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Ouze Begrooting
BIJ DEN

MINISTER.
Memorie van Antwoord.

In het belang van de uitzending
van geschikte Nederlandsche onder-
wijzers naar de kolonie heeft' de
minister overleg gepleegd met debesturen der drie grootste gemeen-
ten van ons land. Reeds heeft.het
gemeentebestuur van 's-Gravenhage
zich in beginsel, en zich voorbehou-dende elk geval op zich zelf te be-
schouwen, tot medewerking bereid
verklaard.

In het antwoord van den Minis-
ter van Koloniën op het ontwerp
tot definitieve vaststelling van de
koloniale huishoudelijke begrooting
van Curagao voor 1915, deelt hij
mede, dat in deze kolonie zich, voor-al wat het hoofdeiland betreft, degevolgen van den oorlog in bet gebied van handel en scheepvaart doengevoelen.

Voornamelijk de uit- en doorvoerlijden onder deu bestaanden toestand,
De afzet van in de kolonie vervaar
digde hoeden blijft zich bepalen totde grove soorten, die naar New-Vork worden verscheept-^ de uit
voer van phospborzuro kalk, ook
uit Aruba, die in hoofdzaak naar
Europeesche havens geschiedde, is
tijdelijk gestaakt, terwijl aanvan-kelijk ook voor de looistof bevat-tende dividivi, waarvan de markt
te Hamburg was gevestigd, de af-
zet was gestremd. Er wordt thans
evenwel getracht den afzet van dat
product naar elders te leiden.

De scheepvaart is zeer verminderd,
ook ten gevolge van het staken vande vaart der Duitsche booten, diehet hoofdeiland geregeld eenige keeren in de maand bezochten.De geregelde aanvoer van leveus-
raiddelen uit New-York, die de kolo-nie voor verreweg het grootste ge-
deelte van het benoodigde voorziet,werd in den beginne met onderbre-king bedreigd, omdat de groothaudel in Noord-Amerika enkel tegen
gereede betaling wilde leveren. VanRegeeringswege is daarin voorzien
door de opeuing van een krediet bijeen handelshuis te New-York teu behoeve van de Curacaosche Bauk. De
wisselkoersen op New-York, die eerstsnel waren opgeloopen, zijn daarnaweder tot het gewoue peil gedaald.
De aanvoer van levensmiddelen issedert geregeld blijven voortgaau.

Evenals in Suriuame zijn ook in

CuröQao bijzondere 'maatregelen ge-
nomen in verband met den toestand
tengevolge vun den Europeeschen
oorlog. Hiervan worden genoemd:
le. Voor de vergiootiog van het bank-
biljettenkapitaal der Curayaosche
Bank en de tijdelijke opschorting
van de inwisseling der biljetten ;
20. het verbod van den uitvoer van
steenkolen en levensmiddelen ; 30. de
voorschriften ter voorkoming van
vasthouding en prijsopdrijving der
waren.

Nadat gebleken waa, dat het stoom-
schip „Prinseis Juliana" bij den dien9t
der Koloniale vaartuigen in de kolonie
Suriname zeer goed voldeed, heeft deMinister beslist, dat hetvaartuig door
de kolonie ¡Suriname voor 1 ton zou
worden overgenomeu. Het schip
heeft, toen het in Suriname aanvan-
kelijk bij wijze van proef, in bedrijf
was genomen, eenige kleine veran
deringen in de inrichting ondergaan.

Nog deelt de Minister mede in
verband met den voor de verbetering
van de haven van CuraQao aange-
schafte zandzuiger, dat luidens het
voorloopig rapport van het lid dr.
Kraus, die Curagao bezocht, inge-
stelde onderzoek in zake bet haven-
bedrijf en de havenverbetering aldaar,
de zandzuiger niet kan worden ge
bezigd voor de verwijdering vau het
op te ruimen materiaal.

Bij tweede acte van wijziging wor-
den enkele veranderingen in de be
grooting opgenomen, betreffende o.
m. maatregelen ter voorziening in
de grootere ! te Curasaovoor gelegenheid tot huisvesting
vau gehuwde officieren.

L'Apologetique de la Guerre.

Een brief van Mgr. Lobbedey.

Mgr. Lobbedey, bisschop vanAtrecht, heeft den 19en Nov. denvolgenden brief gericht tot de alge-meene overste der Zusters Augusti-nessen van het Kostbaar Bloed teAtrecht.
Zeereerw. Moeder. Uw communiteit heeft sedert het begin van den

oorlog aanhoudend in de voorsterijen gestaan van toewijding en ge-vaar. De Duitschers belagen voort-
durend het hospitaal St. Jeau. Eenvan uwe jonge religieuzen, Zuseerhainte-Suzanne, heeft daarbij denheldendood gevonden; kinderen, soldaten, zieken zijn aan hare zijde
neergevallen : alle zalen zijn, zonderuitzondering, onbewoonbaar ge-
maakt De Roode-Kruisvlag schijnttot mikpunt te hebben gediend aandeze barbaren.In het verblijf der grijsaards isnet verloop nog tragischer. Eenbom maakte veertig slachtoffers entoen aten, op 30 October, te mid-aen der verwoesting doordrong,
vond men Zuster Saint-Pierre, met

wouden bedekt, te midden van oude
vrouwen, die zij lange jareu ver-
pleegd had.

Uwe religieuzen zijn in deze alge-
meeue verwaring tot alles dienstig,
onder leidiug van hare waakzame
rectoren, de eerwaarde heeren Vallié
re, Cornet en de la Forest. Zij ver
binden alle wonden, begraven de
dooden en troosten do bedroefden.

Gij, eerwaarde Moeder, hebt in
eene ambulance, waarin ik persoon
lijk veel belang stel, een zeldzamen
moed en groóte zelfbeheerschiug ge-
toond.

Aanvaardt voor u-zelf en voor
uwe geliefde Zusters mijne vaderlijke
gelukwenschen.

EMILE, bisschop vau Atrecht.

Onze Begrooting
IN DE

Tweede Kamer.
Vergadering van 17 December 1914.

(Handelingen).
De algemeene beraadslaging wordt

geopend.
De heer Bichon van IJsselmonde :Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch

slechts een enkel onderwerp ter spra-
ke te brengen.

Zoowel uit de Memorie van Ant-
woord betreffende de begrooting voor
Suriname, als uit die betreffende de
begrooting voor Curagao, hebben wij
nu vernomen, dat het stoomschip
„Prinses Juliana" overgenomen is
door de kolonie Suriname. Het is
met dat stoomschip, zooals bekend,

______■ o

een lijdensgeschiedenis geweest. Ni
het dan aan Suriname, tm.nr wij ho
pen, diensten zal bewijzen, mogen
wij toch niet vergeten, dat dit stoom
schip oorspronkelijk bestemd is ge-
weest voor de kolonie Curasao Het
is nu reeds verscheidene jaren geleden,
dat tot aanbouw van dat schip,
speciaal voor Curasao, werd besloten.
Reeds sedert Januari 1912 is het
echter niet meer in de vaart geweest
en sedert is het niet vervangen door
een ander, zoodat men iv de kolonie
Curasao van af dien datum weer pre-
cies in denzelfden toestand verkeert
als eenige jaren geleden. Tusschen de
verschillende eilanden, de kolonie Cu-
ragao uitmakende, is geen andere
verkeersgelegenheid dan per zeil-
schip.

Het is bekend, dat het-stuomschip
„Prinses Juliana" niet voldeed, om
dat het in de Caraïbische Zee, in
verband met deomstandigheden van
stroom en wind, niet behoorlijk zee
waardig was. Het is natuurlijk voor
de kolouie van groot belang, dat in
de behoefte aan een ander commu
nicatie-middeldan een zeilschip wordt
voorzien Daarop is reeds sedert ja-
reu en herhaaldelijk gewezen. Ik heb
hier o. a. voor mij een hoofdartikel
van de „Nieuwe Rotterdamsche Gou
rant" van den lsten October 1912.
Maar het is bovendien nog in het
bijzonder van belang, met het oog
op het vervoer vau versche visch
uit Aruba naar Curacao. Men heeft
daarvoor, enkele jaren geleden, op
Aruba ingerich' '«-oHhuis; de
proef met het bewaren van de visch,
genomen in het laatst van 1911, is
geslaagd en de eenige maal dat na
het nemen van die proef en het ge-
heel voltooien van bedoeld koelbuis
het stoomschip „Prinses Juliana"
Aruba heeft aangedaan, heeft het
versche visch meegenomen en naar
Willemstad vervoerd, die daar ceu
goed onthaal vond. Maar onmiddel
lijk daarna is het schip uit de vaart
genomen. Sedert heeft men wel op-
nieuw geprobeerd versche visch uit
Aruba naar Willemstad te vervoe
ren, maar omdat dit per zeilschip
gebeurde, was dit niet loonend. Die
nieuwe proef heeft intusschen 't land
weer geld gekost, zooals blijkt uit
de voorgestelde verhooging der be-
grooting voor 1913, welk wetsont-
werp nog behandeld moet wordeu;
in het Voorloopig Verslag van dat
wetsontwerp is aan deze i*aak herin-
nerd.

Nn zou ik den Minister een vraag
willen stellen, ecu vraag, waarop ik
intuBschen geen antwoord mag ver-
wachten, daar zij niet gedaan is in
de stukken. Indien dus de Minister
haar liever eerst wil beantwoorden

bij de behandeling van het door
mij genoemde wetsontwerp, dan zal
ik daarmede volkomen voldaan zijn.
Ik zou willen vragen, of er niet aan
gedacht wordt, opnieuw te voorzien
in een communicatiemiddel, door me-
chanische kracht voortbewogen. Ik
geloof, dat dit inderdaad, ook afge-
scheiden van de quaestie van het
vischvervoer, die ik slechts bij wijze
van voorbeeld heb aangevoerd, voor
de kolouie Curasao van groot be-
lang zou zijn. Ik heb daarom ge-
meend, dit onderwerp hier ter sprake
te moeten brengen.

De heer Pleytö, Minister van Ko-
loniën : Mijnheer de Voorzitter l Het
zou mij aangenaam zijn den geach-
ten afgevaardigde uit Ommen dade-
lijk ten deze van antwoord te die
neu.

