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Vervolg en Slot.

De sisalaanplantop Mount Pleasant
leed veel onder de droogte van de
laatste jaren. Van de plantjes, die
in een te drogen tijd werden uitge
plant, stierven de meesten, en, als
de droogte te lang aanhield, bleven
de meeste planten, die eenmaal goed
gevat hadden, wel in het leven, doch
groeiden niet voort. Ook bleek het.
dat niet alle grond voor sisal even
geschikt is. De zoogenaamde zwarte
grond, die door de droogte te veel
scheurt en de te vaste kleigrond deu-
gen er niet voor. Daarop stierven
bij lange droogte zelfs veel planten,
die reeds goed gevat hadden.

Opmerkelijk is het hoe spoedig de
sisal na langdurige droogte weer bij-
komt, als er een paar goede regen-
buien vallen; zoo stond ze er bijv.
onlangs, toen het wat had geregend,
weer tamelijk goed bij.

Als men ziet hoe goed de sisalplan-
ten staan op de droge terreinen van
Mundo Novo, kan men nog niet be-
paald zeggen, dat de proef, die het
juist in de eerste jaren zoo bijzonder
slecht heeft getroffen, mislukt is.

Het is, helaas, waar, wat door den
! . _I, dat do werk-

zaamheden van de havenverbreeding
zoo uiterst langzaam vorderen. De
vroegere waarnemende Directeur der
Openbare Werken dacht, dat 't sprin
gen van de rots in de haven weinig
beteekende, en dat hij, al. de zand-
zuiger er was, het werk binnen kor-
ten tijd zou kunnen ten einde bren-
gen.

Afgaande op zijn raededeelingen ver-
klaarde de Gouverneur dan ook, bij
de behandeling der begroot ing van
1914, dat het werk waarschijnlijk in
1913 klaar zou komen. Echter bleek
niet alleen, dat de zandzuiger niet
het goede werktuig was om de mees-
te soort specie uit de haven op te
baggeren, maar ook, dat juist het
springen, het losmaken van de onder
zeesche rots, de grootste moeite gaf.

Na de komst van Prof. Dr. Kraus
werd, in stede van met opgelegde
ladingen — het systeem, dat gevolgd
werd door den toenmaligen waarne-
menden Directeur der Openbare Wer-
ken — gesprongen door boorgaten in
de rots te maken, en daar de dyna
miet in te stoppen; wat, in den be-
ginne, volgens de opgave, die aan
den Gouverneur verstrekt werd. goe-
de resultaten scheen op te leveren.

Daar de zandzuiger niet voldeed,
werd er in Amerika een Hayward
bucket besteld; blijkbaar wel een
praktisch werktuig, doch dat den
grond ook alleen kan opbrengen, als
deze behoorlijk is losgemaakt. En in
dit laatste was men door het sprin
gen met dynamiet niet voldoende
geslaagd. Het schijnt alsof degrond,
die te vast is om, zonder losgemaakt
te zijn, door de bucket te worden op.
gebaald, te los, te elastisch is, om
veel op dynamiet te reageereu.

Waar het, na de ondervinding, die
wij hebben opgedaan, niet raadzaam
werd geacht, om nog meer boorma-
chines of andere nieuwe werktuigen
uit te laten komen, waarvan men
niet weet of ze wel de gewenschte
resultaten zullen opleveren, en zoo-
doende nog tijd en geld te verspillen,
heeft de Gouverneur aan Zijne Ex-
cellentie den Minister van Koloniën
verzocht, 't werk alsnog onderhands
te mogen aanbesteden aan een ge-
routineerd aannemer, die waarschijn-
lijk de noodige werktuigen wel te
zijner dispositie zal hebbeu, of wel
zal weten waar ze 't best te krijgen
zijn.

Van het rapport, door den waar-
nemenden Directeur der Openbare
Werken in deze uitgebracht, legt de
Gouverneur ecu paar afschriften aan
den Raad over.

De machinist Wecig werd door Zij-
ne Excellentie don Minister van Ko
loniën ter beschikking van den Gou
verneur van Curasao gesteld, om,
voor het drijven eu herstellen van
den zandzuiger, te worden belast met
de waarneming der betrekking van
machinist-werkbaas bij den zuiger.

Voor dát werk was de heer Weug
dus uitgekomen en tot ander werk
achtte hij zich niet. verplicht. Men
had dus, nis men hem niet betaald
had, voor het werk op de bagger
machine een ander moeten nemen,
die op 't oogenblik wellicht níet zoo
gemakkelijk te krijgen was.

Wanueer de tijdsomstandigheden
het toelaten, zal de Gouverneur heb
andere jaar den post voor de verbe
tering van den waterafvoer op Mon
te Derde weer op de begrootiug bren-
gen.

Onder de tegenwoordige omstan-
digheden meer geld voor de straat-
reiniging uit te geven is niet wel mo-
gelijk. Dat de straten hier en daar
tijdelijk eens minder zindelijk zijn,
doordat er bijv vruchtenschillen of
wat papier op wordt gegooid, is on
vermijdelijk, doch over het algemeen
kan men de stad zeer zindelijk noe
meu.

De Gouverneur is van oordeel, dat
de zending van den heer Cohen Hen-
riquez, als leider van de hoedenin
dustrie, naar Europa en Amerika,
zeer goede resultaten h_f_t gehad... .ü_, meent hij, om daarvat.
overtuigd te worden, het rapport
maar in te zien, dat hij over zijn
reis heeft uitgebracht. Niemand zal
ook ontkennen, dat bet van groot
belang Is, voor den leider van welke
industrie ook, om de centra van de
verschillende afzetgebieden te leeren
kennen, er de fabrikanten te bezoe-
ken, om te zien welke werktuigen of
gereedschappen daar gebruikt wor-
den, om er handelsrelatiën aan te
knoopen, etc.

Een der resultaten van die reis is
o. a., dat de proeven, die door Mej.
Dr. Jeanne van Amstel, onder leiding
van Prof. Dr. Van Itersen, werden
genomen, om een beter bleokings-
proces voor de stroohoeden te vinden,
al goede resultaten hebben opgele
verd en een volledig succes beloven.

Bij deze industrie doen zich ook de
gevolgen van den oorlog helaas
sterk gevoelen. De uitvoer van hoe-
den is gedaald, en de mogelijkheid
om van de in Europa aangeknoop-
te handelsrelatiën partij te trekken
is vooriooplg uitgesloten.

Dat het stroo in den laatsten tijd
slecht is, is waar, doch er is niets
aan te doen. Wij moeten het nemen
zooals het komt; hebben geen keuze.
Er wordt dan ook steeds getracht
om het stroo uit Suriname te kun-
nen betrekken, waar een soort stroo,
die hier waarschijnlijk goed gebruikt
kan worden, in groóte hoeveelheden
voorkomt. Monsters ervan worden
hier reeds verwerkt.

Dat de prijs van de stapelhoeden
in den laatsten tijd laag is, is ook
waar. Dien achteruitgang had de heer
Cohen Henriquez echter reeds voor-
zien, zooals blijkt uit hetgeen hij
dienaangaande Hchreef op bladz 45
van zijn rapport. Gelukkig echter be-
houden de middelsoort hoeden hun
waarde, waaruit weer opnieuw blijkt,
hoe noodzakelijk het is om het gros
der vlechtsters een beter soort hoe
den te leeren vlechteu; wat slechts
mogelijk is, door te zorgen, dat er
overal goede vlechtcursu9sen zijn.

Dab de uitvoer van stroohoeden
gedurende de laatste drie jaren is
achteruitgegaan, is onjuist.

Juist in 1912 zijn er meer stroo-
hoeden uitgevoerd dan ooit te voren a
voor een bedrag van bijna drie kwart
millioen. Ook 1913 was geen slecht
jaar, al was 't minder goed dan zijn
voorganger. Vergeleken met 1912 en
1913 is 1914 geen goed jaar geweest,
maar toch bedroeg de uitvoer toen
nog meer dan in 1909,1910 en 1911.

¡Goede en minder goede jaren zullen
er bij deze industrie altijd zijn.

De Gouverneur ie gaarne bereid om
bij het indienen van ontwerp-ve.or-
deningen, die overeenkomen met in
Nederland en Suriname geldende wet-
telijke bepalingen, de bronnen op te
geven, waaruit do gegevens tot het
samenstellen dier verordeningen zijn
geput: waar de wetlelijke bepalin-
gen ongeveer gelijkluideud wa/en,
geschiedde dit in den regel reeds,
naar hij meent.

