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De Nieuwe Begroeting
IN HEN

Kolonialen Raad.
111.

Alsnu kwamen de Gemachtigden
van het Bestuur aan het woord.

Mr. J. B. GorSlra. Procureur-Ge
neraal, dankte, ook namens de ove
rige Heeren. den Voorzitter voor
diens welkomsgroet, en den Heeren
Lansbero en Zeppenfeldt voor de
waardeering waarmede deze Leden
hadden- gesproken over de goede
maatregelen door Regeering en Be-
stuur genomen om den nood dezer
troebele tijden" wat' te gemoet te ko-
men en zooveel mogelijk te vermin-
deren. De Procureur achtte ziel» ge-
lukkig den dank van beide Heeren
aan den Gouverneur te kunnen over-
brengen.

Het Lid Zeppenfeldt moet zich
echter niet al te zeer laten ontmoe-
digen, omdat de Minister eenige pos
ten zuinigheidshalve heeft geschrapt.
Als er betere tijden aanbreken, zul-
len die posten weer op de begroo-
tiug worden gebracht en de zoo hoog
gewenschte verbeteiing van den wa
terafvoer op Mont_berde en de uit-
baggeriog der Paardenbaai van Aru-
ba wel worden ter hand genomen.

Hot Lid Winkel ga.. r te
ver, waar hij meent, dat door den
Minister te weinig rekening wordt
gehouden met den Kolonialen Raad.

De Minister kan zeer goed notitie
nemen van alles wat de Raad zegt,
zonder diens zieuswijze te deelen. Ten
slotte komt immers alles neer op
de verantwoordelijkheid van den Mi-
nister, die rekening moet houden met
de draagkracht van het Moederland.
Daarover kan Raad niet oordee
len. De Minister leest, wat voor ar-
gumenten er werden aangehanld ten
gunste vau een post, maar overweegt
ook de lasten die daardoor op het
Rijk worden gelegd, en handelt dan
volgens de overtuiging door hem ge-
vormd overeenkomstig de gegevens.

Het vele schrappen in de Begroo
tiug kan niet altijd een pleizierigen
indruk maken, het getuigt volstrekt
niet van gebrek aan waardeering
voor den Kolonialen Raad.

Wat de Politie betreft, deze is zeer
zeker niet zoo goed als het kan,
maar er is evolutie ten goede. Gaan-
deweg wordt de Politie verbeterd

Nu mag het Lid Winkel echter
niet denken, dat alle verbetering,
welke hij persoonlijk verlangt, ook
moet worden ingevoerd. Zijn klach-
ten zijn geenszins altijd gegrond.
Het oordeel van een Raadslid heeft
gezag bij den Procureur, maar gaat
toch uiet boven heb gezag van den
Gouverneur, deu Procureur, den Dia-
trictmeester, den Commandant vau
Politie, die allen meerdere malen den
politiepost op de KI. Berg geïnspec
teerd hebben en nimmer geklaagd
hebben, dat de Politie daar afwezig
was. En die Inspectie geschiedt vol
strekt niet op een van te voren be-
paalden tijd, zoodat de Politie daar
meermalen onverwachts wordt over-
vallen, doch van een geregeld afwe-
zig zijn, was nimmer sprake.

Even ongerijmd mag de bewering
heeten, dat op de „Handelskade"
geen Politi. zou ziju.

Aan de„Handelskade" staat perma-
nent eer» agent op wacht, diarenbo
ven komen er herhaaldelijk agenten
voorbij, als ze van elders naar de
Hoofdwacht gaan, welke er vlakbij
is, of van de Wacht naar Scharloo
etc moeten. De Procureur heeft zich
persoonlijk meermalen overtuigd van
de aanwezigheid der Politie. Er» nu
moet de Heer Winkel niet denkeu,
dat de toestand iv den laatsten tijd
verbeterd is, omdat hij erover ge-
klaagd heeft. De Procureur verklaart
hierbij, dat er naar aanleiding van
die klachten volstrekt niets gedaan
is en geen enkele verbetering in dendienst werd aangebracht. Maar bet

zal wel weer gegaan zijn, zooals al-
tijd Op een gegeven moment heeft
iemand politie noodig, in zenuwuch-
ti}_en haast loopt hij naar buiten,
kijkt even rond., ziet geen Politie en
beeluit dan, dat er geen Politie is.
En dan heet het: Op de „Handels-
kade" is er nooit Politie te vinden.

Men moet niet overdrijven. Laat
men zijn vermeende grieven eerst
goed onderzoeken, anders mist men
het recht, dat ze in ernstige over-
weging worden genomen.

De Heer L. V. tí. Vean ZBPP6llfßl.it,
Administrateur van Financiën, meent
de klacht van den Heer Lansbero
omtrent overdreven berichten in
kranten over de armoede op Cura-
gao, Aruba en Bonaire onbeant-
woord te mogen laten. Het Bestuur
blijft alleen aansprakelijk voor be-
richten, welke van het Bestuur uit-
gaan.

Ook is het jammer, dat de Heer
Lansbero dit onderwerp ter sprake
brengt, zonder daarover eerst gehan
deld te hebben in de gewisselde stuk.
ken. Had de Administrateur maar
ín de verte kunnen vermoedeu, dat
de algemeene armoede ter sprake
zou gebracht worden, dan had hij de
rapporten mee kuuuen brengen van
de Gezaghebbers van Aruba en Bo-
naire en van de Districtmeesters op
Curagao. De Heer Lansukrq zou dan
gehoord hebben, hoe nijpend de ar-
moede is en hoe treurig de toestand.

De personen met mooie lintjes en
.;ij die in auto's rijden,

zijn niet de menschen die voor be
deeling in aanmerking komen. Na-
tuurlijk, blijft het altijd mogelijk, dat
sommige personen misbruik maken
van den algemeenen toestand. Apa-
chen zijn er overal. Bedriegers en
schurken treft rqen ook hier aan. Op
dat punt is Curagao niet exceptio-
neel De personen met de bedeeling
belast weten dit en houden er reke-
ning mede. Zij doen, wat in hun
macht is om de gelden te geven aan
hen voor wie ze bestemd zijn. In on
ze Kolonie is het gros der menschen
arm. Voor den Heer Zeppenfeldt
geldt daarom de gulden regel i lic
/ver aan velen, dan aan weinigen
geven."

De personen, die van het Onder
steuoingefonds Nederlandsche Antil-
len" gelden krijgen ter verdeeling on-
der de armen, zijn de Gezaghebbers
van Aruba en Bonaire, de District-
meesters op Curagao en de Bestuurs
leden van 't fonds.

(Nota Bene. — líen zeer vermake
lijk intermezzo. De Heer Lansoeuo
is Secretaris—Penningmeester van dit
Fonds; hij op de allereerste plaats
moet waken over het goed be-
steden der door hem verstrekte
gelden. Klachten daarover in het

publiek mag hij op de allerlaatste
plaats uiten, en niet, dan na ze zelf
met het Bestuur var» het Fonds te
hebben onderzocht. Zijn vage, onbe-
wezen, pablieke aanklacht is een slag
in het gezicht, zich zelf en zijn eigen
Bestuur toegebracht, i'rosit I Red.
Amiuoe).

De Heer Zeppenfeldt is er zeker
van, dat deze zaak voor het Bestuur
een eerezaak is, en 't spijt hem daar
op thans uiet verier te kunnen in-
gaan, omdat het punt geheel onvoor-bereid ter sprake is gebracht.

De uitdeeling van beschuiten aan
de arme schoolkinderen was, en is nog
noodig. Wel degelijk wordt er onder-
zocht van te voren, wie wel, wie niet
geheel en al zonder eenig voedsel is
A-in de meeste kinderen moet be-
schuit gegeven worden, maar niet
aau alleu, althans zoo was de toe-
stand in het begin. Nu de armoede
meer algemeen wordt, zal wel aan
niemand der arme kleinen een be
schuitje onthouden worden.

Dat 't misbruik van sterken drank
in deze arme tijden nog vee! te groot
is, .betreurt heb Bestuur; steeds z-l
er vaar gestreefd worden het met
kracht tegen te gaan.

De Heer H. Meenllnk, Inspecteur
van het Onderwijs treedt voor het
eerst op als Gemachtigde van het
Bestuur. Toen hij zijn Verslag uit

bracht, was hij slechts drio maanden
in functie, zijn oordeel over 1914
omvat dus niet het geheele jaar.
Nadien zijn er weder vier maanden
verloopen en met genoegen kan de
Inspecteur mededeelen, dat de toe-
standen zich in gunstiger» zin wijzi-
gen. Hij heeft hoop op de toekomst;
de vereende krachten van School-
commissie, Leden van den Raad en
den Inspecteur moeten samenwerken
ter verbetering van het Onderwijs.
Uit alles wat hij reeds tijdens zijn
verblijf op Curasao gehoord en gele
zen heeft, is het den Inspecteur dvi
delijk geworden, dat hier in de Ko
lonie een schoolstrijd heeft gewoed
In de hitte van den strijd, zal er
aan den eenen kant wel eens te veel
geëiBcht zijn en te luid geklaagd,
terwijl aan den anderen kant ook
wel eens te weinig zal geluisterd
zijn en het een en ander nagelaten,
wat toch goed zou zijn geweest voor
het Onderwijs. De nieuwe Inspecteur
hoopt van harte, dat de schoolstrijd
nu is afgeloopen en men elkander
niet meer zal bekampen, maar met
elkander samenwerken ter verbete-
ring van het Onderwijs. Over wat
geschied is, zal hij geen oordeel vel-
len; hij is niet gekomen als rechter
om de zaak uit te maken en te be-
slissen, wie gelijk, wie ongelijk bad.
Hij is benoemd t.t Inspecteur en zal
toezicht houden op bet Onderwijs,
dat alles zoo goed mogelijk gaat.

Best mogelijk dat djn eerste Ver-
ó.c-ft hier en daar te! .ét. telling h_eft
gewekt. Hij heeft slechts neergeschre-
ven, wat hij zelf persoonlijk heeft
onderzocht en zijn oordeel gegrond
op eigen waarneming.

Waar echter de Gouverneur in de
gewisselde stukken en de President
der Schoolcommissie in den Raad,
hun standpunt hebben uiteengezet,
meent de nieuwe Inspecteur over zijn
eigen zienswijze verder te kunnen
zwijgen.

Voor zoover noodig zal hij uu de
verschillende Sprekers beantwoorden.

Het Lid Lansbekg kan gerust zijn;
meermalen was de Inspecteur per-
soonlijk tegenwoordig, als er be-
schuiten werden uitgedeeld, maar die
uitdeeling heeft werkelijk pluats met
onderscheid. Alleen de kinderen, die
het noodig hebben, ontvangen een
beschuitje

Dat de „Wilhelmina-school" betere
resultaten geeft, wordt in 't Verslag,
verklaard. De Heeren kunnen daar
lezen, dat er op de Wilhelmina-
school" meer werk wordt gemaakt
van sommige vakken en ook dat daar
een betere aansluiting bestaat van de
verschillende klassen in 't algemeen.

