich
vermoedelijk tot de echo maakten
van hun clientèle, tegen dezen ongeluk-
kige een verbitterden strijd voerden,
minder wegens de misdaden waaraan
men hem schuldig veronderstelde, dan
wel wijl hij een priestergewaad droeg."

Vrijgesproken! ziedaar .de eemge
compensatie vooreene marteling van
een halfjaar.

Wij zouden onze lezers onderschat-
ten, zoo wij veronderstelden, dat zij
het groóte geroep om "gerechtigheid !
gerechtigheid!" van zekere lieden
voor goede munt aannemen.

Walgingwekkend, afschuwlijk is het
bedrijf van lieden, welke, veroverd
door hun haat, tot zulke middelen
hun toevlucht nemen. En wat te zeg-
gen van penvoerders, wier hoogste
zedenwet de grofste zedeloosheid is,
welke met een farizeeschen grijns op
het gelaat, in heftige bewoordingen
uitvaren tegen de verdorvenheid der
priesters", la vermine, alleen als een
priester beschuldigd wordt van het-
geen zij-zelven misschienmaaral te wel
bij ondervinding kennen? Zulk geboef-
te, schande der Pers, is, gelukkig, wei-
nig talrijk, maar ook enkele exempla-
ren zijn reeds te veel. Konden sommige
lezers het riool kennen, door 'twelk
zeker soort nieuws hen bereikt, voor-
goed zoutien hun de oogen opengaan,
en schamen zouden zij zich, dat zij
ooit de hand uitstrekten naar derge-
lijk vuilnis.

Hij liep in een draf weg om zijn
twee makkers, die reeds ver waren.
in te halen.

11.
't Was middernacht. In de eenige

straat van Bernières werd. een on-
gewoon gedruisch gehoord, een ge-
druisch van een groóte menigte.

Marinas ontwaakte plotseling,
sprong op en snelde n;tar het ven-
ster. Hij deinsde verschrikt achter-
uit. De Pruisen 1"'

De straat was vol soldaten. Ge-
heele regimenten gingen voorbij met
een oorverdoovend gedruisch. Daar-
na kwam een opeenhooping; daar
kwam de artillerie aan, paarden en
nog andere regimenten. Er scheen
geen einde aan de vijandelijke troe-
pen te zullen komen.

Daar zag de oude Mathias eens-
klaps in den geest zijn zoon Jean
terug, zijn kameraden en al de sol-
daten, die daar ginds rustig sliepen,
in den waan, dat de vijand ver van
hen verwijderd was en zij niets te
vreezen hadden. En zijn verbeelding
toonde hem het ontzettend ontwa-
waken van al difc mannen, verrast
in hun kalmen slaap, gedood alvo-
rens zij den vijand onder de oogen
hadden gehad, gedood voor zij een
wapen hadden kunnen grijpen !

Hij kleedde zich bevend aan. Ma-
deleine keek hem met treurige oogen

aan. het hart door droefheid ver-
brijzeld over hetgeen zij voorzag.
Eindelijk zei zij tot naar man : „Gaat
gij luiden?"

„Ja," zei Mathias.
Zij antwoordde slechts éen woord

„Goed !"
Deze twee eenvoudige harten hadden

elkaar begrepen. Zij ontveinsden zich
niet, wat er kon voigeu : bij het eerste
klokgelui zou men Mathias grijpen,
misschien zelf-den kogel geven ! Maar
wat was dat in vergelijking met de
talrijke inenschenlevens, die hij daar-
door kon redden!

Toen de wever op het kerkplein
aankwam, bevond hij zich in tegen-
woordigheid van een groe]) duitsche
officieren, bij wie zich" ook de burge-
meester had gevoegd, die hun aan-
wijzingen scheen te geve». Bij hen
was ook de pastoor.

Toen de priester .Mathias zag, ging
hij haastig op hem toe.

„Ongelukkige, waar gaat gij heen?"
vroeg hij hem op gedempteñ toon.

De klok luiden !'
„Ik verbied je dat. Mathias! Doe

het niet, zij zouden je dooden, die
onmenschen!"

..Dat is mij om het even!"
Doe hel niet!" herhaalde de pas-

toor.
„Ik ga mijn plicht doen, mijnheer

pastoor, (¡ij hebt mij altijd geleerd,
dat een Christen nooit moet aarze-

len zijn plicht te doen."
Dit zeggende verdween vader Ma-

linas. De Pruisen rukten steeds aan.
Plotseling weerklonk een gelui door

de lucht, een forsche slag, een twee-
de een derde en nog een!

„Tien man naar den toren!" be-
val een officier, en schiet den klok-
kenluider neer!"

Een troepje soldaten snelden heen.
Eenige oogenblikken later kwamen
zij terug met Mathias in hun mid-
den. De officier ondervroeg hem:

„Waarom hebt gij geluid ?"
„Om hen te waarschuwen, die daar

ginds rustig slapen !" antwoordde de
oude wever zonder omwegen en zon-
der schroom.

