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AANVULLING-BEGROOTING
1916
MEMORIE VAN TOELICHTING.

Bij de Memorie van toelichting be-
hoorende bij de ontwerpverordening
tot voorloopigo vaststelling van de
koloniale huishoudelijke begrooting
voor het dienstjaar 1916, is de in-
diening van deze suppletoire begroo-
ting in uitzicht gesteld.

Van deze gelegenheid wordt gebruik
gemaakt om een verhooging van
het crediet voor schoolheboeften eu
andere kleine uitgaven voor de open-
bare scholen voor te etellen.

1. Verdere kosten van het onderwijs :
De verhooging ad f 800, — wordt
voorgesteld voor :

schoolbehoeften en andere uitga-
ven voor de openbare scholen ( Gura-
gao).

Dit crediet zal benoodigd zijn om
meubilair aan te schaffen voor de
nieuwe lokalen en voor de fröbel-
klasse aan de Wilhelminaschool.

(Zie noot 1. onder VI.)
11. Kosten voor verbetering van het

visscherijbedrijf in de kolonie. Aange-
vraagd wordt een crediet van f 2 300,
voor :

a Uitgaven voor onderhoud van
de koelhuizen op Aruba en Cu-
ragao (1) f 300 —b Voorschotten tot het
aanschaffen van booten
en vischtuig (2)..... 2000,—

I f 2300,-

-(1) De verschillende proeven, die
hier op visscber.jgebied wenschelijk
werden geacht, kunnen als geëindigd
worden beschouwd.

Alleen wordt nog voortgezet de
proef met het vischvervoer van Aruba
naar Curagao, voor welk doel ook
hier een behoorlijk koelhuis werd in
gericht, zoo als dit reeds eenigen
tijd op Aruba bestond

Beide koelhuizen zijn tot Septem-
ber a. s. gratis in gebruik afgestaan
aan den heer Eman van Aruba, die
geregeld niet zijn zeilschip de visch
van Aruba naar hier vervoert, en
tot het einde van het jaar, nog
zooveel als noodig is, door den ad-
viseur voor visscherijzaken zal wor
den geholpen. Na dien tijd is voor
het drijven van dat bedrijf de lei-
ding van een adviseur voor vissche
rijzaken onnoodig.

Zoolang er geen vaste overeen-
komst met eenige:; exploitant is ge-
troffen, waarbij alle kosten van on-
derhoud der koelhuizen voor diensrekening komen, dient er een post
te zijn om er deze kosten uit te
kunnen bestrijdeu. Daarin zijn ook
begrepen vergoedingen uit te keereu
aan den persoon of de personen,
die met in orde houden der machi-
nes belast worden in geval, dat de
zorg daarvan, zij 't ook tijdelijk,
op het gouvernement mocht komen
te rusten.

(2) Voor 1915 is voor voorschot
ten tot het aanschaffen van vis-
schersbooten uitgetrokken een be-
drag, van f 2 500.— dat vooral be-
stemd is t.r uitbreiding van de vis-
schersvloot op Aruba, waaraan be-
hoefte bestaat in verband met den
uitvoer van versche visch. Het aan-
tal vaartuigen stond tot dusver in
reden tot de behoefte aan versche
visch op het eiland zelf en dient
noodzakelijk eeue flinke vermeerde-
ring te ondergaan, nu er gelegen
heid is om de visch ook versch naar
elders te verzenden. Het bedrag van
f 2 500,— zal een begin van uitvoe
ring mogelijk maken, maar verdere
uitbreiding is gewenscht.

De stand der terugbetalingen,
waarvan hier een overzicht volgt,
is niet ongunstig te noemen, wan-
neer men rekening houdt met den

slechten econoraischen toestand opde benedenwindsche eilanden in delaatste jaren. Oogstraislukking druk-
te ook op die groóte rubriek vanvisschers, die de visscherij uls bijbe-, drijf uitoefenen.

Bedrag der
verschafte kredieten. Terugbetalingen

mo f 2 828,40J_ f 448 87_i' 1911 „4 026,04Jé „ 113177
1912 „ 2 581,90 „ 1 200 06*1913 „ 2 391,10 „ 1 300 97..1914 72165
1914 (tot
uit. April) 201 53,.

T0taa1..... 11 827,45 f 5 004 87
Be controle op de voorschottenkan worden overgelaten aan denadministrateur van financiën en den, gezaghebber van Aruba.
111. Traktementen of verlofstraktemen-ten, toelagen, bureélbéhoefteii en reis- en

verblijfkosten van den directeur en verdere
ambtenaren en bedienden.

De verhooging wordt voorgesteld
voor:

«. toelage aan een wachter bij hetkruitmagazijn, á f 0,90 daags
(Curagao) [1] f 329,40

b. toelage voot een assi-
stent-opzichter bij den
vuurtoren aan den
Noordwestpunt ( Bo-
o»-") (2) ... M 240,-

-f 569,40
(1) Daar het kruitmagazijn nietvoor eigenlijke militaire doeleindenwordt gebruikt en daarin, behalvehet buskruit voor de saluutbatterij,

ook buskruit voor „Openbare Wer-
ken" en voor particulieren wordt I
bewaard, wordt het regelmatiger
geacht deze toelage ten laste van
de koloniale huishoudelijke begroo
ting te brengen.

(2) In verband met de afgelegen-heid van de plaats, waar de vuur-
toren zal worden gebouwd, wordt,
ten einde de bediening van het licht
ten alle tijden naar behocren te
doen geschieden, de toevoeging vaneer» assistent-opzichter noodzakelijkgeacht. Voor de bezoldiging vandien assistent-opzichter wordt eenbedrag van f 240,— 's jaars voldoen-de geacht.

IV. Baggerwerken.
De verhooging wordt voorgesteld

voor;
arbeidsloonen, materialen en steen-kolen voor de baggertoestellen metbijbehoorende onderlossers (Curacao)
f4600.—

0
Ofschoon het nu moeilijk met eeni-

ge zekerheid is uit te maken, hoe-
veel aangeslibde grond er het andere
jaar uit de haven zal moeten wor-
den weggebaggerd, heeft onderge-
teekende het toch voorzichtig geoor
dBeld om daarvoor bet bedrag uit
te trekken, dat er in de laatste ja-
ren voor is toegestaan.

V. Verbetering van de St. Annabaai.
üit hetgeen dienaangaande reeds

aan den Raad is medegedeeld, blijkt
wel dat, welke weg er ook tot
beëindiging van de havenverbreeding
zal worden ingeslagen, deze in 1915 (nog wel niet voltooid zal worden, jHoeveel er in 1916 nog voor noo ,
dig zal wezen, is echter moeilijk te ,
schatten, vandaar dat de post voor (memorie wordt uitgetrokken.

VI. Buitengewone uitgaven voor onder. 'houd en herstellingvan de landsgebouwen
en eigendommen, de straten, de toegen,
enz., zoomede het maken van nieuwe 'werken. 'i

De verhooging ad f 19 940.— wordt !
voorgesteld voor de volgende wer- 1
ken op Curagao : i

a. Opbouwing van ecu verdieping iop het middelste gedeelte vande Wilhelminaschool [ ]

(1) f 8 900.-
Bijbouwing van een
overdekte speelplaats
en hiermede inverband
staande verplaatsing
van een gedeelte van
den riugmuur om de
Wilhelminaschool (2) „ 1 100 —

f ÏOOÖÖ'.—
b. Oververving van de

houtwerken van het
gebouw van Admini
stratie en Secretarieën
van het kantoor van
den hypotheekbewaar-
der (3) 550 —c. Oververving vvv de
buitenhoutwerken van
Gouvt rnementshuis en
het gebouw, waarin
het bureau vvv den
Gouverneur is geves-
tigd (4) 900 —d. Vernieuwing van do
bedekking van het
dak boven de balcón
kamer en van eenige
houtwerken en van bet
Gouvernementshuis (5) 550.—

e. Oververving van de
houtwerken van de
kazerne en de eetz .al
voor de manschappen
in het Waterfort (6) 1 100 —’. Daarstelling van een
schot ir» paviljoen 111
van 's Lands hospi-
taal (7) 200.-

-g. Daarstelling v»-r oene
nieuwe badplaats voor
mannen bij bet Lepro
zengesticht (8) 480.—

h Vernieuwing van de
houtwerken van hot
dak boven den regen-
bak bij bet hospitaal
van de quarantaine-
inrichting aan de Ca*
racasbaai en bijbehoo-
rende werken (9) 400.—

i. Daarstelling van eene
afsluitingbij de vleesch-
hal op Pietermaai
(10) f490-. van de
houtwerken van die
vleeschhal en bijkomen-
de werken (11)400.—

890.-
-j. Vervanging van de

dakbedekking van ge-
golfd gegalvaniseerd
plaatijzer van hot kan-
toor en de keuken der
slachtplaats door eene
pannenbedekkiDg, en
bijkomende werken (12) 350.—

k. Afrastering van het
tot de dokterswoning
op Pannekoek behoo-
rende erf (13) 200.,—

l Daarstelling van een
gebouwtje voor opbe-
waringvan plantzaad,
ten dienste vau den
landbouwkundige (14) 720.—

m. Vernieuwing van de
Breedestraat beoosten
de haven en een daar-
bij aansluitend klein
gedeelte van den Pie-
termaaiweg (15) 3 600.—

f 19 940.-

(1) Uitbreiding van de Wilhelmi
naschool is noodig, ten einde plaats
te krijgen voor een fröbelklasse en
een negende klasse, die waarschijn
lijk reeds het volgende jaar aan die
school zullen worden toegevoegd. Dieuitbreiding zal verkregen wordeo
door op het middengebouw eene
verdieping te zetten, waardoor het
aantal schoollokalen met drie zalworden vermeerderd.

(2) De ruimte onder de overdekte
speelplaats is niet voldoende. Meer
dere ruimte zal verkregen worden
door vóór het paviljoen-schoollo-
kaal eene overdekte speelplaats bij
te bouwen, in verband waarmede
een gedeelte van den ringmuur zal
moeten worden verplaatst.

(3) Het buitenverfwerk van de
kantoren verkeert ia zeer slechten

toestand. Het binnenveifwerk moet
worden bijgewerkt.

(4) De houtwerken van deze ge-
bouweu beginnen verveloos te wor-
den en dionen daarom te worden
overgeverfd.

