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DE OORLOG.
Morgen, 18 April, is het twee maan.

den geleden, dat de duikbootenoorlog
begonnen Is. Deze werd ondernomen,
zooals in de ofñcieele aankondiging
verluidde, om het troepentransport
van Engeland naar Frankrijk te be-
letten. De Engelschen stonden op het
punt 100.000 man als versterking
naar het leger der Verbondenen te
zenden, en dat wilde Duitschland op
alle mogelijke wijzen tegengaan.

Dit hoofddoel van het optreden der
onderzeeërs mag nog wel eens in her-
innering worden gebracht, want iv
deze volle acht weken lazen we slechts
van het torpedeeren van Visschers-
booten en Handelsschepen, ook maar
niet een enkele maal werd iets onder-
nomen tegen het troepentransport.
En toch heeft dit plaats gehad in
de allereerste weken van de Duitsche
blokkade.

De transportschepen werden gecon-
voceerd dooreen sterke fiotillecontra-
torpedo's, die snel heen eu weder en
rondom stoomden en eiken aanval
onmogelijk maakten.

Het hoofddoel, 't tegenhouden van
het troepentransport, werd derhalve
niet bereikt, en zoo moet Duitsch
land zich nu tevreden stellen met den
aanvoer van levensmiddelen voor En-
geland te bemoeilijken. Een magere
troost 1

Duitschland heeft niet kunnen voor-
komen, dat Engeland zijn troepen
op het Vasteland kon versterken; dat
is een leelijk mislukken van de on-
derzee-actie in de Noordzee en het
Kanaal. De gevolgen daarvan zullen
in Mei a. s. terdege worden gevoeld.
Want in Mei a. s. begint eerst de
oorlog, volgens Lord Kitchener.

De Belgen hebben zich geducht
voorbereid en komen met een groo-
ter getal in het veld dan toen de
oorlog begon. Daarbij, de kern van
hun leger wordt thans gevormd door
oud-strijders, die den geheelen oor-
log meemaakten en gehard werden
in den krijg. Het corps bevelvoerende
officieren is grootendeels vervangen
door jongere krachten, evenals dit
geschiedde in het Fransche leger,
dat tusschen twee haakjes nu toch
wel eindelijk geheel klaar zal zijn
gekomen voor den oorlog.

We staan derhalve aan den voor-
avond van een groot gebeuren: het
wederoplaaien van den oorlogsbrand.

In het Zuiden zullen de verrassin-
gen niet lang meer uitblijven. Spoe-
dig zal het ook daar beslist zijn,
wie neutraal blijft, wie mee doet.

En dán, hopen we, zal de oorlog
spoedig ten einde loopen. We zijn het
allen beu, en verlingen vaar 't einde.
De algemeene ontevredenheid over
het al te langzaam verloop van den
krijg, zal mede oorzaak zijn, dat de
strijdeude partijen trachten zullen een
beslissenden slag te slaan en een eind
te maken aan den reeds veel te lang-
durlgen oorlog.

DEON ZIJDIGHEID VAN BELGIE.
Het Belgisch gezantschap in Den

Haag heeft aan de Bladen rondge
stuurd een mededeeling, waaraan we
het volgende outleenen :

Den 2en December heeft de kanse
lier van het Duitsche Keizerrijk in
den Rijksdag het volg.ude verklaard i

„Den len Augustus hadden wij reeds
aanwijzingen van de door de Belgi
sche Regeering begane fout. Ik had
nog geene schriftelijke formeele be-
wijzen tot mijne beschikking. Maar
er waren bewijzen bekend van de En-
gelsche Regrering. En thans nu door
de te Brussel gevonden documenten,
door mij aan de openbaarheid prijs
gegeven, is vastgesteld, hoe en in wel-
ke mate België van zijn neutraliteit
ten gunste van Engeland had af-
stand gedaan, geeft de geheele we-

reld er zich rekenschap van, dat on-
ie troepen, toen ze in den nacht van
den 3den op den 4den Augustus op
Belgisch grondgebied waren doorge
drongen, zich bevonden op den grond
van een staat, die reeds lang haar
neutraliteit had prijs gegeven."

België, terecht trotsch op zijn tra-
dities van correctheid en eer, wenscht
de campagne, tegen zijn eer gericht
door eene Kanselarij, die waarlijk de
leugen tot instelling schijnt te*hg_¿-„
ben verheven, niet te laten voorbij-
gaan, zonder haar naar verdienste
te brandmerken.

Een maand na de oorlogsverkla
ring ontdekte de Duitsche kansela-
rij te Brussel het verhaal van ge-
sprekken, die in 1906 en 1912 ge-
wisseld waren tusschen de Engelsche
militaire attaché's en den chef van
den Belgischen Generalen Staf. Met
twee documenten tracht Duitschland
het verraad van België te bewijzen.
Het eerste is het verslag van gesprek-
ken, die er in 1906 gevoerd zijn tus-
schen den Belgischen generaal Du-
carne en den Engelschen kolonel Bar
nardiston. In den loop dier gesprek-
ken heeft de Engelsche officier uiteen*
gezet, hoe z. i. Engaland België te
hulp zou kunnen komeu in geval
België door Duitschland aangevallen
werd. Een zin in het verslag geeft
den toestand weer, door kolonel Bar-
nardiston voorondersteld : de Engel-
sche troepen zouden eerst in België
komen na de schending van het Bel-
gische gebied door Duitschland.. Iv
de vertaling van de „Nordd. Allg.
Ztg." van 25 November wordt die
zin weggelaten, welke, volgens de
Belgische regeering, juist aan 't do-
cument zijn ware beteekenis geeft.
Bovendien bevat de foto van het
verslag van Ducarne dezen zin : Bar-
nardiston drong er op aan : dat ons
gesprek (conversation) volstrekt ver-
trouwelijk zou zijn. Van het woord
conversation heeft de „Norddeutsche"
«vereenkomst (convención; gemaakt.
Het blad laat dus kolonel Barnar-
diston zeggen, dat onze „overeen-
komst" volstrekt vertrouwelijk zou
zijn.

Bij zulk een wijze van handelen is
commentaar overhodig, zegt de Bel
gische regeering.

De Belgische mededeeling gaat
voort:

Het tweede document is het ver-
slag van een onderhoud over het-
zelfde onderwerp, dat plaats had in
Apr-il van 1912 tusschen luitenant-
generaal Jungbluth en luitenant-co-
lonel Bridges. iIn den loop van dat onderhoud
deed luitenant generaal Jungbluth
zijn gespiekgenoot opmerken, dat een
tusschenkomst van Engeland ten
gunste vau België, slachtoffer van
een aantasting door Duitschland,
slechts met onze toestemming zou
kunnen plaats hebben. De militaire
attaché merkte daartegen op, dat
Engeland er misschien toe zou kun-
nen geleid worden om zijn rechten
en verplichtingen als mogendheid,
die voor België borg bleef, uit te
oefenen, zonder af te wachten het be
roep dat door laatstgenoemd land
op haar medewerking zou wordeu
gedaan. Dit was de persoonlijke mee-
ning van kolonel Bridges. De Engel
scheregeering heeft steeds de meening
van de koninklijke regeering gedeeld
dat de toestemming van laatstbe
doelde noodzakelijk was.

De Belgische regeering verklaart
bij haar eer, dat niet alleen geen
enkele overeenkomst werd gesloten,
maar ook dat er nooit van de zijde
vau welke Regeering ook onderhan-
delingen of voorstellen nopens der-
gelijke overeenkomsten hebben be-
staan.

Overigens heeft ïich de vertegen-
woordiger van Groot-Brittannië, die
alleen bevoegd was om dat land te
verbinden, nooit in die gesprekken
gemengd. Anderzijds kunnen alle Bel-
gische ministers, zonder uitzondering,
onder verband van hun eed, getui-
genis afleggen, nooit werd eenigerlei
conclusie van die gesprekken voorge-

steld, noch aan den ministerraad,
noch aan een minister in privé.

De door de Duitschers ontdekte
dossiers getuigen van dat alles; het
getuigenis is licht verspreidend, op
voorwaarde echter, dat men geen
enkel document verminkt of verdon-
keremaant.

Tegenover onophoudelijk herhaalde
lasteringen, is de Belgische Regee-
ring, die de getrouwe afspiegeling is
van de Belgische rechtschapenheid,
""fan oordeel, dat het gebiedend ge-
lukt is om den schender van België
opnieuw het stigma van eerloosheid
(infamie) op te drukken, dat tot op
heden zijn eenige wettige verovering
Is. De Koninklijke Begeering grijpt
deze gelegenheid aan om, in ant-
woord op sommige beweringen, wel-
ker kwaadwillige bedoeling duidelijk
aan het licht treedt, te bevestigen:

10. dat vóór de oorlogsverklaring
geen enkele Fransche troep, hoe ge-
ring ook, in Belgiü was doorgedron-
gen. Geen eerlijk getuigenis kan ta-
genuver deze bewering gesteld worden;

20. dat zij niet alleen nooit een
troepen-aanbod, gedaan door een der
garadeerende Mogendheden, heeft af-
gewezen, maar dat zij, direct nadat
de oorlog verklaard was, krachtig
de militaire bescherming van hare
borgen heeft ingeroepen;

30. dat België, terwijl het overeen-
komstig zijn plicht, rie krachtige ver-
dediging van zijn versterkte plaat-
sen öp zich heeft genomen, de mede
werking, welke zijne horgen voor die
verdediging tot z..¡ ___chikking heb
ben' kunnen stellen, heeft ingeroepen
en met dankbaarheid aanvaard.

België, slachtoffer geworden van de
rechte lijn die het gevolgd heeft, buigt
het hoofd voor niemand, zijn eer tart
de aanvallen van de leugen; 't stelt
zijn vertrouwen in het wereldoordeel.
Als het uur der rechtvaardigheid
slaat, behoort de zege aan hen die
alles hebben opgeofferd om, met be-
wustheid de waarheid, het recht, de
eer te dienen.

De „Nordd. Allg. Ztg." zegt, in ant-
woord hierop, na gewezen te hebben
op den „scheldenden toon" in het
stuk, dat het te begrijpen is, dat
de Belgische staatslieden hun toe-
vlucht nemen tot woordgeschreeuw,
waar de argumenten hun ontbreken.
Hun ontnuchtering moet inderdaad
groot geweest zijn, toen deze voor
hen zoo pijnlijke en lastige documen-
ten in een vorm, die geen twijfel aan
de echtheid daarvan overliet, aan
de openbaarheid werden overgele-
verd. Men kan het echter nauwelijks
voor erust nemen, wanneer de Bel-
gische regeering thans gelooft, dat
zij de waarde vau het document in
zijn geheel door speldeprikken tegen
de vertaling daarvan kan vernieti-
gen.