Het spijt den Inspecteur, dat hij
den Voorzitter moet tegenspreken,
als deze meent, dat er geen groot
verschil bestaat tusschen het Hol
landsch spreken van de leerlingen der
„Wilhelmina-school" endieder Hendrik-school." Dat onderscheid bestaat
wel en is zoo groot, dat vier leden
van de Schoolcommissie na het bij
wonen van een openbare les op bei
de scholen, geheel ongevraagd, hun
groóte verwondering over dit op-
vallend onderscheid uitspraken

De Heer Zeppenfeldt heeft ver-
schillende omstandigheden opgesomd,
die het onderwijs op de buitenscho-
len bemoeilijken Een der hoofdoor
zaken werd echter door hem verge
ten, dat is : het te veel en onnoodig
Papiamentsch spreken met de kin-
deren.

Of de nieuwe Onderwijs-verordening
nu spoedig tot stand zal komen,
kan de InspecteiHi nog niet beloven,
wel, dat de scheiding tusschen Inspec
teur en Schoolcommissie weldra haar
beslag zal krijgen. Dit punt werd
reeds in de allereerste vergadering
op 12 Oct. 1914 ter sprake gebracht
Maar wil men nu eeus een Verorde-
ning, die over het algemeen zal vol
doen, die tegemoet komt aan bestaan-
de bezwaren en nieuwe moeilijkheden
voorkomt, dan moet er heel wat on-
derzocht worden. De Verordening
van 1907 werd al tien maal gewij
zigd of aangevuld. De nieuwe Veror-
dening mag dus wel goed worden

voorbereid on in elkander gezet om
niet iv hetzelfde euvel Ie vervallen.
Men oefene dus ecu weinig geduld,
en gunne den noodigen lijd tot voor-
bereiding der nieuwe Verordening.

DE OORLOG.
De oorlogsverklaring v,in Italië

i« er. Zondag, op het plechtige Pink-
sterfeest, kwam de officiëele verkln
ring en begonnen onmiddellijk de
vijandelijke schepen de kusten van
Italië te beschieten.

Maar men wns erop voorbereid,
zoodat torpedojagers eveneens in
actie kwamen en de vijandelijke
schepen vei-joegen. Tot op bedeu
hebben er alleen nog maar een paar
schermutselingen plaats gehad om
eu nabij de grenzen tusschen Oosten
rijk en Italië. De volle zwaarte van
hun overwicht zul door de Verbon-
denen en eerst langzaam aan ge-
merkt worden, het meedoen van
Italië moet eerst gevoeld worden
in het Westen en Oosten.

De troepenverdeeling der Verbon-
denen wordt nu geheel en al gewij-
zigd Daar er thans geen grenzen
meer te bewaken zijn, komen vele
manschappen vrij. De aanvoer van
levensmiddelen en ammunitie kan
nu ook veel gemakkelijker geschie-
den, nu Italië bondgenoot geworden
is der Verbondenen, terwijl deze twee
hoofdzaken voor Oostenrijk veel
moeilijker worden.

Maar dit alles moet eerst door-
werken totdat het overal goed wordt
gevoeld, en dan zal de weegschaal
doorslaan ten gunste der Verbon
denen

Duitschland heeft in de afgeloopen
maand bet uiterste beproefd. Meer
dan 100 000 versche mauschappeu
zijn eiud April naar België gezonden,
waar intusschen ook het nieuwe En-
gelsche transport was aangekomen.
De Belgen, die als bij toeval er toe
kwamen het Yzergebied onder te la-
ten loopen, hebben nu systematisch
hun waterlinie in orde gemaakt. Zij
kunnen de Yzerstreek nu naar goed
vinden ouder water zetten en weer
droog leggen. Om hen hierin zooveel
mogelijk te bemoeilijken, hebben de
Duitschers zoo verwoed gestreden in
de Yzervlakte; maar te vergeefs Zij
hebbeu daar ontelbaar vele man-
schappen verloren en moeten nu lang-
zamerhand terugtrekken.

Als Belgenland maar weer vrij is,
zal er wel spoedig over den vrede
onderhandeld worden. Want tot ver-
nietiging van een der partijen, zóó
dab deze gedwongeu zal zijn om
vrede be vragen, komt het nooit.
Men kan heb niet verder brengen
dan tot wederzijdsche uitputting

Moe gestreden, zullen beide partijen i
uaar vrede verlangen, zoodra hetge i
schikte oogenblik om erover te on
derhandelen maar gekomen is. Dit
oogenblik zal zijn aangebroken, nis i
België ontruimd zal wezen, omdat
dit niet gebeuren kan. tenzij o >k het
Noorden van Frankrijk weer vrij i_
van vijandelijke troepen. I

Als allen weer staan op eigeu bo- i
dem, zal het mogelijk worden hun
te spreken over den vrede. Z. H. i

Paus Benedictus XV schijnt de aan
gewezen man om de vredesonder- i
handelingen in te leiden. Zijn positie
is hoog genoeg om zich bob allen be ,
kunnen richben; als erkend Souverein
heefb hij toegang bob alle hoyen, als
Opperhoofd der Katholiek* Kerk
wordt hij door alleu geëerbiedigd.
Zijn voortdurend ijvereu voor den
vrede wordt reeds nu algemeen ten
hoogste gewaardeerd.

De Katwijk.
In De Residentiebode van 17 April

lazen wij het volgende :
Gisternamiddag werdeo de kapitein

en de bemanning van het stoomschip
„Katwijk" door het stnomschip

Vlissingen" van het loodswezen te
Vlissingen aangebracht.

Bij heb op lasb van het Dep. vau
Marine ingestelde onderzoek is heb
volgende gebleken :

Het schip kwam van Balbimore
en was bestemd voor Rotterd irn met
een lading graan, geconsigneerd aan
de Nederfuidsche Regeering.

Het was des middags door het
vaarwater van de Downs geloodsd
naar het Sunklichtschip en had van
daar koers gesteld, langs de Callo
pen naar heb lichtschip Nr 1. Hinder.
Daar de gezagvoerder vóór hebuib-
gaan den raad had gekregen, om
dib traject alleen overdag te bevaren,
kwam hij te ongeveer 7 uur 30 m.
ten anker in 20 vaam water op 7
mijl afstand ten Westen van laatst
genoemd lichtschip

Het tij liep om de West. zoodat
heb schip O.N O. voorlag.

Dadelijk werd heb ankerlicht gehe-
schen en werden de bwee groóte
electrische lampen klaar gemaakt,
die het schip buiten boord moesten
verlichten.

Als kenmerken had het schip bui
t_o boord geschilderd s d& Neder-
landsche vlag, voorop lang 15 Meter
en achberop lang 10 Meter _n daar
tusschen in met groóte letters :
„Katwijk.Rotterdam" ; bovendien
liet men de natievlag waaien, bene-
vens de kantoorvlag en het naamsein.

De tweede stuurman was met twee
matrozen bezig met de lampen, die
aan dek staande, de vlag en het
naamsein goed verlichtten, doch met
spieren buiben bo »rd gevoerd moes-
ten worden, om ook den romp te
verlichten. Op de brug stond een
uitkijk, overigens was er niemand
aan dek.

Plotseling voelde men een hevigen
schok eu de stuurman zag aan bak-
boord vóór de brug een groóte wa-
terkolom boven de verschansing
komen. De olielampen vlogen uit de
beugels en er ontstond direct brand.

De kapibein en de geheele beman-
ning kwamen onmiddellijk aau dek ;
de booben werden uibgedraaid en
afgevierd.

De tweede stuurman ging met ne-
gen man in stuurboord-boot en de
kapibein, nadab hij eerst zijn potte-
feuille met papieren uit de kajuit
had gehaald, in bakboord-boot mot
twaalf man.

In de hoop, dat het schip nog
zou blijven drijven, bleven de booten
eerst in de nabijheid ; zij zagen toen
plotseling vlak bij een onderzeeboot
ui o het water oprijzen. Nummers of
naam werden nieb gezien. Zij had
een rechbe voorsteven meb laag voor-
schip, daarna ecu verhooging, meb
eeuige opstanden, vermoedelijk peris-
copen, en daarachter weer eer» laag
achterschip. Zoowel in het Duitsch
als in het Engeisch, werd de onder-
zeeboot, die op ongeveer 15 meter
passeerde, aangepraaid, doch men
ontving geen antwoord. Menschen
had men dan ook niet kunnen on-
derscheiden. De kapitein praaido
ook nog om de sloepeo naar de
Noord-Hinder te sleepen, doch ook
daarvan werd geen notibie genomen.

De onderzeeboot verdween daarop
in de duisternis. ¡

Na omstreeks 20 minuten zonk de
„Katwijk" ; de booten roeiden toen
naar h9t lichtschip Noord-Hinder,
waar zij achtereenvolgens omstreeks
2 uur en half 3 aankwamen. Sche-
pen waren op heb oogenblik vau de
ramp nieb in zicht. .De bemanning
heefb niebs kunnen redden. Gelukkig
is niemand omgekomen of gekwetst.

Onder de geredde papieren bevin
den zich de bewijzen, dat de lading
geconsigneerd was aan het Neder-
landsche gouvernement.

Niemand, ook de uitkijk-op de

(Wordt vervolgd)



brug niet, heeft vóór den schok iets
van de onderzeeboot gezien of heeft
iets hooren praaien.

De „Katwijk" had graan aan
boord voor de Nederlandsche Re-
geerlDg; bevatte dus geen contra-
bande ; het was op weg, niet naar
een haven der oorlogvoerende par-
tijen, maar naar Rotterdam. Het
voerde duidelijke teekenen, waaruit
was op te maken, dat hebeen Neder-
landsen schip was. Het lag gean
kerd, van vluchten was dus geen
sprake en kon makkelijk gevisiteerd
worden.

Toch is het, zonder onderzoek,
door een duikboot naar den kelder
gejaagd. Een duikboot, die vlag
noch nummer voerde, en zonder hulp
te verleenen er van door ging.

Voorwaar, een ernstig geval voor
onze beproefde handelsvloot. De
eenige mogelijkheid, die tot veront
schuldiging — niet tot goedpraten —
zou kunnen leiden, is de onderstel
ling, dat in de duisternis (het was
ongeveer half acht on, zoo zeggen
de berichten, men was bezig de licht
ten te ontsteken, noodig voor her
kenning) het schip niet berkend is
of dat het manoeuvreeren met de
lichten voor seinen is aangezien.
Dergelijke onderstelling is mogelijk,
hoewel niet waarschijnlijk. En zeker
is, dat, na hetgeen er reeds telkens
gebeurd is, voorzichtigheid tegenover
onzen handel, dubbel geboden is.

