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INVLOED VAN NEDERLAND OP JAPAN.
(Slot.)

Het werkelijk gezag werd in Japan
sedert eeuwen gevoerd door den
Shogun. een naam, die letterlijk be-
teekent generalissimo," een titel,
sedert 813 hier in gebruik, doch
welke sedert 1156 meer bepaald in
gebruik was voor den kroongeue-
raal, die naast den machteloozeu,
nominaal voortbestaandeu keizer
(Mikado) met eigen organisatie eu
macht in Japan regeerde.

De traktaten met de vreemde mo-
gendheden, boven genoemd, waren
nu onderteekend door den Shogun.
niet door den Mikado, zeiden wij
Aan hem werd de intrede van vreem-
den in het Rijk toegeschreven, en
toen dieinvloecl steeds grooter werd,
ontstond er reactie bij de Japanee-
zen tegen den politieken invloed
van buiten. Zelfs de Japaneezen, die
de Westersche begrippen overnamen,

stelden zich vijandig tegenover de
politieke inmenging der vreemde mo-
gendheden in de Japansche zaken,
en waar zij de invoering van Wes-
tersche instellingen enz. bevorderden,
deden zij dit hoofdzakelijk om zich
sterk te maken, teneinde vreemden
invloed af te weren. Andece Japa-
neezen gingen verder; zij vormden.
een partij, "die elke nieuwigheid ¡ds

een schennis van de oude heilige
instellingen beschouwde. Vooral de
daimios, de territoriale baronnen,
kleine leenmannen in het destijds
nog geheel feudale Japan, die altijd
naijverig waren geweest op de macht
van den Shogun, die hun macht en
invloed, welke bij den schijn mika-
do groot waren, had beperkt, von-

den de oppositie tegen den Shogun
in hun belang en versterkten die.

Zoo begon in Japan na 1859 een
vijandige beweging tegen het Sho-
gunaat op te komen, gepaard gaan-
de aan het bestrijden van vreemden
invloed in Japan, eigenlijk was ook
de Shogun zelf tegen den invloed
der vreemde en had hij slechts noo-
de toegegeveu aan de eisuhen der
Amerikaneu en andere natiën, om
traktaten van handel te sluiten. Maar
de partij tegen het Shogunaat stel-
de den Shogun verantwoordelijk voor
het gebeulde, het volk werd tegen
den Shogun en de vreemdelingen
opgehitst, er ontstonden onlusten
in het land, en de Shogun, onder
wiens bestuur de toelating der Ame-
rikaneu had plaats gevondeu, viel
door de handen vau een dweper.

Volgeus de traktaten van 1858
hadden zich consuls van Amerika,
Frankrijk, Engeland en Rusland en
enkeJe handelaren te Jeddo, Joko-
hama eu Kanagawa gevestigd. Ook
tegen deze richtten zich de aansla-
gen van het volk. Enkelen van hen
vielen als slachtoffers, en de vreem-
de consulaten werden door oproeri-
ge benden aangevallen. Japan was
geheel in onrust; de vraag der af-
.siuiting scheen verder dan vroeger
van haar oplossiug, en de reactie
daartegeu scheen de overhand te
zullen verkrijgen.

De vertegenwoord igers der vreem-
de mogendheden lieten niet na, ge-
meenschappelijk tegen die onzeker-
lu-iJ te piotesteeren. eischten scha-
deloosstelling en voldoening, en hoe-
wel de Shogun zijn leedwezen betuig-
de, verklaarde hij zich niet bij mach-
te dergelijke feiten te voorkomen.
Zelfs de Japansche wachten voor de
consulaten geplaatst, gaven geen vol-
doende veiligheid aan deze, en de Eu
ropeesche wachten op de oorlogsche-

pen werden aan wal gebracht tot be-
scherming. Dit deed de oppositie te-
gen den Shogun toenemen, en de
stoutmoedigheid der ontevreden Ja-
panneezeu nam toe.

Ook was men in Japan evenmin
als in het buiteuland voldaan over
de gesloten traktaten. Japan kwam
met het verwijt, dat de buitenlan-
ders te ruime opvatting er aan ga-
ven, eQ de buitenlandsche mogend-
heden waren ontevredener over,dat
Japan niet aan de verplichtingen
voldeed. Om verbetering in de ver-
houdingen te brengen, en tevens om
uitstel te verkrijgen in het openen
der havens van Jeddo, Hiogo en 0
saka, besloot de Shogun in 1860
een Japansch gezantschap naar Ame-
rika te zenden en in 1861 een naar
Europa. Voor het laatste werd de
hulp van Nederland aanvankelijk in-
geroepen, om de reis van het gezant-
schap te regelen en het te begeleiden.
Toen de onJ<*.handelingen daarover
afsprongen op bezwaren, meest van
tinatn.ieelen aard, werd dit door de
regeeringen van Frankrijk en Enge-
land gezamenlijk overgenomen. Daar-
mede werd de reeds afgenomen Ne-
derlandsche invloed op Japan een
gevoelige slag toegebracht. Het ge-
zantschap bezocht Europa, ook Ne-
derland, verkreeg verlof deopenstel-
ling der genoemde havens tot 1868
te mogen uitstellen, en keerde in
1863 terug.

Terwijl de vreemde consulaten en
anderen in Japan telkens lasten on-
dervonden van de woelingen in dit
Hijk, was dit met de Nederlanders
zeer weinig het geval. Op Decima w is

men aan de Nederlanders gewend,
eu bleef alles rustig. Van de gunstige
omstandigheid, waarin de Nederlan-
ders verkeerden om onzen invloed
in Japan te behouden, is helaas!
geen partij getrokken. Bij het ge-

zantschap, gelijk wij zeiden, en ook
in andere gevallen trok Nederland
zich meer en meer uit Japan terug,
en de Nederlandsche taal als diplo-
matieke r.aal in Japan werd ver-
vangen door Fransch en Engelsen.
Het valt te betreuren, dat wij in
dien tijd niet met meer zelfbewus-
ziju handelden. Ook de Nederland-
sche handel op Japan ging achter-
uit. Terwijl andere mogendheden al
het mogelijke deden om den handel
op Japan te beschermen en om be-
stellingen uit dat land te verkrijgen
voor hun fabrieken enz., liet Nederland
zijn betrekkingen met dit land ver-
loopen. In 1865 werd de behande-
ling der Japansche aangelegenheden
in Nederland overgebracht van Ko-
loniën naar Huitenlandsche Zaken.

Intusschen duurden de woelingen
in Japan voort, en de strijd der
partijen werd heviger. Ook de vei-
ligheid van vreemdelingen in het
land liet te wenschen over, en de
vertegenwoordigers der vreemde mo-
gendheden zagen dentoestand duister
in. Werkelijk ootvinge-n zij in 1863
bevel Japan te verlaten. Hiertegen
werd protest aangeteekend door de
Mogendheden, en er werd besloten
door kt achtig optreden Japan te
noodzaken de verdragen gestand te
doen.