De geachte afgevaardigde herinnert
zich misschien, dat. ten vorigen jare
bij de behandeling yin de koloniale
begrootiug voor Curagao ook dit
punt ter spra e is gebracht! Ik heb
toen in korte woorden de lijdens-
geschiedenis geschetst van de „Prin-
ses Juliana" en medegedeeld, dat
voorgenomen werd er een proef me
de te nemen in Suriname. Die proef
is genomen en goed uitgevallen en
de „Prinses Juliana" is op't oogen-
blik ingelijfd in de koloniale vloot
van Suriname. Daarmede is de kolo-
nie Curasao afgekomen van hetgeen
men in de wandeling noemt een pre-
sent-kaasje. Ik heb niet nagelaten
te werken in de richting die zooeven
door den geachten afgevaardigde uit
Ommen werd aangegeven. Toen ten
vorigen jare bleek, dat de „Prinses
Juliana" niet kon voldoen aan de
verwachtingen, die men vau haar
koesterde in bet geregeld onderhou
den van de vaart tusschen 't hoofd-
eiland en de Boven-en Benedenwind-
ecbe eilanden, heb ik verschillende
personen, die ter plaatse goed be
kend zijn, over die zaak geraadpleegd.
Het zal den geachten afgevaardigde
misschien niet bekend zijn, dat, vóór-
dat de „Prinses Juliana" in de vaart
kwam, men een scheepje gecharterd
had onder Deensche vlag. Ik ben den
naam van dat scheepje op het oo-
genblik vargeten. Dat scheepje heeft
zeer goede diensten bewezeu en kon
niettegenstaande de sterke stroomen,
die loonen tusschen Aruba en Cura-
cao, en zelfs bij zeer slecht weer een
snelheid van 6 á 7 mijlen halen.

Geleerd door die ondervinding heb
ik den inspecteur van de scheep,
vaart iv het eerste district, die in
vroeger jaren veel op de Caraïbische
Zee had gevaren, die ook jaren in
Trinidad bad gewoond eu die met de
streek daar goed bekend is, verzocht

mij de voorwaarden te willeu vast-
leggen, waaraan een dergelijk schip
zou moeten voldoen. Die inspecteur,
met wieu ik reeds jarenlang goede
relaties onderhoud, was zoo goed mij
die gegevens te verstrekken. Daarop
heb ik hem opdracht verleend te
trachten ecu gelegenheid te zoeken
om op dergelijke wijze een schip te
charteren, liefst van op jaar charter,
omdat, als het charteeren ons be-
viel, wij dat van tijd tot tijd zou
den kunnen verlengen. Ik heb verle-
den jaar gezegd, en ik zou thans
daarbij willen blijven, dat ik het een
voordeel acht voor ecu kleine kolo-
nie als Curasao om geen schip in ei-
gendom te bezitten. Men vervalt dan
in allerlei onkosten; men moet dan
hebben een kapitein en stuurlieden,
die van tijd tot tijd met verlof moe-
ten gaan, terwijl het schip bovendien
nu en dau iv het dok moet om na-
gekeken te worden. Curasao is niet
zoodanig geoutilleerd, dat dit daar
zou kunnen geschieden, m. a. w. ik
geloof, dat men met een schip in
eigen beheer achterop is eu zeer veel
beter doet een schip te charteren.
Dan weet men waarmede men af is.
Er zijn reeds enkele aanbiedingen
eekomen van verschillende schepen,
die daarvoor zouden kunnen dienen.
Maar de onderhandelingen daarover
zijn afgestuit. Nu is de heer Sluiter
zoo vriendelijk geweest om attent
te blijven in deze zaak, maar het
spreekt vanzelf, ik behoef het nau-
welijks te zeggen, dat in de laatste
maanden van deze onderhandelingen
niets is gekomen. De geachte afge-
vaardigde kan echter van mij de
verzekering aauvaarden, dat op de
groóte noodzakelijkheid van een be-
tere communicatie tusschen Curasao
en de omliggende eilanden mijn aan-
dacht blijft gevestigd. Ik kan er nog
dit bijvoegen, dat reeds overwogen
is of voor Curatjao niet een motor-
scbip zou kunnen worden gebruikt,
een schip met een motor en met
zeilvermogen. Maar ik kan den ge-
achten afgevaardigde mededeelen,
dat van dergelijke schepen op het
oogenblik geen groóte verwachtingen
zijn te koesteren met het oog op de
zware stormen die zich iv de Caraï-
bische Zee kunnen voordoen. Het is
toch een feit dat de motor een fijn
instrument is en dat men motoren
over het algemeen niet kan toever-
trouwen aan onbedreven handen;
dit ziet men ook bij de visscherij
en ook bij de zgn. kleine vaart,
waar schepen met dat hulpstoom-
vermogen eigenlijk niet voldoen. Ik
meen dat het aanschaffen voor dit
doel van motorbooten, waarover al
gedacht is, zeer veel zou kosten en
slechts teleurstelling zou baren. En

Bekeeringen in het Fransche leger.

Een onderofficier uit Narbonne,
die zich thans aan de vuurlinie be-
vindt, en die vóór zijn vertrek zijn
anticlericale meeniogen niet verborg,
schrijft aan zijn vrouw d d. 11 Oct :

Vandaag is het rustdag. Om 10
uur ben ik van morgen naar de H.
Mis gegaan, want het is Zondag.
Mij in de kerk te weten zal mis
schien uw verwondering wekken,

maar mijn ideeën zullen grondig ver-
anderd zijn na den oorlog. Do ver-
woedste vrijdeukers ziju kalm ge-
worden, en wij gaan naar de H.
Mis, die meestentijds wordt gelezen
door een onzer solda-teu, gelijk de-
zen morgen.

De godsdienst, of liever de gode.
diensten zullen zich iv dezen oorlog
herstellen. Het is zeer waarschijn-
lijk, dat na het einde van deze
vreeselijke slachting er onder dege-
nen, die hier zijn, geen afvalligen
meer zullen voorkomen om de pries-
ters en kloosterlingen weg te jagen.

Mijn taal zal verwondering blijven
wekken. Waarom? Ik beu niet de
eenigste, die mij heb laten winnen
voor de zaak, die ik verdedig. En
dan, men ziet elkander in het aan
gezicht van deu dood, en, gelijk
Hervé in zijn blad de vorige week
zei, toen hij over de socialisten
sprak : „Wij willen niet sterven als
beesten."

Een Franscb Priester te Yperen.

Abbé Delmas, van het diocees
CarcasBonnen, schrijft in een brief
uit Yperen van 1 November, die wij
in de „Croix" vermeld vinden :

Vandaag ben ik in België Om

zes uur in den morgen werd bevel
gegeven naar het gevechtsfront te
gaan om gekwetsten te halen, want
de slag was verschrikkelijk geweest.
De aanvoerder van onze afdeeling
merkt den commandant op, dat wij
juist aankomen en dat de maunen
toch enkele uren moeten rusten ; hij
krijgt gelijk en om acht uur kan ik
met abbé D. in de kathedraal de
H. Mis bijwonen.

Terwijl ik mijn dankzegging doe,
bestijgt een priester den preekstoel
en kondigt in 't Vlaamsch aau, dat
er om negen uur een H. Mis zal
plaats hebben voor de soldaten. In
het groóte schip van de groóte
kathedraal zijn plaatsen bezet en
de Mis begint.

Het orgel stemt een schoon Fransch
gezang aan : „ O vous que Dieu bé
nit entre toutes les femmes", met
het refrein; Daignez veiller sur
nous, Notre-Dame de France". Dat
was om den Frauschen soldaten een
genoegen te doen. Ik heb geweend
van geluk. ledereen houdt van
Frankrijk ; er zijn thans te Yperen
soldaten van vier mogendheden ¡
maar de Fransche soldaat geniet
alle sympathie van de bewoners.
Alle kiuderen roepen, wanneer zij
ons zien „Vive la France I" Bij
het einde van de Mis hebben wij op

onze beurt gezongen; in deze kerk
van België hebben wij het gezang
der mannen van Frankrijk doen hoo-
ren : „Nous voulons Dieu I"

Alle dagen zijn niet zoo vertroos-
tend als die van Allerheiligen. Se-
dert meer dan acht dagen is een
groot gevecht in België begonnen;
vier volkeren worstelen daar: ü
kunt begrijpen, dat ons werk er niet
door vergemakkelijkt is. De zieken,
verplegers der regimenten kunnen
hunne taak niet af en ik ben aange-
wezen om hen te help.au. Twee dagen
ben ik op het gevechtsfront geble-
ven, terwijl de Fransche en Duitsche
kogels over mij heen floten.

In die twee dagen, heb ik de toe-
wijding der militaire aalmoezeniers
naar waarde kunnen schatten. Die
van het 66ste regiment infanterie is
een Benedictijn, ecu van de kinderen
van Frankrijk, die verjaagd zijn en op
het oogenblik van de smart weder-
keeren.

Treffend einde van een soldaat.

De „Corriere della Sera" pabliceert
een schildering van den schrijver
Maurice Barres. Daarin wordt ver-
naald, hoe een Duitsche soldaat, door
Fransche kogels gewond, zonder hulp



dus moet ik mij houden aan hetgeen
ik verleden jaar heb gezegd, dat men
moet trachten te komen tot het char-
teren van schepen van behoorlijke
capaciteit voor Curagao en omliggen-
de eilanden.

De heer Bichon vau IJsselmonde:
Mijnheer de Voorzitter 1 Nog een en-
kel woord slechte om den Minister
dank te zeggen voor de gedane me-
dedeeling en toezegging. Maar ook
cm nog eens in het bijzonder er bij
Zijn Excellentie op aan te dringen,
deze zaak nu niet verder te laten
rusten.

De aVlinister heeft beloofd deze aan
gelegenheid ter harte te zullen ne
men, maar ik moet eraan herinne-
ren, dat nu reeds gedurende weldra
drie jaren de „Prinses Juliana" niet
meer in de kolonie Curagao in de
vaart is.

Ik hoop dus, dat de Minister zal
trachten, deze zaak ten spoedigste
in orde te maken.

De heer Pleyte, Minister van Kolo
niën : Mijnheer de Voorzitter ! Nog
een opmerking, nl. dat mijn verant
woordelijkheid in deze geeu terug-
werkende kracht heeft. Van het oo-
genblik dat ik aan het hoofd van
dit Departement ben opgetreden, heb
ik mij beijverd om deze z lak tot
stand te brengen.

