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DE OORLOG.
Uiterst gespannen is de algemeene

toestand geworden, zoowel voor de
oorlogvoerende partijen, afs voor
de neutrale landen.

Duitschland heeft verklaard de ge-
heele kust van Engeland als door
een blokkade gesloten te beschouwen
en aan geen enkel koopvaardijschip
toe te zullen staan een Engelsche
haven in of uit te varen. Elk schip
dat trachton zal de blokkade te ver-
breken, zal getorpedeerd worden.

Ten tweede heelt de Duitsche ad-
miraliteit afgekondigd, dat zij vast
besloten is met alle haar door het
oorlogsrecht ten dienste staande
middelen het te verwachten groóte
transport van Engelsche troepen en
ammunitie te zullen verhinderen. De
neutrale mogendheden worden ge-
waarschuwd in dezen tijd geen sche-
pen door het Kanaal, of langs de
Westkust van Frankrijk te laten
varen, aangezien zij dan gevaar
loopen voor Engelsche transport
schepen te worden gehouden en inden grond geboord te worden.

Door deze besluiten van Duitsch-
land wordt alle zeevaart van en naarNederland, Denemarken, Zweden en
Noorwegen zoo goed als onmogelijkgemaakt, en is het verkeer met En-geland en de Ver. Staten van Noord-
Amerika geheel en al verbroken.

Geen wonder, dat de betrokken re
geenngen ten zeerste ontstemd zijn
over dergelijk optreden van den kant
van Duitschland. Dergelijke wijze
van handelen is geheel en al in strijd
met de bestaande wetten en gebrui-
ken. Duitschland heeft het recht alleschepen te vragen naar haar vlag
en nationaliteit en zou desuoodskunnen overgaan tot een onderzoekaan boord omtrent lading en pas-
sagiers. Maar vracht- en passagiers-schepen zonder voorafgaande waar
schuwing of onderzoek eenvoudig
weg te beschieten en in de diepte
te laten verdwijnen, is in strijd met
de allereerste begrippen van men-
schelijkheid.

Zeer lastig was het voor de neu
trale mogendheden op deze Duitsche

J "

Nota's een antwoord te geven en
zich toch buiten den oorlog te hou
den. Nederland schijnt van plan aan
Duitschland om verdere verklaring
te vragen en een duidelijker antwoord
af te wachten, voorloopig zich be
aaiende tot voorzorgsmaatregelen,

len overweegt, of deze niet hierin
kunnen bestaan, dat iedere koop-
vaardijer vergezeld wordt door een
paar oorlogschepen, die het schip
door de gevaarlijke streek heenvoe-
ren. De minister van Buitenlandsche
Zaken en van Marine hielden, voor
dat de Ministerraad bijeenkwam, een
afzonderlijke bespreking, terwijl Ma-
rine zich later nog begaf naar Ge
neraal Snijders, het opperhoofd van
de Nationale Verdediging.

De Regeering van Washington hield
ook raad en meu was daar van
meening, dat, indien Duitschland de
kusten van Engeland als geblokkeerd
wil beschouwen, het eerst tot een
werkelijke blokkade dient over te
gaan en de Engelsche kust omringen
met zijn schepen.- De Vereeuigde
Staten onthielden zich verder van
elk comentaar op de Duitsche Nota's
en wilden eerst verdere verklaringen
afwachten. Alleen werd zeer duidelijk
uitgesproken, dat de Ver. Staten
iedere beleediging aan Amerikaansche
schepen toegebracht ten zeerste zou
den gevoelen. Er werd echter geen
protest uitgebracht, noch eeuige an-
dere nota.

Zweden schijnt te zullen protes
teereu.

De kabel berichten zijn, helaas, erg
onvolledig ; men kau nog niet gissen,
wat er in de naaste toekomst te
gebeuren staat, maar gespannen is
de toestand ten zeerste.

Volgens gisteren ontvangen tele-
grammen echter, bedoelt het optre-
den van Duitschland wraak te nemen
op Engeland, die het eerst begonnen
is door zijn actie in de Noord-Zee
allen doortocht te beletten aan de
Duitsche haudelsvloot. Nu zal Duitsch
land op zijn beurt de Engelsche han-
delsvloot dwingen tot stil liggen in
de verschillende havens. Voor de neu-
trale schepen blijft de zee vrij ten
Noorden der Shetland-eilanden, als-
mede iv den Oosthoek der Noordzee,
Zweden, Noorwegen en Denemarken,
en in een strook van 30 Mijl breedte

langs de kust van Nederland.
Of de neutrale mogendheden met

deze bepaling genoegen zullen nemen ?
De bevolking van Italië wil met

alle geweld meevechten. Een groep
van 500 Kamerafgevaardigden en
eenige leden van den Romeinschen
Senaat zijn te Padua bijeengekomen
om zich vóór den oorlog en mét
de Verbondenen te verklaren. Italië
zal ten slotte wel moeten meedoen
Grz,. Garibaldi hield reeds bespre-
kingen te Parijs en Londen.

De Engelsche Premier, Mr Asquith
heeft officieel verklaard, dat de ver-
liezen van Engeland tot 4 Febr.
104,000 man bedroegen.

In Duitschland werden reeds 142
verlieslijsten openbaar gemaakt.
Het totaal verlies bedraagt daar
953,117 man.

Daarenboven werden nog gepubli-
ceerd in Saksen 103 lijsten, in Wur-
tenberg 108, in Beiereu 132 en nog
17 van de Duitsche mariue.

't Is vreeselijk 1

Herderlijk Schrijven
van Zwne Eminentie

Désiré Kardinaal Mereier,
Aartsbisschop van Mechelen.

II
In deze dierbare stad Leuven, welke ik niet uit mijn gedachten kanverhezen, zal de prachtige collegialekerk van St. Pieter nooit meer inhaar vroegeren luister schitteren, hetoude college v.in den H. Ives, de ste-delijke school van schoone kunsteD,de handels- en consulaire school der

universiteit, de eeuwenoude hallen,
onze rijke bibliotheek met haar ver-
zamelingen, haar incunabula, haar
onuitgegeven handschriften, haar ar-chieven, met de galerij van haar
roemvolle mannen sinds de eerste da
gen van haar Btichting, portretten
yan rectors, kanseliers en beroemdeprofessoren, op welker aanblik de
meesters en leerlingen van heden den
traditioneelen adel herdachten ennieuwe werkkracht verzamelden, ge-
heel deze overvloed van intellectveele, geschiedkundige en kunstschatten,
vrucht van vijf eeuwen moeizamenarbeid, is vernietigd.

Talrijke parochies werden van hunherder beroofd. Ik hoor nog den
smartelijken toon van een eerbied-waardigen grijsaard, aan wien ikyroeg, oï Qi j de Zondagsche H. Mis
iv de doorachoteu kerk gehoord had.
hr k

twee maanden"» antwoordde"I» „hebben wij geen priester meergezien. De pastoor en de kapelaan

waren naar het concentratiekamp
Munster Lager, niet ver van Hauno
ver vervoerd.

Aldus zijn duizenden Belgische bur-
gers naar de gevangenissen van
Duitschland, Munster Lager, Celle
en Maagdenburg overgebracht. Mün
ster Lager alleen heeft 3100 gevan
genen genomen burgers geteld. De

freschiedeuie zal de fysieke en zede-
ijke martelingen van hun langen

lijdensweg verhalen.
Honderden onschuldigen werden

neergeschoten. Ik ken deze sombere
doodenlijst niet in haar geheel, maar
ik weet, dat er alleen te Aerschot
91 gefusilleerd werden, en dat hun
medeburgers aldaar, ouder bedreiging
des doods, de graven moesten del-
ven.

In de agglomeratie van Leuven en
aangrenzende plaatsen werden 176
personen, mannen en vrouwen, grijs
aards en pasgeboren kinderen, rijken
en armen, gezonden en zieken gefu-
silleerd of verbrand.

In mijn diocees alleen werden, voor
zoover ik weet, dertig piiesters of
kloosterlingen ter dood gebracht.
Een van hen, de pastoor van Gelro-
de, is volgens alle waarschijnlijkheid
als martelaar gevallen. Ik heb een
bedevaart naar zijn graf gedaan,
eu daar omringd van de kudde, die
hij gisteren nog weidde met waren
apostelijver, heb ik hem gesmeekt
om vanuit den boogen hemel zijn
parochie, het diocees, bet vaderland
te beschermen.

Wij kunnen onze dooden niet tellen,
noch de uitgestrektheid van onze
ruïnen meten. En wat zou het zijn,
indien wij onze blikken richtten naar
die streken van Luik, Namen, An-
denne, Dinant, vau Tamines, van

Charleroi, naar Virton, La Semois,
naar Luxemburg, Dendermonde. Dix-
muiden, naar onze beide Vlaande-
ren ?

En zelfs daar, waar geen menschen-
levens verwoest zijn, geen materieele
schade is aangericht, wordt in het
verborgen ontzettend geleden. Giste-
ren nog welvarende families, verkee-
ren nu iv armoede, de handel staat
stil, de ambachten hebben geen werk,
de fabrieken zijn stop gezet, duizen-
den en duizenden werklieden zijn
werkloos, de arbeidsters, de winkel
juffrouwen, de arme dienstboden heb-
ben geen broodwinning meer. En al-
len richten zij zich op van hun bed
van smarten met van koorts gloeien-
de oogen en vragen u: „Wanneer
zal het einde daar zijn ?"

Wij kunnen slechts antwoorden i

„Dat is het geheim van God."
Ja, beminde geloovigen, dat is het

geheim van God. Hij is de Meester
der gebeurtenissen, en de hoogste
Heerscber der staten. „De aarde be-
hoort u toe. o Heer, met alles wat
zij bevat; U behoort de aardbol en
allen die hem bewonen " De eerste
betrekking, die tusschen het schepsel
en zijn Schepper ontstaat, is die van
een absolute afhankelijkheid van het
eerste ten opzichte van deu Tweede.
Het schepsel is afhankelijk, zijn na-
tuur, zijn vermogens, zijn daden,
zijn werken zijn afhankelijk. Elk oo
genblik, dat verloopt, hernieuwt zich
deze afhankelijkheid, daar zonderde
hulp van den Almachtige, de secon-
den elkaar niet meer zouden opvol-
gen. De aanbidding, dat is de erken-
ning van Goddelijke souvereiniteit,
is niet het voorwerp van een vluch-
tige daad, zij moet de blijvende toe-
stand ziju van het schepsel, dat zich

zijn ufkomßt bewust is. Op elke blad-
zijde van onze H. Boeken bevestigt
Jehovab Zijn souvereine macht. Het
geheele samenstel van de oude wet
en de geheele geschiedenis van bet
uitverkoren volk zijn gericht op het-
zelfde doel : Jehcvah op Zijn troon
te bevestigen eu de afgoden te ver-
pletteren. „Ik ben het Begin eu het
Einde, zegt Hij bij Isaías, en buiten
Mij is er geen God. Wie is aan Mij
gelijk? Dat hij vooruittrede en spre-
ke. Bestaat er buiten Mij een toe-
vlucht ?... Ik vorm het licht en Ik
schep de duisternissen, Ik maak den
vrede, en veroorzaak het ongeluk.
Ik, Jehovah, doe dat. Wee hem, die
twist mst zijn Maker; hij, een scherf
uit de scherven der aarde. Zal bet
leem zeggen tot den pottenbakker :
Wat maakt gij ? en het werk tot
den arbeider : gij zijt onhandig ?
Spreek, zet uiteen en beraadslaag.
Maar weet, dat er buiten Mij geen
rechtvaardige God en Redder is."

