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DE OORLOG.
't Schijnt cynisch wreed, maar wij

verheugen ons, dat de wederzijdsche
belegering is opgebrokenen decroepeu
overal weer tot volle actie zijn ge-
komen.

Nu het toch eenmaal oorlog is,hopen we, dat de verschillende par-
tijen het maar zoo gauw mogelijk
uitvechten

In de laatste acht dagen zijn er
vele stoute, koene daden te vermel-
den.

De Verbondenen hebben het in Bel-
gië zeer zwaar te verantwoorden ge-
had. Nieuwpoort, reeds lang plat ge
schoten, werd weer eens opnieuw door
de Duitschers gebombardeerd om de
Verbondenen uit hun stelling te ver-drijven. Maar in plaats van achter-
uit, zijn de Verbondenen vooruit ge-
gaan en hebben zich nieuwe posities
veroverd in Lombaertzijde. Dit punt
is van strategische beteekenis, gelijk
wel blijkt uit de vele gevechten, wel-
ke daar geleverd werden. Men ver-
gete niet, dat nog altijd het yzer
gebied overstroomd is. Het waterhoudt de Duitschers op een afstand,
maar ook de Verbondenen. De dro-
ge plekjes en hooger gelegen wegenzijn daar nu goud waard. Langs devnigebleyen duinen opkruipend, heb.ben de Verbondenen nu een prachtig
standpunt veroverd om hun zwaar
geschut op te stelleu, en daarmedede opslagplaatsen van voedsel en
ammunitie der Duitschers te beschie-ten.

Ook rondom Yperen werd wederherhaaldelijk en zwaar gevochten,
maar ook bier handhaafden de Verbondenen hun veroverde stellingen.
Zeebrugge heeft ook weer eens bezoekgehad van vliegeniers, die met hunbommen een onderzeeër vernielden,een benzine-tank in brand schoten,alsmede een kruit-magazijn, waarbij
ook talrijke manschappen omkwa-
men.

Op hunne beurt hebben de Duitschevliegeniers weer Duinkerken gebom-
bardeerd en de Engelsche kust. Een
heele reeks steden werd daar bezocht,
maar men is daar thans op hun
komst voorbereid en dooft eenvoudig alle lichten, zoodat zij niet zien
kunnen waar zij zijn. Maar de vlie
geniers lieten hun zoeklichten op deglinsterende spoorstaven vallen en
volgden de spoorlijn. Zoo kwamen
ze vanzelf in de met elkander doorhet spoor verboudene steden. De
materiëele schade door hun bommen veroorzaakt is betrekkelijk ge-ring, maar er werden helaas tochnog verschillende mensehen, mannen,vrouwen en kinderen, gedood.In den Elzas heeft Grl. Galieni,de Gouverneur van Parijs, de leidingop zich genomeu, daar Grl. Pau

met een eervolle opdracht naar
Rusland is gereisd om ecu Groot
vorst een hooge onderscheiding te
overhandigen. De Franschen nemen
hoogere posities in dan do Duit-
schers, die in de nauwe dalen en
bergpassen zeer veel last van de
kleine bergstroomen en riviertjes
hebben, terwijl zij voortdurend door
hun vijand wordeu beschoten.

In het Noorden van Frankrijk
wordt over eu weer gestreden met
afwisselend ¡¿eluk, maar van de ge
deeltelijke overwinning der Duitschers
bij Soissons is door hen verder
weinig partij getrokken.

Het noofdnieuws van de week is
echter het Zeegevecht tusschen Duit-
sche en Engelsche dreadnoughts,
waarop reeds zoo lang werd gewacht.

Het gevecht heeft plaats gehad in
de Noord-Zee, ± 100 mijl ten N.
van Nederland.

Zaterdagmorgen 23 Januari, heel
in de vroegte, voer een Engelsch
eskader, bestaande uit slagschepen
en lichte kruisers onder commando
van Vice-Admiraal David Beattyen
een flottielje torpedoveruielers onder
Comodore Tyrwhit, toen plotseling
aan den horizou vier groóte Duitsche
slagschepen zichtbaar werden, die
vergezeld van lichte kruisers en tor-
pedojagers, in dekoers van de Eugel-
sche kust stevenden. Niet zoodra
had de Duitscher den Engelschman
opgemerkt, of hij wilde zich weer
bínnen zijn mijnengordel terugtrek-
ken. Het werd een woedende jacht
tusschen de Engelschen en de Duit-
schers. Ten slotte kreeg de super
dreadnought Lion, die voorop ging
en gevolgd werd door de Princes
Royal, New-Zeéland en Indomitable, den
Duitschen gepantserdeu kruiser Blü-
cher onder schot, ofschoon slechts
de puntjes der masten aan den ho-
rizon te onderscheiden waren. De
Duitsche Derflinger, Seydlitz en Moltke
hielpen toen een handje mee om de
schoten te beantwoorden.

Om half tien begon dit gevecht
op zee en om één uur zonk de Blü-
cher, na eerst een weinig uit de gevechtslinie gestoomd te zijn. Van
de 885 opvarenden werden er slechts
123 gered. De Duitschers wisten
zich te dekken door de drie 42 cM.
kanonnen van Helgoland en liepen
een vluchthaven binnen.

Den volgenden dag schijnt er nog
een nagevecht te hebben plaats ge
had tusschen kleine kruisers en tor
pedo's, althans de Duitsche Gazelle
liep deerlijk gehavend een Zweedsche
haven binnen, terwijl de Engelsche
torpedoflottielje de haven van Eden-
burg binnenviel met nog 81 over-
levenden der Blücher. Ook Com-
mandant Ebdmann bevond zich
onder deze laatsten. Om ziju moe-
dig gedag liet men deu Comman-
dant zijn degen behouden.

De geestdrift in Engeland over-
deze overwiuning op zee is buiten-

gewoon De Engelschen verloren
slechts 1 officier en 13 matrozen
aan dooden, 3 officieren en 2G ma
trozen waren gewond.

L'Apologetique de la Guerre.
Een bisschop over de Duitschers.
Tot de meest krasse uitingen overDuitschers door kerkelijke gezagdra-gers behooren de volgende verkla-ringen, door mgr. Bouuefoy, bis-schop vau Aix, afgelegd aan deupublicist Contamine de Latour en

gepubliceerd in de „Gaulois." Ik geefze zonder commentaar:
Wij moeten ons ontrukken aandat verfoeilijk zaad der Duitsche fi-losophie. Ik verzeker u, dat, indien

wij dit deden, er een schoone over-winning zou zijn behaald voor deFrausche rede. Overwinnaar zijn ophet slagveld is schoon, is verheven,doch den vijand overwinnen opgeestelijk gebied is ook noodig. Wantde Duitschers zijn er niet mede te-vreden, ons ten ouder te breugen
roet huu industrie, hun spionnen enhun legers. Zij hebben ons vergif,
«.f*

tr,et hun hlosophie. die ten
8-otte ons karakter heeft misvormd.

En dat is een geduchte vijand,
vooral, daar wij hem niet voldoen-
de zien, omdat hij in 't geheim
tusscheu ons is geslopen, zonder dat
wij de uitwerking voelden van zijn
geleidelijken inval, gluiperig, onver
biddelijk.

„De Duitsche filosophie is hetKan-
tisme, dat alles tot zichz6lven te-
rugbrengt, zonder rekening te hou-
den met de openbaring. Het is die,
welke de moraal omschrijft als een
uitvloeisel van het individu; die be-
weert, dat de mensch de waarheid
niet ontvangt; maar dat hij zelf zijn
waarheid maakt. Zij is in kwetsen-
de tegenspraak met onze natuur
lijke neiging, met ons geloof, onze
tradities, met dat verheven ideaal
waaraan wij de superioriteit van
ons geslacht Verschuldigd zijn. Eu
toch, wij hebben haar invloed on-
dergaan, omdat zij vleit, en omdat
zij bevrijdt vau alle breidels.

De filosophie van Kant is een pro-
duct der Germaansche „Kultur".
Nu wij bezig zijn tegen den verdruk-
ker te strijden, moeten wij ons ook
van deze verdrukking bevrijden. La-

ten wij weer geheel Franschen wor-
den met onze gebreken, het zij zoo,
maar ook met onze deugden.

Overigens ziet men tot welk een
monsterachtige afdwaling het Kan-
tisme iv Duitschland heeft geleid :
den ellendigen hoogmoed, welke
blijkt uit alle daden, en de ge-
schriften van zijn denkers, die doen
gelooven, dat de heele wereld geen
te groóte prooi is voor huu heer-
schersdroomen, die massamoorden,
die manslagen, die pluuderingen, die
brandstichtingen, die systematische
verwoestingen, volvoerd onder voor-
wendsel van een zoogenaamde be-
schaving, voorts de afschuwelijke
schendingen van de heiligste rech-
ten, waarvoor de Duitschers geen
verontschuldiging bieden, maar waar-
op zij zich beroemen I Hun moraal
leeft iv hen. Zij maken zelf hun
waarheid!

Aan wien de schuld ?
Men schrijft uit Noorwegen :
Het Katholieke Noorsche Weekblad
Sint Olaf' dat, voor zoover zijn

bestek het toelaat, bij voorkeur in
zijn oorlogsnieusvs de mooie daden
van heldenmoed, zelfopoffering en
godsdienstzin ter vermelding waardig
keurt en alles vermijdt, wat geschikt
is om haat te wekken of antipa
thieën te bestendigen, schrijft onder
bovenstaande!) titel een belangrijk
opstel, dat ieder ter harte kan ne-
men.

Aan wien de schuld ? aldus'vraagt
het. Geen vraag komt bij hoog eu
laag in deze dagen van rampspoed
dikwijlder ter tafel dan deze : Wie
draagt de schuld van dezen oorlog
en van zijne verschrikkingen ? Som-
migen, misschien de meesten, zeggen:
„'t Spreekt van zelf, dat hij het is,
die den oorlog verklaarde." „Neen",
zeggen de anderen, „hij is 't, die
door zijn oorlogstoebereidselen en
zijn geweldige mobiliseering den an-
deren tot de oorlogsverklaring heeft
gedwongen, om zelfniet weerloos over-
vallen te worden."