De algemeeue beraadslaging wordt
gesloten.

De art. 1 tot en met 4 en de
beweegreden worden achtereenvolgens
zonder beraadslaging en zonder hoof-
delijke stemming aangenomen.

Het wetsontwerp wordt zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

5 dagen en 5 nachten-tusschen twee
loopgraven bleef liggen. Toen men
hem teu slotte vond, bleek hij in het
bezit van "een dagboek, dat nog tij-
dens zijn doodstrijd geschreven was
en dat op het eind de woorden be-
vatte :

„Wauneer het de wil Gods is, dat
ik sterf, dan is mijn laatste groet
voor Hem. Een Fransche kogel heeft
míj aan mijn knie gewond, terwijl
ik op een voorpost stond en ik kan
mij niet bewegen. Sinds 5 dageu lig
ik hier verlaten en ik sterf van hon
ger. Ik smeekte God, dat Hij mij
hulp zou zenden. Tot nu toe is er
nog geen hulp gekomen, maar ik
blijf overgegeven aan God en over-
win mijn ongeduld, daar het niet
lang meer duren zal. Dan zal ik weer
in mijn vaderland zijn bij de broeders
van mijn schoon land en wij kunnen
elkaar weer de hand reiken over zil-
veren en kristallen oevers. — Tot
weerzieus, bier, op aarde, of boven
in den bemel."

DE OORLOG.

Over het geheele oorlogsveld is er
plotseling beweging gekomen; de
troepen hebben zich los gewerkt eu
vertoonen allerwegen groóte bedrij
vigheid.

De oorlog is over het doode punt
heen en wentelt naar het einde; ho
pen wij met verdubbelde snelheid

In Nederland ziet men met groóte
spanniDg naar de dingen, die nu ko-
men zullen. De Verbondenen laten
den Duitecher niet met rust en wil
len hem met geweld verwijderen van
de Belgische kust. Tot aan Maria-
kerke is die strook al vrij, rest nog
Ostende, Zeebrugge, Heyst op den
berg. En daar is net geen harden
meer ! De Engelschen bombardeeren
die plaateen herhaaldelijk^ Zal de
Duitscher ten slotte moeten'opschui-
ven en de kust in handen der Belgen
laten ? Maar dan ! Zullen de Belgen
dan hun eigen steden weer moeten
veroveren, dat wil zeggen : prijs ge
ven aan verwoesting 1 Het is immers
bekend, dat de voornaamste gebou
wen der groóte steden ondermijnd
werden en onherroepelijk in de lucht
zullen vliegen, als de Duitschers uit
België worden verdreven. De Belgen
schijnen echter vast besloten alles op
te offeren om den Belgischen grond
weer vrij te maken. Er kome van,
wat 't wil, België moet weer vrij
worden !
' Wat kan er bij de hevige gevech
ten, die in België ook in het Noor-
den, vlak bij onze grens gestreden
zullen worden, al niet gebeuren, hoe
gemakkelijk een of andere legerafdee
ling over onze grenzen worden ge-
drongen. Het gevaar, dat Nederland
ten slotte nog in den strijd gewik-
keld zal worden, is verre van denk
beeldig.

Maar, Nederland heeft gemakkelijk
voorzien, dat de oorlog ook in Bel
gië kan worden uitgestreden en heeft
derhalve alle noodige voorzorgmaat
regelen genomen. Nu de Duitschers

niet verder afzakken ia Frankrijk,
maar met kracht worden opgehou
den, zal eindelijk een beslissende slag
moeten vallen.

De Duitschers hebben in de laatste
acht dageu herhaaldelijk pogingen
aangewend om de linie der Ver
bondenen door te breken, juist in
het midden bij Soissons. Tegelijker
tijd werden de Verbondenen fel door
ben bestookt aan de tw>** uiterste
punten bij La Basée en bij Verdun.

Ongetwijfeld werd door de Fran
schen een zwaar verlies geleden bij
Soissons Er vielen veel dooden, er
bleven veel gevangenen en verschil
lende groóte en kleine kauonnen
werden door deu vijand buit ge-
maakt. Men moge dit verlies meer
toeschrijven aan de elementen, den
regen en wassenden vloed, het ver
lies valt daardoor niet weg te cij-
ferau, ofschoon de oorspronkelijke
beteekenis van deze overwinning der
Duitschers veel aan waarde heeft
verloren. De Frauschen beweren hun
troepen niet tijdig hulp te hebben
gezonden, omdat de Aisne te boog
gezwollen was eu daardoor alle com-
municatie onmogelijk. Nu de Duit
scher echter niet verder is doorge-
broken eu deze gedeeltelijke over
winning niet beter heeft kunnen
benutten voor de algemeene positie
van zijn leger, blijkt daar minstens
uit, dat de Franschen hun fout
spoedig hersteld hebben en de noo
dige versterking bij Soissons hebben
aangebracht.

De Duitscher geeft het echter uog
niet op eu zal daar nog een nieuwe
poging wagen. Deze poging wordt
reeds voorbereid.

De sneeuw belemmert alle operatie
in de Vogeezeu; daar blijft het stil
en zonder actie.

Meer dau ooit weren zich de vlie
geniers. De (ingelschen, Franschen en
Belgen werken gecombineerd en span-
nen sameu om den Duitscher uit
zijn stelling aan de Kust te verdrij
ven. De Engelsche Krst tusschen
Cromer en Yarmouth, werd ook weer
eens uit de lucht door de Duitschers
gebombardeerd. Dergelijke uitvallen
hebben echter weinig beteekenis, of
het moest zijn, dat zij dienen om de
zee en de havens te verspieden voor
de vloot. Daar hoort men nog zeer
weinig van. De vele mijnen maken
het zeker te onveilig.

Iv Nederland zijn weder slachtoffers
gevallen bij het opzoeken van drij
vende mijnen. Een officier eu 4 man-
schappen stieten met hun sloep op een
mijn, waardoor deze ontplofte, sloep
en menschen totaal vernielde en uit
elkander rukte, zoodat er weinig meer
van terug te vinden was.

In het Oosten schijnen de Duitschers
uog altijd den Rus den baas te zijn,
eu hem te kunnen tegeuhoudeu in
diens opmersch naar Weenen en
Berlijn.

De Russen wareu gelukkiger ten
opzichte vau de Turken en hadden
al heel spoedig met hen afgerekend.
De gevechteu in den Caucasus le-
veren den Russen voortdurend over-
winningen. Turkije zelf verkeert in
desolaten toestand. De Zieke Man
heeft het erg te kwaad aan inwen
Jige beroerten, zijn einde schijnt
nabij.

De Paus en de krijgsgevangenen.
De „Osservatore Romano" publi-

ceert een decreet van de Congregatie
voor buitengewoon ' kerkelijke aan-
gelegenheden, — wij maakten er reeds

in het kort melding van. — waarin
o. m. het volgende gezegd wordt :

„De Paus, die levendig deelneemt
in de angst van de vele ongelukki
ge krijgsgevangenen, evenals in de
zorgen van de vele familiëu, die elk
bericht omtrent hun gevangen fa-
milieleden missen, en die vurig met
alle middelen, welke hem slechts ten
dienste staan, zoowel den eenen als
den anderen hulp en vertroosting
wenscht te brengen, heeft op rapport
van mgr. Eugenio Pacelli, secreta-
ris van de H. Congregatie voor
buitengewoon kerkelijke aangelegen-
heden, volgende beschikkingen ge-
troffen. De H. Vader vertrouwt, dat
het episcopaat en de geestelijkheid
deze beschikkingen ruim vau opvat
ting en zorgvuldig zullen uitvoeren
en dat de burgerlijke overheden van
den anderen kant dit werk van
tnenschelijkheid en barmhartigheid
krachtig en werkdadig zullen willen
ondersteunen.

De bisschoppen van die diocesen,
waariu zich krijgsgevangenen bevin-
deu, zullen zoo spoedig mogelijk
volgens tle behoefte een of meer
priesters aanwijzen, die de betreffen
de taal voldoende beheerschen. Heb-
ben zij zulke priesters uiet in hun

diocees, zoo moeten zij er andere
bisschoppen om verzoeken.

De priesters zullen zich met allen
ijver zoowel aan het geestelijk als
stoffelijk welzijn der gevangenen wij-
den en trachten, hen in hunne vele
nooden bij te staan.

De bedoelde priesters zullen vooral
zich op de hoogte stellen, of de
aan hunne zorgen toevertrouwde
gevangenen schriftelijk of op andere
wijze aan hunce families persoonlijke
berichten hebben doen toekomen.
Wanneer zij dit niet zouden gedaan
hebbeu, het aanstonds te doen, teu-
mins.e op eenvoudige briefkaarten.
Wanneer de gevangenen uit onwe-
tecdheid, ziekte of andere oorzaak
niet in staat zouden zijn, aan hunne
familie te schrijven, dan moeten de
priesters het in hun naam zelf doen
en alles beproeven, om dit bericht
in handen der bestemde personen te
doen geraken.

DE DUITSCHE DOORBRAAK.
Der Tag" publiceert een veldpost

brief uit het Oostelijk oorlogstooneel,
waarin beschreven wordt, hoe de
Duitschers den ring, dien deRussen
daar aan het vormen waren, deden
uiteenspringen.

Dat ik u heden een groet kau
zenden, beschouw ik als een groot
geluk. Ik had sinds een paar dageu
reeds meermalen een dikke streep
onder mijn levensrekening gezet. Nu
moet ik, mag ik weer aan een nieuwe
levensperiode deuken.

Wij hebben zeer opwiudende, aan
gruwzamen-angst-rijke dagen achter
den rug, dagen echter, die onze di-
visie eeuwigen roem hebben gebracht.
Het lot had zijne zware hand op
ous gelegd ; onder deu druk vielen
alle omhulsels van onze zielen weg
en bloot lag daar de kern. Toeu
bleek wat Je soldaat als eenling
waard is. God zij dank was het
getal echte mannen gtooter dan dat
der wankelmoedigen, klein-vanharte.

Den moedigen lachte het geluk toe:
wij hebben over ecu overmacht ge-
zegevierd, waarvan de grootte door
de meesten pae werd herkend in de
ure der beslissing.