In 1863 valt het optreden van de
vereenigde zeemacht van Engeland,
Frankrijk en Amerika in de" wate-
ren van Japan en de tuchtiging vau
Shimonoseki. Wij zullen die krijgs-
bedrijven niet verhalen alleen doet
het om goed te kunnen vermelden,
dat hier de Nederlanders hun ouden
roem ter zee handhaafden. Door dit
optreden werd de Shogun, die door
weigering verdere onheilen voorzag,
genoodzaakt aan de eischen der
mogendheden toe tegeven. De eischen
waren: I*. ratificatie der traktaten

Feuilleton.
LOSSE GREPENuitCUMÇAO'S VERLEDEN.

VII.
Politieverordeningen uit den

ouden tijd.

1. Op de tappers en slijters.

In het nummer 1082 van de A-
migoe di Curagao trok mijn bijzon-
dere aandacht de politieverordeningen,
waaraan tappers, slijters en herber-
giers tegenwoordig onderworpen zijn.
Want het gedeelte uit het slotarti-
kel Wetkennis bracht mij weer te
binnen, hetgeen ik in de geschied-
bronnen onzer kolonie gevonden had.

Bij een vergelijking van de tegen,
woordige met de bepalingen van vroe-
ger tijd, zal men wel opmerken, dat
de tijden veranderd zijn.

De tappers en herbergiers, die nu
op Curacao hun nering uitoefenen,
mogen wel van geluk spreken, dat
„die goede oude tijd" al lang vervlo-
gen is.

Toch geloof ik, dat anderen, na
de lezing van dit artikel, hem van
harte terug zouden vvenscheu, eu dat
dergelijke broeinesten van ongeregeldheden
wat minder voorkomend en minder
menschlievend behandeld worden.

De nu vigeerende verordeningen
bepalen alleen : dat de tappers zich
onderwerpen aan de voorschriften
(welke?!) der politie en dat bij
hen geen ongeregeldheden of hasard
spelen plaats vinden. Verder moe-
ten de herbergen van half negen des
avonds tot zousopgang gesloten blij-
ven.

Gaan we nu eens 150 jaar in de
geschiedenis onzer kolonie terug.

Onder de Plakkaten van het jaar
1740 komt op datum 17 October
een publicatie van Gouverneur en
Raden voor, die later op 1 Aug. 1743,
22 Dec. 1745, 28 Juli 1749, en 5
Aug. 1754 opnieuw werd uitgevaar-
digd.

Hieronder volgt de tekst van het
plakkaat van 1 Aug. 1743. Het
geeft een eigenaardigen kijk op de
zeden en gewoonten dier tijden. Voor
het gemak van den lezer heb ik de
spelling en punctuatie veranderd.

PLAKKAAT.
N°. 56.
Wij, Isaacq Faesch, gouver-

neur van Curacao en derselver-
onderhoorige districten, mits-
gaders de Edele achtbare Raden
dezes eilands, allen dengeenen,
die deezen zullen zien of te hoo-
ren lezen,

Salut, doen te weten.

Alzoo de brutaliteit der moelat-
ten en negers zoo vrijen als slaven,
onverdragelijk wordt en dezelven
zich genoegzaam niet meer en scha
men, om bij dag en bij nacht, de
goede ingezetenen alhier te ontrus-
ten, kwalijk te bejegenen en de met
verzachting te behandelen, boven en
behalve het onbehoorlijk leven van
dezelfdemoulatten en negers, zoo(wel)
die in de stad, als aan de Overzijde
van deze haven hun woning heb-
ben, en dewelke zij bij dag en nacht
laten spelen op instrumenten en zich
aldaar met dansen en dronken drin-
ken bezig houden, welke bijeenkom-
sten van schadelijke gevolgen zijn en
occasiën geven tot vechtpartijen met
messen, stokken, vuisten en derge-
lijken, mitsgaders van nog andere
en meerdere pernicieuse consequen-
tiën, welker voortgang behoort te
worden belet ende eene betere dis-
cipline onder de moulatten en ne-
gers, zoo vrijen als slaven, onder-
houden, — zoo is 't —, dat Gouver-

neur en Raden dezer eilanden 'tzelve
in overweging hebbende genomen,
hebben hun Edel Achtbaren ter de-
zer zake goed gevonden ende ge-
ordonneerd, zooals hun Ed. Acht-
baren ordonneeren ende goedvinden
bij dezen, dat voortaan onder de
moulatten en negros zal moeten
worden geobserveerd de volgende
punten:

Art. 1
Dat geene moulatten of negers,

zoo mans als vrouwen, zoo ouden
als jongen, vrijen of slaven, na 9
uren zich op straat zullen mogen
laten vinden, als voorzien zijnde
met een lantaarn, licht of signaal
van zijn of haar meester of mees-
teresse, op poene van geapprehen-
deerd en strengelijk gegeeseld (in
het plakkaat van 24 Juli 1750 wordt
gezegd: met watapana gegeeteld) te wor-
den voordeeerste maal; voor de twee-
demaal: gegeeseld en 3 maanden naar
Bonaire gezonden te worden, om in
de zoutpannen te werken en voor
de 3. maal gegeeseld en voor al-
toos gebannen té worden; worden-
de de inwoonders alhier, die hun
slaven bij avond of nacht uitzen-
den, gerecommandeerd, zich aan dit
articul punctueelijk te gedragen, om
zich voor hun eigen schaden te kun-
nen behoeden.



van 1858 door den Mikado, 20. ope-
ning van de haven Hiogo voor den
handel, 30. herziening van het tarief
van in- en uitgaande rechten.

De Shogun kon in Japan zijn wil
nog doorzetten bij deze gelegenheid,
maar zijn populariteit nam in het
land steeds meer af, en zijn tegen-
partij werd sterker. Men sprak van
de Mikadopartij en duidde daarme-
de de. partij des behouds aan. De
concessies, die aan de vreemdelingen
gedaan waren, werden den Shogun
geweten, de toestemming in 1866
den Japaneezen gegeven, om vrij
naar elk land te reizen en om dienst
te nemen aan boord van vreemde
schepen, werd door de partij des
behouds als onvaderlandslievend
gebrandmerkt. Een mislukte expe-
ditie, om een der Japansche leen-
mannen te tuchtigen, deed de stout-
moedigheid der ontevredenen toene-
men.