De Gouverneur moet toegeven, dat
er zich gevallen voordoen, waarin de
kosten aan het voltrekken van h__t
huwelijk in een bijzonder huis ver-
bonden, voor den persoon, die ze
moet betalen, blijken wel te hoog te
zijn. Hij wil daarom gaarue in over-
weging nemen om deze te doen ver-
minderen. De kosten afschaffen acht
hij niet gewenscht, daar hier dan
bijna iedereen thuis zou willen trou-
wen.

Art. 28*. De Gouverneur meent, dat
deze post dient te worden gehai d
huafd. Er dient voor de ambtenaren
in de benedendistricten een pied-á-
-terre zijn. waar zij, «oo noodig, eens
kunnen overnachten; als zij den ge-
heelen dag buiten z i jit, iets kunnen
gaan gebruiken; menschen kannen
ontbieden, die zij moeten spreken etc.

De kosten zijn zoo gering, dat de
uitgaven in alle opzichten te recht-
vaardigen zijn.

Reeds vroeger boorde de Gouver-
neur aan. dat het van
het huis op Wacao voor dat doel
een slechte financiëele maatregel zou
wezen. Er moet daarvoor ongeveer
f 2000.— worden uitgegeven, terwijl
jaarlijks de onkosten voor het onder-
houd van het huis en de betaling
van den huisbewaarder meer zouden
bedragen dan nu de huur is van het
huisje op Hofje-Abau, inclusief be
diening.

Art. 32. Zooals de Gouverneur
reeds in de gewisselde stukken over
de begrooting voor het dienstjaar
1914 breedvoerig heeït uiteengezet,
acht hij voor de hoedenindustrie een
goede leiding onontbeerlijk. Deze zal,
volgens hem, waarschijnlijk nooit en
zeker nog in geeu veertig jaren ge
mist. kunnen worden.

Als antwoord op de vraag waaruit
de leiding bestaat, verzoekt hij zich
kortheidshalve te mogen refereereu
aan hetgeen hij daarover in voor-
melde stukken heeft aangevoerd en
aan hetgeen door zijn gemachtigde
bij de openbare behandeling der be
grooting voor 1914 bij art. 133 ia
gezegd.

Art. 39« en b. Het bacteriologisch
laboratorium, moest, toen de per
soon, die er over was aangesteld,
uit de kolonie was vertrokken, toch
worden onderhouden, en daarvoor
ie een behoorlijk toezicht noodig.

Er wordt in Holland bij de Regee-
ring ernstig over gedacht om hier
een bacterioloog uit te zenden, wat
voor de kolonie zeker een aanwinst
zou zijn.

Art. 45. Dat de Maatschappij ter
bevordering van Landbouw, Veeteelt,
Zoutwinning en Visscherij niets meer
uitvoert, zooals eenige leden beweren,
is onjuist, al treedt haar werk wei
nig* op den voorgrond.

Zij houdt zich den laatsten tijd
meer in 't bijzonder bezig met de
verbetering van den veestapel en het
invoeren van nieuwe voedergewassen.

Om de groóte droogte werd het
door haar niet raadzaam geacht dit
jaar veel fokvee in te voeren.

In de hierbij aangeboden Nota van
Wijzigingen worden nog eenige voor-
stellen gedaan; de Gouverneur meent
te kunnen volstaan met te verwijzen
naar de daarbij gegeven toelichtingen.

DE OORLOG.
In West-Vlaanderen heeft het er

hard gespannen verleden week In
den nacht van Vrijdag 23 April is
het den Duitschers gelukt een wig
te drijven in het front der Verbon-
denen. Dijua waren zij door de gele- I
dBren heengebrokeu, en had de weg
naar Calais voor hen opengelegen.

Na een vreeselijk bombardement
op den driehoek Bixscboote-Lange 'marck-Boesinghe drongen de Duit-
schers tusschen Bixschoote en Lao-
gemarck door en dreven de afdee-
ling Canadeezeu terug tot Doesiughe.
Deze krachttoer hebben ze niet kun-
nen uitvoeren dau met behulp van
ongeoorloofde middelen. De Duit-
schers hadden namelijk flesschen met»
verstikkend gas langs hunne loop-
graven geplaatst en lieten de vergif-
tigende dampen door den wind naar
't leger der Verbondenen waaien ; ten
overvloede schoten ze zelf nog bom-
men af met dergelijk gas gevuld. De
lucht, verpest door gasdampen. be-
lette iedere ademhaling en dwong
de Verbondenen zoo Bnel mogelijk
terug te wijken om uit de beoau
wende gassfeer te geraken. Zeer velen
zijn door verstikking gestorven, en
bijna allen, die onder het bereik der
gassen waren, leden aan hevige be-
nauwdheid. Van de verwarring door
deze plotselinge algemeene vergifti
ging ontstaan, hebben de Duitschers
gebruik gemaakt om tusschen ver-
schillende secties van het leger dor
Verbondenen door te dringen. De
aaneensluiting van het front was een
oogenbük verbroken.

D« Canadeesche divisie, welke 4 ka-
nonnen van 8 duim had moeten
achterlaten, herstelde zich echter
spoedig, sprong weer woest naar
voren en wist niet bajonet en ge
weerkolf den vijand terug te drij
ven. Binnen een paar uur waren ze
opnieuw in het bezit vau hun ver-
loren kanonnen, en hadden nog
daarenboven vele Duitschers gevan-
gen genomen.

Een oogenbük dus is de lijn van
het front leelijk verbogen geweest,
maar ze is weer recht geklopt en
nu gaat het over de geheele linie
steeds voorwaarts.

Dat zal nu toch wel de laatste
poging der Duitschers geweest zijn
om tot Calais door te dringen, want
het leger der Verbondenen v_r-
wacht woer groóte versterking van
troepen uit Engeland. Juist dien zelf-
den Vrijdag 23 April moest op be
vel der Engelsche Regeering alle
scheepvaart tusschen Engeland en
Nederland worden gestaakt.

Nu is in het begin van den oor-
log ook een dergelijke maatregel ge-
nomen gedurende het transport der
troepen, reden waarom wij ook thans
aan een dergelijk transport gelooven.

Uit de laatst ontvangen mailbla-
den blijkt, dat er nog een groot trans-
port uit Engeland werd verwacht.

Ook is het mogelijk, dab eindelijk
de groóte zeeslag zal geleverd wor-
den, waar de heele wereld op zit te
wachten. Engelsche ouderzeeërs
loeren rondom Helgoland en iv de
Noorsche wateren zijn Fransche eu
Engelsche oorlogsschepen gezien.
Ook Duitsche booten werden gesig-
naleerd, liefst 64 in getal.

Zout dan toch pas in Meibeginneu I
In het Noorden van België zijn de

Duitschers ook iets bizonders van
plan. Alle verkeer met Holland is stop
gezet en de grenzen worden uiterst
scherp bewaakt.

Begin April werd in België, ook
onder de Duitschers, over deu uit-
tocht uit België gesproken,, Gebrek
aan levensmiddelen ? Overvíoed is er
zeker niet, en vecht eens met een
leege maag 1

In het Oosten rukken de Russen
zegevierend verder. Bij de Darda-<
nellen is alles nog in voorbereiding
tot grootere actie. Een groot getal
hulptroepen werd op de Aziatische
kust aan 'tstrand gezet. Zonder land-
leger zijn de vestingen niet té nemen

Z. H. Paus Benedictus XV
on de Wereld-Oorlog.

Het resultaat van de onderhande-
lingen, door den 11. Stoel met de
mogendheden over reeds vele gewicb
tige aangelegenheden gevoerd. I»
bigt de opvatting, welke reeds spoe
dig na den oorlog o a. door Enge-
land werd gehuldigd, dat vi een mo
reële machtsfactor als het Pausdom
slechts tot eigen schade uit de poli-
tick wordt geweerd. Daarom dan
ook heefb Engeland de betrekkingen
met het Opperhoofd der katholieke
Kerk, welke het voor eeuwen had
verbroken, weer aangeknoopt en een
gevolmachtigd gezant bij het Vati-
caan benoemd. Doch ook andere sta
ten erkennen den Paus thans als
princeps pacis (vredevorst).