En vvie draagt do gebuid, vaa het
verwoesten der monumenten, van
het in puin leggen van steden en
dorpen, van het neerschieten der bur
gers ?" „Zij, die het deden", zeggen
wederom sommigen, misschien wel
de meesten. „Neen" — zeggen ande
ren — „niet zij, maar diegenen, die
de monumenten tot oorlogsdoelein-
den gebruiken, en, in strijd met 't
volkenrecht, verraderlijk soldaten
vermoordden of gewonden vermink-
ten."

leder, wiens vaderland in den oor-
log betrokkeu is, antwoordt oufeil
baar, dat hij, die tegen het dierbaar
vaderland oorlog voert, do heele
schuld draagt. Zij denken er niet
aan, dat toch beide partijen in de
zelfde zaak onmogelijk schuldig en
onschuldig kunnen zijn, en vooral
denken zij er uiet aan, dat zij zelf
in de meeste gevallen niet in staat
zijn, zich een zaakkundig oordeel te
vormen. Verreweg de meesten toch
hebben noch de feitenkennis, noch
de overige bewijsmiddelen tot hunne
beschikking, zouder welke toch een
rechtvaardig oordeel onmogelijk is.
Men laat eenvoudig of zijn gevoel
of zijn belang het oordeel vellen —en er zijn geen onrechtvaardigere
oordeeleu dan juist deze. Willen wij
ons uiet blootstellen aan het gevaar,
ons schuldig te maken t.an onrecht-

vaardigheid, dan moeten wij erken-
nen en toegeven, dat wij inderdaad
niet weten, wie onmiddellijk verant-
woordelijk is voor dezen oorlog en
deze verwoestingen en wie derhalve
voor God voor deze zware schuld
ten gerechte zal gedaagd worden.
Maar dit belet ons als christenen
niet, te achtprhalen, wie de middellij-
ke verantwoordelijkheid van al dien
rampspoed draagt.

Wanneer men een steen in 't wa-
ter werpt, dan is zonder twijfel de
steen de naaste oorzaak van de
stoornis in 't water; de eigenlijke
oorzaak ligt in hem, die den steen
wierp. Treft ons de zweepslag van
een vijaudelijken aanval, dien wij
voor onverdiend houden, dan is het
zouder twijfel de zweep, die we voe-
len, maar wij moeten toch er aan
denken, dat eene hoogere hand de
zweep voert.

God laat toe, dat wij getuchtigd
worden, en de oorlog is een bezoe
kiug van Zijne hand. Wee ons, wan
neer wij, als Jerusalem, den tijd on-
zer bezoeking niet erkennen; wan-
neer wij, onder de straffende hand
Gods. niet inzien, dat God de wereld
straft, en ons met de wereld, om
onzer zonden wille Want wij zijn
zelf -de werkelijke schuldigen. Denken
we er slechts aan, dat enkele maan
den geleden, wij allen het eens wa-
ren, dat het zóó niet langer kou
voortgaan. Dreigde niet het onge-
loof, dat alles wat heilig is wil ver-
pletteren eu met steeds grootere
driestheid optreedt —en met het on-
gelooi eene weerzinwekkende schaam
teloosheid en eene grenzenlooze on-
zedelijkheid — als een stormvloed
heel Europa te overstroomen ? Wer-
den niet reeds de kinderen van de
christelijke zedeleer vervreemd door
eene moraal zonder dogma ? Werd
de godsvereering niet bespot, de hei-
liging van den Zondag niet syste-
matisch veronachtzaamd ? Werd niet
de heiligheid van het huwelijk op
cynische wijze aangevallen en onder-
mijnd ? De geboden Gods, de geboden
der Kerk en die der natuurwet in
't openbaar veracht ? Het bestaan
van God voorgesteld als een hinder-
paal voor aardsch geluk, zoodat men
dit bestaan outkende en het genot
en deu rijkdom als afgoden aanbad?
Ontkende men niet de onsterflijkheid
der ziel en de straf van het hierna-
maals ? Werd niet over al het bo
vennatuurlijke een banvloek uitge-
sproken ? Stond de Kerk, de hoed-
ster van het bovennatuurlijke leven,
uiet in vele landen bloot aan de
ruwste vervolgingen onderdrukking;
en miskenden zelfs diegenen, welke als
goede Katholieken te boek wilden
staan, haar gezag niet ?

Hand in hand hiermee ging eene
mateloosheid in spijs en drank en
eene bandeloosheid in de kleeding,
zooals men ze slechts in het heiden-
dom kan vinden. Het christelijk

ideaal, de navolging van Christus,
verdween meer en meer; dikwijls zóó
zeer, dat men verschrikt uitriep :
„Hoe kan God 't nog langer dulden?"

En nu, nu de geesel Gods over ons
is gekomen, nu vragen we vol ver-
bazing : Wie draagt de veiantwoor-
delijkheid voor deze bezoeking?!

Dat ieder op zijn eigen borst klop-
pe eu zegge : mea culpa, mea maxi-
ma culpa; ik zelf eu mijne mede
menschen zijn in de ontaarde maat-
schappij de groóte schuldigen.

Gelukkigerwijze straft God altijd
als ecu Vader. De tuchtiging in Zijn
hand is altijd een geneesmiddel. Een
pijnlijke operatie moet de ziekte uit-
roeien, die voor de maatschappij ten
doode zou zijn. Hoe gewilliger wij de
rampen dragen en ons voegen naar
Gods inzichten, des te miuder streng
en des te korter van duur zulleu de
straffen zijn.

Zie, dat is de christelijke opvatting
van den fegenwoordigen lijdenstijd.
Waarom dan den vijand haten ? La-
ten we de zonden hatea; eerst en
vooral de eigen zonden, die over het
menschdom deze tuchtiging hebben
gebracht. Wij weten toch, dat slechts
een zeer, zeer klein gedeelte van hen,
die men nu „vijand" noemt, werke-
lijk schuld hebben aan dezen oorlog,
dien zij lijden en betreuren zooals
wij. Bijna al deze „vijanden" kunnen
wij „broeders in Christus" noemen;
en God verlangt, dat wij alle men-
schen beminnen, zelfs onze wezenlij-
ke vijanden; hos zouden we dan on-
ze broeders kunnen haten ? Zouden
we ze haten, dan worden we veel
schuldiger dan de meesten hunner.

Daarom: haat niet, veroordeel niet,
en grijp niet in het recht Gods, Die
sprak : „Aan Mij is het oordeel",
maar luister naar Gods woord, dat
ons liefde voorschrijft jegen9 onze
vijandeu eu vergiffenis eischt tot ze-
ven maal zeventig keer.

Priesters inden oorlog.
Eenige dagen na den val van

Longwij, vertelt Le Figaro, zag een
luiteuaut deu sergeant dien hij dood

gewaand had, terugkeeren in zijn
compagnie.

Gewond aan het hoofd en op twee
plaatsen aan de armen was deze
onderofficier, na verpleegd te zijn
in een ambulance in de achterhoe-
de, nog niet volledig hersteld, terug-
gekeerd op zijn post.

De luitenant maakte hem hierover
zijn compliment, maar raadde hem
toch aan, een bewijs te vragen, dat
hij zijn wonden in dienst had opge-
loopen.

„Dat kan later een uuttig docu-
ment voor je zijn, zeide de luite-
nant, om een burgerbetrekkiug te
krijgen

„Dank u voor den goeden raad
luitenant," zeide de sergeant, wieneen
puntbaardje een krijgshaftig uiter-
lijk gaf, „maar ik heb eene betrek-
kiug, die ik na den oorlog terug
krijg ik ben priester.

Een heldhaftige priester.

Aan een brief van een pastoor-
deken aan Mgr. den bisschop van
Wimes ontleeneu wij:

,Wij hadden in ouze compagnie
een priester die wij „onzen redder"
noemden, want, zonder hem zouden
allen, die aau de kogels ontsnap-
ten, niet meer in leven ziju. In een
woud lagen wij in een loopgraaf
geheel beroofd van drinkwater. Wij
Drachten er drie lange dagen door
en drie nachten. Er bevond zich
slechts water dicht bij de Duitsche
loopgraaf.

Al dien tijd heeft die priester, door
op handen en voeten langzaam voort
to kruipen in het slijk, voor ons
water gaan halen uit een bron, die
op bijna een kilometer afstand lag.
De held deed zoo eenige malen per
dag.

België lijdt gebrek.

In een persgesprek deelde de heer
W. A. van der Veen, voorzitter van
de Nederlandsche afdeeling van bet
uitvoerend comiteit van het Ant-
werpsch Centraal Bureau voor Vluch-
telingen het volgende mede over
den toestand der in België gebleken
Belgen.

Daar zijn te veel zaken, zoo begon
de heer Van der Veeu, die kunnen
leiden tot ontstemming, tot mis-
verstand, te groóte moeilijkheden
om uit een werkelijk neutraal oog-
puut de dingeu te verklaren eu recht
te laten wedervaren, zoodat ik maar
onmiddellijk zal aanvangen met het
feit dat de nood er is en ook dat
de factoreu werkzaam om dien nood
te bestrijden te zwak ziju om te

Een katholiek soldaat.
Onze Parijsche correspondent

schrijft ons:
Treffend is de hulde geweest bij de

Requiemmis voor de zielerust van
André Lerolle, (zoon van den be-
kenden katholiekeu afgevaardigde,
en ten gevolge eener doodelijke ver-
wonding op het slagveld overleden)
gebracht door abbé Lamay.



overwinnen ; dat de moeilijkheden,
verbonden aan leniging van dien
nood talrijk zijn ; dat het simpele
feit, dat zich meer dan 7 millioen
menschen daar bevinden en goed
gekleed en verwarmd moeten wor-
den, een zóó groóte beteekenis heeft,
dat men zich slechts heeft in te
denken in de dagelijksche nooden
van ons eigen vaderland met zijn
ruim 6 millioen inwoners om eenigs-
zins een voorstelling te krijgen van
den omvang van het schrikwekkend
vraagstuk. En nu heeft men in Ne-
derland, nog spoorwegen, booten,
kanalen, gevestigde handelsorgani-
saties, post, telegrafie, politie enz. enz.
Maar van dat alles bestaat in Bel-
gië slechts een schijn.