In 1866 overleed de Shogun, en
in 18(57 de Mikado. De toestand
werd ernstiger met. de nieuwe per-
sonen, die aan de regeering kwa-
men." In dat jaar kwam Mutsohito
op den troon, die nog tegenwoor-
dig regeert. De Mikadopartij drong
er bij den nieuwen Shogun op aan
opstand te doen van zijn macht,
teneinde de eenheid van bestuur in
het gedecentraliseerde rijk met zijn
vele leenmannen te herstellen. Eerst
stemde de Shogun toe, doch zijn
partij wist hem daarvan terug te
brengen, en heftiger dan ooit ston-
den nu de partijen in het land te-
genover elkander. De Shogun tracht-
te nu de heerschappij weder zoo
goed als alleen te verkrijgen, de
burgeroorlog barstte uit, en den
28""" Januari kwam het tot een
treffen tusschen de beide legers. De
Mikadopartij behaalde de overwin-
ning, de Shogun vluchtte naar .le-
do, en trok zich vervolgeus in een
klooster terug.

Na die overwinning nam de jonge
Mikado zelf het gezag in handen. De
vreemde gezanten waren in ernstige
spanning, wat er nu zou gebeuren,
hoe de verhouding tot het buiten-
land zou worden? Doch spoedig wer-
den zij gerust gesteld. l»e jonge Kei-
zer beloofde niet alleen verzekering
der verkregen rechten en instandhou-
ding der traktaten aan de vreem-
delingen, maarsteldein Januari 1868
de havens van Jeddo, Hiogo en Osa-
ka open voor hen

Dat was de morgen van een nieu-
wen dag in de Japansche geschiede-
nis, het* begin van een nieuwe staat-
kunde. Het was geen strijd geweest
tegen Westersche begrippen in dit
Rijk, maar wel tegen den invloed
van vreemde Mogendheden. Men was
doordrongen van de overtuiging, dat
alleen door de invoering van hetgeen
de wetenschap aan de Europeesche

maatschappij had geschonken, Japan
een zelfstandige plaats kan innemen
in de rij der staten. En de overwin-
nende partij wilde verder gaan in
die richting. Daartoe nam zij het
beschavingswerk in handen. Graaf
Ito werd de ziel van de groóte her-
vormingspartij. En de jonge Mikado,
die met "buiteugewone geestkracht en
verstand bezield bleek te zijn, steun-
de thans de hervormers, en kwam
daardoor niet alleen aan het hoofd
der regeering, ma*ar werd ook de
ziel van de ontwikkeling»beweging
in Japan.

* **
Na 1868 is Japan een nieuwe staat

geworden. De revolutie van 1868 had
een eigenaardig karakter, omdat
daardoor het oude, wettige gezagvan
den Mikado weder werd'hersteld, en
daarmede de volledige invoeringvan
nieuwe ideeën gepaard ging. Er was
iets van de edele zucht tot hervor-
ming en verbetering der toestanden
in aller gemoederen bij het Japan-
sche volk, dat herinnert aan de
schoonste dagen der Fransche revo-
lutie. De hervormingsgezinde prinsen
deden vrijwillig afstand van hun
leenheerlijke rechten en de lagere adel
volgde. Het feudalisme, dat hier nog
bloeide in vollekracht tot 1868, werd
hiermede ten ondergang gebracht.
Uit een middeleeuwschestaat is schier
in eens een n odeirje staat geboren.
Om alle herinneringen aan de vorige
toestanden uit te wisschen, werd de
zetel der regeering naar Jeddo ver-
plaatst, waar werkelijk het gezag
gevestigd was, dat uu den naam
verkreeg Tokio, d. i. „Oosterhoofd-
stad", terwijl Kioto, de oude residen-
tie, voortaan Saikio, d. i. Wester-
hoofdstad zou heeten.

Nog was het gezag absoluut, be-
rustend in handen van den Mika-
do. Doch in 1870 stelde deze reeds
een Staatsraad in. een soort van
ministeicollege, en als wetgevende
vergadering een soort van Senaat.
Aanvankelijk werden deleden laar-
van nog niet door de bevolking ge*
kozen, maar benoemd door den Mi-
kado uit de aanzienlijksten. Dat
was een overgangsmaatregel. Maar
reeds in 1871 werd een Commissie
benoemd ter bestudeering van coti-
stitutioneele staatkunde en consti-
cutioneele wetgeving. Gezantschap-
pen werden naar Europa gezonden,
jonge Japaneezen gingen naar Eü-
ropeesche inrichtingen van onder
wijs. Kuropeesche geleerden werden
beroepen aan de Japansche hooge-
scholen, die geheel hervormd werden,
en belangrijke werken op allerlei ge-
bied van wetenschap werden in het
Japansch vertaald.

Zoo is Japan in 1889 staatkun-
dig een constitutioneelè staat gewor-
den met erfelijke monarchie naar
Pruisisch model. De Mikado met de

door hem benoemde ministers hebben
de uitvoerende macht. De wetgeven-
de macht oefent de Mikado uit niet
den Rijksdag, welke bestaat uit een
Heerenhuis en een Huis van Afge-
vaardigden van ongeveer 300 leden.
Het Heerenhuis bestaat uit aanzien-
lijke prinsen, graven, baronnen, man-
nen van verdienste en gedeeltelijk
leden door keuze. Voor dit Huis van
Afgevaardigden is ieder Japances kie-
zer die 25 jaren oud, meer dan een
jaar in hetk'iesdristrict heeft gewoond,
en op zijn minst 36 gulden belasting
betaalt.

Persoonlijke bekwaamheid, willen
en kunnen, worden in geen land hoo-
ger geacht dan in Japan. Daar-
door heeft het werk in technische
richting, vooral in weinige jaren
buitengewonen vooruitgang gemaakt.
Voor het lager onderwijs is school-
plicht ingevoerd en drie universi-
teiten zijn er gebouwd. De pers heeft
een groóte vlucht gedaan; in 18<0
verscheen de eerste staatkundige
courant* en in 1895 verscheen er
753 niet een oplage van 200 mil-
lioen te zamen.

Art. 2

Geen moulatten of negers hiervo-
ren genoemd zullen vermogen na 9
uren, iets bij (op of over de straat te
dragen, als voorzien zijnde als bo
ven met een lantaarn en teeken van
hun meester of meesteresne op de
verbeurte van alle 'tgeen gedragen
wordt ende op poene van dezelfde
straften voor den drager en draag-
ster als hierboven op 't eerste arti-
cul is gesteld.

Art, 3
Geen moulatten of negers zullen

na 9 uren in de stad, in de haven
of aan de Overzij vermogen op de
viool, trommel, trompet, of andere
instrumenten te mogen spelen of
doen spelen op straat, op barken
en vaartuigen, of in eenige huizen,
op poene als boven.

Art. 4
Na 9 uren des avonds zal niet

mogen worden getapt voor negers
of moulatten, op poene als boven
voor de moulatten en negers, waar-
voor getapt wordt, en van een boete
van 50 pesos voor den tapper of
tapster voor de eerste maal, voor
de tweede maal op dubbele boete,
en dat hem of haar die neering zal

worden verboden voor een jaar, en
voor de derde maal op een boete
van 300 peso's en dat die neering
voor altoos aan den overtreder van
't zelve verboden zal worden.