O trotsch verstand, gij meendet,
God niet noodig te hebben. Gij hebt
gegrijnslacht, toen Hij door Zijn
Christus en Zijn Kerk de ernstige
woorden van uitboeting en verster
ving uitsprak. Bedwelmd door uw
scbij nsuccessen hebtgij, dwaze mensch
die in goud ca genoegens zwelgdei,
schaamteloos gedacht, dat gij in u
zelf volkomen voldoening zoudt via-
den 1 En de ware God werd verge.
ten, misschien gelasterd, met groóte
en schitterende woorden, soms zelfs
door hen, die door hun positie aan-
gewezen waren om anderen het voor-
Beeld van eerbied voor de orde en
haar grondslagen te geven. De anar-
chie drong de laagste klassen der
maatschappij binnen, de goeden voel-
den zich geërgerd : „Tot waaneer,"

dachten zij, „tot wanneer, Heer, zult
Gij den hoogmoed van de ongereeh-
tigbeid verdragen. Waar zijt Gij
meester, of zule Gij ten slotte toch
gelijk geven aan den zondaar, die
verkondigt, dat Gij U van Uw werk
niets aautrekt ?"

Een bliksemslag, en alle meneche-
lijke berekeningen zijn omver gewor-
pen. Geheel Europa beeft op een vul-
kaan.

De vreeze des Heeieu is het beginsel
der wijsheid.

De gevoelens verdringen elkaar in
de zielen, maar er is één, dat alles
overheerscht: het gevoelen, dat God
zich als meester toont.

De naties, die het eerst tot don
aanval zijn overgegaan, en die, wel-
ke zich verdedigen, voelen zich even-
zeer in de hand van Hem, zonder
Wien niets gebeurt, niets gelukt.

Personen, die sinds langen tijd de
gewoonte om te bidden verloren
hadden, keeren zich nu tot God. in
het leger, in de burgerlijke wereld,
in het openbaar, in het geheim des
harten bidt men. En het gebed is
nu geen van buiten geleerd woord,
dat over de lippen vüegt, neen I het
stijgt op uit het innigste des har-
ten en biedt zich voor de Goddelijke
Majesteit aan in don verheven vorm
van het offer des levens. Het is het
geheele wezen, dat zich aan God op-
offert. Het is de aanbidding, de ver-
vulling van het eerste en voornaam-
ste gebod van de.moreele en gods-
dienstige orde: „Gij zult den Heer

| Uwen God aanbidden, en Hem alleen
dleuen."

Zelfs zij, die weerspannig zijn, en
den moed niet in zich gevoelen om
het hoofd te buigen onder de haud,
die ons slaat en ons redt, erkennen

Hoor en wederhoor.

Men schrijft van Dtitsehe zijde
aan De Tijd ;

Het zeker opzienbarende feit, dat
in België een Kardim al der Room
sche Kerk onder bijzondere bewaking is
geßteld — welke uitdrukking wellicht
een juister ïerm is dan gevangen-
neming — dreigt in Nederland, daar
het hier een persoon van zoo hoog
kerkelijk gezag geldt, een verkeerden
uitleg le doen ontstaan.

De ongewoone maatregel, waartoe
de Duitsche overheid gedwongen
werd, is zeker uiet in overeenstem
ming met de zachtheid, waarmee
het huidige gouvernement in België
tot dusver tegenover geestelijke per.
sonen placht op te treden ; maar
men zal moeten toegeven, dat kar-
dinaal Mereier al te vrijmoedig is
opgetreden. Reeds bij vroegere on
derhandelingen met het Duitsche
wettige bestuur in België bleek bij
meer de positie in te nemen van
een Belgische overheid, die in een

zelfstandig en vrij land gezag uit-
oefent, dan een door Duitsche groot-
moedigheid gedulde, louter geestelijke
autoriteit, van wier werkzaamheid
voor de zielzorg in het door Duitsch-
land veroverde en bezet! e deel van
het vroegere koninkrijk men uitslui-
tend woorden van verzoening en
onderwerping aan de gestelde mach
ten mocht tegemoet zien. Het is de
fout geweest van den kardinaal,
dat hij dit onoordeelkundige stand-
punt, zoo weinig passend met de
omstandigheden, waarin het tegen-
woordige België zich bevindt, niet
heeft willen verlaten.

Zonder ook maar het minste overleg
met den H. Stoel — dit is volstrekt
zeker — en gedreven door de impulsie
vau een verblinde vaderlandsliefde,
heeft hij zich laten verleiden, om
in ecu officieel stuk, hetwelk hij be-
stemde voor een plechtige en alge-
meene voorlezing van den kansel,
openlijk het volk, waarover hij krach-
tens zijn hooge positie zooveel in-
vloed bezit, aan te kondigen, dat
Duitschland zijn eed heeft gebroken,
dat Duitsche soldaten wederrechte-
lijk onschuldige priesters gefusilleerd
hebben, dat de bevolking geen hoog-
achting aan de tegenwoordige heer-
schers in België verschuldigd is, enz.
enz. Zelfs heeft hij een lijst van ge-
fusilleerde priesters, zonder ook maar
een zweem van bewijs, dat zij on-
schuldig zouden gedood ziju, eo dat
terwijl het Duitsche gouvernement
de bewijzen in handen heeft van
hunne schuid. Het spreekl tueu .»u
zelf, dat geen gouvernement ter
wereld zoo iets kan toelaten en dat
tegenover zooveel stoutmoedig mis-
bruik van iemand, die zulk een
verheven staat bekleedt, maatrege
len moesten genomen worden. Ook
aan een hoogen kerkelijken waar-
digheidsbekleeder kan Duitschland
niet zonder meer toestaan, dat bij
de antipathieën tegen dit land aan-
wakkere bij een toch reeds moeilijk
te beheerschen volk, om zoo het
bezette land achter het front der
Duitsche troepen tot gevoelens van
opstaud aan te sporen. Gaarne had
men tegenover kardinaal Mereier
alle egards gebruikt, welke hem tot
dusver bewezen werden, maar zelfs

dr. Karl Trimborn, Centrums-afge-
vaardigde en thans burgerlijk be-
stuurder te Brussel, een man, die
zeker in dezen tot een objectief oor-
deel bevoegd is, moet erkennen, dat
tegen den Belgischen Primaat een
maatregel moest genomen worden,
al heeft men dien tot het uiterste
trachten te voorkomen en bij toe
passing zoo zacht mogelijk uitge-
voerd.

In geen geval moet men het ver-
weer der Duitsche justitie en politie
uitleggen als gericht tegen een ker-
kelijken gezaghebber in de wettige
uitoefening van zijn bestuur. Z. M.
de keizer heeft door zijn houding
jegens den H. Stoel, zijn grootmoe-
digheid jegens de Fransche priesters-
krijgsgevangenen enz., waarlijk wel
getoond, hoe edel hij gestemd is
jegens de Katholieke Kerk en hare
bedienaren. Indien er eenige verkoe.
ling in deze grootmoedige verhouding
komt, dan is het zeker ook te wijten
aan het voorbarig en teugelloos
optreden van hem, die als onmid-
delijk behoorende tot het gevolg
des Pauseu in het hoogste kerkelijk
college, zijn persoonlijke gevoelens
niet wist te bedwingen en te bewaren
voor een geschikter tijd. Wanneer
men bovendien daarbij in aanmer-
king neemt, dat uit den aard der
zaak het bestuur van het Aartsdio-
cees onder het gebeurde lijden zal,
dan vooral zal men begrijpen, koe
onverantwoordelijk de Kerkvoogd
van .Mechelen gehandeld heeft

Het is te hopen, dat „De Tijd,"
ule, — welke ook baar onuitgesproken
persoonlijke gevoelens mogen zijn, —steeds met strikte eerlijkheid het
hoor en wederhoor heeft toegepast,
deze overwegiugen het publiek zal
durven voorleggen eu dat zij de ge
moederen, ook in Holland, mogen
kalraeeren."

Uit Berlijn seint een bijzondere
correspondent den 5 Jan. :

In Duitschland wordt het volgende
officieus communiqué verspreid, naar
aanleiding van het herderlijk schrij-
ven van Z. Em. Kardinaal Mereier :
ledereen, anti- of pro-Duitschland,
cal den Kardinaal volkomen gelijk
geven als hij iv zijn herderlijk schrij-
ven de burgerlijke bevolking in dezeu



onrechtstreeks, dat God de opperste
Heer en Mee«ter is, want zij vloeken
Hem, wijl Hij, volgens hun meening.
Zich te weinig haast om aan hun
verlangens te voldoen.

Wat ons betreft, mijn broeders,
wij willen Hem eenvoudig aanbidden.
Wij aanschouwen nog niet, in al haar
schittering, de openbaring van Zijn
Wijsheid, maar ons geloof erkent
haar. Wij vernederen ons voor Zijn
rechtvaardigheid en wij hopen op Zijn
barmhartigheid. Met den heiligen
man Tobias erkennen wij, dat Hij
ons kastijdt, omdat wij gezondigd
hebben, maar wij weten, dat Hij
ons redden zal, omdat Hij bami
hartig is: „Hij heeft ons gekas
tijd om onze ongerechtigheden en Hij
zal ons behouden om Zijne barmhar-
tigheid."

Het zou wreed zijn om den nadruk
te leggen op onze ongerechtigheden,
op het oogenblik, dat wij ze zoo
duur betalen, en met zooveel groot-
heid van ziel. Maar moeten wij niet
bekennen, dat wij iets uit te boeten
hebben ? Aan wien Hij veel gegeven
heeft, van hem heeft God t recht
veel te vragen : „En van allen, wien
veel gegeven is, zal veel gevorderd
worden." Steeg het zedelijk en gods
dienstig peil van het land gelijkelijk
met zijn oeconomischen voorspoed ?
Hoe stond het met de Zondagsrust,
het Mis-hooren op Zondag, den eer-
bied voor het huwelijk, de wetten
der zedigheid ? Wat was er, zelfs in
de Christelijke huisgezinnen geworden
van den eenvoud van onze vaderen,
den geest van boetvaardigheid, het
vertrouwen in het gezag ? En wij,
religieuzen, priesters, bisschop, wij
vooral, wier heerlijke zending het

i was om in ons leven meer nog dan
in onze predikingen het Evangelie
van Christus te vertolken, hebben
wij ons zelf wel genoegzaam 't recht
gegeven tot ons volk het woord te
herhalen van den apostel der heide
nen : Volge uw leven dan het mijne
na, als 't mijne een navolging is van
Christus. Weest mijne navolgers, ge-
lijk ik het ben van Christus " Wij
werken, ja, wij bidden nog, ja, maar
het is te weinig. Wij zijn door den

Elicht vau staat, de openlijke vit-
oeters van de wereld-zonden. Welnu,

wat overbeerschte in ons leven, het
burgerlijk welzijn of de uitboeting?