(5) De zinken dakbedekking bo
ven de balonkamer is op verschil
leude plaatsen vergaan. Ook eeuig
houtwerk van het dik van het
Gouverneraentsbuis dient vernieuwd
te worden.

(6) Zoowel het hinner.-als het
buitenverfwerk van deze gebou-
wen verkeert in zeer slechten toe
stand.

(7) Paviljoen 111 in 's Lands hos
pitaal is ingericht voor besmette-
lijke ziekten. Iv deze zaal kunnen
16 patiënten verpleegd worden. Daar
er nooit zooveel patiënten in ver-
pleegd warden en er voor het groó-
te aantal andere patiënten, gedu-
rende de laatste jaren dikwijls naar
plaats gezocht moest worden, wordt
voorgesteld deze zaal ¡f te schot-
ten, waardoor een gedeelte ervan
voor laatstgenoemde patiënten kan
worden gebruikt.

(8) Door hare verkeerde ligging
kan de tegenwoordige badplaats niet
voldoende schoongehouden„worden.

(9) De houtwerken vau dit dak
ziju nagenoeg geheel door houtluis
verteerd.

(10) De voorgestelde afsluiting
zal dienen om na het sluitingsuur
verontreiniging van de vleeschhal en
van het terrein rondom dit gebouw
te voorkomen.

(11) De houtwerken van de vleesch-
hal moeten worden afgeschrapt,
tweemaal gegrond en tweemaal over-
geverfd.

(12) In 1912 is de pannenbedek-
king van de daken van de tot de
„lachtplaats behoorende gebouwen,
die wegens de veel te geringe hel
ling (± 020 M. op den Meter) bij
den minsten regen lekte, vervangen
door gegolfd gegalvaniseerd plaatij-
zer. Daar deze gebouwen onmiddel-
lijk aan zee gelegen ziju, is de ge-
galvaniseerd plaatijzeren dakbe-
dekking zeer aan vertering onder-
hevig, zoodat thans reeds deze dak-
bedekking is vergaan. Daarom wordt
voorgesteld weder eene pan tienbe-
dekking, maar nu onder de daar
voor vereischte helling, aan te bren-
gen waartoe enkele muren hooger
zullen moeten worden opgemet.eld-

(l3) Het erf .van de dokterswo
ning is thans niet van het overige
gouvernementsterrein op Pannekoek
afgesloten, zoodat geiten en var-
kens tot aan den ingang van de
woniug kunnen naderen, hetgeen
zeer ongeriefelijk voor de bewoners
is. Daarom is het noodig eene af-
rastering aan te brengen.

(14) In het jaar 1913 is, ten einde
plantzaad te kunnen opslaan, een
magazijn in den vorm van een ne-
gerhut gebouwd. Gebleken is, dat
dit magazijn uiet aan de eischen,
aan goede opbewaring te stellen,
kan voldoen. Daarom wordt het
noodig geacht een gebouwtje uit
steen te doen optrekken, met ce-
mentvloer en met pannen gedekt.

(15) De Breedestraat beoosten
de haven en een daarbij aansluitend
klein gedeelte van den Pietermaaf-
weg verkeeren iv zeer slechten toe-
stand. De vernieuwing kan moeilijk
langer worden uitgesteld.

Ondergeteekeude heeft aan Z. tí.
den Minister van Koloniën verzocht
om, wanneer gelden daarvoor be-
schikbaar kunnen worden gesteld,
de posten, welke Z. tí. van het wets-
ontwerp tot definitidve vaststelling
van de koloniale huishoudelijke be-
grooting voor 1915 heeft moeten te-
rugnemen, deze weder op de be-
grooting te brengen.

Daarom worden voor deze posten
geen credieten aangevraagd.

Willemstad, den sn. Juni 1915.
De Gouverneur van Curagao,

NUYENS.

Het Bisschoppelijk schrijven
VAN

Mgr. HEYLEN.

Herinneren uñj eventjes aan de feiten.
Den 22en Januari 1915 gaf het Duitsche
Ministerie van Oorlog een memorie uit,
waarin geloochend werd, dat in België
ook maar één gruwel doos DuLsche sól~
daten bedreven was en tegelijk,rtijd ver-
klaard werd, dat franctireurs en enkele
geestelijken de eenige schuldigen waren.
Het stuk werd in België geheim gehouden,
maar de Duitsche legaties kregen er ken-
nis van, en om. de Duitsche legatie te
Madrid deed aan de bladen sommige
mededeelingen uit datstuk. Ondertusschsn
kon „De Tijd" het stuk geven, eerst in
't Nederiandsch, daarna in het Duitsch
Brokken eruit werden overgenomen door
andere Nederlandsche bladen, en een dier
bladen viel in handen van Mgr. Heylen,
bisschop van Namen, die op 10 April
1915 tegen die beschuldigingen en bewe-
ringen opkwam.

De Tijd schrijft hiervan :
DU protestschrijven zal weerklinken door

geheel Europa ; het is 't meest geharnaste
verweer na den brief van Z. Em. kardi-
naal Mereier tegen Duitschland gericht.
Of de bisschop met gevangenisstraf zal
worden gestraft, dient men af te wachten.

Antwoord namens het Bisdom
Namen

(provincies Luxemburg en Namen)
op de nota van 22 Januari 1915
door den Pruisischen minister van
oorlog aan den kanselier von Beth-
man-Holweg overhandigd, en in het
Nederlandsen verschenen in „de
Nieuwe Rotterdamsche Courant" van
Dinsdag 23 Maart (avondblad B)
en in de „Reinisch-West-Falische
Zeitung" van Zaterdag 3 April 1915,
no. 264, onder titel: Ein gestolenes
Schriftstück."

Volgens de nota zou de burgerlijke
bevolking met toestemming van de
overheid wier proclamaties haar in
dwaling zouden gebracht hebben,
zich in zeer groóte mate hebbeu
overgegeven aan sluipaanvallen, aan
ecu ongeoorloofden burgeroorlog. Dit
zou zijn vastgesteld door honderden
fetuigen onder eede ; en het zou ook

oor niet één Belg ernstig in twijfel
worden getrokken. Gevolgenlijk
zouden dan ook de Duitsche gruwelen
geen monsterachtigheden zijn, doch
een rechtvaardige bestraffing van
den franctireurs—oorlog.

Bij meer dau één vroegere gebeur-
tenis werden dergelijke beweringen
formeel tegengesproken. Daar wij
hier te doen hebben met een officiëele
verklaring van het Duitsche gezag
hernieuwen wij de tegenspraak met
nog meer kracht.

Wij verklaren, met alle bewoners
van onze dorpen, zonder uitzondering,
met het geheele Belgische volk, dat
het verhaal van de franctireurs een
legende is, een verzinsel, een lastering;

Het is duidelijk, dat het Duitsche
leger op Belgischen grond den voet
heeft gezet en den inval is begonnen
met het vooropgezette idee, dat het,
evenals bij den oorlog van 1870,
iets dergelijks zou ontmoeten. Doch
de Duitsche verbeelding is niet zóó
groot, dat zij kan doen ontstaan,
wat niet bestaat.

Er heeft in heel België niet één
korps franctireurs bestaan

Dit is zóó zeker, dat Wij niet
aarzelen, het Duitsche gezag uit te
dagen, net bestaau van één enkele
groep frane-tireurs aau te toonen,
welke hetzij vóór, hetzij na den iuval
iv ons grondgebied is opgericht.

Men kent zelfs niet één afzonderlijk
geval, dat de burgers op de troepen
hebben geschoten, al zou zoo iets
niets verassende geweest zijn. Uit
verscheidene dorpen werd de bevol-
king verdreven, omdat, volgens de



officieren, een majoor zou zijn gedood
of ecu meisje een officier had willen
dooden, enz Doch nooit is de
z.g. schuldige ontdekt of met name
genoemd.

Men zal de waarheid niet veran-
deren met dergelijke algemeene en
versleten beweringen, welke het eerst
in onze dorpen zijn gedebiteerd bij
den doortocht der troepen ; bewerin-
gen, welke vervolgens door de Duit-
sche bladen zijn verspreid en die, —
nu nog — voorkomen in de minder-
soort, om niet te zeggen gemeene,
Duitsche litteratuur, geïllustreerd
door zoogenaamde tafercelen van
franctireurs." (1)

Men moet feiteu noemen, bewijzen
geven : welk is het dorp, welk is het
huis, van waaruit een Belg op de
soldaten heeft geschoten ? Hoe heet
de Belg, die met de wapenen in de
hand is verrast ? Welke zijn de
getuigen, die bij honderden onder
eede werden gehoord ? Laat men
vervolgens op deze gegevens een
onderzoek instellen, gelijk het her
haaldelijk is voorgesteld, geleid door
Belgische en Duitsche afgevaardigden
en voorgezeten door een neutraal.

Een eenzijdig onderzoek, zooals de
Duitsche overheid die voert, ia zon-
der bewijzende kracht. De resultaten
ervan worden bij voorbaat afgewezen..
Het berust niet op de voorwaarden
van onpartijdigheid, de afgelegde
verklaringen zijn verdacht, hetzij
door vreesaanjaging, hetzij door
door gemis aan gelegenheid, om vrij
uit te kunnen spreken ; het is zelfs
niet eens zeker, dat de verklaringen
getrouw zijn opgenomen, daar de
getuigen verklaringen moeten onder-
teekenen, welke zijn neergeschreven
in een taal, die zij niet verstaan.

Het Belgische volk, dat vertrouwen
heeft in de absolute waarheid en
de rechtvaardigheid van zijn zaak,
vreest geenszins het resultaat van
een ernstig onderzoek. In afwachting
daarvan, is het en blijft het zich
noemen „onschuldig."

En wat betreft de proclamatie van
de regeering, in welke het weinig
ontwikkelde deel der bevolking een
oproep zou hebben gezien tot den
algemeenen volksoorlog, — om te
kunnen beoordeelen, hoe slecht deze
beweringen gegrond zijn, leze men
den duidelijken en openhartigen tekst
van deze proclamaties, welke zijn
verspreid en aangeplakt door de
burgerlijke besturen. Het is al te
kinderachtig, en men moet wel een
zonderlinge opvatting hebben om
trent het Belgische volk, als men
geloofd, dat het dáárin „juist het
tegendeel van hetgeen er in staat"
zou hebben geleeen. En men kent
al heel slecht de bevolking van onze
beide provincies, welke in het geheel
niet oorlogzuchtig doch zachtzinnig
zijn en vóór den oorlog geen vij-
andelijke gevoelens tegen Duitschland
koesterden.