Geheele landstreken zooals de
beide Vlaanderens, Luxemburg, He-
negouwen en dergelijke, zijn totaal
afgesneden van het overige deel van
de wereld. Behoorlijke documentatie
en statistische gegevens, kortom
alles wat noodig is om het vraag-
stuk te overzien, bestaan niet, zijn
niet verkrijgbaar. Wat wij van den
nood weten, weten wij door aan-
schouwing in de onmiddellijke cm-
geving der groóte centra en wat
men daar ziet, is reeds genpeg om
iemand te doen ijzen.

Wanneer er inderdaad esn strenge
vorst inzet, zullen duizenden ster
ven. Morgen reeds. Een scherpe Oos
tenwind zal verder de verzwakte
lichamen knakken en kinderen en
ouden van dagen zijn dan ten grave
gedoemd. Voeg daarbij nog het
schrikbarend spook der typhus en
andere ziekten — dan is het te be
grijpen, dat wij met stomheid ge-
slagen staan, wanneer dan nog een
kloeke boodschapper tot ons door-
dringt en verhaalt van de wonin-
gen in kelders, de in puin gestorte
huizen, van het bijeen kruipen van
verschillende gezinnen, van hetstrik
ken van hazen en konijnen, van het
vinden van bewaarplaatsen van half
rotte aardappelen, die Dog als lek-
kernij gelden, enz.

U zult vragen — zeide de heer Van
der Veen — wordt er dan niets, niet
genoeg gedaan ? 't Zou in hooge ma-
te onredelijk zijn, aldus ging hij
voort, om niet met blijdsckap en
dankbaarheid te wijzpn op hetgeen
het Comité National de Secours. het
Bockefeller Instituteen het Relieffund
doen en aanvoeren, maar dan komt
toch altijd weer het groóte probleem
om in een in oorlog zijnd land de
voedingsmiddelen te brengen op de
plaatsen, waar de nood is.

De transportmiddelen zijn te wei-
nig en te traag. De wegen of brug-
gen vaak slecht of verwoest ; de
controle, die noodig is tegen de
spionnage is noodzakelijk, terwijl
wisseling der bevelen en inzichten
elkoogeublik.ook al niet medewerken
om den toestand te vereenvoudigen.
Om in deze verwarring eerste hulp
te bieden en om iv dezen nood
daadwerkelijk te helpen, bestond er,
zeide de heer Van der Veen, maar
één weg: „Meu moet ten koste van
wat het wil ieder plaatsje kunnen
bereiken met levensmiddelen.

Men moet voorts groóte voorra-
den kunnen aanvoeren in goed ge-
legen centra : men moet geneeshee-
ren en medicijnen wel ter plaatse
kunnen brengen en men moet loca-
liteiten kunnen isoleeren, opdat ziek-
ten zich niet verspreiden.

Men moet ook correspondentie
mogelijk maken, opdat de meer
welgestelden geld kunnen ontvangen
uit het binLen- eu buitenland. Het
bankwezen moet, althans eeniger-
mate, tegen geld kunnen inwisselen
geldswaardige papieren, requisitie
bons en papiergeld, kortom de ru
dimenten van een maatschappelijke
indeeling moeten mogelijk worden
gemaakt.

Ik zwijg nog van herleving van
industrie en handel. Deze noodzake»
lijkueid is voor het moment secundair.

Op de vraag, op welke wijze men
dan haast voor dat alles hulp zou

kunnen bieden, antwoordde de heer
Van der Veen, dat dit alleen rao
gelijk is, al* alle regeeriugen (ook
van Nederland) den grooten phi
laDthropischen organisaties der we
reld steun verleeuen en geld zenden,
benevens transport-auto's en levens-
middelen Met een paar honderd
dezer voertuigen, zou veel kunnen
worden gedaan. Opslagplaatsen van
benzine zouden kunnen worden ge-
maakt De bescherming der Duitsche
militaire overheid zou kunnen wor-
den aangevraagd ; faciliteiten voor
verkeer kunuen worden verzocht.
De zaak iv het groot genomen, is
geen aangelegenheid, die kan worden
geregeld door ceu oorlogvoerende
mogendheid als Duitschland. en hoe
wel het ongetwijfeld diep zal gevoe-
len, dat hier een plicht rust op deu
overwinnaar, is het te begrijpen,
dat een Regeering, die verklaard
heeft, ten koste van den laatsten
man als het moest den strijd tot
ceu bevredigend einde te brengen —
dat zulk een regeering haar mili-
taire maatregelen niet zal willen en
zal mogen verzwakken, teneinde zich
in het overwonnen land met phi-
lunthrophie af te geven.

Het is wel eigenaardig, dat, ter-
wijl ik voor een oogenblik naar
mijn huis beu gegaan om te orde
nen en te regelen — zoo vervolgde
de heer Van der Veen — het vele,
waarmee het ontwrichte volksleven
in België mij bestormt en om voor
een oogenblik in den huiselijken
kring het Kerstfeest mede te vieren,
waarin het „Vrede op Aarde" mij
meer wordt dan troost, dit woord
in mijn geest zich plaatst tegenover
het schrikbeeld van ontbloote koude
¡ijken, versuft neerzittende moeders,
weenende hulplooze kinderen en va-
ders met bleeke gezichten en holle
oogen, de radeloosheid ten prooi,
vuistballend

Het ware toch vreeselijk, te den-
ken, dat verder op het Noordelijk
halfroud het publiek, in pelsen ge-
doken, ter kerke gaat, kerstliederen
aanheffend en kerstmaaltijden me-
devierend, elkaar verrassingen be-
reidt en blijde vreugdekreten van
kinderen zich doen hooren — dat
daartegenover op een plaats van
onze aarde, te midden van de ge
tuigen vau oude beschaving, om-
ringd door hfilfverwoeste kunstwer-
ken eener wereldberoemde cultuur,
een volk uederligt, ten doode ge-
doemd, aangegrepen als door ver-
scheurende dieren, doorhonger, koude
en ziekten. Het dringt meer en meer
in de staatkunde der beschaafde
staten door, dat sociale wetgeving,
zorg voor deu ouderdom, ongeval
en ziekten, niet is ecu daad van
liefde, maar van recht.

Zou de menschheid niet haar hau-
den kunnen uitstrekken, ook over
dit volk?

Zouden de parlementen, de regee-
ringen, vorsten en vorstinnen, niet
ook hunne middelen kunuen zenden
en, indien het dan al onmogelijk is
om vrede te gebieden, dan toch om
getuigenis te geven, dat ook in hun
harten het Hemelwoord „vrede den
menscheu van goeden wille" door
hen is ontvangen ? Wie kan spre
ken, wie kan getuigen, wie kan zijn
stem doen hooren, zoo, dat die
harten worden bereikt?

Het is een der heerlijkste oogen
blikken, waarin de Pers zich haar
macht en verantwoordelijkheid be-
wust kan zijn.

De Pers kan de geheele wereld
bereiken. Door haai kracht en toe-
wijding kan in deze dagen van stem-
ming de weg worden gewezen aan
elkeen, hoog in eere of klein van
staat, om mede te wei ken den nood
en den dood iv België te bestrijdeu

De heer Vau der Veen verklaarde
feitelijk de eenige te zijn, wien nog
ongehinderd veroorloofd is, het con
tact tusschen Nederland cu België
iv stand te houden. Zijn bureau is
te Antwerpen,'mnar wie helpen wil,
meldde zich aan het bureau te Roo-

sendaal, Brugstraat 23. Eventueel
inkomende gelden kunnen via de
bankiersfirma Laane, aldaar, worden
overgemaakt.

De Maasbode.

„Audré Lerolle — aldus de lijkre-
denaar — was boven alle»- een vriend
der H. Eucharistie; zijn voornaam,
Tharcisius, scheen hem ertoe te be-
stemmen. Hij naderde eiken dag ter
H. Tafel, en zelfs toen hij te iMar-
ly-le-Rol woonde en door zijn be-
zigheden verplicht was, dagelijks
een zeer vroegen trein naar Parijs
te nemen, vertrok hij nuchter en
ontving de H. Communie in de St.
Louis d'Antin.

In het leger bleef hij zoo trouw
mogelijk de veelvuldige H Commu-
nie beoefenen en den Ssten Decem
ber, op het feest van de Onbevl.
Ontvangenis der H. Maagd, klopte
hij reeds te 4 uur in den morgen aan
de deur der sacristie, om het Brood
der Sterkeu te mogen ontvangen.
Hij was buitengewoon dapper en
bezield met dien moed, welken de
Christus, die voor ons zijn leven gaf,
weet te schenken.

Als korporaal van het 18e werd
hij dooi zijn superieur gelukge-
wenscht wegens zijn moed en zijn
kalmte in den strijd. Bij de eerste
gelegenheid, gaf zijn chef bevel tot
een bajonetaanval. Lerolle stormde

voorop eu zijn buitengewone dap-
perheid werd door alle manschap
pen van zijn sectie bewonderd. Hij
stierf een heiligen krijgsmansdood."

Een bekeering.

Aan een brief van een Fransch
artillerist ontleenen wij het volgende:

Dezen morgen hebben wij iv de
open lucht een gezongen H. Mis
bijgewoond voor de dooden, waar-
bij de geestelijke geassisteerd werd
door twee luitenants. Op de voor-
ste rijen hadden twee generaals met
hun staf plaats genomen, vervol-
geus de officieren eu bijna alle man-
schappen van het regiment. Ver
scholen achter een boom bemerkte
ik nog een generaal, van wien be-
kend is, dat hij vrijmetselaar is.

De plechtigheid was roerend en
op het oogenblik, dat dezegen werd
gegeven, is het vaandel ontplooid.
Velen waren de tranen in de oogen
gekomen. De toespraak, welke de
aalmoezenier hield, was de druppel,
welke het glas deed overloopen. Het
was een toespraak vol gevoeld pa-

triotisme, met aaudacht en ontroe
ring aangehoord.^

Maar d;.t alles was nog niets bij
hetgeen wij te aanschouwen kregen
na de H. Mis De generaal, die zich
gedurende de geheele H. Mis had
verborgen gehouden, kwam met de
tranen over de wangen op den aal-
moezenier toe en vroeg hem zijn
biecht te hooren. Ziedaar een over
winning en wie weet hoevele vau
dergelijke gebeurtenissen elders aan
het front zich afspelen!