Het vijandelijke leger bij Lodz,
waar grootvorst Nicolai Nicolaje-
witsch bij moet geweest zijn, was
door ons ingesloten. Hadden wij
voldoende tijd gehad, dau zou het
ons gelukt zijn, het heele leger te
vernietigen. Onze ring waswel-is waar
smal, maar van hard metaal.

Met het oog op den toestand werd
uit Lodz een vliegenier naar War-
schauw gezondeu, om hulp voorde
benauwde Russen te doen komen.

Bij Rzondowe daalde deze vliegenier
onder bereik van onze troepen, mee
uende het Russische hulpkorps ge-
vonden te hebben. De mededeeling,
die ons tegelijk met hem in handen
viel, spoorde ons tot grooter spoed
aan.

Reeds deu volgenden dag waren
wij in Wiskituo in de onmiddellijke
nabijheid der stad Lodz. Wij zagen
de schoorsteeneu der stad, die als
uitroepingste.ikens . uit het vlakke
landschap omhoog staken.

Onze kanonnen spraken als de ba-
zuinen van den jongsten dag.

Colporteurs uit Lodz, die wij pas
aangehouden hadden, omdat hun
weggaan uit de belegerde stad ons
verdacht voorkwam, deelden mede,
dat heele reeksen straten wareu neer
gemaaid ; de brug, de electriciteits-
werken, waren verwoest; duizenden
soldaten en vreedzame inwoners wa
ren gedood.

In hun woede over onze oubegrij
peiijke successen, stortten de Russen
zich op de Joden en doodden er een
dertig á veertig van hen, omdat zij
in hen onze vrienden en helpers zagen.

Men riep hulp uit Warschau.
Toen het donker geworden was,

zagen wij in de richting van Lodz
en in de richting van Warschau
merkwaardig steile, breede en smalle
lichtstrepen door de wolkeu snijden.
Onbeweeglijk stonden zij boven laai-
ende vuurbranden, die het granaat-
vuur scheen ontstoken te hebben.
Wat was dat ?

Geen twijfel -c, de belegerden stelden
zich door lichtsignalen met de aan-
rukkende reservetroepen in verbin-
ding.

Iv Skierniewice uitgeladen waren
Siberische, in 't glanzeud-wit uitge
ruste mauschappen, die 29 dagen
door ijs en sneeuw in goed-verwarmde
spoorwagens en dikke pelzen aange-
voerd waren, in opmarsch naarßawa
in het Zuiden en naar vroeger door
ons gepasseerde plaatsen.

Des Zondags ontvingen wij zeer
verontrusteude berichten.

Brzezina, waar zich onze gewonden
bevonden, zou in het bezit der aan-
rukkende Russen zijn, onze verbin-
dingslinie afgesneden, wij waren om
singeld

Tegelijkertijd bleveu berichten over
colouues uit, waar ons behoud van
afhing. Een adjudant was spoorslags
40 KM ver gereden, om uitgeput en
bleek zijne excellentie zijne gewichtige
verontrustende berichten over het
uaastbijzijnde legerkorps over te
brengen.

Ouze kolonue kampeerde in de
winterkoude op het open veld, iv
afwachting van een bevel

Uur na uur ging voorbij, en geen
bevel verscheen om op te rukken

's Avonds kwam de order om naar

W., ons vorig kwartier, terug te
marcheeren. Daar aangekomen, bad-
den wij ons geduld te oefenen op de
straat, tot de verschillende troepen-
afdeelingen elkaar gevondeu hadden
en weer op marsch konden gaan.
Het dorp werd van alle kanten onder
granaatvuur genomen, linksenrechts
vallen mannen en paarden, springen
wagens uit elkaar, kraken ontplof-
fende bommen en shrapnels. Na een
half uur werd alles rustiger, zoodat
we den vacht te W. konden door
brengen.

Vroeg in den morgen braken wij
weer op eu sloten ons aan een ki-
lometers-lange kolonne wagens aan,
die naar 't Zuid-Oosten ging. Wij
gaven het op de Ruseen te Lodz
vast te houden : anderzijds poogden
zij door den Russischen muur heen
te breken.

Uit Lodz achtervolgde de vijand
ons niet ver — wij moesten dus meer
in 't bijzonder afrekenen met den
vijand, die uit Rawa opous aaurukte.

Wij trokken dus op en des middags
reeds hadden wij den staf bereikt,
die in de onmiddellijke nabijheid van
het nieuwe slagveld verbleef. Het
gevecht was in vollen gang.

In 't woud knetterde het geweer-
vuur, de lucht werd doorkliefd door
suizende en fluitende kogels : men
schiet ons in. En een afdeeling Rus
sen valt onzen legertros aan.

Daar kliükt een luid bevel: „Alles
wat geweren of karabijnen heeft —
naar voren." Ik behoef niet lang
te talmen, ben gereed en spring met
't geweer in de vuist vooruit. Rap
wordt een compaguie gevormd, een
luitenant neemt het bevel op zich
en langs doode kanonniers rennen
we op den woudzoom toe. De Russen
slaan op de vlucht en wij zoeken
verder in tirailleursliuie het heele
bosch af. Na een uur hebben we
zonder ecu schot te lossen 60 á 70
Russen gevangen.

Toen de avond viel werd ik bij
een nieuwe compaguie vau een ander
regitneut ingedeeld en daarmee rukte
ik verder op. Geluidloos ging het
in de duisternis verder. Het bliikt
hoe langer hoe meer, dat de vijand
zich verder en verder terugtrekt.

Na geruim?n tijd wordt halt ge
commandeerd — wij zijn verschillende
kilometers naar het Noord-Oosten
doorgedrongen Daar plotseling flui-
ten weer de kogels over ons heen,
zelfs kruisgewijze. Op eenigen afstand
van ons marcheert een andere com
pagnie, die het steeds levendiger
wordend vuur beantwoordt. Tien
minuten later houdt het vuur op en
een paar minuten later breekt er een
oorverdoovend hoera 1 los — de on-
zen gaan over tot den stormloop.
Ben hoornsignaal en nog een beveelt
halt. Doch 't hoera wil niet verstom-
men. Wij planten onze bajonetten
op en marcheeren verder. Doch voor
ons komt er geen werk en zonder
ongeval bereiken wij bet dorp, waar
de paarden van ouzen staf zijn on-
dergebracht. Het gevecht was voor
heden afgeloopen

Des nachts vernemen wij nog, door
een ruiter-adjudant, dat het eene
brigade onzer divisie gelukt was des
nachts de stad B te bereiken en
stormenderhand te veroveren.

Daarmee was in hoofdzaak het lot
ouzer divisie beslist — wij hadden
aansluiting gevonden met onze troe-
penafdeelingen in 't Noorden; onze
terugto'ht was verzekerd.

Afgezien daarvan : was de vijand
verslagen en hadden wij duizeudeu
gevangenen gemaakt..."

De Godsdienstige herleving
in Frankrijk.

Een correspondent van de Even-
ing Standard" te Parijs wijst er op,
hoezeer de oorlog ingegrepen heeft
in de psychologie van het Parijsche
volk ; en nergens komt deze veran-

deriug dieper uit, dan in de herle-
ving van den godsdienstziu bij men-
schen, die tot het oogenblik der
oorlogsverklaring de afschuwelijke
campagne van Combes en Briand
tegen de Kerk goedkeurden en toe
juichten.

Nood doet bidden. Maar toch
stond men verbaasd, toen men ver-
leden Zondag — den door kardinaal
Amette voorgeschreven biddag voor

Ïeheel Frankrijk —in de kerken van
'arijs onder de biddende menigte

verschillende radicale leiders zag, het
hoofd in nederig gebed gebogen, in
een houding van het leveudigste
geloof.

De woorden van kardinaal Amette,
dat Onze Lieve Vrouw vau Over-
winniug tegelijkertijd de Moeder des
Vredes is, een vrede welke Frank
rijk en den bondgenooten waardig
genoemd kan worden, hebben weer-
klank gevonden in de harten der
Parijzenaars.

De dagen, zoo besluit de corres
pondent, dat het verschijnen van
een priester slechts spot en hoon
bij de menigte opwekte, zijn voor
goed voorbij.

DE HELDENMOED VAN BELGIË
De bisschop van Orleans, mgr.

Touchet, heeft onlangs, volgeus de
„Croix", in zíjn kathedraal ecu lief-
dadigheids predikatie gehouden ten
bate van de st ldaten te velde, die

geen voldoende warme onderkleeding
hebben.

Aan zijn welsprekende kanselrede
is de volgende passage ontleend over
het heldhaftige België :

Welk een schouwspel, mijn God,
van vuur en vlammen, van ruïnes
en vau bloed, en boven alles van
heldhaftigheid ! De geschiedenis ge-
waagt — en terecht — van het
groóte wapenfeit van Leónidas, die
eenige dagen lang aan de Thermo-
pylen de barbaren van Xerxes tegen-
hield. De beroemdheid van dit wa-
penfeit was zoo groot, dat de eeuwen
er van zijn blijven gewagen !

Maar was het van minder waarde
wat geschiedde op dien Belgischen
grond, die een zoo kleine plaats in-
neemt op de wereldkaart ?

In Augustus van dit jaar kwam
plotseling, tot schrik eu ontstoltenis
van sommigen, tot bevestiging van
de vermoedens vau velen, op een
dag, die het begin had kunnen zijn
van een redelooze, maar te veront-
schuldigen verwarring, doch die inte-
gendeel een dag werd van boven-
menschelijke besluiten en sublieme
fierheid — op dien dag, zeg ik,
kwam de man van de duizenden
kanonnen, hij, die de overeenkomsten
tusschen de volkeren als papiervod-
jes behandelt, de man, die geen
scrupules kende, die zijn wil geen
teugels aanlegde, het neutraie België
sommeeren hem doortocht te ver-
leenen.

Maar ziet I Het kleine land, ron-
dom ziju Katholiek ministerie ge-
schaard, waaraan alle partijen ver-
trouwen schonken, dit land, tamelijk
slecht gepantserd tegen aanvallen,
tenminste vergelijkenderwijs gespro-
ken, richtte zich op tegen den kolos
en zag hem recht in de oogen en
durfde hem bij monde van zijn jon-
gen koning te zeggen : „Hier gaat
niemand door, of zoo men doorgaat,
dan zalmen eerstgaan over mijn lijk!*'

En moge om dit woord België
leven ! Men mag, men kan niet
sterven, wanneer men zoozeer het
menschengeslacht geëerd heeft I En
toch. sindsdien ligt de Schelde, do
Maas en de Sarmbre vol met lijken.
Het is een uitroeiing; het is een
uitdaging der infernale machten
tegenover het Goddelijke !