Zoo wordt aangevoerd, dat op een
bepaalde plaats in den tekst het
woord „Conversation" door Abk-ommen" is vertaald. Hieruit wordt
natuurlijk weer de bedoeling om te
misleiden afgeleid. Zooals uu is vast-
gesteld, is de {out inderdaad te wij-
ten aan het onduidelijke schrift in
het oorspronkelijk stuk van generaal
Ducarue, dat een keer voor „Conver-
sation", „Convention" is gelezen en
in dien zin vertaald.

Welke staatsrechtelijke beteekenis
van Belgische zijde aan de stukken
werd gehecht, blijkt overigens onduh
belzinnig uit den gefascimileerden om-
slag van het stuk, dat zeer duide-
lijk 't opschrift i „Conventions anglo-
belges" draagt.

Het tweede verwijt dat de Belgische
verklaring tegen de vertaliug richt,
is even dwaas als de eerste. Er wordt
beweerd, dat wij de zinsnede in het
stuk van Ducarne, inhoudende, dat
het binnenrukken van de Britsche
troepen eerst zou plaats hebben na
schending der Belgische neutraliteit,
zouden hebben weggelaten. In deDuit-
sche vertaling wordt echter, gelijk
hierbij nadrukkelijk wordt vastge-
steld, medegedeeld : Op het document
bevindt zich nog de volgende hand-
teekening : „Het binnenrukken van

do Engelschen in België zul niet dan
na de schending van onze neutrali-
teit door Duitschland geschieden."

Van een weglaten van deze zinsne-
de kan dus geen sprake zijn. Indien
de Belgische regeering thans het be
stuan van compromiteerende docu
menten eenvoudig uit de wereld wil
helpen door het afgeven „op haar
woord van ter" van een verklaring,
waarin zij ontkent, dat ooit met
eenige betrokken regeering een over-
eenkomst zou zijn gesloten of ook
zelfs besprekingen of onderhandelin-
gen hebben plaats gevonden, dan Is
die verklaring op eerewoord toch te
naief, dan dat er iemand te vinden
zou wezen, die, legenover het be
staande verpletterende bewijsmate
riaal, aan die ontkenning geloof zou
kunnen schenken."

Naar men ziet, voert men den oor-
log op het papier even fel als op het
oorlogsveld.
Kurt Eisner, oud-directeur der „Vor-
wárts", erkent in de volgende be
woordingen het goed recht van Bel
gië, om zich te vtrdedigen :

Men weet, dat Duitschland zich al
maanden lang beijvert, om aan 't
Duitsche volk en aan de heele wereld
te „bewijzen", door de openbaarma-
king van zoogenaamde „geheime
stukken," dat België zelf zijn neutra-
liteit zou geschonden hebben en dat
Duitschland derhalve geen enkele
schending van 't volkenrecht beging,
toen het 't land der Belgen binnenviel.

Men heeft de geheime documenten
onderzocht, om te bewijzen, dat Bel
gië celf zijn neutraliteit had prijs ge-
geven en dat er derhalve in strijd
met de openhartige on moedige ver-
klaring van den Rijkskanselier op
4 Aug., geen enkele schending van
het volkenrecht bedreven zou zijn.

Maar in werkelijkheid bewijzen de-
ze geheime documenten enkel, dat
België en de waarborgers van zijn
neutraliteit, Frankrijk en Engeland,
reeds lang wisten, dat Duitschland,
in geval van oorlog, door militaire
redenen gedwongen zou zijn, België
binnen te vallen. Het net van mili-
taire spoorwegeu, dat Duitschland
naar de Belgische grenzen had aan
gelegd, kon voor niemand een geheim
doel hebben. Indien België toen zich
heeft trachten te beschermen door
het inroepen van den steun van an-
dere mogendheden, dan beteekent dit
niet een schending van zijn neutrali-
teit, maar beantwoordt dit veel meer
aan de plichten der neutraliteit."

In een duikboot.
In de Duitsche pers geeft Otto von

Gottberg een schildering van het
uitvaren van een duikboot.

De U 47 gereed maken voor de
laugst mogelijke vaart I Zoo luidt
het bevel, dat de kapitein van de
duikboot ontvangt, als hij 's mor
gens om zeven uur op de werf komt.
Van de oude korvet, die de beman-
ning der duikbooten na hun ver-
moeiende tochten tot ecu aangename
kazerne dient, ziet de kapitein-luite
nant zijn manschappen aankomen.

De groep houdt stil op het steenen
hoofd, waaraan het slanke, grijze
vaartuig met het zwarte nummer
47 gemeerd ligt. Uit de boot komen
er nog mannen bij.

Eindelijk dus 1 zoo begint de ka-
pitein. Over dertig gezichten gaat
.een glimlach. De boot had tot nu
toe slechts proeftoch ten gedaan en
was op de werf nog eens voor de
vuurproef nagezieo. De uren voor
het vertrek zijn kostbaar. Men moet
zooveel voorraad lad.n voor machi,
nes en menschen als het schip bergen
kan. De commandant gaat met zijne
beide officieren aan boord. Een ma-
troos geeft hun een pakwerk, waar-
mee men in een duikboot altijd
roudloopt, omdat men na iedere
aanraking van de olie druipende
wanden, deuren en trappen, de vin-
gers moet afdrogen. De deuren zijn

nauwe, ronde gaten
Door een gat op het achterschip

klimt de kapitein langs een smalle,
loodrechte ijzeren ladder in de diepte,
die electrisch verlicht is. De lucht
is door de olie zoo zwaar en dik,
dat zij landrotten op de longen
drukt, ofschoon het luik open staat.

Aan boord ademt men die in als
zuivere ozon. Ook als alle spleten
gesloten zijn, doet hier achter in de
machinekamer ecu groep haar dienst
met inspanning van alle zenuwen,
omdat de mannen weten, dat slape-
righeid of een misgreep, dertig men-
schen het leven kan kosten. Voort
durend door hen aangestooten slaapt
in de hangmatten een gelijk aantal
matrozen, die zich niet laten storen
door het geraas van de machines.
ledere ploeg werkt vier uur. De
ruimte is ongeveer drie meter lang
en is zoo smal, dat een man van
middelmatige lengte met beide han-
den de zijwanden raakt, als hij zijn
armen slechts half uitstrekt. Een
net van geleidingedraden, een war-
winkel van hefboomen, handvatten
en instrumenten draagt het holle
dekblad van de grijze sigaar.

De kapitein onderzoekt alles en
wringt zich door het gat in den
voorwand van de kommandants-
plaats. Daar doet onder de vaart
de leidende Ingenieur een veelzijdigen
dienst. Met weinig personeel moet
hij buitengewoon ingewikkelde ma-
chines bedienen en vaak herstellingen
doen, waarvan het bestaan van
schip en bemanning afhangen.

In den toren laat nu de kapitein
weer zijn onderzoekende vingers over
alle hefboomen en handvatten gaan.
Het op en neer gaan van de peris-
koop wordt beproefd. Door het
torenlulk, waarvan het deksel bij
het duiken het laatst gesloten wordt,
komt de kapitein op de kleine brug,
ecu driehoek, die onderweg hem, den
wacbthebbenden officier en den man
aan het roer plaats biedt. Twee
nachten lang kan de bemanning nog
langer dan gewoonlijk slapen. Dan
wordt de kapitein-luitenant bij den
flotille-chef ontboden en krijgt hij
bevel den volgenden morgen uit te
loopen.

Den volgenden morgen om zeven
uur komt hij aan. boord. Zijn stem
roept dertig man bijeen. Zijn oppas-
ser geeft hem jas en broek van
zwart leer met wol gevoerd. Kort
daarna worden de touwen losgegooid.
De matrozen verdwijnen onder dek.
Ook de drie mannen op de brug
gaan voor een poosje in den toren,
die nu bespoeld wordt door het wa-
ter van de buitenhaven. De kapi-
tein laat zijn eend voor de laatste
maal als proef duiken. Hij voelt,
dat bij haar volkomen in zijn macht
heeft en klimt dan weer op de brug.

De zeegang neemt toe. Stampend
gaat de U 47 het vuurschip voorbij.
Nu wordt het oppassen voor de
officieren. Al duurt de tocht ook
twee of drie dagen, zonder van klee-
ren te verwisselen en zonder slaap
moeten zij op hun post blijven en
zich desnoods aan de brug laten
vastbinden als de zee onstuimig
wordt. Voor den kommandant be-
staat er geen aflossing. Hun eten
krijgen zij op de brug. Over flauwe
soep hebben zij zich zelden te bekla-
feu, omdat de Noordzee met het

artige schuim van haar golven er
in spat.

De commandant tracht juist zijn
bord recht te houden, als de man
van de wacht, bakboord vooruit;
een rookkolom rapporteert. Het
bord vliegt uit de band. Een bevel
van den kapitein en de signaalklok-
ken gaan binnen in bet schip, waar
de manschappen in haastige bewe-
ging komen. Het werk van de han-
den daar beneden laat klokkend het
zeewater in de ballast-tanks stroo-
men. Snel gaan de drie mannen op
de brug In den toren, die in het
water wegzinkt en slechts de perls-
koop steekt boven de golven uit.

Door de periskoop zoekt de ka-
pitein den horizon af, die nu nau-
wer dan te voren op zijn scheepje



ligt. Hij moet bet, schip afwachten,
want men mag zich niet verraden

De vreemdeling kon een vijandelijk
of neutraal schip zijn en in beide
gevallen misschien draadloos mede
deeling doen van zijn ontmoeting
met een Duitschen duikboot. Dan
zouden alle vijandelijke schepen uit
den weg gaan. Onder bet wachten
opent de kapitein het stalen luik
van een torenvenster. Als een lichte
smaragd glinstert het dikke glas.
Groenig blauw licht dring er in deu
toren, zooals men iv menige druip
steen ziet. Door het venster ziet hij
een Gods aquarium. Ronde kwallen,
plat als een bord, andere als een
vingerhoed gebogen slepen lange
draden op en neer. Visschen, klein
en groot, slank en plomp, glijden
voorbij, schieten in een vlugge weu-
ding verschrikt terzijde of stareD
dom en brutaal met open en ver
baasden bek uit groóte oogen in
het venster van het langzaam voor-
bijvarend scheepje.