Een jeugdig sergeant, lid van de
patronaatsvereeniging van Henne-
bout, heeft de gewoonte zijne man-
nen met den volgenden krijgskreet
aan te moedigen: „Vertrouw op God,
jongens, Hij strijdt met onsr'allen
gaan dan ten stormloop, na het
teeken des kruises te hebbeo ge
maakt.

Zou men niet meenen, weer te le-
ven in de tijden van Jeanned'Arc?

Wat de Engelschen van de
Duitschers leeren.

Vanmorgen, zoo schrijft de oor-
logscorr. van de Times. 22 Nov., uit
bet Bas de Calaisdepartement, ver-
nam ik van ecu officier der afdee
ling motor-rijders verschillende leer-
zame bijzonderheden over de respec
tieve voordcelen van gepantserde
aiuto's en motor rijwielen

Volgens het gevoelen van mijn
zegsman is het rijwiel vooral de
Duitsche machiue, van meer alge-
meen nut dan de auto.

Een machtige, gepantserde auto
voorzien vau een verdragend ka-
non, heeft volgens dezen officier, een
grooten voorsprong door zijn uit-
muntende hoedanigheden.

Om echter ecu wapen te kunnen
torsen van ecu kaliber, dat in even-
redigheid staat met den omvang,
moet de auto groot en breed en
daarom zwaar zijn. Zij is meer dan
weuschelijk aichtbaar, zelfs wanueer
ze geschilderd is, in de vreemde pri-
mitieve tinten, die zoo goed den ge-
pantserden trem verbergen ; en ze
is onhanteerbaar om de eenvoudige
reden, dat het op de wegen van
Vlaanderen heel wat tijd kost ze
om te doen keeren.

Deze wegen bestaan uit een enge
streep grintweg, juist nog ruimte
latend voor twee kleine auto's naast
elkaar en worden geflankeerd door
strepen macadam, wier breedte zeer
uiteenloopt en die in dezen tijd vaa
't jaar louter modderpoelen zijn,
daar ze een paar duim lager liggen,
dan het midden van den grintweg.
Een groot en zwaar voertuig op dit
terrein om te wenden is onvermij-
delijk een langzaam werk, terwijl
de auto onder dit bedrijf volkomeu
onbeschermd is tegen een aanval.

De motorfiets, bewapend met een
klein snelvuut-kanon, zooals deze
op groóte schaal door den vijand
gebruikt wordt, is klaarblijkelijk een
wapen van veel grooter bruikbaar-
heid. Ze is zeer klein, nadert onge-
zien zoo dicht mogelijk en, gebruik
makend van de boomenreeks, die
langs iederen weg staan, kan ze
lange ritten vol verrassingen maken,
aanvallen eu veilig terugkeeren.

Zij behoeft zich niet te houden
aan den begrinten hoofdweg maar
kan over de modderige zijwegen
rijden en de groóte kuilen vermij-
den, die den ondergang zijn vau den
zwaren auto.

Ecu iutelligent berijder — en scherp
schutter — kau in een paar minuten
een geweldigen hoop kwaad doen
met een dezer machines. Zoodra hij
zijn punt van aanval bereikt heeft,
springt hij eraf, eu doet zijn ma-
chine een weinig naar links over-
hellen, terwijl hij zijn snelvuurkanon
in de goede houding brengt om be-
diend te worden. Een handige kerel
kan een patrouille of een transport-
konvooi ueerschieten, op zijn rij-
wiel springen en wegrijden met een
vaart vau 50 kilometer iv het uur
bijna vóór de aangevallenen zich be-
wust zijn van zijn tegenwoordigheid.

En op zijn terugrit is hij maar
een klem en niet gemakkelijk te ra-
ken mikpuut iv vergelijking met de
zware flank vau een gepantserden
auto, die moeitevol over den nauwen
weg terugrijdt

Wat de Duitschers ook mogen
hebben kunnen leeren van het „ver-
achtelijke leger" — wij hebben bijna
evenveel kunnen leeren van hunne
motor-afdeeliugen.

Van de geweldige 10 ton-trekkeu
de wagens af tot het rappe bewe
gelijke motor-rijwiel toe, hebben on-
ze vijaudeu alle mogelijkheden van
het moderne oorlogs-machien gron-
dig bestudeerd.

Dezelfde solide practische denk-
beelden heeft men kunnen bespeuren
zoowel in hun transportsysteem als
in alle andere dingen.

Engelaud bouwt de beste motor-
rijwielen vau de wereld en telt de
meeste en beste berijders. Een goed-
geoefend korps van ervaren man-
schappen, die een licht machinege-
weer weten te hanteeren, zou zeker
een onberekenbaar nut blijken te
zijn voor onze strijdmacht.

In den economischen toestand van
St. Eustatius viel In het verslag-
jaar, vergeleken bij het voorafgaand
jaar, eenige vooruitgang waar te
nemen, die voornamelijk te danken
is aan de katoencultuur. Deze gaf
betere resultaten dan in het jaar
1912. In dat jaar werd 17,400 K.G.
katoen met een nette-provenu van
ruim f 33,300 uitgevoerd, en in 1913
27,803 K.G. met een netto-provenu
van ruim f 38,000, of aan katoen
bijna 60 %en aan opbrengst ruim
14 % meer.

De handel die zich tot den klein-
handel beperkt, ondervond van de
ruime opbrengst van de uitgevoerde
katoen eenig voordeel, zooals blijkt
uit de hoogere opbrengst van het
invoerrecht en uit de opbrengst van
het accijnsrecht op gedistilleerd,
wijn en bier, die ongeveer gelijk was
aan de in 1912 verkregene, bij de
cijfers van vorige jaren gunstig af-
stekende opbrengst.

Weliswaar deden 51 schepen min-
der (d. i. 20 %) het eiland aan dan
in 1912, doch de bruto-iuhoud der
schepen steeg met 9950 Ma of 75 %.

Ook op Saba was in den economi-
schen toestand eenige verbetering
merkbaar. Van den oogst van de
twee voornaamste producten van
het eiland, nl. aardappelen en uien,
die gunstig te noemen was, werden
uitgevoerd 26 495 K. G. aardappe-
len eu 2907 K. G. uien en sjalotten,
tegen respectievelijk 22,500 K. G. en
710 K. G. in het jaar 1912.

Ook het totaal van den uitvoer
naar het buitenland overtrof het
totaal daarvan in 1912 met ruim
10 %. Daarentegen nam de totaal-
waarde van den invoer uit het bui-
tenland, vergeleken bij de totaal-
waarde daarvan in 1912, met ruim
8%% af.

§ 3. Gezondheidstoestand. De Gezond-
heidstoestand van de bevolking op
Curasao was in het algemeen beter
dan in het voorafgaand jaar. Dank
zij de overvloedige regens in de eerste
en in de laatste maanden van het
jaar kwamen, -in tegenstelling met
1912, toen zich zeer vele gevallen
hadden voorgedaan, slechts eukele
gevallen van scorbut voor; daar-
entegen vertoonden zich vele geval-
len van aandoening van de spijs-
verteringsorganen.

Voor verdere mededeelingen om-
trent den gezondheidstoestand eu
omtrent de hygiënische toestanden
op Curasao wordt verwezen naar
bijlagen D en E.

Ook op Aruba en Bonaire was de
gezondheidstoestand beter dau in
1912 In de eerste maanden van
het verslagjaar deden zich Wel ee-
nige gevallen van typheuse koorts
en scorbut voor, doch daarna trad
verbetering van den toestand iv,
die tot bet einde van het jaar aan-
hield.

Op de bovenwlndsche eilanden der
kolonie was de gezondheidstoestand
der bevolking gunstig.

§ 4. Regenval. Een overzicht van
den regenval op de verschillende ei-
landen der kolonie is opgenomen iv
bijlage F, terwijl iv bijlage G te
vinden zijn de maandelijksche ge-

middelden vau de weerkundige waar
nemingen in bet fort Amsterdam op
Curacao.

§ 5. Waterverschaffing. Met betrek-
king tot deu waterstand in de gou-
vernemen tsputten op Curacao wordt
verwezen naar de bijlage H. Omtrent
den aauleg vau putten en dammen
worden in hoofdstuk J, Landgebou-
wen eu Openbare werken, eenige
mededeelingen gedaan.

Op Aruba werd een der groóte
waterkuileu, bekend als „tankie Leen.
dert," schoongemaakt en werden een
paar putten gerepareerd, terwijl door
particulieren twee putten werden ge-
graven, die beiden redelijk goed wa-
ter gayen.

Door aankoop van een perceel in
het 3de district werd een watergat
(tankie) vergroot.

Al de met gouvernementssubsidie
gebouwde dammen verkeerden in
goeden toestand ; de dam, die in
net jaar 1912 was doorgebroken,
werd hersteld.

Op "St. Martin is een nieuwe put-
te Cul-de-Sac gegraven en is een
aanvang gemaakt met het graven
van een grooteu put te Koolbaai ;
het watergat (tankie) te Prinsen-
kwartier werd schoongemaakt en het
metselwerk van den gouvernements-
put aldaar vernieuwd.

Taylor's put op St. Eustatius le-
verde in de droge maanden 3350
H. L. water tegen 3650 H. L. in
het jaar 1912

Door den grooteren regenval heb-
ben de regenbakken in de behoefte
aan waterverschaffing op Saba kun-
nen voorzieu, zoodat de bevolking

feau gebruik behoefde te maken van
e bronnen aan het strand.
§ 6. Koloniaal- en Sehoolmuseum. Dit

museum is gevestigd in een der lo-
kalen van de Hendrikschool op Cu-
rasao ; het mocht zich ook in 1918
verheugen in de belangstelling van
vreemdelingen en iuwoners. Bijzon-
dere zorg werd besteod aan de school-
bibliotheek, waarvoor verscheidene
Eresent-exemplaren inkwamen. Van

et tentoongestelde werd meermalen
gebruik gemaakt bij het onderwijs

§ 7. Groep Nederlandsche Antillen van
htt Algemeen Nederlandsch Verbond. Op
ultimo December 1913 telde degroep:
op Curagao 174, op Aruba 25, op
Bonaire 13, op St. Martin 5, op
St. Eustatius 5 en op Saba 3 leden.