11.
Volgens de nota zou iedere ver-

klaring omtrent de martelingen, de
wreedheden en de onwaardige be
handelingen, door de Duitschers be-
dreven, gelogen zijn.

Om aldus „alles te ontkennen,"
neemt de schrijver van de nota een
zeer booze houding aan. Doch de
historische waarheid heeft haar rech
ten. Het is verre van ons, ook maar
iets te overdrijven. Wij beweren vol-
strekt uiet, dat alle tro.pen, welke
door once beide provincies zijn ge-
trokken, misdaden hebben begaan ;
het volk heeft herhaaldelijk aan
bevelhebbers en troepten den lof ge-
bracht, welke hun gematigdheid en
hun correktheid verdienden, maar
het is óók zeker en algemeen bekend,
dat de Duitsche troepen in de pro-
vincies Namen en Luxemburg
verschillende misdaden hebben be
dreven niet in een enkel afzonderlijk
geval, doch bijna algemeen en als
volgens een systeem. Want hoe zou
men ze als „persoonlijke daden"
kunnen beschouwen, wanneer ze bijna
overal op dezelfde degen, op een
front van dertig mijlen worden be-
dreven ? Wettige verdediging, straf
van franc-tireurs, zegt de Duitsche
minister.

Daarop werd ten Ie geantwoord.
Doch aangenomen (niet toegegeven)

deze onderstelling van wettige straf
van franc-tireurs t Wij beweren dan
nog, dat het onderzoek van ieder
bijzonder geval, waarin een dorp is
verwoest en de burgers zijn verdre-
ven, zal uitmaken, dat de straf zóó
buiten alle verhouding is met de
aangerekende schuld, dat er nooit
een reden zal te vinden zijn om die
straf te rechtvaardigen. Zoo is het
met wat geschied is te Ardenne,
Tamines, Dinant, Leffe, Neffe. Spon-
tin, Surice, Ethe, Tintigny, Houde-
mont en vele andere plaatsen, waar
dingen gebeurd zijn, zóó wreed, dat
zij eenmaal het menschelijk geweten
zullen ontroeren en zullen worden

(1) Zie: „Lüttig, Krieg und Sieg"
1914. (Berlin, Leipzich, Hermaan
Hullger, Verlag-Major Victor von
Stranz, „die Erobering Belgiens"
1914 (Wilhelm Roler, Minden iv
Westfalen).

gebrandmerkt door de l'uitsche recht-
vaardigheid zelve, wa.ineer zij er de
juiste kennis van krijgt en zij haar
kalmte zal teruggekregen hebben.
Buitendien, nog altijd een straf van
franc-tireurs iv sommige plaatsen
aannemende, — welk beschaafd
mensch zal de volgende handelingen
van soldaten durven rechtvaardigen :
stompeu en verwonden, allerlei \yreed
heden, barbaarsch eu bloeddorstig
optreden, wreede en onwaardige be-
handelingen, soms tegen eenvoudige
gijzelaars of gevangenen, het afma-
ken van gewonden, een drijfjacht op
vreedzame en ongewapende burgers;
gewapenderhand plunderen in onge-
looflijke mate ; priesters, jongelingen,
grijsaards, vrouwen en kinderen ge
bruiken als een verschansing tegen
de kogels en projectielen van den
vijand, het toerekenen aan de bur
gerlijke bevolking ea bloedige wraak
voor wettige oorlogsfeiteu van Bel

fdsche of Fransche soldaten ; het
usilleeren zonder onderzoek of gere-

gelde rechtspraak ; het uitdrijven
vau geheele gezinnen, geheele dorpen;
het in brand steken van bijna twee
honderd dorpen in twee provincies,
afgezien nog van de verwoestingen
door den veldslag zelven ; zedelijke
kwellingen van zwakke wezens en
dikwijls van geheele bevolkingen ;
verkrachting en moord van vrouwen,
meisjes en moord van zuigelingen, enz

Welnu deze misdaden zijn zoo tal
rijk, dat nu eens deze, dan gene,
soms ook verschillende voorkomen
in honderden onzer dorpen.

Onze menschen, die deze wreede
tooneelen hebben bijgewoond eu er
ontzettend door hebben geleden, zijn
vervuld van afgrijzen en schrik door
dergelijke barbaarschheid. Zij zeggen,
dat het een monsterachtige oorlog
is, gevoerd niet tegen soldaten, maar
tegen ongewapende burgers. De op
zich zelf reeds vreeselijke oorlogsfei
ten hebben zij vergeten en zij her-
iuueren zich uog slechts het leed,
in den loop van één enkele week
aangedaan aan een ongewapende,
ontstelde bevolking, welke was over-
geleverd aan de willekeur van wreede
soldaten. Men heeft gezegd (zou het
waar zijn) ? dat het aantal gedoode
burgers niet veel minder is dan dat
der gesneuvelde soldaten. Hetgeen
verbaasd doet staan is, dat er nog
niet meer slachtoffers zijn. Eu men
kan slechts de vindingrijkheid be
wonderen, waarmede de bewouer6
van plaatsen als Dinant, Tamines,
Spontin, Houdemont en zeer veel
dorpen van __ntre-Sambre-Meuse
ontsnapt zijn aan de uitroeiing, welke
was bevolen.

Duizenden en nog eens duizenden
ooggetuigen zijn bereid al deze feiten
onder eede voor een geregelde com-
missie van onderzoek te bevestigen.

111.
Wat nu in het bijzonder betreft

de houding van het Duitsche leger
tegenover de wereldlijke priesters en
de kloosterlingen :

le. De Duitsche minister beschouwt
als leugenachtig, iedere verklaring
omtrent martelingen, wreedheden of
slechte behandeling, welke hun zou
zijn aangedaan en hij verklaard dat
nimmer een Duitsche bevelhebber of
soldaat snoodelijk de hand heeft
gelegd op de goedereu of de perso-
nen der geestelijken.

De Duitsche regeering begaat hier
een onbegrijpelijke vergissing. Want,
ziehier de waarheid :

Ongeveer 250 priesters uit de pro-
vincies Namen en Luxemburg zijn
gefusilleerd of gewond of met geweer
schoten achtervolgd of tegen den
muur geplaatst om doodgeschoten
te worden, of ernstig en langdurig
met den dood bedreigd of onwaardig
en wreed behandeld, of naar Duitsch-
land gezonden, alles ondanks hun
algeheele ouschuld.

Buitendien zijn van zeer vele pries-
ters de pastorieën in brand gesto
ken, anderen is hun geld, tot vaak
hun eigen kleederen, linnengoed, meu-
belen, tot zelfs de-miswijn ontnomen.
Wij gaan bier stilzwijgend de moed-
willige en betreurenswaardige vernie
ling voorbij van de kerken en de
ongeveer vijftig heiligschennissen,
welke er ziju begaan.

2e. De Duitsche Minister zegt, hoe
bij overtuigd is, dat de Belgische
feestelijkheid alles gedaan heeft, om

et volk tot kalmte te brengen en
af te houden van aanvallen. Wij
nemen akte van deze verklaring,
welke een belangrijke en zonderlinge
stap achterwaarts is.

De Duitsche legers hebben zich dus
vergist, toen zij onze priesters bijna
zonder uitzondering beschuldigden
geschoten te hebben, franc-tireurs
te zijn, aanvoerders van franc-tireurs,
de bevolking te hebben opgehitst,
den tegenstand van de burgers ge-
organiseerd te hebben, enz. ; zij heb-
beu zich vergist, toen zij, als gevolg
van deze beschuldigingen, zeer tal-
rijke wreede handelingen tegen hen
pleegden en zes en twintig priesters,
soms met wreede verfijndheid, dood-
den.

Be. Om te bewijzen, dat de in
de nota vermelde pogingen van de
pastoors niet altijd met goed gevolg

bekroond werden, noemt men het
geval van den pastoor van Hollange
(bisdom Namen), die den 15 Augus-
tus 1914 zich tegenover generaal-
majoor Kühne zou hebben beklaagd,
dat hij tot zijn spijt er niet iv ge-
slaagd was, om verscheidene misda-
dige elementen vau zijn parochie
ervan af te houden, om van uit de
boomen op de Duitschers te schieten.--— Men kan wel geen ongelukkiger
geval aanhalen ! — Als meu een be-
toep wil doen op de persoonlijke
herinnering van generaal-majoor
Kühne, zal hij zelf erkenueu, dat
hij op 15 Augustus niet te Hollange
was. Er was dien dag te Hollange
geen enkele Duitsche soldaat.

Pas later is de generaal-majoor
te Hollange geweest en hij heeft toen
een kort onderhoud gehad met den
pastoor van Hollauge ; doch er is
geen enkel woord gewisseld, dat maar
in de verte lijkt op hetgeen hierover
is gemeld.

De pastoor spreekt hieromtrent
alles formeel tegen. En hij wenschl
ten opzichte van deze verklaringen
met generaal-majoor Kühne gecon
fronteerd te worden.

Het medegedeelde gesprek is des
te vreemder en hatelijker, daar de
Duitsche troepen en hunne leider,
zeer goed te Hollauge ontvangen
zijn dat de bevolking zich zonder
uitzondering gedragen heeft op on-
berispelijke wijze, zoodat zij niet de
minste ongerustheid inboezemde,
noch den pastoor der parochie, noch
deu Duitschen troepen. Niet alleen
is er geen enkel schot gelost tegen
de Duitsche troepeu, doch men dacht
er zelfs niet aan, dat het geval mo-
gelijk was. Ev bevond zich geen
enkel wapen meer in het dorp : alle
waren van te voren verzameld en
geborgen in het gemeentehuis vol
gens de instructie van het Belgische
goevernement.

Meer nog : ieder, die de bewoners
kent van Hollange, zacht van aard
en zeer vreedzaam, kan betuigen,
dat geen hunner, al hadde bij ook
wapenen gehad, er aan gedacht zou
hebben, om er gebruik van te maken.
Er bestaat een ander overtuigend
bewijs, dat er in Hollange geen enkele
vijandige daad is voorgevallen : Hol-
lange is namelijk een dier plaatsen,
waar geen enkel huis verbrand, geen
enkel burger gefusilleerd werd. Het
feit betreffende Hollange is dus valsch
in de onderdeelen en in het geheel :
dat meu daaruit oordeele over het
gegronde der conclusies.

