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WILLEM ALEXANDER KAREL HENDRIK FREDERIK
PRINS VAN ORANJE

(geb. 25 Aug. 1851)

is den 21 .Jnni jl. aan Vorst
en Vaderland door den dood
ontrukt.

Onze (Jeêerbiedigde Ko-
ning heeft zijn eenig over-
gebleven zoon en stamhouder
verloren; een verlies onmete-
lijk groot en verpletterend
voor liet hart van den grijzen
Vorst en Vader.

Het Vaderland en /ijne
Kolöïïièiï —~\vaar<»nder ( 'nra-

niet het minst — innig
verbonden aan liet Vorsten-
huis van Oranje, zagen reeds
ö jaren geleden, hij den dood
van wijlen Prins AViu.em,
met angstvolle bezorgdheid
het noodlottig oogcnblik in
het verschiet, waarop ook de
laatste Erfprins, A i.kxandki:,
zou komen te vallen; maar
nu eerst besellén wij. hoe
dat verscheiden een nationale
ramp is voor Nederland, wiens
toekomst op dien eenigen
Oranje-telg gebouwd was.

Prins Alkxandku is dan
heengegaan, en wel zonder
dat de hooge gaven en deug-
don.zijner Vaderen ook in hem
tot heur recht zijn gekomen,
of den tijd luidden, zich door
ons te laten kennen en be-
wonderen.

Evenwel, onze droefheid
en róuw uiten zich natuur-
lijker wijze naar de mate van-
innigheid en uitgestrektheid
onzer liefde. Welnu ! Vor-
stelijke telg der Oranjes, be-
hoefde dan ook Prins Ai-k-
-xandeh, geen anderen titel
om het Vaderland in diepen
rouw achter te laten: want
«Ie liefde des Xederlandechen
volks is als geënt op den
stam der Oranjes.

dia 21 di .Juni 1881 morto
a rankele lbi 'Kei, su tata, i
lbi Iloelanda, su patria.

\os Kei Kospetá a porde
su unicoc jioe, koe a sóbrele,
i su heredero; ta un pérdida
masjá uiasjá grandi pa
eoerazon di e Kei i Tata bieuw.

Iloelanda i su eolonianan.
— Ciïrïïëao no di menos den
nan— mará íntimamente coe
(Jas real di Oranje, ta Ö unja
p.isá na morto di Dios por-
don Prins Wii.i.km, a mira
t aba coe grandi ansia e mo-
mentoe fatal den porvenir koe
e ultimoe Erfprins Alkxax-
dek mester a sueumbi tam-
bé ; maar ta té avvor numá
koe nos ta corda come morto
aí ta un calamidad nacional
pa Iloelanda, koe tabata mira
su porvenir fundar riba o uni-
eoe jioe-aí di Cas di Oranje.

Prins Ai.kxaxdkk a bai
anto foi mundoe sin koe e
don haltoouau. e birtud gran-
dinan di su Majornan a ba-
ja tempoe di luci den di
é tajnbc, of sin koe nos taba-
tien ocasiun di conoce i ad-
mira nan.

Asina tambe nos ta mani-
festa di un manera natural
nos tristeza i rouw. según koe
nos amor ta grandi i di eoe-
razon. Wel! .Jioe Kcal di O-
ranje, Prins Alkxaxdeh no
tabatien mester di otro titel
mas pa larga su Patria den
rouw dipi; pasobra amor di
puebel Neerlandés ta manera
geénter riba Stam Real di
Óranje.

NA DEN STRIJD.
Onze Nieuwe Verordening op het Onderwijs.

De strijd is gestreden ! Met alge-
meene stemmen, minus één, werd
op den eersten Dinsdag dezer maandhet pleit beslecht en de Ontwerp-verordening, regelende het Onder-wijs op Curasao tot Verordening
verheven.

De handelingen van detwee open-bare zittingen, gehoudenop 30 Juni
«• 1 Jufi — een tweedaagschen

veltïslag zouden wij haar bijna wil-len noemen —vonden wij belangrijk
genoegom er vooronzegeachte lezers
een, iet? meer dan beknopt, verslag
van op te stellen ; maar nu wij totons genoegen'vernomenhebben, dat
binnenkort van officiëele zijde een
volledig verslag zal verschijnen, hou»
den wij ons eerbiedig terug, en zul-
len alleen in ditopstel vanenkele on-
zer aanteekeningen gebruikmaken;
Vrees niet, waarde lezer! dat hier
uwe aandacht al wederom gevraagd
zal .worden voor de Cura?aosche on-
derwijs-quaestie; neen» ook wij hou-

den niet van mosterd na den maal-
tijd. Maar hoewel de zaak nu een-
maal huur beslag heeft gekregen,
inoren wij niet geheel onverschil-
lig blijven ten opzichte van een ¡ge
punten.

_

waar men. un den .strijd.
natuurlijkerwijze zijne aandacht op
laat vallen; 1». v. over «Ie wijziijin- ¡
yni. én door de Afdeelingen én voor-j
al oj» voorstel van den Heer A. Je- ¡
surun daarin gebracht : owr de de- !
biiflcii, in de Openbare zittingen naar'
aanleiding der afzonderlijke artikels!
gevoerd :

_

over de eimlsfemmint/ en iliare motiveering door eenigen «ler |
Leden ; teil slotte over hetgeen menj
van de tegenwoordige Verorden imj j
denken moet.

Wil fffilooveil. dat,
van het laatste punt : Hoe te oor-
deelen over <le teyeniroordiye IVror-l'
den ¡híj ? genoeg licht zal werpenook
ovor do drie eerstgenoemde punten, tom ons het recht' te geven hunne iafzonderlijke behandeling achterwe* |
ge te laten. i

i let was gedurende de lange avond- •
zittingen van den Kolonialen Raad j
eene verkwikking, een waar genot, de j
Leden zoo rondborstig en onbewini- ipeld himno voor- of tegeningenomen- ¡
heid inet de Ontwerp-Verordening in
kristalheldere bewoordingen te hoo-
ren voordragen. Vandaar dat wij niet !
zullen schromen, dat voorbeeld te vol-
gen, en ons oordeel over de tegen-
woordige Verordening evenmin
aan het licht te onttrekken.

De bescheidenheid vordert even-
wel, dat wij eerst aan het oordeel
van de Vaderen der wet zeiven onze
aandacht schenken.

Toen de behandeling van art. (¡O,
het laatste van het Ontwerp, wasafgeloonen, sprak «Ie Vookzittkk het
volgende :

" Vóór wij overgaan tot «Ie stemming
~ over liet geheelt! Ontwerp, wenseh Ik mij-
„ no stem met weinige woorden toe te
„lichten. Ik wa* zeer ontstemd, toen gis-
,, teren liij de behandeling van art. 4(5 de j
~ In*pi:eti:ur uit de Verordening gelicht |
~ werd, omdat vele huisvader* en ook Ik i
~ persoonlijk de beste verwachtingen koes-
,, terden voor de verbeteriug van het on-
,, derwijs door ndddel van den arbeid en
~ het toezicht van cenen Inspecteur. Ik ben
„evenwel tot de overtuiging gekomen, dat
„ het onderwijs verbeterd zal worden door '

„ de Verordening, al zij het dan ook niet ,

„ in die mate als door het Ontwerp. Daarom ¡
~ zal ik stemmen voor de geamendeerde i
„ Ontwerp-Verordening. Want het is toch !
~ altijd nog beter een halfei, dan ceu ledige '
„dop."

HetLid Sol C. Henriquez verlang-
de insgelijks zijne stem te motivee-
ren, en verklaarde dat hij daags te
voren, bij het uitlichten van den Ins-
pecteur uit de Verordening, van oor-
deel was, niet meer tengunste vanhet
Ontwerp te sullen kunnen stemmen.
Waarom ? "Omdat zonder Inspec-
teur de wet datgene mist, wat het
noodig heeft om te leven."

Maar bij spreker stond het vast,
dat de Schoolcommissie al zeer spoe-
dig zou ondervinden en moeten be-kennen, datvolgens degeamendeerde
Verordening hare taak te zwaar en
onuitvoerbaar zou wezen en zij zelve I

<lus wel liet eerst stappen zou doen tothet in 't leven roepen van oen Inspec-
teur. Daarom, vermits toch de In-
sitecteiir komen zal. is spreker van
plan /<»<>/• do wet te stommen.

—Hot Lid Al li. Kakok verheft zich
hierop van zijn zetel en geeft zijn in-

i stemming te kennen met het gevoe-
lden en het besluit van den voorgaan-.Uien spreker.
!! — <'«>k de Oxdekvooiszittei: ver-
j: zoekt hot woord, en zegt dathij gis-

! tereiiavond genoegzaam het grinci-ij piëel bezwaar heeft toegelicht dat hem
| ! belette n»>r de Ontwerp-Verorde-
j'ning te stemmen. Sedert zijner 011-

I dersoheidene wijzigingen in liet
¡'Ontwerp gebracht, waardoor echter
-•dat "ftt'un-i-pii'rt 'bezwaar hiet~weiïï
; opgeheven : daarom kan hij ook nu
;nog evenmin roor de aanneming
stemmen.