Hoe het zij, onze regeering, die
bij vorige gelegenbeden aanstonds
op de bres stond, zal ook thans
niet nalaten, de zaak degelijk te
onderzoeken en haar woord van pro-
test te laten hooren, indien de aan
valler ontdekt wordt. En we mogen
toch wel verwachten, dat die aan
valler zich zal aanmelden na zulk
een daad.

Als gezegd, de veronderstelling zoo
juist geopperd, doet niets ai tob
rechtvaardiging vau bet geval. Zoo
als toch onze Regeering op 12 Fe
bruari, iv autwoord op de Duitsche
verklaring betreffende den duikboo
tenoorlog, heeft aangestipt, is het
plicht der aanvallers, een aan te
vallen schip te onderzoekeu.

Krachtig opkomen voor derechten
der neutralen ie dus, zoo ooit, dan
thans weer geboden."

De Duitsche Regeering heefb later
werkelijk verklaard het schip niet her-
kend te hebben als een Nederlandsch
schip, omdat de herkenningsteekenen
niet voldoende verlicht waren.

Aan Nederland zijn excuses aange
boden. De schade zal vergoed worden.

De gevechten tusschen Maas en
Moezel.

Over de gevechten tusschen Maas
en Moezel wordt uit het Duitsche
hoofdkwartier nader gemeld :

Terwijl de aanvallen der Franschen
tot 7 April uitsluitend gericht waren
op de beide vleugels, begon de vijand
daarna ecu aanval op het centrum,
nadat hij indestreek van St. Mihiel
nieuwe troepen had geconcentreerd.

In den middag van 7 April «had
de eerste aanval plaats uit het La
Sélouse—boscb, 9 KM. ten Noorden
van St. Mibiel, op onze stellingen
ongeveer in de linie Seuzy—Lamor-
ville. De aanvaller trok langzaam
achteruit en liet een groot aantal
dooden en gewonden achter. Twee
officieren en 80 man werden gevan-
gen genomen.

In den nacht van den Bsten April
duurden de artillerie-gevechten op
verschillende plaateen van het front
voort, vooral bij de hoogte van
Combres en tusschen Regniéville en
Feyenhaye, en hier en daar ook
Infanterie-gevechten.

Twee aanvallen ten Zuidoosten van
Verdun bij Marcheville liepen 100 M.
voor onze stellingen dood.

In het bosch van Ailly drongen
de Franschen weer in ecu deel van
de loopgraven, die zij den vorigen
dag hadden verloren.

Een aanval op het Boys Brulé,
die bij bet aanbreken van den dag
plaats vond en drie nachtelijke aan
vallen in het Westelijk deel van het
Priesterbosch werden afgeslagen.

Den Bst_n April in den namiddag
en des avonds was onze tegenstan-
der op verscheidene deelen van het
front zeer actief

Een aanval van het bosch van La
Sélouse uit mislukte, gelijk deu dag
te voren.

In gelijktijdig plaatsvindende bloe-
dige gevechten bij het boech van
Mortmare werden de Franschen ten
slotte met het blanke wapen terug-

feworpen. Hetzelfde lot trof de
'ransche troepen, die in de streek

van Regniéville, in hot Priesterbosch,
en ten Zuiden van de Orne aanvielen.

In den nacht van den Bsten op
den 9den werd verbitterd op de
hoogte van Combres gestreden. De
Franschen schenen nieuwe verster
kingen in het vuur te brengen en
bezetten in den ochtend van den
9den de deelen van de loopgraven,
die wij tengevolge van het zware
artillerievuur hadden moeten outrui-
ii en. Om deze loopgraven werd den

h.elen dag lang heet gevochten. In
den loop van den nacht wierpen wij
den tegenstander uit een gedeelte
van de loopgraven, die hij genomen
had. De heele hoofdstelling bleef in
onze handen. Met het aanbreken
van den dag ondernamen de Fran
schen met groóte overmacht een
nieuwen aanval, die daarop uitliep,
dat zij nog eenige verdere loopgra-
ven moesten ontruimen.

Op het overige front was het in
den nacht van den 9den iv het al
gemeen rustig. Slechts herhaalden
de Franschen bij het bosch van
Mortmare des avonds tevergeefs hun
aanval.

Onze troepen vervolgden hen lot
in hun eigen stellingen en namen
twee machinegeweren.

b.en aanval des vijands in den
vroegen morgen had weer niets an
ders dan buitengewoon zware ver
liezen aan zijn zijde tengevolge.

Den 9den April vielen de Franschen
op den Noordelijken vleugel van de
Orne en de hoogten van Combres,
o.a. tusschen Paifont RuptenMar-
cheville. van den middag tot mid-
dernncht niet minder dan vier malen
aan en wel telkenmaleovereen breedte
van 6 KM. Al die aanvallen werden
teruggeslagen en kwamen den vijand
op groóte verliezen te staan.

Den daaropvolgenden nacht en
voormiddag waren de Fransche ar
tillerie er» mijnwerkers aan den gang
Des namiddags kwam onze tegen-
stander op de heele linie bij de hoogte
van Combres uit zijn loopgraven te
voorschijn en drong op een plaats
door tot aar» de Zuidelijke helling,
waar zijn aanval iv het vuur van
onze tweede stelling doodbloedde.

Onze troepen handhaafden zich op
de hoogten en heroverdeu door een
tegenaanval onze vooruitgeschoven
stelling voor een deel weer Een
tweede aanval oer Franschen werd
door ons artillerievuur verhinderd
De vijand beschoot 's nachts het
dorp Combres en de hoogte.

Wat het overige fi-ont aangaat,
had er den 9den op de linie Seuzeu-
Spada een ernstige maar vruchtelooze
aanval des vijands plaats, waarbij
wij 71 gevaugeneu maakten. Ecu
zwakkere aanval in heb bosch van
Ailly werd gemakkelijk afgewezen.

Ecu aauvul der Franschen op de
linieRegniéville-Feyenliaye nam reeds
onder ons artillerievuur een eind.
De verliezen van de aanvallers waren
uitermate groot. -Op een plek ten
Noorden van Regniéville lagen 500
lijken bij elkaar.

Den lOden April had nog maar
één aanval der Franschen plaats,
n.l. iv het Priesterbosch, die zonder
moeite werd afgeslagen.

Zoo eindigden den lOden evenals de
vorige dagen met een volledig succes
der Duitschers op alle aangevallen
deelen van het front.

De strijd aan de Yser en de Kust.

De laatste dagen wordt aan de Yser
een schrikkelijk artillerie-duel gele
verd. waardoor vele slachtoffers val
len. In Thourout ei» Brugge komen
geheele treinen met gewonden aan.
Over het geheele front van Dixmuiden
tot de kust hebben over en weer wan-
hopige aanvallen plaats, welke ech-
ter nog in het geheel geen resultaten
hebben opgeleverd Wel willen de
Duitschers zich een succes toeschrij-
ven door de verovering van het
dorp Driegrachten, ten Zuiden van
Dixmuiden, maar ofschoon ik de
beschikking heb over zeer uitgebreide
kaarten uit die streek, komt die
naam er niet Op voor, eu ook be-
woners uit die buurt kennen het
gehucht niet. Waarschijnlijk is wel
bedoeld een der buitenbuurtet» vau
Dixmuiden, want ook deze plaats is
nog steeds niet geheel in het onge-
stoorde bezit der Duitschers Bij
Dixmuiden liggen de vijandelijke
loopgraven slechts gescheiden vau
elkaar door de Yser en den grooten
steenweg, die er vlak naast ligt
Water en weg hebben bij elkaar
slechts een breedte van 40—50 me
ter, wat dan ook de afstand is,
welke de loopgraven van elkander
scheidt.

Het hevigst woedt de strijd uiet
bij Dixmuiden, maar bij Lombaert
zijde, waar de geallieerden het offen-
sief hebben en de laatste dagen ook
geregeld infanterieaanvallen doen.
De Engelsche vloot ondersteunt die
aanvallen door een krachtige be-
schieting van de Duitsche kuststel-
lingen Heb kustbombardemenb van
o April was allerhevigst en duurde
ondanks den neervallenden regen,
bijna deu geheelen dag.

In enkele bladen, o.a. in 'b Ge-
trouwe Maldeghem," is er melding
van gemaakt, dat de Duitschers in
Tielt en Kortrijk geproclameerd had
den, dat zij de Yser om strategische
redenen zouden opgeven. Hiervan is
natuurlijk niets van aan ; ze schijnen
integendeel zich krachtiger dan ooit
te versterken, en ze gelooven niet,
dat ze binnenkort daar zullen moe-
ten vertrekken. Tot verscheidene
kilometers achter de strijdlijn is de

Yserstreek niet bewoond en nu zijn
de Duitsche soldateu daar overal
bezig het land te bewerken, waarin
granen gezaaid worden. De bedoeling
hiervan zal toch wel niet zijn, de
gejlieerden te laten oogsten, wat de
Duitschers gezaaid hebben Integen-
deel, zal het een en 't ander wel
gedaan zijn om alle maatregelen te
nemen, noodig. teneinde Engeland's
plan te verijdelen : de uithongering
van Duitschland. De bewerking vaD

het land door* Duitsche soldaten is
niet iebs plaabselijks, maar geschiedt
in België achter het front, waar de
burgers moeten vluchten. Ook in
het overige Belgjë worden de boeren
geholpen aan zaaigraan, meststoffen,
enz., tegen nogal hooge betalingen.

Onlangs werd Zeebrugge weer eens
beschoten, zooals ik reeds meldde,
dooi' Engelsche oorlogschepen, of-
schoon de Duitsche kustbatterijen
het meest in actie waren Die scher-
mutselingen zullen daar iv den ver-
volge wel meer plaats hebben, maar
hebben niet meer de beteekenis van
vroeger. Openden vroeger de Engel-
sche schepeu een vuren op Zeebrugge,
dan was dit ook bedoeld als een
bombardement, maar tegenwoordig
niet meer. Komen een of meer En-
gelsche kruisers wat te dicht bij,
dan stellen de Duitschers huu kust-
batterijen in werking. Meenen hun-
nerzijds de Engelschen hier of daar
een periscoop te zien. dan beginnen
zij te vuren op echte of vermeende
onderzeeërs

De lezers kunnen dus 't best doen
in den komenden tijd de berichten
over „bombardementen" op Zeebrug-
ge, die in sommige bladen reeds ver-
schenen ziju, wat crilisch te lezen.

Part.Gorr. De Tijd.

Een Landsbelang.
De Ned. Overzee-Trust-Muatschapppij.