4e. Hier eu daar, vervolgt de nota,
zouden zich enkele Belgische geeste-
lijken aan de zijde der franc-tireurs
hebbeu geplat»: «t, zouden wapenen
opgenomen of spionage uitgeoefend
hebben.

Wij wachten af, dat men op dit
punt bijzondere feiten aanhaalt, en
dat men bewijzen van schuld brengt;,
maar wij dageo het Duitsche bewind
uil, om de misdaad vast te stellen,
't zij voor de 26 priesters, die in het
diocees gedood zijn, 't zij voor de
honderden en honderden anderen, die
beschuldigd zijn van beschoten te beb
ben of die mishandeld ziju; en Wij
maken ons sterk, de onschuld van
ieder afzonderlijk te bewijzen.se. Onder 't aantal priesters, die
in 't bijzonder rekenschap hebben
gegeven, citeert de nota een prie. ter
uit het diocees: den pastoor van
Spontin.

Het Duitsche gezag kon niet on-
gelegener kiezen : weet het niet, dat
hij juist geen rekenschap kon geven,
wijl hij zouder onderzoek en zonder
vonnis terecht is gesteld na eene on-
menschelijke behandeling te hebben
ondergaan ? Wij getuigen zijne ge-
heele onschuld en Wij hebben de ge
gronde overtuiging, dat, als hij voor
de militaire rechtbank verschenen
ware, hij even onschuldig zou zijn
verklaard als zijn naburige collega,
de pastoor van Dorine, die beschul-
digd werd, geoordeeld en niet-schul-
dig verklaard.

60. Er bestaat in het diocees Na-
men geen enkel geval van soldaten
of burgers, die het geestelijk gewaad
misbruikt hebben als vermomming
voor het uitvoeren vanslinksche aan-
vallen. Het is volstrekt zeker, dat
geen enkel burger, onder de duizen
den gefusilleerden het geestelijk ge
waad droeg, eu dat alle zes en twiu
tig in het diocees Namen gefusilleer-
de, uiet zoogenaamde priesters of
religieusen zijn, noch vermomde bur
gers, maar echteen wezenlijke pries
ters Het is uauwkeuriger om te zeg
gen, dat zeer talrijke geestelijken,
bedreigd in hun leven door de wreed-
heid der Duitsche troepen, hun be-
houd slechts te dankeu hebben aan
de vermomming en de dracht van
burgerkleeren.

Wat de soldaten betreft, — als er
zijn, die van het geestelijk gewaad
misbruik maakten, dan zijn het
slechts Duitsche soldaten, die in me-
nige pastorie en zelfs in de kloosters
geestelijke kleederen hebben meege-
nomen. De bevolking van Dinant kan
getuigen, dat bij herhaling Duitsche
soldaten bemerkt zijn, die iv 't witte
kleed der reguliere kanunniken van
de Norbertijuer orde hunne officieren
bedienden aan tafel en er mee rond-

redeu in auto's; zij hadden deze klee
deren gestolen in de abdij van Leffe

70. Er zal door de bevoegde over-
heid geantwoord worden op het ge-
val van doctor Coenraets, vice-rec-
tor aau de universiteit te Leuven.
Volgens hetgeen gerapporteerd is
door eene persoonlijkheid, die het
rapport van de Commissie van on-
derzoek gelezen heeft, schijnt de Duit-
sche regeering ten opzichte van be-
weringen over dit rapport zonder-
linge vergissingen te hebben begaan-

Bovenstaande beschouwingen stel-
len de lichtvaurdigheid vast der be-
weringen, welke de Duitsche nota be
helst. Er is geen Belg, die ze niet
voor valfch, beleedigend en lasterend
zal houdeu, eu die er niet een ener-
giek en volhardend protest tegen zal
verheffen.

Het Belgische volk heeft veel gele-
den van een onrechtvaardigen inval,
die het heeft verdrukt en geteisterd.
Het koestert het bewustzijn, zich vau
alle misdaad in het wettige verzet,
dat tegen een iuvaller is gesteld,
onthouden te hebben. Het is niet
minder besloten, om eene correcte en
onberispelijke houding te bewaren
gedurende de bezetting. Wat 't niet
zul dulden is : de bevlekking vau
zijn naam door laster.

Het richt een dringend en smeekend
beroep op de onpartijdigheid en de
rechtvaardigheid van het eerlijke ge
weten en van de neutrale naties.

DE OORLOG.
We kunnen kort ziju deze week.

De hoofdbeweging van Duitschlaud
is nog altijd naar het Oosten om
de kracht van Rusland te breken.
Premyzl, herwonnen deer de Oosten
rijkers, heeft een leelijken klap gege-
ven aan deRussen, die een heel eind
terugweken. Ook in Koerland hebben
de Duitschers alles op haren en sna-
ren gezet en doen daar veel afbreuk
aan net Russische leger. Hun titanen-
kracht heeft de neerrollende lawine
tegengehouden en de macht der Rus
sen gebroken.

In bet Weeteu behaalden de Ver-
bondenen eenige voordcelen en wisten
de Duitschers terug te dringen, maar
de beweging is uog uiterst langzaam.

Ook de Italianen wonnen veld; doch
ook daar is het nog slechts kinder-
spel.

In de Dardanellen kwamen de vij
andige troepen tot volle actie.

Op zee is het tamelijk rustig en
wordt de invloed van Amerika merk.
baar. Er wordt niet meer zonder
voorafgaande waarschuwing ge
torpedeerd.

De staatssecretaris Bbyan is af
getreden en schijnt meer aau den
kant van Duitschland te wtaan
President Wilson heeft een tweede
Nota gezonden, waarin hij vasthoudt
aan zijn eerste eischen, dat geen
koopvaardijschip mag getorpedeerd
worden zonder voorafgaande waar-
schuwing.

Noord-Amerika blijft buiten den
oorlog.

Alleen Artillerievuur.
Uit het veld wordt aau de „Koln.

Zeitung" geschreven i

Er werden alleen artilleriegevech-
ten geleverd" — wie van onze vrien-
den in het vaderland kan zich een
voorstelling maken van de gruwelijk-
verheven kracht, welke in deze beide
woorden uit officiëele telegrammen
ligt ? Wat beteekent de zenuw-inspan-
niug van een infanterie-strijd, wat
zelfs een stormaanval vergeleken bij
het martelende, opzweepende zenuw-
vernielende donderen van een artille
riegevecht, dat een*etmaal duurt?
Met een salvo uit vier kanonnen be-
gint het, om dan over te gaan iv
een helsch concert. Fluitend sissen
de granaten van de veldkanonnen
door de lucht, sissend bruisen de
projectielen van de houwitsers en
rollen de ijzennassa's uit de mortier-
mondingen ded vijanden tegemoet,
die met gelijke munt betaalt. Over-
dag is de indruk geweldig, verhef-
fend en terneer drukkend. De waar
nemingen gaan door het oor naar de
hersens, waarop zij vallen als ijzeren
hamers. Er is geen ontkomen aan.
Meu zou willen uitroepen : „Halt,
een paar minuten maar halt I" Maar
overbiddellijk slaat de man met de
zeis op zijn ijzeren pauk.

's Nachts wordt de indruk deme-
uischer. Dan bliksemen in het roud
de vlammen uit de mouden der ka-
nonnen en de stralenbundels van de
ontploffende granaten. Tegen den
donkeren hemel verschijnen iv bijna
onafgebroken volgorde lichtende
puntjes, het hoogste punt van de
baan, door de projectielen beschre-
ven. Alles brult en kraakt, huilt en
sist, knettert en fluit, en al deze ge-
luiden vereenigen zich tot één geweld,
waarin men tevergeefs wacht op een
enkel rustig oogenblik.

Zoo gaat «tet verder, uren lang,
tot meu is uitgeput, tot de hersens

niet meer in staat zijn een indruk
op te nemen En dan, even plotse
ling als het begonnen i., houdt het
lawaai op De eerste minuten van
deze rust zijn angstwekkend. In de
ooren klinkt het kanongedonder nog
na eu de hersens trachten tevergeefs
ecu nieuwe gedachte te verwerken.
Langzamerhand gaat deze spanning
voorbij en keert de normale toestand
terug.

Heeft men ziju post echter in de be
schoten stelling, dan komt bij de
zenuwopzweeping door het geluid nog
het verschrikkelijke gevaar, waarte-
gen geen middel bestaat. In hel in
funterie-gevecht sta ik tegenover deu
vijand met hetzelfde wapen. Bij der»
stormaauval sta ik zelfs tegenover
hem, zie ik zijn gezicht en kan ik
mijn krachten met de zijne meten.

In het artilleriegevecht beu ik ech-
ter prijs gegeveu aan het blinde toe
val. Wanneer de eerste granaat ach-
ter mijn schuilplaats valt, de twee-
de er voor, dan zegt een stem in mijn
binnenste, dat de derde het doel zal
raken. En deze gedachten ziju het,
die het zenuwscheurende element van
den strijd vormen.

Ben nieuwe Vijand.
Er is een uieuw leger verschenen

aan het front in Vlaanderen, schrijft
August Monuet, de Belgische corr.
van de „Tel." en met dat nieuwe
leger bedoelt hij: een leger
van ratte o.

Sedert het overstroomd gehi.d
voor 'n groot deel weer werd droog-
gelegd, schrijft hij, is de streek aan
den Yser letterlijk verpest door dit
knagend gedierte. It» de loopgraven
krioelt het ervan. Wilden desoída
ten creen ernstiger» strijd tegen
aanbinden .... dan konden zij wel
dag en nacht aan den gang blijven.
Voor elke rat, die ze dood slaan,
komen er tien in de plaats. Ook
bepalen ze er zich wijselijk bij, hun
rantsoen, hun ransel, hun schoenen
en alles wat er voor ceu rat nog
al eetbaars aan hun lijf kan zijn,
tegen deze schaaaitelooze indringers
te verdedigen, cu daaraan hebben
ze al werk overhoop.

De houger heeft de vraatzucht
van dat onsympathiek gedierte tot
het uiterste geprikkeld ; in vollen
dag klauteren ze den soldaten op
't lijf, sluipen in ransels en brood-
sakken en halen er weg wat naar
hun gading is. Men stelt zich dus
allicht voor, wat het bij nacht moet
wezen, als in de loopgraven volstrekt
geen licht mag branden, en de sol-daten dus vrijwel weerloos aan de
ratten zijn overgeleverd.