Art. 5

Geen moulatten of negers, op art.
1 genoemd, zullen vermogen tegen
den anderen (elkander) te vechten
met vuisten, stokken, messen of an
der geweer in geenderlei maniere op
poene voor de vrijen van 50 pesos
voor 't vechten met vuisten en
stokken, en 100 peso's voor 't mes
trekken boyen de wedegevening (ver
plegings- en genezingskosten) van
den gekwetsten en die niet in staat
i*., die boete te betalen: zal gegee-
seld, gebrandmerkt, geconfisceerd in
de zoutpannen van Bonaire of ge-
bannen worden ter arbitrage van
den Edel Achtbaren Raad alhier en
in opzichte der slaven, van gestraft
te worden aan den lijve, zoo als
opzichte der onvermogende vrije ne-
gers en moulatten is gestatueerd.

Art. 6

Doch zoo dezelve vechterijen door
haar negers en moulatten tegen blan-
ken ondernomen worden, zullen zij
negers en moulatten met rigeur ge-

straft worden aan den lijve, en scherp-
trekkende (met messen) tegen blan-
ken als van ouds op dit eiland ge-
bruikelijk is geweest.

Lastende ende bevelende den Fis-
caal dezer eilanden en deszelfs sub-
stituut schout (subfiscaal) provisio-
neel, omme dezen naar den letter
te executeeren (in de publicatie van
5 Aug. 1754 werd bovendien aan de
burgerpatrouljevvacht opedrageu bij
hun ronden daarop te letten), al-
zoo wij 't zelve voor dit? eiland en
alle deszelfs goede ingezetenen tot
voorkoming van verdere onheilen
ende tot eene gematigde discipline
onder de vrijen eu slaven, moulat-
ten en negers, hebbeu geoordeeld al*
zoo, te behooren.

Aldus gearresteehd in 't* Fort
Amsterdam op Curasao den 17n.
October 1740 ende gepubliceerd in
't fort Amsterdam en in Willem-
stad op Curagao den 18n. derzel-
ver maand ende op heden den In.
Augustus 1743 gerenoveerd.

Ter ordonnantie van dezelven,
Pottey.

Secretaris.

R. E-

BELEEFD VERZOEK.
Dringend bevelen wij het

Beleefd verzoek van den Zeer-
eerw. Pater Ambr. Euwens,
Pastoor te Rincón op Bonai-
re, bij den welwil!enden lezer
aan.

Men kan dit verzoek vinden
onder de rubriek advertenties.

Wij zijn overtuigd, dat* het
den bekenden geschiedschrij
ver niet aan medewerking zal
ontbreken. Zoolang Z. Eerw.
hier op Curagao vertoefde, heeft
hij steeds vrijelijk over waar-
devolle manuscripten van ver-
schillende families mogen be-
schikken. Ongetwijfeld zal hem
ook verdere hulp niet worden
onthouden.

Om de verzending der boe-
ken of handschriften naar Bo-
naire te vergemakkelijken, zijn
wij bereid voor alles zorg te
dragen, en zullen ook gaarne
kopijen trekken van stukken,
welke men soms liever niet
wenscht op te zenden> In een
woord wij willen het publiek
zooveel mogelijk ter wille zijn
om aan Pastoor Euwens zoo
krachtig mogelijke medewer-

kiiig te verzekeren in het be-
lang onzer Kolonie en hare
nog veel te weinig bekende
geschiedenis.

De Redactie

Ingezonden Mededeelingen.

EMULSIÓN DE SCOTT.

Remedio precioso. — Firma el si-
guiente interesante certificado el ex-
celente Dr. T. Tirado, en Puerto Ca-
bello.

„El Médico-Cirujano que suscribe
certifica que hace ya veinte años que
en su práctica civil de los hospitales
receta con frecuencia la Emulsión de
Scott de aceite de hígado de bacalao
con hipofosfitos de cal y de sosa y ha
encontrado que es un remedio precio-
so como balsámico yreconstituyente. "

Firmado en Puerto Cabello á 9 de
agosto de 1898.

Nieuwsberichten.
Curaçdao.

Welkom!

Zaterdagmorgen keerde de Wel-
eerw. Moeder Uiïsulina, Overste van
het St. Elizabeths-gasthuis, in on-
ze kolonie terug, krachdg en gezond,
ofschoon een lastige ziekte op het
onverwachts haar gedurende de
laatste maanden van haar verblijf
in het Moederland hadovervallen. Ge-
lukkig had deze verraderlijke wraak-
neming van Ziekte op het Hoofd
van onze uitstekende ziekte-werende
verpleegsters geen verdere nadeelige
gevolgen.

De Weleerw. Moederheeft nog een
Zuster medegebracht, die zich even-
eens aan de ziekenzorg zal wijden.

* *#

Zondagmorgen viel de Caracas ge-
pavoiseerd binnen, omdat zich aan
boord bevond de H. E. G. Heer Jhr.
J. O. de Jong Van Beek en Donk,
en Vrouwe de Jong Van Beek en
Donk-Stern, deze laatste gelukkig
hersteld en geheel bekomen van het
lijden en de afmatting eener pijnlijke
operatie.

De waarn. Gouverneur der Kolo-
nie, de heer C" Statiüs Mulleb ver-
gezeld van zijn adjudant begaf zich
aan boord, gevolgd door eenige
autoriteiten en particulieren.

Treffend was het wederzien na een
scheiding van drie maanden der Ou-
ders en hunne kinderen, die spoedig
naar boord waren geleid.

Na alle personen, die den Gouver-
neur en Gade hadden verwelkomd,
bedankt te. hebben, begaf zich Z.
H. E. G. met zijn familie, alleen ver-
gezeld van den Heer C. Statius
Mullerna arhet Gouvernementshuis,
waar hij den heer Statius Muller
dank bracht voor de uitstekende
waarneming van het Gouverneurs-
schap en zelf het bestuur weer in han-
den nam. Het was juist, bijna op 't
uur af, drie maanden geleden, dat 't
verlof was ingegaan.

Na Gouverneur en Gade het wel-
kom te hebben toegeroepen, meenen
ook wij den heer C. Statius Muller
uit naam der geheele bevolking te
te mogen bedanken. Meerdere malen
heeft zich in deze drie maanden de
gelegenheid aangeboden, dathet volk
uiting geven kon van zijn eerbied en
hoogachting jegens den heer Statius
Muller; het zal '/*. \V. E. G. dan ook
zeker getroffen hebben te mogen on-
dervinden hoe populair hij was op
Curagao.

Spoedig hopen wij in de gelegenheid
te wezen een besluit, van den heer C.
Siatius Muller openbaar te kunnen
maken, waaruit blijken zal, dat zijn
Bestuur ook heilzame vruchten heeft
afgeworpen voor de Kolonie.

Dankbetuiging aan de Koningin.

Werkelijk treffend vonden wij die
eenvoudige uiting van ongeveinsde
hartelijke dankbaarheid van een bui-
tenmensch wegens het aanleggen van
een dam.