Dat men niet zooveel meer spreke
van de Thermopylen en van Leóni-
das 1 Dat men spreke van Luik en
van Léman ! Dat men spreke van
Namen 1 Dat men spreke van Ant-
werpen en van de jonge koningin,
wie de bommen uit de Duitsche
vliegtuigen niet konden doen be-
sluiten nasr volk te verlaten I

Dat meu spreke van Albert I, den
strijder, in de verwachting, dat hij
worde de overwinnaar I

Sire, wanneer gij overmand van
vermoeidheid, in de loopgraven met
uw troepen gedeeld, l*.ngs den weg
in slaap verzinkt, een slaap, be-
schermd door de diepe, eerbiedige
stilte uwer soldaten, moge de be-
schermengel van België dan dien
slaap verlengen ; gij toch hebt hem
zoo wel verdiend !

Om kort te gaan, wij zullen nie
m ïnd meer met name noemen, miar
dat men spreke overeen heele na
tic, die zich martelen laat om de
onafhankelijkheid harer haardsteden,
de heiligheid vau haar beloften, de
majesteit van het recht. Eo mogen
tot haar gaan onze geestdriftige
bewondering en onze warme dank !

BerichtenuitdeKolonie.

Inspectiereis.
Vergezeld van zijn militairen Ad-

judant, Luitenant Pieper, is de HEG.
Heer Gouverneur Maandagmorgen
met de Jacob van Heemskerck naar
Bonaire vertrokken en Donderdag
van daar teruggekeerd.

De priester-ziekenverpleger
bij het Fransche leger.

Deze week ontmoette een lezer
van de „Croix" te Blois twee pries-
ters-ziekenverplegers, die den dag
van het bombardement van Yperen
hadden meegemaakt.

Op Zondag hoorden zij mis te
Poperinghe bij Yperen, waar zij de
gewonden moesten opwachten.

De kerk was propvol officieren en
soldaten, vol slijk, smerig, met echte
veldslag-uniformeu, maar welk een

fodsvrucht bij allen. In alle hoeken
er kerk wordt biechtgehoord, bij

iedere kapel wordt snel de H. Com-
munie uitgereikt. Aan het hoofdal
taar wordt de Hoogmis gezongen
en het orgel begeleidt... terwijl de ka-
nonnen donderen.— Al zouden wij honderd jaar le-
ven, verklaarden deze priesters, nooit
zullen wij deze Mis vergeten.

Heel den dagj woedde een vreese-
lijk artillerie-duel. De gewonden
kwamen, de een na den ander.

's Avonds was de trein vol, en
toen de priesters vertrokken ston-
den de kathedraal en het stadhuis
van Yperen in brand.



Voor Arnba.
Wij hadden het genoegen deze week

een paar Heeren van Aruba te spre
ken. De bevolking is natuurlijk zeer
dankbaar voor alles wat het Gou-
vernement doet ter verlichting van
den algemeenen nood, maar niet ge-
noeg kan worden herhaald, dat deze
nood zeer, zeer groot is. Vooral de
scheurbuik maakt veel slachtoffers.
Aan versch zoet water, versch vleesch
eu plantaardig voedsel heerscht groot
gebrek.
Het brakke water, 't gezouten vleesch
en het totale gemis van groenten
en vruchten bevordert de versprei-
ding van scheurbuik.

Dr. Hopkins, de tweede Dokter voor
Aruba, zal er al dadelijk veel werk
vinden.

De „Bologna.”
Deze week is men begonnen langs

drie stalen kabels de vracht naar
den wal te trekken. Het gaat uiterst
langzaam, telkens maar drie zak kof
fie te gelijk, maar men mag al blij
zijn, dat het op deze wijze nog kan.
De Noordkust vau ons eiland loopt
stijl omhoog uit harde, scherp ge-
punte rotsen. Men een lichter zou
men onmogelijk de goederen aan wal
kunnen brengen; nog deze week wer
den een paar bootjes der Bologna
tegen de rotsen versplinterd. De zee
is aan den Noordkant altijd woelig
en werpt van tijd tot tijd de golven
tot boven de kust uit En toch heeft
men het deze week uog buitenge-
woon getroffen; het was, wat men
noemt een kalme zee Langzamer-
hand komt de lading aan wal. Er
ligt al een heele stapel koffie en cc
nige huiden. De autotruc brengt die
goederen vooreerst naar de magazij-
nen van Halo, om ze voorloopig
veilig geborgen te hebben en zal ze
later verder naar de stad transpor-
teeren.

Wat een geluk dat we nog der
gelijke vervoermiddelen hebben.

Aan de kust, waar de Bologna ligt,
is het zeer bedrijvig. Een paar veld
tenten geven huisvesting aau de
Politie, die er de wacht houdt. Naar
schatting zijn er een 50 menschen
aan 't werk.

Hoeveel er aan boord zijn, weten
we niet, maar ze verdienen het dubbele van de arbeiders aan wal. Nu,dat mag dan ook wel. Ze moetennaar en van boord langs deu kabel,
wat niet geheel en al zonder gevaar is.

H. van der Hoeven.
Onze ijverige assistent-loods isMaandag morgen het slachtoffer ge-

worden van zijn plicht.. Er lagen twee booten buiten en
nu wilde"de loods reeds vroeg, toen
het nog donker was, de Merida bin-
nenloodsen om de Hollandsche bootniet te lang te laten wachten. ToenH. van der Hoeven uit zijn mo
torboot op den valreep der Merida
wilde stappen, miste hij, en tegelij
kertijd knelde de boot zijn linkerbeentegen den valreep, zoodat het beenprak. Onder veel pijnen werd deloods aan boord gebracht en later
vervoerd naar het St. Elizabeth'sGasthuis.

Wij weuschen hem een spoedigherstel en een volkomen genezing.De Heer H. van der Hoeven toon-de zich steeds op de hoogte van zijn
vak en is daarbij zeer ijverig. Der-gelijke beambten moet men op prijsstellen. Ze zijn een groot voordeelvoor de Kolonie.

In drift.
Toen de Merida Maandagmiddagop het punt stond onze haven teverlaten, kreeg een der Curagaosche

werklieden aan boord twist met denkok over een weinig eten. De werk-man trok zijn mes eu stak den koKdaarmede in den rug. De kok werdovergebracht ,naar het Gasthuis enden dnftkop lijd gegeven om tebedaren en over zijn woest optredenna te denken in het Bscalaat
Onderscheiding.

De vroegere inspecteur van hetOnderwijs, de Heer W. C. J. vanLeeuwen, werd door de Regeeringvan Venezuela begiftigd met de Eere-niedhlje vau Openbaar Onderwijs.Onze gelukwenschen.
Dankbetuiging.

In dank ontvangen:
Van het Gouvernement het Kolo-niaal Verslag 1914.
Van den K.W.I.M. ecu mooie tee-kening van het nieuwe schip Venezuela,volgens welk type ook de Colombiaen E&uador zullen gebouwd worden.
Van den Heer Euhene Cohbn Hen-

riquez een presse-papier als reclamevoor de fijue reusel La Vencedora vanSWIFT & COMPANY.
Sta. Barbara.

Het Nederlandsche stoomschip Maas
gezagvoerder Kooymans, groot 1118M netto, aangekomen den lln de-zer vau St. Vincent (Kaap Verdischeeuanderj) heeft te Newport alhier ccmrIa2,D# l"''<&o KG. phosphor-uure kalk ingenomen en is den 16n.

d. a. v. vertrokken met bestemming
naar Rotterdam.

Officiële berichten.
De heer J Scheuerman is eervol

ontheven van de waarneming der
functiën van Conservator van de
permanente tentoonstelling, tevens
koloniaal- en schoolmuseum alhier,
en de heer L. W. van Eps is tijde-
lijk belast met die functiën

Het door den Gezaghebber van
Bonaire van den assistent-toren-
wacbter bij den vuurtoren te Boca
Spelonk verleend verlof vau drie we
ken is door den Qouverneur goed-
gekeurd.

Aan den brievenbesteller alhier J.
B. Sasso is tot herstel van gezond-
heid een maand verlof verleend.

Aan den telegrambezorger bij het
kuststation voor D. T. alhier, E. A.
Ellis is tot herstel van gezondheid
veertien dagen verlof verleend; en
G. J. Suarez is tijdelijk met diens
functiën belast.

Posterijen.
Lijst van onafgehaalde en onbestelbaar

bevonden brieven
Joseftta Adanis 2, Binda Agostloo, H.

Bierd, ¡*S. Vacht Virginia, J. Brown clo
J. J. van Alen 3, Rosalía Castillo, J. F.
Correrá, Dacosta & Cy-, Gerasula Fernan-
do, Teobal tiranvil p|e Denicla Job. Zulia
Henriquez, Hermanos Hnos Herman Loffer
p|e Petronilta Booyê, Jeje Marchena, P.
.1. Marlen, Eleonore Megge, Benjamin G.
Pengelly, Julia Pinedo, Josel Pieter, Ata-
fl Romano, Celia M, Ramos, Theodor Rui-
ter, Rafaela Ruiz, Sar Sanden 8, Vacht
Virginia, S. 8. J. Servidor, Edw. Thysenlus
S. Vacht Virginia, Eugenia Valencia, J.
J. van Alen S. Vacht Virginia, Eugenia
15, C. Winkel & Zonen 4, A. D. de Jongh,
H. Denny Vacht Virginia, John Mc. (ler-
rit Vacht Virginia. J. U. E Joubert, Emil
Paard, James D. Pardo, Etraida Paula,
Ana Curlel, H. Roger y familia, Senior &
Cy. 2. Johans Shoop. Dolorlta 8111e. Ben-
jamin A. Suc. Carloto Swares 2, J. van
Hernert Sociëteit Gezelligheid.

Aangeteekende stukken: Sntlierland,
Hop. Lee, Anlta Rotestam.

Marktbericht van den
Curacaoschen Handelsbond.