O, ja, ons allen treft op ziju tijd
het verwijt, dat de Eeuwige richtte
tot Zijn uitverkoren volk, na den
uittocht uit Egypte : „Vet werd de
bevolking en zij sloeg achteruir....
Ontrouwe kinderen, zij tergden Mij
met hetgeen niet God wae, en Ik zal
hen tergen met hetgeen geen volk
is... Maar om de gramschap der vij
anden stelde Ik het uit, opdat niet
hunne vijanden wellicht verwaand
mochten worden en zeggen: Onze
hoog-opgeheven hand en niet de Heer
heeft dat alles gedaan... Ziet, dat Ik,
'Ik alleen beu en geen andere God
is buiten Mij; Ik dood en Ik maak
levend; Ik sla en ik genees."

God zal België redden, mijn broe-
bers, gij kunt er niet aan twijfelen.

Zeggen wij beter : Hij redt het.
Inderdaad, ziet gij niet reeds de

bewijzen van Zijn liefde door den
weerschijn der branden en het roo-
kende bloed ?

Is er wel een patriot, die niet ge-
voelt, dat België grooter gewor-
den is?

Wie zou den moed hebben om de

laatste bladzijde van ouze geschiede-
nis te verscheuren ?

Wie beschouwt niet met fierheid
de schittering van de glorie vau ons
verscheurd vaderland ?

Terwijl het in smarten den helden
moed baart, stort het als een moe-
der kracht in het bloed van zijn
zonen.

Wij hadden, laat het ons openhir
tig bekennen, een les in de vader
landsliefde uoodig.

Tallooze Belgen verspilden hun
krachten en hun tijd in onvruchtba-
ren klassen- en rassen-strijd, in het
uitleven hunner persoonlijke harts-
tochten.

iMaar toen den 2den Augustus een
Vreemde mogendheid, steunend op
haar kracht, en haar verdragseed
vergetend, onze onafhankelijkheid
durfde bedreigen, zijn alle Belgen,
zonder onderscheid van partij of
stand of afkomst, als één man op-
gestaan, om, geschaard rond hun
koning en de regeeriug, tot den over
weldiger te zeggen : gij zult hier niet
doorgaan.

Ineens waren wij onzen vaderland-
schen plicht vastbesloten bewust. In
ieder van ons sluimert een dieper
gevoel dan van persoonlijk belang,
dan van banden des bloeds en par
tijzucht; het is de behoefte, en bij-
gevolg den vasten wil, om zich aan
het algemeen welzijn, te Rome de
publieke zaak, de „Res publica" ge-
noemd, toe te wijden; dit gevoel is
de vaderlandsliefde.

Het vaderland is geen agglomera-
tie van individuen of families, die
eenzelfde land bewonen, en tot elkaar
in min of meer nauwe betrekkingen
van nabuurschap of zaken staan,

van personen, die dezelfde herinne-
ringen, blijde of angstige, hebben.
Neen, het vaderland is een vereerd-
ging van zielen, in dienst van. een
sociale orgauisatie, welken meu tot
eiken prijs, zelfs tot dien van zijn
leven, moet beschermen of verdedi-
gen, onder de leiding van hem of van
hen, die aan het hoofd staan.

Wijl zij eenzelfde ziel hebben, leven
de landgeuocten door hun tradities
van eenzelfde leven in het verleden.
Door hun gemeenschappelijke verlan-
gens en hun gemeenschappelijke ver-
wachtingen hebben zij een verjenging
van hun leven in de toekomst.

De vaderlandsliefde, innerlijk prin-
ciep van eenheid en orde, organische
verbinding der leden van eenzelfde
land, werd door de élite van de den
kers van Griekenland eu Rome als
de hoogste der natuurlijke deugden
beschouwd. Aristóteles, de prius der
heidensche filosofen, was de meening
toegedaan, d.t de belangeloosheid
in dienst van den staat het aardsche
ideaal bij uituemendheid was.

De godsdienst van Christus heeft
van de vaderlandsliefde een wet ge
maakt; men is geen volmaakte chris-
ten, als men geen volmaakte pa-
triot is.

De godsdienst verheft het ideaal
der heidensche rede, en bepaalt het
nader, door aan te toonen, dat het
slechts volkomen in het Absolute
Wezeu te vinden is.

Vanwaar toch die algemeene, on-
weerstaanbare geestdrift, die met één
slag alle willen der natie vereeuigt
iv eenzelfde krachtinspanuing van
saiimhoorigheid en weerstand tegen
de vijandelijke machten, die zijn een-
heid en onafhankelijkheid bedreigen ?

Hoe uit te leggen, dat ineens alle
particuliere belangen voor het alge-
meen belang wijken, dat alle levens
Zich ten offer brengen ?

Het is niet waar, dat de staat
essentieel beter is dan het individu
en de familie, daar hel welzijn der
families en der individuen debestaans-
grond vau ziju organisatie is.

Het is niet waar, dat het vader-
land een Moloch is, op weiks altaar
alle menschenleveus wettig mogen
opgeofferd wordeu.

De brutaliteit der heidensche zeden
en het despotisme der Caesars had-
den tot de dw ding geleid —en het
moderue militairisme trachtte baar
te doeu herleven — dat de staat al-
machtig is en zijn willekeurige macht
het recht schept.

Neen, antwoordt de Christelijke
theorie, het recht ia de vrede, d. i.,
de innerlijke orde der natie, steu-
nend op derechtvaardigheid. Welnu,
de rechtvaardigheid zelf is niet ab-
soluut, daar zij de uitdrukking van
de essentieele betrekkingen van de
menschen tot God en onder el-
kaar is.

Daarom ook is de oorlog om den
oorlog een misdaad. De oorlog kan
slechts gerechtvaardigd zijn als nood-
zakelijk middel om den vrede te
verzekeren.

„De vrede mag niet dienen om den
oorlog voor te bereiden," zegt de
H. Augustinus; men moet slechts
oorlog voeren, om den vrede te ver-
krijgen.

In het licht van deze leer, welke
de H. Thomas van Aquine over-
neemt, krijgt de vaderlandsliefde een
godsdienstig karakter.

voor haar ongetwijfeld zeer moeilij-
ken tijd troost inspreekt en haar
tot kalmte maant. De kardinaal
ziet echter de positie, de rechteu
en de plichten van de Kerk verkeerd
in, wanneer hij zich met zijn herder
lijk schrijven mengt in den politie-
ken strijd der naties.

Men meldt verder van Duitsche zij
de, dato 8 Januari:

„De meeningsverschillen tusscben
het Duitsche gouvernement en den
Aartsbisschop van Mechelen, Kardi
naai Mereier, zijn langs vreedzamen
weg opgelost."

In verband met de berichten om
trent de gevangenhouding van Kar-
dinaal Mereier bevatte de „Nordd.
Allg Ztg." volgende kennisgeving:

De Aartsbisschop van Mechelen,
Kardinaal Mereier, heeft met Kerst-
mis een herderlijken brief aan zijn
diocesauen gericht, die volgene zijn
opdracht op den len Januari en de
daaropvolgende Zondagen op dekan-
sels moest worden voorgelezen.

Dit herderlijk schrijven bevatte
naast zijn zuiver godsdienstige uit-
eenzettingen ook een reeks van po-
litieke betoogen, welke niet met den
tegenwoordigen toestand van bezet
ting overeen zijn te brengen. Der-
halve achtten de Duitsche autoritei-
ten zich verplicht de verdere versprei-
ding van het herderlijk schrijven te
gen te gaan.

Toen de gouverneur-generaal den
Kardinaal hierop opmerkzaam maak-
te, verklaarde kardinaal Mereier
schriftelijk en mondeling, dat 't verre
van hem was geweest door zijn her
derlijk schrijven ophitsend te werken.
Hij had integendeel de bedoeling de
bevolking te kalmeeren en haar, met
eerbiediging van haar vaderlandsche
gevoelens, tot onderwerping aan het
bestaande Duitsche gezag in België
aan te manen.

Daar echter de gouverneur-gene
raal een andere meening bad over
het herderlijk schrijven en vreesde
voor een ophitsende werking, bleef
de Kardinaal niet bij zijn bevel aan
de hem ondergeschikte geestelijkheid
om het herderlijk schrijven nog ver-
der voor "te lezen of te verspreiden.

De gouverneur-generaal had reeds
tevoren de voorlezing en verspreiding
van het herderlijk schrijven verboden.

Hiermee kan deze aangelegenheid
als afgedaan worden beschouwd."

De Duitsche regeering heeft, naar
uit Rome wordt gemeld, het Vaticaan
reeds een opheldering gegeven, ín za
ke de behandeling van Kardinaal
Mereier, waarin zij verklaart dat de
bewering, dat de Kardinaal gevangen
is genomen, zijn paleis niet heeft mo-
gen verlaten, of verhinderd is het te
verlaten, ongegrond Is.

Hieraan wordt toegevoegd, dat de
Duitsche auroriteiten, „belast met de
meest kiesche en moeilijke taak de
orde te handhaven en een vijandig»
bevolking te overtuigen van haar
goede gezindheid", eenvoudig tot den
Kardinaal „ecu beleefd verzoek"richt-
te, dat hij zich zou onthouden van
iedere handeling die, door haar te
bemoeilijken iv de vervulling van
haar plicht, ten slotte de bevolking
aan ernstig gevaar zou blootstellen
en schade zou berokkenen."

Door zoo te handelen, zegt de me
dedeeling verder, beoogde de Duitsche
overheid ook het christelijk beginsel
te huldigen, dat bijzonder dierbaar
moet zijn aan de dienaren derKerk,
n.l. bloedvergieten te vermijden, daar

alles wat geschikt i-* om zelfs indi-
rect tot agitatie te leiden of oproer
of onlusten te veroorzaken, ernstige
maatregelen tot herstel van de orde
van de zijde der troepen noodzake-
lijk zou maken.

Omtrent de verspreiding van den
herderlijken brief meldt de bijzondere
correspondeut van „De Tijd" te Roo-
sendaal :

„De herderlijke brief van Z.Em is
rond gebracht door seminaristen met
't verzoek, dat hij reeds den eersten
Januari zou worden voorgelezen. Te
Brussel geschiedde dit. 's Zaterdags
is toen reeds op sommige plaatsen
de actie tegen het herderlijk schrij
ven begonnen.

Bij de meeste geestelijken hebben
de soldaten met ruw geweld de brief
opgeëischt en uit de handen gescheurd.
Op waardige wijze hebben de' pastoors
tegen dit optreden geprotesteerd en
nadrukkelijk verklaard, dat zij alleen
bevelen wilden ontvangen en nako-
men van Z. Eminentie en van nie
mand anders.