Het schip, rapporteert de man op
de wacht, is een Hollander. De ka-
pitein kijkt door de periskoop. Een
draadloos toestel heeft de vreemde-
ling niet en hij is op weg naar bet
vasteland. De U 47 kan dus weer
voor den dag komen. Boven water
is door de grootere snelheid ook
zijn operatiegebied grooter. Het
onderduiken vertraagt de vaart en
verbruikt electrische kracht. Deze
dient echter vooral voor den strijd.
Daarom zijn onze duikbooten er zoo
zuinig mogelijk mee. De bemanning
lijdt kou om de electrische kachels
niet te gebruiken. De ledematen ziju
stijf en de tanden klapperen, maar
het kacheltje mag geen electriciteit
verbruiken.

Twee en een halven dag en twee
nachten duurt de vaart. Een drij
vende mijn wordt ontdekt en ter
wille van de vreedzamo scheepvaart
met een machinegeweer onschadelijk
gemaakt. Dan wordt het weer avond.
De commandant is vermoeid. De
ballast-tanks worden gevuld en het
schip legt zich in een zandigo wieg,
om uit te slapen. Ook de manschap
pen hebben het noodig na den har
den dienst, ofschoon er de hand aan
gehouden wordt, dat de helft, die
vrij van wacht is, zich in de kooi
te slapen legt. Een slapend mensch
gebruikt minder zuurstof dan als
hij wakker is. De behoefte aan af
leiding doet ook zijn rechten gelden.
De gramafoon knarst, misschien
maakt zelfs het orkest aan boord
muziek Instrumenten zijn er van
allerlei soort. Want tusschen de
lippen van een matroos wordt een
oude haarkam en een blad closet-
papi.r tot een bruikbaar mondhar-
monica.

Tegenwoordig geeft men van tijd
tot tijd de bemanning gelegenheid
om door de periskoop te zien. Vooral
als men een schip getroffen heeft

De commandaut van een der duik-
booten had namelijk een matroos,
die naar de reserve over ging, ge
vraagd of hij nog iets wenschte op
zijn laatsten dag vaart. De matroos
had toen den wenscb uitgesproken
voor bij het schip verliet eens ecu
enkele maal door de periskoop de op
pervlakte van bet water te zien. Toen
dit geval bekend werd, nam menig
kapitein zich dit ter harte, zoodat
de matrozen nu niet meer steeds
blind onder water blijven.

Champagne.
is de laatste weken bijna eiken

dag genoemd als tooneel van ge-
vechten en vooral deFranschen zijn
er op uit, hun actie daar als zeer
succesvol voor te stellen,

Van Duitsche zijde wordt thans
het volgend overzicht gegeven :

Met de heden en de laatste dagen
gemelde gevechten is de winteretrijd
in Champagne ten einde gebracht,
zoodat geen nieuwe successen van
de Franschen het eindresultaat maar
eenigszins kunnen veranderen. Het
gevecht ontstoud, gelijk reeds op
17 Februari werd medegedeeld, met
de bedoeling van het Fransche le-
gerbestuur, om de in het Masoerisch
gebied sterk in het nauw gebrachte
Russen in een poging om door te
breken, zonder vrees voor de offers,
welke dit zou kosten, en waarvan
het doel was de stad Vouziers, ver
lichting te brengen-

De bekende uitslag van het ge-
vecht in het Masoerisch gebied
toont, dat deze bedoeling geenszins
is bereikt, maar ook de poging tot
doorbreken zelf mag thans volko-
men en jammerlijk mislukt worden
genoemd.

In strijd met alle mededeelingen
in de offlcieele Fransche communi
qué's is bet den Franschen nergens
gelukt ook slechts het geringste
noemenswaardige voordeel te be
halen.

De Duitschers danken dit aan da
heldhaftige houding hunner troepen
in Champagne en aan de omzichtig-
heid en volharding van hun leiders,
in de eerste plaats van Generaal-
Ob^rst Von Einem zoowel als van

de bevelvoerende generaals Riemann
en Fleck.

In dag en nacht onafgebroken ge
vechten hebbeu de Franschen sedert
10 Februari achtereenvolgens meer
dau zes legerkorpsen en ontzettende
massa's zwaar geschut en munitie
van eigen en Amerikaansch fabrikaat
en meer dan 160.000 schoten in
24 uren tegen een door twee zwak-
ke Rijnlandsche divisies verdedigd
front geworpen. Onwrikbaar hebben
de Rijnlanders en de tot huu tteun
samengetrokken gardebataljons te
gen de zesmaal zoo groóte leger
macht die aanstormde, niet alleen
staudgehouden, maar haar herhaal
delijk door hevige tegenaanvallen
teruggedreven.

Zoo is bet verklaarbaar, dat hoe-
wel het hier ging om gevechten van
zuiver verdedigenden aard, toch meer
dan 2450 ongewoude gevangenen,
onder wie 35 officieren, in Duitsche
handen zijn gebleven.

Weliswaar ziju de verbezeu tier
Duitschers, die zich bevonden tegen
over een dapperen tegenstander,
zwaar en overtreffen zij zelfs die,
welke de totale Duitsche troepen-
macht die deelnam aan den strijd
aan de Masoerische meren, leed, maar
deze offers werden niet vergeefs ge
bracht. __ , .

De verliezen van de Franschen be
dragen zeker het drievoudige van
de Duitsche, d. w. z dat men ze op
meer dan 44,000 man moet schatten.

Het Duitsche front in Champagne
neemt een vaster positie in dan ooit,

Het nieuwste Duitsche communi-
qué zegt:

De krijgsverrichtingen zijn door
sneeuw en sterken vorst belemmerd
en in de Vogezen zelfs nagenoeg ge
heel onmogelijk gemaakt. .

Slechts in Champagne wordt door-
gevochten.

Bij Souain zijn de Beiersche troe
pen na een lang handgemeen over
winnaars gebleven. .

Ten noordoosten van Mesmi is de
vijand op enkele punten tijdelijk
onze linies binnengedrongen. In een
verbitterd gevecht van man tegen
man met de tot steun van hun
strijdkrachten aanrukkende Fransche
reserves, die wij door een tegenaan
val het ingrijpen verhinderden, heb
ben wij den vijand voorgoed uit die
stellingen geworpen.

Het Fransche bericht zegt, dat
hun vorderingen in Champagne aan
zienlijk ziju. Een zeer hevige tegeu
aanval der Duitschers is met kracht
afgeslagen.

Een officieele Fransche nota zege,
dat de sedert vele weken in Cham-
pagne ondernomen operaties volle-
dig het doel bereikten, dat de Fran-
sche generale staf zich voorstelde,
d.w.z. naar dit punt een zoo groot
mogelijk aantal Duitsche troepen te
trekken, hen te dwingen tot een
groot ammunitieverbruik on elk
troepentransport naar Rusland te be-
letten. .

Inderdaad werden de Duitschers
genoodzaakt aanzienlijke versterkin
gen naar Champagne te zenden.
Ondanks deze, gelukte het hun niet,
voordeel te behalen en werd, over-
eenkomstig het plan der verbonden
legers het schitterend succes verge
makkelijkt, door do Russen tusscheu
23 Februari en 3 Maart behaald,
evenals dat van het Engelsche legt r
op den lOen Maart in Noord-Frank-
rijk.

De actie werd voor ons bovendien
gevolgd door ononderbroken plaat-
selijke successen. Over een front van
7 K.M. kwamen wij 2 á 3 kilometer
vooruit en vermeesterden wij een
hoogtelinie, welke een gunstige basis
biedt voor een nieuwen aanval. Onze
verliezen waren, naar verhouding ge
ring, terwijl wij den vijand enorme
verliezen toebrachten, volgens zijn
eigen bekentenis, grooter, dan die,
welke door hem op dat oogenblik
in Rusland geleden werden.

De Paus en de Belgische kinderen
in Nederland.

Een dezer dagen had „Petrus," de
Romeinsche correspondent van De
Voorhoede het voorrecht, in particu-
liere audiëntie te worden ontvangen
bij Z H. Paus Benedicus XV.

Het is treffend te vernemen, wat
tijdeus dat onderhoud Z H. zeide
van de arme Belgische kindertjes, die
door het R K. Huisvestings-Comité
te Leiden naar Holland gebracht
worden, waar zij tijdelijke opname
en verpleging vinden in brave Katho-
lieke gezinnen. De hier volgende
woorden van den H. Vader zullen
niet alleen een aanmoediging zijn
voor bestuur en propagandisten van
het Comité, maar ook een ware vol-
doening voor de duizenden Katho-
lieken van Nederland, die het R. K.
Huisvestings-Comité, zoowel moreel
als financieel steunen.

„Toen ik," aldus „Petrus," „den
H. Vader vertelde wat het R. K.
Huisvestings-Comité voor de arme
Belgische kinderen had gedaan, on-
derbrak Z. H., met de woorden :

„Ik wou, dat ik het woord kon
sprekeu : Laat die kindertjes tot Mij
komen en verhindert ze niet ; maar
het is niet mogelijk allen op te ne.
men."

„Petrus" vertelde den Paus ver-
der, dat het R. K. Huisvestings-Co-
mité de kinderen in gezinnen plaatst,
en niet iv gestichten of asyls, waarop
de H. Vader antwoordde,

„dat is verreweg het best."
En wederom vervolgde de Paus,

sprekend over bestuur en proga
gandisten van het Comité, en over
de families, die de kinderen liefdevol
opnemen :

„Dat God hen daarvoor zegene.
En dat zal Hij zeker doen, want
men wordt uiet armer door het ge
ven van aalmoezen.

Van gan.cher harte zegen ik dit
werk. Tiet heeft mijn volle goed
keuring en ik bid God, dat Hij aan
allen, die er voor werken ruimschoots
Zijn zegen schenke."

Drie gevaren.

Met klimmende ongerustheid
wacht men iv alle lauden af, wat de
komende lente ons brengen zal.

Buiten de Dardanellen-kwestie
houden thans vooral drie vragen
de publieke opinie in hooge span
ning:

De eerste is, wat de uitslag zal
zijn van de eerste ernstige botsing,
die in hec westfront komen moet
De positie-oorlog kan niet eindeloos
gerekt. Er moet ten slotte tot een
aanval, die beslissing kan brengen,
worden overgegaan. Vrage: wat zal
van die eerste generale botsing het
resultaat zijn. Zal het Duitsche leger
worden teruggeslagen over den Rijn,
of zal het leger van Joffre het on-
derspit delven? Een uitkomst die
ook weer zal afhangen van Hinden
burgs succes in Polen, van Frencb's
overzetten van een millioen Engel
sche soldaten naar Frankrijk, en
van de te blijken overmacht der
duikbooten om dit plan van Frencb
te verijdelen.