„Dat is goed! Vooruit, doet je
plicht!" zei hij tot het troepje sol-
daten, dat hem had gehaald.

Een sergeant en eenige soldaten
namen vader Mathias weer in hun
midden en gingen muir den muur
van hetkerkhof, waartegen de oude
wever geplaatst werd. De pastoor
omhelsde hem weenend.

„Mathias, mijn armen Mathias!
Gij ziet het, het heeft toch niets ge-
baat ! Uw dood is nutteloos, onze
vrienden daarginds' zullen de klok
niet hebben kunnen hooren!"

Bij deze gedachte, dat zijn opoffering
tot niets gediend had, dat Jean én
al de arme jongens van Coulmiers
weldra in hun slaap zouden verrast

worden door die tallooze regimenten,
voelde vader Mathias tranen in zijn
oogen komen en liet hij het hoofd
op de borst zinken.

Maar plotseling hief hij het hoofd
weer op, zijn treurig gelaat schitter-
de eensklaps van vreugde : een krach-
tig klokgelui galmde doorde lucht
De stem derklokken klonk over heel
het dorp in nachtelijke stilte en ging
aan het leger, dat in het gindsche
bosch rustig sliep, verkondigen:

„Op! De vijand rukt aan!"
Die goede klokken! Hoeveel nien-

schenlevens zouden die niet hebben
gered!

De Pruisen stormden opnieuw naai-
den klokkentoren De klokken ble-
ven steeds door luiden, haar waar-
schuwende stem klonk nog altijd
voort Weldra werden geweerscho-
ten gehoord, die zich vereenigden
met gelui Daana zwegen de klok-
ken langzamerhand stil, en toen de
laatste galm was weggestorven,
bracht men tegen denzelfden muur
bij Mathias zijn vrouw.

„Vuur!" commandeerde de onder-
officier.

En de twee dapperen, de oude
Mathias en de oude Madeleine, vie-
len zielloos aan den voet van den
muur neer, waar sindsdien het dorp
op Allerzielen gewoon is bloemen en
kransen neer te leggen.

Nieuwsberichten.
CURACAO.

Officie-Ie berichten.

Bij gouvernements-beschikking, dd.
12 November 1900, No. 718, is aan
den Heer M. H. Daal. óp zijn verzoek,
eervol ontslag verleend als le. Luite-
nant bij de d. d. Stedelijke Schutterij,
onder dankbetuiging voor de als zoo-
danig door hem bewezen diensten.

Bij Gouvernements-beschikking, dd.
13 November 1000, No. 720. is de
Heer Mr. J. B. Gorsira, Lid van het
Hof van -lustitie alhier, aangewezen
om den Procureur-Generaal bij dat
Hof zoo noodig te vervangen.

PosteriJ
Lijst van onafgchaalde en onbestel-

baar be vonden brie ven :
Mr. Beaujon, Marino Chinea, M. E.

Curiel. CeferinoDiaz y Espinosa. Juan

B. Freile, Fedor Hoevers, Manuel
1lerna iz, Charles Hueck, Adriano Mo-
desto, Inocente de T. Pernia C, Isabel
Resto.

Aangeteekende stukken: Angel J.
C. Henriquez, «Tose Maria Moren en
een aang. rebut geadresseerd aan:
Louis Pavillet, Paris.

Leger en Marine.
Woensdag 31 October heeft op het

Fort Zeelandia te Paramaribo de
plechtigheid plaats gehadvan deover-
gave van het commando der troepen
in Suriname door majoor Wester-
oüen Van Meeteren aan kapitein
Lodewijks.

De majoor is ."5 November vertrok-
ken met de Prins Frederik Hendrik
van den A. 11. /. _’.; en een opvolger
heeft zi(j"ti tot dusverre in Nederland
niet bereid verklaard om naar Surina-
me te worden gedetacheerd,

Kapitein Lodewijks is de oudste in
rang eu is dus aangewezen voorloopig
het commando waar te nemen.

HJ commando over de compagnie
van kapt. Lodewijks is overgenomen
door luit. Kehckhof.

* **Volgens Het Vaderland ia de proei-
tocht van llr. Ms. Zeeland ter reede
Tessel niet geslaagd en heeft daarbij
de 2e machinist IL R. Bkrza ernstige
brandwonden bekomen door liet
springen van een der stoomkleppen,
zoodat zijn opneming noodig was in
het Marine-Hospitaal te Nieuwediep,
waar hij aan de bekomen brandwon-
den is overleden.

Aardbeving.

Gisteren in den voormiddag,om-
streeks half tien werden hier twee vrij
hevige aardschokken, die snel alkan-
der opvolgden, waargenomen. Zij
veroorzaakten echter geen schade.

Een uitnoodiging.

Wij vestigen de aandacht onzer le-
zers op de beleefde uitnoodiging.
welke de Heeren De Lannoy &Co
op het laatste blad van dit num-
mer tot hen allen richt.