Zij verklaarden, dat alleen de kar
dinaal-aartsbisschop hun overheid
was, en zij alleen hem gehoorzaam-
heid wareu verschuldigd. Ook h efr
de Deken van Antwerpen gezegd, dat
hij ecu andeien brief zou weteu te
verkrijgen en hem toch zou voor-
lezen.

Voor het overige zijn te Antwer-
pen degeestelijken met voorkomend-
heid behandeld en werden zij zelfs in
auto's naar de Kommandatur ge
bracht.

In Bersschuet hebben 2 soldaten
met geladen geweer aan den preek
stoel gestaan, om de voorlezing te
beletten. De pastoor van Schooteu
heeft gevangen gezeten te Hemixem,
hoewel bij niet eens den brief ont-
vangen had; de Duitschers echter
verdachten hem, den brief verborgen
te hebben en kwamen de kerk binnen,
waar een pauiek ontstond, daar de
menschen bang waren voor een too-
ueel als van jYerschot.

Zij werden echter aanstonds gerust-
gesteld door de houdiug van twee
Duitsche officieren en later door den
vrijgelaten pastoor en den onder-
pastoor, die verklaardeu dat er niets
te vreezen was "Uit Turnhout wordt nog bericht,
dat in geen enkele plaats de priester
onder de H. Mis gedwongen werd,
den brief over te geven, of dat hij
uit deu biechtstoel werd gehaald. De
brieven zijn inderdaad in beslag ge
nomen, overal waar men maar dacht,
dat zij aanwezig waren Maar ver
gens ging dat men geweld, wel met
bezadigdheid en beslistheid, gepaard.

In Ghcol, truar d 9brief gedeelte
lijk is voorgelezen, maar een scherpe
predikatie gehouden is, zijn, zooals
werd gemeld, de ZeerEerw. Deken eu
een pastoor gevankeiijk weggevderd.
Zij hebben drie dagen in Duitsche ge-
vangenschap doorgebracht en zijn
Donderdagmiddag weer teruggekeerd

Een Belgisch priester, wiens in het
Fransch gestelde beschouwingen wij
vertalen, schrijft :

Men moet zich over de gevangen-
neming van den Belgischen Kardi-
uaal-Primaat niet al te zeer ver
wonderen. Hij was zijn vaderland
te zeer toegewend en bezat een le
paulinische ziel, om het volk zon-
der een moreelen steun hopeloos
overgeleverd te laten aan den Duit-
schen overweldiger. Reeds al te veel

en al te lang had hij vele vexaties
verdragen, terwijl de protesten, wel-
ke hij richtte tegen het misbruik
van het Duitsche gezoig en de s hen-
ding van ook hem persoonlijk ge
dane Duitsche beloften, niets uit-
werkten. Het bleek ten slotte on-
mogelijk tegenover het onbarmhar-
tige uitputtings- en overweldigings-
systeem van den veroveraar een
goeden wil van sameuwerking te
bewaren.

Ook een verstandige censuur bleek
onmogelijk betrekkelijk het jongste
herderlijk schrijven, hetwelk Z Em.
in het geheim moest doen drukken
en hetwelk hij niet ten papier bracht
dan na vele angsten, zorgen en rij
pc overwegingen, vooral na vele
uren van gebsd voor het Kruisbeeld
Teu laatste besloot de Kerkvoogd
om het schrijven te doen drukken
eu bekend te maken, er mocht dan
vau komen wat wilde.

Tot het laatste oogenblik heeft
het Duitsche bestuur den Kardinaal
uiet in staat geacht, om de daad
te stellen, die thans zoo groot op-
zien baart. Men vergat echter, dat
de Kardinaal behalve kerkelijk over-
heidspersoon ook vaderlander is en
dat zijn vurige ascetische ziel, ook
in het vervullen van haar patriot
tische plichten tot het uiterste, niet
zou achterblijven.

Hij heeft durven zeggen, dat on
recht onrecht is, dat Duitschland
ecu eed brak, dien Engeland hield,
en dat de wettige regeering is en
blijft die ván Koning Albert. Daar
om moet hij thans boeten door de
hand der predikers van de louter
Duitsche waarheid en het uitsluitend
Duitsche recht. Deze wraak zal blij-
ken een nieuwe domme daad te zijn,
want het Belgische volk, aan het
welk de werkelijke waarheid tóch
bekend is geworden, zal nog meer
verbitterd worden, nu het ook zijn
hoogsten geestelijkeu vertegenwoor-
diger iv het brute geweld ziet. Dat
de Kardinaal tot opstand zou heb
beu aangespoord, kan men hem
immers niet verwijten, daar hij juist
zijn onderhoórigen vermaande, ou
derdauig te zijn aan het tweede-
hands-recht van den overweldiger,
en de verdediging des lands over
te laten uitsluitend aan het leger
Juridisch bestaat er dan'ook geen
vat op den herderlijken brief.

Z. Em. Kard. Mereier en de H. Stoel.
ROME, 5 Jan. (Van een bijz

correspondent aan De Tijd )
Sedert Z. H. Paus Benedictus XV

weinige uren na zijn verhelfing tot
den H Stoel 'den Kardinaal-Aarts
bisschop vau Mechelen in de armeu
sloot en den allereersten pauselijken
zegen aan 't verdrukte België schonk,
heeft de H. Vader de grootste be
langstelling blijven toonen jegens den
Belgischen Primaat en de lotgevallen
zijner kudde. Ofschoon de Duitsche
bezetting in België een geregeld ver-
keer met den aartsbisschoppelijken
zetel van Mechelen - niet met opzet— moeilijk maakte, kon het niette
mm plaats h?bben, dauk een bijzon-
dere regeling.

Voor een geheel bijzondere aange-
legenheid is dezer dagen te Rome
aangekomen Mgr. Deploige, opvolger
van Mgr. Mereier als bestuurder van
bet philisopbiscb Instituut te Leuven.
Mgr. Deploige was de drager van
documenten over den toestand in

België, de verwoe'sMng der universi-
teit te Leuven, ntamlijsten dpr in
alle Belgische bisdommen gefusileerde
priesters enz Vóór /\\u vertrek uit
België had hij een lang onderhoud
met kardinaal Mereier, die hem met
een gewichtige zending belastte.

Ten Vaticane heeft Mgr. Deploige
mededeeliugen gedaan, die een pijn-
lijken indruk hebben gemaakt. Ter
staatekanselarij zijn door Mgr. De
ploige ook de nummers van „DeTijd"
overgelegd, waarin de verklaring van
het Bisdom Namen en de verklaring
van den Prior der Leuvensche Do-
minicanen, pater Parijs waren op-
genomen.

Sommigen, die doorgaans niet tot
de slechtst ingelichte behooren, willen
weten, dat Mgr. Deploige ook de
brenger was van een belangrijk, door
Z. Em. kardinaal Mereier te publi-
ceereu document, - waarover de H.
Stoel van Duitsche zijde wellichtver-
keerde of onvolledige inlichtingen
zouden verstrekt kunnen worden.

Gelijk ik u seinde, heeft ¡Mgr. De
ploige reeds ecu audiëntie gehad bij
Z. Em. kardinaal Gasparri.

Wat er eigenlijk beeft plaats gehad.
In Brussel en voorsteden heeft el-

ken eersten Vrijdag des jaars de
jaarlijksche opdracht aau hetH. Hart
plaats, welke gewoonlijk zeer plechtig
In de St. Gudula-Kerk geschiedt,
en geleid wordt door Z. Em. den
Kardinaal of een der vicarissen-ge-
neraal. Dit jaar kon de plechtigheid
niet doorgaan en bepaalde men haar
op 1 Jan., 's avonds 5 uur, maar
in elke parochie afzonderlijk.

's Morgens werd onder de HH.
Missen bekend gemaakt, dat in plaats
van de feestpreek des avonds de
schoone herderlijke brief van Z. Em.
zou worden gelezen. De voorlezing
kon dien len Januari avond onge-
hinderd geschieden, en er waren vele
katholieke Duitsche soldaten in de
kerken aanwezig, die de voorlezing
aanhoorden zonder dat zij den Fran
schen tekst voldoende verstonden.
Bij het einde der lezing deelde de
dienstdoende geestelijke mede, dat
bij het verlateu der kerk, elke familie
een exemplaar in ontvangst kon
nemen. De brief werd aan den eenen
uitgang in den Franschen tekst, en
in deu anderen uitgang iv deu Vlaam-
schen tekst uitgebeeld Ecu groóte
ontroering had zich reeds in de kerk
van de meuigte meester gemaakt.
Men zag vrouwen huilen en mannen
vuisten ballen. Op straat vonden
in kleine groepjes besprekingen plaats
van het gewichtige document, wanriu
zooveel heerlijke christelijke eü va-
derlandslievende gevoelens waren
uitgedrukt.

Den daaraanvolgenden Zondag 3
Januari had de leziug iv de overige
parochies van het Aartsdiocees bui-
ten Brussel plaats. In de meeste
werd zij echter verhinderd. Iv Thienen
had zij tijdens de vroegmissen plaats,
maar na de Hoogmis werd de pas
toor verzocht, om tusschen twee
soldaten met gevelde bajonet zich
naar de Kommandatuur te bege-
ven, alwaar hij het document moest
afgeven en een verhoor onderging.

Reeds des voorraiddags was in
Belgische steden en dorpeu de ge
vangenhouding van Z. Em. dea kar
dinaal bekeud. De Duitsche militaire
overheid was het aartsbisschoppe-
lijk paleis binneugekoraeu en had

een algemeene huiszoeking doen hou-
den. Van dat oogenblik af werd de
kardinaal bewaakt eu is een schild-
wacht voor het paleis geplaatst,
die nog steeds gehandhaafd wordt.

De Duitsche Overheid is door de
vervroegde voorlezing in de Rrussel-
sche kerken opmerkzaam geworden
op het herderlijk schrijven, maar
het bevel om alle exemplaren op te
sporen en te vernietigen kwam te
laat.

Uit zekere bron verneemt De Tijd
dat het paleis vau den kardinaal te
Mechelen reeds sedert Zaterdag 2
Januari door soldaten wordt be-
waakt.

Tijdens het verhoor, door den
Duitschen commandant ten paleize
afgenomen, is deu kardinaal ge
vraagd :

le hoe Z. Em. wist, dat op ver-
zoek van den koning vau Engeland
en den koning van België openbare
gebeden waren uitgeschreven, en

2e of Z Em. zich ter beschikking
wilde stelleu van de Duitschd over-
heid ? Kardinaal Mereier verklaarde,
aich wel beschikbaar te willen stel-
len, maar verlangde het recht om
Zondag naar Antwerpen te gaan
en den daaraan volgenden Dinsdag
naar ecu nog onbekende plaats. Dit
werd geweigerd.

De commandant bleef zeer lang
ten paleize.

(:o:)

De Duitschers in België.