De Kabel bracht ons deze week het
verblijdend bericht, dat de Voorzit
ter der R. K. Kamer-fractie, Mgr. Dr.
N¡ lens, door de Nederlandsche He-
geering was afgevaardigd om in Ro-
me het herstel der diplomatieke be-
trekking busschen Nederland en heb
Vabicaan voor te bereiden.

Het koninkrijk Servië liet reeds heb
voornemen blijken, ook zijnerzijds
een vertegenwoordiger bij den 11.
Stoel aap te stellen. En Turkije,
welks souverein eenige maanden ge
leden don apostolischon .t in
plechtige audiëntie met de hoogste
eerbewijzingen ontving, heeft den
kerkelijke» twist in Armenië, die reeds
meer dan vijftig jaren duurde, bijge-
legd. De Turksche regeering heeft de
billijke wenschen en eischen van den
H. Stoel erkend en toegegeven aan
het verlangen, om een rechtmabigen
patriarch aan te stellen. Hiermee
heeft Turkije aan Z H. een nieuw be
wijs willen geven, dat het ernstig
meent, den heiligen oorlog binnen
bepaalde grenzen te houden. Ander-
zijds zal het naar uib Rome gemeld
wordt, den H. Stoel nu gemakkelijk
vallen, het Eransche protectoraat
over de katholieken in het Oosten
los te laten, vooral daar dit meer
nadeel dan voordeel opleverde en
reeds tot een drukkende last was
geworden

Het Fransche protectoraat had im-
mers een feitelijk suprematie tenge-
volge in alle streken, waar het be-
schermingsmacht uitoefende. Het is
niet te verwonderen, dat men ook in
Frankrijk de fouten der atheïstische
regeering meer en meer inziet en dat
de invloedrijke kringen aandringen
op het herstel van de diplomatieke
betrekkingen met het Vaticaan. Al
worden ook nieb alle wenschen des
Pausen — hoe gegrond en hoe billijk
zij ook ziju mogen, als bv. de door
hem voorgestelde wapenstilstand meb
K.rsbmis — vervuld, boch breedb, ge
lijk de bemoeiingen en de resultaten
van den Paus aanduiden, de moree-
Ie beteekenis van het Pausdom ster
ker naar voren eu is het Pausdom
dati ook op de geheele aarde in aan-
zien gestegen. Want alles, wat Dene-
dicbus XV persoonlijk door zijn on-
vermoeiden arbeid voor de leniging
in den oorlogsnood en voor het her-
stel van den vrede gedaan heeft,
toont niet alleen zijn hooge wijsheid
en zijn goedheid, zijn groóte diplo-
matieke bekwaamheid en zijn ware on-
zijdigheid in den strijd der volken,
doch in zijn invloed op de mensch
heid ook de innerlijke kracht, de wij
ding van het Pausdom, de waarde
van de katholieke kei-k en haar ver
diensten voor de godsdienstige her-
nieuwing en zedelijke wedergeboorte
der volken.



Het Huisgezin.

Redevoering van Minister Grey.

De Engelsche minister van buiten-
landsche zaken, Grey, heeft 22 Maart
11. in een te Louden gehouden rede
over den oorsprong van den oorlog
gezegd :

Honderden millioenen zijn in de
laatste maanden uitgegeven, hon-
derd-duizenden zijn gesneuveld en
millioenen gewond. Dat alles had
voorkomen kunnen worden door een
Europeesche conferentie, waaren wan-
neer Duitschland die had gewenscht.

In Juli van het vorige jaar hebben
Frankrijk, Italië en Rusland zich be-
reid verklaard tot deelneming aan
een conferentie en nadat het voor-
stel van Engeland daartoe was ge
daan, heeft de czaar van Rusland
nog aan den Duitschen keizer voor-
gesteld het geschil tusschen Oosten-
rijk en Servië aan het Hof van Ar-
bitrage in Den Haag voor te leggen.
Duitschland heeft echter elk voorßtel
om het geschil op die wijze te be-
slechten, afgewezen en daarom rust
eens es voor altijd op Duitschland
de verantwoordelijkheid, Europa in
dezen oorlog te hebben gestort.

Het geschil tusschen Oostenrijk en
Servië was veel gemakkelijker te be-
slechten dan het twee jaar geleden
was met goed gevolg de crisis op
den Balkan op te lossen. Duitsch-
land wist uit de ervaring van de
conferentie te Londen, die een einde
heeft gemaakt aan die crisis, dat het
op onzen goeden wil en vredelievend-
heid kon rekenen. Wij hebben op de
conferentie van Londen geen diplo-
matieken triomf gezocht, wij hebben
niet geïntrigeerd, doch onpartijdig
en eervol naar den vrede gestreefd.
Wij waren in Juli bereid dat weer
te doen.

In de laatste jaren hebben wij
Duitschland herhaaldelijk verzekerd,
dat geen aanval op dat rijk eenigen
steun van onzen kant zou krijgen.
Wij hebben Duitschland echter niet
kunnen beloven, aan zijn zijde te
staan, hoe aanvallend het zich ook
tegenover zijn naburen mocht ge
dragen.

Wij weten nu dat Duitschland zich
op een oorlog zoodanig had voor-
bereid, als alleen een volk dat een
oorlog in den zin heeft kan doen.

Onder luide toejuichingen zei Grey
verder: Dit is de vierde maal bin-
nen de heugenis van het levende ge-
slacht, dat Pruisen Europa in een
oorlog heeft gewikkeld. De vorige
waren de oorlog tegen Denemarken,
die tegen Oostenrijk in 1866 en die
tegen Frankrijk in 1870. Wij weten
uit officieele bescheiden, dat Duitsch-
land deze oorlogen heefb ontketend.
Wij zijn thans vast besloten dat
dit de laatste maal zal zijn.

Lang voor de oorlog begon, had
ik — vervolgde Grey — België be
loofd, dat wij zijn onzijdigheid niet
zouden schenden, zoolang ze door
de andere mogendheden werd ontzien.
Indien Duitschland een inval in België
deed, waren wij verplicht ons daar
tegen met alle kracht te verzetten.
Indien wij dat niet dadelijk hadden
gedaan, toeu Duitschland de Belgen
aanviel, noncombattanten neerschoot
en het land vernielde op een wijze
die in etrijd is met alle regelen van
den oorlog en met de wetten der
menschelijkheid, zou ons dat tot
eeuwige schande hebben verstrekt.
(Toejuichingen).

Een der voornaamste vredesvoor-
waarden moet zijn : herstel van Bel
gië in zijn onafhankelijk nationaal be
staan met ongestoord bezit van zijn
grondgebied en voor zoover dat mo-
gelijk is vergoeding voor het wreede
onrecht, België aangedaan.

Het groóte doel, waarvoor de
bondgenooten strijden, is dat de
volken van Europa, 't zij klein of
groot, volkomen vrij zullen zijn hun
onafhankelijk bestaan te behouden,
hun eigen regeeringsvorm te kiezen
en voor hun eigen nationale ont-
wikkeling te zorgen (toejuichingen).

Wij hebben sedert het begin van
don oorlog het Duitsche ideaal door
Duitsche hoogleeraren en publicisten
hooren uitleggen. Het houdt íd, dat
de Duitschers een .uperieur volk zijn,
en recht hebben met alle middelen
zich de macht te verzekeren, terwijl
verzet tegen hen onrechtvaardig is.
De Duitschers hebben over de volken
van het vasteland hun heerschappij
willen vestigen, die geen vrijheid voor
de volken zou inhouden, maar dienst-
baarheid aan Duitschland.

Ik — lei Grey — zou liever ster-
ven of het vasteland voorgoed den
rug toekeeren, dan onder zulke om-
standigheden leven.

Na den oorlog moebeu wij en de
andere volken van Europa vrij zijn,
zonder voortdurend bedreigd te wor-
den door het gepraat van opperste
krijgsheeren, door het blinken van
wapenrustingen, het gerammel van
sabels en scheeden en het voortdu-
rend aanroepen van den hemel als'
medeplichtige van Duitschland. Wij
moeten zijn veilig in het recht van
onafhankelijke souvereiniteit en gelijk
recht.