I, —

j! Zou iemand na de uitspraak van•deze vier Edel Achtb. Heeren her.1 aandurven, de thans bestaande Ver-
ordening slechtweg «ƒ te keuren, ons

I: duukt, dat zulks, na een zoodanig
! drievoudig vonnis over haar te lieb-Ijbon aangehoord, volstr» kt geene ver-
| metellieid zoude zijn ; of de verme-
jtelheid moest hierin gelegen zijn.
¡dat men, hetzij in het aanvoeren van
I sterker en klemmender beweegrede-
¡lien of iu het bezigen van schil- •

i derachtiger en fijner uitdrukkingen
• van afkeuring den wedstrijd wild»;
'aangaan.
• Daarom stonden wij dan ook ver-baasd, dat niet meer dan eexe stem
zich teijcn de geamendeerde Verorde-
ning ging verheffen.

Immers een half ei, een lerenloos
iets is meer dan oen principieel be-
zwaar : het raakt het wezen van
eene wet, die, volgens ons begrip,
op do eerste plaats een geheel enwel een lerend en levenwekkend ge-heel moot wezen, wil men er rede-lijker wijze zijne stem aan geven.

Het staat derhalve vast : volgens
¡eenigen is de tegenwoordige Veror-I «lening niets meer dan een halve
¡maatregel om tot verbetering \an¡onderwijs te komen, of wel, en'er-
ger nog, volgens anderen is zij eencada ver, een lijk. waarin na ver-loop van korten tijd de geest en hetleven zal ingeblazen worden.

Hier nochthans staat tegenover het
! gevoelen der meerderheid van dej Koloniale Raads-Leden.

i Op den eersten dag der Opcubare zittin-
¡ gen, werd, oumidilulijk na het openen van
de Vergadering door den Voorzitter, het
eindverslag der Ai'deeliugen van den Raud
voorgelezeu. Naar luid van dat eindver-
slag was inen iu de AfUeelingen, na ken-
nis genouien te hebben van de Memorie van
Antwoord, vau de eene zijde dc meening
toegedaan, dat er niet moest worden opge-
zien tegen d* kosten, welke de verbetering
van het ouderwijs volgens de Ontwerp-
verordening eisc-hen zou. Van de andere
zijdfe beweerde men, met mindere aitgaveu
evenzeer tpt verbetering van het onder*ij*
te kunnen geraken, en dit wel doe? amtn-
deering.

Ia dit geval, zoo repliceerde men, zou-
den er in het Ontwen zflke veranderingen,
moeten gebracht, worden, dat de artikelen.



dan moeilijk racer in elkander zoudcu slui-
ten.— Volgens anderen, kon zulks »ecf zon-
der dit ongerief plaats hebben, cn zou de
lieer A. Jesl'Rl'N het beproeven.

Zoo werd dan, cn nog wel ter elf-
der ure, het oorspronkelijk Ontwerp
dusdanig gewijzigd dat inderdaad
van de Ontwerp-verordening geen
sprake meerkan zijn. Maar, boven-
al, eere aan de bekwame hand die
zoo op meesterlijke wijze heeft we-
ten te snoeien, te kappen zelfs ; en,
wat meer zegt willigt, ook de kunst
verstond, zooveel mogelijkde levens-
kracht van den ouden stam te ont-
zien, ja, haar zelfs dienstbaar te

— maken-—om- aan- nieuwe, en edeler
loten de blijde hoop van leven en
vruchtbaarheid mede te deelen.

Immers het Lid A. Jesukun, spre-
kende over de wijzigingen diehij ging
voordragen, durfde verzekeren, dat
met zijne amendementen geu-ijzigd,

de Verordening minder belooft dun
zij [teren zal ; terwijl de Ontwerp-
Verordening meer belooft, dan zij

geren kon.
Uit deze woorden, dunkt ons. kan

men genoegzaam opmaken, wat. be-
trekkelijk de tegenwoordige Veror-
dening. het oordeel is der meerder-
heid in den Kolonialen llaad. Die
negen Leden toch meenden, buiten
eeii Inspecteur om, het Onderwijs te
kunnen verbeteren en veel goeds
van de aldus gewijzigde Ontwerp-,
Verordening te mogen verhopen.

Hadden wij ons niet bepaald tot
een loutere kennisneming van dat
oordeel, wij zouden thans ook an-
dere, meer voorname, wijzigingen:
kunnen bespreken, die in de vroe-j
g« re artikelen gebracht zijn, vóórj
wij tot het uitspreken vau onsbe-jscheiden gevoelen en oordeel over-;
gingen. Toch zij nog ter loops hier
opgemerkt, «lat mot het'•uitlichten,
van den Inspecteur uit het Ontwerp";
en het slechts in het rerseh iet stellen j
van eene School Afdeeling 11 en I, :

—
.vulgciis.anziv.ma. ,uiugr.i:ciijtrefït!iui lLI ijk van kennis der
toestanden gegeven werd. Op den;
vóóravond der Openbare Zittingen]
schreven wij: Wij hebben de rastel
overtuiging, dat het den Edel Achtb. '
lleeren van den Kolonialen Raad
■niet aan pralclisihen zin zal mange-\
ten, om op dien vioreeleñ en finan- 1cicelen toestand (ron (Juraron) het\
oog gevestigd te houden, en aldus:
lift Onderwijs alhier op eene gezonde'
wijze, te helpen regelen. 1Du uitkomst heeft ons niet met
onze vaste overtuiging beschaamd
doen staan. Moge al de Ontwerp-
verordening eenige harer schoonste ;
sieradiën verloren hebben, en werd
het openbaar Onderwijs op minder'
weelderigen voet ingericht, dan;
waartoe de tijdgeest Curasao en zijn '
niet rijk gevulde kas wilde verlei-j
den — toch valt het niette ontken- 1
nen, dat men in de tegenwoordige
Verordening eerst en vooral naar!
degelijkheid en uitvoerbaarheid ge-!
streefd heeft;ook de twee machtigste
hefboomen om het onderwijs te ver- j
beteren, de inspecteerende en erami-'
neerende kracht, heeft men zoo veel !
mogelijk ter hand genomen om het |
Onderwijs in deze Kolonie op hare jnatuurlijke hoogte te brengen, zoo-!
dat ook wij van het stelsel gelijk lihet daar ligt, goede verwachtingen j
koesteren : mits het op verstandige ien eerlijke wijze in praktijk worde I
gebracht. j

Zoo zijn wij dan de lofredenaars !
geworden van de aangenomen Ver- j
ordening op het Onderwijs in deze ¡
Kolonie ?— Geenszins. Ook wij wor-
den door een principieel bezwaar
Weerhouden, om aan de Verordening
onze goedkeuring te hechten. De
Ondervoorzitter van den Kolonia-
len Baad alsmede het Lid Mr. Barce
hebben openlijk de beginselen uit-
gesproken, waar evenzeer de Ont-
werp-Verordening als de thans aan-
vaarde Regeling van het Onderwijs
mede onbestaanbaar is.

Alleen vergelijkenderwijze, zooals
men bij eene verplichte keuze tus-
schen -twee kwaden pleegt te doen,
gaven wij de voorkeur aan de ge-
wijzigde en geamendeerde, d. i. aan
de Verordening, dio weldra gepro-
mulgeerd zal worden. En vermitsntfretfaèade nimmerabsoluut, maar.
Bteèdi,tft..,vereéniging metbet goede

• bestaan kan, zoo hebben wij alleen
- getoond, dat wij het goede op prijss weten te stellen, waar het zich ook

bevinden moge : gelijk wij dan hier
. ook eindigen meteen woord van liül-
j deaan de Edel Achtbare Heeren van j

I den Kolonialen llaad. die in de aan-1i genomen Verordening wel hunne i. |beginselen ten troon verheven heb-,
, ben, maar toch, zoo menigmaal de j

! ' gelegenheid zich aanbood, met edele !
( onpartijdigheid den tegenstander en jt zijn beginselen gespaard en recht j

. hebben laten wedervaren.
. i
,i! —• -•

' ! !

HET VERGAAN
VAN DE

”MEDIATOR”r|| O

';j Zaterdag, den 5n dezer, was Curasao.
• ¡ getuige van cene ramp, die wegens hare ;
' ¡ vreeslijkheid tot nu toe eenig is in de.
* ¡geschiedenis van zij» liaren- en loodswe-j
' 1zou. Aan de Klriur KI !/• lag het groote

i Kligelsche stoomschip Mediator valide;
1 j Ilarrison-lijn. rijk geladen met Europeesehe, !

" jj Amcrikaauschc cn goederen en |
"• • geheel gereed om tegen den avond liare !