De tweede vraag is, of wat dusver
nog neutraal stond, neutraal zal
blijven. Geen poging wordt vooral
In Italië, Griekenland en Rumenie
onbeproefd gelaten, om deze drie
staten in deu oorlog te verwikke
len. Bijna eiken dag brengt de pers
geruchten omtreut hetgeen eerlang
iv deze drie staten gebeuren zal.
Ook op Bulgarije let meu wel, maar
dit houdt zich blijkbaar stiller..

En de derde vrang is, wat Japan
beginnen gaat. +iet leent, het mo-
biliseert, het roept van heinde en
ver zijn zonen op.

Het is bondgenoot van de geal
Heerden. Het trad in Kiautchau
reeds met alle energie op. En thans
klopt het bij China aan met ver
ran malsche eischen. Zal dit tot
gewapend couflict leiden ? En zoo ja,
blijft Amerika er dan buiten ?

Het antwoord op elk van die drie
vragen' is voor ons land van het
uiterste gewicht. __'_■"_

Een terugslaan van het Duitsche
leger van Maas en Yser naar den
Rijn, zou ons in zeer ernstig gevaar
op onze grenzen kunnen brengen.
Een mindering van het aantal neu-
trale staten met Italië, Griekenland
en Rumenie, zou de positie der neu-
tralen in alle werelddeelen, en zoo
ook de onze, aanmerkelijk verzwak-
ken. ,

En het uitbreken van een donde
lijke worsteling tusschen Japan en
China zou geheel het oosten van
Azië in brand kunnen zetten en
hiermee ook op onzen Archipel von-
ken doen overspoten

Het is daarom zoo dringend nood
zakelijk, dat men cok in ons land
met vollen ernst inzie, hoe bet ge
vaar voor ons land wel verre van
voorbij te zijn, veeleer nooit zóó
spande als nu de lente de groo'e
legers uit hun wiuterslaap gaat
wpkkoD"

Het Jeendr. ebt maakt macht" van
Utrechts Unie blijve heel ons volk
onder alle partijen het nationale
pand. _. ..Standaard

Het Dardanellen-vraagstuk.

Rusland wil Konstantinopel in.
palmen en onbeperkte alleenheer-
schappij voeren over de Dardanel-
len ! Ziedaar, zegt de „Pester Lloyd",
een ernstig gevaar voor Italië en
voor de Balkan-staten.

„Van het oogenblik af, dat de
vlag met het Russische Andreas-
kruis aan de kusten van de Egel-
sche Zee wappert, is het lot van
Roemenië, Bulgarije en waarschijn-
lijk ook van Griekenland beslist.
Het noordwestelijk deel van Klein-
Azlë zal dan zonder eenigen twijfel
door Rusland in bezit worden ge-
nomen. Mocht het voor andere sta-
ten nog een brok van het overige
deel overlaten, dan is dat een wissel
op korten termijn.

„De handel van Italië zou, wan-

neer Rusland den scepter voert in
Anatolië, vernietigd worden, en
ook de weg naar de Italiaansche
kolonies aan de Roode Zee en den
Indischen Oceaau zou door de Rus-
sen veel ernstiger bedreigd worden
dan door de Engelschen. Men berin
nere zich slechts, dat er tusschen
Rusiand en Abessynië zekeren be
trekkingen bestaan, die voor de Ita
lianen alles, behalve aangenaam
kunnen zijn

„Anderzijds wordt Tripolis be-
dreigd door Frankrijk. Hoe sterker
de poeitie van Frankrijk is boe
meer gevaar Italië loopt.

Als Rusland zich uitbreidt in het
oostelijk gedeelte vau de Middel-
lundsche Zee, loopen ook de Bal
kaustateu groot gevaar. Om zich
het bezit van Koustantinopel te
verzekeren, is Ruslaud wel genood-
zaakt Roemenië, Bulgarije en min
stens ook gedeelten van Griekenland
in bezit te nemen.

„Van een zuiver zelfzuchtig stand-
punt beschouwd, hebben Duitschland
en Oostenrijk-Hoügarije van een
Russificatie der Dardanellen veel
minder te vreezen dan Italië en de
Balkanstaten. Natuurlijk zullen zij
voor Turkije, hunnen bondgenoot,
met alle kracht strijden, maar de
centrale mogendheden en de Turken
vechten niet alleen voor hun eigen
vrijheid, maar ook voor die van
de Balkanstaten, die voor het ge
val, dat Duitschland en Oostenrijk-
Hongarije de nederlaag mochten lij-
den, alleen nooit bij machte zouden
ziju om krachtig het hoofd te bieden
aan Rusland."

Zooals men ziet — het geïntrigeer
is in vollen gang 1 En hierbij heb-
ben in dit geval de vijanden van
Rusland, die tusschen dit land en
zijn bondgenooten ijverig stoken, de
waarheid aan hun zijde. Rusland
tracht in de Dardanellen en aan den
Gouden Horen zijn slag te slaan
zooals Japan dit gedaan heeft In
Kiaotsjau 1

Mot petroleum bespoten.

Reuter seint uit Parijs : Een mi-
litaire dokter deed een vreeaelijk
verhaal over de verwondingen, ver-
oorzaakt door het besproeien met
petroleum door de Duitschers. Hij
had gewonden gezien met vreeselijk
vermiukte en gezwolleu ledematen
in verbrande uniformen. Sommigen,
die minder zwaar gewond waren,
vertellon, dat na een rustigen dag
de Franschen plotseling bemerkten,
dat stralen petroleum op hun loop
graven werden gericht. Een officier
gelnstteonmiddellijk de pijpen te dob-
ven, maar het baatte niets. Het
volgend oogenblik werden de loop
graven overstelpt met een regen gra
naten ; terwijl de loopgraven vuur
vatten, maakten de Duitschers ge-
bruik van de verwarring om te na-
deren en brandende fakkels in de
loopgraven te werpen, waardoor de
brand nog toenam. Het was onmo-
gelijk den vuurstroom te ontkomeu.
De Franschen wier uniformen dro

Í)en van de petroleum, moesten hun
oopgraaf verlaten. Voor de tweede
loopgravenllnie kwam de Duitsche
aanval tot staan. Tien minuten la-
ter werden de Duitschers in een he
vigen tegenaanval teruggeworpen,
waarbij zij 300 man aan dooden en
gewonden verloren, terwijl 60 man
werden krijgsgevangen gemaakt.

De Duitschers In Delglfë.

Berlijn, 10 Maart. (Wolffbur.)
Volgens dajVoss. Ztg. zijn iv Meche-
leu om hongersnood te voorkomen,
alle aardappelen opgeëi .cht en is de
uitvoer verbodeu.

"""Men meldt ons van de Belgische
grens :

De Duitsche overheid nee__t maat-
regelen tegen een mogelijke ontsche-
ping van Engelsche troepen langs de
Belgische zeekust.

De bezetting van het kleine bad-
plaatsje Knocke is van 200 tot 2000
man gestegen, die van Heijst tot
5000.

Aanzienlijke troepenmachten zijn
te Brussel gekomen, denkelijk om
een nieuwe poging in de richting van
Calais te doen.

Onze correspondent meldt, dat de
dorpeu in de Kempen thans alle
bezet zijn door Beiersche landstorm-
soldaten. De me.etc van hen zijn
uit München en. Neureuberg afkom-
stig. Ecu groot gedeelte der vorige
bezetting is naar Mechelen vertrok-
ken.

Te Turnhout kwamen Maandag
2000 brooden uit Nederland aan.
Zij brachten per kilo gemakkelijk
50 centimes op.

De eieren en boter zijn daar goed-
kooper dan in Nederland.

Er heerscht te Mechelen zeer groóte
armoede.

Van de 34000 inwoners komen
thans 29000 hun soep halen bij de
gemeentelijke bedeeling.

InBrussel is groot gebrek aan alles.
Een leger van ambtenaren aan de

verschillende departementen is daar
ontsl-igen en hun loonsuitbetaling
is gestaakt

Huizgeain.

Een Amerikaansch generaal over den
toestand.

Naar prof. G. S. Altwood, secreta-
ris van de Amerikaansche Kamer
van Koophandel te Berlijn, die zich
op reis bevindt in Amerika, aan de
Vossische Zeitang meedeelt, heeft zich
generaal Thayer van de militaire
academie der Vereenigde Staten te
West Point als volgt over den toe-
stand van den Europeeschen oor-
log geuit:

Indien wij ons van alle partijdig-
heid, hetzij voor de geallieerden,
hetzij voor Duitschland, onthouden,
een kaart van het operatiegebied ter
hand nemen en daarop de gevechts "
linies markeereu, dan valt onze blik
direct op de volgende feiten :

1. De oorlog is nu sedert zeven
maanden aan den gang en in dien
tijd hebben de Duitsche troepen in
het Westen het grootste gedeelte
van België en een gedeelte van
Frankrijk veroverd.

2 In het Oosten is de Duitsche
opmarsch Russisch Polen binnenge-
drongen eu beweegt zich in de rich-
ting van Warscbauw.

3. Van het begiu vau Jeu oorlog
tot heden hebben de veldslagen bij-
na uitsluitend buiten de grenzen van
het Duitsche rijk plaats gevonden en
het Duitsche gebied is op een ge-
deelte van Oost-Pruisen na zoo goed
als van de verwoestingen des oor
logs vrijgebleven.

4. Het hoekpunt der Duitsche li-
nies in het Westen ligt op nog slechts
ongeveer 68 mijl van Parijs en wel
op een rijk en vruchtbaar akkerland,
terwijl de afstand van Berlijn tot de
nanstbijstaande spits van de linies
der bondgenooten hemelsbreed gere-
kend, 400 mijl bedraagt en daarvan
gaan 300 mijl door gebergte en gol-
vend land, dat ceu gemakkelijke ver-
dediging mogelijk maakt en aan de
indringende troepen onoverkomelijke
hinderpalen in den weg zal leggen.

Van militair standpunt gezien zijn
uit de bovenstaande feiten de volgen-
de conclusies te trekken.

1. De krachten der geallieerden
moeten zich natuurlijk tegenover de
binnendringende Duitsche troepen tot
het defensief bepalen; mochten de li-
nies der geallieerden doorbroken wor-
den, dan zou Parijs moeten vallen
wat een ernstig ongeluk zou zijn.