Men meldt aan de Tel. uit Neerpelt:
Wederom zijn nieuwe requisities

Ïedaau in de dorpen in de omgeving.
'e Peer, Wychmael, Exel e. o moe-

ten weer groóte voorraden wijn en
paarden geleverd worden. De sche-
penen der dorpen moeten de Duit-
schers vergezellen bij het ophalen
van de gerequireerde artikelen. Soms
ook de onderwijzers Maar onder
hen komt groóte weerzin. Enkelen
weigerden reeds aau het gebod om
mee te gaan, te voldoen.

De Belgische jongelui moeten nog
steeds naar Neerpelt komen en daar
een lijst teekeven, dat zij nimmer
de wapeneu tegen de Duitschers zul-
len opnemen. Maar de meesten heb.
ben groot bezwaar te teekenen. Van-
daar het groot aantal vluchtelingen
naar Nederland. Daar de Duitschers
in het bezit der lijsten zijn, vreest
men dat de burgemeester eu de res-
pectievelijke ouders in verlegenheid
zullen komen. Het Duitscho toezicht
op de grens is reeds verscherpt.

Heden- (Maandag)-morgen liepen
door do straten van Overpelt een
60-tal jongelui, die naar Neerpelt
togen om zich te melden en te
teekenen ; ze zongen uit volle borst
de Vlaamsche Leeuw! Hiertegen tra-
den de Duitschers krachtig op. De
vorige week werden te Zonhoven
60 personen beboet met 7 francs
per man, direct te voldoen, omdat
zij het volkslied hadden gezongen.

"" " .
Te Brugge zijn volgeus De Tijd

vier personen gerechtigd heen en
weer naar Nederland te gaan. 't Zijn
een drietal raadsleden met een sche
pen, die aangewezen ziju te zorgen
voor de* approviandeeriug der ge-

(Wordt vervolgd.)



meente. Eerst weigerden ze, daar
de Duitschers alleen verlof wilden
verleenen op voorwaarde, dat de
Duitschers een gedeelte van die le-
vensmiddelen konden terugkoopen.
De burgemeester raadde hen echter
aan, verstandig te zijn, daar an-
ders ook de bevolking verhongeren
moet, en deze wellicht zou overgaan
tot het plunderen van particuliere
huizei». Uit medelijden met de bevol-
king alleen legt men zich nu neeronder die onrechtmatige bepaling.

Uit Aardenburg wordt nog geschre-
ven :

Hoe zwaar de eischen zijn welke
de Duitschers aan de Belgische be-
volking stellen, blijkt uit het volgen-
de .- Het vrijwel arme cjprp Lapscheu-
re, een gemeente van nog geen dvi
zend zielen, grenzende aan de Hol-
landsche gemeeute Sluis, moest tegen
morgen opbrengen :

600 koeien, 200 varkens, 400.000
KG. tarwe, 200.000 KG. erwten en
boonen en 300.000 K.G. haver en
hooi.

De bevolking kau dat alles onmo
gelijk leveren.

Van de Duiteche zijde wordt echter
ook wel iets gedaan, om het land
voor al te zware ellende te bewaren.

Een speciale correspondent van het
„Berliner Tageblatt" schrijft van Luik
uit het volgende aan zijn blad :

„Hoe meer de Duitsche autoritei-
ten in het bezette België haar ar-
beidsveld leeren kennen, des te beter
gelukt het haar, de industrie van
het land weer aan den gang te bren-
gen. Zoo vermindert, naar ik uit
goede bron verneem, 't aantal werk-
loozeu in de zeer industriëele provin-
cie Luik dagelijks. Daar wordt nu
weer in alle 43 kolenmijnen en in de
73 schachten die vroeger in exploi-
tatie waren, gearbeid. De Belgische
mijn-directeuren werken op eigen ver-
antwoording en zelfs wordt bun nu
de voor het mijnwerk noodige dyna-
miet verstrekt. Dit zou natuurlijk
niet gebeuren, wanneer de Duitsche
autoriteiten die met het algemeen
toezicht belast zijn, niet een volko-
men vertrouwen in de goede vreed-
zame en zuiver zakelijke bedoelingen
van de arbeidsleiders en hun mannen
hadden. Een Duitsch officier, die vroe
ger mijndirecteur in Opper-Silezië is
geweest waakt dat de militaire en
Jlnancieele belangen in bet Luikscheland niet met elkaar in botsing ko.men.

Het was niet zoo gemakkelijk, de
rust in de kolenmijnen weer om te
zetten in ijverige werkzaamheid. Eerst
kou slechts ongeveer de helft van de
menschen, die vroeger in het bedrijf
hebben gewerkt weer aan den arbeid
worden gezet. Maar nu springen decijfers der mijnproductie geweldig in
de hoogte. In November werd twee-
maal zooveel boven gebracht als in
October. In andere industrieën ziet
men hetzelfde,

De beroemdestaalfabriek van Cocke-rill is België'B gr. otste onderneming.In normale tijden zijn er 8000 man
werkzaam. Tot nu toe kon er 50 pCt.
van dit industrieele leger weer in
dienst worden gesteld.

Ook moet niet vergeten worden,
dat er in de zinkgroeven weer wordt
gewerkt. In de provincie Luik wordt
ook veel kostbaar kristalwerk ge-
goten; opdat de gla&werkers niet stil
zullen zitten, laat men hen nu grover
glaswerk gieten.

Er is ook niet meer dezelfde stem
raing vau bittere vijandschap, die er
in 't begin van den oorlog heerschte.

Een jong Engelsch officier schrijft
van het oorlogsterrein :

„Ik kan je verzekeren, dat van den
onzinnigen haat, waarvan men altijdhoort, niets te merken is. We zijnhier allemaal om menschen dood te
pinken, en dat doeu we bij alle gelegenheden. Zoo zijn op een nacht
vier Duitsche scherpschutters vóór
obze draadversperring doodgescho-
ten. Den volgenden avond haaldenonze menschen een van de vier, dievrij dichtbij was gevallen, naar bin-nen en begroeven hem. En dat deden
ze met denzelfden eerbied en rouwbe-
toon als was het een van onze eigenbrave jongens geweest. Den volgenden
ochtend ging ik naar het graf kijken.
Een van de ruwste kerels van mijn
compagnie had aan het hoofdeneind
een kruis gezet en er op gesebreven :
„Hier ligt een Duitscher. We weten
niet hoe hij heet. Hij is gesneuveld,
dapper vechteude voor zijn vader-land — Gott mit uns" (dit laatste
was het opschrift vau zijn koppel.)„Het is een eigenaardig verschijn-
sel" — schrijft een kapitein der ca
valerie van het front aan het „Ber-liner Tageblatt" — „dat, behalve in't begin van den oorlog, haat enverachting niet aan het front, dochuitsluitend „thuis" zijn te vinden.Wij hier aan het front doen onzenplicht eu achten den vijand, die hemeveneens vervult."

Gewapende Macht.

Schutterij. De sterkte der stedelijke
schutterij was op 31 December 1913 :
l majoor-commandant, 4 kapiteins,
4 eerste-luitenants, waarvan 1 kwar-
tiermeester, 6 tweede-luitenants, waar-
van 1 adjudant van den Gouver-
neur, 1 officier van gezondheid Iste
klasse, 251 onderofficieren en man-
schappen.

In 1913 werden de eerste-en twee-
de-luitenants E. S C. de Veer Abra-
hamsz en S. M. L. Maduro, bevor-
derd respectievelijk tot kapiten en
eerste-luitenant ; en de sergeant
Jao. F. Haaten benoemd tot twee
ee-luitenant en tevens tot adjudant
van het bataillon.

Van het secretariaat van de com-
missie tot bet doen der iudeeling
bij en bet vrijstellen en uitsluten
van de stedelijke en landelijke schut-
terij werd eervol ontheven de eerste
luitenant C. J. Debrot en met dat
secretariaat belast de twee-luitenant
Jac. F. Haaten.

De sterkte der landelijke schutte-
rij was op 31 December 1913: 1
kapitein, 2 tweede-luitenants en 120
onderofficieren en manschappen.

Weerbaarsheidskorps. HetCuragaoeche
weerbaarheidskorps ,was op 31 De-
cember 1913 samengesteld als volgt.
eerste-luitenant-commandant, 1 eer-
ste-luitenant-k wartiermeester, 1 twee-
de-luitenant, 1 officier van gezond-
heid 2de klasse, 63 ledeu en 14 on-
dersteunende leden.

Gewapende politie. De sterke bestond
op 1 Januari uit 1 commandant, 4
brigadiers, 10 marechaussees der Iste
en 3 der 2de klasse en 17 veld
wachters, allen van de voormalige
brigade marechaussee; verder uit 1
sergeant, 5 korporaals en 58 infan-
teristen en fnseliers van het garni-
zoen. .

be functie van detachementscom-
mandant van de bij de politie dienst-
doende militairen is opgedragen aan
een gewezen sergeant-majoor van 't
garnizoen, tnane gouvernementsamb
tenaar. Die commandant is belast
met da opleidiug van de gedeta-
cheerde militairen voor de politie-
dienst, met het ontvangen en inle-
veren van wapening en kleeding en
de verstrekking daarvan en met de
administratieve werkzaamheden bij
bet detachemeut.

Het gedrag van de burgerlijke po
litiedienaren was goed, dat der mi.
litaire daarentegen liet, op dat van
het kader en enkele manschappen
na, veel te wenschen over. Herhaal-
delijk moested straffen worden opge
legd; veleu bleken ongevoelig daar-
voor en voor vermaningen, en toon.
den onverschilligheid voor bet feit,
dat zij wegens wangedrag naar het
garnizoen teruggezondeu werden. De
oorzaak daarvan moet worden ge-
zocht iv de omstandigheid, dat de
uit Nederland gedetacheerde militai-
ren veelal veel te jong en te weinig
ontwikkeld zijn om als politiediena-
ren goed te kunnen voldoen. De
hoofdoorzaak van de door hen be-
gane overtredingen was het misbruik
maken vau sterken drank, dat ook
in den dienst, maar meer buiten
dienst voorkwam.

Van het burgerpersoneel, uitmaken
de 36% der sterkte, was 22f*, en
van het militaire— 64% der sterkte
-was 26,2%.

Berichten uit de Kolonie.

Het groóte nieuws.
Wij mogen den goeden God dan-

ken en elkander oprecht gelukwen-
schen met den buitengewonen regen,
die dezer dagen over ons eiland is
gevallen.

Het begon reeds Zaterdagmiddag
met een paar flinke stofjes, 's nachts
eu Zondagmorgen kregen we nog
maals van hetzelfde laken een pak,
maar de eigenlijke groóte regen is
begonnen in den nacht van Woens-
dag op Donderdag. Den geheelen
Donderdag bleef het doorregenen, nu
eens wat harder, dan wat zachter,
en het hield aan met regenen tot
Vrijdagmorgen elf uur.

De dammen staan vol, de putten
en regenbakken zijn weer gevuld ;
er komt wat versch groen voor de
beesten, wat vruchten en groenten
voor de menschen.

Van Aruba en Bonaire ontvingen
we nog geen bericht, maar, als net
daar ook zoo geregend heeft zal de
scheurbuik spoedig verdwenen zijn.
De menschen hebben daar nu ten-
minste drinkwater.