Ee.i der leden der redactie van De
Tijd mocht een onderhoud hebben met
den heer Van Aalst, organisator der
Nederlandsche Overzee-Trust-Maab-
schappij. Van dit onderhoud geefb
hij heb volgei»de verslag :

Met de groóte welwillendheid hem
eigen, ontving de heer C. J. K. van
Aalst mij in de presidentskamer der
Nederlandsche Handel-Maatschappij
in de groóte huizinge aan de Heeren
gracht te Amsterdam, na het ver-
zoek van den journalist om een
vraaggesprek. í.n met de verbazing
wekkende kalme rust van den oer
k rachtigen, alles beheerscheuden za-
kenman, die elk moment dienstbaar
maakt f»an zijn wil en aan iedere aan-
gelegenheid de juiste minuten toe
bedeelt waardoor wonderen van ar
beidspraestatie geboren worden,
stond de heer Van Aalst mij te
woord.

Het doel van mijn komst was
spoedig uiteengezet. De Nederland-
sche Overzee Trust-Maa .schappij —
een der vele geniale scheppingen van
dezen organisator van Nederland-
sche energie — heeft in deze crisisda-
hen ons land en ons volk onschat-
bare diensten bewezen. Zij heeft den
handel een weg geepend, waar deze
gesloten was; zij heeft de industrie
doen voortbloeien, waar deze met
stilstaan door gebrek aan mate-
riaaltoevoer werd bedreigd ; zij heeft
aldus de arbeiders voor werkloos
heid bewaard en voor een iutegree
rend deel meegeholpen ous econo
misch leven voor ondergang te be
hoeden. Voor de breede massa des
volks, voor het groóte publiek is
dit alles echter minder bekend Men
beseft niet in breeden kring vol
doende, wat deze Maatschappij, en
de man, die aan baar hoofd
staat, in deze bange dagen voor ons
land» beteekenen. Lag het niet voor
de baud, dat de journalist doel
en werking van de bedoelde instel-
ling eens wat nader wilde belichten ?

Zijn aanvankelijke bezwaren tpgen
een interview, bezwaren, die verband
hielden met buitenlandsche verhnu
dingeu, liet de heer Van Aalst va-
ren, na de verzekering dezerzijds,
dat uitsluitend het onderhoud ten
doel had. nader bekend te geraken
meb opzet en werking der Neded
Overzee-Trust-Maatschappij. Trou-
wens — een eigenlijk vraaggesprek
is dit onderhoud uiet geworden.
Wa_pt met de levendigheid, welke
het luisteren tot een genot maakt,
begon de heer Van Aalat eigenerbe
wpir\t\cr t,e vertellen van streven en
werken der instelling zoodat vragen
overbodig werden 1

Toen in deu afgeloopen zomer de
eerste bange crisis den Nederland-
schen handel on het Nederlandsche
volk in zoo groóte ongerustheid
brachten, toen duizenderlei onge-
kende, nooit voorziene vraagstuk-
ken een schier onmiddellijke oplos-
sing eischten, toen vormde zich (de
journalist moest telkens naar deu
man van het initiatief vragen, daar
de heer Van Aalst zich zelf poogde
te elimineereu), een commissie voor

den Nederlandsehen han lel. Er werd
wel. veel afgegeven op den Neder-
landsehen handel, die allerlei ver-
boden dingen heette te doen, welke
ons land in gevaar brachten, doch
men bedacht niet, dat de handel
hier opeens voor een ongekenden
toestand stond, waarin niet zoozeer
door plichtsverzuim, maar meest
door zuivere onweteodheid gezondigd
kon worden. Allereerste eisch was
dus : voorlichting I voorlichting van
onzen handel wat deze al, wat deze
niet mocht doen om niet ons land
mede in het wereld-conflict te be
trekken.

Aanstonds tr.»d deze commissie,
met den heer Van Aalsb aan 'b
hoofd, adviseereud op. En iedereu
Dinsdag en Vrijdag — sindsdien ge-
schiedt dit nog sbeeds — vergaderde
de commissie in Den Haag.

Spoedig daarop rezen de moeilijk-
heden meb Engeland, dat allerlei
waren tot contrabande verklaarde
en maatregelen nam om doorvoer
dezer contrabande naar zijne vijan
den te voorkomen. Onze schepen wer-
den aangehouden, onderzocht, opge.
bracht, de lading gelost tot een
nadere eindbeslissing zou genomen
worden. Aanvoer van noodige levens-
middelen leek aldus afgesneden, de
handel verlamd, de industrie tot
stilstand gedoemd bij gebrek aan
grondstoffen. Een meesterlijke zet
was toen de oprichting van de Ne-
derlandsche Overzee-Trust-Mij. lm
mers, 'b was nieb de bedoeling van
de gealiëerden, meb name van En-
geland, om aan Nederland moeilijk
heden in den weg te leggen. Men
was gaarne bereid maatregelen toe
te laten, waardoor wij aanvoer kre
gen van de noodige waren, mits de
besliste waarborg werd gegeven,
dat alles in ons land zou verwerkt
worden. Wie konder. dezen waar-
borg beter geven dan onze bankiers
en reeders zelf ? Niet elk op zich
zelf, maar als één macht optredend
als vertrouwenwekkend vertegen
woordigend aausprakelijk lichaam
jegens de buitenlandsche regeerin
gen. Het noodige kapitaal werd
bijeengebracht eu de Nederl. Over-
zee-Trusb-Maatschappij opgericht.
Spoedig wist zij, o.a. dank zij de
bemoeiingen van den Engelschen
handelsattaché Sir Francis Oppen
heimer, iv Den Haag, van Enge
land, Frankrijk en Rusland te ver-
krijgen, dat alle goederen, die vol-
strekt voor eigen g bruik in Neder
land bestemd waren en daarom aan
de Ned. O. T, M. moesten geadres-
seerd worden, naar Nederland vrije-
lijk mochten worden uitgevoerd. De
zekerheid moest natuurlijk siVv.hta
gegeven, dat niets de grenzen zou
passeeren. Elke firma in Nederland,
die nu contrabande wilde betrek-
ken, had een aanvrage bij de Mij.
in te dienen. Kreeg deze de boven-
bedoelde zekerheid — en voor dieze
kerheid moest een bankgarantie ge
stort —dan besliste het bestuurder
N. O. T. M. in goedgunstigen zin eu
kon door haar de noodige aanvoer
verkregen worden.

Zoodra dus uit de schoepspapiereu
bleek, dat de vervoerde goederen
aau de N. O. T. M geconsigneerd wa
ren, lieten de oorlogsschepen der
geallieerden 'b schip meb rust.

Meb deze regeling had de Maat
schappij een beteekenisvol succes be-
haald. En de handel zal daarmede
wel heel tevreden ziju geweest?"
vroeg ik.

Toch niet I— „Er waren natuurlijk ook men-
schen, die klaagden, en wel, dab de
Nederl. O. T. M. de prijzen drukte.
Immers, uitvoer was afgesneden en
alleen eigen land bleef afnemer. Dat
dit op de prijzen van invloed was,
spreekt van zelf. Maar daarvan de
N. O T. M. een verwijt te maken is
toch wel zeer onbillijk", merkte te-
recht de heef Van Aalst op. „Men
bedenkt alsdan niet, dat zonder de
N. O. T M. heel de toevoer afgesne
den ware geweest, dab men dan
uiets had ontvangen, dab heel de
handel en de indusbrie weldra had
den sbil gelegen."

Intusschen ging de Maabschappij
onverdroben meb hare werkzaamhe-
deo voort, en wel met stijgend suc-
ces. Want toen Engeland in ant-
woord op de Duitsche blokkade alle
goederenvervoer voor en naar
Duitschland afsueed eu 1 Maart
alle desbetreffende goederen met in-
beslagname bedreigde, toen was het
zeer verblijdend resultaat, der be
moeiïngen van de N. O. T. M., dat
alle goederen, die, volgens verkla-
ring der N O. T. M., verscheept wa-
ren vóór 2 Maart, ongemoeid ge
laten werden. Aldus werd onze han-
del voor zeer ernstige schaden ge
vrijwaard

Al deze maatr3gelen betroffen uit-
sluitend de geitllieerden, meer in 't
bijzonder Engeland. Van zelf deed
dit de vraag rijzen of ook nieb met
Duitschland overleg werd gepleegd
om door tusschenkomst der N. O.
T. M. uitvoer van bepaalde artike-
len uitsluitend voor Nederlandsen
gebruik te verkrijgen, op gelijken
voet als de uibvoer uib Engeland,
door haar is geregeld.

— „Zeer zeker," was 't antwoord.
Duitschland staat echter in dit op-
zicht op ietwat ander, (ofschoon
volstrekt niet onwelwillen Jer stainl-

f»unt dan E:.geland. Eu nu Duitsch-
and blijkbaar heeft ingezie.. hoe iv

de practijk onze regeling voldoet,
lijkt 't mede meer geneigd denzelf-
den weg met de N. O. T. M. op te
gaan. Dit blijkt hieruit —'t is ecu
primeur voor „De Tijd", zeide de
heer v. Aalst glimlachend — dat het
beetwortelzaad, hetwelk uit Duitsch-
land komt en voor onze beetwor-
beiindusbrie van zoo enorm belang
is, door bemiddeling van onseeist-
daags zal mogen ingevoerd worden,
uabuurlijk meb de onafscheidelijke
voorwaarde, dab niebs uitgevoerd
wordt naar de met Duitschland in
oorlog zijnde lauden."
"—„Hoe kan de N. O. T. M zorg