Wij gelooven niet, dat het nog
noodig is onze lezers aan te sporen
om gevolg te geven aan die drin-
gende invitatie; reeds lang is het
van algemeene bekendheid, dat, de
Heeren Dk La.vxoy ¿t Co den plicht
van gastheer op innemende wijze
vervullen en mocht het zijn, dat men
al eens verzuimd heeft de Botica
Central te bezoeken, ter wille van
den persoon, tot wiens eer receptie
wordt gegeven, zal men zeker deze
gelegenheid met beide handen aan-
grijpen om dat verzuim te herstel-
len.

Suriname.

Dit Nw. Nickerie wordt aan de Su-
rinamer van 28 October geschreven:

„Den 17den dezer is de Commissaris
van Drimmelen alhier teruggekeerd,
vergezeld van 3 leden der expeditie.
Dr. v. Capelle en de heer Haenen
bevinden zich nog op het tracé tus-
schen Fallawatra en de Coppename.
De expeditie was van hier vertrokken
den 3den en kwam 8 dagen later aan
de monding van Fallawatra, van-
waar zij in 6 dagen den voet van den
Blanche Marie-val bereikte. Dank
aan een verleden jaar gekapt* pad ge-
lukte het, in 3 dagen 3 booten over
den val te brengen, welke eene hoogte
heeft van 29% M.

Boven den val vond men al aan-
stonds wegens droogte slechtbevaar-
baar water, zoodat men op een af-
stand van 1000 M. niets merkte dan
steenen en rotsen en hier en daar een
kleine geul.

Niet ver van daar had men een cor-
jaal gevonden verleden jaarachterge-
laten, deze stelde na een weinig repa-
ratie, dr. v. Capelle in staat zich
tusschen de steenen en rotsen heen te
wringen en dien afstand af te leggen
tot nader onderzoek, waardoor de
reis een dag werd verlengd.

Tot nu toe werd geen goud gevon-
den, wel chiffre en diabarse (leige-
steente) met veel kwarts, dus de for-
matie waarin bij andere rivieren dit
alles beheerscheud metaal gevonden
wordt. Ook kan door Dr. v. Capel-
le op verschillende plaatsen in rol-
steenen de aanwezigheid van koper-
kies worden geconstateerd.

De kaart der Nickerie-rivier is zoo-
veel mogelijk verbeterd en uitgebreid
terwijl door den heer Haenen lengte
en breedte van monding der Falla-
watra en van den Blanche Marie-val
is bepaald.

Dr. Tulken heeft zich gedurende de
reis vooral bezig gehouden niet het
verzamelen van in bloei staande plan-
ten. Het is ZEd gelukt er pi. m.
500 te verzamelen, welke na gedeter-
mineerd te zijn, den grondslag kun-
nen vormen voor eene botanische
verhandeling der Flora van Surina-
me. Het door Rappier elders geob-
serveerde werd ook hier aangetroffen:
hoe verder men naar het Zuidentrekt,
hoe meer verandering in de Flora.
Ook zijn zeer vele photographieën
genomen, welker reproductie zeker
met verlangen wordt tegemoet gezien.

Door den lagen waterstand gedron-
gen, werd de terugreis aanvaard. Bij
Fallawatra moest de expeditie met
het oog op onkosten en transport-
moeilijkheden zich splitsen. De twee
bovengenoemde heeren worden tegen
den 4-den November alhier terug ver-
wacht. Allen genieten eene goede ge-
zondheid.

Plichtsbetrachting.

Bij den grooten brand in de dokken
van Hoboken, waarvan Munsey's Ma-

gazine. een uitgebreide beschrijving-
geeft, begaven Father Brosnan en
nog een ander katholieke priester
zich met eigen levensgevaar naar de
plaats des onheils, toen het vuur hethevigst woedde, om daar geestelijke
hulp te verleenen. Een israèlietische
dame maakte ter verheerlijking dier
twee priester-helden een gedicht, dat
zij in het protestantsche kerkblad,The independent, deed plaatsen.

Wij laten hierhetgedicht 011vertaald
volgen :

TROUGIL PIRE AND FLOOD.
The flood of íi i-«■ leaps to thesky ¡

The flood of waters swells on high ;
Between these oceans tempest-tossed,
Thefleel ofships iadoomed and los
Fiom om the porta barst smoke and llame
And voices cali on God's dear name;
Above, the sun sinks hot and red
As shamed to look on sight so dread ;
The blackened air hangs over allAnd clasps it,like a fnn'ral pall.

The ftre-*ing held ita steadfasl swayAnd sat in awful state that dav;
Men rose and battled with their mightTo be hurled backward in the flght—
Tlien jast before the very end,
When helpless spirit seemed to fend,When demon tire and demon wave
Exulted oei* the i ister grave,
Between the sea. the flre, the land,
There moved a smal] heroic band,
That dared the raging ñame en tlood
As mai-t.vrs and as pnests of God ;
Al fearless they what might betide,
'I'ln'v pressed the bnrning ship beside,Broüght sacrament» of coming peace,
And gave the struggling souls release.

Ingezonden Mededeelingen.

EMULSIÓN DE SCOTT.