' | reis naar ¡Sabanilla te aanvaarden.
Omstreeks 'J uren vim den middag werd ¡

de Tltiirimjitt van de lijn Hamburg-Anie- :
'■ rika hinueugelouds maar tiirld nog, on- '

' j dunks haar nchtoruitstooineii met zulk
'i een vaart op de Kugclsehe wichtlioot
i aan, dat een botsing niet meer te vermij-

;¡' den was en weldra, onder een donderend
'jigekners, laatstgenoemde boot aan stuur-

' ;i boordzijde, beneden hare waterlijn, anngeva-
-1: ren, doorboord werd. De Thttrintjlu had;
| ; niets geleden, en zag haar ëlachtotl'er 011- j
' uiiddelijk tot op weinige voeteu beneden j
'|| het dek wegzinken.

Oogenblikkelijk liet men op het zinken-1;ide vaartuig den stoom ontsnappen.
;j Een zestigtal werklieden, geholpen door)

eenige manschappen der equipage.' tratTit- j¡¡ten zooveel mogelijk van de kostbare:
¡I lading te redden. l)e goederen die hier
jfop—furor'an ren tiigï-iioïïïï'rrr~werdeiiT;I alle binnen een entrepot in veiligheid
j! gebracht. Maar eensklaps hoorde men we-

;¡|dcr, om halt'vijf, den stoom iwt schel en ;
:! pijnlijk geluid ontvliegen :—é ta mjimizt i

,ij mompelde de menigte, en inderdaad was!
;j do Mediator haar laatste ongeublik nabij
¡j gekomen ; want een paar uren daarna maak- ¡
iite het schip eenige zeer bedenkelijke be-j
j wegingen : plotseling gleed het Min de rots.
j. waar liet een steun op g.'vonden had. meer
ij naar het midden van de haven, en in min-,
' • der dan één minuut werd de kolossa-j
ile stoomboot door de wateren verzwolgen.
iiVreeselijk was de indruk, dien honderden j
: i toeschouwers op dat oogenblik ondervonden. ¡

:j Vijftig of zestig werklieden waren nog aan iij boord en grootendeels in het ruim, toen het;
,| vaartuig op het punt was «Ie diepte in te gaan. '

jj Kinderen, vrouwen, en mannen zelfs, hui-;
j verden. schreiden en gilden het uit van ont- j
|l zetting, toen zij van de kade af getuigen
Iwareu van den strijd-om- liet leven dier!

¡ velen, welke nog aan. boord werkzaam i
ij waren. Met wilden angst cn den doodschrik
•J op het gelaat vlogen dezen naar boven, door :

, de huilende golven steeds dreigend aelitti- ij volgd ; op cn door elkander wierpen zij ;
j zich over de verschansing, en. (inde zij j

i dank, dat cr geen menschenlevens mede li
¡ gemoeid werden !

¡ Het vaartuig zelve was reddeloos verlo-
j ren. Door eene opening van K voeten leng- ij

| te bij eene breedte vau 'i of 3 voeten, ji
¡ drong de zee met bulderende stooten ;

j ruimen binqfndek door; ging een korten jj
I maar allerhevigste!! strijd aan met de vu- j

i reu: rook en damp wentelden zich in ¡ :
! dikke, beurtelings zwarte of hagelblauke, ¡

wolken uit do wielende golven omhoog, !
terwijl gloeiende kolen cn ziedend water Iden schoorsteen uitvlogen ; en weldra was j
dc Mediator iu de diepte verdwenen.

NIEUWSBERICHTEN.
CURACAO.

De Rtoombooten van de Red ~D"lijn zullen van Curasao naar New-
York vertrekken : 23 en 31¡Juli — zij.
worden uit New-York hier verwacht:
20 Juli.

Dinsdag, werd in de Openbare zit-
ting van den Kolonialen Raad de
Ontwerp-verordening van de Kolo-
niale begrooting voor het dienstjaar
1885 behandeld en zonder discussie
aangenomen.' ' 'L"■'*" < ' \ ""

de Koloniale Raad den yooßzrrriß
v ***«,*»■• ,

Izou verzoeken om door tusschen- .
! komst van Z. Exc. den Minister van t
!Koloniën oan Z, M. onzen geëerbie- j
jdigden Koning de innigo deelne- :i nung van den Raad te willen be- j

!; tuigen in het zwaar en smartelijk ¡
¡i verlies dat èn Z. M. en het Vorste- j
i!lijk Huis geleden hebben door het |
j;overlijden van den Pkins van* Ohax- !
j .iK. liet voorstel werd met alge-¡¡

! meenu stemmen aangenomen.j¡ Woknsoau, is ook liet Ned. stoom- ,j
i schip Prins Maurits. het derde van ,j
! den Koninklijken H'est - Indisehen
' Maildienst . laatst van Trinidad, al- 1,
! hier aangekomen. Ook deze derde
! boot is neten geriefelijk ingericht. !;

i Van Amsterdam naar Suriname liad ;¡

' zij eene zeer voorspoedige reis vanj,
; nog geen 1? dagen. De passagiers
!: roemen ten zeerste dc behandeling, ij
j die zij aan boord hebben ondervon-

den van den ( iezagvoerder. den heer
'//. Sluiter, cn «Ie verdere officieren. ;

De Prins Maurits zal heden naar,
j Amsterdam vertrekken via Pt" ('a-
j bello. La (luaijra, Trinidad, ¡kuu-
rt ira en Paramar Hm, en onderschei- ,

: dene passagiers naar eenige dier j;
jj plaatsen overbrengen.

i i >

De ziekte van wijlen den Kroonprins.
*

Reeds in liet begin der vorige ¡

I maand gevoelde zich /. K. H. de
«Prins van Oranje licht ongesteld :

'op den ."ui Juni constateerden dege-
; neesheereii, dat de l'rins aan lyjihus
. lijdende was. I)e ziekte heeft haar ge-
j woon verloop gehad, maar wekte van
toen af, groóte hczorghcid : vooral

! niet het oog op de krachten van tien
j patiënt. Niemand anders dan zijn

• kamerdienaar mocht den hoo-
j gen lijder verjilegcn. zelfs werd het iaanbod van verpleging door een of.
¡.liicer diaconessen, later, door ecni- .
i;ge dames van lioogen huize, «l.ink-
j l»aár afgewezen. Herhaalde malen
daags deed de l'rins zijn secretaris
aan In t ziekbed ontbieden tut be-

7~spn'king" va 11 eeïïi'gi-4t•wfMJ.Hth'-zaki *nr~De ziekekanier van Z. K. H. maak-
te deel uit van de 5 kamers en siule,

■ met elkaar in gemeenschap, en die
: tot gewoon verblijf van <len prins

dienden. In alle liet ziekenvertrek
omringende appartementen waren

¡ steeds de vensters geopend tot liet
j binnenlaten van de frissche buiten-
'!lucht. Nadat zijne ongesteldheid

van ernstige» aard geworden was. •
moesten 's Prinsen lievelingen, ji i-

ijpagaaien, parkieten, fraaie vogels.
enz. uitzijn kamer v.orden verwij-¡•derd. terwijl ook de prachtige git-

ii zwarte poedel, die tfes nachts vóóri het bed van zijn vorstelijken mees-
ii ter gewoon was te waken, tijdelijk

een ander verblijf heeft moeten l.e-j
¡I trekken.
!' \ an_den k>n tot <!en l">n Juni heb-':ben zich in bet ziekteproces geen ,;iverdere complicatiën voorgedaan;'
eiken dag beschouwdeu de genees- !heeren als eene schrede voorwaarts, i¡¡ofschoon er geen zichtbare lieter- i

! scliap was. om reden, dat er een !
twintig dagen mecle heen moesten i

¡ gaan. alvorens men de crisis als¡¡
¡, uoocworstold kon beschouwen. 1;j Het ho<'steil hinderde den hoogeii ilijder dikwijls in zijne rust, terwijl !
ij ijlende koortsen hem voortdurend
ji verzwakten. Driemaal daags ge- ¡

; bruikte hij echter een glas sterken i•jTokayer, waardoor zijne krachten !
. staande gehouden werden ; en daar,

I do ingewandsverschijnselen bevre-¡digend bleven, koesterde men, hoe- 1jwel niet zonder bezorgheid, toch
nog, tot op ó dagen vóór zijn over- !
jlijden, steeds de hoop «lat de prins'.de ziekte zou te boven komen. •

De Nisero-verwikkeling.
De zaak der Xiseru wordt meer'¡en meer verwikkeld en dreigt thansernstig de goede verstandhoudingtusschen Nederland en Engeland ingevaar te brengen. Zooals menweet heeft onze regeering op hetEngelsche aanbod tot interventiemet een beleefd, doch beslist nonpossumus geantwoord. Het Engel-sche gouvernement heeft zich ech-ter bij die afwijzing niet nedenre-legd en in een schrijven aan onzengerant, den graaf Van Bylandt,blijft Lord Granville op dieinterven'tte. aandringen ; hij ontkent dat debedoeling van denradja van Tenom

gewéést rijn, de bewuste schuld
-T .