Van ££ Januari 1915
AARDNOTEN (Pindas) per KG
ZOUT per vat van 130 K.G f 0.80
DIVIDIVI per K,G , 0.05
ORANJESCHILLEN per KG. lstkw. „ 0.40

ld. perKG. 2e kw. „ 0.80
HUIDEN per K.G „ 0.60
GEITENVELLEN per K.G „ 1.05
WOL pei K.G 0.12
SCHAPENVELLEN per stuk , 0.50
BEENDEREN per K.G 0.02
RECINUS-ZAaü per K.G 0.05
STROOHOEDEN (hlppUapaj .
Kwaliteit No, 1 perxlozljn „ 3.37X„ 1 (gebleekt),, „ „ 3,50
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" 1 van 25 c.M. of minder i

Muziekuitvoering.
Morgenavond om 7 uur Overzijde.

PROGRAMMA.

1- Weltetadtbilder Mansch Cïlbulka
S. Proclda Fantalsle F. Adrieu
3. Die iVeußche Susanne Walzer J. Gilbert
4. Neptune Ouverture Ie uit. A. Uovaert
5. Mijn Saluut Marsen .1- Boskaljon
6. Ein Nacktbummel Dnrch Berlín

(Potpourri Urbach
7. Am Boaparus Türklschea Intermedio

(P. Lincke
8. Ensueño i Realidad Danta F. Callejo

SLOT lt 's a long, long way toTlpporary I

Te waterlating SS. „Venezuela.”

23 December ten 2.30 ure werd
met gunstig gevolg te water gelaten
't stalen vrscht- en passagiersstoom-
schip „Venezuela " Dit stoomschip
is het eerste van een tweetal, dat
door de Nederlandsche Scheepsbouw
Maatschappij wordt gebouwd voor
rekening van den Koniuklijken West-
Indischen Maildienst te Amsterdam.

De hoofdafmetingen der beide sche-
pen zijn : lengte tusschen de loodlij
nen 380 voet, grootste breedte 48
voet 6 duim, holte tot awningdeck
35 voet 3 duim, holte tot opperdek
27 voet 6 duim, hoogte van opper-
tot tusschendek 9 voet 3 duim,
hoogte van sloependek 7 voet 9
duim, deplacement bij een getnidd.
diepgang van 22 voet 8410 Eng. tons.
.Het schip is geheel van staal ge-

bouwd naar de voorschriften van
Lloyd's hoogste klasse 100 A 1 en
heeft een verzonken bak. Een dubbe-
le bodem loopt over de geheele leng-
te van het schip door en is verdeeld
ín 14 afzonderlijke tanks, ingericht
voor het voeren van zoet- en zout.
water. Zeven waterdichte schottenverdeelen het schip in acht afzonder
lijke afdeelingen. Het aanvarings-
schot loopt door tot het awningdeck.

Er zijn drie over de volle scheeps
lengte doorloopende stalen dekken,nl. tusscheüdek, bovendek en tent-
dek. Hierboven zijn nog gebouwd

een promeunde- en een sloependek.
Tent- en promenadedek zijn in de
passagierßbedrijven bedekt met lito*
sito en linoleumtegels ; de overige
gedeelten met teakhout.

Vu*r laadruimen, die door tien
stoomlieren worden bediend, dienen
tot vervoer v\in de lading In de
ruimen zijn alle stutten op grooten
afstand van elkaar geplaatst om
zoo min mogelijk belemmering te ge-
ven bij 't laden.

Het schip kan vervoeren 111 pas-
sagiers Ie klasse in 57 hutten. Ver-
scheidene smaakvol en luxueus inge-
richte salons, als : eet-, gezelschaps—
en rooksalons staan hun ten dienste,
evenals een verandah op het prome-
nadedek eu een donkere kamer voor
passagiers-fotografen. Speciale ver-
melding verdienen nog de twee luxe
hutteu op het promenadedek.

Zes groóte reddingsbooten bieden
voldoende ruimte om in geval van
nood, alle opvarenden te kunnen op
nemen. Het schip is voorzieu van eeue
inrichting voor druadlooze telegrafie.

De voortbeweging geschiedt door
een triple expansie-machine die bij
een stoomdruk van 180 lbs. per
vierk. eng. duim 3350 1. H. P. kan
ontwikkelen en het schip bij een ge-
middelden diepgang van 22 voet, eene
snelheid geeft van 13 knoopen per
uur. De stoom wordt geleverd door
vier enkele Schoteche ketels, elk met
3 vuren. Het totaal verw. oppervlak
bedraagt 9600 vierk. voet. De diam.der ketels is 15 voet, de lengte 11
voet 6 duim; zij zijn voorzien van
eene inrichting voor Howden's gtfor-
ceerden trek. De schroef heeft een
diam. van 16 voet 6 duim. De ge-
heele machine-installatie wordt ver-
vaardigd door de Nederlandsche Fa-briek van Werktuigen en Spoorweg
materieel te Amsterdam.

Het schip wordt geheel electrischverlicht. De electrische iustallutie
wordt aangebracht door de firma
Groeneveld, van der Poll en Co. te
Amsterdam.

De versiering der salons is toever-
trouwd aan de firma Mutters te's Gravenhage.

Het schip wordt gebouwd onder
toezicht van den heer M. A. Corne
lissen, scheepsbouwkundig ingenieur
te Amsterdam; de machines worden
gebouwd onder toezicht van den heer
J. Lambrecbtsen, werktuigkundig in-
genieur van den Kon. West Ind.Maildienst.

De doopplechtigheid had op de ge-
bruikelijke wijze plaats door Mevr.
C. E. van Rijn-Hooglandt, echtge-
noote van een der directeuren van
den Kon. West-Ind. Maildienst, aan
wie bij het betreden der tribune doorAnnie Goedkoop, dochtertje van den
heer H. Goedkoop, onder-directeur
der Ned. Scheepsbouw Maatschappij
bloemen werden aangeboden.

Voor de tentoonstelling te
San Francisco.

De correspondent vau Het Vaderland
te Rotterdam schrijft:

In den Grooten Schouwburg wa-
ren wij in de gelegenheid de tweefraaie diorama's en wandbeschilde-ring te bewonderen, bestemd voor
de tentoonstelling te San Francisco.
De heeren Poutsma en zijn helpershebbeu alle eer van hun werk.Het eene diorama stelt voor het
uitvaren van de schepen der Oost-
Indische Compagnie in 1650 langs
het eiland Marken. Op het eiland ziet
men de echte oud-Hollandsche vis-
schershuisjes en de bevolking aan
de kust saamgestroomd in dezelfde
typische kleederdracht welke zich
door alle eeuwen gehandhaafd heeft
en daar tusschen ook enkele heeren
eu dames uit die tijden. Een gehee
Ie vloot van zeekaeteelen in volle
zeilen passeert het eiland.

Het andere diorama geeft een beeld
van den tegenwoordigen bloei van
onzen landb. en veeteelt. Het is een
prachtvol Friescli landschap, rijk
gestoffeerd met molens, behuizingen,
landwegen en landerijen, met het
prachtige Friesche vee Terzijde is
aangebouwd een zuivelfabriek. Van
uit het kantoor dat men kan bin-
nengaan en zijn licht verkrijgt door
een lantaarn van geschilderd glas,
voorstellende het Nederlandsen wa.pen, omgeven door de wapens derprovinciën, heeft men door een zij-
raam een kijkje in de fabriek zelve
waar de nieuwste machines voor de
zuivelbereiding zijn opgesteld.

Eindelijk geeft een reusachtig be-schilderd doek een kijkje op de ha-ven van Curasao.
Een en ander zal de Nederlandsche

afdeeling daar ginds zeker alle eer
aandoen.

uit de Naburige Republieken.
Venezuela. Generaal Juan Vicen-

te Gómez heeft een circulaire ver-zonden om zijn politieke vrienden
te verzoeken geen propaganda te
maken voor zijn candidatuur bij de
aanstaande Presidentskeuze Hij ver-
langt volkomen vrijheid bij die ver-

kiezing en hoopt, dat het Congres
zonder eenige pressie van welke zijde
ook ecu President kieze volgens
vrije keuze.

De gelukwenschen bij deze nobele
houding stroomen hem thans van
alle kanten toe, en maken zijns on-
danks een prachtige reclame voor
zijn difioitieve verkiezing.

Haïti. De revolutie is in vollen
gang. Zij blijkt uitstekend te zijn
voorbereid en over goed gewapende
troepen te beschikken. De Regeering
staat daar vrijwel machteloos te
genover, omdat er geen geld is en
ook niet te krijgen is.

Ten overvloede werd de Bank ge-
plunderd en is er een staat van
regeeringloosheid ingetreden. Ameri-
ka is op het punt tusschenbe.de te
treden.

MexlCO. De voorloopige President
Euladio Gutiérrez heeft er genoeg
van ; hij deed afstand van de regee-
ring en vertrok naar elders. De veel-
vuldige moorden en diefstallen wer-
den hem te bar.

Naar het schijnt zal Villa nu
gevolg geven aan zijn vroeger reeds
opgezet plan en een afzonderlijke
republiek in het Noorden vau Me-
xico stichten, het meer Zuidelijk ge-
deelte overlatend aan Zapata. De
toestand in Mexico is nog ellendiger
dan in België. De verwoesting is
algemeen eu de armoede zeer groot.

Buitenland.

Herstel van het Gezantschap bij
den H. Stoel.

Bij behandeling der staatsbegroo-
ting afdeeling Buitenlandsche Zaken
had Mgr. Dr. Nolens gelegenheid
het volgende te zeggen i

Nu nog slechts een enkel woord.
De heer de Beaufort heeft de aan-
dacht van de Regeering gevestigd
op enkele punten en nu moge het
mij veroorloofd aijn daarbij nog één
punt te voegen. Het is een feit dat
zper veel besproken en beschreven
wordt, dat Engeland een gevolmach-
tigd Minister en buitengewoon ge-
zant bij den Heiligen Stoel heeft be-
noemd en naar het schijnt is ook
van andere landeu een dergelijke be-
noeming te verwachten. Tk stel dat
feit op den voorgrond. Welke betee-
kenis daaraan gehecht wordt kan
o. a. blijken uit een artikel in het
niet kerkelijk gezinde blad Secólo,
waarvan wij in het Handelsblad van
Woensdag 16 December, ochtendblad,
eerste blad, een verkorte vertaling
en inhoud vinden, en waarin o. m.
gezegd wordt : „Met de benoeming
van den Eugelschen gevolmachtigde
komt de actie van het Vaticaan iv
een nieuwe phase; de deelneming aan
de diplomatieke vredesonderhande-
lingen is van nu af aan verzekerd."