dragen, dat hieraan wordt voldaan?"— „Wel, eerstens onderzoeken wij
alle aanvragen, die bij ons inkomen,
nauwkeurig, zoodat wij voor ons
zekerheid nebben, dat die verplich
tingen zullen worden uagekome.i.
Bovendien eischen wij de reeds ge-
noemde bank-garantie. Een zekere
som moet vastgezet worden, welke,
bij nietvoldoening aan de* verplich
tigen, verbeurd wordt verklaard"
Zoo'u baukgarantie kan over ééu
vracht loopen, maar wij habben ook
contracten voor groóte firma's waar-
bij een groóte som in eens wordt
gestort. En bovendien hebbon wij,
om voor naleving van onze ver-
plichtingen te zorgen, een korps con-
troleurs, die zorgvuldig nagaan of
de goederen wel aangeweud worden
voor de opgegeven bestemmingen en
niet naar net buitenland worden ver-
voerd, lieze z. g. controledienst staat
onder leiding van den heer Arnol-
die, bekend als de waakzame oud-
stationschef uit Deu Haag."— „Aan dit alles zijn natuurlijk
onkosten verbonden. Deze worden
zeker door de N. O. T. M. in reke-
ning gebracht?"— „Wij berekenen 118 pCb. Doch
men webe — ons Nederlandsche pu-
bliek is wel eens geneigd tot aller-
lei zeer „welwillende" veronderstel
lingen, — dat wij absoluut geen wiusb
beoogen ; wordb er winst gemaakt,
dan wordt deze afgedragen aan het
Nationaal Steuncomité."— „Nog ééi» vraag zij mij ver.
gund! Al heb tot nog boe bespro-
kene gold Nederland meer nibslui
bend. Sbrekken de bemoeiingen van
de Maatschappij zichech'er ook uit
tot onze Koloniën ?"— „Daarop is juist ons laatste
streven gericht. Ons princiep is steeds
geweest, dat onze Koloniën «»p go-
lijken voet als 't Moederland moe
ten behandeld worden. Onze Kolo
niëo zijn evengoed een deel van
Nederland als .Zeeland, Holland of
Overijsel. Of de oceaan dan wel
een smallere rivier landstreken, die
bijeen hooren, scheidt, doet niets ter
zake ! En nu is het mooie, dat de
Engelsche regeering dit standpunt
wel schijnt te accepteeren. Vandaar
dab er een comité woyrdb opgericht— weer een primeur vóór „De Tijd"—
dab alle aanvragen voor onze Ko-
loniën zal te beoordeelen hebben eu
beslissen moet, welke goedereu noo
dig zijn, om bet economische leven
in Nederlandsch-Indië in gang te
houden. De geallieerden zullen na-
melijk wel bereid worden bevonden
zekere Duitsche goederen, die wij in
onze Koloniën beslist noodig heb-
ben, door te laten, terwijl Duitsch-
land den uitvoer zal toestaan, als
't zekerheid heeft, dat niets iv vijan-
delijke handen komt Een comité,
waarin de buitenlandsche regeerin-
gen vertrouwen stellen en dat te-
genover haar zekere verantwoorde
lijkheid draagt, diende dus opge-
richt, om te beslissen, welke zaken
in onze Koloniën noodzakelijk zijn.
Van groot belang is dit voor den
toevoer van Duitsch materiaal voor
onze gouveruementswerken. voor de
Deli-spoor, voor de suikerfabrieken,
rubber ondernemingen, mineraalwa
ter, medicamenten enz. enz Dit wat
den invoer in Ned.-ludië betreft.
Wat den uitvoer aangaat, is er een
niet minder belangrijke regeljng. Uit-
gaande van het princiep, dat de Ko-
lonie een deel van Nederland is, en dat
dus feitelijk niemand er mede te ma-
ken heeft, wat er gebeurd met pro-
ducten van onze eigene bezittingen,
verscheept naar ons eigen land, is
ook verkregen, dat alle tabak uib
ludië, zonder eenige resbrictie, kan
vervoerd worden naar ons land. Er
wordb dus niet gevraagd of zij, een-
maal in Nederland, weer naar elders
uitgevoerd wordt: onze tabak wordt
met rust gelaten. leder, die bedenkt,
welke schade er bijvoorbeeld aan de
kostbare Deli-en ook Java-tabak zou
kunnen berokkend worden, niet al-
leen bij verbeurdverklaring, maar
zelfs bij aanhouding en tijdelijken
opslag in daarvoor niet berekende
Engelsche of Fransche opslagplaat-
sen, begrijpt de beteekenis van dit
resultaat.— „Wie staat aan het hoofd van
bedoeld comité voor de koloniën ?"
vroeg ik.— „Och, het is 't best alles zoo-



veel mogelijk in één hand te hou-
den, omdat alles in elkander grijpt
als een raderwerk. Het een houdt
ten nauwste verband met het ander.
En daarom zal de meerderheid der
leden van de Commissie voor den
Nederlandschen Handel dit comité
vormen.

De leden van genoemde Cotnmis
aio zijn, zooals u weet, jhr. L. P.
D. Op ten Noort, de heeren A. G.
Kröller, Joost van Vollenhoven,
prof. mr. C. van Vollenhoven en
mijn persoon.— „En ten slotte, gij waart daar
juist getuige van een telefonisch
gesprek met den secretaris van den
Nederl. Tuinbouwraad (1) De boom-
kweekers zitten in nood. 't Is de
tijd voor verzending van heesters
en planten. De export naar alle
landen, waaronder Duitschland en
Oostenrijk, is van zeer groóte be-
teekenis. Maar en daar komt
een groóte „mear" de wortels
worden verpakt in gonjo-zakken,
welk materiaal uit Engeland komt
en dus, overeenkomstig onze aan-
gegane verplichtingen, niet naar de
met dat land in oorlog zijnde lan
den mag uitgevi erd worden Wat
te doen ? De boomkweekers moeten
gehoipeu I Wij pogeu nu van de
Verbondenen toestemming te ver-
krijgen voor de aanwending van
gonjo zakken voor het bepaalde doel.
Er is nog geen beslissing genomen,
doch wij hopen spoedig de kweekers
van Aalsmeer en Boskoop te kunnen
geruststellen."— „Zoo ziet u, de Nederl. Overzee
Trust-Maabschappij zorgt voor
alles 1" eindigde de heer v. Aalst— Dit juist aan het groóte pu-
bliek te doen weten, was het doel
van mijn komst geweest I

(1) Namelijk bij bet begin van dit
vraaggesprek had dit plaats.

Berichten uit de Kolonie.
Kerkelijke Berichten.

Van Rome uit werd in 1912 aan
alle Bisschoppen over de geheele we-
reld een waarschuwing gezonden : „in
hun respectievelijke diocesen geen Sy
rischen Priester verlof te willen ge
ven tot bedelen, zoo hij het bewijs
niet kon overleggen, expresselijk
daartoe gemachtigd te ziju door de
Oongregatio de Propaganda Fide."

De Hoogeerw. Pater Provicaris
Apostolicus verzoekt derhalve den
Geloovigen : aan geen vreemdeling,
als Priester gekleed, aalmoezen te
willen geven, zoo de vreemdeling geen
Verlof tot bedelen toonen kan, on-
derteekend door den Vicaris Aposto
licus van Curagao, of diens plaats-
vervanger. Alleen een dergelijk Verlof
waarborgt, dat de papieren van den
vreemdeling zijn onderzocht en in
orde bevonden.

Welkom!
In het begin van de volgende week

worden met de „Prins Frederik Hen-drik" de Kerw. Patere Poiesz en Pot
ten en de Kerw. Frater -Emiliano
uit Nederland terugverwacht.

Reeds bij voorbaat heeten wij allerhartelijk welkom.
A.N.V.

De Groep Nederlandsche Antillen
van het „Algemebn Nederlandsch
Verbond" hield Donderdagavond een
Algemeene Vergadering. Het weer
was druilerig en het was de laatste
avond der Marine. Toch waren er
nog vele Dames en Heeren opgeko-men ter vergadering, maar niet zoo.
veel als verwacht werden.

De Ondervoorzitter, Pater R. J. C.Wabi_en, opende de vergadering, zijn
spijt uitdrukkend het voorrecht te
moeten missen der tegenwoordigheid
van den lloogedelgestr. Heer Gouverneur der Kolonie, die zich hedlaten verontschuldigen en zijn Adju-
dant, Luitenant Pieper gezonden hadom Hem te vertegenwoordigen.

Ook het gemis van den geachtenVoorzitter, C. S. Gohsira J.P.Ez.
werd gevoeld, te meer daar zijn af
wezigheid te wijten was aan een auto
ongeluk.

Nog meer dan anders had dezen
avond de welkomsgroet zijn beteekenie, omdat de Dames en Heerenzelfs den regen getrotseerd hadden.Geheel in het bizonder werd Luite
uant Vreede verwelkomd, omdatdeze nog den laatsten avond van«ijn verblijf op Curagao gegeven hadaan het Verbond. De waarnemendeVoorzitter betreurde het een oogenblik de hooggespannen verwachtingte moeten te leur stellen.Volgens de Statuten moest eersteen Kort Verslag over 1914 worden
voorgelezen Hij verzocht derhalvedo Vergadering een oogenblik de at-tentie te willen leenen aan den Se-
cretaris, de Heer Chumaceibo.Na voorlezing van het Verslag,flat wegens plaatsruimte eerst devolgende week kan worden opgeno-men in ons Blad, benoemde deVoorzitter een Commissie van drietedeD, om derekening en verantwoor-

ding van he^ afgeloopen jaar na
be zien.

Hij verzocht de Heeren Mr. Ph.F. de Haseth Evertsz, Dr. P. J.
VAN Breemen, eu den Heer H. J.
Cohen Henriquez zich te willen ver-
eenigen tot deze Commissie De Se-
cretaris-penningmeester zou de noo
dige stukken ter hunner beschikking
stellen.

Alsnu werd de Lezing ingeleid
van Luitenant 1). Vreede De Voor-
zitter herhaal le, dat het ten hoog-
ste gewaardeerd werd, dat de Lui-
tenant zelfs den laatsten avond van
zijn verblijf op Curagao had willen
geven aan het Verbond. Het Bestuur
der Groep had zeer veel moeite ge
daan om deze Alg. meer.e Vergade-
ring aantrekkelijk te maken voor
de Leden.

Het bracht in herinuering de schit-
terende avonden van vroeger. Delaatste algemeene Vergadering, waar-
op Mevr. van Breemen haar lezing
hield over het Nederlandsche Lied
was een waar succes lets dergelijks
had het Bestuur gewild, eenige Da-
mes hadden zich reeds bereid ver-
klaard tot het zingen vau liederen,
ook werd het vormen van een Kin-
derkoor overwogen, maar telkens
kwamen er zooveel moeilijkheden,
dat men ten slotte de bereidwil-
ligheid moest iuroepeu van eenige
Heeren Musici, er» vau de 'Marine
Luitenant Vreede was onmiddellijk
bereid tot het houden eeuer lezing
over Rembrandt.

De Voorzitter had reeds hier en
daar bizonderheden opgevangen en
wist dab de Spreker van dezen avond
uiet onbekend was met de Schilder-kunst en een groóte vereerder was
vau Rembrandt. Geestdrift voor het
onderwerp zou dus de lezing bezielen.
De aandacht der aanwezigen te vra-
gen was' onnoodig, de Spreker keu-
de het geheim die aandacht te boeien.
Met zeer veel genoegen werd der-
halve het woord gegeven aan Lui-
tenant Vreede.