Tot gisterenmorgen, toen bet be-
richt ons werd toegezonden, had
het op Sta. Rosa 163 m. M. geregend.

'L Was dus wel iets buiiiMigewoone
eu de moeite waard om er over te
spreken.

Havenwerken.
De nieuwe Directeur van Openbare

Werken, de ingenieur van Water-
staat, I'h. van der Breogf.n, heeft
gisteren den geheelen dag ziju aan-
dacht geschonken aan het werken
met de nieuwe baggermachine.

De Heer Groenendijk vergezelde
ZHEG, terwijl de Heer van 't Sas
voor de ontsteking der springgala-
tine zorgde.

Het knallen der schoten weerklonk
als de opening eener nieuwe wijze van
werken: Opschieten is de boodschap

Voor de Armen.
Wij verheugen ons van harte over

het schitterend succes der beide lief-
dadigheidsvoorstellingen iv het Thea-
ter Naar. De zaal was kleurig met
vlaggen versierd door eenige man-
schappen van Hr. Ms. Heemskerck
en werd tot in de uiterste hoeken
gevuld. De levende beelden der Caritas
werden luide toegejuicht, evenals de
muziek en zing. Er werd gehiseerd.

De HEG. Heer Gouverneur woonde
den eersten kunstavond bij.

Arnba.
In de maand Januari werden ge-

boren :
12 mannen en 13 vrouwen

en stierven
17 mannen en 23 vrouwen.

De sterfte ouder de arme bevol
king is daar nog zeer groot, zooals
men ziet. Hopen we, dat de regen
hierin verandering heeft gebracht.

De afwatering.

Wanneer het geluk ons dient en
we eerstdaags nogmaals een fiinken
regen krijgen, zouden we den nieu-
wen Directeur van O. W. willen uit
noodigen eens een kijkje te gaan
nemen naar de afwatering op den
Rooden Weg. Die is daar glad ver-
keerd en bederft het geheele verkeer,
dat langs dien weg zeer druk is.
Vroeger liep al het water links en
bleef links, nu moet het over den
weg heenloopon om door Monte Chris-
to een uitweg te vinden naar zee.

Koloniale Raad.
Bij het Afdeelingsonderzoek naar

aanleiding van de Memorie van Ant
woord verklaarde men algemeen be-
zwaar te hebben mede te werken aan
het totstandbrengen van ditontwerp
tot het geven van waarborgeu aan
buiten huwelijk geboren kinderen,
opdat hun het noodige voor hun
onderhoud en hunne opvoeding niet
worden onthouden.

De toestanden in dekolonie, waar
men niet alleen heeft verschil in stand,
maar ook verschil in ras, zijn van dien
aard, dat van eene wettelijke rege-
ling, zooals door het Bestuur ge-
wenscht, de meest ongewenschte ge-
volgea zijn te verwachten.

De verwijzing naar het Moederland
en naar Suriname kou men, waar
zeden en gewoonten zoo enorm ver-
schillen, niet aanvaarden. Beginselen,
die in het Moederland of in Surina
me in het volk wortelen, kunneu hier
dikwijls niet doorwerken. En omge
keerd.

Dat het Bestuur de vrees voor
chantage ongegrond acht, kon men
zich niet goed verklaren. Chantage
immers komt reeds voor. En in den
slechtsten vorm. Voorbeelden toch
zijn bekend, dat het natuurlijk kind
vau een onbekenden of iusolventen
vader aan een, van wièn iets te ha
len valt, wordt toegedicht.

Wijders meenden de afdeelingen,
dat door de gewisselde schrifturen
de openbare beraadslaging genoeg-
zaam was voorbereid."

De Raad moge bet princiep huldi-
gen, dat veel op Curacao exceptio
neel is, daar zijn beginselen van ze-
delijkheid, welke overal ter wereld
geldeu en ook op Curacao van kracht
blijven; het zijn de allereerste grond-
beginselen voor net bestaan vau een
beschaafde en fatsoenlijke maat-
schappij.

Ontaarde vaders die de Goddelijke
Wet overtreden, mogen niet in be-
scherming worden genomen door de
menschelijke wet ten koste van de
onteerde moeders.

Er moet iets gedaau worden voor
de kinderen, die onschuldig lijn aan
hun geboorte, en wier opvoeding
thans dikwijls verwaarloosd wordt.

Niet de gevolgen van chantage
zijn het meest ongewenscht, maar de
publieke schaamteloosheid, welke oor-
zaak is, dat chantage mogelijk
wordt.

Wordt het Outwerp afgestemd,
dan hopea wij, dat het Bestuur of
de Nederlandsche Regeering nog wel
over andere middelen zal weten te
beschikken om de publieke zedelijk-
heid op wat hooger peil te brengen.

Dankbetuiging.

In dank ontvangen :
Een wandkalender van El Glóbo,

Delvalle Hermanos £ Cia.
Het December-nummer van het Or-

gaan van Vrede door Recht.
Uitvoer.

De waarde der artikelen uitgevoerd
uit onze Kolonie bedroeg dit jaar
gedurende bet

le kwartaal f474.569
2e „ f 574.943
3e „ f617.194
4e f480.802

totaal f2147 508
Dit eindcijfer was in het jaar
1913 f 2 285 731
1912 f2.425.541
1911 f 1.952.330
Onze handel is derhalve tamelijk

wel normaal gebleven onder de ab-
normale omstandigheden.

Aan hoeden werd uitgevoerd voor
een waarde van f488,482, en aan
steenkolen voor f631,249.

De Bologna.
Men is thans druk op aan 't pom-

pen om te trachten de hoegrootheid
van het lek beter te bepalen. De
rotspunt, welke door 't schip steekt,
zal verbrijzeld worden en het gat
gestopt.

De sleepboot Nemesis is deze week
eens gaan kijken, weer teruggekomen
in ouze haven en weer vertrokken.

Posterijen.
Lijst van onafgehaalde en onbestelbaar

bevonden brieven
Paulina Alberto, Jan Dámaso, liosa

Doran, Anita Henriquez, Francisco Hen-
rlpuei. John l.lngstuyl, Elena Marcos,
lsella Mareera liosa Pleters, Meltoii Roslna,
Martina Stekiuiui Nieves Sueguer, Juliana
do Torres, José Walter.

Drukwerken: W. V. Krever, Secretaris
der Loge „ De Goede Vereenlglng"

Ratten.

Gedurende de laatste 14 dagen wer-
den in bet fiscalaat aangebracht en
door middel van petroleum verdelgd

38 ratten.

Buitenland.

Het antwoord van Engeland op de
Amerikaanscbe Nota.

De tekst van het antwoord der
Britsche regeering op de Amerikaan-
sche nota betreffende den neutralen
handel is thans gepubliceerd.

Het antwoord verklaart, dat alle
aangegeven punten zorgvuldig zijn
overwogen in denzelfden geest van
vriendschappelijke gezindheid en
openhartigheid, welke de Amerikaan-
sche nota bezielde.

Het antwoord uit verder de mee-
ning, dat er een groóte dwaling be-
staat over de vraag, tot welke hoogte
Engeland in den handel der Ver.
eenigde Staten ingreep.

In verband hiermede haalt het
antwoord exportcijfers aan betref-
fende den uitvoer van New-York
naar Scandinavië, Italië en Nederland
voor November 1914 vergeleken met
November 1913. Die cijfers toonen,
behalve die voor Nederland, welke
weinig verandering aauwijzen, een
enorme toeneming aan.

De uitvoeren naar Denemarken be-
droegen in November 1913 : 558,00
dollar, in November 1914: 7,101,000
dollar.

De nota wijst er op, dat, ofschoon
de oorlog ongetwijfeld een nadeelige
uitwerking had op eenige groóte

Officiëleberichten.

Aan den tijd. kommies 2de klasse
der belastingen alhier E. V. García
is tot herstel van gezondheid twee
maanden verlof verleend.

De heer Jobannes Hendrik Jonck-
heer, eigenaar en beheerder van de
Slantage Hermanus, met perceelen

leiberg en Bullenbaai, in bet 4de
district alhier, is belast met het
opsporen van misdaden en wanbe
drijven, volgens onderscheidingen bij
algemeene verordening gemaakt,
voor zooveel aangaat de uitgestrekt-
heid van bovengenoemde perceelen.

Aan den districtmeester van bet
4e district op Bonaire, J. L. J. C.
Cardieres is tot verder herstel vau
gezondheid eene verlofsverlenging van
twee maanden en 16 dagen verleend.

De heer B. J. M assenden is benoemd
tot griffier van den Raad van Justitie
en van het kantongerecht, secretaris
van den Raad van Politie, Koloniaal
schrijver, hypothaekbewaarder, adju-
dant-ijker en klerk ter posterij, te-
vens belast met den dienst der post-
spaarbank op St. Eustatius.

De geneesheer, belast met de ar-
menpraktijk en met het verleenen
van verloskundige hulp aan onver-
mogenden in bet 4e en 5e district
van Curacao, O» van Stenis, is op

zijn verzoek eervol ontheven van de
verdere waarneming dier functiën.

De Ingenieur vau den Rijkswater
staat der 3e klasse met verlof, Ph.
van der Breggen, is voor den tijd
van vijf jaren belast met de waar-
neming van Directeur van Openba-
re Werken in de kolonie Curasao.

De wd. opzichter bij bet departe-
ment van Openbare Werken alhier,
J. C. Groenendijk, is eervol onthe-
ven van de verdere waarneming der
functiën van Directeur van dat De-
partement.

Aan den kommies 2e klasse der
belastingen alhier, J. Bakhuis is op
zijn verzoek eervol ontslag uit 'slands
dieust verleend.

Koloniaal Verslag.
Mededeellngen van algemeenen aard.

Wordt vsrvolgd

\ervolg 4# SALUD, !
||M FUERZAS I
I JM energía I

son los más pre-
ciados bienes de la vida. Si
los haperdido Vd. no espere

c recuperarlos con drogas ■¡ desconocidas ni alcohol. ¡
Déle fuerzas al organismo

entero con el mejor tónico,
el mejor alimento-medicina

■ que se conoce, la ■
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takken van industrie, zooals de ka-
toenindustrie, dit waarschijnlijk te
wijten was aan de verminderde koop-
kracht in landen als Frankrijk,
Duitschland en Groot-Brittauië.

Aangaande de aanhouding van
ladingen healt bet antwoord de
Amerikaansche cijfers van koperuit-
voer uit de Vereenigde Staten naar
de Europeesche neutrale landen aan,
die alle groóte toeneming toonen,
wat er op schijnt te wijzen, dat de
groóte hoeveelheden koper niet waren
bestemd voor het eigen gebruik der
neutrale landen, maar voor een an-
dere oorlogvoerende mogendheid,
welke niet in staat was, koper recht-
streeks in te voeren.