Van slapen kan geen sprake zijn.
Wie maar even de oogen sluit,
wordt vaak gewekt door een beet
van een rat, en heeft dan alle kans,
om van zijn ransel nog 1 enkel de
gespen te vinden.

In een brief van een Belgischen
ambulancier lazen we, hoe hij, een
nacht der vorige week, een zijner
vrienden in de loopgraaf aantrof,
op het oogenblik dat hij volop in
gevecht was met een bataillon ratten,
die langs alle kanten storm liepen
op een brandend eindje kaars. Op
zeker oogenblik stiet de soldaat bij
ongeluk het kaarsje omver; het
doofde uit en iv de loopgraaf viel
een pikzwarte duisternis. Natuurlijk
hadden de ratten al dadelijk het
stukje kaars bemeesterd, eu toen
vieleu ze do soldaten aan, die tot
aan het krieken van den dag alle
moeite van de wereld haddeu om
zich de kleine knaagduivels van het
lijf te houden,

Het is zoo ver gekomen, dat de
manschappen verplicht zijn, dwars-
stokken te leggen over de loopgra-
ven, daaraan een touw vast te ma-
ken en aan dat touw dan hun
rantsoen op te hangen, zood.it het
in de ruimte bengelt, en langs géén
kant door ratten te bereiken is.

Onnoodig te zeggen, wat er met
de lijken gebeurt, die niet dadelijk
worden weggehaald. lederen dag
worden doode soldaten opgeraapt,
die reeds voor een groot deel ver-
bch.urd ziju, en zelfs gewonden wer-
den door de ratten aangevallen 1

Als men daarbij nog bedenkt, dat
er geen ijveriger verspreiders van
smetziekten zijn dan juist de ratten,
en dat er nu millioenen en millioe-
nen rouddrentelen op den onmete-
lijken modderigen doodenakker in
Zuid-Vlaauderen, dan kan men zich
allicht voorstellen, dat we tiet einde
van deze plaag nog lang niet heb-
ben gezien.

De Duitschers onderschatten blijk-
baar dit gevaar al even weinig ah
de geallieerden. Het is zeker, dat
ze 't onmogelijke doen om hun doo-
den binnen den kortst mogelijken
tijd op te ruimen. Zijn de spoor-
wegen niet al te zeer door treinen
met gewonden in beslag genomen,
dan zenden ze de lijken naar het
Walenland, waar ze in sommige
ijzersmelterijen verbrand wordeu,
maar is daar geen tijd of gelegen-
heid toe, dan worden de dooden
ecu eind achter het front, in zeer
diepe massa-graven bedolven.



Bij dit akelige werk moeten de
burgers helper», willen of niet. Bur-
gerlijke gevangenen wordeu niet
meer naar Duitschland gezonden,
maar in de eerste plaats voor deze
afschuwelijke karwei aangewezen
Velen zijn er gek van ontzetting bij
geworden.

AI de dorpskerkhoven liggen vol.
Op menige plaats zijn reeds nieuwe
begraafplaatsen aangelegd.

Ingezonden stukken.

Antwoord
aan den Heer

Ed.S.Lansberg.

In den Kol. Raad heeft de Heer
En. 8. Lansberg een aanklacht tegen
ons geuit, waartegen wij verplicht
zijn te protesteeren.

Vooreerst zijn onze stukken vt;ee
selijk overdreven.

Tweedens hebben wij dingen ge
schreven, die beslist onwaar zijn

Vooreeist die overdrijving. We zou-
den n. I. geschreven hebher», dat meu
hier den hongerdood nabij was, en
dat de kinderen hier vermageren tot
doorschijnend wordens toe.

Welnu hiertegenover sta onze ver-
klaring :

Nooit of nimmer hebben wij ge-
schreven, dat men hier den honger-
dood nabij is. Nooit of nimmer heb-
ber» wij in onze stukken het woord
„hongersnood" of,,hongerdood" ge-
noemd. Wel hebben we beweerd, dat
er gevallen zijn voorgekomen op
Aruba, dat er menschen van honger
gestorven zijn. En die bewering heb
ben we bewezen met een citaat uit

La Cruz" van 24 Dec. — een ci-
taat, dat nooit is weersproken. We
hebben het ook bewezen met een
statistiek over de sterfte op Saba-
neta. Op Sabaneta sterven andere
jaren ± 17 personen. En nu waren
er voor 25 Dec. reeds 45 gestorven.

Hebben wij nu daarmee gezegd, dat
Curagao den hongerdood nabij is ?
Is dat niet een schromelijke over-
drijving, een veralgemeenen van een
particulier feit ?

In eenzelfde veralgemeening vervalt
de Heer Lansbero als hij ons de
bewering aanwrijft, als souden de
kinderen hier op Curagao vermage-
ren tot doorschijnend wordens toe.
Ook deze zin is gebeel uit het ver.
band gerukt, en dus onwaar. Nooit
of nimmer hebben we beweerd, dat
de Curagaosche kinderen vermageren
tot doorschijnend wordens toe.

We hebben beweerd, dat verschil-
lende kinderen in de buitendistricten
's morgens niets auders kregen, dan
wat warm water en een klont brui-
ne suiker, — dat het soms gebeurde
dat er van die kinderen op school
flauw vielen van honger. En van
die kinderen beweerde ik — en blijf ik
beweren, dat zij vermageren tot door-
schijnend wordens toe. En als dat
voor den Heer Lansberg onbekende
toestanden ziju, dan is het dienstig,
dat hij zich eerst op de hoogte stelle,
vóór hij iemand van overdrijving
beschuldigt.

Alle Pastoors en Soeurs van de
buitendistricten kunnen de waarheid
dezer feiten bevestigen.

Rest nog de zwaarste beschuldiging :
we zouden een onwaarheid hebben
gesproken. We zouden n. 1. hebben
beweerd, dat hier het regenwater per
fiesch werd verkocht.

Om het belachelijke van dez9 be-
schuldiging in het volle licht te
plaatsen, zullen we letterlijk weerge-
ven, wat we over deze kwestie heb-
ben geschreven,

„In 1912 maakten we d< droogte
mee op Santa Cruz En toen werd N

het regenwater bewaard voor zieken.
Eens kwam in het late avonduur een
afgesukkeld, uitgemergeld Indiaansch
vrouwtje bij me aankloppen orneen
fiesch regenwater.

Regenwater? sprak de dienstbode,
en dat in deze droogte ? — Ja, maar
het was voor een ernstige zieke —Nu, dan was de zaak in orde. En
met tranen in de oogeu zag ik de
stumperd wegsukkelen in het duister
met naar fiesch regenwater, waar ze,
wie weet hoever voor geloopen had."

Ziedaar wat wij hebben geschreven.
Wij hebben, weliswaar, het Han-
delsblad niet bij de hand, doch we
zouden aan 24 groóte Hollandsche
bladen juist dezelfde copie. Eu al
die 24 copies hebben we zelf nage
lezen en verbeterd voor ze gepost
werden. En wat we hier weergaven
is er letterlijk uit overgeschreven.

Ziedaar nu de heele kwestie I Hoe
men daaruit kan lezen, dat hier het
water per fiesch verkocht wordt, is
voor ons een raadsel.

Ten slotte een kleine opmerking.
Als men wee maanden lang hard
voor Curagao heeft gewerkt, dan
maakt het een pijnlijken indruk al
dus te worden bejegend door de of-
ficiëele vertegenwoordigers van het

volk, waarvoor men moeite noch
zorgen heeft gespaard. Het zal ook
in Holland een zonderlingen indruk
maken en geenszins den goeden naam
van den Kol. Raad verhoogen.

Doch dit ligt buiten onze beschou-
wing. Ouze plicht was het te protes-
teeren, en ons recht is het publiek
eerherstel te vorderen voor een be-
schuldiging, die publiek tegen ons
werd iogehracht.

P. J. POIESZ.
Oud-lid v. h. Curagao-Comité.

G. W. K.
H. t „Curacaosch Weerbaarheids-

korps" hield Zondagmoigeu 11.
schietwedstrijd

De eereprijs, door den Gouverneur
aangeboden, werd gewonnen door
den heer M. de Veer Daal,.

Van de prijzen, uitgeloofd door het
Korps, werd de lste behaald door
den heer H. C. Broekman, de 2e
door den heer J. Halmever, de 3e
door den heer V. Pietersz, de 4e
door den heer W. H. van der Ree
en de 5e door den heer F Fobbes

Een door den kapitein komman-
dant der troepen en van het garni-
zoen en een door de officieren van
het Weerbaarheidskorp. uitgeloofde
prijs werden onderscheidenlijk ge-
wonnen door de heeren A. W. de
Haseth en L. Evertsz.

Onderwijs.

Bij resolutie van den Minister van
Koloniën zijn mej. H G. Peters en
K. Van der Heide, beiden Den Haag
resp. voor den duur van twee jaren
eu één jaaren tweo maanden gesteld
ter beschikking van den Gouverneur
van Curagao ter vervulling, althans
aanvankelijk tijdelijk, van het ambt
van onderwijzeres en onderwijzer
eerste klasse aan de „Hendrikschool"
te Willemstad in genoemde kolonie

Beiden ziju Dinsdag il. aangeko-
men met de „Oranje Nassau."

Berichten uit de Kolonie.
Mgr. Vuylsteke.

De Apostolisch Vicaris van Cura-
gao was begin Mei in Chicago. Van-
daar uit onderneemt Z. D. H. een
rondreis door de Hollandsche Kolo-
nies in Wisconty en denkt over drie
maanden op Curagao terug te kuu-
nen zijn.

Kerkelijke Berichten.
Zondagmorgen is de Weleerw. Pa-

ter BoNAVENTUBA EVERDINGEN met
de Esteïïe naar Aruba vertrokken om
den Pastoor van Sabaneta, Leo van
Hegelsom, te vervangen, die ver-
plaatst is naar Barber. Pater Ha-
gemans vertrekt heden met de Estélle
naar St. Eustatius om Pater Krij-
gers gelegenheid te geven naar Ne-
derland te vertrekken met verlof.
Ook Pater Potten vertrekt met
dezelfde Estette naar Bonaire ter ver-
vanging van Pater Bührs, die Ka-
pelaan wordt op Sta Rosa.

"**
De Eerw. fr. Ladislaus is gister-

avond naar Aruba vertrokken om
toezicht te houden op den verderen
afbouw der nieuwe kerk aan De
Noord.

Getracht zal worden dit nieuwe
gebouw nog vóór den regentijd on-
der de kap te brengen.