Een stad van lijden en treurnis.
De stemming iv Trier is en blijft vol

somberheid, wijl altijd nog de massa
aanvoer van gewonde soldaten aan-
houdt, die, vau uit Frankrijk, in
groóte ..Lazaretzüge," die voortref-
felijk zijn ingericht, hier in de eerste
grensstad arriveeren. In heb stati
onsgebouw is provisorisch, een hal
gebouwd, waar de ongelukkigen ge
holpen worden, losgeraakte verban-
den worden hersteld en verdere me
dische maatregelen worden getroffen,
waarna het in auto's naar de hos
pitalen gaat. waar de verminkte
soldaten worden ondergebracht. O
die voortdurende gewonden-trans-
pirten brengen zulk ecu sombere
stemming in de stad en maken de
inwoners zoo droevig !

Trier is de stad der zwaar-gewon
den, ofschoon men in de straten niet
vele soldaten ontmoet met de hand
in een doek gewikkeld, of het hoofd
met een verband omwonden, ofschoon
men zeer weinigen ziet, die op een
stok voorwaarts schrijden; zjoals
men dat dagelijks, b.v. in Keulen,
bemerkt., de bevolking dersbad weeb
het, dat in de groóte hospitalen en
in de openbare gebouwen, waar hoog
van deu toren de Roode Kruisvaan
wappert, ontzettend veel geleden
wordt, 't Is om te weenen als men zulk
een hospitaal binnentreedt en daar
de menschelijke ellende aanschouwt,
die de verderfelijke granaten aan het
jonge, krachtige menschelijk lichaam
hebben veroorzaakt. Ook de zeer
ernstige typhus-lijders, die in de loop
graven in Frankrijk ziek werden,
lijn hier in aparte inrichtingen on-
dergebracht. In geen stad in Duitsch
land is zoo voortreffelijk voor me
disch personeel gezorgd als hier ;
medici van zeer grooten naam, pro-
fessoren uit alle hoeken van hetrijk,
beijveren zich hun wetenschap aan
te wenden, om de vaak afzichtelijke
wonden der sqldaten be genezen.

En dan, de vele militaire begrafe-
nissen in Trier I Men heeft buiten de
stad een speciaal soldaten-kerkhof
ingericht, waar de aan hun wonden
gestorven soldaten b.graven worden.
Tot hiertoe stierven er reeds velen,
's Middags trekt uit de stad geregeld
veel volk naar buiten om voor de
rust der helden, die voor de eer van
het vaderland vielen, te bidden. Vol
stichting ga¡vt men langs de graven
en bidt den Rozenkrans, en meuige
traan valt onder een vurig gebed
op het pasgedolven graf van een
jong-gestorven uoldaat. Of het regent
of stormt, of Bneeuwt, daar buiten
de stad op het soldaten-kerkhof zija
altijd menschen, die voor de zielerust
der gevallen helden bidden. Wanneer
men in Trier komt, stelt men zich
dadelijk de vraag: „Wat zijn híer
weinig soldaten in de stad ?" Nu en
dan ziet men troepen jonge soldaten,
die er zeer intelligent uitzien, maar
zulke bemodderde uniformen dragen,
dat men meenen zou : zij komen vau
heb front. De waarheid echter is,
dat zij zich oefenen in het loopgra-
ven maken en later naar het slag
veld gaan.

Er zijn in Trier no.it vele soldaten
geweest. In deu laatsteu tijd bouwde
meu buiteu de stad ecu groóte kazerne
en kwamen de jagers daar hun intrede
doen, maar niet iv zulken getale,
dat men vau sterk garnizoen kan
spreken. Ook een afdeeling der lucht-
scheepvaarb kwam in den laatsteu
tijd naar Trier, en ecu krachtige
Zeppelin-halle werd er gebouwd. Het
reuzen militaire luchtschip maakte
vaak mooie vluchten naar Keulen
en Coblenz, en de inwoners ziju wat
trobsch op hun mooien militairen
vlinder.

Dab de sbad Trier als grenssbad
zoo weinig soldabeu belb, was" vóór
den oorlog v,>or sommigen een reden
tot vrees, en ook nog tijdens den
oorlog gaven pessimisten te kennen,
dat die vrees werkelijk gegrond was,
wanneer de Franscheu eene een door
braak door Luxemburg beproefden.
Wij meeuon bescheidenlijk te kunnen
opmerken, dat dit gevaar voor Trier
absoluut denkbeeldig is. Wanb, indien
de Franschen probeerden door te
breken aan de Fransch-Luxemburg-
sche grens om van dien kant door
Luxemburg in Duitschland te komen,
staan ze voor twee sterke liniën
der Duitschers. Primo zijn de Luxem-
burgsche-Fransche grenzen buiten-
gemeen goed versterkt en hebben
de Duibscbers Longwy als steunpunb
voor hun milibaireoperables: secundo
is de sbad Luxemburg als hoofdpunb
der bweede verdedigingslinie in een
vesting te veranderen. De natuurlijke
ligglug maakt Luxemburg met ziju
vele rotsen bovenmate geschikt voor
verdediging, zoodac alles bij elkander
voor de Duitsche grenzen langs dezen
kant niets te vreezen is. In Trier
vloeit' ae somberheid van de huidige
stemming der bevolking dan ook niet
voort uit dergelijke overwegingen,
als zoude men beangst zijn voor
een inval der Franschen, doch wordt
alléén veroorzaakt door de tasbbare
bewijzen der oorlogsellende, die zich
hier zoo vaak door de vele zwaar-
gewonden-transporten aan een ieder
openbaart.

De voedings-quaestie in Luxemburg.

Men hoort iv Luxemburg thans
overal onrustbarende uitlatingen over
de brood-quaestie, niet zoozeer om
het feit, dat het Groothertogdom
momenteel gebrek heeft, maar vooral
door den blik op de toekomsb, die
ei onder dib opzichb voor Luxemburg
niet al te rooskleurig uitziet. Want
het wordt nu overal merkbaar, dat
Duitschland, dab tob hiertoe voor
het Grootherbogdom in zake levens-
middelen zeer bezorgd scheen,en bot
den uitvoer naar ons landje vele
waren beschikbaar stelde, opeens de
toezending vau meel gaat beperken
en Luxemburg daardoor voor de
toekomst niet meer zeker is, zich
voldoende brood te kunnen verschaf
fen. Daarbij komt nog de omstan-
digheid, dat de actie der regeering,
wier grijze president overal heen
reisde om in neutrale landen te
onderhandelen over de levensmidde-
len-quaestie, tot hiertoe weinig voor'
deel opleverde, wat ook al weer be-
grijpelijk is, wanneer men bedenkt,
dat de neutrale landen zelf in groó-
te moeilijkheden gewikkeld zijn om-
trent dit punt, en aau een ander
neutraal land geen levensvoorraad
afstaan, vóórdat zij van de toekomst
vau het eigen land verzekerd zijn.
Al is het waar, dat de Staatsminis-
ter in het kleine Luxemburg, ook al
heeft hij groóte talenten, in de we-
reld der diplomatie niet zulk een in-
vleed heeft, als een drager derzelfde
waardigheid in een uitgestrekter rijk,
toch kan een onvoorzichtige bemoei-
ing, in bepaalde gevaarlijke omstan
digheden, aanleiding geven tot groo
be moeilijkheden. Men vergebe niet,
dat de Duitschers hier in Luxemburg
baas zijn.

In sommige kringen in Luxemburg
oordeelt men uiet gunsbig over de
uiblatingen van mr. Eisenen in Zwit-
serland.

Heb zou ons nieb verwonderen,
dat de regeering hier gedwongen
wordt, zich te wenden tot het Ame-
rikaansche comité, dat België van
levensmiddelen voorziet eu waar
schijnlijk wel geneigd zou zijn, haar
werkkring wat verder uit te breiden
en Luxemburg er iv op te nemen,
dat dn uit Amerika een geregelde
toezending van meel zou verkrijgen.
Doch ook hier zal minister Eischeu
zeer diplomatisch te werk moeten
gaan. Want, indien Luxemburg met
Amerikf. in de broodquaestie onder-
handelingen aankuoopb, die resulbaat
zouden hebben, rijzen weer andere
moeilijkheden. Immers in Luxemburg
liggen nog zeer vele Duitsche sol-
daten, die tortelierfeoe van den levens-
voorraad in het Groot-hertogdom
heb hunne namen, hetgeen voor
Engeland een motief zou kunnen
worden, om Amerikaansche zendingen
naar Luxemburg niet door te laten
en te beschouwen als oorlogs-con
trabande.