Met betrekking tot de aanhouding
van voorraden levensmiddelen ver-
klaart de nota van antwoord, dat
Engeland bereid was deze door te
laten en ze niet zou aangehouden
hebben, wanneer er geen vermoeden
bestond, dat zij voor den vijand be
stemd waren. Nochtans kan Enge-
land hierop geen definitieve belofte
geven. Omtrent dit punt wijst de
nota er op, dat bet hoogst nood-
zakelijk is, dat verdachte schepen
ter onderzoek naar de Engelsche
havens gebracht worden.

Het antwoord legt den nadruk op
het steeds grooter wordende gevaar,
dat neutrale staten, die aan het vij-
andelijk gebied grenzen, op een voor-
beeldelooze schaal de bazie worden
voor toevoer van voorraden aan
deu vijand. Daarom tracht Enge
land, in het belang van zijn natio-
nale veiligheid de goederen, welke
inderdaad voor den vijand bestemd
zijn, te onderscheppen, zonder dat
daardoor de goede trouw der ver-
zenders iv twijfel wordt getrokken.

Het antwoordt kenmerkt zich in
zijn geheel door een verzoeningsge-
zinden toon en door de bereidwillig-
heid om tegemoed te komen, waar
zulks noodig is.

De drie Amerikaansche Kardinalen
hebben zich tot president Wilson
gewend met een voorstel ten gunste
van den vrede en deze zal mede in
verband daarmee een buitengewoon
gezant naar Rome zenden.

Een bezoek bij den Kroonprins.

Een journalist, die ten spijt van
zijn Duitschen naam Amerikaan is,
Karl von Wiegand van de United
Fress. Association die onlangs in het
hoofdkwartier van den Duitschen
Kroonprins in het Argonnenwoud
een bezoek bracht, heeft daarover
een mededeeling gepubliceerd, waar-
aan door de „N. Ct." een en ander
wordt ontleend.

De journalist werd ontvangen door
den adjudant van den Kroonprins,
en tijdens het gesprek wet dezen
kwam de prins binnen ; eenvoudig
gekleed in de velduniform, met geen
ander versiersel dan het lint vau
het IJzeren Kruis, was de Kroon
prins zoo natuurlijk en eenvoudig,
zegt Wiegand, dat men spoedig ver-
gat met een toekomstigen Keizer
te spreken.

„Wij begonnen onmiddellijk den
oorlog te bespreken, die noodelooze
offers vergt in een strijd, waarvoor
zoo weinig reden scheen te bestaan,
en ik kreeg daardoor onmiddellijk
den indruk, dat dit niet de man is,
pm genoegen te vinden in dezen
oorlog, noch de vuurvreter als hoe
danig men hem dikwijls afgeschil-
derd heeft. Hij zei, dat hij blij was,
dat ik het gevecht in de Argonnen
kwam zien, dat zijn werk was en
misschieu de ongewoonste oorlog
eenig in zijn soort. „Ik ben soldaat
en kan daardoor uiet over politiek
met u spreken, maar deze oorlog
schijnt me zoo onzinnig, zoo weinig
noodzakelijk, zoo ongewenscht; maar
Duitschland was geen keus gelaten
in deze zaak. Van laag tot boog
weten wij, dat we vechten voor ons
bestaan ; anderen mogen hetzelfde
zeggen, maar dat verandert niets
aan het feit, dat wij een Duitscb
volk zijn, een groóte eenheid, ver-
vuld vau een waarlijk prachtigen
ffeest van zelfopoffering ; u zou nooit
c staat zijn het Duitsche volk te

overtuigen dat deze oorlog niet en-
kel en alleen is op touw gezet om
Duitschland te vernietigen."

De correspondent kreeg den indruk
dat de kroonprins evenals 90 % der
Duitschers Engeland verantwoorde
lijk acht, maar hij legde geen h&te
lijke bitterheid aan den dag, zooals
in zoo menigen kring, hoog of laag,
gehoord wordt, integendeel, er was
een soort van droefheid in hetgeen
hij zei.

De Kroonprins vroeg met diepebelangstelling naar de gevoelens die
in do Vereenigde Staten bestonden
ten aanzien van den oorlog en bleek
niet in staat de houding van Ame
rika te begrijpen ; hij meende dat
de Amerikanen fair genoeg zouden
zijn aandacht te wijden aan de
Duitsche zijde van de zaak. „Wij
weten," zeide hij, „dat het niets

feeft onze oogen te sluiten voor
et feit, dat een groot deel van de

wereld tegen ons ie." Hij schreef

dit aan het feit dat Engeland zich
meester gemaakt heeft van de com-
municatie-middelen der wereldpers,
dat Duitschland nooit voldoende
beteekenis heeft gehecht tot nu toe
aan de belangrijke rol door de pers
iv de wereldpolitiek gespeeld en aan
eenige andere redenen. Maar, voegde
hij er aan toe: „Het was een ver-
rassing voor mij en voor vele an
deren, dat Amerika, waarmede wij
door meer banden van vriendschap
en bloed zijn verbonden, meer dan
met eenigen anderen neutralen Staat,
waarheen millioenen Duitschers zijn
getrokken, zoo totaal onbekwaam
zou zijn, zich in onze plaats te stel
len en niet in te zien op de wijze
zooals bet Duitsche volk dat zag,
dat de Duitschers waren omringd
door vijanden. Ik verbaas mij, dat
men bij u het Duitsche volk niet
beter begrijpt, dat op de voorbeel
delooze wijze offers brengt in dezen
reuzenstrijd, om zijn land te redden,
maar ik heb vertrouwen in den
rechtvaardigheidszin van het Ame
rikaansche volk als het maar een-
maal in staat zal zijn, den gehee
len toestaud te begrijpen. Ik had
vele vrienden in Amerika en ik ge
loof dat ik er daar nog wel enkele
heb. Ik heb vele vrienden in Enge-
land, of liever dichad ik 1"

Toen voegde hij er langzaam aau
toe : „U moet mij eens vertellen,
wat men in Amerika van mij denkt."
Toen hij zag dat ik even aarzelde,
zeide hij : „Ik hoor graag de waar
heid."

„Uwe Hoogheid wordt meestal
voorgesteld als Kriegshetzer, hel
hoofd van de oorlogspartij, het
symbool van het militarisme." „Ja,
dat weet ik, de Engelsche pers gaat
nog verder en beweert, dat ik steel."
Het hoofd schuddend zei hij daar-
op : „Gelooven de menschen werke
lijk dergelijke dingen van mij, acht
men mij in staat tot diefstal of
gelooft men, dat ik verlof zou ge
ven Fransche huizen te plunderen ?
Het is eenvondig krankzinnig wat
de Engelsche couranten vertellen van
mij en van de Duitschers. Hoe vaak
heb ik nu al volgeus die couranten
zelfmoord gepleegd ? Hoe vaak ben
ik al gewond ? Nog onlangs heeft
men verteld, dat ik een nederlaag
had geleden aan het Russische front.
Het zou belachelijk zijn en amusant,
als ik niet wist, dat de publieke
opinie daardoor misleid werd Wat
aangaat de bewering dat ik tot
dezen oorlog zou hebben aangezet,
ik kan alleen maar betreuren, dat
men mij niet beter kent. Er is geen
oorlogspartij in Duitschland en die
is er nooit geweest. Ik geloof, dat
de wereld begint te begrijpen dat
in zooverre Duitschland hierbij be-
trokken is, dit geen oorlog is vbd

een of andere mytische militaire
partij, maar van geheel het volk ;
de schitterende eenheid en solida-
ïiteit van Duitschland moet dat
toch bewijzen.

Het gepraat over militarisme is
een in Engeland uitgevonden frase,
waarmee men poogt de geheele we
reld tegen ons in het harnas te
jagen."

De correspondent weerspreekt de
meening dat de kroonprius alleen
zou lezen, wat voor hem werd uit-
geknipt. Hij zag op zijn tafel voor-
name Engelsche, Amerikaansche,
Fransche en Italiaansche courauten
en met bijzonder genoegen wees de
kroonprins hfu op enkele caricatu
ren iv „Puck" en „Life." Het ge
sprek liep voorts ovei Amerikaan
sebe literatuur. De kroonprins bleek
een groot bewonderaar van Jack
London.

De correspondent bleef eenige da-
gen in het hoofdkwartier van den
kroouprins, en zijn indrukken waren
bijna het tegendeel vau die door
de meeste van 's kroonprinsen be-
schrijvers opgedaan. Het is een nuch
tere, ernstige jongeman, sterk onder
den indruk van zijne verantwoorde-
lijkheid eu van den ernst dezer tij
den. Hij ziet er wel heel jong uit,
men zou hem zijn 32 jaar niet aan-
zien, maar hij is door de gebeurte-
nissen gerijpt. Ik geloof niet te veel
te zeggen, aldus besluit Von Wiegand,
als ik beweer, dat de kroonprins
na dezen oorlog niet slechts een
beroemd generaal maar ook een
zeer populair man zal zijn."

Van de Franschen sprekende,
zegt tij :

„De Kroonprins sprak met de
grootste waardeering van den moed
der Fransche soldaten en de wijze;

waarop zij worden aangevoerd: De
Frausche soldaat wordt door nie-
mand overtroffen wat moed iv het
gevecht betreft. Hij gaat op schit-
terende individueele wijze te werk,
en doet in intelligentie niet onder
voor onze eigen soldaten ; boveu-
dien is hij in sommige opzichten
wat beweeglijker en vlugger dan de
üuitschers. Alleen als defensief vech.
ter overtreft de Duitscher hem in
volharding en hardnekkigheid. Wat
de aanvoering betreft, wij hebben
groóte bewondering voor den Fran-
schen leider."

„Van mijn gesprekken," aldus Von

Wiegand, ..met den Kroonprins, heb
ik den indruk gekregen, dat hij de
bureaucratie allerminst ecu goed hart
toedraagt. Hij is vriendelijk van
aard en naar sommigen vvv zijn
officieren mij vertelden, is het feite-
lijk onmogelijk, hem het doodvou-
uis te doen teekenen van veroor-
deelde spionnen of franctireurs."

De oorzaak van den Oorlog.

Er begint meer licht te schijnen
tot zelfs iv de oorlogvoerende landen.