Srs. Scott y Bowne, Nueva York.
Desde el año 1883 he aconsejado á

mis clientes la Emulsión de hígado de
bacalao con hipofosfitos, que ustedes
preparan obteniendo siempre muy
buenosresultados en las varias enfer-
medades del aparato respiratorio :
pero sobre todo en las bronquitis cró-
nicas, Asi lo debo certificar haciendo
honor á la verdad y la justicia.

Con toda consideración, soy de Uds
S. S. Q. B. S, M.

La Semana Cristiana Ilustrada

Recomendamos á nuestros lectores
(-sta importante y hermosa publica-
ción que contiene en cada número
las vidas de los santos de la semana
ilustradas con magníficos grabados.
En cada hogar cristiano debe leerse
esta revista.

Precio de suscripción por un año
8 fr. 50 (ó 10 pesetas). Dirigirse á los
señores Popelín Hnos., 3 rué Séguier,
París.

El pago de la suscripción puede ve-



rificarse también con 180 estampillas
usadas de Curaeao por el término de
un año.

BUITENLAND.

Rome.— Z. H. de Paus heeft tot het
houden van een Consistorie in de
tweede helft der maand November
besloten.

Bij deze gelegenheid zullen er elf
kardinalen benoemd worden, waaron-
der verschillende Italianen.

Bekend zijn reeds de namen: mgr.
Taliani, thans vertegenwoordiger van
den H. Stoel te "\\ eenen; mgr. Gen-
nari, aartsbisschop-titulair van Le-
panto; mgr. dell' Olio, aartsbisschop
van Benevento; mgr. Tripepi, onder-
secretaris van het pauselijke staats-
secretariaat ; mgr. dellaVoípe, major-
domus van Z. 11.

Als een gevolg van deze benoemin-
gen worden natuurlijk in de praela-
tuur eenige aanvullingen noodzake-
lijk. Zoo gaat o. a. mgr. Tarnassi
mgr. Tripepi aan het staatssecreta-
riaat vervangen.

Op het geheim consistorie volgt on-
middellijk een openbaar, waarbij aan
de nieuwe kardinalen plechtig hunne
onderscheidingsteekenen zullen wor-
den uitgereikt.

Z. Em. kardinaal Ferrata zal,
naar men zegt, tot prefect van de
Congregatie der Riten benoemd wor-
den.

Frankrijk.—De fransche bladen vra-
gen zich af, of Engeland misschien
niet reeds nieuweconcessies van Por-
tugal verkregen heeft. Indien dit het
geval is, dan zal ongetwijfeld een in-
terventie der mogendheden, die het
haagsche protocol teekenden, moeten
volgen. De Matin gaat verder en zegt,
dat de mogendheden de britsche re-
geering niet zullen toestaan, Kru-
ger of de nederlandscheregeerin<¿- las-
tig te vallen. „Wat men in Holland
doet en zal doen ten opzichte van
den President der zuid-afrikaansche
Republiek, geschiedt in overeenstem-
ming met de continentale mogendhe-
den. Men weet dat te Londen even
goed als hier."

—In den parijschen .Matin schrijft
Charles Laurent' een artikel van eer-
biedige hulde aan de Koningin van
Nederland, die, terwijl alle europee-
sche natiën toelieten dat Engeland
zijn schandelijk en schaamteloos be-
drijf volvoerde, gastvrijheid aanbood
aan president Kruger. De jonge Wil-
helmina heeft een moedige daad aan-
gedurfd door den president een hol-
landsch oorlogsschip aan te bieden
om hem naar Europa te geleiden.

Is dit niet bedroevend en bescha-
mend voor de geheele wereld, die uit
vrees voor Engeland zich rustig hield
en niets deed, dat een meisje durfde
wat géén ander doen dorst?

Ik bedoel geen vleierij, zegt Lau-
"rent; ik wil hulde brengen aan een
Souvereine, die zich bezield voelde
door de meest roemrijke overleverin-
gen van hare voorgangers op den
troon van de Nederlanden.

Duitschland.—Volgens Deutsche Ta-
ges-Zeii.un.ii-, het orgaan van de a-
grariërs, is de minister van finan-
ciën niet meer van zins, onder een
zooveel jongeren minister-president
als Von Bülow is, aan te blijven.

De particuliere correspondent der V.
R. ('t. te Berlijn daarentegen bericht,
dat minister Miquel volstrekt niet af-gunstig is, dat niet hij, maar wel dereel jongereYon Bülow met het kanse-lierschap is belast. Want den sukke-
lenden toestand van .Miquel in aan-
merking genomen, zou die post veel te
zwaar zijn voor zijne schouders.— De berhjnsehegemeenteraad heeft
in geheimezittingbesloten, ter g<¡leg< nl-
-heid van den verjaardag der keize-
rin (22 October) niet, gelijk gebrui-
kelijk- was. 11. M. een adres van ge-
lukwensch te zenden. Aanleiding totdat besluit is wat verleden jaar ge-beurd is, toen de keizerin het adres
liet beantwoorden door haar opper-
hofmeester, baron Mirbach, die uit
naam van H. M. cie berlijnsche ge-
meenteraadsleden berispte wegens hun

geringe offervaardigheid voorliet bou-
wen van kerken.