De Tijd

De val van Przemysl.

„De vesting Przemysl is, na vier
en een halve maand ingesloten ge
weest te zijn, aan het einde van haar
weerstandskracht gekomen en den
22en in eere gevallen. Toen de voor-
raden in heb midden van deze maand
begonnen op te raken, besloot de
generaal der infanterie von Kusma-
nek tot een laatsfen aanval. De uit
mallende troepen drongen in den mor
gen van den 19en tot vóór de ves-
ting-linie vooruit en hielden in een
gevecht van zeven uur tegenover
oen sterk Russisch leger tot het.
uiterste stand. Eindelijk noopte de
numerieke overmacht der Russen de
onzen terug te keeren, ¿ichter de
vestinglinie In de daaropvolgende
nachten vielen de Russen verschil
lendefronten bij Przemysl aan, maar
die aauvallen werden afgeslagen
evenals alle vorige door het dap
pere vuur onzer verdedigers.

„Daar echter na den uitval van
den 19en, ook meb de grootste be-
perking, het niet langer dan drie
dagen mogelijk geweest zou zijn
om weersband Ie bieden, had de
commandanb der vesbing inbusschen
het bevel oubvangen om na afloop
vau dien termijn en na vernieling
van heb oorlogsmateriaal, de vesting
aan den vijand over be geven. Ge-
lijk een vlieger, die uib de vesting
gekomen is, meldde, is het inder
daad gelukt, om de forten, de ka-
nonnen, de munibie en de verster-
kingen op tijd onbruikbaar te ma-
ken? Voor het opofferende uithouden
der vesting en de laatste gevechten
der bezettingstroepen mag men niet
miuder bewondering voelen dan voor
de dapperheid in vroegere gevech-
teu. Dezen lof zal ook de vijand den
helden van Przemysl niet onthou
den. De val der vesbing, waarmee
de legeraau voering sedert langen bijd
rekening gehouden heefb, kan geen
invloed hebben op den toestand in
het groot van het leger te velde,
dat nog immer aan 't vechten is
í o de Karpathen van den Uszok-pas

tel aan den p«-s van Koureczua toe "
AUluh ecu oflicieele mededeeling van

OoBteurijkschen kant.
De Honved-minist. r Hazai zeide vol-

gens de Budapesti Hirlap over den
val van Prz'mysl:

De beteekenis van den val der
vesting moet uiet worden overschat.
Przeraysl vervulde haar taak op held-
haftige wijze. In de vesting hadden
wij hoogsbens 25.000 soldaten, waar-
onder de Bchnnswerkers en indus
triëele arbeiders. Het aantal der
omsingelende Russische troepen be-
droeg 50 á 80.000 man. Overigens ís
de militaire toestand heden veel ge-
makkelijker dan vroeger en vooral
dan bij het begin van den oorlog.
Wij kunnen met ongebroken moed
de toekomst tegemoet zien.

Maar nu wordb van Russische zij-
de gemeld, dab zich te Przemysl ne
gen generaals, 93 hoofdofficieren,
2500 officieren en ambtenaren en
117.000 man aan de Russen hebben
overgegeven. Het aantal kanonnen
en de verdere buit moet uog wor-
den vastgesteld.

Dat is in zeer sterke tegenspraak
met de getallen, die van Oostenrijk-
sene zijde worden gegeven en ook
meb de waarschijnlijkheid.

Wat de gevolgen zullen wezen van
den val der vestiug, is nog niet te
zeggen.

Het Giornale d' ltalia ziet iv den val
van Przemysl een gewichtige etappe
op den weg tot verdere Oosteurijk-
sche Verliezen. Niettemin blijft vol-
gene dit blad de verdediging van
Przemysl een roemrijk feit in de
Oosbeurijksche geschiedeuis, geschre-
ven meb heb bloed van dappere
mannen, die onvergetelijk zullen
blijven.

Indien echter Weenen en Berlijn
niet spoedig hulptroepen zenden, zijn
bedenkelijke gevolgen voor het Oos
benrijksche leger be wachten.

Het merkwaardigste in dit bericht
is, dat het uit Berlijn wordt over-
geseind.

Binnen Przemysl

blijkt toch werkelijk een ontzaglijk
garnizoen aanwezig te zijn geweest.

Uit St. Petersburg wordt bericht :
De getalsterkte van de bezetting

van Przemysl, die zich thans aan
ons heeft overgegeven, bedroeg oor
sproukelijk 150.000 man.

De parlementair, die in ons leger
kamp over de overgave kwam on-
derhandelen, stelde haar op 130.000
man vast. Het blijkt nu echter uit
het rapport van deu ataf
der vesting, dat 't garnizoen van
Przemysl omstreeks 14 Maart
126 000 man bedroeg.

Ondanks de geledeu ontberingen,
waren er in de vesting geen epide-
mieën uitgebrokeu en het aantal
zieken was betrekkelijk gering, als
meu de scheurbuiklijders, 20% in
aantal, buiten beschouwing laat.

Maar er was wel een algemeene
uitputting door gebrek aan voedsel

üit Kief-wordt dan ook reeds be-
richt :

„Hier zijn 4000 krijgsgevange-
nen aangekomen grootendeels uit
Przemysl Zij waren in deerniswaar-
digen toestand, halfverhongerd, en
vielen van uitputting haast neder.
Het had hun bijna aan kracht ont-
broken. om uib de loopgraven be
komen."

Dab de bezebbing zoo groob was,
veel grooter dan voor de verdedi-
ging der vesting noodig of zelfs
wenscheliik moeb heeten, kan enkel
verklaard worden uit het feit, dat
een groot aantal broepen bij de
laabebe gevechben vóór de insluiting
gedwongen werden, om binnen
Przemysl te vluchten.

De bewering van den Hongaar-
schen minister Hazui, dat de be
zetting der vesting op zijn hoogst
uit 25 000 man bestoud, met inbe
grip van schansgravers, is dan ech-
ter wel zeer vreemd

Przemysl, zoo schrijft de Daily Mail,
was met Krakau de grootste sterkte
in Gallicië en ecu vau de sterkste en
best ontworpen vestingen in de we
reld. Zij werd verdedigd door een
gordel van 10 gepantserde forten,
die ongeveer 9.5 K.M. vau de stad
af lagen, was het hoofdkwartier vau
het Xde Oostenrijksche legercorps
en ecu belaDgrijk spoorwegkruispuut.
De ombrek van de verdedigings
werken bedroeg ongeveer 40 K.M
Kort voor den oorlog waren de ver-
dedigingswerken aanmerkelijk ver
sterkt. Er werden nieuwe werken
aangelegd en verdwijnende geschubs-
koepels op vele punben aaugebrachb.

De forben waren buitengewoon
sterk door onderaardsche gangen
verbonden en zoo gebouwd, dat er
weinig of niets van boven 't terrein
uitstak. Onder de artillerie waren
een groot aantal van de vermaar-
de 30.5 c.M.-mortieren met een
schootsverheid van 11—13 K.M. De
artillerie was veel sterker dan de
kanonnen die de Russen tegen de
vesting konden opatellen, zoodat bij
dit beleg de gewone toestand om-
gekeerd werd — de belegeraars waren

de minde! en in artillerie tegenover
de belegerden.

De voorraden aau mondkost eu
munitie waren aanvankelijk out
zaglijk. Bovendien was er een uit-
stekend vliegercorps in de vesting ;
de Oostenrijksche vliegers wisten el-
ke Russische batterij te ontdekkeu,
zoodra die zich bloot gaf. De Oos
teurijksche kanonuiers vernieldon dan
de Russische geschutsstellingen met
hun zware houwitsers.

Het btleg werd op 17 September
om de stad geslagen, en van dien
dag af werden er verwoede gevech-
ten geleverd die hun toppunt bereik-
ten bij een vreeselijken stormloop
van den Russen op 5 en 6 October.
Zij drongen iv fort 1, ecu vau de
buitenste Oostenrijksche verdedigings
werken, en ook in de tusscheustel
lingen door. Ten slotte werden de
Russen met zware verliezen terug
geworpen, als men de Oostenrijksche
berichten gelooven mag, niet achter-
lating van 70.000 dooden en ge-
wonden

Bij het tweede beleg, dat op het
tijdelijke ontzet van de vesting volg-
de, verijdelden de Russen alle po-
gingen van de Oostenrijkers, om
het garnizoen de hand te reiken, of
schoon einde December drie leger-
corpseu door de Karpathen in de
richting van Przemysl rukteu.