Ook in 1913 ondervond de groep
van het koloniaal bestuur medewer-
king in haar streven om door gel-
delijken steun jongelieden aan te
moedigen zich in het moederland
verder te bekwamen. Zij keerde drie
beursen uit tot een gezamenlijk be-
drag van f 550.

9 8. Ouracaosche Padvinders-Organi.
satie. Deze op het eiland Curasao
tot stand gekomen vereeniging heeft
ten doel mede te werken tot oplel
ding van de Curacaosche jeugd tot
goede en flinke staatsburgers, door
bij ben aan te kweeken eerbied voor
het gezag, tucht cu naastenliefde.

Op den 3leten December 1913 telde
de organisatie 93 gewone leden, die
contributie betalen, een hoofdleider
met elf onder zijn leiding werkende
troepleiders, en 74 jongeus van den
leeftijd van 11 tot 18 jaren, die als
leerlingen-padvinder bij de organi-
satie waren aangesloteu.

§ 9. De haven van Curasao werd
bezocht door den Amerikaauschen
kruiser Des Moines, van 30 Augustus
tot 3 September 1913, en verder
door het Venezolaansch jacht Julia
van 20 tot 22 September 1913 en
door de Amerikaansche jachteu Onei-
da en Warrior, respectievelijk van 22
tot 23 en van 23 tot 25 Januari
1914.

§ 10. Op den lOdeu Augustus werd
St. Martin bezocht door den Gou-
verneur van Guadeloupe, vergezeld
van den burgemeester vau het
Fransch gedeelte van het eiland,
den kolonel en den commandant
vau het Fransche koloniale leger

Bekeeringen in het Fransche leger.

Abbé A. Bertrand, kapelaan te
Saint-Germain de Poulamer, bisdom

Lávale, luitenant van het 124ste
infanterie-regimeut, gedood den 4de
November in het gevecht bij An-
déchy, schreef eenige dagen voor zijn
dood aan iemand, die hem gezegd
had niet te gelooven aan zooveel
bekeeringen op het slagveld:

„Gij wilt beweren, dat er geen
bekeeringen plaats vinden ? Ja, gij
zijt uiet in den oorlog, gij weet het
dus niet. God alleen kent de ver-
borgenheden der harten, dat is
waar, maar ik kan u verzekeren,
dat Hij reeds vele bekeeringen heeit
voltrokken sedert het begin van den
oorlog. Ik zou u namen kunnen
noemen, namen, die cok gij kent
van lieden uit allen rang en stand,
die volkomen zijn veranderd. Zij
snoefden vroeger in de kazerne en in
hun burgerlijk leven en gingen God
voorbij, maar het gevaar maakt
hen wijzer en zij üeeren terug tot
hun Meester, van wien wij allen on
zen oorsprong nemen. De slechtsten
worden goed en beloven God, beter
te worden, zij worden heel goed,
wanneer zij het geluk hebben terug
te keeren. Zelfs de sectarissen worden
bekeerlingen.

Velen bidden thaus den rozenkrans
iv de loopgraven, nadat zij vroeger
kleine anti-clericale despoten waren
in plattelandsplaatsjes. Eu gij zegt,
dat er geen bekeeringen plaats heb-
ben ? Kom toch eens een kijkje ne-
men hier: er zijn er, die mij mis-
saaltjes vragen voor de loopgraven,
verstaat ge? De bekeeringeu zijn
aanzienlijk in getal en bij de intel-
lectuëelen nog het meest. Aan het
front en met den dood aan de zijde
lacht men uiet dwaas meer, zingt
men geen slechte liedjes meer en
spreekt men geen slechte taal. \ aak
hoor ik liederen zingeu zonder licht
zinnigheid, godsdienstige hymnen of
volksliedjes vol vrome herinnering
aan vrouw en kinderen in alle on-
schuld, er zijn geen zwetsers meer of
pochhanzau, er heerscht vrees voor
den Meester, en de Meester is niet
meer de generaal of de Minister, het
is het groóte Hoofd der legers, het
is God.'7

Vervolg.

Koloniaal Verslag.
Mededeelingen van algemeenen aard.



van Guadeloupe, Martinique en
Fransch Guyana, den chef van deu
militairen geneeskundigen dienst te
Guadeloupe en den Gedeputeerde van
Guadeloupe, den heer Erras.
Algemeen en Gewestelijk Eestuur.
De Gouverneur bezocht meermaleu

de buitendistricten van het eiland
Curagao en deed van den 16deu tot
den 31sten Mei eene inspectiereis
naar de eilanden St. Martin, St.
Eustatius en Saba.

Raad van Bestuur.

Gedurende het verblijf in Neder-
land van den heer mr. J. B. Gor
sira ondervoorzitter van den Raad
van Bestuur, werden, bij gouverne-
mentsbeschikking van 28 Maart 1913
No. 258, de heeren L. V. Leyba,
oudste lid van dien Raad, en mr.
Ph. F de Haseth Everts, tijdelijk
belast met de fuuctiën -respectieve-
lijk van ondervoorzitter en lid van
voormeld college.

Koloniale Raad
De heeren Mordy S. L. Maduro

en A. G. Statius Muller werden
met ingang van den tweeden Dins-
dag der maand Mei benoemd on
derscbeidenlijk tot voorzitter en on-
dervoorzitter van den Kolonialen
Raad, en tot leden de aftredende
leden A. G. Statius Muller, J Su-
THERLAND en C. S. GORSIRA JPEz.

Ter voorziening iv de vacature,
ontstaan door het ontßlag nemen
vau den heer H. P. de Vries als
lid van dien Raad, werd als zoo-
danig benoemd de heer mr. B. de
Gaay Fortman.

Tijdens de afwezigheid in het bui-
tenland, zoowel van den voorzitter
ale vau den ondervoorzitter werd
het lid van den Raad dr.'J. P.
Evertsz Hz tijdelijk belast met de
waarneming der functiën van on-
dervoorzitter.

Raden van Politie.
Op Aruba en Bonaire werden de

aftredende landraden J. C. Croes en
J. E R. Herrera herkozen.

Op Saba werd in de plaats van
den overleden laodraad Th. Holm
eerst de heer Arthur W. Simmonb
tot landraad vefkozeu en toen deze
daarvoor bedaukt had. de heer
E. W. C. AN9LYN.

Gedurende het aan den heer H. J.Beaujon, gezaghebber van Aruba,veileend verlof van twee maanden,waren diens functiën opgedragen
aan den heer F. K. Thielen, dis-
trictmeester van het 4de en sde
district van het eiland Curasao.Aan den heer G. J. van GroL,
gezaghebber van St. Eustatius, werd
tot herstel van gezondheid, met ingang van den dag van vertrek uit
de kolonie, in de eerste helft vau
Maart 1914 een jaar verlof naar
Nederland verleend ; met de waar
neming vau het ambt werd- belastde heer P. L Gorsira, gezaghebbervau Saba. terwijl aan deu heerW. A. C. Willemsen, Iste commies
op Curajgao, de waarneming van
laatstgenoemd ambt werd opgedra-
gen.

Op het eiland Curasao hielden de
districtmeesters de voorgeschreven
zittingen geregeld op de daarvoor
bepaalde dagen en bezochten de be-
volkte gedeelten hunner districten

In P. B. 1914 No. 7 is afgekon-
digd het gouvernementsl esluit van
18 Februari 1914, houdende wijzi
ging van de instructie voor de dis-trictmeesters op Curasao, vastge-
steld bij besluit van 22 Februari
1906 (P. B. N0.7.)

Berichten uit de Kolonie.
Beter laat dan nooit.

Zeer tot onze spijt verzuimden wijverleden week melding te maken vande welverdiende hulde, den Sergeant.Majoor H. C. E. de Jongh te beurtgevallen bij gelegenheid van zijnvijf en twintig jarigen dienst.Wij haasten ons deze onvrijwillige
nalatigheid te herstellen.Op zij u jubeldag heeft de Kapi-
tein Commandant der troepen en
van het garnizoen Majoor de Jongh
hartelijk toegesproken teu aanhoore
van alle manschappen en hem eeregegeven voor zijn smetteloozen Staat
van dienst. Zulk een plichttrouwmilitair mag gerust ten voorbeeld
wordeu gesteld. De commandanthechtte hem de gouden eeremedaillevoor 25 jarigen dienst op de borst.De Heeren Onderofficieren brachtenhun aller vriend des avonds een
serenade en boden hem ecu porce-leinen pendule aan.

Al komen wij als het hinkendepaard achteraan, onze geluk wenschenaan Majoor de Jongh zijn welge-
meend en oprecht.

Dito, dito.
Toen ons blad Zaterdagmiddagreeds was verschenen, ontvingen wijnet beleefd verzoek om onderstaandstukje op te nemen over de

Kunstavond.
Zaterdag a. s. 6 Februari, zullen

eenige Dames een Kunstavond geven
voor de armen.

De uitvoering wordt gegeven in het
Theater Naar. Naar wij vernemen zijn
alle plaatsen zoo goed als uitver-
kocht.

Koloniale Raad.
Donderdagavond was de Vergade

ring voltallig onder Voorzitterschap
van den Heer My. S. L. Maduro, die
zijn tevredenheid uitsprak weer in
den Raad te kunnen zitting nemen.
De Voorzitter bracht lof aan den
Onder-voorzitter voor dieps waarne-
ming en begroette het nieuwe lid
H. Statius Muller. De Ondervoor-
zitter, de Heer A. G. Statius Muller
bedankte.

Zonder discussie, noch hoofdelijke
stemming, werd de Pontjes-wet (het
nieuwe tarief) goedgekeurd, alsmede
een wijziging in het B. Wetboek.

Bij de candidaatsstelling werden de
drie aftredende leden, Dr. E A. de
Casseriís, B. E. van der Veen Zep-
penpeldt en Dr. J. P. Evertsz Hz
gekozen als eerste candidaat, en als
tweede de Heeren I). deMarchenaJr
Mr. Ch. de la Try Ellis en C. A.
Jones.

Boekenschouw.
Hij C. L. van Lanöenhuysen te

Amsterdam is het 2e deel versche-
nen der Verklaring van den Nederland
schen Kathechismus door D. J. J. de
Kok, met medewerking van en in-
geleid door W. v. d. Hengel Deel
II handelt over de Geboden.