Mijnheer de Voorzitter ! Het is dui-
delijk, dat bet belang zoo niet het
eenige dan toch het noofdmotief ge-
weest is, dat bij deze regeer iugsda-
den gewerkt heeft. Ik meen, dat dit
moeielijk voor tegenspraak vatbaar
Is, en nu veroorloof ik mij de aan-
dacht van onze Regeeriug te vesti-
gen op de vraag — zonder natuurlijk,
indien de Regeering geen antwoord
wenscht te geven, thans op ant-
woord aan te dringen —of het be-
lang van ons land thans niet mede
brengt op een voor ruim veertig
jaar genomen beslissing terug te ko-
men.

De Italiaansche correspondent van
het Handelsblad voegt bij zijn verta-
ling van het artikel uit deSecólo het
volgende:

„Laten wij het verblijdeude in
de feiten zien; opmerken hoe door
dezen zoo materialistisch lijken-
den oorlog de grootste geestelij-
ke macht der wereld in gezag en
invloed rijst, hoe, nu alle andere
diplomatieën door het wapenge-
druisch tot zwijgeu ziju gebracht,
die van het Vaticaan successen

De Katholieken in Mexico.
Reeds meermalen vestigden wij de

aandacht op de vervolgingen, welke
de katholieken en vooral de katho-
lieke geestelijkheid in Mexico te ver-
duren hebben.

Hoe ondraaglijk de toestand ge-
worden is, moge blijken uit bet feit,
dat twee aartsbisschoppen en twee
bisschoppen uit Mexico zijn moeten
vluchten naar Cuba, terwijl de aarts-
bisschop Mora van Mexico City, ecu
eerbiedwaardig grijsaard, in verban-
ning leeft te Havanna.

Bij hem bevindt zich Mgr. Friscbler,
aartsbisschop van Yucatán en nog
veertig andere priesters. De eenige
bisschop, die nog in Mexico ver-
blijft en noch iv degevangenis wordt
gehouden, noch zich behoeft te ver-
bergen, woont op het gebied van
den opstandelingen-aanvoerder Za-
pata, die de geestelijken niet ver-
volgt.

De Gouverneur van Nueva León
heeft een decreet uitgevaardigd, waar-
door de god-dienst onderdrukt wordt
cu de katholieken op b. dreiging van
doodstraf verboden wordt het H Sa-
crament der Biecht of het H. Sa
crameut des Abaars te ontvangen
„Het Katholieke Westen" merkt
hierbij op, dat de Boksers in China
niet erger optraden dan de vreese-
lijke horden van Villa, den bescher-
meling van den president en den
staatssecretaris van N. Amerika.

Daar de regeering der Vereenigde

Staten zich tamelijk passief houdt
tegenover de verzoeken en deklachten,
heeft de „Church Extensión Society"
honderden naar Vera Cruz gevluchte
priesters en zusters naar de Veree-
nfgde Staten doen brengen, daar
hun leven na het vertrek der Ame-
rikaaneche troepen gevaar liep.
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behaalt. Is het niet troostrijk te
weten, dat het zwaard niet al-
les is?"

Het is natuurlijk niet te doen om
sui cessen : het is te doen om het
welzijn en den vrede, niet alleen van
een enkel land of een enkel landje,
mear van de geheele menschelijke
samenleving, en hoe meer dergelijke
getstelijke krachten, van welken aard
da i ook, in het werk gesteld kun-
nen worden om dat hooge doel te
bei eiken, des te beter."

De „Tijd" wijdde een hoofdartikel
aan het zelfde onderwerp en meent,
da'; nu Engeland een gezant naar
den Paus afvaardigt, Frankrijk zijn
onderbroken traditie te Rome weer
wil aansluiten, Servië en zelfs Turkije
dotande zijn een vast gezantschap bij
het Vaticaan te vestigen, het ook voor
Nederland de vanzelf aangeboden
gelagenheid schijnt, om tegenover
de standvastige welgezindheid van
den Paus jegens ons land de diplo-
matieke beleefdheid te herstellen,- die
geschonden werd door het beleedi
gei de besluit van 4 Februari 1872,
hetwelk de Nederlandsche legatie bij
het Vaticaan ophief.

"Vooral het ministerie, dat als
extra parlementair van geen partijen
wilde afhankelijk zijn, zal zich in
elk geval niet laten ititimideeren
door de nawerking van een anti-
paapschen nijd, die bij een handjevol
lieden in ons land nog uit een ver-
geten tijdperk is overgebleven. Het
heeft dan ook hier een ongezochte
kans, om zijn gevoelens van pacifi-
catie en zijn oprechte gezindheid
jegons de Nederlandsche katholieken
te bevestigen, die de Premier den
lOn Dec. 1913 openbaarde in de
bel )fte, dat hij rekening zou houden
met „het rechtsgevoel der rechter-
zijde."

Het H. College.

Nu een nieuw pontificaat aange-
vangen is, kan het zijn nut hebben-
mede op de mogelijkheid van een
aanstaand Consistorie rekenende —
de juiste samenstelling van het H.
College te geven.

Onder Pius X stierven 48 kardiua-
len en wel : 1 door Pius IX, 41 door
Leo XIII en 6 door hem zelven ge-
crei'aerd.

Op het oogenblik van zijn afster-
ven waren er G 5kardinalen, van
wie er 8 niet aan het conclaaf deel-
namen n. 1. de Italianen Martinelli
en Prisco, — de Oostenrijker Bauer, —
de Hongaar Vaszary, —de Fransch-
man Dubillard, —de Canadees Bé-
gin, — de Noord-Amerikanen Gibbons
en O' Connell, zoodat dit 57 leden
telde n. 1. 31 Italianen en 26 nief-Ita
lianen.

Sedert dien werd kardinaal della
Chiesa paus en stierven de Eminen-
ties Dubillard, Cavallari en Ferrata,
zoodat er overblijven 61 kardinalen
en derhalve 9 vacaturen zijn.

Van die 61 creëerde er Leo XIII
20 en Pius X 41. Van hen zijn er
6 kardinaal-bisschop,—46 kardi-
naal-priester (4 vacaturen) —en 9
kaïdinaal-diaken (5 vacaturen).

Van die 61 Eminenties zijn er:
31 niet-Italianen en wel 2 Portu
geezen, 5 Spanjaarden, 6 Franschen,
1 Belg, 1 Nederlander, 2 Britten, 1
ler. 1 Canadees, 3 Noord-Anierika
nen, 1 Braziliaan, 1 Beier, 1 Duit
schar, 3 Hongaren, 3 Oostenrijkers

Van die 31 mc<-Italianen zijn er 4
aan de Curie n. 1. Merry del Val,
Billot, Gasquet en van Rossum, —
25 béietten een bisschopszetel —en
2 n. 1. Netto en Vaszary zijn eme
riti. 30 Eminenties zijn Italianen,
van wie er 22 aan de Curie zijn en
en 8 een zetel in de Italiaansche
monarchie bezetten. In het geheel
telt de Curie dus 26 kardinalen, van
wie er 15 één en 3 twee bestuurs
lichamen beheeren. Bovendien doet
ééne Eminentie als plaatsvervanger
dienst.

Van de 61 kardinalen behooren er
9 tot een orde of congregatie en wel:
2 Franciscanen, 1 Jezuïet 1 Redemp-
torist, 2 Beuedictijnen, 1 Karmeliet,l
Augustijn.

Van de 61 kardinalen zijn er
thans 52 bisschop en 9 priester.

Een Verklaring van Minister
de Broqneville.

Ie Belgische minister-president ba-
ron de Broqueville, die thans te
Londen verblijft, is aldaar door een
correspondent van de „New York
Wcrld" geïnterviewd.

■ Ie Amerikaansche journalist wees
er den minister op, dal in de Ver-
eenigde Staten van Duitsche zijde
weid beweerd, dat de toestanden in
België, wat den nood betreft, die
do >r de werkloosheid en andere ge-
volgen der Duitsche invasie is oht-
stean, overdreven zijn afgeschilderd
en dat, in de komende maanden
on ler Duitsch beheer, de hongers-
nood zal worden vermeden door het
hei penen der fabrieken en de alge
meime hervatting van het zakenle-
ven en de industrie.

Baron de Broqueville antwoordde,

dat de algemeene toestand pijnlijk
met deze beweringen io strijd is, en
wel om de volgende redenen.

De oorlogsschattingen, die nog
voortdurend aan iedere Belgische
gemeente worden opgelegd, hebben
de hulpbronnen van kapitaal in ons
land doen opdrogen ; een van de
bedoelingen dezer schattingen was
om België's handel en industrie te
verwoesten. Daarbij zou met geen
enkel vreemd land het drijven van
haudel worden toegestaan, zoodat
er gedurende de Duitsche bezetting,
geen markt zou zijn voor onze pro-
ductie, zelfs indien onze industrie
herleefde.

Van de burgerlijke mannelijke be
volking zijn er velen als gijzelaars
naar Duitschland gevoerd, en zij,
aan wie het toegestaan is in Brussel,
Antwerpen, uf andere steden te blij-
ven, zijn beroofd van alle vrijheid
van handelen of beweging, zoodat
't voor hen onmogelijk is eenig be-
roep uit te oefenen of het dagelijksch
brood te verdienen.

De requisities van voedsel, die
zonder ophouden in alle gemeenten
worden gedaan, zijn niet alleen wreed,
maar zelfs ontzettend geweest en
schenden het tot dusver algemeen
erkende begim-el van internationale
wetgeving, dat de militaire bezetting
van een land de verplichting mede-
brengt, om te zorgen voor het on
derhoud der bewoners, die door de
voorwaarden der bezetting beroofd
zijn van de gewone middelen om
het dagelijks brood te verdienen.

Hongersnood is tot nu toe alleen
voorkomen door de voedsel-ver-
schaffing door de welwillende tus-
schenkomst van de commissie tot
ondersteuning van België, opgericht
en ondersteund door de edelmoedig-
heid der Amerikaansche en Engel-
sche volkeren en de bewering, dat
er eenige mogelijkheid bestaat, dat
door de herleving van industrie en
handel gedurende de Duitsche be
zetting onze lnudgenooten zich zelf
zouden kunnen onderhouden, kan
alleen worden verspreid met het
doel om het, reeds ondragelijke lij
den van het Belgische volk nog te
vermeerderen, door de eenige bron
nen te doen opdrogen.