Het besluit om dit jaar geen adres
te zenden is met een aanzienlijke
meerderheid genomen.

Engeland.— De Morning Leader laat
de familie Chamberlain niet los. liet
blad komt nu voor den dag met een
vierde maatschappij, waarin deCham-
berlains betrokken zijn; zij heet de
„Tubes Ltd." en is leverancierster
geweest zoowel van het departement
van Oorlog als van Marine. Onder
de aandeelhouders kwamen voor Ar-
thur Chamberlain 74.8000 aandee-
len, A. Chamberlain Jr. 100 aandee-
len, Chamberlain en Stewart 100, Jes-
zi Collins, de zaakwaarnemer der fa-
milie Chamberlain, ook zelf parle-
mentslid, 1300, Hubert Chamberlain
3000, Walter Chamberlain 1000.

Eigenaardig, dat we in 't geheel
niet lezen van een Chamberlain, die
in Zuid-Afrika meestreed; de fami-
lie is toch groot genoeg.— Sir Gordon Sprigg durft, zooals
men weet, president Kruger uitschel-
den voor „dief", en de londensche
bladen vertellen aan al wie het ge-
looven wil dat de regeering van
Tranvaal met de kas op den loop
is gegaan, zonder haar ambtena-
ren te betalen in anderen vorm dan
met waardeloos zoogenaamd Kruger-
papier. Het is daarom juist van pas,
dat nu eens publiek wordt hoe En-
geland handelt met zijn huurlingen,
die op de meest onwaardige wijze
vrijheidlievende volken moeten onder-
werpen aan liet juk van JolinBuil.
Daaromtrent schrijft Charles Wil-
liams in de Morning Leader :

„Wij hebben eenigen tijd geleden uit
particuliere brieven gehoord dat velen
van onze soldaten groot gebrek had-
den aan geld, om het voedsel aan te
vullen, dat zij zeer onregelmatig ont-
vingen en dikwerf in het geheel niet,
zoodat de mannen werden genood-
zaakt te plunderen, om in het leven
te blijven. Maar nu vertelteen offi-
cier, die juist van het gevechtsterrein
is teruggekeerd, ons, dat de mannen
maandenlang geen soldij hebben ont-
vangen, dat sommigen van hen zelfs
vier of vijf maanden traktement te
vorderen hebben, die zij niet kunnen
krijgen. Dit feit vernemen wij uit ge-
zaghebbende bron, en onze autoriteit
voegde er bij dat herhaaldelijk de offi-
cieren gelden moesten bijeenbrengen,
om voedsel voor hun soldaten te koo-
pen. En toch heet het, dat wij nog
twee millioen per week besteden aan
den oorlog in Zuid-Afrika.

Er is p-een gebrek aan voorraden
in het land. welks spoorwegstations
langs de lijnen van Durban, Oost-
Londen, Port-Elisabeth en Kaapstad
volgepropt liggen met voedingsmid-
delen, uit Engeland gezonden. En
toch hoorden wij dat de garde-briga-
de te Komatipoort heeft moet en teren
op voedsel, verstrekt door de portu-
geesche autoriteiten op verzoek van
onzen consul te Delagoa-bani."

Ten slotte richt de schrijver tot
het ministerie de vraag of dit
alles soms onwaar is, of de soldaten
niet maandenlang hebben moeten
wachten op uitbetaling van de sol-
dij, en waarom?

Amerika. — De voormalige ameri-
kaansche staatssecretaris John Sher-
man is New—Vork overleden.

Geboren in 1883 te Lancester in ()-
hio werd hij in 1855 lid van het Con-
gres en zes jaren later lid van den .Se-
naat. Tijdens den oorlog met het
zuiden richtte hij op eigen kosten een
brigade van 2300 man op. Hij werd
in 1877 staatssecretaris voor finan-
ciën, trad in 1880 als president van
den Senaat op en was van 7 December
1885 tot 4 Maart 1889 vice-president
der V. S. Als Senator gaf hij zijn naam
aan de wet op het aanmuiiten van zil-
ver, die als Stierman act bekend is.

Transvaal.—Zaterdag 20 October is
de Gelderland van Lorenzo Márquez
vertrokken. Kruger was, zooals men
weet, Vrijdag aan boord gegaan;
denzelfden dag ten 3 ure werd receptie
gehouden, waarbij geen enkel engelscli
officier of ambtenaar aanwezig was.

De reis ging naar Marseille, waarhet schip waarschijnlijk in de eerste

helft van November zou aankomen
Tegelijkertijd dat Kruger uit Lo-

renzo Márquez vertrok, heeft generaal
Bulier dereis naar Engeland aanvaard
aan boord der Ha warden Castle

Wie van beiden verlaat Zuid-Afrika
op de meest eervolle wijze?— Naar De Vrijmoedige uit de hier
aangekomen telegrammen bericht, is
de Gelderland den 1-iden dezer te
Suez aangekomen.