¿vV J-*'- ■ -
•' - - • "ÍT'T

¡ van den Chineeschen peperhnm Iíilaar uitbetaald te krijgen en vilí* Itotdat het trdo.?RrJdja n Se|¡om te doen geweest is, d<¿r ¿¡J,tlands bemiddeling verlichting
¡krijgen in de blokkade tengijff¡van den Atjeh-oorlog. lJio |Jg»de. wordt verder gezegd, doet iS'laan de hngelsche

,! groóte schade, waarom KnsTS
¡ meent tusschenheide te moten ?
¡men ten einde aan den Atjeli-onJz¡een einde te maken. Het inheitdaartoe cene z.nding naar densnl|,tan van Atjeh af te vaardigen IIntiissehen wordt het meer en.raadselachtig wat de Aï.vm, e£?¡líjk op de kust van Sumatra deed.de reeders van liet schipzelvenT'hecren Pels Ar CY verklaren '¿I¡níet te begrijpen : zij verzekerendeen brief aan «lon minister dat Uschip er niets te maken liad en Eituigen hunne .spijt overde houdW.

, door «1 ii kapitein na zijneaaukot¿í
te JiOiiden aangenomen en overzit,ne beweringen betivtlVnde de w¿ i H,nig atdoendi* handelingen der Hol 13landers. zoowel vóór als tijdens ,Im'H

m expeditie naar Tenoin. .
; -De TniHxrttnMr ¿'{g

7
a -l w ?r "i ,l,t Nederland' naar 11Zuiu-Atrika 1h> |k4;i]*! op | j

ANTWKIU'K.V IJ .Mini.—Dcove^lwummg derKj«t | i..!i,-keI,| ,ijdejong.jste lielgisciic* kam.-r-verkicziiijrenisivolkomen gewee-1. Vroeger blevenzij stemmen Ixnrrfni de liliera-'Jen. t ii?in> U-staat er eene katholie-lk.- mrrr.hrJuyl van stemmenIV imiibtcrs kunnen natuurlijk na'zulk een verandering in de Kamer'niet meer regeeren. en bebl. en ma--iineiilijk hunne portefeuilles ter be-schikking van den koning gestelij
u Het: ministerie heett gedurende zijn ¡zes jarig be.-taa ü . »'> millioi.-nauiilie-tkistingen opgelegdl: liet laat na : ,tn]
(«i'hrit v;iis i*j iniliiotMi. om'creke&d'nog de anti-clericale tirannie. waar-I»

V KAXKltl.liv.- !)i' .! zmtisclii',-hn.W
l'-n is in hel land. Zij Leeft zich Ki liet eerst vertoond te 'J\nilnn, waar'®onderscheidene gevallen z'jn vooringekomen. ( lok te Jlvr.sriUr lieerscht'ii
zij. en richt gr» >n* verwoestingen %■ aan: daarenboven wordt deze stad? %
nog door de iiiu.tlcn iin-filumj gekweld. ¡ ft•en 'i|> diiizi-nden plaatsen ontsteekt; Ímen vuren « »n» de insckten te ver- ¡ fldrijven. j Ot

. roXGKIX..- Wederom zijn hier.' »

in 'Ie vurige maand moorderijenop: 3
«C christenen gepleegd. I».' laagte ffoverlevende der y.-s Fransche mis- %

: sienarissen van de provincie Tliaiig-! Illea. pat«T I'anied. is vermoord, zij- ¡ jalie missie vernield en de geloovigen; agedood ~t op de vlucht gedreven.,; m
; I ie feiten hehhen plaats gehad M-. aih-Hmh en Xam-Dinh, waar ®

¡talrijice , ransehe troepen garnizoen Sjnouili'ii. en op weinig afstand van Í
jOe kust. vóór welke een Fransek sa¡oorlogschip kruist. De bevrediging ï

¡ V"i Duigicin is dus nog geen vol- |j
| dongen f. i;. " n

|

:
*"

m
Un bararidad di ladronnan.

TONKING.

•

sPtTU ' 'I' ripi«-ntocFru- n
| j*m i China u hiwi un arreglo di pax« j'Bt

'

itpvrinr «li su grond!» Eftl
i ",a Pedida <1¡ pliU'ii i liida «li hcude, tod m,

S c a salí roo honor, lo hciidc por köt,M'
taeilmente ko3 soldaat t'ran(-c.«nan ta so* Rli,ga duri riba ñau laurel, (jorba koepwtN

; "lor aja na» talrnta corona iniliturnanb'jgß.
j. 6ana a 'guu victoria). Al coutrari ; Jfcfji,

"er no ta clnncwnan koe nanticnditir»Efga coe nan, inaar aiiida honi tem, denk fi<c partí ganar di Tonkin- lo min tie/'Bliaci coc «n soorto di enemfcoe di ffllastig. Manara cos koe ta spruit foi>Ei tera, awendía di toer banda trocpahff.aß:
" i zeerover ta paree ril»®nan, idi p ejor ta koe 'troepa francés >M
jíj

a
fo

Cftpaz
.

di ¿renta na lucha coe '&mi¡íimTV T<!®eeri nan-al ; pawbrffc®
& e lugarnau-ajá ti««W[Bi

i„wfr v **a coemin«uncÈ^o«|K
na un a^fcl ® bandidonaa-»i» ¿^B
nunca

&32S 8 8 8 BI: B'S.SlBlo.'*' J
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ú tabata hankrá na llaiphong, jecu té na!;
K.ctt di mercancías <1¡ lialnr i koe algún ¡|

aja rli placa, por ai balor di l'r. ,'IO.OUU. ij
«¡eujor ttravclle, único Europeo koc (abata j¡
ibordo mester a hiba é cargainentoe pre- ' ¡
.¡oso—al na Hanoi, i tabata cerca di hacij:
m bela, «ra un dozyu di chinees a pre-j
;cnta pa liaci biaga huntoc manera pasa-i j
riers. Como c kaptan no a sospecha nada ;
"naloe, cía rícibi nan abordo roe gustoei;
mbé el a salí bai na lugar di su destinoc.
$o a dura muclioo of Seinpost di riba

ÍB-rroc
Olifant a liaci senja na llaíplion koe

;
|fc¡i mitar camina di bordo di
Ellarcel Courtin, pasajeronan a lamanta, j;
Suata Graville i rende barcoe na candela. ¡

K iioticia-u¡ a causa liopi spatitoe den di' iKtad, i nan no n supone poco eos, ora iB'íico después e Anuamitanau koe u sciipu ,
R bin ronta toer particularidad di e atake
■crrihcl.
B Nan a < -ittia koe tramerdia pa un or,
Hipciia Mr. (traveile a cali liti katner di mas- .Ríen biui riba dek, of di repiente el a ri- .<

H'ilii di ntras tin terribel kap di sabel riba i
uii schouder. Sin jierde ni presencia di i
Bpiritu, uubé el a jama su hny, koe ju a i
¡luirá c atake di traición i tabata coeri tre-' IH, revolver <¡i Ml sjou. Maar na lilonieu- ii
Roe koe (traveile tabata toenia e harina,
rían a dal é i.u golpi 11* un liara <li lie- (
Boe riba su braza dreelioe. koe a kibrele |
Ría splinter, i iw dolor é di>- iftr.K'iailo francés a larga su culpa cai ma- |
Hiera niortoe riba ilek, oendn <• eliineesnaii |
B toema su jr.ee* revolver i descargué riba i
Kjú, inaar pa crueldad retina, sin mátele. ,
H nbé e bandidonan a cocmitizn plunder : |
Bun a drama <: doosjinati di plam a iBeheer i dristui « mercancía ñau i tira nan <
na awa, i después lian a eeiide e barcoe na .
Ham. lleude por comprende, coe ki siistoe .
H Aimamietciuu, koe a bui drenia e ho- ,

■>nan koc e barcas tabata lastra, i eom
Bra n.lll a mira tal spectakel almrdodi Mur-
U/ Coa,-liii n'n :i eorta caboij.i pa larga.
H botonan di ¡vi ene .-troom. K bandidonan
I bandoiia e- bari-or na flam Tin" hez'. i "ora
|2iu a jega lera, nan a hiba (¡ravellc mal
■irida na \ arios dorp i otro lugar como 1Rriunfo, pa alal'iii ñau bai pasa anoche den 1heria i jileuier.