Uit aardigheid willen wij dezen
brief, in de landstaal geschreven en
opgenomen in N°. 234 van La Crue,
vertaald wedergeven. De Heer M.
C. Fauel zal er zeker reeds van ge-
noten hebben, maar misschien wordt
de wensch der schrijster ook nog
vervuld eu komt haar schrijven wer-
kelijk onder de oogen van H. M.,
tot wie zij zich richtte ! Ziehier den
brief:

Wij herhalen hier altijd het woord :
„God is groot," en werkelijk dit
woord schenkt ons groóte voldoe-
ning, als men den goeden God van
harte aanroept. Meermalen, als ik
den grond opliep, dien ik van het
Gouvernement heb gehuurd, zeide ik
tot mijzelve: ik heb geen hoornen
om houtskool te branden, noch di-
vidivi om te verkoopen, mijn grond
staat leeg, maar God is groot.

En zie, ik heb reeds de waarheid
van dit woord ingezien, de goede
God immers legde in het hart van
onze goede Koningin WILHELMINA
die groóte gunst om ons toe te
staan een dam aan te leggen op
ons eigen grond. De H. Maagd heeft
ons evenzeer geholpen, in deze ge-
zegende maand. (Er is veel regen
gevallen).

Goede God, zegen de Koningin en
schenk H. M. en haar Geniaal le-
ven en gezondheid, vrede in hun pa-
leis en eensgezindheid geduiendege
heel hun leven.

Deze woorden drukken mijne wen-
schen uit en mijne dankbaarheid
jegens onze goede Koningin eu haar
Gemaal, want de stem eens armen
dringt door tot den hemel.

MARY H
¡Santa Rosa

Onderwijs.

Met leedwezen vernemen wij. dat
de Directie van het Colegio Santo
Tomás" besloten heeft na het eindt*
van dit schooljaar d. i. in Dec. a. s.
de inrichting niet meer open te stel-
len voor interne leerlingen. Dit be-
sluit spijt ons voor Venezuela en
Curacao. Voor Venezuela, omdat er
wederom eene gelegenheid minder is,
om de jeugd te onderwijzen, aan
welke gelegenheden in dat land zou
groóte behoefte bestaat. Voor Cura-
(¿ao omdat, alweer cene bron van
vertier opdroogt, die, ofschoon niet
meer zoo krachtig als vroeger, toch
nofr altijd talrijke vreemdelingen tot
zich trok en aan vele huisgezinnen
werken brood verschafte. Waar moet
het.met Curasao heen, als de eene ii -
rfrhting na de andere hare deuren
sluit? De sluiting van het internaat
van het Colegio „Santo Tomás" is
een veeg teeken des tijds. Een zaak
echter troost ons, nl. dat nu de uit-
stekende onderwijskrachten, waar-
over hetColegio beschikt, voortaan
ook ten goede kunnen komen aan 't
onderwijs in onze- Kolonie.

Zou het bv. niet mogelijk wezen, dat
eindelijk voorzien weid in een groó-
te behoefte van onze Kolonie de op.
richting u. m. van een 1 eeken-acadetnie
alsvooi bereidende a mbachtsscliool en
een Hollandsche cursus voor handel
en administratie.

Posterij.

Lijst van onnffrehaalde en (>iihr______
baar bevonden brieven

Alcira Aangúren, Enrique Back-
myer, M. Boom, Filomena Curiel Lo-
pes, Manuel St. Da Costa Gouiez
Hermogenes de Windt, Bartolomé
Fernandez, Capitán de la corbeta

D orotea" (5), José Fomoso a|b cor
beta „Dorotea", Maraya Konfesor,
Arthur I.eyba, Leonor van Nethes.
Antonio Calderón Nova a|b corbeta
„Dorotea", Thomas Dannefleck, Zu-
lia Piter, Celina Quast,' en Antoi
nette Correa, Dominga G. de Fine
do en 6. A. Pinedo (aangeteekend).

Een , wissel geadresseerd aan Mara-
ya Konfesor.

Niet voor bestelling vatbaar een
drukwerk geadresseerd aan Mozes E.
Curiel y familia.

Onze financien.

De maand Septembei was over 't
algemeen voor de inkomsten van 't
eiland Curacao gunstiger dan Au-

gustus. Aan belastingen werd ruim
’3OOO meer ontvangen, aan inkom-
sten van onderscheiden aard slechts
een ’5OO minder dan de vorige
maand.

Over het geheele jaar was voor
loodsgelden ¿reraamd ’23.000 en
reeds deze 9 maanden brachten op
’23,375,70. Rente en pachtgelden
van domaniale gronden in de buiten-
districten was geraamd op ’l6OO
en steeg reeds nn tot ’ 2.397.005.
Inkomsten van de gouvernements-
bank, geraamd op ’5OOO liepen tot
’9.758,995. Emolumenten ten kan
tore van den controleur der belas-
tingen etc. berekend op ’6OOO, over-
troffen dit bedrag reeds nu met
’19,75, terwijl de passagegelden en
vracht van den gouvernementsschoe-
ner Gouverneur van Heerdt bijna, het
dubbele van de geraamde ’ 720 op-
brachten, te weten ’ 1344,85%.

Vlot geraakt.

Zaterdag is de Graecia en Maan-
dag de Belgian weer vlot geraakt,
en onze haven binnengeloopen. De
duikers van de Panther stellen een on-
derzoek in naar de avurij.

Officieele Berichten.
De Gouvernements-Seeretaris maakt hierbij

namens den Heer Gouverneur bekend, dat,
volgens hier ontvangen bericht van den
Nederlandsclien Zaakgelastigde te Caracas,
de President van Venezuela eene- nota van
ongeveer den volgenden inhoud aan de
Administrateurs der Douanes in Venezue-
la heeft gericht:

Daar het herhaaldelijk is voorgekomen,
dat zoowel landgenooten als vreemdelin-
gen, hier te lande gevestigd zijude, van
onze havens naar de naburige Antillen
vertrekken, ten einde zich aldaar van lijf-
goed, hoeden, schoenen en andere benoo-
dlgdheden te voorzien, die de gewone ba-
gage van een passagier kunnen uitmaken,
zooals duidelijk wordt uiteengezet in de
artikelen 54 en 55 van hoofdstuk 3, der
Wet XVI van den Código de Hacienda, en
vervolgens met deze zaken terugkeeren
langs ¿le douane der Republiek, hetwelk
alzoo een soort gewettigde stnokkelarij
uitmaakt, heeft de Voorloopige President
der Republiek, ten einde dit euvel te .oor-
komen, besloten:
l g- leder passagier, van wien kan be-

wezen worden, dat hij een der Antillen
heeft aangedaan en onder zijn bagage
nieuwe goederen heeft, herkomstig daar-
van, zal voor deze de douanerechten heb-
ben te betalen, volgens de klasse, waar-
toe zij behooren, plus de surtaxes, die voor
de genoemde zaken in de tariefwet en in
artikel 56 van hoofdstuk 3 der genoemde
Wet en Código voorgeschreven zijn, bene-
vens 25% indien zij zulks niet hebben ver-
klaard aan de ambtenaren der douane
vóór de revisie der bagage.