Poesías de J. S. Corsen.

In dank ontvingen wij boven-
staand, keurig uitgegeven, boekje.
Volgaarne voegen wij ons bij de
vereerders en bewonderaars van den
te vroeg ontslapen Curagaoschen
Dichter, J. S. Corsen. lemand, die
in het Papiaments'ih een stemming-
stukje dichten kan als Atardi, ver-
dient geëerd en gehuldigd te worden.

Zijne vrienden hadden hem geen
mooier gedenkteeken kunnen wijden,
dan deze prachtuitgave zijner verzen

Tegen 1 Gld is het boekje te ver-
krijgen bij A. Bethencourt e buos
Soublette et Fils, Alfons Navas,
en de Familie Corsen.

Naar de Bovenwinden.
Niet de Landbouwkundige, maar

de nieuwe Inspecteur vau het Onder-
wijs vertrekt heden naar de Boyen-
winden.

Officiëeleberichten.

De Roomsch-Katholieke Geestelij-
ken van den 2den rang in deze ko
lonie J. Poiesz en J. J. Potten zijn
in activiteit hersteld.

Gedurende de afwezigheid van den
heer E. H. L. Maduro is de Heer H.
P. Pieper tijdelijk benoemd tot lid

van de commissie tot het afnemen
van examens voor chauffeur.

De onderwijzeres bij het openbaar
lager onderwijs te 's Gravenhage,
Mej. H. G. Peters ie benoemd tot
tijdelijke onderwijzeres lste klasse, en
voorloopig werkzaam gesteld aan de
Wilhelmina-school; en de onderwijzer
bij het openbaar lager onderwije te
's Graven hage K. van der Heide tot
tijdelijk onderwijzer lste klasse aan
de Hendrikschool alhier.

Aan den Roomsen Katholieke Gees-
telijke vau den 2den rang op St.
Eustatius, J. F. A. Krugers, is tot
herstel van gezondheid een jaar ver-
lof naar Nederland verleend.

Verbetering.

In den uitvoerstaat opgenomen in
No. 21 van de „Curagaosche Cou-
rant" was abusievelijk gemeld, dat
van uit Aruba in het le. kwartaal
d.j. waren uitgevoerd 70 doz. Stroo-
hoeden, ter waarde van f 110.— Dit
moest zijn 4798 doz. ter waarde van
f 9,274.-

Hooge Gast.
De Engelsche Gezant te Caracas,

Mr Harford, vertoefde ceu paar
dagen op ons eiland en vertrok giste-
ren weer naar Venezuela.

Hem werd door den HoogEdelGe-
strengen Heer Gouverneur een lunch
aangeboden.

Examens.
Bij het Maandag 7 Juni gehouden

examen ter verkrijging van de be-
voegdheid als onderwijzer(es) 4e klas-
se slaagden 3 der 4 candidaten nl.
Mevr. H. DinzeyAnslijn van St. Mar-
tin N. G., Mej. J. C. Buncamper var»
St. Martin N. G. en Mej. M. M. de
Bruyn van Bonaire.

De „Cur. Crt."

Posterijen.

Lijst van onafgehaalde en onbestelbaar
bevonden brieven

BaHaela Barbato, María Hnchyett, Ma-
nuel Lustop. Romella Maduro, Gertrutda
Martij!), Johannes Silvana, Flarentina San-
tiago.

„angeteekende stukken : Maria Cisneros
de Machado (rebut), Guillermo Moneado
Morales (rebut,) .1. M. Ortega Martinun
(rebut.], A. E. Perliere ]rabut].

Drukwerken zonder adres : LEcho de
París, 9 stuks.

Nederlandsche Antillen.
Het Hoofdbestuur schrijft in zijn

Jaarverslag :
Deie Groep, in 1904 gesticht door

Kapt- J. A. Snijders Jr., heeft op
haar bescheiden gebied steed. ver.
dienßtelijk werk verricht en blijft de
rol, haar in onze Beweging toebe-
deeld va 10 jaren nog loffelijk vervul-
len.
Zij zoekt haar kracht in vaderland
sche bijeenkomsten, in het verschaffen
van studiebeurzen eu in het steunen
van noodlijdenden.

Gedachtig aan wat het moederland,
o m. door bemiddeling van het
A. N. V., voor de bevolking der
West-Indische eilanden heeft gedaan— men denke aan het „onderateu-
ningsfonds Nederl. Antillen" — heeft
ook zij zich nitt onbetuigd gelaten
toen het Nederlandsen Nationaal
Steuncomité een beroep in deze be
narde tijden deed, ook op de Neder-
landers in het buitenland.

Intus.cheu bleek de kolonie door
eene nieuwe mislukking van den
oogst andermaal hulp te behoeven
en aanstonds waren de Nederlandsche
vrienden weer bereid tot leniging
van den nood.

In het met dit doel gestichte Steun-
comité, waarvan H. M. de Koningin
het Beschermvrouwschap op zich
wilde nemen, nam voor het A. N. V.
zitting de heer Prof. Dr. J. Boeke,
lid van ons Hoofdbestuur voor de
Groep Nederl. Antillen, en wel als
ondervoorzitter.

Dat de arbeid der Groep door het
Curasaosche Gouvernement wordt
gewaardeerd, bewijst het feit, dat
het iv bet afgeloopen jaar zijn sub
sidie aan de Groep van f 750.— tot
f 1000.— heeft verhoogd.

Het ledental bleef vrij wel gelijk,
van de kleiuere eilanden kon meer
bewijs van meeleven blijken; maar
in verhouding toe het beperkte ge-
bied, mag de Groep Nederl. Antillen
een der beste heeten.

Het Nederlandsche Paviljoen op de
Tentoonstelling van San Francisco.

De Indische Mereuur van 30 April
j.l. bevat een bericht over de inwij
ding van het Nederlandsche pavil-
joen op 30 Maart j.l. Voor zoover
dit betnkking beeft op de koloniën,
nemen we het over.

Het gebouw vertegenwoordigt
met zijn inhoud eene waarde van
V/x millioen gulden. Het is prachtig
gelegen en trett door ongewone

kleurencombinatie. Het paviljoen is
verdeeld in drie secties, Nederland,
Oost-Indië en West-Indië. In ver-
band met het feit, dat Nederland
de tweede koloniale mogendheid is,
wordt de grootste ruimte ingeno-
men door de koloniale tentoonstel
ling, aan welker ingang zich een fon-
tein verheft, van blauwe Delfjbsche
tegels met het Nederlandsche wapen.

Bij het binnenkomen treff .u flinke
diorama's vau Indië het oog van
den bezoeker, onder andere, vnu
de bergen van Java, met hun thee-,
koffie-, kma- en rijstvelden, verder
van suiker-, rubber-en tabakvelden.
Alle producten van Indië zijn daar
aanwezig, terwijl de omvang van
elk bedrijf door statistieken wordt
duidelijk gemaakt. De vitrines zijn
van het beste Javateakhout door
inlandsche arbeiders vervaardigd eu
prachtig gesneden en gebeeldhouwd.
De andere tentoongestelde zaken
zijn koper, uit de hand bewerkte
zijden stoffen, draperieën, artistieke
lederen boekbanden en alle mogelijke
Indische houtwerken.

In de West-Indische afdeeling be-
vinden zich de hoofdproducten van
Curagao in hun verschillende stadia
van wording er» een groot schilde-
rij, voorstellende de haven van
Curayao.

MarktberichtvandenCuraçaoschenHandelsbond.

Van 11 Juni 1915.
AABDNOTEN (Pindas) per KG
ZOUT per vat van 130 K.G t 0.80
DIVIDIVI per K,G 0.05
ORANJES.HILLEN perKG. lstkw. „ 0.80

ld. perKG. 2ekw. „ 0.40
HUIDEN per K.G „ 0.60
GEITENVELLEN per K.G 0.80
WOL pc» K.G 0.10
SCHAPEN VELLEN per stuk „ 0.50
BEENDEREN per K.G 0.02
RECINÜS-ZAaD per K.G , 0.05
STROOHOEDEN (hlDpllapa. .
Kwaliteit No, 1 per dozijn „3.„ 1 (gebleekt) 3.12X
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Muziekuitvoering.

PROGRAMMA.
1. Hertog Altrad Marsch Komiak
2. Ouverture tur Norma Belllnl
3. Enauafio Seductor Valse J. Rosas
4. Selectlon tur la Musite de Portlcl

(16 ultv.] Auber
5. TJakra Negara Marsch Dr. Portlnger
6. Fantalsle aur Faust Gounod
7 Sylvla Scherto for Piccolo

Ie ultv Th. Le Thlerre
8. El Despertador Dama J. Boeka ljon

Zondagavond om 7..30 uur Overzijde

Es Arriesgado Experimentar.

Debilidad pulmonar es peligrosa y
requi.re un poderoso remedio, la
Emulsión de Scott que la facultad
médica recomienda calurosamente.
Tos, bronquitis, catarros, anemia,
predisponen el sistema para el des-
arrollo de la tisis. Tómesa á tiempo
la Emulsión de Scott para evitar
tan terrible mal. Vea lo que sobre
esta medicina-alimento dice este doc-
tor, que lleva más de veinte años
de ejercer la medicina :

"Hace más de 25 años tecoto cor»
éxito siempre admirable lafamosa
Emulsión deScott de aceite debacalao
puro con hipofosfitos de cal;y soda,
para toda clase deenfermedades del
pecho, desde simple debilidad pul-
monar hasta tisis declarada. Si no
es panacea de todas ellas, por lo
menos es siempre un poderoso recon-
stituyente pulmonar. DonFrancicso
Velasquez, Manizales, Colmbia. 1

iimtisM Ito» m

(35sten faargang]
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
Gemeeuten, Tramweg- en andere
Maatschappijen.

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

tot 100 nummers van uitlootbare fondsen.

BUREELEN:

BILDERDIJKSTRAAT 98, DEN HAAG.

BONDGENOOTENSTR. 19, BRUSSEL
Proefnummers zijn gedurende een

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

iJSko" » -_j_K

'____■/

Emulsión deScott
No contiene drogas nocivas
No contiene aceite adulterado
No contiene alcohol

Pero si contiene todos los

L elementos necesarios para dar
salud y robustez.



Ratten.
Gedurende de laatste 8 dagen wer

den in het fiscalaat aangebracht en
door middel van petroleum verdelgd

18 ratten
Dankbetuiging.