De lezing was eigenlijk een causerie. De Spreker praatte heel een-
voudig weg over de Ouders van
Rembrandt. over zijn opvoeding,
leerschool, levenswijze, over alles
wat had medegewerkt om hem te
vormen. Het mooiste was wel, dat
Rembrandt spoedig genoeg had
van iedere school en leering cu zichzelf vormde. Dat is de ware groot-
heid van Rembrandt, dat hij steeds
zich zelf heeft willen geven, en steeds
heeft willen volgen zijn eigen aan-
drang en inborst, zijn eigen inzicht
van zaken. Deze groóte glorie van
Rembrandt werd ook ziju grootste on
geluk. Hij werkte niet voigens bestel-
ling en voldeed zijn lastgevers niet.
De zoogenaamde Nachtwacht was deoorlogsverklaring van Rembrandt
De rijke Pabriciërs van Amsterdam
wilden een portret, maar Rembrandt
maakte van het portret een schil-
derij, een visioen van lichten kleu-
ren. Maar de in de schaduw gestel-
den wilden meer in het zonnetje ge-
zet worden en zoo kwam er misnoe
gen en tegenwerking. Rembrandt
bad echter zulk een gelukkige le-
vensopvatting, dat al die tijdelijkeellende, gebrek aan waardeering,
de dood van Saskia, zijn veel geliefde echtgenoote, het verlies zijner
goederen, de voortdurende oorlogenrondom hem, hem niet konden de-
ren ; hij schilderde door, krachtscheppend en moed uit de zonnige
vroolijkheid in zijn ziel.Alleen de verzwakking van zijngezicht hinderde hem iv latere ja-
ren. Maar ontroerend is het zijn
schilderij van Homerus te zien, den
blinden Dichter, een werk uit dedagen, dat Rembrandt zelf het ge-zicht verloor.

De spreker wees herhaaldelijk op
het inwendige leven vun Rembrandt,waardoor hij den schijn wekte tweepersoonlijkheden te zijn. Hij schilderde altijd anders dan men uiterlijkvan hem zou verwachten.Verschillende lichtbeelden helderdende lezing op. Ook waren vele re-producties van Rembrandt's schilderijen ter beschikking gesteld derGroep. We zagen de Nachtwachtde Staalmeesters, het Bruidje, Simeóniv den Tempel, zelfportretten vauRembrandt, een lundschup en ver-schillende etsen.

Het is wonder, dat op Curagao
nog zooveel van Rembrandt te vin-den was

De Voorzitter bracht den Spreker
dank en verklaarde, dat Luitenant
Vreede Rembrardt heel aardig hadnagevolgd. Deze lezing werd hetCuragaosche Publiek aangeboden alseen tegenbeleefdheid voor de velefijne attenties door de Marine tijdenshaar verblijf hier op Curagao ondervonden. Een act van piëteit wordtniet beoordeeld, maar dankbaar aan-vaard. Zoo had ook deze lezingeene hoogere beteekenis ontvangenen straalde in den gouden gloedvan dankbare piëteit. Geeu anderwoord dan dank paste op deze lezing.Curagao zal nog lang denkeu aanRembrandt eu zijn wisselvallig leven;moge Luitenant Vreede ook de
aangenaamste herinneringen meenemen van ons eiland.

Bizonder aangenaam was het Pa
ter Wahj.en, dat de Spreker goed
gereleveerd had, dat Rerabrandt's
kracht voortkwam uit zijn innerlijk
geloof. Rembrnndt zag de wereld als
een wondere schepping van Gods til
m »cht; daarom st ¡arde hij steeds in
het heldere licht.

Rerabrandt is de Prins, de Koning
der Holl indsche schilders, de eerste
in Nederland en nergens ler wereld
de t weede

Als volbloed Hollander is hij in
al zijn stukken echt Hollandsch,
oprecht er» eerlijk. Daarom juicht de
Voorzitter de keuze van den Spreker
toe. Hollands Glorie wordt ook ge-
deeld op Curagao, ook in de Kolonie
verheugt men zich over de grootheid
van Hollands roem. Ouze Nationale
Kunst wordt oo'- hier gewaardeerd,
gelijk blijkt uit de toezending van
zoovele reproducties liet Land van
Rembrand is ons Moederland en meer
ian ooit hobben wij dezen avond ge-
voeld de eeuheid vau den Holland
schen stam en de zedelijke grootheid
van Nederland.

Het orkest 6peelde een opwekkend
stuk en daarna 't „ Wien Neerlansch
bloed."

In opgewekte stemming ging de
vergadering huiswaarts. Van meer
dere zijden werd verklaard, dat de
muziek aan zulk ecu Avond een bi-
zondere attractie gaf. M.t dankb.ar-
heid erkent het Bestuur de medewer
king van den Heer .1. Monsanto,
cum suis.

V. V. V.
De „Vereeniging tot bevordering

van het Vreemdelingen Verkeer" Is
dan opgericht.

Dit is een feit, waarover wij ons
van harte verheugen. Spo.'dig zil het
blijken, vi»n welk groot nut deze
Vereeniging is voor onze stad ir» 't
bizonder en voor onze Kolonie in
het algemeen.

Wab ons ook grootelljks verheug-
de, was de mooie opkomst van leden
en belangstellenden. I e zaal van den
Kolonialen Raad wis goed bezet, eu
geheel de vergadering dóorheerschte
er een opgewekte toon. Men z»g, dat
er iets gevoeld worde voor deze Ver-
eeniging Dab was een zeer verblij.
dend teeken.

Aan de Bestuurstafel hadden plaats
genomen de Heeren Mr J.B. Gorsira,
Mr Ph. F. de Haseth-Evertsz, H.
H. R. Chapman, Dr. H. Ferötjson
en H. J. Cohen Henriquez.

Mr. Gorsira opende devergadering
en heette allen welkom. Hij bracht in
herinnering, hoe de aansporing van
Dr. Kraus had doen besluiten tot
e«n bespreking over de oprichting
der Vereeniging in een Bestuurs-
vergadering van de „Groep Neder-
landsche Antillen" van het „A. N V."
Er Werden eeuige Heeren aangezocht
om een Voorloopig Bestuur te vor-
men en de Statuten op te maken.
De Leden werden aangeworven, men
zou ook tot di oprichting zijn over-
gegaan, toen in Europa de "oorlog
uitbrak. Het gevaar van er in be-
trokken te worden, was voor Neder-
land niet denkbeeldig. De toestand
werd daardoor ook op Curagao on-
zeker, en zoo waren de tijden minder
geschikt om nieuwe Vereenigingen
op te richten. Nadat het gevaar van
oorlog voor Nederland wat vermin-
derd was, kon men toch nog niet
met de nieuwe stichting beginnen,
omdat er toen druk vergaderd en
gecollecteerd werd voor de Uitgewe-
ken BelgeD, voor heb Koninklijk Na-tionaal Steuncomité, en ten slotte
voor onze eigene armen van Curagao,
Aruba en Bonaire.

Nu al die drukte wat achter denrug is en de vrede in 't zichb, heefbheb Voorloopig Bestuur deze algemeene vergadering uitgeschreven,
om zoodra de Vrede er werkelijk is
met kracht de bevordering van hetVreemdelingenverkeer ter band te
kunnen nemen.

De Voorzitter verzoekt de Verga-
dering over te willen gaan tot oprichting der Vereeniging door goed-
keuring der Statuten.

De verschillende artikelen worden
voorgelezen.

Als contributie voor de gewone
leden, er zijn er reeds 127, werd
vastgesteld f 3

De Bijdrage der Donateurs, reeds13 gaven zich op, werd bepaald op
f 10, en de scheuking in eens, om
voor altijd Donateur te zijn zonder
verdere jaarlijksche bijdrage, op 50
Gld. gesteld.

Onder de artikelen is er ook een,
waarin de Pers wordt erkend envoordcelen worden verleend aan ver-
dienstelijke redacteurs.

Dit vinden- we zeer juist gezien
van de Samenstellers der Statuten.De Vereeniging zal haar grootsten
steun vindeu in de Plaatselijke Bla-
deu, en zeer dikwijls moeten inwer-
ken op hét groóte Publiek, wat
slechts te bereiken valt door úePers. Wij brengen hierbij beleefden
dank voor de aanbieding vau het
Donabeurschap aan onze redactie.

De Voorzitter deelde verder mede,
dat een redactiecommissie was be-
noemd tot samenstelling van een
reclameboekje, waarin reisgidseu

voor verschillende verbindingen v m
en naar Curac. io zullen worden op
genomen, prijsopgaven van auto
tochtjes etc. en zeer veel mooie foto's.Een kleine discussie volgde toen
over het artikel waarin gezegd
wordt, dat het Bestuur zichzelf aar»
vult uit de Loden ; een afgetreden
lid mag slechts eenmaal herkozen
worden

Luitenant Pieper vroeg, of het
niet jamnier was, dat eenverdieu
stelijk lid na zich goed erin gewerkb
te hebben, iem-ind die meb hart en
ziel voor de Vereeniging voelt, niebmeerdere malen herkozen zou kun
nen worden.

De Voorzitter antwoordt, dat het
Bestuur deze beperking met opzet
er aan heeft toegevoegd, om te
voorkomen, dat het Bestuur steeds
uit dezelfde Leden blijft bestaan zon
der ooit nieuw bloed be ontvangeu.
Het zal zeer zeker jammer wezeneen
verdienstelijk lid te moeten missen,
maar feitelijk is toch niemand on-
misbaar Qok mag niet worden ver
geten, dat de Leden eerst ¡ia 4 jaar
aftreden Wordt nu ecu verdiensbe
lijk lid herkozen, dan verlaat hij het
Bestuur eerst na 8 jaar zijn goede
krachten aan de Vereeniging te heb
ben besteed.

Hierna werden de Statuten als
goedgekeurd beschouwd en werd het
Reglement voorgelezen eu goedge
keurd.

Daarna moest worden overgegaan
tot de verkiezing van het Bestuur-
De Voorzitter legde uit, hoe de ver-
schillende posten onder het Voor
loopig Bestuur waren verdeeld. De
Heer Leon Leyba, afwezig, was On-
dervoorzitter, en de Heer Mr. Ch.
de i,a Tby Ellis tweede secretaris.

Deze had echter ecu brief inge-
zouden om van dit postje ontslagen
te mogen worden wegens te groóte
opstapeling van eigen bezigheden.

Op voorstel van den Heer Man-
rique Caphii»eB werd het geheele
voorloopige Bestuur definitief be-
noemd bij acclamatie der vergade-
ring.

De Voorzitter bedankte, ook na-
mens de Leden. De goedgekeurde Sta-
tuten zullen ten spoedigste den Heer
Gouverneur worden aangeboden om
rechtspersoonlijkheid te kunnen ver-
krijgen.

De Voorzitter stelde voor, Hare Ma-
jesteit de Koningin het Bescherm-
vrouwschap aan te bieden Welk
voorstel door de vergadering met

gejuich werd begroet, evenals de vol-
gende voorstellen om den Heer Gou
verueur Eere-voorzitter te benoemen
en Prof. Kraus Eere-lid.

De Voorzitter besprak verder het
plan subsidie aan te vragen en de
beschikbare gelden te bestedon aan
het samenstellen van het reclame
boekje. Later kon dan worden uit-
gezien naar een eigen locaal aan deHaven.

Een zeer opgewekte bespreking had
nu plaats over de samenstelling van
het boekje. De algemeene opinie der
Vergadering was wel, dat het niet
zoo goedkoop mogelijk, maar zoo
mooi mogelijk moest zijn, nieb hier,
maar in Holland gedrukt worden,
eu gratis ter verspreiding worden
neergelegd in de 1 .ssalous der boo
ben, iv de horels ebc. Ook voor de
leden zou heb beschikbaar zijn. De
onkosben zuiieu voor een groot deel
worden goedgemaakt door de adver-
tenties van de scheeps-agentsehappen,
hotelhouders, auto verhuurders, han-
dels-kantoren, en neringdoenden.