_

Su inanjcc.. <
Han a roi:muiza ïüT nobo martiriza cruel- I
Miente e pober desgraciado (traveile, koc ini un minuut nan no a stop di buiiiilia i
Maltrata. Nan a span é riba un sorto <li :
Wk'tro [banki di tormriitoe] ; nan a ranea 1pu r partí di su curpa un pa un, i alatin ¡

m a corla su cabez foi mi curpa. koe ta-
ita biboe ninda; nan a hinca ecabez ri- 1
i punta di un bamboe largoe i nan ta-
ita canina roo :;é toer camina i ula'iin nan .
l'il'é bai ora nan a hui pa troepa Iran-

s, koe tabata iiiireliecre bai riba nan. Nan
ueldad no ;¡ keda sin Com- 1

ittandant Ihn/cii ;,c a marcheer coe 'J eom- l
fflmie na eeroe Olifant pa liorna e bandi- '
M'iian un li'.n castigoe.
P l'a 12 or (ii incidía (ieiieral Millo? por |
H manda na Ministro di Marina c despa- |Bio-ukí di Hanoi: 1
H"l)os' rómpanle di bataljon Africano a iHcausa un bende graudi di ladrón i casi IMili (oer a keda dristtií.—Commandant /.'«—l
6»"'" a ri' ibi :í hiriila. K troepanan a 1
RHiiportatiaij bou. Nos tien un morloc i■!
H hiridar. Tocr camina kou nos troepa-' 1Sll jega, confianza ta bolbe biba. . '

PERDEMENTOE
”MEDIATOR”

BI Hu Salir.-i, dia <li c luna-aki, Cura- ; i ,H<> tabata twtigoc (li uu dcHjrrafia, koe té j
■fc'or ta tiuicoe den s* historia foi ti'in c >
Rn haaf i llanda di Klip C!>ikihte,\
Mbata para un vapor infries grandi
Gbatok di liuja di Ilarrisoii coe un carga ' (
PPj' 1!*' di mercancía di Europa, di América V
Kjdi Curasao toer klaar pa sali c utardi- ¡W pa Sabanilla.
P| Pa 2 or di tramerdiü h drenta Thu-¿]
fjigia. di linja Ilamburg-Amcrica, maar¡¡,
W « cocri coe asina un vert riba e vapor i ,Mglés, kou tabaia imposibel di evita un|Hlmentoe; na un raoraeutoc hende a ten-
H un borato manera di donder i e Alemán ,
rj daal contra e Inglés coe asina forza k'el ,
Nukibra un bocrakoe grandi bao di su lin-
■di awa. Thuringia, sin sufri nada, a
jfra su víctima ziuk unbú té algún pía
Mraá bao di su dek.
HjUnbé nan a descarga su ketel, KaptanN° su matroosnan a baha na tera, sola-Hfente coe duele, nao dici, koe MediatosM "nk aínda mas hundoe den su graf.HComo Mienta trabador coe algún hen-■ .di abordo mees,' nan f'a : trataldi.U ...» feW 4

I
! seapa algoe di su cargamentoc. uJ mcr-
ícaucianan di Curayao tabata poné sigur

j den un rntrepót. 31a pa banda di mi-
; tar di cinco, liende a tende di ripien-
¡te atrobe cora nan tabata bolbe des-

; carga eu ketel roe un gran boroto:—¿ta
jagouitd, puebel a coeminza mompel, i ber-

! daderamente tabata sn laatste rosea; paso-
; lira un paar di ora después c barcoe a lia-
;ci Iliovimieutoe (¡rulidi: idi golpi el
a sleep for di c harancauan k'é tabata
steun ariba, líala un poco mas meimei di

; huaf i den menos di úu minuut c
vapor a bai droemi den fondou di lauiar.

Tabata nn bista terribel pa liopi rientoe
i bende koe tabata para mira. Tabatien «in-da .

r>o ó (¡0 trabador abordo i don bodega
o. a é barcoe tabata cerca di bolter almo, i

. Muchaiiati. muhernan, liombernau mees ta-
bata temida, jora i grita di terror, ora, Jparar na tera. nan tabata test i-roe di e
brinjrameiitoc di bida di toer e lieudcnau j

. koc tabata traba abordo. .leen di ansia :
di mortoe riba nan rara, nan a boela subi
riba dek, menazá semjier di awa coe su
iliovimieutoe terrilicl. Cu riba otro, nan
a tira nan curpa over di bordo i dan-;
ki Dios, koc nos no tien di jora pa bida
di lleude.

K barcoe mees a perde sin rciuedi. Na !
lili l.ibranicntoe di K pia largor ¡ 'I a .'l'pia liaiichoe awn tabata diéntele roe forza ;:
tabatíen un lucha corlicoe maar horribel—\
for di e lumar borotá manera den un storiu. \
tabata sali huilla i stoom, tien hez manera •
nubia jiretoc. algún bez blaneoe manera
sneeuw : mientras carbón na candela i awa
herbé tabata sali spruit foi mi schoorsteen ...

un unuiht'JjC IH7Í-. i Mkiuatou tabata derar
den fundoe di lauiar. l)os punta di su!
steiitrelnan ta moenstra té aínda lugar <l¡ i
su jir.it'.

Curaçao, 7 Juli 1884.
- Mi muy estimado Amigue Ifii:

Mi no tii'ii noixlf di bisa lm, ki con*
tonto,» mi tuliata coe biuiuiciitoc di (.'itrtifiis,
km- a trocé mi es draaibank bocnita. Awor
<!ou 11< <U..t>'iU|níC.iixi...par~
liaei mas «•<»?•. koc n;i otro teni don un ben-
ter tlia. K-ai (a probedme pa mi, koc.

: somper tii'íi basta traban. j>:t ínaiitciic mi
lamía. Ma toch ]i:i pupiu berde. mi no
ta ¿rana ene es draaibank ma.- knc .-n-je-_
j¡oo. pa-olrra íuas'tralia» ; koc mi tmi, mi:
no ta liaja, |>a nuicot: motil me km- no tion ■
traban na Curasao. I .-i tabata umi sool.
lo mi mi kepi ; (lanki l>io.s mi tio.n pa biba.
; Ma ciiaütoe pobcman lio tien nada >li
liaei. ni jia (*<m-iu)i|í ene nan oliei. i.i pa !
siiijuV ¿Ipi. lm salii kikn mi ta kcrc, knc'
ta íiialnc aki tía Curaoao? Ksáki: koc
toer ofii'i mosto para kctoe causa di fuer i
«•os. knc nan ta liaja fui otra ti ra. Bui
na un pakoc.s don l'utida. i pa dos ó tres,
placa lilas barata, km: snijer ó xapater aki ;
por dooná lio. lio ta liaja un fines bou dre-;
cliar i /apatoc di Hamburg. Sombrénaii;
i otro oís pa bisti loer nos ta liaja a¡ mas¡
barata. Si. Ipi, pa lui pobcr idea, es en-
-tmícw-ltlitT-dt~toercn?rr-.-ailamata! ñor,
ofiei aki na Curacao. Figura, koc lo taj
tabar di importa aki toer es cos. i tambó
tiicr otro eos, koc nan por trnlia aki na i
Curacao. como stoeltje i mesanari etc.. unto!
si, nos pobe.ruan lo bilia, mientra awor nan,
|ior wol traba nan mees ca;ía di niortoc pa;
iiai sosera. I mi «i* ta kere. kne comercian-.
tciiau lo liaja niuehoo danjo di esai;:
paiobrn tii'n utio rny di tiende anula, kne
nan 110 sá lubrica uki 11a ('urayao, i koc;
líos pobernan lo coompru, si nan tien placa:
llorína ¡>a cocmpra. Ks koc nan ta perde i
auto di un banda lo nan pana di otro banda. ¡
Ma koe con toer esai comerciaiitenaii |
lo pina un poco menos ; auto 110 ta incluir,
koe es poco íncF.oí, koc lian ta pana, ta 1
cai den man di nos pobcr liendunan di j
t raimo? Nos liendenau di ofici, Ipi, 110 ta ¡

i tantoo bobo, manera liopi ta keré pódeser. 1
! Larjra ñau doena nos traban i lo nos inocti-

i stra kiko nos por; iilomenos lo nos no tralla
/apatoc coe zool <*¡ papel ó hieltje di pa-

i loe. Tampoco lo nos no traba stoeltje i
¡meza, manera es di otro tero, koecomegiju
ó otro bietsji ta distrui nube.