2. Mochten de geallieerden de thans
zich tot 't defensief bepalende Duit-
sche linies doorbreken en trachten de
Duitsche troepen uit Bolgië te ver-
drijven, dan zou dit een onbeschrij-
felijk verlies aan menschen levens en
materiaal voor alle deelnemende na-
ties beteekenen.

3. Mochten de geallieerden een met
succes bekroonde doorbraak door de
Duitsche linies in het Zuiden kunnen
bewerken en Berlijn vau het westen
uit trachten te bereiken, dan zouden
zij een marsch van minstens 500 mijl
moeten afleggeu en wel door een ge-
deelte van 't Duitsche rijk, dat door
de natuurlijke gosteldheid van hot
laud. en de vanzelf aangeboden ver-
dedigingsmogelijkheden als onneem
baar beschouwd kan worden.

4. Naar alle waarschijnlijkheid be-
rust de eenige hoop der geallieerden
op een zegevierend oprukken van een
Russische invasie in 't Oosten, doch
in deze richting zijn er nog geen vor-
deringen gemaakt, ('t stuk werd ge-
schreven .vóór den val van Premysl.
Bed. Am.) omdat de Duitsche troepen
ook op dat gebied in het vijande-
lijk land zijn binnengedrongen.

Van militair standpunt beschouwd
is de eindconclusie onafwijsbaar, dat
de Duitschers na zeven maanden oor-
log en met kolossale verwoestingen
van leven en eigeudom tot heden ecu
zegevierenden veldtocht hebben ge-
voerd en als er nieuwe Engelsche
troepen naar den overkant worden
gezonden om de linies der geallieer-
den te versterken dan gaan zij slechts
bun verderf tegemoet. Moge God aan
deze menschenslachterij spoedig een
eiud maken.

Wat „tot het bittere eind" beteekent.
Voortdurend verzekeren de strijden-

de partijen, dat de worsteling tot het
einde zal worden voortgezet. Wat
men echter met dat einde bedoelt,
werd tot nu toe niet gezegd.

De „Intransigeant" vertelt ons
thans, wat Frankrijk en Engeland
bedoelen met den strijd „tot het bit.
tere einde."

Het gaat er niet om de overwin-
ning te misbruiken, schrijft het blad
en het immoreele „vae victis" toe te
passen, hetgeen vroeg of laat ten
nadeele komt van den onvoorzichti-
gen overwinnaar. Het komt uitslui-
tend er op aan den wereldvrede te
consolideeren. Wij zullen het oorlogs-
monster vermeesteren door middel
van de economische verplettering.
Indien de reusachtige begrooting,



welke Duitschl md voor zijn bewape-
ning pleegt te besteden, niet gedu-
rende vijftig jaar gebruikt moet wor-
den om een geweldige oorlogsschat
ting aan de bon jgenooteu te betalen,
dan zullen wij niets blijvends tegen
een steeds dreigenden hernieuwden
aanval tot stand gebracht hebben

Ziedaar hetgeen Engeland begrijpt
onder de uitdrukkiug: „s'-rijden tot
het bittere einde." Eu de Franschen,
zegt het blad, zijn het daarmede ge
heel eens.

Berichten uit de Kolonie.
De Biddag.

Van verschillende kanten had men
Z. H. den Paus verzocht, dat Europa
een tweeden biddag zou houden op 21
Maart, den dag waarop de geheele
Katholieke wereld buiten Europa bid-
den zou voor den Vrede. De Paus
heeft zijn volle toestemming gegeven
aan allen, die devotie gevoelden om
in Europa zich te vereenigen met de
andere werelddeelen. Z. H. heeft de
plechtigheid in de St. Pieter bijge-
woond en bad persoonlijk met luider
stemme het Gebed voor den Vrede
voor.

Goed Nieuws!
De Eerw. Paters J. P. Poiesz en

W. G. Potten zijn door de Keurings-
commissie goedgekeurd en ontvingen
verlof naar de Kolonie terug te kee
ren. De Eerw. Missionarissen hopen
30 April a. s. te Amsterdam Bcheep
te gaan aan boord van de Oranje
Nassau. Ook de Eerw. Frater __mi
mano keert met deze zelfde gelegen-
heid naar Curagao terug.

Het Weer.
't Is raar weer in de laatste weken;

benauwd warm, zoo goed als geen
wind, en dikke, zware zwarte lucht.
Misschien komt er regen, of woedt
er een orkaan in de buurt. De baro
meter schommelt geweldig en neemt
soms heele sprongen van 4—5 gr.

Begin April heeft Colon te lijden
gehad van een orkaan, die het laat-
ste brokje golfbreker, dat een paar
maand geleden gespaard bleef, ook
nog weg nam. Ze kunuen daar weer
opnieuw beginnen.

Heelemaal klaar komen ze misschien
nooit met het Panama-kanaal. Als
er geen orkaan is, hebben ze storm,
als er geen storm is, hebben ze eenstorting van aarde in den Culebrapas.

De „Prins Maurits."
Het is nu bijna volle twee wekengeleden, dat deze boot vergaan is ennog vernemen we geen enkele bizonderheid. Er schijnt nergens iets tezijn aangespoeld, dateenige verdere

aanduiding geven kan.
Met de Nickerie kwamen JohanMontebo en Cablos van Uijten bierWoensdagnamiddag aan. Deze tweebedienden behoorden ook tot de be

naanning der Prins Maurits, maar
moesten wegens ziekte in Haïti achter blijven, en ontkwamen aldus dendood.

Automobielen.
Mgr. Voylsteke is nog altijd inDetroit, het land der automobielen.Gedurende de maand Februari, heeftFobd 25.000 auto's afgeleverd, of bijna 1000 per dag. Er rijden daar26.000 auto's, terwijl destad 600.000

inwoners telt. Op een stad van 18.000zou dat 780 auto's zijn. We mogenhier met onze 64 dus tevreden zijn.t Kon nog tienmaal erger.

Phosphaat.

Het Zweedsche Stoomschip Liezie,
gezagvoerder Pabson, groot netto¿130 M 3., afkomstig van Tenerife, iste Newport, Fuikbaai, alhier aangekom.n op den 12n. April j.1., heeftaldaar eene lading phosphorzure kalkvan 1.778 000 K G. ingenomen en isden 16n. d.a.v., na in de Willemstadte hebben gebunkerd, vertrokken metbestemming naar Helsingborg (Zwe-
den).

Landbouw.
De Directeur van den Landbouw inWest-Indië, de Heer D. S. Hujzinga

's gisteren met de Nickerie naar Paramaribo terug gekeerd. Zijn indruk-ken over den landbouw op ons ei-'and, komen wonderwel overeen met«e op het oogenblik heerschende meeöing van het Koloniaal Bestuur.'Jok de Heer Huizinga is van mee-ding, dat men verstandig doet metgeen nieuwe proeven meer te onder-nemen, maar zijn krachten te beste-«en om de bestaande cultures vante verbeteren.
De Heer Bussel gaat zeer praktisch*e werk en za! zijn beste zorgen wij.aeö aan de verbetering der mare-

cultuur en van voedergewassen, groen-len en vruchten.
Toevallig waren we deze week in deKeiegenheid een proefje te nemen vanue frinsessen-boontjes, gekweekt op

Cas Chiküoe. De boontjes waren zeer
malsch en goed van smaak.

O, als we die tijden nog eens bele-
ven mochten, dat er met meer zeker
heid ieder jaar wat maïeoogst ver-
wacht kon worden, een grootere voor-
re ad veevoeder, en geregeld wat goe-
de vruchten en versche groenten 1

We hopen, dat het verblijf van den
Heer Huizinga heeft meegewerkt aan
de verwezenlijking van dit ideaal.

De Bologna.
Onder eigen stoom is de Italiaan

sche boot Zondag tegen den middag
naar Martinique gestoomd, geëscor-
teerd door de Nemesis. Vrijdag werd
hier het bericht gepubliceerd, dat
beide schepen behouden voor Fort
de France waren aangekomen. Een
blij einde van een droef begonnen
treurspel.

Ongelukken.
Donderdag kreeg een werkman bij

het lossen van ijzeren platen van
de Nickerie een slag van een der
platen en stierf.

Vrijdagmorgen zou een ander aan
het werk gaan, zakte in elkander
en stierf.

Dankbetuiging.
De Heer E. Moreno Brandao, re

dacteur van El Imparcial, vereerde
onze Redactie een preseutexemplaar
zijner oorspronkelijk geschreven no-
velle Los Privilegiados. Wij bedanken
onzen geachten Collega voor deze be
leefdheid en hopen van zijn penne-
vrucht te kunnen genieten.

Wij wenschen den Schrijver veel
succes.

" " "
De Heer W. A. Jonckheek zond

ons een exemplaar van Ambition, a
Journal of Inspiration to Self Help.

" " "De Heeren A. D. Capbiles & Co.
zonden een exemplaar van een reclame-
cataloog voor onbreekbare koffers
van L. Goldsmith & Bon. .

Officiëeleberichten.

Aan den brigadier bij de brigade
marechaussee alhier K. Post, is tot
herstel van gezondheid, een maand
verlof verleend.

De kommiezen Iste klasse der be-
lastingen E A. Romer en N. G. G.
van Kampen zijn benoemd tot kom-
miezen-veriflcateur ; en de kommies
lste klasse C. S. Ponne Sz: benoemd
tot kommies entreposeur.

De kommiezen 2de klasse der be
lastingen N. V. van Meateren, C. F.
Galmeyer en H. G. Quast zijn be-
noemd tot kommies 2de klasse, E. de
Windt tijdelijk bevorderd tot kom-
mies lste klasse.

Posterijen.
Lijst van onafgehaalde en onbestelbaar

bevonden brieven
David A. Bertißtenl, Elodi Coohen Cot-

tod, G. de Visser. Enrlketa Harms, Ci-
priano Loreto, Rafael Morón (2), Gerreí
Oerlemans. Leonllla Perratet, Angelina
Steman, J. C. r|d DIJg aang.

Drukwerk : James D. Custer.
Drukwerken sonder adres: Moude Me-dical, Mochenblatt der N. V. StaatsZei.ung.

MarktberichtvandenCuraçaoschenHandelsbond.

Van 16 Aprü 1915.
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Ratten.