Bij het beleg werd aan beide zijden
ridderlijkheid betoond. Met Kerstmis
schoten de Russen een Oostenrijkse!,
vlieger neer. Het bleek, dab hij een
kalkoen voor generaal Kusmanek,
den bevelhebber van heb garnizoen,
bij zich had. De Russische bevelheb-
ber zond die kalkoen meb andere
Kersbgeschenken onder de witbe vlag
naar desbad, waarop generaal Kus-
mauek, die voor de Russen niet on
der wilde doen, twintig ganzen te-
rugstuurde.

In telegrammen aan Engelsche bla-
den wordt het aantal kanonnen,
door de Russen te Przemysl buitge-
maakt, als 2400 opgegeven. Ruim
600 moeten van groot kaliber zijn.

Den 14den Maart was het begin
van het einde te zien in het verlies
van het Btrabegisch hoogst belang-
rijke dorp Malkowice, dat de Rus-
sen iv ecu onverwachten stormloop
namen. He Oostenrijkers bepaaldeu
zich van toen af hoofdzakelijk tot
het afvuren van hunue zware artil-
lerie, gemiddeld van meer dan 100
projectielen per dag, hetgeen echter
weinig invloed scheen te hebben op
de belegeringstroepen.

De burgerlijke bevolking was voor
het tweede beleg voor het grootste
deel uit de vesting verwijderd. De
bewoners, die hun stad niet hadden
willen verlaten, hebben in de vesting
bitter gebrek geleden.

In de laatste weken werden de
hospitalen steeds voller ten gevolge
van de vreeselijke ontberingen, die
geleden werden en de menschen uit-
putten. Viijdag vóór den laatsten
uitval werden aan allen verduur
zaamde levensmiddelen verstrekt.
Zij vielen er uitgehongerd op aan.
Vele magen waren niet meer bestand
tegen dat voedsel eu konden het
niet meer verdragen. Vele personen
werden dientengevolge ziek ett en-
kelen stierven. Alle paarden waren
reeds geslacht en opgegeben. Ten
slotte kwamen zelfs die der generaals
aan de beurt. De laatsbe haver werd
gemalen en meb paardenvleeech aan
de uibgehongerden versbrekt tot de
Russen verder voor hen konden
zorgen.

Men verhault, dat men den ves-
tingcommandant Zondag gebraden
postduiven voorzette, het eenige wat
daar behalve paarden vleesch nog
aanwezig was. Generaal Kusmanek
wees het af en zond het aau een
zwaren zieke in het hospitaal.

De Karpathen.

Op heb westelijk deel van het
front in de Karpathen, bot aan de
üszoker-pas, heeft zich een veldslag
ontwikkeld, die met de grootste hevig,
heid wordb voortgezet. Sterke Rus-
sische strijdkrachten zijn hier tot-
den aanval overgegaan. Er wordt
verbüerd gevochten om de borgstel-
lingen.

Tusschen de Pruth en de Djnestr
is het in het noordelijk deel van
Boekowina op tal vau punten tot
gevechten gekomen, waariu de vijand
uit eenige plaatsen i:, verdreven on
naar de grens is moeten terug-
trekkeu.

De ten noorden van Czernowitz
over de Pruth liggende dorpen, die
den Russen als basis dieuden voor
hun krijgsverrichtingen tegen de
stad, zijn van vijanden gezuiverd.

In Polen eu West-Gallicië is de
toestand onveranderd.

Bij Cttinouw is een door de Rus-
sen gebouwde brug over de beneden
Dunajec door Oostenrijksche artillerie
vernield.

Van Russischen kant vernemen we i

Den 19en Maart deed de vijand een
aanval op het front Luizna-Ropica-
Russka Hij opende een hevig vuur
uit twaalf duims houwitsers. Be-



schermd door het vuur, vielen twin
tig vijandelijke bataljons, om vier
uur 'e morgens onze strijdkrachten
aan, wier getalsterkte veel geringer
was. Onze infanterie opende het
vuur zonder eenige haast en goed
op het doel mikkend. Met medewer-
king van zijn reserve-troepen na-
derde de vijand op 200 pas van on-
ze loopgraven Na ontzaglijke ver-
liezen te hebben geleden en nadat hij
geen versche troepen meer kon aan-
voeren, trok de vijand van onze
stellingen terug. Het terrein van den
aanval was met dooden en gewon-
den bedekt.

De aauval werd hervat door de
geheele 39e divisie Honveds. De
Hongaarsche soldaten waren totaal
dronken en stormden aan, door het
prikkeldraad heen, ondanks ont-
zaglijke verliezen, in dolle woede. On-
ze stelling op de hoogte van Stach-
kowka ging driemaal van de han-
den van den ecu in die van den
ander over. Bij den vierden tegen-
aanval om vijf uur in deu namid
dag verdreef een klein aantal van
onze dapperen deu vijand van de
hoogte. De woede van ons regi-
ment, dat eerst de loopgraven ver-
loren had, was zoodanig, dat in het
handgemeen, 't welk volgde, er geen
gevangenen werden gemaakt. Aan-
gemoedigd door het succes, achter-
volgden wij den vluchtenden vijand
uitsluitend met de bajonet en de
kolven der geweren.

En later.
In de Karpathen blijven onze troe-

pen vorderingen maken op het front
van deu Duklapas tot de Boven-
San. Ongeveer 3500 man werden
krijgsgevangen gemaakt, terwijl 16
mitrailleuses en drie kanonnen in
onze handen vielen. De vijandelijke
aanvallen in de richting Uzjok wer
den afgeslagen.

De Russen deelen verder mede, dat
de afdeeling, die een „verkenning"
naar Memel deed, is teruggetrokken.

Van Duitsche zij wordt meegedeeld,
dat de vloot bij de verdrijving der
Russen uit de buurt van Memel heeft
medegewerkt.

Er worden voortdurend troepen in
de Oostenrijksche kustplaatsen ge
concentreerd, meldt de 2.»nca-cor
respondent te Venetië, en krachtige
pogingen aangewend, om meer man-
nen te krijgen, teneinde de openge-
vallen plaatsen in het leger aan het
front aan te vullen. Medio Maart wer-
den alle mannen tot den leeftijd van
52 jaar opgeroepen, die nog in staat
zijn om te dienen. Zij zullen zoo snel
mogelijk geoefend worden om iv heb
begin van April hun plaats in de
gevechtslinie in te nemen.

Het beleg van Przemysl.

Ziehier in enkele data de gescbie
denis van het beleg der stad :

28 September 1914. Begin der in-
sluiting.

8 October. Hevig bombardement.
19 October. Gedeeltelijk ontzet

door aankomst van Ooatenrijksche
troepen.

11 November. Hervatting van 't
beleg.

12 December. Tengevolge van het
oprukken van Duitsche en Oosten-
rijksche troepen uit de Karpathen
eu vau Krakau verslapt het beleg
andermaal.

22 December. Vruchtelooze poging
der Oostenrijkers de stad te ont-
zetten.

Begin Maart 1915. De aanvallen
der Ooatenrijkers afgealagen.

19 Maart. Laatste groóte uitval
van 't garnizoen.

22 Maart. Overgave der atad, nu
een beleg van 175 dagen.

Berichten uit de Kolonie.
Zilveren Jubilé.

Maandag a. 8. 3 Mei zijn de Eerw.
Zusters Dominikaneasen vijf en twin-
tig jaar werkzaam in onze Kolonie.

Hoe ijverig en nuttig deze Zoetere
hier gewerkt hebben, ziet men duide
lijk uit pen kort overzicht der ver
loopen vijf en twintig jaren.

3 Mei 1890 werd het St. Jozefs-
convent te Philipeburg op St. Mar-
tin gesticht en werden twee acholen
geopend, een voor de meiajes van
den netteren atand en een voor de
arme kinderen, jongena en meiajes.

5 Mei 1892 vertrokken er weder
krachten uit Holland om het St.
Jozefsweeshuis op Santa Rosa van
Pastoor Fríe zg. over te nemen.

Deze stichting hebben de Zustere
Dominikanesaen in 1897 weder over
gegeven aan de Eerw. Patera Sale-
sianen, beter in staat om ook aan
de ambachteschool van Pastoor Fríe
de noodige leiding te geven.