Ma larga nos pasa es puntoe-uki pa con-
tá bo nobo capital di Cura9ao. Dia-luna i
dia nartes di goman pasar, nan a trata den
Koloniale Raad cuenta di school. Toer
miembro tabata presente. Promer eos koc
nan a kita unbé foi es plan famoso, ta e
Inspecteur. El a cai manera tsjoemboe.
Después di a kita es Inspecteur, nan a
coemiuza troca casi toer Artikel, i nan a
troca nan asina, koe mi ta kere, koe nan
por atrocamasliger Verordening di School,
koe nan a doena na 1873, koe numera nan
a baci awor pian fcmoso. Nan a

■•■■■■ivHniNHiuNiaaiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiii

- kcrc di tira un cajón, i ta pistón uoemar koe u íona. Den " Amigue" mees lo bo■ i mira di ki íúbnera ruin a acepta es Ver-
• jordening nobo di School. Alorarnos ??•

• ! man pasar cl u priminti nos di conta nos |tjimas urriba nsuntoe di school. l'n uworj
• ¡jauto nos por bisa toer lo lira máseos, l'o-
■ .deser lo nos liaja despues dos ó tres mees»¡
■j ter di mas, koc lo pana bon placa, koe lo ¡i
I' trulla dos, tres dia cue inuchoe gustoc, koe |
ij lo sinti nan curpa bien liger iiidar i koe i¡jilo no larga di toema nan pensioen. Stop'
i t/obi! no papia asina, In> ta muclioe selierpi. '. k
,; ¿ Ta kiki», Ipi, selierpi? Mi no ta mas!;

selierpi. koe sjonnnn mees koe a papia j!
• den Kolonialen líaad i koe a acepta es ¡

11 \ erordeníng. ¿ l'n no a bisa, koe awor no !
, i ta liea nada mas pé koe un untar hmhoi , ;¡

j i otro 110 a papia, koe awor, koe nan a •
, ¡ kita inspecteur. Verordening ta falta es koe "

' ta doenele bida. coe otro palabra, koe awor ■1¡; Verordening ta un eaddcrr. ¿Awor, si ta >
,lj bordad. kiko nos por spera di un initar !

i huelioe i di un cadáver?
I :

1 Dos dia pasiir, Ipi, un disgraciu grandi
•; a soeede aki. Na 2 ora di merdía. vapor:

i di Compañía Hamburji-Americano Thnrin-''',<jia a bini coe bon v.rt den liaaf. i jiro- j,
koe el a stiip el a daitl vapor Mi- i

> diator di Ilurrisonlíjn koe tabatadrocnii 11a'i
klip cliikitoe, asina koe d a baci un boe- '

; racoe den dié di alómenos .'5 pia hitnchoc'i i f* pia largue. Conforme Thnringiu a
slootc asina, awa ajena ene tautoe lorza'M'.dintnr koe im-es ora <1 a cm niinza/ink
te ova t i a baja steun riba barañea. Té :
C or di atardj «>1 » ti.", j .. fora —Dell"
toer es tem ñau a liaja ocasión di seapa' ;

¡ algún carga. Raptan' tanilie a proborlia ; !
; di colie su cufia ili héroe coe toex su placa ■'

i papel. Conforme el a senpa e.-aí. el a
; baudonn su bareoe. Xa 0 ora di golpí
I, barcoe a slip for di barama i el a bai den

lumloe asina koe dos minuut después nos
1 a mira natía mas di dié koe pida d¡ mi
stengel,, coe.. al^n'i..ealmja-, Danki- DiVfs.
koc toer liende. koe na es ora tabata denbodega tii vapor por 1 seapa. l'n di nan,
koe 110 tabatii 11 tenipoe pa bini na tera.

I manora uu ni;i«'uenc ;i Milu te n;i

.„puuui .ïlL-iuax—lialtiHH— Despthr» unir á bini' •
':! cotj nu pontje pa sakeli> f.,r tli aja. Ipi. ki .
•. bista terribel ora es bareoe a ziuk. Nunca '

i lo mi loebida es momentoc. Coe forzad 1
1 a ranea cajonnan koe el tabata marrar coe

■ nan j cLa.distrui to»p klip. 4)amki-Dfcgt'laie '
nan a corila di -Jiscarga stoom, sino sin duda1 • ketel lo a boela ¡ lé a mata kopi lieinle.
Ora d a zi.ik uu seroe.- mi no por ¿plica
tli otro manera, un seroe tli huma a la-

¡ manta tor di haaf. koe tabata sali for di:
. ■, candela di niaeliit'u. Awor lo bo puntra iini ¿ kende tien taita deu un eos asina?.'

Ksai si tui ta puntra Ipi. Nan tliei. koe ¡
•ijiii Loods, ni Kaptuii, ni Matroos, ni Ma-

eliieii tien falta. A\ el lo ta manera casi i
. semper don cuenta asina. Suerte ta culpa-!ji bel i d sool lo ta condenar, danimer noema

koe nan no por poue es suerte na beroet!
1; pa un i'l unja. Tocli nos mestó larga tli ¡
ijjbusga «leu 1111 usuntoe iimiiu gramli! Nan !■ tliei koe danjo_ 1«. 110-ta- mas koe uti mil- i

1 : lioeu i mei di Horin. Nos 110 su aínda
, j.kiko lt> nan baci pa kita es vapor fo¡ Cami-
la na, asina toeli el no por liea, pasobra el i,! ta strobu niuchoe otro barcón i vnpornau.ij
'!■

.

¡!

1j, Awor, Ipi, un palabra riba bo úit imoe carta. ;|

; KI ta boeiiila tli bordo ¡ toor ta pista nos. Sí, |
Ipi. mi jMir sinja hopi fo¡ nan. Ma un eos¡¡

;! lili la pitli bo. No binen jiñt derr;'
.zapatee di otro heude, pusobrn asina lo bo

por liera. j Ma Cobi, usina lo bo ]iuntrá
•mi, 111 a Cobi, den ken su zupatoe mi aij
hinca mi pía unto? Wel den zapatoc tli i¡;sjon Hen, tli Marti di Lagnn, tli boetje ¡

li Lauw. ¿O com Cobi?— Ipi, corda cántica ¡1

i ! di macautba, koe bo a traha pa Mr. James '
• ti l»o otro amigoc. l'n papia berde, Ipi, ¡I
| csaí no ta bo zupatoe, bo a teude klok i:
¡ batí.... lio ta conta nos. koe bo a canta 'l
¡ di: Dio manoté. Ma llni di anniid. ll'tj
' snlt heude di anoche, a auli. Pata lezi etc. ¡

, ■ sin corda podoscr, koe casi toer palabra,
I koe bo a papia ta un cabamcntoc di un i¡historia. Ipi, canta inacamba, roa canté¡j
ibón. No danja un tradición koc nos abaju,!¡di nos majornan i koc lo nosstima manera!
cada puebel ta stima n«n tradición bíeuw. |!
Si bota bini aki, lo bomira di traha dos |

í 6 tres cantica di puebel, pa kita, si bo por,!
1 es cantica pagano. Mi no ta contra, Ipi,

' koc ora bo bini, lo bo componé dos ó tres
: cantica di puebel. Traha tantoe koc bo

1 kier. Ma mi ta pidibo, no haci un cospa
, kita cantica di macamba. Corré coe tele-
-1 lele. Corré coe otro cantica indecente, ma

1 larga nos tcno nos caótica dimacamba ma-
-1 ñera un cos 'duci ' köe v nós' a erf di nos
, majornan. Awór mi no dici, koe toer can-

-1 tica macamba ta inocente, tini koe no tai ucombini»::mat«aß3t»staú*r póce.'Caatica

']"""
I

jriba dié mees, ta masjur inocente, dibcrtid».i facilita trabno. ¿ lío kier awor uít
¡cántica maeamba <!i berde? (ende auto.

¡¡ Cántica di inacautba. manera mi a lnVi'¡arriba, ta sempcr cabauicntov di un historia.
Awor tubatien na un vivrtoe tempo,I un B¡on masjar robos pa nos catibovuan.

¡•Lu dia ko»> vi bni busca aw» lia poo» ¡
¡.koe el no por a baja vos. pa halé, it,
| eastigoe di Dios, koe n hacié i'fii dvn

!: Mientra el ta den .su lttndoe vi ta p-it;.
auxilio. No* negertiau ta biui ita luir.'

, l "o« eontentoe no» fjon den poos ita canta :

¡| Es koe ta cunta promer lo mi j¡«nuj!cantador:
iC'iiHtador.— El a foedoewv yo noé. mft
j mi weleté a loedoewé.
i Despues toer a respondé: Ma weleté, nm¡weleté, mu weleté.
(Jnutnduf. K1 u coeodowé.

< l¡'t>]Hiinl"laT. Dowé, ma tui l'ocduewé.
' Cantndrr. J_)¡l vuuvu.'t, Kl di doduvvé mi
| vi keké vi a mi

Kl a foedovwc welote, ma web te.
ma weleté.
¿Ot" Ij»Í bo kier un «tro auto? Ta .!■

: UU sjon blancor koe a bini na ('uraeao,
koe ñau no tabata jítisté muchoe. Tcndt

-su cautiva;
I Cantador. Di (¡unirá de \aide vai ta blau-I roe di Holanda.
I llesjioiidtduc. 1)¡ ( ¡unirá.
('■— «| la kende ta jama do vai?
ll.— Di (¡uairá.
i'-— I U blancor mees di Holanda oé.
H.— Di (¡uairá.

i — T» r'iin tí li un iii 1
"i A.— lis (¿uairá.
■■ ('•— la fortuna mees a corre coene.
:/í. — l)i (¡uairá.

1a Spanjool mees, es canailjc ¡ij.i.
/.'.— Di (¡uairá.