Gedurende de laatste 1_ dagen wer-
den in het fiscalaat aangebracht en
door middel van petroleum verdelgd

35 ratten.
Voor de noodlijdenden In de

Kolonie Cnraçao._ £w- Court. ontleent aan deN. R. Ot.i
De vereeniging Oost en West heeftZaterdagmiddag (6 Maart) in Diligeutia in den Haag een zeer drukbezochte bijeenkomst gehouden tenbate van de noodlijdenden in dekolonie Curagao.
H. M. de Koningin en H. M. deKoningin-Moeder werden ontvangen

door de heereu De Jong van Beeken Donk, voorzitter van het comitétot steun van noodlijdenden in Cu-ragao, en C. R. Bakhuizen van denBrink, voorzitter van het hoofdbe-stuur van Oost en West, en ver-volgens de zaal binnengeleid door

de hecren R. Zuid.'rhoff, voorzitter,eu Soete.rs, secretaris van de afdDen Haag van Oost en West, endoor eenige ale Curagaosche meisjes
gekleede jonge dames.

Bij de komst in de zaal van HM. de Koningin-Moeder zon»- me'juffrouw Olivier het Wien Neerlandici)
Bloed en bij de komst van H \|
de Koningin het Wilhelmus.Onder de aanwezigen waren deministers van koloniën en van ma-rine en de burgemeester der residentic jhr. mr. dr. van Karnebeek.De zaal was met groen en tro
peeën versierd. Het tooneel was geheel met palmen gevuld In het mid-den boyen het projectiescherm waseen afbeelding vau de haven vanCuragao aangebracht. Rechte daar-van vertoonde een CurnQ.osche ne-genn haar bedrevenheid in het hoedenvlecht en.

De oud-gouverneur der kolonie, deheer De Jong van Beek en Donk-sprak een openingswoord. Hij deeldemee, dat de minister van koloniënhet initiatief heeft genomen tot sa
mensteiling van het comité tot steunvan noodlijdenden in Curagao, endat dit comité zich mocht verheugen in de hooge. beschermiug vanH. M. de Koningin . n zeer aanzien-lijk daadwerkelijk werd gesteund
door de Koningin en de Koningin-Moeder.

Spr. zeide, dat dekolonie Curagaomet groóle dankb mrheld vervuldis voor de door Hare Majestei
ten steeds in haar lot betoonde be-langstelling en dat zij bereid is, deiedankbaarheid te allen tijde en on-der alle omstandigheden te toonen.Na dank te hebben gezegd aan
den minister van koloniën voor zijninitiatief en zijn persoonlijken steunaan het hoofdbestuur van Oosten West en aan allen, die zoo on
verpoosd en welwillend medewerktenom de werkzaamheden van het comité te doen slagen in het alge-meen en in het bijzonder deze bijeen-
komst belangrijk te doen zijn en tedoen beantwoorden aan haar doel :versterking van de middelen, waar-mede de noodeu, vooral op de benedenwindsche eilanden kunnen w >rden gelenigd, sprak hij de verwach-tiug uit, dat bij terugkeer van nor-male tijden de schoonste en veilig-
ste haven van West-Indië, die vanCuragao, zal herleven en tot bloeikomen, bij de omwenteling, die de
opening van het Panama-kanaalzal teweeg brengen in het Oceaan-verkeer, evenals zoo menige havenin de Middellandsche Zee na de totstandkoming van het Suezkanaal.En hij uitte den wensch, dat dieverwachting spoedig in vervullingmoge gaan.

Hierna sprak prof. dr. J. Boeke,oud-advlseur voor visscherij-zakenin dekolonie, thans hoogleeraar aande Rijksuniversiteit te Leiden, overde Benedenwindsche eilanden : Cura
q<\o, Aruba en Bonaire. Spr. weesop het echt-HollandBche karakteronzer West-Indische koloniën. Spo-ren van een oude beschaving als inOost-Indië vindt men er niet, waar-schijnlijk omdat de oorspronkelijke
bevolking, reeds eeuwen geleden isverdwenen. Een oude volkskunsttreft men er niet aan. Toch gevoe-len we voor West-lniië, waarschijn-lijk door de tradities. Hier is Co-lumbus het eerst iv Amerika geland,hier won Piet Hein de zilvervloot,hier is het land van de oude Boeka
niers en piraten uit onze jongensver-
beelding. De bevolking is geheel opde hoogte van hetgeen er in onsland voorvalt en warm voelt ze
voor ons laud en Vorstenhuis.Met de meest verschillende mid-delen van vervoer heeft spr. de ko-~lonie bereisd en van zijn tochtenvertoonde hij een belangwekkende
reeks lichtbeelden.

Na de pauze beprak de heer Boekede Bovenwindsche eilanden : St. Eu-
statius, St. Martin en Saba. Deeerste reeks eilanden kenmerkt zichdoor groóte droogte en soberenplantengroei; de Bovenwindscheeilanden zijn meer door de natuurbegunstigd en ook meer welvarend.Na de voordracht werd eer bewe-zen aan de in een nevenvertreksmaakvol ingerichte buffetten, waarvele producten uit de kolonie verkrijgbaar wareu ; o. a. had mevrouwTen Bosch-Bosscher een groóte Cu-ragaosche bruidskoek ingezouden.

Jongedames boden aan H. M. deKoningin en H. M. de Koningin-Moe-
der versnaperingen en ruikertjes aan.

Tentoonstelling van Curaçao.
Op een der bovenzalen van den

boekhandel der firma Martinus Nij
hoff, Lange Voorhout 9, werd 17
Maart 11. met een tweetal toe-
spraken geopend een tentoonstelling
van op onze West-Indische koloniën
betrekking hebbende waterverfteek e-
ningen, platen en kunstvoorwerpen,
uit particuliere verzamelingen welwil-
lend afgestaan. De opbrengst der en-
trée's strekt tot leniging van dennood onder de bevolking derkolonie
Curagao.

Dh. W. J. Cohen Stuart, oud minis-
ter van marine, sprak een kort ope-
ningswoord, waarin hij uiteenzette,dat de nood op Curagao oorzaak is
geweest, dat deze intieme verzameling
uit particuliere collecties is te zamen
gebracht.

Dh. De Jong van Beek en Donk,
oud-gouverneur van Curagao, hield
daarnaeen zeer belangrijke toespraak
namens het comité voor de tentoon-
stelling.

Spr. kwam in oppositie tegen de
wel wat al te pessimistisch getinte
rede van prof. Boeke, onlangs in
„Diligentia" gehouden en waarinde-
ze den toestand in onze West meer.malen „troosteloos" had genoemd.
Dh. De Jong van Beek en Donk is niet
zoo pessimistisch gezind.

M9t ingenomenheid gewaagt spr.
voorts van de platen-verzameling vanden heer Stuart, hier ten toon ge-
steld. Op die platen blijkt o. a. dat
de stad Willemstad in een halve eeuw
enorm is gegroeid. We staan thans
voor een groóte omwenteling inzakede scheepvaart. Waarom zou een der
schoonste havens van de geheele we-
reld niet daarvan profiteeren ? De
haven is orkaanvrij en alles kan er
steeds geleverd worden wat de scheep-
vaart behoefde.

Spr. wijst er op, dat Curagao niet
moet worden vergeleken met Java.Men vindt er echter Hollandsche cul-
tures, Hollandsche groenten en aard.
appelen (3 oogsten 'sjaars); voorts
vele sappige inlandsche vruchten.

Neen, troosteloos, zooals prof. Boe-
ke het uitdrukte, zegt spr. is de na
tuur er vlet 1 De huidige nood in de
kolonie wordt eenerzijd. veroorzaakt
door den oorlogstoestand, anderzijds
door de droogte, die den oogst deed
mislukkeu.

Op deze tentoonstelling worden in-
zendingen aangetroffen o.a. van Dhn.
Coben Stuart, De Jong van Beek en
Donk, jhr. J. W. Six, mevr. Aalst
Koopman, mevr. Statius M ulier-Fer-
guson eu mej. M. Maal.

Men ziet er, behalve de reeds ge-
melde interessante oude kaarten en
platen,— vele een halve eeuw oud of
nog ouder — wapenen, kantwerk, ft-
lingrainwerk, opgegraven steenen,
werktuigen van de oude Indianen,
materiaal van de inlandsche hoeden-
industrie, aardewerk, opgezette vo
gels, enz.

Meer speciaal wordt nog genoemd
de sisal (agave), met gouvernements-
steun door deNed. Handel maatschap,
pij .aangeplant. De bedoeling is in de
kolonie een touwindustrie te vestigen.
Hoewel ook deze aanplant van de ab-
normale droogte te lijden had (er
viel in dit jaar slechts 300 m.Vi. re-
gen tegen 700 mM. in normale tijden)
is toch voldoende bewezen, dat deze
cultuur, bij goeden aanplant, de
droogte kon weerstaan.

Ten slotte zij nog gemeld, dat de
dames oprecht hopen, dat er onder
de bezoeksters der tentoonstellingen
zijn zullen, die kantwerken-bestellin-
gen zullen doen.

Wij kunnen dit overzicht niet eiu-
digeu zonder een warme aansporing
te richten tot onze belangstellende
lezers om deze waarlijk interessante
tentoonstelling eens te gaan bezich-
tigen.

Zij zullen dan een goeden kijk krij-
gen op deze Hollandsche kolouie inI het verre Westen, waarover tot hier-
toe nog al eens dwaalbegrippen wer*
den geuit.

Tevens zullen zij — het nuttige met
het aangename vereenigeud — door
hun bezoek ook bijdragen tot de le-
niging van den grooten nood, die
daar ginds wordt geleden.

De Tentoonstelling is geopend vauaf
18 tot 28 Maart a. _. en dagelijkn
te bezichtigen van 105Í uur v.m. tot
4 uur n.m. De Besidb.

Z. H. de Paus.

Na het gunstig onthaal van zijn
voorstel tot uitwisseling van invalide
krijgsgevangenen, heeft Z. H. de
Paus thans voorstelle» gedaan om
eenzelfde gunst voor de gevangen
burgers, die voor den dienst onge-
schikt zijn, te verkrijgen.

Z. H. heeft vertrouwelijk aan elke
oorlogvoerende mogendheid gevraagd
om aan verscheidenecategorieën van
burgerlijke gevangenen de vrijheid
te geven en hen te laten repatriëeren.

De H. Stoel ontving verschillende
antwoorden en verwacht er nog an-
dere, welke zijn nieuw edelmoedig en
menschlievend voorstel gunstig ge-
zind zijn.