In „L^bour Leader" behandelt de
Engelsche schrijver Brailsfort de
vraag, wie verantwoordelijk is voor
dezen oorlog. Het merkwaardigste
van deze crisis is, zegt hij, dat de Ea-
gelsche diplomatie nauwkeurig wist,
waar het gevaar lag, doch geen en-
kelen stap deed, om het te voorko
men. * „Zij maakte een formule op.
zij bood bemiddeliug aan, zij deed
met de grootste vindingrijkheid het
eene voorstel om tot overeenstem-
ming te geraken na het andere —maar datgene, waar het op aankwam,
liet zij na : zij deed geen stappen
om de Russische mobilisatie te ver-
hoeden of te doen uitstellen. Wij
vinden, dat onze gezant den 25sten
Juli Sasonoff waarschuwde voor het
geen inderdaad is geschied : dat,
wanneer Rusl&nd mobiliseerde,
Duitschland zich niet met een bloote
mobilisatie zou vergenoegen of aau
Rusland den tijd zou laten, vooit
te gaan, doch dat het waarschijnlijk
aanstonds den oorlog.zou verklaren.
Op dienzelfden dag beslootRusland
tot de mobilisatie. Indien toen nog
niet het karakter van het gevaar
duidelijk was, werd het twee dagen
later door den Duitschen rijkskan-
selier iv een gesprek met onzen ge
zant te Berlijn nauwkeurig vastge
steld : het gevaar zou inderdaad aan
wezig zijn, indien Rusland niet alleen
in het Zuiden tegen Oostenrijk, doch
ook in het Noorden tegen Duitsch-
land mobiliseerde Ook op deze
waarschuwing werd niet gelet en in
den' vacht van 30 op 31 Juli werd
het noodlottig bevei gegeven tot
mobilisaiie in het Noorden.
„Bij dat onderhoud tusschen Sir

George Buchanan en Hasonoff waar
schuwde en pleitte onze gezant. Ein
delijk werd hem openlijk den 27sten
Juli gezegd, dat de mobilisatie zou
voortgaan. Nog was het tijd voor
Sir Edward Grey om te spreken.
Er was één woord, dat den vrede
had kunnen redden : „Wanneer gij
tegen Duitschland mobiliseert, alvo-
rens alle hulpmiddelen der diplomatie
zijn uitgeput, zullen wij u als de
aanvallers beschouwen en geen man
en geen schip zenden, om u te helpen."
Dit woord heeft Sir Edward Grey
niet gesproken. Hij legde zich neer
bij de Russische mobilisatie en Sir
George Buchanan pleitte alleen, dat
de troepen de grenzeu niet zouden
overschrijden."

Het Engelsche Witboek toont, dat
de diplomatie van Sir Edward Grey
iv menig opzicht succes had. Hij
verkreeg van Duitschland, dat dit
land op het laatste oogenblik nog
een druk op Oostenrijk uitoefende.
Hij bracht er Oostenrijk toe, op het
laatste oogenblik ten aanzien van
het voornaamste strijdpunt toe te
geven. Doch hij kon deu vrede niet
redden, omdat hij Rusland niet wilde
of kon controleeren. Op het oogen
blik, dat Rusland den noodlottigen
en uitdageudeu stap deed, had het
de overtuiging, dat het verzekerd
kon zijn vau onze ondersteuning.
Niets werd gedaan of gezegd, om
deze ondersteuning afhankelijk te
maken van Rusland's bereidwilligheid,
de zaak van den vrede te dienen."

„In zooverre treft onze diplomatie"— aldus de Engelsche schrijver —
„een deel der verantwoording voor
de gemeenschappelijke misdaad."

Een nieuwe Duitsche actie ?
De correspondent van de „Times"

te Nancy meldt, dat de berichten
door vliegers óvergebrncht uit Metz,
er op wijzen, dat de Duitschers op
dit deel van het front een nieuwe
actie voorbereiden. Zoowel in Metz
als in Straatsburg trekkeD zij een
groóte troepenmacht samen. Ver-
scheidene regimenten, die in het Noor
den, bij Dixmuiden en Yperen hebben
gevochten, en waarvan sommige
aldaar groóte verliezen hebben ge
leden — van een waö nog maar een
vierde over — zijn naar de grens
vesting .Metz gevoerd en daar op
hun oorspronkelijke sterkte gebracht.
Voor de stad zijn nieuwe verschan-
singen gegraven en er wordt een
spoorweg aangelegd.

Deze spoorweg is mogelijk, zoo
niet waarschijnlijk, bestemd voor
het transport van zwaar geschut
naar St. Michiel over Thiaucourt,
en de algemeene indruk is er een
van koortsachtige haast met een
bepiald doel voor oogen.

Aldus de correspondent van de
„Times." Men herinnert zich nog,
dat er indertijd veel over de om-
standigheid gesproken is, dat, de
Duitschers, nadat zij bij St. Michiel

hadden veroverd hun actie tegen
het Maasfort Camp des Romains
de Maasliuie niet voortzetten (ten-
gevolge waarvan het front aldaarzoon eigenaardigen vorm heeft be-
houden), maar in het Noordwesten
gingen optreden. Men bracht zulks
iv verband met de vervanging van
von Moltke als chef van den gene-
ralen staf door von Falkenhayn.

Aan de Yser hebben de Duitschers
niets bereikt. Misschien willen zij
het ten 6lotte toch nog eens tegen
de Maaslinie probeeren. Een offensief
tegen deze linie (verondersteld dat
het succes heeft) zou tevens een
doorbraak van de Franschen in de
zoo gevaarlijke streek ten Noorden
van Verdun verijdelen.

Dr. H. Hubenet
Van den Brandhofstraat — Sehaarlo.

Especialista den Cirujía i
enfermedadiian di muiter.

Oranan di consulta:
8— 9 i di 10—12 A. M.

7 — 8 P.M.

Duen Consejo.

Si su salud está resentida no trate
de adivinar síntomas é imaginarse
enfermedades. Mucho más prudente
y eticaz será dejarse de toda clase
de indiscreciones y tomar por algún
tiempo el poderoso tónico nutritivo-
medicinal, la Emulsión de Scott :

"Certifico que desde hace mucho
tiempo vengo usando con buen éxito
en mi clientela la Emulsión de Scott
en el raquitismo, anemia, catarros,
escrófula, y en general en todas las
enfermedades consuntivas y de los
pulmones, y que en vista de dichos
resultados la recomiendo como una
excelente preparación." Dr. Pablo
I. Torregroza, Ciénaga, Colombia.

VOOR DE HUISMOEDERS
Wilt gij in uw huis ongelukken voorkomen, zoo raden wij U .mu

GEBRUIKT ALTIJD

„LUZ DIAMANTE”
VAN
Londman& Martinez.

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.

1 Te koop bij C. WINKEL EN ZONEN.

HAVEN-NIEUWS.
VAN 6FEB.-20 FEB.

Scl)i|> | Kapitein ¡Aankomst, van | Vertrok naar

Oranje Nassau A K Nljboer 9 Febr. Aroßterdam 10 Febr. New-York
Commewijne D Haasnoot 10 „ New-iork 10 „ Amsterdam
Caraeas Furst 10 „ \f Guayra 10
Merida a Johanson 10 „ Maracalbo 11 „ Maraca bo
Zulia 8 8 Morris 13 New-York 13 „ Maracalbo
Merida a Johanson 15 „ Maracalbo 15 „ La Guayra
Merida A Johanson 17 La Guayra 18 „ Maracailw
Zulia H S Morris 18 „ Maracalbo 18 New-York
Philadelphla II Hichborn 18 , aNew-York 18 „ La Guayra
Nickerie .1 tv d Dorden 20 „ Amsterdam 2i „ New-York

Nemesis Llndsay 24 Jan. gtt,Jef.ton o_, J* ,?
/lm/e Johnson 6 Febr. Norfolk 8 Febr. Malmp
Savoia 0 Debarblerl 8 Colon 8 „ Genova
Antonio López Autlch 16 Colon 16 „ Barcelona

Schoeners. | Aankomst ! van \ Schoeners. | Vertrek | na-tr.

Tulia Estrella G Febr. Pto Rico Bstelle B 6 Febr. \f Barlov.
Nereida 6 „ Maracalbo Sirena 6 „ Maracalbo
Felicidad 7 Pto Cabello Electra 6 „ Maracalbo
Tuan Luis B 10 Aruba Meteor 6 „ Sta LuciaGáfela B 11 " Maracalbo Perla de Ozama 8 „ Sto Domingolosa Maria BU ,' Aruba Huma de Oro 9 „ Ve* de Coro
Alta Gracia D 11 . Sto Dom. ******* % - J"***

/van Lu/s H 12 „ Aruba
Rosa Maria B 12 „ Aruba
Brion V 11 „ Maracalbo

Photographische Inrichting
Soublette et Fils,

HOPPHOTOGRAFBN

VAN

H. M. <le Koniiljiiii (laar NeU.-rlainl.'ii

BEKROOND
te Amsterdam 1863.„ Antwerpen 1885,

Chicago 1893, civ„ Curacao. Eerste Prijs öere-
medaille, 1904.

Brussel, 1910
Curacao, Waterkant Otra-

banda.
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IN PE

Amigoe di Curasao.

r^Pittsburgh Perfect"
Wire Fencing is best all through.

The wire ia drawn fronta apecial qun.ity of open
THE BEST hearth maleriaf—tough.ptiahle. «tui.*. long li**ed

WIRE bka old-iime iron wire. Il ia ihe haca tcocing
wire poeaible tonuuiufaciure.

CaáVaai-t.tur H*\***ily galvaaued by our own new and perfect
iü^ïL.r^ procera, ihe wira ia powtively inouture- pruoi.
*"■""" Tha fact that

AuSuy Wire»andLine WirttareEtectriuDyWelded
riotoiJyelim.riJji«ilhewrik*-*jjJ*.i»*id

-^
l

moiatura" gathcring wrapa, damp» *-*^S»».and bea. bat practically lianriorma
the fence iato ene pirte of perfof- y**" -"tod atoeL i_.jT" 'i. . ' t*
I.» Wartt Win There U no waato wire to make uaeleaa weight.

inatead. beavier wira ia wed and all ihe wctght
fbWwbWaigk i» /«Me. Stay wirca being of ihe aam* iur aa

line wiaee, tbs
"Pitteburgh Perfect" Fence i* the Sirongeit la IneWorld
73 Stylea and alze*. adaptod to evary purpoea—FlELD.
FARM. RANCH LAWN, POULTRY.

CVCKY BOD CVAMAKTEKO PUIfXCT.^^»Sffif J.H.E.JOUBERT "B&tasF Uzerstraat N 039 \__M'Ea CURACAO " I

Exclusive Agent for the Duteh W. I


	Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden no. 1624 13.02.1915
	DE OORLOG.
	Herderlijk Schrijven  van Zwne Eminentie  Désiré Kardinaal Mereier,  Aartsbisschop van Mechelen.
	Hoor en wederhoor.
	Z. Em. Kard. Mereier en de H. Stoel.
	Wat er eigenlijk beeft plaats gehad.
	De Duitschers in België.
	Gewapende Macht.
	Berichten uit de Kolonie. Het groóte nieuws.
	Havenwerken.
	Voor de Armen.
	Arnba.
	De afwatering.
	Koloniale Raad.
	Dankbetuiging.
	Uitvoer.
	De Bologna.
	Posterijen.
	Ratten.
	Buitenland. Het antwoord van Engeland op de Amerikaanscbe Nota.
	Officiële berichten.
	Een bezoek bij den Kroonprins.
	De oorzaak van den Oorlog.
	Een nieuwe Duitsche actie ?
	Dr. H. Hubenet
	Duen Consejo.
	VOOR DE HUISMOEDERS  Wilt gij in uw huis ongelukken voorkomen, zoo raden wij U .mu GEBRUIKT ALTIJD  „LUZ DIAMANTE”  VAN  Londman & Martinez. NEW YORK.
	HA VEN-NIEUWS.  VAN 6 FEB.-20 FEB.

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3