Toen er nu meerdere krachten vrij
kwamen en zij ook nog versterkt
werden door nieuw» zendingen uit
Holland, hebben de Eerw. Zustere
successievelijk scholen geopend op
Simpsousbay, St. Euatatiua en Saba.
Sinds een paar jaren hebben Zij ook
een St. Rosa-Gaethuia op St. Mar-

tin, en bedienen zij reeds drie van
de vier Zusterscholen op Arubu. Het
ligt in de bedoeling ook de acholen
van Bonaire aan de Zusters Domi
uikauessen toe te vertrouwen.

In vijf en twintig jaren heeft de
jeugdige stichting zich geregeld eu
flink ontwikkeld en bezit naast een
centraal convent op St Martin voor
de Bovenwindsche eilanden nu ook
een centraal convent op Aruba voor
de Benedenwindache.

Een schoone toekom_t ligt nog
in 't verschiet, het arbeidsveld werd
reeds aangewezen en wacht op ver-
sche krachten.

Dit alles getuigt van een kernge-
zonden toestand ; er is groei en bloei
en veel meer werk dan Zij af kunnen.

Mogen de volgende vijf en twin-
tig jaren even overvloedig door God
gezegend worden en de Eerw. Zus
ters Doininikanessen gestadig aau
zich verspreiden over onze eilanden.

Een hartelijk woord van dank ten
slotte voor het vele goede door haar
verricht

*__

Woensdag 11. 28 April vierde de
Eerw. Zuster Zenobia, van de Con-
gregatie der Eerw. Zusters Francia
caneasen van Roosendaal, haar zil-
veren professiefeest te Rincón op Bo-
naire. Soeur Zenobia, vroeger werk-
zaam aan het Pensionaat, was de
laatste tien jaren verbonden aan
verschillende buitenscholen onzer
Missie. Haar levendig, opgeruimd
karakter ziet niet op tegen moeilijk-
heden en weet door te zetten tot
het einde toe. Soeur Zenobia beeft
zich daardoor kunnen ontwikkelen
tot een goede onderwijskracht.

Met dankbaarheid zal zij baar zil-
veren feest gevierd hebben; wij dee-
len

#
van harte in haar vreugde en

weiischen der ijverige Missiouaresse
nog vele werkzame jaran.

Regenval
gedurende de maand Maart.

m.M.
Fort Amsterdam 17.7
Westpunt 34.7
Plantage Siberië 12.

KI. St. Martha 13.7
Dokterstuin 14.4
Hoffl Abao 20 5
Cas Chikitoe 19.5
Sta. Maria 16.5
Plantage Gr. St. Joris 0.
Wilhelmina-tuin 15.
Sta. Rosa 20.
Beekenburg 18.
Noordkant 10.

Deze regeDval is normaal, zooals
we dat hier op Curacao gewend zijn :
iets meer dan niets. Maar in detweede
helft van April is er in een paar
buien wel tienmaal meer gevallen
dan gedurende de heele maand Maart
We zijn benieuwd naar de volledige
opgaaf van April.

Plantzaad.
We kennen Curacao niet meer. De

maand Mei is werkelijk voor ons
droog eiland de bloemenmaand ge
worden, alles ataat heerlijk en friach
't Ia nu een weelde, het malache jon-
ge groen te bewonderen. Wat zou
Curacao prachtig zijn, ala het wat
meer regende !

Aangelokt door de vele regena ia
men, zoo waar, hier en daar aan het
planten gegaan. Mala kan er dit jaar
van deze planterlj nog niet geoogst
worden. Maar zoo 't zaad ontkiemt
en uitspruit, kunnen in Augustus-
Sepbember de groene bladeren gesne-
den worden als veevoeder en dan
maakt de plant deu gewonen regen-
tijd veel beter door en geeft grooter
kana op oogat.

Als er nu maar plantzaad was van
„kleine maïe" voor Curasao on „siete
seman" voor Aruba !

Postspaarbank.
Uit het jaarverslag zien wij dat

deze instelling ook onder oorloge-
druk staat. Tri het tijdvak Augus
tus — December 1914 is er ruim
f33 000 meer teruggenomen dan in-
gelegd.

Aan belegde gelden werd een ka
pitaal gevormd van f 211.156 56&
verdeeld over 4321 inleggers.

In 1914 steeg het aantal inleggers
met 68.

Ratten.
Gedurende de laatste 14 dagen wer

den iv het (iscalaat aangebracht en
door middel van petroleumverdelgd

35 rabben

Phosphaat.
Het Nederlandsche stoomschip

„Yssel," groot 2164 M 3netto, ge
zagvoerder KIMMERER is, na den
22n April in de Willemstad te heli
ben gebunkerd, den 23n da v. te
NEWPOIIT, Fuikbaai, aangekomen,
heeft aldaar eene lading van 1676000
KG. phosphoizure kalk ingenomen
en ia den 28n d a.v. vertrokken met
bestemming naar Landskrona (Zwe-
den).

De Militaire Kapel.
We hebben genoten Zondagavond,

en velen met ons. Het was zoon
stille, zwoele avond, zoo echt om on-
der den opbeurenden invloed te gera
ken van vroolijke muziek. Het laat
ste half uur werkte de vroolijkheid
zelfs aanstekelijk en had er een voort
durende wisseling van vriendelijkheid
jes plaats tusschen toejuichend Pu-
bliek en opwekkend spelende mnzi
kanten. Of onze MilitaireKapel ook
in den smaak viel I

Officiëeleberichten.

Van den Gezaghebber van Aruba
ia het bericht ontvangen, dat in de
Paardenbaai gelicht zijn de zoogen

buitenboei," de boei aan den loef-
hoek" en de boei aan den lijhoek"
beneinde ze te laten achrapen en
verven.

Hiermede zal ongeveer tien dagen
gemoeid zijn.

Aan den aaaiatent-opzichter bij den
Willemaboren op Bonaire, Mejandro
de Jongh, io om gewichtige redenen
een maand verlof verleend.

Aan het lid van het Hof van Jus
titie in de Colonie Curagao, Mr. B.
de Gaay-Fortman, is op zijn verzoek,
wegens vertrek uit de kolonie, eervol
ontslag verleend als lid van den
Geneeskundigen Raad alhier, en heb
tijd. lid van heb Hof voormeld Mr.
Ch. W. de la Try-Ellis, is als zoo
danig benoemd.

Aan den brievenbesteller alhiet,
J. B. SaBBo, is tot verder herstel
van gezondheid een maand verlofs
verlenging verleend.

Aan den geëmployeerde ter Inspec-
tie der belastingen alhier, J. M. S.
van Eps, is om gewichtige redenen
twee maandm v.rlof verleend.

Aan den Predikant bij de Veree-
nigde ProtestantBcheGemeeute alhier,
M. H. J. Bosch van Loenen, ia bob
heratel van gezondheid een maand
verlof verleend.

Aan den diatrictmeester van het
4de district op Bonaire, J. L. J
C. Cedieres ia tot verder heratel
van gezondheid drie maanden verlofs-
verleuging verleend.

Marktbericht van den
Curaçaoschen Handelsbond.

Van 30 April 1915.
AARDNOTEN (Pindas) per KG
ZOUT per vat van 130 K.G. f 0.80
DIVIDIVI per K,G , 0.05
ORANJESCHILLEN per KG. lstkw. „ 0.30

ld. per KG. 2e kw. „ 0.40
HUIDEN per K.G 0.70
ÜEITENVELLEN per K.G „ 0 80
WOL pc» K.G 0.12
SCHAI'ENVELLEN per atuk , 0.50
BEENDEREN per K.G „ 0.02
UECINUS-ZAaD per K.G 0.05
STROOHOEDEN (hlppllapal .
Kwaliteit No, 1 per dozijn „3.„ 1 («ebleekt) 3.12 J*

» »i »t ti """" t» o.
II M 3 v> M ">
»» t» " »» "» tl
I' » * I» I* If *„ 5 „ „ OLA „ -.. i, 6 „ 8.. 7 „ 9

8 „ „ OLA ,„ 9 „ 12.50.. 10 „ OLA „.. 11 .... 12 „ „ OLA „
13 „„ 14 „ OLA „
15t, ti ■*■*' i,

1 van 25c.M. of minder f
Posterijen.