Engeland stemde er in toe, dat
zij, die ouder dan 55 jaar waren,
in vrijheid worden gesteld. Duitsch-land wenschte de grene tot 45 jaar
terug te brengen. Door ondeihau-
delingen verkreeg de Paus van

BaroerlUks stand.
h_hhfn aLja^ he

u f"*? 1 g«b°ort«°» sterfgevallen en huwelijken, welkehebben plaats gehad gedurende de maand Januari 1915.
Geboorten. Overleden

M. gesl. Vr. gesl. io echt b. echt M. gesl. Vr. gesl. Levenl. Huwel.
Aruba 12 13 19 6 17 23 10Bonaire 3 7 6 4 7 __ n oSt. Martin N.G. 3 2o?7?nnSt Euetatius 1 3 % \ \ % °0baba 5 1514 1 01

Op Aruba stierven 15 menschen meer dan er geboren werden, on Bo-Donaire was het aantal sterfgevallen juist even groot als dat der geboorten.

Emulsión de Scott
No contiene drogas nocivas
No contiene aceite adulterado
No contiene alcohol

Pero sí contiene todos los
elementos necesarios para dar
salud y robustez.

__k n» M



Duitschland de toestemming tot uit-
wisseling van burgerlijke gevange-
nen, die ongeschikt zijn voor den
militairen dienst.

Toen de Staatssecretaris biervan
mededeeling deed aan den Engel-
schen gezant bij het Vatikaan, ant-
woordde Sir Howard o. a. :

Diep bewogen ben ik door de zeer
groóte welwillendheid, waarvan Paus
Benedictus XV het bewijs leverde,
door zijn. pogingen den wensch in
vervulling te brengen, welke het hart
van mijne regeering vervulde. Reeds
nu kan ik uwe Eminentie de ver-
zekering geven van de groóte voldoe-
ning mijner regeering over het zoo
schitterend succes dat het initiatief
van Z. H. bekroonde.

Ik heb de eer uwe Eminentie mijn
hartelijkefl dank te betuigen voor
uwe bemoeiingen en geluk te weu-
scheu met de groóte bekwaamheid
om de middelen te vinden ten einde
het verlangen van mijn regeering
te steunen.

Buitenland.

Uit Londen wordt door zijn gewo-
nen correspondent aan Het Centrum
geschreven en we verbazen ons wel
een weinig, dat de censor het niet
heeft zwart gemaakt:

Llord George dacht, en hij had
gelijk om het te zeggen, dat de oor
log lang zou duren. Niets is toch
zoo noodlottig voor een land, dat
geheel afhangt van vrijwilligers voor
het leger, als een misplaatst opti-
misme.

Als de leiders der publieke opinie,
openlijk zouden vertellen, dat de
kansen der bondgenooten goed ston-
den, zouden allicht, jongelui, die wil-
den dienst nemen, van dit plan weer
afzien.

Ook Lord Kitcheneb moet gezegd
hebben, dat in Mei de oorlog pas
in vollen ernst zou beginnen.

Niettegenstaande al deze gezegden
is het eigenaardig, dat de kooplie-
den, bankiers, etc. in de City zoo
anders denken, en de opinie openlijk
mededeelen, dat de oorlog in het
tweede half jaar van 1915 tot een
einde zal komen.

Zij argumenteeren, dat de onkos
ten van dezen oorlog zoo ontzaglijk
groot zijn, dat men de sommen bij-
na niet kan overzien. Deze groóte
onkosten aan den krijg verbonden,

.zullen tot vrede leiden, want geen
volk kan het zoo volhouden. Ten
slotte zou de overwinnaar zelf met
Staatsbaukroet worden bedreigd. Zoo
redeneert de City, en als men leest
van Duitsche offlciëele bronnen, dat
Duitschland reeds over de vijfhon-
derd millioen pond extra beeft uit-
gegeven en Engeland £ 362.000.000
dan moet men zeggen, dat de ar-
gumenten dezer City- heeren, niet ge-
heel zijn weg te cijferen.

Een ander eigenaardig feit is, dat
in de laatste dagen, hier ter beurze
van Duitsche 3 % obligaties zijn
aangekocht geworden voor Ameri-
kaansche rekening.

Kan het zijn, dat evenals de groóte
verkoopen van fondsen in Juli 11.,
die de beurzen van Europa en Ameri-
ka, tot ieders verwondering drukten,
ons in Augustus al die oorlogsver-
klaringen brachten, thans in een te
genovergestelde richting deze aan-
koopen ons doen denken aan vre
desvoorstellen ?

Wie weet? Het is hier stellig „The
wish father to the thought." Vooral
in de City heeft iedereen al meer dan
genoeg van den oorlog en al ziju
gevolgeu."

Een der redenen, waardoor het
vroeger al te groóte optimisme in
Engeland wordt gedempt, is het
steeds weer dreigend gevaar van
werkstakingen.

Dienaangaande schrijft dezelfde
correspondent :

De werkstakingen aan de Clyde en
in New-Castle, hebben een slechten
indruk gemaakt op het publiek eu
terecht is de publieke opinie zeer
tegen de handelwijze der werkgevers
en der werklieden, om thans eene
werkstaking te veroorzaken. Het is
toch in deze critische tijden meer
dan ooit noodig, dat 't land niet
verdeeld ie, en vooral waar het geldt
het vervaardigen van wapenen en
amunitie, kan geen reden ernstig
genoeg zijn om 't werk stop te zet-
ten. Het gouvernement heeft dau
ook de handelingen der arbeiders e«
der patroons afgekeurd, en heeft
verklaard, dat geen werkstaking in
deze omstandigheden mag plaats
hebben. Hetvolk hier, niet gewendaan
autocratische maatregelen, heeft ook
in dat geval het regeeringebevel niet
dadelijk opgevolgd, maar uit de
laatste berichten blijkt wel, dat de
leiders der mannen nu wel inzien,
dat zij verkeerd hebben gehandeld,
om nu wrijving te veroorzaken en
hoogstwaarschijnlijk zal al het werk
worden hervat, vooral ook omdat
de arbeiders en de fabrikanten over-
tuigd zijn, $at ze compensatie van
de regeering zullen krijgen, indien
het blijkt, dat huu grieven gegrond
zijn.

Lord Selborne, oud-minister in het
Kabinet Balfour en wijlen lord Salis
bury's schoonzoon, richt een brief
tot de Times, waarin hij opkomt
tegen het dwaze optimisme, dat in
Engeland vooral van de mededeelin-
gen van het officieel persbureau uit-
gaat. Allerlei feiten meent lord Sel-
borne, wijzen er op, dat men in
Engeland den ernst van den toestand
nog niet volkomen beseft. En hierin
schuilt een niet te onderschatten ge
vaar.

Men deukt, dat het den bondge-
nooten voor deu wind gaat, en dat
de oorlog spoedig zal gedaan zijn.

„Wie zal er zich over verbazen,
dat er zulk een betreurenswaardige
meening heerscht ? Het persbureau
glijdt voortdurend over het slechte
nieuws heen en overdrijft het gunsti
se." Alles wat maar geschikt is om
de trots der Britten te streelen, wordt
naar den voorgrond geschoven en
men doet zijn uiterste best om hun
gevoelens te sparen. Het onaange
name nieuws wordt op deu achter
grond gehouden met het gevolg, dat
bet gevoel voor verhouding verloren
gaat en het perspectief verdwijnt.

Ondanks al de dapperheid door de
troepen van de bondgenooten ten
toongespreid, houden de Duitschers
vrijwel hetzelfde gebied in België en
Noord-Frankrijk bezet als voor vier
maanden, terwijl de Duitschers en
Oostenrijkers in het Oosten tegen-
over de aanvallen derRussen stand
weten te houden. De stille druk door
de vloot geoefend, heeft de Duitsche
regeering zeer zeker veel last veroor
zaakt en aan het Duitsche volk een
weinig ontbering. Maar de kans, dat
Duitschlaud door den honger spoedig
tot onderwerping zou kunnen worden
gebracht is al even gering als dat
zulks met de bondgenooten zou ge
beureu

Zij die 't persbureau bestieren ver-
staan blijkbaar het temperament van
hun landgenooten niet goed. Anders
zouden zij niet enkel zorgen, hun bet
slechte nieuws te zeggen maar er zelfs
allen nadruk op te leggen, dat het
dit eerlijk dient te dragen en zij zou-
den daarentegen bijzonder voorzich
tig zijn met goed uieuws en er geen
plaats aan geven, die niet in de
juiste verhouding staat tot de betee-
kenis, die het binnen de omvangrijke
schaal van den oorlog verdient.

De Britten zullen, zoo besluit lord
Selborne, deu oorlog tot een goed
einde voeren, maar toch alleen dan,
wanneer zij blijven doorvechten met
dezelfde geestkrecht als waarmede
zij dien hebben aangevangen.

Ook in Frankrijk wordt door de
menschen met meerinzicht tegen over-
dreven verwachtingen gewaakt.

De „Temps" acht zich verplicht het
Fransche volk te waarschuwen, om,
nu er eenige verbetering in den
toestand merkbaar is, toch vooral
niet te gaan denken, dat men er nu
is, dat het leed geleden is.

Zeker, er zijn aanwijzingen, meent
het blad, dat de zaak der bondge
nooten er beter voor staat: de hon
ger zal de debacle voor Duitschland
verhaasten en het rijk, uitgeput aan
krachten en voorraden, in de macht
der geallieerden leveren. Maar — zoo
ver zijn we nog niet. Ook de uithon-
gering kost tijd; zij verslapt de krach-
ten en de energie slechts langzaam;
slechts geleidelijk breekt zij den wil.
De Duitschers zullen op economisch
gebied even taai weerstand bieden
als op militair gebied; zij zullen vol.
houden tot hun laatste krachten. Zij
weten in den gewapenden strijd te
sterven — zij zullen ook weten te lij
den. Wij moeten hun weerstand, ver
mogen niet onderschatten, want zou-
doende zouden wij afbreuk doen aan
den heldeuraoed van onze eigen sol-
daten en tevens ons blootstellen aan
teleurstellingen. Het Duitsche volk
is opgevoed voor den oorlog en ai
len, van de hoogst- tot de laagst
feplaatsten. zijn doordrongen van

en geestvan offervaardigheid, weg
cijfering van zichzelf en onderwerping
aan de eischen van den oorlog Nog
altijd is de vijand, dien wij tegenover
ons hebben, een geduchte kracht
Overwinnen kan hij niet meer — maar
wel zich met verwoedheid verzetten
tegen zijn onderwerping; en hij zal
vechten tot het uiterste, laat men
daarvan toch vooral overtuigd zijn

Ook in Duitschland heeft men het
overmatig vertrouwen opeigen kracht
wat doen bedaren.