Te Marseille worden groóte voorbe-
reidselen gemaakt voor de ontvangst
van president Kruger, die, volgens
instructies uitdenHaaggezonden aan
den kommandant van de Gelderland,
17 dezer aldaar zou aankomen. Vier
dagen «,-eleden is dr. Leyds gearri-
veerd en heeft hij zijn intrek in het
"Hotel de Noaillës" genomen. Ook
mevrouw Eloft'. kleindochter van pre-
sident Kruger, is in gezelschap van
hare dochters aangekomen. De minis-
terraad heeft besloten, dat president
Kruger zal worden ontvangen in hoe-
danigheid van incognito reizend
staatshoofd, dat is te zeggen: hij zal
recht hebben op den eerbied, verschul-
digd aan personen van zijn rang, doch

hein zullen geene militaire eerbewijzen
betoond, noch zal er eenig feest te zij-
ner eere worden gegeven. Wat betreft
den prefect van Marseille, hij heeft in-
structies ontvangen, om de volksma-
nifestaties niet tegen te gaan, doch
daarentegen is hem gelast, ,<¿-eene han-
deling te gedoogen, die Engelandj'be-
leedigên kan. De gemeenteraad van
Parijs en de heeren Waldeck Rousseau
en Delcassé zouden, als vertegenwoor-
digers van president. Loubet, president
Kruger bij diens aankomst aan het
station »-aan ontvangen en hem naar
het gemeentehuis begeleiden.

China. — Ken nieuwe overeenkomst
komt plotseling het chineesche vraag-
stuk nog ongewikkelder maken, dan
het, dank ook den mogendheden van
het Westen, is geworden. En men wasjuist zoo goed op weg om tot een op-
lossing der moeilijke raadselen te ko-
men. De overeenkomst, die wij be-
doelen, is er eene tusschen Duitschland
en Engeland.

Uit Berlijn is dienaangaande be-
richt:

Tusschen den duitschen gezant te
Londen prins Hatzfeld en lord Salis-bury is den 16n. October de volgende
overeenkomst gesloten:

„De engelsche en duitsche regeerin-
gen zijn ter behartiging hunner rech-
ten en belangen in China, zooals die
uit de reeds bestaande tractaten blij-ken, overeengekomen, in hunne chi-neesche politiek de volgende gedrags-
lijn te kiezen:

Ten eerste: willen zij, in een gemeen-
schappelijk, duurzaam, algemeen be-
lang, dat dehandels- en welke anderehavens ook aan de kusten of rivieren
van China open en vrij zijn voor sche-pen van alle natiën. ('iJuitschland enEngeland willen dit princiep doen gel-
den op alle punten van het chineesche
gebied, waar zij hunnen invloed kun-
nen doen gevoelen.

Ten tweede: de duitsche en engel-
sche regeeringen zijn besloten geen ge-
bruik te maken van de bestaande ver-
wikkelingen om voor zich eenige
voordcelen op chineeschen bodem te
verwerven, doch hunne politiek zal
strekken tot behoud van de algemeen-
heid van het chineesche rijk.

Ten derde: ingeval eenige andere
mogendheid van de verwikkelingen in
China wenschtgebruik te maken om
onder den een of anderen vorm voor-
dcelen te behalen, zullen de engelsche
en duitsche regeeringen zich onderling
verstaan om hunne eigen belangen in
China U' waarborgen.

Ten vierde : De beide regeeringen
zullen deze overeenkomst aan de an-
dere mogendheden mededeelen nl. aan
Frankrijk, Italië, Japan. Oostenrijk-
Hongarije ende Veivenigde Staten, en
dezen verzoeken zich aan te sluiten bij
de grondbeginselen, in deze overeen-
komst vervat.

— Li-Hung-Chang heeft van den
keizer Kunng-Sou eene nota ont-
vangen, waarin de toestemming
geweigerd wordt, om Tung-Fu-
Siangte straften. De keizer verbindt
zich slechts, om hein te verbannen
Die nota is alsnog niet officieel
aan de gezanten medegedeeld.

De bladen van Cantón berichten de
terechtstelling van Cha, een der voor-
naamste rustverstoordere, en de ar-
restatie van een derhoofdhervonners.
De regeering doet alles wat haar mo-gelijk is, om de hervormingsbeweging
te onderdrukken.

Tengevolge van vertoogen van de
britsche regeering bij Rusland, heeft
dit Rijk den spoorweg van Pekín offi-
cieel aan maarschalk von Waldersee
overgegeven. De spoorweg zal aan
de engelsche eigenaren worden terug-
gegeven.— De rekening der uitgaven voor de
duitsche expeditie naar China is aan
den Federalen Raad overlegd. Zij
bedraagt 252 millioen mark en hettotaal der troepen is 863 officieren
en 18.83!) manschappen.

Advertentien.
HOLLANDSCHE HAMMETJES

van p. m. 6 pond bij
A. J. L. STUMPF.