De methodische behandeling der
stof verraadt den practischen mees-
ter. De ondervinding leerde hem op
welke wijze de leerlingen het gemak-
kelijkst de les volgen, en er het mees-
te nut uit trekken. De levendige
voorstelling der omstandigheden
waaronder God zelf in het Oude
Verboud zijn geboden afkondigde,
of Christus in het Nieuwe Verbond
persoonlijk deze geboden verklaarde,
geven aan het boek den echten
stempel van Godsdienstonderricht
en Christelijke Leering. God zelf
spreekt tot ons, Christus zelf treedt
als Leeraar op.

Op deze wijze ontvaugt de leerling
bij iedere les iv den Kathechismus
tevens ecu rijken schat van Bijbel-
sche Geschiedenis. Het ecu steunt
het ander. De Godsdienst leeft en
wordt aanschouwelijk gemaakt. Ie
mooie, pakkende voorbeelden helpen
het geheugen om de kern- en keur-
spreuken der H. schrift goed te
onthouden.

Een Kathechismusles, volgens deze
methode gegeven, legt een diepen
grondslag voor het Godsdienstig
leven, het verklaart de Katholieke
leer, eu geeft heerlijke lessen vol le-
venswijsheid voor den Katholiek
van de daad.

Wij wenschen aan dit boek een
breede verspreiding.

Marine-uitvoering.
Het batig saldo van de op 14

Januari gehouden uitvoering be
draagt f 300 en zal per komende
mail aan het „Koninklijk Nationaal
Steuncomité afgedragen wordeu.

We betuigen onzen hartelijken dank
aan allen, welke op eenigerlei wijze
medehielpeu de uitvoering te doen
slagen.

Even mag hier wel opgemerkt
worden, dat de vereenigingen aan
boord Hr. Ms Heemskerck en uitvoe-
ring in geen verband staan niet de
vereeniging Onze Vloot, zooals abu-
sievelijk vermeld werd.

Het doel von deze en mogelijk
latere uitvoeriugen is en blijft Lief-
dadigheid.

De Beschermheer.

Her was de Amigoe di Curacao, die
verband zocht tusschen Onze Vloot en
de marine-uitvoeringen.

Niet alsof deze uitvoeringen gege-
ven werden ten bate van Onze Vloot,
maar juist omgekeerd, wij vroegen
steun en medewerking van Onze Vloot
ten bate der uitvoeringen. Men leze
ons stukje er -nog maar eens op na.

De liefdadigheid kan slechts win-
nen, als de marine-uitvoeringen nog
beter worden gesteund.

lutusschen, een Hoezee voor onze
Jautjes met hun prachtig succes 1

Nieuwe Politiepost.
Met genoegen kunnen wij melden,

dat in de Werf-straat een politiepost
zal worden opgericht.

Dit zal geschieden op verzoek vau
eenige bewoners, uit die buurt, die
zich persoonlijk gewend hadden tot
den Procureur-Generaal.

Wij heeten het een verblijdend tee-
ken, dat de rustige burgers prijs
stellen op do waakzaamheid onzer
Politie en hare medewerking zelf gaan
inroepen.

Op zoek naar werk.
Nu er op ons eigen eiland weinig

te verdienen valt, gaan vele mannen
naar Venezuela op zoek naar werk.
In en om Maraeaibo is er dezer da-
gen nog al veel werk, ook in de
suikerriet-velden.

Hopen wij, dat spoedig de eigen
Kolouie ecu voldoend bestaan kan
geven aan hare inwoners.

Werkverschaffing.
Op verschillende plaatsen van ons

eiland is men druk bezig met het
herstel der wegen. Een uitstekende
manier van werkverschaffing; vele
monden vinden brood en het werk,
dat wordt uitgevoerd, strekt tot nut
van het algemeen.

Mogen wij bij deze gelegenheid er
nog eens aan herinneren, dat stijl
af- en oploopende overlaten, erg hin-
derlijk zijn voor de voertuigen, ezel-
karren zoowel als auto's ? Lang-
zaam glooiende hellingen zijn 't beste.

De nieuwe weg naar Hato is zeer
goed aangelegd; er werd ruim gere
kend op den waterafvoer om aldusden weg droog en goed in orde te
houden, maar de twee, drie overla-
ten loopen te kort en te scherp op
en af. Bij wijze van werkverschaffing
zijn dergelijke overlaten, zeer ten ge-
rieve van het publiek, gemakkelijk
en met weinig kosten te veranderen.
Zoo ook de overlaten op den groo
ten weg naarde Beneden-districten,
en in de Stad die welke den Water-
kant van de Overzijde verbindt met
de Breede Straat. In de IVeede Straat
zelve zijn ze uitstekend. Die geperste
steen voldoet zeer goed.

Onze haven voorbij.

Het tentoonstellingsschip Fruland
van 22 duizend ton, varend voor
rekening der Fidelity Trust Oompany
van Baltimore zou 27 Januari uit
New York vertrekken naar verschil
lende havens van Zuid Amerika,
maar de haven van Curagao zien
wij op het vaarplan uiet vermeld,
wel La Guayra en Pto Colombia
't Is jammer 1

Voor de armen.
De collecte voor de armen van Aru-

ba, Bonaire en Curaga >, heeft ± 6000
Gld. opgebracht. Dit bedrag werd
Donderdag door de Heeren der Com-
missie den Gouverneur aangeboden.

"*»

Van Z. E. den Minister van Ko-
loniën heeft de Gouverneur telegra-
fisch bericht ontvangen, dat zich,
in Holland, onder de hooge bescher-
ming van H M. onze geëerbiedigde
Koningin, een comité heeft gevormd
om gelden in te zamelen ten bate
van de noodlijdenden op de bene-
den windsche eilanden. Voorzitter van
het comité is de oud-Gouverneur
van Curasao, Jhr. J. O. de Jong
van Beek en Donk.

De C. Ort.

Hotel Americano.
Het nieuwe hotel, keurig en gerie-

felijk ingericht, is gisterenavond in
gebruik genomen.

Wij wenschen den ondernemenden
eigenaar, Don Alberto Badaracco
geluk met zijn verbouwing Moge
hij zich steeds verheugen in een
stijgend succes.

Regenval.
Gedurende de Maand December :

m.M.Fort Amsterdam 38.
Westpuut 44.3
Plantage Siberië 13.

KI. St. Martha 35 3
Dokterstuin 30.3
Hoffl Abao 261
Cas Chikitoe 24.
Sta. Maria 51.
Plantage Gr. St. Joris 13.
Wilhelmina-tuin 12.9
Sta. Rosa 15 5
Beekenburg 13.7
Noordkant 17.

Officiëleberichten.

Aan den onderwijzer 3de klasse
aan de Emmaschool alhier Jacob
Muller, is tot herstel van gezond
heid een maand verlof verleend.

De geneeskundige bij den gouver-
nements-geneeskundigen dienst in de
kolonie Curasao G. R. Hopkins is
op Aruba werkzaam gesteld.

Aan den Ontvanger, tevens Amb-
tenaar van het Openbaar Ministerie
bij het Kantongerecht op Aruba en
Chef ven het hulppostkantoor ol
daar C P. do Haseth, is tot her-
stel van gezondheid twee maandenverlof verleend, en de klerk ten par-
kette van den Procureur-Generaal
J. L. C. Monsanto is met diens
functiën belast.

Aan den assistent loods van de
St. Annabaai H. van der Hoeven,
is tot herstel van gezondheid twee
maanden verlof verleend; en de ge»
pensionneerde havenmeester en loodsJ. S. Ludwig is met diens functiën
belast.

C F. C. v. d. Wall Arneman en
C. L van de Gen zijn aangesteld
tot hulpseiner bij de seinposten in
het Waterfort en in het Fort Nassau.

Aan den districtmeester van het

4de district op Bonaire, J L. J. C
(Judieres, is veertien daeren verlof
verleend; en de heer L S. F. van
der Dijs ie met diens functiën be-
last.

E. V. Garcia, is tijdelijk benoemd
tot kommies 2de klasse der belas-
tingen.

Aan den marechaussee Iste klasse
H R. Gearda, is tot herstel van
gezondheid, ecu ma.nd verlof ver-
leend,

Aan den brigadier S M. Bogerd,
is tot herstel van gezondheid een
maand verlof verleend.

Posterijen.

Lijst van onafgehaalde en onbestelbaar
bevonden brieven

Martina Baak, Virginia Berjen, Elena
Cachen p|e Debora Gallardo. Elisa Correa,
Maltida Daal, Rosa Cruz da Costa Gó-
mez, Chrtstlans Inn, Kenning, Rodalflna
l'anneflek, Harlet Pletere, Malteda Rodri.
guez, Ernesto Roosbaer.

Drukwerk: Abigael de Sola y hermanas.
Drukwerk zonder adres: The Uranlte

.State Free Prese.

Dankbetuiging.
In dank ontvangen van den Uit-

gever van De Ouracaosche Courant een
Almanak voor het jaar 1915, be-
vattende alle namen der in onze
Kolouie vertoevende ambtenaren en
offfciëele personen.

Ratten.
Gedurende de laatste 14 dagen wer-

den iv het fiscalaat aangebracht en
door middel van petroleum verdelgd :

45 ratten.

Uit de Naburige Republieken.
StO. Domingo. Hoe de stemming

in deze Republiek ten opzichte der
Ver. St. van N A. is, moge blijken
uit de volgende zinsnede van een
Hoofdartikel in Listin Diario, 5 Jan.:

„De reus, die ons bij den strot
grijpt eu op het punt, staat, ons te
worgen, roept ons toe : Geeft mij
uwe havens, uw douane-inkomsten,
uwe openbare werken Talmt niet,
want de honger zal uw metgezel
worden, de schrikkelijkste ellende
over uw nijverheid komen en geen
vernedering zal u gespaard blijven."

Maar er is geen geld en Amerika
biedt het aan

Het zal Sto. Domingo moeilijk
vallen, dien steun te weigeren, het
crediet elders is nu juist zoo heel
groot) niet 't Zal ten slotte wel
moeten aannemen.