Ontvangen van de firma Winkel,
en ('o een proeffleschje Echte Cu-
ragao Likeur."

Buitenland.

De Dardanellen.
De „Frankf. Ztg." gaat in een hoofd-
artikel, waarin zij de jongste gebeur-
tenissen aan beide zijden der Durda-
nellen, uitvoerig bespreekt, wat die-
per in op de buitengewone moeite,
welke Engeland zich voor het vero-
veren van Konstantinopel geeft. Na
een opsomming van Engeland's mis-
lukte pogingen om anderen de kas-
tanjes uit het vuur te laten halen,
zegt het blad : De groóte beteekenis
welke men te Londen aan de Darda-
nellen hecht, komt vooral uit, wan-
neer men nagaat het buitengemeen
groot aantal manschappen, dat
Groot-Brittannië aan deze onderne-
ming offert en des te meer valt dit
in 't oog, waar Engeland toch waar-
lijk niet te dik in de mannetjes zit,
getuige het gebrek aan soldaten op
het westelijk oorlogstooneel. De stra-
tegische waarde, welke een vrije ver-
binding met Rusland voor de Enten-
te heeft, is zeker niet te overschatten.
Intusschen is wellicht voor het En-
gelsche ministerie de overweging al
niet minder gewichtig, dat men zich
in elk geval tegenover deu Russischen
bondgenoot in het bezit vau een
waardevol onderpand wil verzeke-
ren. Een overeenstemming over het
toekomstige lot van Konstantinopel
en van de zeeëngten is ongetwijfeld
tusschen Londen en Petersburg nog
niet tot stand gekomen.

Bovendien moet het bezit voor En-
geland daarom van onschatbare
waarde worden geacht, omdat Enge-
land vroeg of laat zijne betrekkingen
met Rusland toch weder op deu nuch-
teren bodem van werkelijke belangen
zal moeten stellen, doch een andere
voorname reden weegt voor de Lon-
densche regeering nog zwaarder. En-
geland heerscht over meer Mohame-
danen dan Turkije en 't begint reeds
van den „Heiligen Oorlog" de na-
deelige gevolgen in zijn grootsteen
rijkste koloniën te vreezen. Daarom
moet het prestige gered worden en
door een slag tegen Konstantinopel
als het hoofd van het Osmanische
rijk hoopt zij zich van de knagende
zorg over haar Mohammedaansche
onderdanen te bevrijden. Daarom is
Engeland geen offer te zwaar.

Omtrent de gevechten aan de Dar-
danellen is er weer geen nieuws van
beteekenis. üit Londen wordt gemeld,
dat de Engelsch-Franeche landings-
troepen de Turksche tegenaanvallen,
welke gaandeweg in kracht vermin-
derden, hebben afgeslagen. De ver
liezen van het leger ziju noodzake
lijkerwijze zwaar.

Er i. reeds een lijst gepubliceerd
van dertien officieren van het Brit-
sche Middellandsche Zee-expeditie
korps, die gewond werden, bevatten-
de de namen van twee generaals-
majoor, van wie er één aan zijn
wonden is overleden (waarschijnlijk
generaal Hasler).

De opgave over de sterkte der
Fransch-EDgelsche troepen aan de
Dardanellen wisselen af tusschen
100.000 en 150.000 man. Er zijn
daarin, volgens Duitsche berichten,
groóte gapingen ontstaan door Mo-
hammedaansche overloopere. Die ga-
pingen kan men slechts onvoldoende
door nieuwe versterkingen aanvullen.

Nu de aanval op de Dardanellen
is hervat vindt het Grieksche blad
„Embros," dat in betrekking met de
Grieksche regeering staat, steun van
Griekenland nutteloos. Voor het in-
grijpen van dat land acht men het
thans algemeen te laat.

Toch is er nog een deel der Griek,
sche pers, dat er op wijst, dat, ter-
wijl de Engelech-Franschestrijdkrach-
ten onvoldoende blijken te zijn, ürie
kenlands hulp wel eens onmisbaar
zou kunnen wezen.

Volgens een bericht aan de „Frankf.
Ztg," uit Konstantinopel zijn de En-
gelsch-Fransche verliezen bij de Dar-
danellen enorm. Sommige afdeelingen
van de troepen der geallieerden ga-
ven zich troepsgewijze over.

Onder deze orustandigheden-schijnt
het uitgesloten, dat het Engelsch-
Fransche corps zijn centrum te Kaba-
Tepe houden kan en wel te meer om-
dat de vreeselijke slagen door den
linker- en rechtervleugel ondervon
den, op het centrum sterk demorali
seerend inwerken.

Toch zal aan de Dardanellen een
nieuwe poging tot doorbraak wor-
den beproefd.

Zonder landingsleger, dat was
reeds duidelijk geworden, ging het
niet.

Áan de „Times" werd uit de Mid
dt llandscho 'Zee geschreven i

Het tot zinken brengen en bescha-
digen van eenige oorlogsschepen op
18 Maart was een onaangename
verrassing, te meer waar de berich-
ten der voorafgaande dagen alle
gunstig luidden. Wij hebben echter
te weinig rekening gehouden met de
moeilijkheden, welke de vloot moest
overwinnen, moeilijkheden, welke
eerst goed beginnen, wanneer men
de Straat uudert.

In de dagen der zeilschepen vorm-
den de Dardanellen reeds een hin-
derpaal, waaraan geen enkel admi-
raal gaarne het hoofd zou hebben
geboden. Thans zijn de moeilijkheden
vertienvoudigd door ver dragend
geschut, torpedo's en mijnen. Toch
is de admiraliteit overtuigd, dat de
Dardanellen geforceerd kunnen wor-
den en deze overtuiging is versterkt
door de poging op 18 Maart. Het
zou weliswaar verlies van schepen
beteekenen, maar de vloot zou niet
aarzelen, om dat offer te brengen.

Maar tenzij er een krachtig leger
is om het schiereiland Galllpoli te
bezetten op het oogenblik, dat de
vloot de zee vau Marmora invaart,
zou de Straat der Dardanellen on-
middellijk achter haar gesloten wor-
den en wanneer de Turken, aange
zet. door de Duitschers, besloten om
den oorlog voort te zetten, zal zij
zich opnieuw een uitweg naar buiten
moeten banen en ecu mijnenveld
schoonvegen.

Het weerstandevetmogen der oude
Dardanellenforten was verrassend.

Die bij Dedduf Bahr en Kum Kale,
aan de Noordelijke en Zuidelijke in
gangen der Dardanellen waren op
den 19en Februari aan een hevig
bombardtment blootgesteld van de
gecombineerde vloot, en dit was van
dien aard, dat meu niet geloofde,
dat er nog een steen van op den
anderen gebleven was. Toen echter
de landing, troepen de aangerichte
schade konden opnemen bevondeu
zij, dat die schade uog betrekkelijk
gering was. Verscheidene kanonnen
waren nog intact. Het vernielingswerk
moest dus door de landingstroepen
voortgezet worden, en thans is er
vau die forten niet veel meer over
dan puinhoopen.

Op dezelfde wijze zijn de forten
van Techanak aan de Aziatische
zijde van de Straat en die bij Kilid
Bar aau den Eurcpeeschen oever
evenals de batterijen no. 7 en 8
verderop op 17 Maart tijdelijk tot
zwijgen gebracht, omdat zij door
zulk een vuur overstelpt werden, dat
de kanonniers de wijk moesten ne-
men. Maar de ervaring vau 25
Maart heeft bewezen, dat verschil-
lende batterijen nog niet buiten ge-
vecht zijn gesteld ; de „Irresistible"
cu de „Ocean" hebben dit onder-
vonden.

Zóó lezen we in de „Tel.", die
verder resumeert en o. a. vertelt :

Indien het terrein aan de Euro-
peesche en Aziatische zijde van de
Straat vlak was, zou de taak be-
trekkelijk gemakkelijk zijn, omdat
de vijandelijke kanonnen bestreken
konden worden door de 15 cM. ka-
nonnen vnn de schepen. Ongelukkig
is juist het tegenovergestelde het
geval.

Het schiereiland Gallipoli is een
doolhof van heuvels, dalen, kleine
rivieren, bergruggen en toppen, die
geen regelmatige keten vormen en
die speciaal door de natuur ont
worpen schijnen, om bij de verdedi
ging van de Straat te helpen. Ten
deele heeft het land zware bosscheD,
op andere gedeelten zijn de boomen
schaarsch en er zijn stukken laag-
liggend terrein, die nog ontgonneD
moeten worden. De kust rijst steil
en tamelijk hoog op. Deze voor-
naamste moeilijkheid moet overwon-
nen worden, opdat de schepen hun
doel kunnen bereiken.

In deze heuvelachtige streek zijn
ontelbare plaatsen, waar kanonnen
verborgen kunnen worden, in dalen,
achter heuvels, of onder boomen.
WanDeer een kanon of batterij door
een vliegmachine ontdekt is, is het
soms noodig recht over den top
van verscheidene heuvelruggen te
vuren en de barstende projectielen
kunnen niet gezien worden, zelfs niet
in de uitkijk masten. De Aziatische
kust van de Straat ie lager en wordt
over bijna de geheele lengte door
de Europeesche zijde beheerscht. De
heuvels liggen niet zoo dicht bij het
water en het is daarom gemakke-
lijker de plaats van de batterijen
op die zijde vast te stellen.

Het bezetten van het schiereiland
Gallipoli zou het mogelijk maken
de Straat voor de schepen vrij te
maken, omdat, zooals reeds gezegd
is, de Noordelijke oever den Zuide-
lijken beheerscht en de vijandelijke
artillerie aan de Aziatische zijde
daardoor op een afstand kan wor-
den gehouden

Zulk een poging, om de zeeëngte
van 't Noorden uit met een leger
te bemachtigen, is begonnen.

Uit Londen wordt bericht:
De algemeene aanval op de Dar-

danellen is door leger en vloot her-

vat. De ontscheping van het leger
onder dekking van de vloot, begon
vóór zonsopgang op verschillende
punten van het schiereiland Gallipoli,
en was, ondanks den ernstigen tegen
stand van den vijand, die zich in
sterke, door prikkeldraad beschermde
loopgraven had verschanst, een vol-
ledig succes.

Vóór het vallen van den nacht
waren groóte troepenmachten aan
land gezet. De landing en de op-
marsch van het leger worden voort-
gezet.

De uitslag zal veel afhangen van
de grootte dier troepenmachten.