I ¿Está el Niño
9 "¡Mny Delgado?!
% ¿Sí ? Pues de algún de-f

cto adoíece su alimento. g
0 Los niños sanos están ro!l¡= _
9 zos ; sólo los enfermos están |
| delgados. ¿ Está Ud. seguro |
f. de que se le da buen ali»*
omento? Los niños tienen|
£ ene crecer; crecerán inevi=§

iblencnte d se íes alimen- iv|ta de la manera debida.!
*Qulz-5 se ha cometido al- e

;ún error, y, como resulta-1
% do, la digestión es débil. En |
ití caso, ro hartóis al ciño*
ó¿e medicinas; obedeced los S
5 dictados del sentido común, |
2 y ayudad un poco á la na-1g taraleza. La manera de ha-1
©cer esto es agregar media»
§ cucharadiía de la §

¡Emulsión!
i de Scott l
aal alimento del niño tres ó |
|cuatro veces al día. Desde |
lel primer día se notará eí |

¡adelanto. Parece normalizar |
la digestión y poner al niño |

- otra vez en condiciones sa- 1
♦ nas para crecer. Si el niño I
| está laclando y no mejora, <§
?la madre deberá tornar las
IEmulsión. Surtirá vn buen|
I efecto tanto en la madreo
i como en el niño. Veinticinco %

I años de experiencia lo com- *prueban. ¿
SCOTT & BOWNE, Químicos, NewVork. T

De venta en las Boticas.
> ?io A.

Mírese con sospecha todo frasco que
carezca del envoltorio sobre el cual va
pegada la etiqueta del pescador llevando
sobre los hombros un gran bacalao.



TIJDTAFEL
van de stoomschepen der "Red D Line" tusschen

raEW-YORK,
Pü X RTO RICO, VENEZ U E L A en CUKA X A O.

1900. Caracas Hilduv Philad. Mai-cb. Caracas Hildur.

Vertrekt van Xkv-York Oct. 6 Oct. 13 Oct. 20 Oct. 27 Noy. :¡ Noy. 10
Doet San Juan aan 11 -"" 8

„ Poncb 12 26 9
Komi aan te La Guaira I-t 28 Noy. 4 11

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

Vertrekt van .. 19 2 16
Komt aan te Curazao -'(> 22 3 ó 17 11)

Vertrekt van 2" 2!) 3 12 17 26
Doet La Guaira aan 21 4 181

PONCB 23 (¡ 20
Sa.n* Juan 21 7 21

Komt aan te New-York 29 Noy. (5 12 20 26 Dec. 4

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

Vertrekt van La Guaira Oct. 14 Oct. 28 Nov. 11
Komt aan te Curazao 1-' . -; .. _ !-

Vertrekt van : ir' <)rl- " P Nov' D V 2 10
Koiilt aan te Maracaubo lr> -n „ ;i() 6 i 8 20

Vertrekt van 18 28 Nov. 1 11 15 25
Komt aan te Curazao 19 2»i - 12 16 J 26

Luisterrijke receptie
— VAN —

PAUL KRUGER.
De Botica Central van de

Lannoy & Co. heeft per Prins
Willem II een ruim assortiment
der uit de meest gerenommeerde
fabrieken in Nederland fijn
geëlaboreerde, geurige sigaren
ontvangen, waarop de gasten
op de receptie van Oom Paul
zullen worden onthaald en
welke zij haren begunstigers
te koop aanbiedt.

Boer en Brit! de Botica Cen-
tral binnengetreden en eene flin-
ke greep gedaan in uw geld-
beurs !

SIGAREN
La bella Venezolana.

Bij ondergeteekende zijn we-
derom te bekomen de gerenom-
meerde sigaren vanbovenstaand
merk á fl. 1,75 per kistje van 50'
stuk.

Curacao, 3 November 1900.
I. S. 'SCHEIDELAAR.
Breedestraat—Overzijde.

Ontvangen en ontpakt— BIJ —
A. J. L STUMPF.

KEUKENSTRAAT

Een groóte verscheidenheid
SUÏKERWERKEN,

CHOCOLADE EN
HOLL. PEPERMUNT

in stopflesschen, doosjes en per
pond.

"INTERESSANT!! ~

De Botica Central van de
LANNoy &Co biedt te koop aan
uitstekende qualiteit Spaansche
wijnen/ van de beste merken
tegen schappelijke prijzen.

Poederchocolade
van Bensdorp

verkrijgbaar bij
A. J. L. STUëMTF.

Bekendmaking.
De publieke verkoop van ZILVE-

REN, GOUDEN en JUWEELEN
VOORWERPEN, beleend ter Spaar-
en Beleeniinnk van 1 Januari t|m
30 Juni 1898, onder No. 6891 H
tjm Xo. 14(>7 I, zal plaats hebben
op Donderdag den 22 Xovember en
volgende dagen.

Belanghebbenden worden verzochtden verkoop te voorkomen, door de
aanzuiverin»- der verschuldigde inte-
resten.

Curacao, den loden November 1900.
De Voorzitter.