Luitenant Pieper vroeg, hoe het
Bestuur dacht over reclameborden.
Hij zegt dit, omdat Mr. Benedict
laatst als bij toeval, met zijn jacht
onze haven bezocht en er toen op
attent maakte, dat een reclamebord
in de jacht-club opgehangen, heel
wat bezoekers zou lokken. Mr. Be-
nedict heeft van hieruit nog getele-
grafeerd naar de Warrior om Mr.
Van der Bilt aan te raden een
bezoek aan Curagao te brengen. Ook
deze was verrukt over zijn kort
verblijf alhier. Een mooi reclamebord,
met de meest noodzakelijke gegevens,
zal onze haven meer bekend maken
aan de eigenaars vun pleizierjachten.

Pater Wahlen vestigde de aandacht
op het groóte reclamebord, dat in
Nederland door een schilder van
naam is vervaardigd voor de Cu-
rac,aosche Af leeling op de wereld
tentoonstelling te San Francisco.
Onze haven, en verschillende bedrij-
ven moeten daar zeer mooi op zijn
weergegeven. Als wij nu eeus aan-
vroegen om na afloop der tentoon-
stelling dat reclamebord hier te mo-
gen hebben, we hebben het toch ook
zelf bebaald, dan zoudabeen prachtige
versiering zijn voor het lokaal der
Vereeniging aan den Waterkant.
Kleinere reproducties zouden dan In
de Club van New-York en overal
elders waar het nuttig wordt geoor-
deeld, kunneu worden opgehangen.

De Heer H. «J. Cohen Henriquez .

Burgerlijke stand.
Opgaaf van het aantal geboorten, sterfgevallen en huwelijken, welkehebben plaats gehad gedurende de maand Maart 1915.

Geboorten. Overleden Aangegeven.
M. gesl. Vr. gesl in echt b. echt M. gesl. Vr. gesl. Levenl. Huwel.
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is zoo gelukkig te kunnen mededeelen,
dat dergelijk plan zeer goed te ver-
wezenlijken is. Juist dezer dagen
heeft de Tentoonstelling-commissie
verzocht, dat alles wat te San Fran-
cisco in onze Afdeeling was tentoon-
gesteld, ook op Curagao te bezich-
tigen mocht zijn. De noodige stappen
worden reeds gedaan om daartoe
te geraket». Aan onzen Vertegen
woordiger te Sao Francisco zal ge
schreven worden.

Na de leden eu belangstellenden
bedankt te hebben voor hunne op
komst, sloot de Voorzitter de ver
gadering.

Onze Uitvoer.
Gedurende het eerste kwartaal van

dit nieuwe jaar werd van Curagao
uitgevoerd voor een gezamelijke
waarde van f346,330.

Aan hoedan voor f 100,720„ phosphaat „ 49,645
„ steenkolen „ 156,895

Officiëeleberichten.

Bij Koninlijk Besluit van 9 April
1915 N0..19 is de heer I. H. Laing
erkend en toegelaten als Vice-Consul
van Groot-BritaDnië en lerland op
Curagao.

Aan den schrijver ten kantore van
dea districtmeester van het 2e. en
3e. district J. R. Beaujon is om ge-
wichtige redenen veertien dagen ver-
loof verleend.

Aan den hulpseiner bij den sein-
post op het Waterfort ('. F. C. v. d.
Wall Arnemann is tot herstel van
gezondheid veertien dagen verlof
verleend, en Louis E Regales is tij-
delijk aangewezen als zoodanig.

Aan den kommies 2de klasse der
belastingen alhier E. V. Garcia is
tot herstel vau gezondheid een
maand verlof verleend.

Posterijen.
TAjst van onafgehaalde en onbestelbaar

bevonden brieven

J. E. Debrot, D. P. Henriquez. Molsee
Henriquez, Alfred Klein, _n« Pañaranda,
Ernestina Puriel, Andrea L. Snijders, Víctor
Vasquez.

Aangeteekend stuk : Dilla P. de Weeber.
Drukwerken : B. M. Kraneveldt, ü. Ma-

rton, L. E. De Romero, Juan Toro.
Niet voor verzending vatbaar een brief

met onvolledig adree : Polytu Pool".
Marktbericht van denCuraçaoschen Handelsbond.

Van 28 Mei 1915.
AARDNOTEN (Pindas) perKG
ZOUT per vat Tan 130 K.G f 0.80
DIVIDIVI per K,G 0.05
ORAN/ESCHILLENperKG. lstkw, „ 0.30

ld. perKG. 2e kw. „-0.40
HUIDEN per K.G „ 0.60
GEITENVELLEN per K.G „ 0 80
WOL peí K.G 0.12
BCHAPENVELLEN per stuk 0.50
BEENDEREN per K.G , 0.02
RECINDS-ZAaü per K.G „ 0.05
HTROOHOEDEN (hiDpllapa. .
Kwaliteit No, 1 per dozijn „3.„ 1 (gebleekt) 3,12)*

2 „ „ 5.
i, it ** t, t tt —~
it ,t "tt t, " .... ,t _-^"

4 7tt t tt ra tt ■
5 „ „ OLA „ —.
6 „ , „ 8

tl .» ■ tl I, "-"" tt *r

h 8 t> i» OLA
„9 12.50
„10 „ OLA „„ 11 ..„ 12 „ „ OLA „
t> 18 „ ,t

,■ 14 „ „ OLA „
15»t tt *** »i »i """ it
1 van 25 cM. of minder f

Ratten.
Gedurende de laatste 8 dagen wer

den in het fiscalaat aangebracht en
door middel van petroleum verdelgd

23 ratten.

PROGRAMMA.
1. Soldatenblut Marsen v Blon.
2. Ouverture _ur Semlramide Marach

lote uitvoering O Koetstnl. ,
8. Herbswelsen Walier Waldteufel.
4. Fantlsie sur Caualerla Knsttcana

Mascagni
5. Semper Fldelis Marche J 1' Sousa
6. Selctlon Die lustige Wittwe F Léhar
7. Nina Mazurka Moroni
8. La negrita Joropo le ultv. P E Gutierre!

Zondagavond om 7.30 uur, Overzijde
Buitenland.

De binnenlandscbe toestand
van Italillë.

Is de houding der Italiaansche
regeering zeer moeilijk te begrijpen
en leent zij zich aan alle verouder,
stellingen, de binnenlandsehe politiek
is «eer duidelijk, maar baart zorgen
en kommernissen zonder einde aan
Balandra en zijn medewerkers van
het' ministerie.

Zeer begrijpelijk en vol waarheid
zijn de woorden vau Balandra aan
een afgevaardigde : „de binnenland
sche toestand geeft mij meer zorg
dan de buitenlandsche."

Wel nergens heeft de evooomische
crisis, door den oorlog ontstaan,
ongelukkiger gevolgen gehad dan in
Italië.

Vanouds is bet bekend, dat Italië'
eerder een arm land is. Vruchten
en wijn zijn bijna de eenige voort
brengselen. In de laatste twintig a
«lortig jareo heeft sich slechts in In t
Nuord.u van Italië de opkomende

industrie, vooral die der mechaniek,
beginnen te ontwikkelen, welke dan
ook in deze provinciën hare guustige
gevolgen deed gevoelen.

Van de handelshavens telt alleen
Genua mede. Aan bet buitenland is
Italië de hoofdproducten schuldig.
Graan, steenkolen, suiker, enz. be-
trekt heb Rijk uit het buitenland.
Overbekend is de emigratie der Ita
liaaneche arbeidere. Amerika, En
geland, Duitschland eu Frankrijk
tellen op gewone tijden honderd
duizenden Italiaansche werkers, die
in vreemde landen het dagelijksch
brood, dat het vaderland hun niet
kan verschaffen, zoeken en vinden

Nauwelijks voor het uitbreken van
het tegenwoordig conflict waren de
expeditie naar Afrika en de oorlog
met Turkije tot een einde gebracht.
Deze oorlog heeft Italië ontzaglijke
sommen gekost, zoodat een afge
vaardigde kon zeggen, dat men beter
en goedkooper de kolonie van Tur-
kije had kunnen afkoopen.

Tn de maanden Mei en Juni vaD
het afgeloopen jaar had Italië een
proeve vbd sociale revolutie te door-
staan, die met geweld moest onder-
drukt worden, en duidelijk deed
inzien, hoeveel macht de voorstan-
ders van revolutionnair optreden in
zekere streken en onder zekere be-
volking hadden verkiegen.

De oorlog deed al dadelijk de eco-
nomische crisis uitbreken. Uit Frank-
rijk, Duitschland, Eugeland, kwarnec
de Italiaansche landverhuizers terug
en vormden dadelijk een groóte
massa werkloozen, die door de open-
bare besturen worden onderhouden
en dadelijk het leger der revolution-
nairen versterkten.

De aankomende nijverheid van heb
Noorden veryiel bijua geheel. De
talrijke vreemdelingen, die den alge-
meenen rijkdom van Italië jaarlijks
met zes honderd millioen vermeer-
derden, bleven uit. Al spoedig kwam

febrek aan graan, hetwelk voor het
taliaanscbe volk, door de aange-

nomen levenswijze, van meer behoefte
is dan voor een andere bevolking
De voorraad steenkolen, beDoodigd
voor treinverkeer en nijverheid, was
weldra uitgeput, en zeer moeilijk
kan daarin worden voorzien.

De voorbereiding van het leger,
ná den oorlog met Turkije geheel
gedesorganiseerd, vroeg een milliard
lires. De leening hiervoor uitgeschre-
ven door de regeering, tegen vier
en een half procent, werd gedekt,
vooral door het patriotisme der
groóte bankinstellingen en de in-
schrijvingen der stedelijke spaarkas
sen. Het ministerie van oorlog en
de algemeene staf hebben noch tijd
noch geld verloren, en in negen
maanden wonderen van werkzaam-
heid verricht, maar moeilijk is aan
te nemen, dat in negen maanden
een leger geheel in vorm kan ge-
bracht worden

Het drijven der oorlogvoerende
mogendheden, om Itali. ín het con
flict te lokkon en zich meester te
maken der publieke opinip, heeft
den onrustigen geestestoestand der
bevolking teweeg gebracht.

Interventisten en neutralisten be-
kampen elkaar in bladen, op straat
en in meetingen, in vlugschriften en
spotbladen, met humor en met vloe-
ken, met stokken en revolvers.