Awor Ipi, lo mi por doetsa lio mas can
tica ainda. .latnmer koe i¡an ta ha.-i n.i
carta muchoe larjíoe. Asina mi por a coi.,
tá bo es historia di (icu.eriji|l.J.fo«u¡a, kor -•

después di á moer!, lian a lende koe el ta-
bata lamanta para, pa motiistra lio error
koe '«i tabatieu di canta, sin s.'i nada ■!.
su historia, ivsponili. koe toer nieste a cai -

ta ï Huí i'/ii liiitmiiht jnirit. Ala pa aué ta
•buítii: iti-fu-spíra iröfrii.rr STÏÏ: Í>« tirria
jtooniá mi na maloc, koe mi ta criticá lio.
Mi a haci csai como aniipio.

Adios Ipi, té después! Keré mi coij..'j
semjtir

lío Ainijíoe.
i C'ollt.

SPAAR- EN BELEENBANK OP BONAIRE.
OPROEPING VAN DEBITEUREN.

o

1 In do buitengewone Algomeeno
! Vergadering der Spaar- cu ]:<■!< <

\hnnk run Houairy. gehouden opZa-
'terd.ig den ¿Ín. Juni jl. besloten zijn-
jde, deze Instelling te ontbinden. ::o<>
•is indio Vergadering bepaald, da»,
i aan de debiteuren van genoemde In-
stelling een tijd van Zen Muaudeu,
d. i. tot '.i 1 December 1884, zal wor-
jdfii gegeven, om het door hen ver-
jsclmldigde aan te zuiveren.

J)e debiteuren aan deze Inrichting
jworden alzoo bij deze opgeroepen,'om hunn<? schulden binnen dien ge-

i stelden termijn van Zex Maanden tekomen voldoen, terwijl voorts terhunner kennis wordt gebracht :

i r. dat de op don :Mn. December a. s.
! »<>g op de bank aanwezige I'an-

¡ den, zoomede do verhypothe-■ keerde eigendommen op Znter-j dat] den lijn. Januari Ismó op pu-j blieke veiling zullen worden ver-l kocht, en
% i". «lat de uitstaande gelden opschuldbekentenissen met de daar-

op verloopon interesten, tot opmeergenoeinden datum van :iln.December a. s., nog onvoldaan,
gerechtelijk van de Borgen zullen

! worden ingevorderd.
| Bonaire, den In. Juli 1874.
|De Raad van Administratie vanvoornoemde Spaar- en Beleenbank.

W. F. MEINHARDT.
R. T. BOOM.
C. R. DEBROT. ;t>
G. J. MUSKUS.

A PERDE.
O— •-*

Un beursjo di plata, marca I. P. P.
f8 koe por.tresélqna impren*1 ta. ta feont#atificá.' *u>

a«I8í08y»l QOtSQÏQ,



Am t ö:ö m » ü« cs«.
KALK IN VA.TTEX

« tec d & verkrijgbaar bij
JACOB JESUKUN.

GRAN NOVEDAD! !
„ j

il.mrtijü «li iiiaUji <1! nuisjicn, na prvs
l'.'iraía i ícnijAT na relnsjon koe «li muisji. ¡

T)i 32 l.itrns (1 Srlirpcl,) |>a rilta ta •
worrfo r.wn.lí i j»n liari taiulió.

.S.il.'»c lini t.-iuilte ta worde mocl/i.
Masjicu ta sitilá lia Sellarlo, cérea ¡>a- ■

h»»c.« «li SultM! il¡ Sr. L. V. Loyba i Klecp.i
(ír.ir.di di Srs. .IcMtritn & C".

Curasao, Atiril IfWl. ij
lí:».ricnjii-32 Litros (1 Schepel) pá ti 2,""»
•S'iloc 4 kilo—Jioe ta <mn lilier pa 7 mu».

NOTICIA.
1

Mi tu pon*- na coiiocemcnloeili pu-
bliek en general, k<>« desdi awó p'
udelanti mi ta pone mi cocnuc«>e j
invención como •Jachtterrein , es- -¡

w. koo mi ta larga jaag coe hala, ■
ucn toer mondi, principalmente (¡roo- itr Kloof, Kleine Kloof, Midden- j
Kloof i na finca, asina, koe mi lo
•.o t.i ïvsnonsabel pa danjo koe por ,

■■«•ede. Mi no ta permití pa ningún
!vnd" pasa sin mi órden of di" mi'!

na costa di Ascención.
Curayao, 5 April 1884. ij

L. NAM lAS. i 1
kknxisgeving!

*�* í
De oíKlergeteekende brengt ter ken-

nis van het Publiek, «lat hij in het :
vervolg zijne gronden,, bekeiid.ou- :

" fier «¡en naam van llimtaye Jaren- ;!

■<ion. en wel voornamelijk (írottte.
Kleine en Midden-Kloof alsook bij¡¡
de Hik", zul beschouwen als Jacht-\>
tjrmideii, en die met schietgeweer ¡!
zal laten bejagen- yooil.it li ij giVh

voor mogelijke schade en ongeval- '
len niet verantwoordelijk kan stellen, ij

Tevens is het. van heden af, aan Iniemand geoorloofd, zonder verlof'i
van <len oiidergeteekcnde of van ij
diens Factor, de bekende Costa van ¡I
Ascensión te betreden, noch daaroverizijnen weg te nemen.

Curasao, den 5n April 188 J.
L. NAMIAS. !

Vittotiit limiet ;
Natuurlijk Koolzuurhoudend

Mineraalwater
uil de " Victoria I)ruii" te Obcrlahu.stein ;
bij Ei as is niet alleen voor gezonden eeu-j

• seer welsmakende cu verfrissehende drank,
maar'tevens een uitstekend geneesmiddel in'i
velu gevallen van ziekten, in 't bijzonder bij !¡

die der maag en ademhalingsorganen, als-;|
ïnedc bij zenuwachtige toestanden. ]!

De verkool» van 1,200,000 íiesselien 'j
en kruiken in liet eerste jaar «lerK\- |
l»loltatie dezer liron is wel liet Iteste Ih>- :
wijs van «Ie vourtrett'elUkheid van
dit mineraalwater.

Verkrijgbaar bij |

JAN MONSANTO Oikudasha
en

WILLEM JOLLEY — Wii.LF.msta».

¡I BRONZEN MEDAILLES ip
tfi) OF DK && ¡

¡SÍ Tentoonstelling te Amsterdam 2§ |

len te Caracas Egj
1889. ||

ty/i &ac¿*.3s£um §

VERFIJND DOOR U

W. F* PIEBBH \
C UIU y A O.; i !

TE KOOP Í
ItIJ

|| ElilSít DAK IA i
jj OTRABANDA-WATERKANT. j
j: Alle soorten van ijzer -koper -

' blik -en verfwaren ; aarde - glas -j 1
; ;en touwwerk ; Hollamlscb. Duitsch
en Xoorweegsch bier; Stolksche,

. Friesebeen Edammer-kaas; Sigaren,
Lijnolie etc.

KN
lIKT liKIiOKMDK

St. AI'OLIXAKIS WATKIt.

¡i ¡-i/" J. UOUVKRNKUII ta ofrecé
na venta un casita na meimei di
Pietermaai. inasjá boon pa un tien-,
da, é ta situá banda di kos «li sjooii

i Mart ipt Fe!i.v: ta un casita entera-!
! mente nobo, i masjá fresco,

TE KOOP
. KKXKJK MKriJKLKN r.s UIISHOIV
DKLI.IK ííOKl). WA\itnM>r.it KKN

; FHAAIK ANTIKKK KAST, I'IANIXO,,
KN/., KNZ.

j J. C. RKNCíKIíS HORA SICC'AMA.;
Mrocde-Straiit, tegenover «le Willem- j

stiids-Apothwk.
my*»r T»V**T 4V
A AAI A A/A

_
AJAJA.I AJjíi

Í! NA
THtUKKKUI.I OI VICARIATO. i

ji IIOEKI SIuIKN'TK.S'AN : j
ltoeki «li Oración (I o.iüt'

.. ■■ (*' l'ougivjMci i «.'aii-
licn 1..-,ii

• ltoeki <li Toma*A. Kcmpis (hinder) I.—
; .1 .� .* (<*US<*r). ft/d) i

.. Cantiea «i.i.v
. «>,io.

.. .. Kosario o.io;
.. Historia di lí(Jlm-I o.i:. j:j ltoeki di lew» (uta i mama) o.ir.;

¡'Camina di Cruz <-»e Meditacinn
i Ciento cuenta (liinder) «i,«ai¡
r—-~,r tv —("

pLes i di toer Dia !><«••

I¡ lllillpM* «_ |
Mees lineki, liatid iirililiariu ]~"«)

• i Xoltena na hmmr <11 San DominU-ti.... «t.nr.
i Xederl— I'niiiamentsch—Sjiaaaseli-WiHir-

-1 «lenlioek (hinder) ;;
~— l.'iii

K mees (coser) !.—i
, Itekenlioek «t,is¡
; j
' XAKX.Itf.iA !