De inwendige rust is nog verre
Gouverneur Feliu telegrafeerde

van Puerto Plata, dat het volk
ontevreden was over de aanstelling
van nieuwe ambtenaren, terwijl allen,
die niet tot de partij van Jimenes
behoorden, werden ontslagen De
Gouverneur had op aandringen der
bevolking de in dienst zijnde ambte-
naren gehandhaafd en vroeg om des

lieven vredeswille goedkeuring van
deze handelwijze.

Zeer correct en tevei.s flink werd
hem geantwoord door het Opper-
bestuur, dat de President zijn be-
noemingen handhaafde, doch gaarne
bereid was alle redelijke klachten
aan te hooren en te onderzoeken,
om daarna de gedane benoemingen
te wijzigen.

De Horacisten zullen hiermede na
tuurlijk geen genoegen vemen. Er
werd reeds gevochten te Catarey,
waar de regeeringetroepen werden
aangevallen.

Er is een plan in overweging om
in de hoofdstad en in Ls Vega, of
Santiago, en in Monte-lhristi sta-
tions voor draadlooze telegrafie op
te richten, de gegarandeerde af*.
stand zal 1200 Mijl bedragen.

Drie Stations te gelijk; dat be-
looft wat!

Haïti.' De berichten uit deze repu-
bliek zijn zeer tegenstrijdig. In Listin
Diario van 1.4 Januari heet het, dat
de revolutionaire troepen uit Juana
Méndez naar Fort Liberté zijn ge
trokken en die plaats te vuur en te
zwaard innamen.

De Gouvernements-troepen werden
verslagen. Ook Valier en andere be-
langrijke plaatsen, ja bijna het ge-
heele Noorder-district is in handen
der revolutie, welke steeds overwin
nend voortrukt

Iv hetzelfde blad van 15 Januari
lezen we een telegram van Moute
Chrieti, dato 13 Januari :

De Consul van Haïti hier aange
komen van Port au Prince, verzekert,
dat Charles Leconte het volmaakt
eens is met de tegenwoordige re
geering; de eenige revolutie welke
er bestaat, wordt gevormd door
een afgescheiden groep in Juana Mén-
dez, zonder geld. zonder wapens,
zonder gezag noch leiding.

Obeste en Charles Zamor zijn
met hun gezellen in de Fransche Ie
gatie te Port au Priuce, en niet in
staat revolutie te makeu. De ex-pre
Bident Zamor ligt ziek te Kingstown
op Jamaica. De algemeeue toestand
is zeer bevredigend."

Dato 18 Januari worden weder
berichten openb ïar gemaakt uit Co
mendader, waaruit blijkt, dat de Mi-
nister van Oorlog persoonlijk aan
het hoofd gaat der troepen en met
de revolutionairen is slaags geweest,
bij Las Caobas, 15 ca 16 Januari 11.

MexlCO. De Nationale Conventie
benoemde 18 Januari 11. Grl. Garza
tot waarnemend President. Bij pro-
clamatie van 20 Januari daarop
volgende verklaarde deze alles in
het werk te zullen stellen om rust
en vrede te herstellen.

Hij benoemde dok een nieuw Mi-
nisterie, dat aldus is sameugesteld;
Ortiz Rodríguez Buitenl Z; Rodrí-
guez Gómez Justitie ; Grl. Palafox
Landbouw ; Zuicherae Binnenl. Z ■

Grl. Serwos Oorlog; Rorramos O.
Onderw ; Vasquez Chapino Verkeer ;
Castillo, Financiëu.

PERSONAS PÁLIDAS
son pálidas porque
no sacan suficiente
nutrición de lo que
comen. Necesitan la
Emulsión de Scott

#[de Aceite puro de cm
Hígado de Bacalao Tpl
con Hipofosfitos] J*Ú\

que es un alimento
concentrado produc-
tivo de sangre rica,
fuerzas, carnes y
vigor.
Asegúrese bien que
— sea la—

EfIJISBON W SCOTT
i.ï '



Buitenland.
Wat de Engelschen van deDuitschers leeren.

Om zich rekenschap te geven van
den vooruitgang der Fransche troe-
pen sedert het begin van Sept. pu-
bliceereu de Fransche bladen een in
teressante statistiek.

Begin Sept. hielden de Duitschers,
percentsgewijze uitgedrukt, het vol-
gende grondgebied in Frankrijk
bezet:

Departement du Nord, 80 percent
van het grondgebied ; Pas'de Calais
35 percent ; Somme 50 percent ;
Oise 55 percent ; Saine-et-Marne
20 percent ; Aisne 100 percent ;
Mame 90 percent ; Aube 7 percent;
Ardenraes 100 percent ; Meuse 55 per-
cent; Meurthe-et-Moselle 70 per-
cent ; Vogezen 20 percent.

Thans houden de Duitschers nog
bezet :

Nord 60 percent; Pas-de-Calais
30 percent ; Somme 16 percent;
Oise 8 percent ; Aisne 55 percent ;
Marne 12 percent ; Ardennes 100
percent ; Meuse 30 percent ; Meurthe-
et MoSelle 25 percent; Vogezen 2
percent.

In Seine-et-Marne en in Aube zijn
er geen Duitschers meer.

De Franschen hebben dus onge-
veer de helft van het vroeger bezet-
te grondgebied van vijanden bevrijd.

Het Belgische leger in den aanval.

„En avant" is het Fransche
wachtwoord. De Franschen dringen
vooruit over heel de Westelijke linie.
Onze üelgische troepen werken meest
met de Fransche legers samen, wijl
de Belgen het best de legerbevelen
en de omgangstaal der Franschen
verstaan. Reeds eenigen tijd was er
plan, om langzaam doch zeker op
te schuiven in het Noorden.

Hoe hooger de gevechtslinie, kan
verlegd worden, te beter. Het is 't
doel der verbondenen "niet, om met
geweld ecu doorbraak ergens te be-
werken, wel om langs heel het front
ecu gestage opschuiving te bekomen.
Ook langs de kust Zoo doenlijk,
dient het eindpunt - van ons front
van Nieuwpoort hóogerop verlegd

Men weet, hoe de Belgen reeds voor
eenigen tijd Lombaertzijds herover-
den, al konden ze geen krijgskundig
voordeel vau groóte beteekenis er
destijds mede bereiken. Het 5e regi-
ment werd te Veurne daarvoor door
den koning zelve geëerd, geridderd.
In die zelfde richting zou nu een nieu-
we poging beproefd worden. Die taak
was weggelegd voor het Belgische le-
ger in samenwerking met de Fran-
schen. Als basis voor de krijgsbewe-
ging diende 't stukgeschoten Nieuw-
poort.

Intusschen, de inundatie biedt vele
bezwaren. Ze heeft de Belgische linie
gered, ze heeft den aanval der Duit-
schers, een aauval als van een dol-
len stier, gestuit, maar ze heeft ons
gevechtsfrout verkleind. In den be-
ginne was dit winst. Waar onze
bondgenooten nog uiet in genoegza-
men getale aanwezig waren, nam het
water plotseling hun plaats in.

Ook nu bewijst de inundatie goe-
de en uitnemende diensten, maar de
keerzijde is toch ook, dat ze weder-
zijds ons belemmert ineen voorwaart
sche beweging. Ik kan op 't oogen-
blik geen uitvoerige beschrijving vau
de eigenlijke inundaties geven : de
Fransche gazetten hebben er een
schets van gegeven, die door Hol
landsche gazetten is overgenomen,
maar die evenmin deugt als de af-
beelding, dieonze Antwerpsche nieuws-
tijdingen over de Antwerpsche inun-
datie gaven. Genoeg zij, dat ecu
voorwaartsche beweging bij Nieuw-
poort nog mogelijk is. En deze is
dan ook alreeds begonnen. Ze was
voor den vijand blijkbaar een ver-
rassing.

Bij Nieuwpoort heeft men Belgische
en Frausche troepen saamgetrokken.
En vandaar giug het hoogerop in
de richting van het in dezen oorlog
befaamde Lombaertzijde. Daar mocht
het hun gelukken de kuststrook te
winnen. Geëindigd is deze krijgsver-
richting, op dit oogenblik vau weg-
zending, nog niet, maar alles duidt
er op, dat onze troepen daar met
goede uitkomste*) strijden en het hun-
ne er voor een groot deel zullen blij-
ven bijdragen, voor een algeheel te-
rugdrijven van den indringer.

De strijd In Vlaanderen.
De eigenaardige troepenbewegingen
der Duitschers houdeu aau en niet min-
der hun geheimzinnigheid. Voortdu-
rend vertrekken nieuwe troepenmas-
sa's naar het Yser- en Yperenfront,
't Zijn manschappeu, die als vrijwilli-
ger geoefend zijn en nu voor 't eerst
den strijd ingaan, meest jongelieden
van 17—19 jaar, en voor het overi-
ge oude naannen.

Zoo kwamen te Brugge een
700 cavaleristen aan, die onmiddellijk
werden doorgezonden naar Damme,

tusschen Brugge en de Hollandsche
grenzen, ter plaatse waar de verschil-
lende kanalen elkander kruisen. Den
volgenden dag arriveerde in Brugge
een 1500 man infauterie, welke eveu-
eens naar dezelfde plaats werd ge-
zonden, zoodao de tweede verdedi-
gingslinie Zeebrugge-Dudzeele-Dam
me-Gent nu zeer versterkt ie, terwijl
de troepen er doorgaan met loop-
graven te maken.

Als meu de activiteit ziet, welke
de Duitschers aan deze linie toonen,
dan zou men haast gaan meenen,
dat ze een a. s. échec aan de Yser
niet onmogelijk achteu, wat over-
eenstemt met de verschillende klei-
nere vorderingen, die de geallieerden
de laatste weken hebben weten te
behalen.

Mogelijk ook beproeven de Duit
Bchere juist heden een nieuwen groo
ten aanval iv de streek Dixmui-
den-Rousselaere cu Kortrijk. 15
Dec. zijn daar hevige gevechten
begonnen, die op het oogenblik nog
met onbeslisten uitslag voortduren.
Slechts het bombardement van Zee-
brugge evenaardde het gedonder
van het geschut, dat ook te Sluis
op het oogenblik gehoord wordt.