2". Er zullen niet als bagage van deze
passagiers beschouwd worden, de goederen,
die zij van onze havens hebben medegeno-
men, waarom "dan ook de doorreizenden,
die van een haven naar een andere haven
van de Republiek vertrekken en een der
Antillen aandoen, aan de douane-overheidva» de haven van vertrek zullen hebben
aan te bieden een opgave van hunne ba-
gages, welke geteekend door den daar-
toe aangewezen ambtenaar, die hiervoor
niets mag berekenen, zal moeten vertoond
worden ín de douane der haven van ont-
sclieping- voor controle.

* **.Be Gouvernements-.Secretnris maakt hier-
bij namens den Heer Gouverneur bekend,
dat door het Bestuur een ontvezelingg-
machine voor de bladeren van Sisal (Agave
"goda var. Sisalana) en Mauritiushennep
(Fouicroya gigantea) is aangeschaft.

De voorwaarden, waaronder deze ma-
chine voor particulieren beschikbaar zal
worden gesteld, zullen bij den Directeur
van het Departement van Openbare Wer-
ken kunnen worden aangevraagd, aan
wien teven» de aanvragen om de machi-
ne te mogen gebruiken dienen te worden
gericht.

Lowande.
Het circus Lowande, met zijn leeuwen,

tijgers, gedresseerde beren etc., is niet met
de Cataluña van Barranquilla naar hier
vertrokken, maar met de Fransche boot
n,-.ar Cartagena, omdat na ingesteld onder-
zoek gebleken was, dathet versche voeder
en vleeseh hier nog te duur zoude wezen;
misschien wordt later ons eiland wel aan-
gedaan.

Arbeiders van Suriname.
Door de welwillende hulpvaardigheid van

de ambtenaren ter administratie van finan-
ciën zijn wij in staat gesteld een volledig
overzicht te geven van den geldelijken toe
stand der arbeiders van Suriname.

Van Curagao vertrokken 54- arbeiders,
terwijl 44 terugkeerden. De maand van
heen- en terugreis eraf gerekend, betaal-
den zij gedurende acht maanden aan hun
achtergebleven betrekkingen ’2,017.50. Vol-
gens de lijsten die wij inzagen, werd door
de meesten/10.—'s maand» aan de fami-
lie afgedragen.

Dit had zeker het dubbele kunnen en
moeten wezen, daar de arbeiders eten
en drinken en tabak vrij hadden en dus
hoogstwaarschijnlijk de overige ± ’2o.—
verdronken hebben. Men vergete echter
niet, dat tijdens ziekte wel voor het on
derhoud der arbeiders gezorgd werd, maar
hun niets werd uitbetaald. Ook werden
ecnigen'al heel spoedig wegens ziekte, lui-
heid, onwil of ongeschiktheid naar huis
teruggezonden.

Eveneens moesten zij In deeerste maan-
den de 50 Gld af betalen, welke zij bij
hun vertrek als voorschot hadden ont-
vangen, zoodat voor sommigen de acht
maanden niet voluit berekend worden.

Toen de 44 Curacaonaurs terug zouden
keeren, werd hun te Suriname gemiddeld
per persoon nog een overschot van ’40,18
uitbetaald, wat, helaas over 't algemeen,
weer verbrast zal zijn, ofschoon wij ook
iemand ontmoetten, die met bijna 100 Gld.
was thuisgekomen.

Van Aruba gingen er 71 en keerden 42
terug.

Van Bonaire vertrokken er 46 en kwa-
men 39 weer op hun eiland.

Te zamen hebben deze arbeiders ’2446
afbetaald gedurende hun verblijf op Suri-
name, de Arubianen keerden ieder gemid-
deld met ’7...53 terug, de Bonairianen
slechts met ’36,63- Een ding hebben deze
lieden beter gedaan dan de Curacaonaars.
¡se hebben zich het* batig saldo op Cura-
sao uit laten betalen en niet op Surina-
me. De arbeiders, die zijn achtergebleven,
zijn bijna allen Arubianen.

Een ontvezelings-machine
is aangeschaft, zoo luit de offieieele be-
kendmaking. Niet zonder verwondering
vragen wij thans: Waar is de sisal?

Tot dusverre wordt er in groóte hoeveel-
heden bijna geen sisal aangetroffen dan op
de plantages van den heer S. C Hbnhi-
qukz; moest hiervoor de nieuw bestelde
ontvezelingsmachine dienen, of wijst hei-
aanschaffen dezer machine op wijziging
in het plan van het Bestuur om nu weer
wel zich toe te leggen op sisalcultuur?
Mogelijk heeft De Gouverneur ook weer
vaster toezegging van de Residentiebank
of ander consortium. Hoe dit zij, nu kun-
nen wij toch veilig een ieder aanraden
sisal te planten. Had men het naar veel
vroeger gedaan. Maar, ja, berouw komt
na de zonden. Mocht echter niemand een
heel terrein voor sisal kunnen inrichten,
omdat hij te lang op den oogst moet
wachten, laat hij dan ten minste zijn ter-
reinen afzetten met sisal.

Ongetwijfeld zal het Bestuur nu ook spoe-
dig eenige duizende plantjes beschikbaar
stellen voor de liefhebbers, dit toch is
de "enige manier om d-*z» cultuur spoedig
algemeen te maken. Misschien is ook de-
ze of gene in het bezit van eenige goede
moederplanten, dan zou hét zeker zaak
wezen, spoedig bekend te maken waar
de kleine plantjes te bekomen zijn, opdat
de culture weldra alaemeen worde. In plaats
van zich zelven te benadeelen. zal men in te-
gendeel door verspreiding dercultjre slechts
het bestaan daarvan verzekeren.

Want slechts voor groóte hoeveelheden
bladeren kan de machine met voordeel in
werking worden gebracht en een markt
voor den Cur. vezel gezocht.

De Venezolaansche Consul.
Vreemd geval, op het onverwachts hield

de Venezolaansche handelsagent op, de
booten voor Venezuela bestemd, uit te kla-
ren, ..oodat volgens de regelen der diplo-
matie de consuls van bevriende natiën
nu deze taak op zich moesten nemen.

Wat liet geval nog vreemder maakt, is
vooreerst, dat Venezuela toch doorgaat de
oukosien voor de uitklaring gemaakt, te
vergoeden, ten tweede, dat deze schorsing \
van liet agentschap samenvalt met ver- (
scherping van het douane-toezicht op pas-
saglera-goederen.

Zooals men weet, behoort een handels-
agent niet 'tot de diplomatic en wordt
hij ook niet door de Regeering officieel er-
kend.

De slotsom zal wel wezen, dater spoedig
een andere handelsagent komt opdugen.