In de groóte steden gaat geen
Zondag voorbij, zonder dat door
voor- en tegenstanders van oorl g,
klappen uitgedeeld worden. In het
begin heeft de regeering dit alles
toegelaten, misschien ook wel, om
een of andere mogendheid vrees in
te boezemen. Gedurende de laatste
maanden werd echter de strijd te
hevig en verbood men alle demon-
straties, maar de gewoonte is aan-
genomen et» nu vecht men tegeo de
openbare macht, om elkander klap-
pen uit te kunnen deelen. De ge-
moederen zijn zoo verhit, dat de
interventisten oorlog willen of revo-
lutie, de neutralen vrede of oproer.

De groóte leider der oorlogszuch-
tigeu is de oud-ufgev» ardigde Mu-
solini, die juist om zijn oorlogszuch
tige plannen de hoofdredactie van
het socialistisch partijorgaan moest
verlaten. Tot algemeeue verbazing
wist hij no<r geer» maand I .ter een
geheel nieuw orgaan, Popoio d'ltalia
op te richten met de uitgebreidste
informatiemiddelen en correspondent-
schappen. Volgens berekening vau
deskundigen moet Musolini op zn
minst een h¡»lf millioen ter zijner
beschikking gehad hebben. In alle
bladen ging toen de vraag, vanwaar
't geld kwam, welke vraag gemakke-
lijk door de lezers beantwoord werd.

Deze Musolini is in zijn blad en
op straat de hoofdman der oorlog,
zoekende partij, en zijn taal is in
den laatsten tijd bepaald opruiend
en revolutionuair, zoodat het onbe-
grijpelijk is, dat de regeering hier
niet optreedt Ook aan de vrijheid
of liever losbandigheid der pers
moet, vooral in bange tijden als de
onze, lekere grenzen gestel, worden

Met hem gaan mede al wat zich
republikein of anarchist noemt en
zekere elementen, die met geen par-
tljnaam aangeduid kunnen werden
en liever in troebel water visschen
dan een politiek ideaal nastreven.

Dat de vrijmetselarij, die hier nog
steeds groóte macht bezit, deze
oorlogsbeweging krachtig steunt, is
een bekend feit. Ook de nationa-
listen hebben zich door dezen Muso
lini laten medesleepen, totdat de
laatste, bepaaldrevolutiounaire uitin
gen, aan velen huuner de oogen
hebben geopend. Slecht is heb aan
te nemen, dab de leiders dezer be-
weging oorlog willen om den oorlog
of om Trente en Triest te veroveren.
Beter begrijpt men, dat zij den oor
log willen om gemakkelijker de re
volutie in het land te brengen.

De tegenpartij der neutralisben
besbaat uit de officiëele socialistische
partij, maar is nieb beber te ver
brouwen dan de andtre. Ook zij
willen niet den vrede en de algemeene
onzijdigheid om des vredeswil. Ook
bij hen zijn revolutiounaire inzichten
niet uitgesloten, evenmin als zij
karig zijn met anti-monarchistische
bedreigingen. Toen de oorlog meb
Turkije uibbrak, hebben ze gebracht
de algemeene werksbakiug uit te
roepen ei» hadden gaarne de wereld
het droeve schouwspel gegeven van
een land, hetwelk in ernsbige tijden
als een oorlogsperiode, verdeeld is.
De werkstaking mislukte, maar vast
ziju ze besloten de zaak te hervat
ten, nu Italië zich mengt iv het
tegenwoordig conflict. Hun kreet
van vrede en neutraliteit moet bij
de regeering de grootste achterdocht
wekken.

Het grootste deel der bevolKing,
bizonder de katholieken, staan met
de regeering in waakzame afwachting
der gebeurtenissen, die zich voordoen
iv deu wereldoorlog. fVaderlandsliefde bezielt hun hou-
ding. De n_ee_teu verlangen slechts
vreedzaam te werken, om de econo
mische crisis het hoofd te bieden,
maar oordeelt de regeering, in wie
zíj een volledig vertrouwen stellen,
het noodzakelijk op te treden, dan
zullen zij tot den laatsten hun plicht
doen en op geen offer zien, gelijk
het goeden burgers betaamt.^

De binnenlandsche toestand laat
zich gemakkelijker begrijpen, maar
is voor Italië gevaarlijker dan de
buitenlandsche.

Het Centrum

HAVEN-NIEUWS.
VAN 22 MEI-5 JUNI.

s.-iii,, \ Kapitein jAankomst' van 1 Vertrek } nattt

Pr d Nederland n A de Boer 20. Mei New-York 2i Mei Amsterdam
Maracaibo G W Goodman 22 „ New York 22 Maracaibo
Metida A .lohauson 24 Maracaibo 24 „ Laduayra
Merída AJohanson 26 La Guayra 2? „ Maracaibo
Maracaibo G W Goodman 27 , Maracaibo 27 „ New York
Caracas Fur.t 27 .. New York 27 La Guayra
Merída A .lohaoson 2 .luui Maracaibo 3 lunl Maracaibr,
Caracas Furst 2 La Goayra 2 New-York
Pr Fr Hendrik V Konlngstein 2 , Amsterdam 3 "w;Yoi*
Lodv Nassau H Wagemaker 4 „ Ïïew-*CÏ* \ " . A"»Hterdnm
Zulia B 8 Morris 5 „ New-York 5 „ Maracaibo

/

Savoia FFerraro 29 (.1 80 Mei Génova 29 of 30 Mei Colón

Kelioniiers. | Aa.tkoiu.t | van \ Sclioonnrs. Vertrek \ n.ftr.

Refugio H 22 Mei Aruba Clara C 22 Mei Klo Haeha
MariaLeoncita 23 „ Aruba Favorita 22 Pto Cabello
Brion V 24 „ Maracaibo MariaLeoncita 25 Aruba
Hirondelle H 25 „ Maracaibo Refug¡o fí 25 Aruba
Diana V 20 „ Maracaibo yirgiwa /_ 25 „ Vela de Coro
Angela V 26 Bonaire Amadeo V 25 „ Maracaibo
Electra 26 , Maracaibo pacela n 26 Maracaibo
SanFrancisco 26 Pto Cabello Cltmia n 30 „ - Maracaibo
Dmorah * 26 „ Pt Domingo sirena n 26 „ Margarita
Juan Luis H. 27 „ Aruba Juan Luis H 28 „ Aruba_____ H 27 „ Maracaibo .

" Deze golet liep de Dayboi binnen om w¡He van averil beloöpen op de reta Santo
Domingo—Curasao.

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 27n _Uei
a.s., en volgende Donderdagen
Belanghebbenden worden ver-

zocht den verkoop te voorko-
men, door de aanzuivering der
verschuldigde interesten.
Curagao, den 22en Mei 1915.

De Voorzitter,
A. JESURUN.

9—13

Bekendmaking.
Het publiek wordt herinnerd

aan Art. ■ 2 der Verordening
van 31 October 1901, 29 Janu-
ari 1902 (P. B 1902 No. 1),
thans luidende :

„ledere hond moet voorzien
zijn van :

10. een halsband met een
metalen plaat, waarop vermeld
staat de naam des eigenaars ;

20. een aan den halsband
vast te hechten penning, welks
vorm en opschrift jaarlijks in
de maand Mei door den Pro-
cureur-generaal wordenbepaald
en welke, op vertoon van eene
door den ontvanger afgegeven
quitantie, waaruit blijkt, dat
de in art. 1 bedoelde belasting
is betaald, vanwege het plaat-
selijk hoofd der politie tegen
den kostenden prijs wordt ver-
strekt."

De penning, waarop 's Rijks
wapen voorkomt, zal dit be-
lastingjaar den vorm van een
bel en tot opschrift hebben het
getal 19i5 boven, en hel volg-
nummer onder het wapen, en
aan de achterzijde het figuur
van een hond.

De penningen zijn aan de
hoofdwacht van politie in de
Willemstad verkrijgbaar tegen
betaling van tien centen.
Curagao, den lsten Mei 1915.

De Procureur-generaal,
J. B. Gorsira.

i
Heden gewerd mij het treurig bericht dat op den

2den dezer mijne geliefde Moeder,

MEVROUW DE WEDUWE

I Johanna Remiera v. d. Pavert Peelen, I
het laatste offer haars levens aart God gebracht heeft.

Rouwbeklag wordt niet verwacht, maar Vrienden
en Bekenden worden minzaam uitgenoodigd tot het
bijwonen der H. Mis van uitvaart, welke zal worden
opgedragen in de S. Anna-kerk op aanstaanden
Dinsdag ten half zeven.

P. fr. Steph. v. d. Pavert 0. P.

27 Mei 1915.

Photographische Inrichting.

Soublette et Fils,
HOPPIIOTOGRAFKN

VAN

\\. iVI. <|« Koningin il«^r B|«>d. rlanilrn

BEKROON I>

te Amsterdam 18b-3.
„ Antwerpen 1885,

Chicago 1893, on
„ Curagao. Eerste Prij* __«r_-

medaille, 1904., Brussel, 1910
Curagao, Waterkant Otra

banda.

7 Wire Fencing is best all through.
' T^w_ei»*daaw_fiom*sp#wal. «waJity of open

THE BEST h___.li «ïajerial—lom-h. p___hl_, mi _na. lon* lived
WlR£ Ut* old-tim* _on w.re. Tt i* tl.o bn_-.t (encina

«rif*poaaib.» ton-LaUitiiaad-i c
r !__._.______ H^nnljr f*lvar___r_ by euiown new and perfect

btoceaa. the wrii* ta poMtivcly rn___r_r_-.ptool

AU Suty Wïrea*od UnaWiniereEle_tr.ci.il yWeld»_
nol onlyafcmiearin it<w. alianiog_*H

-^^ ***__>»_
»o_twe-fWh*ñn« wrapa. .lampa *^S-.and tiea, bul pracbcoll. üinWomw p*_fca***j
tho tmmcs into an* pitee ol perfor- «r» "___!——-^
_____■___ 3 , _
IJoWwlt Wira Theiaia nowule wire to mala waclfu weight,

¡ñatead, heavierwire ia uaad and all the weight
NeWutaWa«_« i* finca. Stay wuci baing o( the urne iih as

line wirea, the
"Pittsburgh Perfect** Fence Uthe Strongeat¡otheWorld
73 StyUa aad «bc*, «dapted lo ever? pvrpoae—FlELD,
FARM. HANCH LAWK. POULTRY.

EVEKY «OU .VAtA.Hltt-ü PtRITtCT^^W J.H.E.JOUBERT
IJzerstraat N039 ÏSS»

CURACAO " ""

Exclusive Agent for the Dutch W I-

Adverteert stee(#
IÑ DE

Amigoe di Curasao.
... ,

i

, —— ■ . _..—

LONGMAN <fc MARTUKEZ.
NEW YORK.

(OPGERICHT IN HET TAAR 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 gratis verzonden.
Te koop bij C. WINKEL & ZONEN.

_i L'_ —»»—'— ii i —~__T
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