De Belgische oorlogscontrlbutiën.

BRUSSEL, 22 Dec. (W.8.) Bij de
succesvolle regeling der Belgische
oorlogHcontributiën wordt o.a. aan-
geteekend :

De door den landdag der 9 Bel-
gische provinciën genomen besluiten
om de door den gouverneurgeneraal
aun de Belgische bevolking opge
legde jaarlijksche contributie van
480 millioen francs door uitgifte van
schatkistbiljetten te doen binnenko-
men, losten een reeks belangrijke
vraagstukken op Tot nu toe wer
den de con tributien aan de afzon-
derlijke steden opgelegd, terwijl de
vermogende personen diebuiten woneu
daarvan verschoond bleven. Den weg
van eene* staatsleening of uitgifte
van het Duitsche bestuur kon men
reeds uit volkenrechtelijke overwegin
gen niet inslaan, daarom werd de weg
gekozen om eene contributie aan de 9
provinciën op te leggen, haar voor
het opbrengen van het bedrag* soli
dair aansprakelijk te maken.

Bij de vóór-besprekingen met ver
tegen woordigers der députatious
permanentes" toonde zich haar stre-
ven naar tegemoetkoming, zelfs een
zekere neiging tot zakelijke mede
werking Zij spraken er in ha;t open
baar hare voldoening over uit, dat
op het oogenblik eene directe be-
lasting aan het land bespaard bleef
en de dekking der echatklBtbilj«tten
op den vredestijd wordt overgedra-
gen. De requisities, die tot nu toe
met bons betaald werden, zullen
voortaan in baar geld woerden ver-
effend. Het is zeker als eên vreug-
de te beschouwen, dat het midden
iv den oorlog gelukte 9 provinciale
staten bijeen te roepen en ze te be-
wegen het voorstel der Duitsche re-
geering te aanvaarden. De wijze en
het gevolg van de oplossing der
kwestie van de contributiën en de
requisitiën doen tegelijkertijd recht
aan de eischen van den overwinnaar
en aan de draagkracht van het land
en zijne wetgeving en ze brengen in
zijne moeilijke economische verhou
dingen een dringend noodzakelijke
orde.

Oorlogskroniek.

9 Oct. Antwerpen gevallen ; nog
enkele forten ziju in handen van de
Belgisch-Gngelsche troepen. I>e hoofd-
macht van de Belgisch-Engelache
troepen verlaat de stad aan de
Westzijde. De bruggen over de Schel-
de laat men springen, üe uittocht
van de Belgische bevolking naar Ne
derland duurt voort.

Op het Oostelijk oorlogeterrein be-
zetten de Russen wederom Lyck in
Oost-Pruisen.

De Russen worden door de Oos-
tenrijksche troepen uit de Karpaten
teruggedrongen; de Uszok-pas van
vijanden gezuiverd.

10 Oct. De geheele vesting Ant-

werpen met alle forten in handen
der Duitschers. Het Belgisch-Engel-
sche bezettingsleger trekt in de rich-
ting Gent-Brugge-Ostende af. Bij
St. Nicolaas wordt de achterhoede
van bet leger afgesneden ; een aan
tal soldaten worden gevangen ge-
nomen, 20.000 Belgen 'en 2000 En-
gelschen worden in Nederland geïn-
terneerd.

Op het Westelijk oorlogsterrein
wordt Reims opnieuw gebombar-
deerd. Westelijk van Rijssel en bij
Hazebroeck hebben cavaleriegevech-
ten plaats.

De Russische kruiser „Pallada"
wordt door den Duitschen onderzeeër
U 26 voor den Finschen Golf in
den grond geboord.

11 Oct. De verbondene troepen
behalen enkele plaatselijke voordce-
len ten Noorden van de Oise.

Duitsche vliegers werpen een bom
op de Notre Dame te Parijs, welke
slechts geriuge schade aanricht.

Przemysl wordt door de Oosten -
rijksche troepen ontzet. In Zuid Po-
len dringen de Oostenrijk-Duitsche
troepen tot de Weichsel door. Po-
gingen van de Russische troepen,
om Zuidelijk van Iwangorod de
Weichsel over te trekken, worden
afgeslagen.

12 Oct. De Fransche troepen be
halen op het Westelijk oorlogster-
rein ten Noorden van Atrecht en-
kele voordcelen.

De Duitsche troepen bezetten Gent.
Het Antwerpsche gemeentebestuur

en de Duitsche gouverneur dringen
er op aan, dat de Belgische vluch-
telingen uit Nederland weer naar
Antwerpen terugkomen. Duizenden
Belgische militairen worden nog aan
onze grens ontwapend en geïnter-
neerd.

Zuidelijk van Warschau worden
de Russiche troepen door de Duit
schers en Oostenrijkers teruggewor-
pen. De Russen doen een laatste
bestorming op Przemysl, mair wor-
den afgeslagen. De Oostenrijkers be-
zetten weer Jaroslaw.

Begin van het proces tegen de
daders van den aanslag op aarts-
hertog Ferdinand te Serajevo.

13 Oct. Rijssel wordt door de
Duitsche troepen bezet; er worden
4500 gevangenen gemaakt.

Gevechten tusschen het uit Ant-
werpen teruggetrokken Engelsch-Bel
gische leger met de Duitsche troe
pen in de buurt van Brugge.

De Belgische regeering van Osten-
de naar Havre verplaatst.

Kolonel Maritz is in Zuid-Afrika
in opstaud gekomen tegen de En
gelachen en maakt gemeene zaak
met de Duitschers.

De Russen worden bij Schirwindt
in Oost-Pruisen geslagen. Lyck weer
door de Duitsche troepen heroverd.
Bialla door de Ruseen ontruimd.

14 Oct. De Duitsche troepen be-
zetten Brugge.

Bij Ostende wordt hevig gevochten
tusschen het Engelsch-Belgische le-
ger en de Duitsche troepen.

De verbondenen bezetten Yperen
en meldden voordcelen bij Berry au
Bac behaald.

Een laatste aanval van de Russen
op Lyck wordt afgeslagen. In Ga
licië dringen de Oostenrijkers verder
op en bezetten de versterkte hoog-
ten van Starasol, Zuidelijk van
Przemysl.

Neutralen en non-combattanten
verlaten Tsingtau.

15 Oct. Duitsche troepen bezetten
West-Capelle, Knocke, Heyst en Os
teude.

De eerste schermutselingen hebben
plaats aan het Yserkanaal bij Nieuw-
poort en Dixmuiden.

Noord-Westelijk van Reims wor-
den Fransche aanvallen afgeslagen.

De Engelsche kruiser „Uawke"
wordt in de Noordzee door een
Duitschen onderzeeër getorpilleerd.

In Zuid-Afrika raken de troepen
van Marits slaags met de Unie-troe
pen onder kolonel Brits.

16 Oct. Op het Westelijk oorlogs-
terrein behalen de Franseben voor
deelen tusschen Atrecht en Albert.

De Oostenrijkers werpen in Galicië
de Russen terug bij Wyszkow en
verslaan de uit het comitaat Mar
maios verdreven Russische troepen
bij Ratro.

17 Oct. Het Belgisch leger zet
zich als uiterste linkervleugel vau
het leger van de verbondenen aan
het Yserkanaal vast en houdt de
Duitsche troepen, die daar opdrin-
gen, tegen.

De Engelsche kruiser „Undaunted"
en vier Engelsche torpedojagers ko-
men bij de Nederlandsche kust in
gevecht met de Duitsche torpedoja-
gers S 115, S 117, S 118 119. S

De Duitsche torpedojagers worden
in den grond geboord.

Op het Oostelijk oorlogsterrein
duurt de strijd bij en Zuidelijk van
Warschauw voort. In Galicië wor-
den de bij Wyszkow geslagen Rus-
sische troepen door de Oostenrijk-
sche troepen achtervolgd.

De Japansche kruiser „Takischio"
wordt in de Kiau-Tsjan-baai door'
de Duitsche torpedoboot S 90 in
den grond geboord. De bemanning
wordt door deS 90 op de kust gezet.
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NEWYORK.

Dit is de eenige petrolie, welke gedurende de laatste 38
jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft. Geen gevaar vooi

ontploffing, geen rook, geen stank. Volkomen veilig.
I Te koop bij C WINKEL EN ZONEN.

HAVEN-NIEUWS.
VAN 16 JAN.-30 JAN.
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Wire Fencing i» bett all through.
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FARM. RANCH LAIrVN. POULTRY.
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Exclusive Agent for the Outch W-

Personas Delicadas.
Las personas flacas y faltas de

fuerzas, vigor, emprendimiento, etc.,
hallaran en la Emulsión de Scott
un auxiliar ideal y eficaz para ad-
quirir plena salud. Lleva nutrición
a todas partes del organismo, san-
gre, nervios, músculos, etc. Es en
realidad un gran tónico :

„En mi práctica he obtenido siem-
pre brillantes resultados con la com-
binación feliz titulada Emulsión de
Scott," y se explica tal efecto, pues
ella une la acción tónica de los hi-
pofosfitos con la eminentemente nu-
tritiva del aceite de hígado de ba-

cálao. Apí es cpie u n organismo debi-
litado se benéfica de modo rápido
al tomarla." Dr. Rafael Jelámbí,
Caracas, Venezuela.

Photographische Inrichting
Soublette et Fils,

HOPPHOTOGR AFEN
VAN

«fe
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H. >I. <le Koningin tier Nederlannen

BEKROOND
te Amsterdam 18b3.
„ Antwerpen 188ñ,

Chicago 1893, en„ Curacao. Eerste Prijs Eere-
medaiJle, 1904.„ Brussel, 1910

Curacao, Waterkant Otra-
banda.
*^m-»-R*«-»i-^««««""»'----*-*-*-*-miii ■ ■ lili

Adverteert steeds
IN DB

Amigoe di Curasao.
vhif&r^^

$úúm %uü g %*p%& Í%MU % %unfo £%pw
rtienen el gusto de participar a sus *í tienen el gusta de participar a sus

amigos y relacionados que su hifo J. amigos 3> relacionados que su hija
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ha contraído esponsales con la Senoritajha contraído esponsales con el Señor
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