Curaçaosche Maatschappij
tot Bevordering van Landbouw, Vee-
teelt, Zoutwinning en Visscherij.

Het Bestuur maakt bekend
10.Io. dat het, ter veredeliu<r van het

geiteuras op Curacao. heeft laten uit-
konten vier volbloed Teneriffebokken.
Leden der Maatschappij, die voor
genoemd doel eeuigen tijd een dezer
bokken in bruikleen wenschen te ont-
vangen, worden uitgenoodigd zich
schriftelijk aan te melden bij het Be-
stuur. De beurten van bruikleen zul-
len bij loting nader worden geregeld ;

2°. dat de op de a. s. Tombola
getrokken prijzen op den dag der
Tombola tot* 5 uur 's namiddags en
op den daaropvolgden Zondag van
B—ll uur 's voormiddags door de
rechthebbenden van het öymnastiek-
locaal der „Hendrikschool" kunnen
worden afgehaald, waar alsdan te-
vens door den Secretaris inzage wordt
verleend van de lijst vermeldende de
nummers, waarop de prijzen zijn ge-
vallen.

Curasao 2G October 1904.
Het Bestuur vnd.

tl. B. R. Chapman,
Voorzitter,

G. B. Dissel,
Secretaris.

Buitenland.
AMERIKA.

De democratische candidaat voor
het presidentschap der Vereenigde
Staten, rechter Parker, heeft een bood-
schap gepubliceerd, waarin hij zegt
een beslist, voorstander te zijn van
den gouden munt-standaard. Een
wijziging van de toltarieven is nooit
noodzakelijker geweest dan thans.
Het Dingley—tarief belast het volk
omdat het dwingt tot het betalen
van hongerprijzen voor levensmidde-
len. Een nieuwe trustwet is noodza-
kelijk, daar de bestaande, wat dui-
delijk gebleken is. geen bepalingen
bevat welke afdoende zijn. De scheep-
vaart mag niet gesteund worden
door het systeem van Staatssubsidie.
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¡Años¡
¡de experiencia lian^
¡probado fuera del
¡toda duda que lasf
¡enfermedades que iIgeneralmente con-1

Isumen á la tierna ¡
infancia, á losado-1
lescentes y á Jos?
adultos se contra=|
rrestan y dominani
con más rapidez!

¡tratando al eníer-¡
imo con la
¡Emulssóoi
¡ de Scott |
2 ,__H____________________nM-_-6_HS--_B^ i-

I de Aceite de Hígado de|
¡ Bacalao é llipoíosfito» |

de Cal y Sosa

I que con cualquier I
otro remedio co-|
nocido.

Es grata al paladar y def

Ifácil digestión. Devuelve ai 1
sistema la salud,permitien-1
do la debida nutrición del I

i cuerpo mediante el alimento §
Iregular. _

Casi todos los niños la|
I toman con agrado y muy i
Ipocos adultos la rechazan, s
ISI está Ud. perdiendo car-fInés, no deje de probar la|
¡EMULSIÓN DE SCOTT.6 —ISCOTT & BOWNE, Químicos, N«r York. 3

De veataoa las Boticas.
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Mírese con sospecha todo frasco que

carezca del envoltorio sobre el cual va

pegada la etiqueta del pescador llevando

sobre los hombros un eran b.eslao.



De betrekkingen met het buiten-
land zijn wezenlijk veranderd door
de annexatie der Philippijnen, welk
feit de Unie blootstelt aan aanvallen.

DeAmerikanen moeten vriendschap-
pelijke betrekkingen onderhouden
met alle volkeren en alle verbonden,
die aanleiding kunnen geven tot on-
aangenaamheden, vermijden. Dus
moeten zij zich niet inlaten met aan-
gelegenheden van vreemden.

De onafhankelijkheid en souvereini-
teit van eiken Amerikaanschen Staat
moeten gehandhaafd blijven. De Unie
dient alleen dan tusschen beide te ko-
men, wanneer haar eigen politieke
en nationale ontwikkeling vrij gehou-
den moet worden van vreemden in-
vloed. De Philippijnen moeten door
een onafhankelijksbelofte, evenals de
Cubanen, aangespoord worden tot
ontwikkeling. De verkiezingen zullen
wel niet vreemd zijn aan iloosevelt's
plan om de mogendheden bijeen te
roepen tot een nieuwe vredescoufe-
rentie.

In verband met "het bijeenroepen
van een tweede Haagsche _onferen-
tie , is president Roosevelt van pLm,
voorbereidende onderzoekingen te la-
ten doen—welke ongeveer zes weken
zullen duren — door het* departement
van buiten], zaken, om zich te over-
tuigen van de wenschen der mogend-
heden, betreffende den tijd eu de
plaats van de te houden conferen-
tie en haar tot stand komen te
waarborgen, zoo spoedig deantwoor-
den ontvangen zijn.

President Roosevelt zal formeel de
conferentie bijeenroepen. Officieel
wordt medegedeeld, dat hij niet wach-
ten zal tot het eindevan den Russiaeh-
Japanschen oorlog. In het begin van
1905 zal zij plaats hebben.

Jammer, dat het Vredespaleis dan
nog niet klaar is. Enün, men kan
nu eens probeeren of men de heeren
ook naar de duinen kan krijgen om
te vergaderen.

President Roosevelt heeft niet al-
leen beloofd, de regeeriugen te zul-
len vragen een tweede congres te
Den Haag bijeen te 'roepen, doch
ook verklaard aan de afgevaardig-
den van de interparlementaire unie
dat de regeering der Vereenigde Sta-
ten stappen deed om arbitrage_ver-
drageu te sluiten met de regeeringen,
welke hieitoe geneigd waren.

CHINA.
Zij, die den toestand kennen, zijn

het er allen over eens, dat in Europa
veel te weinig rekening wordt ge-
houden met* het gevaar voor de Eu-
ropeanen in China.

Toch komen vandaar dezelfde be-
richten, die voor den grooten Moe-
digen opstand van 1900 de pers
doorliepen en met hetzelfde goedden-
kende schouderophalen worden ze
bejegend.

Uit het Noord-Westen van Shan-
tung wordt gem.eld, dat daar door
de Boksers openlijk opruiende ge-
schriften worden verspreid, juist zoo-
als in 1900 gebeurde en daarin als
datum van den algemeenen moord
op de vreemdelingen 17 October
wordt genoemd.

TRANSVAAL.
Te New-York, zoo meldt de Petit

Bleu, had men sinds eenigen tijd op-
gemerkt, dat er een steeds zich ver-
breedende reeks van bestellingen uit
Zuid-Afrika kwam,

En nu is het zoover gekomen,
dat vertegenwoordigers van Engelsche
huizen te Kaapstad en Port Elisa-
beth naar Amerika reizen om daar
in groóte hoeveelheden landbouw-
werktuigen en andere kostbare koop-
waar in te slaan.