De Londeusche correspondent van
de socialistische Vorwarts" legt bij
de beschrijving der beschieting van
de Dardanellen den nadruk op 't feit,
dat teer groóte Britsche legerscharen
in Egypte zijn geconcentreerd, veel
grooter dan aan het Suezkanaal te
gebruiken zijn. Egypte is voor het
Britsche Rijk een ideaal strategisch
centrum, omdat de Indische, Austra-
lische en Afrikaansche troepen daar-
heen 't gemakkelijkst geconcentreerd
kunnen worden en van daaruit naar
gelang de behoefte naar Italië, Afri.
ka, Klein-Azië, de Aegeïsche, Adria-
feieche Zee en Frankrijk kunnen wor
den overgebracht.

Een dwaling ware het, meent deze
correspondent, in actie slechts een
bluf te zien. Echter dient gezegd, dat,

indien de actie aan de Dardanellen
mi.lukt, Engeland en de Triple En-
tente een moreelen slng ontvangen,
die niet licht overschat kan worden.

De geallieerden schijnen wel in te
zien, dat het zonder een sterke actie
te land niet zal gelukken om de Dar-
danelien te forceeren en trachten
daarom voortdurend de Balkansta-
ten op hun hand te krijgen.

Vooral Griekenland zou nu groóte
diensten kunnen bewijzen.

De „Lok. Anz." wil weten, dat de
koning van Griekenland op aanraden
van den generalen staf, die vreesde
voor een ingrijpen van Bulgarije, het
voorstel van Venizelos verwierp,
waarop het ministerie aftrad.

De „Giornale d'Jtalia" houdt den
te Athene ontstanen toestand voor
kritiek, omdat Venizelos de populair.
ste man in Griekenland was.

Over de houding van Griekenland
zij nog aangestipt, dat de „Perseve
ranza" aan een Balkan-diplomaat
heeft verklaard, dat het besluit van
koning Constantijn niet als definitief
beschouwd moest worden. Waar-
schijnlijk was de vermeende spanning
tusschen den Koning en Venizelos
maar voorgewend, om voor alle ge
beurlijkheden de vrije hand te behou-
den.

De „Secólo" beweert, dat Venizelos
100.000 man ter beschikking van de
Entente had willen stellen.

De „Giornale d'ltalia" verneemt
uit Athene :

Het besluit van den Koning om niet
tegen Turkije te intervenieeren, be-
teekent geen overwinning van de mo-
gendheden van Centraal Europa op
de Entente, maar werd met ecu zwaar
gemoed genomen, aangezien het le-
ger niet genoegzaam voorbereid en
hot land door de vroegere oorlogen
financieel en economisch uitgeput is.

Volgens een telegram uitRome aau
de „Frankf. Ztg." is het nog niet dui-
delijk tot welke houding de Italiaan-
sche regeering in verband met den
aanval op de Dardanellen zal beslui-
ten. In het Kabinet zijn twee stroo-
mingen, de eene bepleit deelneming
van Italië aan dien aanval, de ande-
re is van oordeel, dat Italië zich
daartegen moet verzetten,

Ook in de pers komen die tegenge-
stelde zienswijzen tot uiting.

De laatste berichten aangaande de
oorlogsbedrijven in de zeestraat zijn
volmaakt tegenstrijdig.

Niños Delicados.
Para niños y niñas que se des-

arrollan con dificultad nada mejor
puede dársele-i que la Emulsión de
Scott. Es un poderoso fortificante
que hace carne y hueso por ser
puramente un alimento científicamen
te concentrado. Los médicos espe-
cialistas en enfermedades de los niños
se expresan con entusiasmo acerca
de la Emulsión de Scott. Lea Vd.
este certificado :

"Desde hace diez años que ejerzo
la profesión de médico-cirujano-par-
tero en este Distrito, no he dejado de
prescribir á gran parte de mis clien-
tes la Emulsión de Scott, por ser
éste un medicamento de muy bri-
llantes resultados, en todos aquellos
casos de debilidad, orgánico en que
se requiere el empleo del aceite de
hígado de bacalao, en combinación
con los hipofosfitos de cal y de soda.
Todos los organismos se benefician
con su uso, pero la primera infancia
tiene en ella su verd adero salvavidas. ''Dr. José Manuel Castillo, Boeonó,Venezuela

EL Médico Sabe.

El médico es el hombre que en
tiende de medicina y su palabra
vale más que mil pomposos an-
uncios de toda suerte de remedios
calmantes, estimulantes ó alterati-
vos pero no curativos. Entre las
preparaciones de mérito el médico
recomienda con predilección la Emul-
sión de Scott. Testimonio profe-
sional:

„El Dr. F. A. ür'.de Mejía, Mé-
dico del Hospital de Medellín, Co-
lombia, certifica: que ha obtenido 'excelentes resultados con la Emul-
sión de Scott para niños raquíticos
escrofulosos 6 debilitados, así como t
para personas mayores extenuadas .
6 convalecientes; en la tubercnlosis
ha obtenido remisión en los sínto.
mas y retroceso del mal. Por eso
no vacilo en considerarla una me-
dicina de primera clase."
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HAVEN-NIEUWS.

VAN 10 APRIL-24 APRIL.
Schip I Kapitein | Aankomst i van | Vertrek naar

tulia H S Morris 10 April New-York 11 „pril MaracaiboMerída A Johanson 13 Maracaibo la „ La GuayraMerída A Johanson 14 „ La Guayra 15 „ MaracaiboZulia H 8 Morris 15 „ Maracaibo 15 „ New-YorkPhiliadelphia H Hlchborn 15 New-York 15 „ La GuayraNickerie JP v d Borden IA „ New York 1. „ AmsterdamPr Willem V PJ r d Graaf! IT „ Amsterdam 18 „ New YorkPhilailclphia H Hlchborn 31 „ La Guayra 31 „ New York
Merída A Johanson 31 „ Maracaibo 33 „ Maracaibo
Maracaibo G W Goodman 24 „ New-York 3a „ Maracaibo

Nemesis Llndsay 34 Jan. Galreston 11 April MartiniqueBologna A Poggi 3 April Daybool 11 , Mar.liitqu*Saroim G. Debarblerl 13 „ Genova 13 „ Colon
«__„"_ Aires J Clsa 1. „ Colon 16 „ BarcelonaLize Parson 16 „ NewPort News ? Cuba

Schoeners. | Aankomst | van | Schoeners. Vertrek naar.

Virginia B 10 April Vela deCoro Brion V 10 April MaracaiboCamia B 9 „ Maracaibo Afína V 15 „ MaracaiboFneda B 11 „ Maracaibo Virginia B 13 „ Vela de Coro'Lilian B 11 „ 8t Kitts Diana V 13 „ Vela deCoro
Glympia C 11 „ Pto Colom. Refugio B 13 „ ArubaAfar/a B 13 , Maracaibo Olympia C 13 , ArubaPlumade Oro Vl3 „ VeladeCoro Silúde B 14 „ Pto RicoMaria Leoncita 12 „ Aruba Ma. Ltoncita 14 „ ArubaMarieta B 14 „ Maracaibo Pluma de Oro 14 „ Vela de Coro

Themia B 15 „ Bonaire
Mina B lfl „ Maracaibo

Wederom te huur.
Het fraai gelegen,

goed onderhouden

Landhuis
van de plantage

ScherpenheuveL
te bevragen bij P. A. Euwens.
B—3 Otrabanda.

BEKENDMAKING.
De verkoop van ZILVEREN

GOUDEN en JUWEELEN
VOORWERPEN, beleend ter
Spaar-en Beleenbank van len
Sept. 1913 tlm 28sten Febr. 1914
onder No. 275 K, tlm No.
9090K, zal plaats hebben op
Donderdag, den 2_sn April
a.s., en volgende Donderdagen
Belanghebbenden worden ver-

zocht den verkoop te voorko-
men, door de aanzuivering der
verschuldigde interesten.
Curacao, den I7en April 1915. |

De Voorzitter.
A. JESURUN.
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JHr J.H.E.JOUBERT
IJzerstrar.t N 039 ygf

"* CURACAO _ __
Exclusive Agent for the Dutch W I

Photographische Inrichting
Soublette et Fils,

HOPPHOTOÖRAFEN
VAN

Hl fll.de Koningin dor N«<t.Vlaiiiitu
BEKROOND

b« Amsterdam 18b3.„ Antwerpen 1885,
Chicago 1893, en

„ Curacao. Eerste Prijs ¿.ere-
medaille, 1904.„ Brussel, 1910

Curacao, Waterkant Otra-
banda.

*^*"^**^**^>^,w»»»»»»»»'«»»»»»a______M_________ waaaaj

LONGMAN <fc MARTÍNEZ
NEW YORK.

" (OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)
Fabrikanten en exporteuis van verfwaren in allerlei soorten

in poeder en in olie; Vernissen niet inbijtende verf voor hout
en ijzer; Verf voor vloeren, die in één nacht droog zijn; Wit-
te lak voor badkuipen; Verf in vernis om de mooie vlammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Verf in vernis voor
rijtuigen; Oliën om te glansen, etc. >

Monsters worden op aanvrage gntis verzonden.
Te koop bU ü. WINKEL & ZONEN.

(t_>*s sten Iaargang]
Dit Weekblad bevat alle üitlotin

geu, Rentebetalingen, Nieuwsberich
ten, Producties, in één . woord alle
wetenswaardigheden op financieel ge
bied; het geeft geregeld hoogst in-
teressante Hoofdartikelen, Koerslijst
der meest actieve fondsen en Beurs-
verslagen uit binnen- en buitenland;
het verstrekt gratis advies in de
rubriek Beantwoordingen enz., ter-
wijl eens per maand een prijslijst
der premieloten wordt gepubliceerd.

Ook vermeld het blad alle uitlo
tingen der kleinere leeningen van
Gemeenten, Tramweg- en andere
Maatschappijen.

Prijs f 2.50 = fr 5. "p. j.
waarin begrepen de geregelde kostelooze controle

tot 100 nummert van ultlootbare fondsen.
BUREELEN:

BILDERDIJKSTRAAT 98, DEN HAAG.

BONDGENOOTENSTR. 19, BRUSSEL
Proefnummers zijn gedurende een

maand op aanvrage gratis verkrijg,
baar en Abonnementen (welke op den
lsten van elke maand kunnen in
gaan) worden aangenomen bij den
Uitgever van de Courant.
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