De Turken zijn zeer verontwaar-
digd nu gebleken is, dat de grana-
ten, waarmee de Dardanellen werden
gebombardeerd, Amerikaatißcb fabri-
kaat zijn.

Wanner de actie der geallieerden
mocht slagen, zal wel het eerste
gevolg wezen, dat Griekenland zich
aan díe zijde stelt.

Volgens het Atheensche blad Em
bros" heeft het Kabinet Goenaris
bij onderhandeling met de Entente
over deelneming van Griekenland
aan den oorlog de volgende eisenen
gesteld : le. volkomeu waarborging
van de integriteit van Griekenland ;
2e. samenwerking van den Griekschen
generalen staf met de staven der
Entente tot nader onderzoek van
verplichtingen eu afspraken ; 3e. een
politiek verdrag en militair bondge-
nootschap, geldig ook na afloop
van den oorlog.

Vooral wil men dan beschermd
worden en blijven tegen mogelijke
aanvallen van Bulgaarschen kant.

Uit Atheue wordt aan de „Köln.
Ztg." gemeld, aldus een part. tele-
gram uit Keulen aande,,N R Ct.",
dat de Duitsche regeering de Griek-
sche verzocht heeft de officiëele
Grieksche gegevens nopens het in
den gropd boreu va o het Grieksche
stoomschip „Hellispontos" dooreen
Duitsche duikboot, over te leggen.
Op grond van hetgeen tot nu toe
is gebleken, schijnt men met een
ongelukkig toeval te doen te heb-
ben. Duitschland legt er nadruk op,
dat de bedoeling verre is geweest
een Grieksch stoomschip te vernie-
len en belooft, nadat de feiten be-
vestigd zijn, behalve een betuiging
van leedwezen, ook de betaling van
een schadevergoeding.

Uit Rome wordt aan Het Oentrum
geschreven :

Een feit, dat zeer de aandacht
trekt en algemeen van het grootste
gewicht wordt, heeft zich voorge-
daan.

Aan een senator, zeer bevriend
met Prins Von Bülow, zou deze
laatste medegedeeld hebben, dat tot
zijn grooten spijt de onderhande-
lingen zouden uitloopen op een ver-
breken, en Duitschland dit als een
ramp beschouwde. Het spijt mij, te
moeten zeggen, dat Duitschland, in
het droevig geval van een oorlog
van Italië met Oostenrijk, tot het
einde zijn plicht zou volbrengen eu
met Oostenrijk tot het einde toe
zou medegaau.

De senator Carafa d'Andria heeft
dit aan verschillende leden v.iv den
Senaat medegedeeld. Later is dezelfde
senator ontvangen door Salandra,
aan wieu hij de woorden van Von
Bulöw zou herhaald hebben.

Dit bericht verscheen tegelijk io
de „Messagero'' van Rome, de
„Stampa" van Turijn, de „Mattino"
van Napels. Volgens dezelfde be-
richtgevers zou Salandra gezegd
hebben : „Het spijt mij, maar als
het over de belangen vau het vader-
land gaat, zullen wij tegen wien
ook onze plicht doen."

' Men begrijpt gemakkelijk, dat dit
bericht grooten indruk gemaakt heeft
vooral daar de zenuwachtige span-
ning ten hoogste gestegen is.

Een officiëele mededeeling van het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken
ofwel van Salandra erkent, dat de
senator Carafa d'Andria bij den
Minister-president is geweest en dezen
een pro-memoria aangeboden heeft
ovei de gehoudeue conversatie met
Von Bülow. 't Communiqué verklaart,
dat Salandra het pro-memoria heeft
aangenomen en overgemaakt heeft
aan den Minister van Buitenlandsche
Zaken, maar voegt er bij, dat de
Minister-president slechts in alge
meene termen aau den senator heeft
geantwoord.

Er wordt bijgevoegd, dat de sena-
tor voegelijker en meer patriotisch
zou gehandeld hebben door te zwij-
gen over een onderhoud met het
hoofd der regeering, hetwelk hem
toegestaan werd bij uitzondering
en alleen wegens zijne hooge positie.

Het feit van het onderhoud van
den senator met Von Bülow, de aan-
bieding van een pro-memoria, wordt
dus erkend, alleen de woorden vau
Salandra worden ineen ander licht
gesteld.

Volgens eenige Senatoren zou Ca-
raía d'Andria alleen in den Senaat ge-
zegd hebben, dat het Von Bülow zeer
Zou spijten, indien de onderhande
lingen mislukten, daar Duitschland
zijn bondgenoot niet zou verlaten.

HAVEN-NIEUWS.

VAN 5 JUNI -19 JUNI.
Schip . Kapitein j Aankomst! van ¡ Vertrek j naar

Lodv Nassau R Wageraaker 4 Juni New-York 6 Juni Amsterdam
Zulia 8 S Morris 5 „ New-York 5 „ Maracaibo
Metida \ .lohanson 7 „ Maracaibo 7 „ La Guayra
Merida \ .lohanson 9 „ La Guayra 11 „ Maracaibo
Zulia S S Morris 10 „ Maracaibo 10 „ New-York
Philadelphia H Hlchborn 10 „ New York 10 „ La Goayra

Or. Nassau 1 Att Nyboer 8 „ Amsterdam 16 „ Nej» York
Prins Willem VPJ v d Graaff 12 „ New York 16 „ _^n»_terdam
Philadelphia li Hlchborn 16 „ La Guayra 16 „ New-York
Merida A .lohanson 16 „ Maracaibo 17 „ Maracaibo
Maracaibo G W Goodman 19 „ New-York 19 „ Maracaibo

Alexandrian G L Stenart 5 Juni Liverpool 7 Juni Liverpool
Savoia G Debarbterl 11 „ Colón 11 Genova
Legazpi E Kgazint 16 „ Colón 16 „ Barcelona

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

Rosa María H 6 Juni Aruba Bstelle H 6 Junl ArubaM¡riaLeoneita 6 „ Aruba Cinco límanos 7 „ Bto Dom.ngo
Rayo Am 6 „ Pto Rico Camia R 7 MaracaiboSorfl 6 ;: Saba Rosa María H 8 . Aruba
Amistad V 7 „ Cumaníi Ladjr C 7 „ Aruba
Estellc II 9 , Aruba MariaLeoncita 8 „ t,* .-.
20 de fulo C 10 . Aruba Virginia H 7 Ve « de toro
Juan Luis H 10 Aruba Diana V 10 „ Vela de Coro
Maracaibo V 10 Maracaibo Brion' V 7 „ MaracaiboMaracaiDo r „

Estelle H 12 „ lal Barlovento
Nereida H 11 „ Sánchez
Juan Lnis E 11 „ Aruba

Het S 8 Oranje Nassau hier aangekomen 8 Jonl vertrekt heden naar Pto Cabello
en Tucacas en zal 16 Juni hier weer even onze haven aandoen voor naar New-York
te vertrekken-

Garage „Curasao"
Als U een aangenamen rit

wilt maken, neem dan de auto
Ford No. 63, model torpedo
1915, en U zal ongetwijfeld
voldaan blijven.

Prijs per uur f 4.—
Telefoon No. 137.

De eigenaar
H. B. C. Schotborgh.
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BEKENDMAKING.

De verkoop van ZILVEREN
GOUDEN en JUWEELEN
VOORvV'ERPEN, 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 17n. Juni
a.s., en volgende Donderdagen
Belanghebbenden worden ver-

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

De Voorzitter,
A. JESURUN.

9—lB

Gultuurtuin en fokstation
Cas Chikttoe.

TE KOOP.
Twee trio's, „buff Leghorukippen"

ad negen gulden per trio.
Twee trio's black Minorcakippen ad

negen guldeu per Irio.
Één trio White Minorcakippen ad

vier gulden* per trio.
Één White Wyandotlehaan, ad f4.
Eenige mooie jonge, op Cas Chikitoe
geboren fokbokjes, halfbloed Tog-
genburger, ad zes gulden per stuk.

Alles a Contant.
De Landbouwkundige voor de

Kolonie CuraQaó,
G. B. Dussel.

Curagao, 12 Juni 1915.. 3-1

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPIIOTOGRAFEN

VAN

H. M. de Koningin ito» Noilr-rlaml. Ti

BEKROOND
te Amsterdam 1883,„ Antwerpen 1885,

Chicago 18!>3, e u
Curagao. Eerste Prijs tCeie-
medaille, 1904.„ Brussel, 1910

Curacao, Watorka at Otra-
banda.

Ni _r ti'^TX-^-^di^
J^ "Pi__-L-_..:h Pe.ïect"

Wire Fcncinj U ú_Jt aii ;h,oug_.

THE BEST ___T"»_n»t"".«_ '.'. íi~. Je ■._. l b..d
WlR£ Ut» oU.time ¡roe »r__ It _ tiic beca* !___«

«tire poMtbUto■itwiilatff
__._r_„l__aa» H'-»l*' Ptlv»t»ire<» 't o_ "~,, i*w ."-'t p-rl-cl
**"_*__■'■ 1 1 tbc wire ta ..«(,._/ „__i_i. [t__Perfect fto ,__, tf—
AJlSl*. Wire»e_rl lineWire»ereElcrtri.ellr Vt'elilrJ
____».___.»»" "Vaw_hrn¡___ .__-.
etoiatme- telbeting arrapa. dUeepe 4,^^and Dra.but prn.t.nlly ttanaí^rn.a X>v^^í.Vthe „nee toto cc« .re*

_ .the _' * _*L
ete_ MreL r ■ ■ ■ , ■ ....
_t Watt. Wir» TKere). _v._i wi.e t.. t___ etelee. «_ i.*.

inatrett heev.er wire ia uacJ end o/.' it.e w...Li
H.W_l._Wffc ta /eer*. Stay w_ra Uir.. _ tbc a__a wir _

br.ewir_. tbc
"Rrttbu _hPerfect" Fence il tb»Scrt_i(e_at tb»V.'. ,1.1
Tï Stfle» ent! ■!__, .dapted lo ere— pur|>t»e-r__.
rAKM. RANCH UWN. POULIKY.

Ev__y BOU t*_A_A_ t__D ru/tCT,

JBi J.H.E.JOUBERT t^^IJzerstraat N 039 _Cg
gf CURACAO

Exclusive Agent for the Dutch W I-

Adverteert steede
TN DE

Amigoe di Curasao.
LONGMAN «fc MARTÍNEZ

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 I>U C. WINKEL & ZONEN.
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