TAHAj BANDERAS
«le diferentes colores

de venta á precio módico en la
Liln-crfa <l<>

!• ji.- JJETHEXt'orRT írJII.JO.S. j
|| ADVERTENTIE. !

IiISTOItISfH. GEOGRAFISCHE ATLAS.
Itcverkt onder tiM>zicht va» j

J. li. KAN. i
¡HECTOR VAN HET GYMNASIUM TK ROT i
i TKRDAM. HERZIEN MKT ME- !
j DEVTKKKINfi VAN I

Dr. U. F. F. UKI'DLEU.
mnt "•(! kaarten

1 deel in linnen band fl ,
r
,._

Bockhandel van
A. BETHKNCOURT E HIJOS.

POLVOS D£ BRONCE
PKOPIO PARA IMPKKSIOXKS

»!•
�

Color de ero par» impresione* comunes
la onza fl I,iT>

Color de oro, fino para tarjetas ~ „ 1,50
Color do oro, extra tino ~ „ a,50Color d« plata, 1,25Color de plata, lino

„ „ 1,50
Color de Cardenal, fino ~ ~

1,50
Color A zal de plomo, fino g,_

De venta en la librería «lo
A. Bethencourt é hijos.

1111®
PODR • -\

1884.
Annuaire généalogique, diplomati-

que et statwque, vale. fl. 6,60^..
i Libnrii de A. Branacovar x uitoê. ■

jl • • ■
-*

j

ffí táno |fljíricai|B.'r j¡
;• periódico para familias, mntU'iic literatu-'¡¡ra. eieneias, artes, viajes, música, teatros. ¡¡

;! modas, conocimientos útiles c intereses
¡ generales: I.a empresa «le «lidio perió-

!j«l¡«o rn castellano lleva el nombre de lloe-,
: tograph Manulacturiujï C, y24 Clmrcli:

; Street, New York. Salió de nvan/ada un
número en 51 ¡no y saldrá otro en .1unió,:
pero del 1" de Setiembre al 1° de Huero
próximo saldrá una ve/, por mes y del 1"

Ido Kncro en adelante 2 veces al mes; por
'aliora contiene 1(> páginas y el valor |«>r
año es tres dollars de oro.

• t •

i Kl suseritor al periódico puede ganar 2000 #

, dollars de oro. ó cualquiera de lossiguicu-
; tes premios ¡? 1000, 8 5(1(1. 8 100, g5, un
! piano tic $ 500, una má<|uiua de coser de

8 50, un alianieo de 8 10 ó uil quinqué
de £5, para el electo cada recilio tiene su
respectivo in'iiuero por el cual el suseritor

; puede reclamar el premio de lotería que
, le hava tocado cu suerte.

.

Kl que consiga 50 suscritores recibirá de
[ regalo un relox di- oro de. . 5 75.

Kl <|ue consiga :10 suscritores reciliirá de ¡
: regalo u:i relox de Scfiora de £ -10. !

• KI que consiga 20 suscritores recibirá de
; regalo un relox do plata de ? 25. i

Kl «pie consiga 15 suscritorcs rceiliirá de
i regalo un relox de plata de 8 15. j
i Kl que consiga 10 suscritores recibirá de
i; regalo un abanico bordado de § 10.

Kl que consiga 5 suserkores recibirá de
recalo una suscricioa gratis.

!¡ Con tales ventajas ; quién dejará de sus-
!'cribir.-c á es'o importante periódico? Ocu-
I rrid á la librería de A. Hctlicneourt é hijos >

agentes en Curazao, cada uno con tres dollar,
| «le oro, con lo que liareis vuestra tbrtuuu
i y contribuiréis para que podamos conseguir

un relox de oro de g 75. i
I t

DE

MEEST
BEKENDE

ROMANTISCHE
WERKEN
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IIKXDIUK
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|BOEKHANDEL
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E

HIJOS.
■VOLKSUITGAVE.
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40
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40
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,40
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40
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,40
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4o

Wat
eene
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lijden
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,40

VOLLEDIGE
leek.otjr.stjs

OM
ZONDER ONDERWIJZER

uitsluitend door eigen oefening
GEMAKKELIJK ES SPOEDIG DE
SPAANSCHE TAAL

VOLGENS DE REGELEN DER SPRA \K- I
KUNST EN DEN BESCHAAFDEN OMGANGS-TOON TE LEEREN SCHRIJVEN EN

SPREKEN
DOOB

SEBVAAS DE BRUIN.
Compleet in 19 brieven, ingenaaid ..fl 10,75Hetielfde werk ingebonden I^so

Boekhandel nut *

Al BETHENTCOURT t HIJOS.

| NUEVO ARANCEL I
IHJ I.OS ' ' y«

¡j IMSHKCIIO» Di: IMIHMtTAcSI; m tii! vmawLjL ík
•; tv *'• úll 2,30 el fj.mplar.'^

Librería tli' A. IíKriü-.Nc'U'üT p

AAAiAKAiAIM.. AA' M . í
OofVniiitr.ii voor lii-f :iai)S4-|,« Uff|¿nlt liot lumíW on sclirit'tolijk rektW

|¿ 1)00K
W. ir. WIt*KUXK. íl' -f

...

'•

i iT.-ii- — iii'tiiüi-ii '..i» í—io"¡*vr'»-«-.ti* Mukjtl.—tictaíli-.i .-au I—
i �•■**••«• sfnk i.v—«;<•?¡ij! -i: vin | 7( ¿, !-

Viente ftukji*.—tiftiillcn van I-—ifi»¿%
t I"? íeder .-mkjc |•*?

A. IïKTIIKNI'.M K-r K llU^'
|I firrw ir h |¡¡tsj.|

, PERiomro pe Monis, Lnnncs vutebit¿
CoX.vXlirt\l><i A m.\ i'AMIU.I

l'lthlios «le modas detniU,,
«le peinado* «l«> señora, iliim].

nudos «>ta I'aris
I'atroni* ilc tamaño natural — l'atronem»

¡ tados — Adornos — Laliores de a¡»iija—f¿
' clirt — Tiquccria. etc. «-ti-. ~IWjas-k

velas — Crónicas de salones v '-atroj
jes—llipene y economía doméstica.

i'A'iKosrs (-our.\t)os
con ¡n<tiuccioncs para <¡u<: cada íiwnt®pueda arreglarlos á su medida j¡s

I'KIN \i»os ni; s;:ñora
representados ni magníficos (lamines 3o¡j.

nados en I'aris,
DIUKCTO II A: -¿f

, 1»()NA JOAQUINA ItAL»I ASEDA.
1' EDICION*, — IV ,rr,„

t Vi*."ÍS números, ÍS ligurines, 12 ¡mirona c»
Imli», 21 pliegos do patrones detall»

I natural, —1 ti** diliuj".* v 2 fl'jui'mft i-
, jii ininínt ¡I,- s> ñnnr.
! I'recio por ano nueve; dollars uro aiu<*ric3&
■ "

" "

EL COSRSO IZ LA Ï3DA.
¡ KpK'IOX I)K SASTHKS,

Se publica inonsualnicntt , constandoai
número de ocho páginas cu tolio, un
mtico ti-urin iluiuinailo en I'aris,
tilla «pie contiene dibujo* de patruMljt
tantalio reducido al décimo, y un püm

| cortado de tamaño natural.
1 Suscricion por año cinco dollars de »

americano.
KEG A LO.

A lodo snscritor de año que esté er
j 1 nenie en el pago, se le recalará La IM¡

: »(iciitl yiirt.w a; qu« consiste enduagw-
I' des laminas iluminadas tamaño 43 «¡fe

¡ por «I, las ijue representan las ultiman»
i|das de I'aris de las dos estaciones del «a
¡í >' 'e c reparten en los meses de AWj
i¡ (h-tuhre.
¡| Los suscritorrs de semestre sólo redt
¡jráu una. 5

■ . *

REVISTA I'OITLAR
!| ™

; CONOCIMIENTOS UTILES
| iSV ¡iiiUirit Imlos los Dominaos en JíiWl
ji Arte — Historia natural — Cultivo —k
¡ quítectura — Oficios — l'edngogitt—M*
i tria-— Ganadería— Fisura— Agricultor
j Higiene — Geografía Moeániea — Mat®
ticas — (¿uimica — Astronomía. á

Suscricion por año tres dollars oro
ricano. '

Se admite susericiones e.n la libren* *■
A. liethencourt é hijos.— Curazao.

ilill liiililí
juta mmlir tnun il

tiumu saoctiwiiml domiui mwtrlPIO?
Pontificia niAxJmi eclitna %

anno MDCCCLXXVI. |
EDITIO NOriSSIMA :pl

in qua libri omnes ab apostólica «deMP
ad annum 1878 proscrípti suis lodsrtcwf
tur, 1 vol. den» chagrín fl 2,50 \ >

A. BETHENCOUBT E Higfc
" Idhb'.. ie Ii übFsrta" dsibSSi^
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