Wat is de zaak?
De Boeren zoowel in de Kaapko-

lonie als in derepublieken, weigeren
Engelsche waren te koopen, ze wei-
geren dat beslist, ook al zijn ande-
re duurder en niet beter, ze eischen
dat hetgeen zij betrekken buiten En-
geland zij gemaakt en zoo moeten
zelfs de Engelsche handelshuizen de
eigen fabrieken voorbijgaan om in
het concurrente Amerika hun voor-
raad te gaan opdoen.

Het was te beprijpen, dat het zoo
zou loopen, maar juist omdat het
te begrijpen was, is het treurig, dat
het zóó is gegaan.

De Petit Bleu wijst erop, dat zij I
reeds vóór langen tijd de Belgen
gewezen heeft op de prachtige gele-
genheid die hier was, om het Eu-
gelsche afzetgebied te veroveren.

De Belgen hebben blijkbaar niet
geluisterd en de Nederlanders ook
niet.

Nu is het allicht te laat: tegen
Amerikaansche handels-energie be-
hoeven wij den strijd niet op te
nemen.

Wat we uit Zuid-Afrika vernemen
is niet veel anders dan een reeks
van moorden, rooverijen, verduis-
teringen en zelfmoorden.

Een corr. schrijft:
Brutale misdaden en roekeloos ge-

weld worden hoe langer hoe minder
zeldzaam in Zuid-Afrika, zonder dat
er iets blijk van de aanwezigheid
van staatslieden die de bekwaam-
heid en den moed bezitten, om in te-
grijpen in den maatschappelijke ver-
houdingen welke ongetwijfeld daar-
van de oorzaak zijn.

Integendeel, de autoriteiten zelven
zijn hopeloos verdeeld.

ISSDUNTIfI-XIATSIJUrnJ
TEGEN

Brandschade en op het leven
"DE NEDERLANDEN"

opgericht 184-5
TE 's GRAVENHAGE.

De ondergeteekenden maken het
publiek bekend, dat zij aangesteld
zijn tot agenten van bovengemelde
Maatschappij en dat zij tegen zeer
billijke premien verzekering sluiten
tegen Brandschade op woon- en
handelshuizen, evenals op Meubels en
koopwaren.

Zij jïeven ook polissen op 't le-
ven, Kapitalen bij leven, Lijfrenten,
(ïemengde verzekering, Kapitalen op
vaste termijn, enz., enz., enz.

Curagao, 14 Juli 1904.
MADURO Jr. & o°.

\\t/ Explosión dela^
■__A*dÊ*% Lámpara debido v

■^SjfWx, al vso del —. "JL
"*V-. Kerosene Común. >

f . A^—V

Parí, sejiund&d use/*Nv / /-0\_-*-"LUZ DMMANTËpga / /g) Jp

LONGMAN & HARTINEZ
NEW YORK, U. S. A.

De Venta Por Las Ferreterías y
Almacenes de Víveres.

Fotografía Soublette.
Este muy conocido Taller o-

frece de nueve 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.

Federico A. Perret Gentil,
Beheerder van de

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

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

De prijzen zijn als volgt
S

1 rijtuig voor 4 personen f 10,— I§-
-1 ' ■ „ 2 „ ’7,501
1 Omnibuavoor 6 personen’l2,—* J <g:

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 ’l,— vaste prijs
Lunch f2,— „ „

Curagao, 4 Januari 1904.

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°.

TIJDTAFEL
van de stoomschepen der „Red D Line" tusschen

IÏW-ÏOBK,
PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAQAO.

1904. Philad. Marcb. Carcas. Zulia Philad. Marcb.

Vertrekt van New-York Oet. 1 Oct. 8 Oct. 15 Oct. 22 Oct. 29 Nov. »
Komt aan te San Juan 6 20 Nov. »

Vertrekt van „ 7 21 4
Doet Curacao aan 9 23 6
Komt aan te La Guaira ld Oct. 15 24 Oct. 29 7 Nov. 12

Vertrekt van „ 12 16 26 30 9 13
Komt aan te Pto. Cabello 13 27 10

Vertiekt van „ 14 28 11
Komt aan te Curaoao 15 Oct. 17 29 Nov. 1 12 Nov. 14

Vertrektvan „ 16 24 80 7 13 21
Doet La Guaira aan 17 31 H _

T, Ponce Oct. 26 Nov. 9 Nov. 23
San Juan Oct. 19 Nov. 2 Nov. 16

Komt aan te New-York 24 | Nov. 1 7 Nov. 15 21 Nov. 29

*%»am am
____

mmm
_

mmmm-mm*ama---^---fa------**s-w-mm-m^

Dienst tusschen Curagao en Maracaibo.
Merida Marcb. Merida Zulia Merida Marcb.

Vertiektvan Curacao Oct. 10 Oct. 17 Oct. 24 Oct. 31 Nov. 7 Nov. 14
Komt aan te Maracaibo 11 18 25 Nov. 1 8 15

Vertrekt van , 14 22 28 1 5 11 1»
Komt a,an te Curacao 15 33 < 29 1 6l 12 20

Drukker :

' ALFREDO F. SINTIAGO.

Advertentien.

Beleefd Verzoek.
Van verschillende zijden is mij ver-

zekerd, dat vele Curagaosche families
tal van documenten onder hare be-
rusting hebben, hetzij familieregis-
ters, ehronyken. memoriaals, aantee-
keningen of andere manuscripten,
die voor de Geschiedenis onzer kolo-
nie van groot bpla.ng zijn. Met de
gegevens dezer documenten zou de
tot nu ze^r onvolledige geschiedenis
onzer eilanden op voortreffelijke wij-
ze kunnen worden aangevuld.

Tot degenen, die bereid zijn, daar-
toe mede te werken, richt ik het be-
leefd en dringend verzoek de goed-
heid te willen hebben, mij van die be-
wuste stukken een nauwkeurige copie
te zenden, of desverkiezend de oor-
spronkelijke stukken mij in bruikleen
af te staan, opdat ik van het meest
belangrijke een afschrift kan nemen.

Bij voorbaat reeds betuig ik voor
elke, zelfs de geringste, bijdrage mijn
oprechten dank.

P. A. Euwens
pastoor

Rincón-Bonaire.
20 Oct. 1904.

TE KOOP
DRIE HEERENHUIZEN

I°. Van den Brandhofstraat
No 5.

2". Scharloo No. 9.
3°. Scharloo No. 10.

Bekendmaking.
De publieke verkoop van ZILVE-

REN, GOUDEN en JUWEELEN
VOORWERPEN, beleend ter Spaar-
en Beleenbank van den 12de° Januari
tlm den October 1903, onder
N°. 1 P t|m N°. 10000 P zal plaats
hebben op DONDERDAG den 3d"

November a. s. en volgende Donder-
dagen.

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

Curagao, den 27B"'n October 1904.
De Voorzitter,
A. JESURUN.
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