M. P. CÜRIEL.

Singer- Naaimachine
verkrijgbaar op afbetaling

— BIJ —
A, ë.. U STUMPF,

Heerenstraat. — Curaeao.

VERKRIJGBAAR BIJ

A. J. L STUMPF
— KEÜKENSTRAAT —

truffelworst— galantineworst—
boterhammenworst— tafelworst
— tongenworst — metworst —
rolham — Haagsche hopjes, etc.

FÖTÖaRAFLTniHÜTTL
Este muy conocido Taller o-

frece de nuevo sus trabajos á
sus numerosos clientes, acaba
derecibir 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.

ZTM. KAZEN k EDAMMERIAAS
— EN —

Hollandsche Boter
in 7 ib, 2' tb & l tb blikken.— BIJ —

A. J. L. STUMPF.

PARFUMERIEN
Parfumerien-Parfumerieii

BU

A. J. L. STUMPF.

LUZ DIAMANTE,
LONGSMcAèK & MARTÍNEZ.

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

- DE VENTA POK -
Las Ferreterías y (Almacenes de Thveres.

Verkrijgbaar bij
A. J. L. STUMPF

Keükenstraat, Curasao.
ECHTE FRIESCHE ÜDOEPB
fl 1,75 pertlesch.

.zjyifjrcio.
Bendementoe di PBKKXDAXAX

di PLATA, ORO i DJAMANTA
koe tin placa i'iá ariba nan Spaar-
en Beleenbank, esta esnan for di 1
di Januari té 30 di Juni 1898 bao
di NO. 6891 II té No. 14(57 I, lo
toema luga dia Huebes 22 di Novem-
ber i dianan koe ta si<j,i.

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

Curarao, 15 di November 1900.
President.

M. P. CÜRIEL.

De ondergeteekende geeft het
geacht publiek kennis, dat hij
zijn winkel heeft overgebracht
in het huis in de Keukenstraat,
laatst bewoond door de firma
Jutting.

A. J. L. STUMPF.

"LA

CORONACIÓN"
—OTRABANDA,

CALLE
ANCHA.—

o

Los

cigarrillos
de
esta

afamada
Fábrica

están

elaborados
con
los

mejores
materiales
de
la

Habana.

A

LGODON,
PECTORAL,

TRIGO,
BERRO,

etc.,
etc.

SE

VENDE
POR
MAYOR
Y

AL

DETAL

en

todos
los

Almacenes,
Botiquines,

Boticas
y

Tiendas
de

Curacao,

Bonaire,
Aruba,

Trinidad,
Venezuela,

Haiti,
Colombia,

etc.,
etc.

En
esta

fábrica
encontrarán
los

fabricantes

<PAPEL
PARA

CIGARRILLOS,
PICADURcAS
DE

PRIMERA
CLASE,
etc.

Vertegenwoordigd door de heeren
BUCK & Co., Suriname,

— EN —
A. J. L. STUMPF, Curacao.

Beleefd verzoek ik U uwe aandacht
te vestigen op de

VAN GORKUM'S
Echte Friesche Boerenjongens

(ROZIJNEN OP BRANDEWIJN.)

van G, C. VAN GORKUM,
Distillateur. SXE EK.

Dít merk 'ïverdmet de HOOGSTE prij-
zen op'verschillende Tentoonstellingen,

o. a. met de GOUDEN MKDAILLE te
BATAVIA ín Í893, bekroond.

De prijs der

Van Gorkunrs echte Friesche Boerenjongens
is per kist, inhoudende 15 liters
schroefflesschén f 14,50perkist, franco
aan boord te Amsterdam of Botter-
dam inclusief kist, flesschen en ver-
pakking.

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

25 en bij 50 kisten en meer 50 cent
per kist lager.

De prijs fe 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
noodige documenten, het bedrag der
factuur kan ontvangen worden.

Ofschoon er nog vele andere mer-
ken bestaan, die wellicht-tot lageren
prijs geoffreerd worden, kunnen deze
wat smaak en gehalte betreffen in het
geheel niet worden vergeleken met de
ECHTE VAN GORKUM'S BOERENJONGENS

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

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

Wanneer D nog geen BOERENJON-
GENS geïmporteerd heeft, zou het mij
aangenaam zijn, K 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.
Redamekaarten ivorden gratis bij de

kisten ingepakt.
B@" Verder lever ik eveneens met

veel succes
VaiiGorkum^Fladderac

(GETROKKEN CITROENBRANDEWIJN)

(LIKEUR.)
De verpakking hiervan is in kisten

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

(Minimum hoeveelheid l44flesschen.)
De prijs hiervan is f 10.50 per kist

van 24 ilesch, en f 21— per kist van
48 flesch met inbegrip van emballage
franco langs boord te Amsterdam of
Rotterdam.

Zooals vermeld exporteerde ik ook
dit artikel met veel succes.
Redamekaarten zend ik gratis in de kisten.

Aanbevelend,
UEd. Dienaar

G. C. VAN GORKU.M
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