Siuds 14 December mag geen en-
kele Nederlander, met welke p .pie
ren ook, aan dezen kant de grenzen
meer passeeren; alleen enkele oudere
mannen en sommige vrouwen mo-
gen vanuit België naar Holland
komen, doch slechts wanneer ze daar
it>ts te maken hebbeu ter voorzie-
ning van levensmiddelen. Zoo kwa-
men onlangs te Watervliet 47 per-
sonen uit Brugge aan, en slechts
6 mochten de grenzen van Holland
over. De „voorziening van levens
middelen" is het mom, waaronder
velen trachten voor goed naar
Holland te vluchten, daar de toe-
stand in Brugge zoo langzamerhand
onhoudbaar wordt door het nijpend
gebrek.

Aan* de kuststreek heeft de wer-
kelijke hongersnood reeds zijn in-
trede gedaan. Er is niets meer te
verkrijgen en slechts een versterking
der. bezetting daar schijnt tot uog
toe een honger-oproer verhiuderd te
hebben

De Belgische tegenstand aan de
Yser.

De „Coufrier de Parraée beige"
geeft nu enkele bijzonderheden om-
trent de operaties der Belgische troe-
pen aan de Yser.

De Duitschers vonden aan de Yser
geeu versch leger tegenover zich
Het was de kern van het leger, uit-
geput door deu oorlog en zwak in
getalsterkte. Twee en een halve
maand hadden de Belgen bijna al-
leen te Luik, Namen, Leuven, Hae*
leu, Aerschot, Mechelen, Termonde
en Antwerpen tegen de Duitschers
getreden en alleen, de verstrooide,
doch niet overmeesterde, overblijfse
leu van het veldlpger namen stelling
achter de Yser na den terugtocht
van de Schelde.

Volgens een Duitsch draadloos te-
legram, door de verbondenen onder-
schept, was de eerste Duitsche op
marsch naar de Yser op 16 October
slechts een verkenningtocht om te
weten te komen, boe de rivier ver-
dedigd werd. De verdediging van het
front van Dixmuiden tot de zee was
toevertrouwd aan het Belgische Ie .
ger en aan een brigade Fransche
marine-soldaten, die echter geen ka-
nonnen haddeu. Op 17 October bom
bardeerden de Duitschers de linie
over geheel hare lengte. Op 18 Oct
werd Dixmuiden, waar de marine-
soldaten in stelling waren, niet aan
gevallen, doch de eerste Belgische
divisie te Manuekensvere en de vier
de divisie te Keyem werden uit ha-
re vooruitgeschoven stellingen op
den rechteroever van de Yser door
een overmachtigen vijand verdre-
ven. -Gedurende den nacht van 18
op 19 Oct. deed de vierde divisie
een tegenaanval en heroverde al de
posities.

Op 19 Oct. werd de aanval met
verdubbelde woede hernieuwd.

Te Lorabaerdzijde werden drie op
eenvolgende aanvallen- door de twee-
de divisie afgeslagen, terwijl op den
Belgischen rechtervleugel Beerst op
de vierde divisie veroverd werd en
Keyem verwoed werd aangevallen.
Om de vierde divisie vrij te maken,
werd aan de Fransche marine-sol
daten en aan de vijfde Belgische
divisie bevel gegeven de linie Beerst-
Vladsloo aan te vallen. Deze aan-
val begon met het vullen van den
nacht en bereikte de eerste huizeu
van Beerst en het dorp Vladsioo,
doch op dit oogenblik werd het op
rukken van sterke vijandelijke troe
pen uit Rousselaere gemeld, en de
Fransch-Belgische verbondenen wa-
ren genoodzaakt nnar huune vroe-
gere posities terug te trekken. Dien
nacht kwam Keyem aan de Duit-
schers. Gedeeltelijk om de Belgen te
helpen, werd het eerste Engelsche
legerkorps uien dag naar Yperen
gezonden.

Op 20 Oct. werd een hevige ka-

normade door kanonnen van ieder
kaliber geopend op de Belgische li-
nie. Een boerderij in de linie van
de tweede divisie werd door de
Duitschers genomen, door de Belgen
heroverd en tenslotte wederom ver-
loren. Dixmuiden werd verwoed aan-
gevallen, doch de Duitschers werden
met zware verliezen door de Fransche
marine-soldaten en een Belgische
brigade teruggeslagen, terwijl een
vernieuwde nachtelijke aanval niet
méér succes had Heel den nacht
van 20 op 21 Oct. werd het bom
bardement voortgezet. Bij het aan-
breken van den dag op 21 Oct. vie-
len de Duitschers opnieuw Dixmui-
den aan en werden opnieuw terug
gedreven, terwijl om vijf uur in den
namiddag een gecombineerde aan-
val op Dixmuiden en Schoorbakke
evenmin succes had.

De Belgen, die sedert het begin
vau den aanval op Antwerpen
voortdurend hadden gemarcheerd en
gevochten, waren nu zeer uitgeput.
Op 22 Oct. vielen de Duitschers Ter-
voete aan en zetten voor het eerst
vasten voet op den linkeroever van
de Yser. Een eerste tegen-aanval van
de eerste Belgische divisie mislukte,
doch een tweede aanval dreef de
Duitschers in en over de rivier. Het
succes was echter niet blijvend, want
versche Duitsche troepen vernieuw-
den dien nacht den aanval en na-
men Tervoete.

Op 23 October kwamen de eerste
Frausche versterkingen, nl.de 42ste
divisie in stelling. Zij trokken met
moeite onder hevig vuren door
Nieuwpoort en drongen door tot de
linie Bamburg—Lombaerdzijde. waar
de troepen van de tweede Belgische
divisie werden afgelost. Doch inmid-
dels was de toestand op het front
van de eerste en vierde Belgische
divisie slechter geworden. De Duit
schers zetten groóte troepenmach
ten over de rivier en dreven de Bel-
gen terug, die langzaam onder den
druk terugweken en bij bet vallen
van dea nacht een tweede positie
bezetten over de kromming van de
rivier tusschen Schoorbakke en Ter-
voete. Deze laatste pogiug maakte
de uitputting der Belgische troepen
volkomen, en in de volgende ge-
vechten kwam de voornaamste rol
aan de Fransche 42ste divisie eu de
marine-soldaten.

Gedurende den nacht van 23 op
24 October werden niet minder dan
veertien aanvallen op Dixmuiden ge
daan, welke echter alle door de ma
riuesoldaten en de Belgische troepen
werden afgeslagen. Van 23 tot 30
October verdedigden de Belgen, de
42fte divisie, de marine-soldaten en
enkele bataljons Fransche territo
rialen voet voor voet den grond
tusschen de Yser eu den spoorweg
van Nieuwpoort naar Dixmuidea,
een linie, welke de meest wanhopige
aanvallen van den vijand niet kon
den breken. Slechts éénmaal bezetten
de Duitschers Ramscapelle, ten
Westen van de spoorliju, doch zij
werden door een hevigeu aanval van
generaal Grosetti's prachtige 42ste
divisie, de tweede en gedeelten van
de derde Belgische divisie er uit ge
worpen. Na dezen datum noodzaak-
te langzamerhand de inundatie van
de Yservallen den vijand bijna al
het gewonnen terrein te verlaten,
zijn dooden en gewonden en veel
oorlogsmateriaal, waarbij twee zware
kanonneu achterlatende.

Door deze schoone verdediging,
die aan de troepen en de bevelheb
bers, die er aan deelnamen, hooge
eer bracht, deden de Belgen aan de
zaak der geallieerden een buitenge
wonen dienst. Op een kritiek oogen
blik, terwijl de tCngelscmen meer naar
het Zuiden om hun leven vochten,
hield het Belgische leger, hoe ook
verstrooid, bijna zonder hulp zeven
dagen lang belangrijke Duitsche
troepenmachten vast en bracht den
vijand zware verliezen toe. De Bel-
gen verloren gedurende deze wor-
stelling een vierde hunner manschap
pen, terwijl de verliezen van de
Fransche marine-soldaten en Gro-
setti's 428te divisie minstens evon
hoog waren.

VOORDEHUISMOEDERSWiltgijinuwhuisongelukkenvoorkomen,zooradenwijU.muGEBRUIKTALTIJD„LUZDIAMANTE”VANLondman&Martinez.

New-yourk.

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.

1 Te koop bij C. WINKEL EN ZONEN.

HAVEN-NIEUWS.
VAN 23 JAN. - 6 FEB.
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Exclusive Agent for the Dutch W- I

El Médico Sabe.
El médico es el hombre que en

tiende de medicina isu palabra vale
más que mil pomposos anuucios de
toda suerte de remedios calmantes,
estimulantes ó alterativos, pero no
curativos. Entre las preparaciones
de mérito el médico recomienda con
predilección la Emulsión de Scott.
Testimonio profesional :

"El Dr. F. A. üribe Mejía, Médico
del Hospital de Medellín, Colombia,
certifica : que ha obtenido excelentes
resultados con la Emulsión de Scott

para niños, raquíticos, escrofulosos
ó debilitados, así como para per-
sonas mayores extenuadas ó conva-
lecientes ; en la tuberculosis ha obte-
nido remisión en los síntomas y re
troceso del mal. Por eso no vacilo
en conciderarla una medicina de
primera clase."

3

Photographische Inrichting
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN

VAN

H. Al. «le Koningin di-r Nt-<lfrl;tmlcii

BEKROOND
te Amsterdam 18b3,

Antwerpen 1885.
Chicago 1893, en

„ Curacao. Eerste Prijs fíere-
medaille, 1904.

Brussel, 1910
Curacao, Waterkant Otra*

i banda.

tienen el gasto de participar a sus ¡É '''«>«" *l o"**° *** participar a sus
amigos y relacionados que su hijo tf *mi9°* -V relacionados que su hija

""ij^pdriactn
ha contraído esponsales con la Señoritas ha contraído esponsales con el Señor

4^dt\k4^~hníM^driaan $" acM
Y

3-2 cAruha Enero sde 1915, )f cAruha Enero 5 de 1915.

LUFDADIGBIIDS-TOOiSTELLING
TE GEVEN IN HET

„THEATER NAAR"
op den 6den Februari a. s. ten
bate van de Armen van het ei-
land, om 8 uur precies.

Plaatsen te bespreken bij den
ondergeteekende

J. L. PenhaJr.——
Adverteert steed?
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