Lijst van onafgehaalde en onbestelbaar
bevonden brieven

Carlota Blancb, Sldney Donald Beau jon,
Maria Santa orun, Betorlna Hulmán, Welmo
DJong para entregar Ignecia Som, A. A
de Limar, Catalina Derbeld, Teodora Eu-
Btaela, Leavlgildo Ferrer, Rosalie Qlbbs,
F. Hitz a|b 8. S. „van der Duin" Juan
Hernández. Johanna Henrlquez, Marie
Concitan.. Leal, Arjet Lel.o, Ellsabeth
Macaya, Ida Abbo Maraña, M. Pan, Víctor
Manuel Prieto, Adriana Royer, Erbetina
santiago, Paaquale Saleml, Flors Spokel,Eduardo Soto, MaríaTokay. Franchi Víctor.

Aangeteekende Stukken: Enrique Car-
doze, C. A. Perret Gentil, Paaquale Salemt.

Drukwerken : Daniel Da Costa Gome
Cornelia Tomas Prince, Madame Xamepl 1

Niet voor verzending vatbaar een druf'werk aan Emilio Jubert, Barquislmeto

Koloniale Raad.
Automobielwet.

In zijn .Memorie van Antwoord ver-
klaart de Gouverneur met genoegen
vernomen te hebben, dat men geen
bezwaar tegen het ontwerp had.

Aan den wensch van verscheidene
leden om de Bargeetraat en den Pen
weg (met uitzondering van het ge-
deelte tusschen de Lombok- en de
Heienast raat) onder de wegen op te
nemen, waar met een snelheid van
20 K. M per uur mag worden gere
den, wordt bij nota van wijziging
voldaan.

De polibiebeambben oordeelen in
eerste instantie waar de vaart ver-
minderd en met weke snelheid er
dan gereden moet worden. Immers
zijn zij het, die waken moeten, dat
het verkeer over de straten zonder
ongelukken gebeurt.

Aan den wenech van hen, die gaar-
ne zouden zien, dat de bepalingen
van de twee laatate alinea'a van het
oqtwerp zoodanig werden gewijzigd,
dat aan 't Hoofd van Politie (slechts)
de bevoegdheid wordt gegeven om
op feestdagen en bij feestelijke gele-
genheden als anderzins, wanneer veel
volk op de been ia, eene mindere
vaart voor te schrijven, kan niet
worden voldaan, omdat uiet slechts
bij die gelegenheden met ecu mindere
vaart gereden moeb worden Om
maar eens iebs te noemen. Bij het
repareeren van straten en wegen bijv.
kan het noodig zijn zulks voor te
schrijven. Het is in dit geval dan
ook beter een algeraeenen regel voor
te schrijven, dan eenige gevallen op
te noemen.

De Gouverneur kan de vrees niet
deelen, dat het Hoofd van Politie,
al had hij werkelijk de macht er toe,
de keur illuaoir zou maken.

Bovendien zijn deze alinea'a feitelijk
niet in discussie. Het zijn reeds af-
gekondigde bepalingen, waaromtrent
geen wijziging wordt voorgesteld.

Petroleumraffinaderij.

Het was den Gouverneur aange-
naam te vernemen, dab de Afdelin-
gen heb geheel eens zijn met de strek-
king van het Ontwerp.

Dat de Gouverneur de door de Af
deelingen uitgedrukte hoop op de
spoedige totstandkoming *..p Curacaovan eene petroleumrafflnaderij geheel
deelt, behoeft nauwelijks gezegd.

Ad art 6. Heb had ook reeds bij
den Gouverneur een punb van over-
weging uitgemaakt of het met het
oog op het juiat;in den laatsten tijd
steeds toenemend verkeer met auto
mobielen en motor-booten niet wen-
echelijk wae voor de bepaling van de
belastbare hoeveelheid gasoline alleen
rekening te houden met het laatst
verloopen jaar . vóór de oprichting
van de raffinaderij.

De overweging echter dat het over
het algemeen weinig aanbeveling ver-
dient om voor hoeveelheidabepalin-
gen, die voor langen duur moeten
gelden, tot grondslag te nemen dere
aultaten over zoo korte tijdvakken
als een enkel jaar, heefb de Gouver-
neur er toe gebracht voor de bepa-

ling in het onderhavig artikel een
tijdvak van twee Jaren voor te stellen.

Hoe licht het werken met te korte
tijdvakken tot averechtsche uitkom-
sten kan leiden, kan treffend blijken
juist uit de uitkomsten van de tweo
laatstverloopen jaren ten opzichte
van den invoer van gasoline. Terwijl
toch, ook volgens de Afdeelingen.
het verbruik van gasoline in den
laatsten tijd gestadig stijgt, is de
invoer van dat artikel in 1914 min-
der geweest dan in 1913, n 1. rond
144 000 tegen 167.000 Liter in 1913.
Dit bewijst natuurlijk geenszins dab
het verbruik in 1914 geringer zou
zijn geweest dau in 1913, maar wel
dit: dat men ietwat voorzichtig moet
zijn met het werken meb korbe bijd-
vakken.

De Gouverneur kan de meening
niet deelen van de leden, die van
oordeel waren, dat het ontwerp te
ver gaat, waar het ook voor dein
standhouding van kantoren, hospi-
taal, sociëteit enz. vrijstelling van
invoerrecht verleent voor het beuoo
digde meubilair.

Waar het toch geldt het bevor-
deren van eene zaak, die van zoo
groot belang kan zijn voor de ko
lonie als de vestiging van een pe-
troleumraffinaderij met hare neven-
bedrijven, komen, meent hij, de lut-
tele honderden gulden, welke de fis
cus per jaar zou moeten derven we-
gens het invoerrecht op aanvullings
meubilair enz haaat niet in aan-
merking. Het deed hem dan ook ge
noegen te ontwaren, dat andere Ie
den zich geheel kunnen vereenigen
met het onbwerp.

De bedoeling ia natuurlijk niet
luxe-meubilair of audere luxe arti
kelen van heb iuvoerrechb vrij te
stellen, en ook niet zaken, die de
directeur of andere employés voor
hun peraoonlijk gebruik of tot hun
persoonlijk gemak zouden invoeren.

De vrijstelling voor meubels enz.
zal alleen kunnen worden verleend,
voor zoover het meubilair ongeveer
evenredig ia aan den atand on Ie
vensabandaard van den geëmployeer-
de waarvoor het beBtemd ie. Iorg
fiscaal zal echter —de Gouverneur
vertrouwt dat de Raad heb hier met
hem eeus zal zijn — niet mogen wor-
den opgetreden. Groóte ondernemin-
gen plegen veelal de woningen hun-
ner employés beter en geriefelijker
in te richten, dan de betrokkenen
het uit iukomen zelf zouden doeu.

Keu automobiel of ander vervoer-
middel tot persoonlijk gebruik of
gemak van den directeur b. v. zal
aan invoerrecht onderworpen ziju ;
wanneer ze echter ook ten dienste
staat van het verder personeel, dau
behoort ze tot het bedrijf en valt
onder de vrijebelliDg.

Verbandmlddelen, medicijnen en in
het algemeen dadelijk verbruikbare
zaken, als levensmiddelen, dranken
en., bestemd ten gebrüike van heb
personeel, vallen niet onder de vrij-
stelling. Zulke z>iken immers behoo-
ren nieb bob de inrichting van de
kanboren, hospitaal olsociëteit, maar
tot de behoeften van de personen
die er vertoeven.

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

Geboorten. Overleden
M. gesl. Vr. geal. in echt b. echt M. geal. Vr. gesl. Levenl. Huwel.

Aruba 10 5 11 4 16 14 0 3Bonaire 11 5 11 5 9 4 0 2St. Martin N.G. 4 2242 1 00St. Euatatiua 1 1021 0 10Saba 1 0101 1 00
Op Aruba stierven 15 menschen meer dan er geboren werdeo. op Bo-Bonaire was het aantal sterfgevallen drie minder dan dat der geboorten.

LA TUBERCULOSIS
">>**********«>a->>>>>>>aa>HaMM_____-___^^

es una enfermedad con-
tagiosa que tan fácil-
mente r-uitraen losricos
que k obres.

Toda persona que tenga la
menor propensión á debilidad
pulmonar, enflaquecimiento,
anemia, necesita tomar la

Emulsión de seotl

f (de Aceite puro de gjtk
Hígado de Bacalao
con Hipofosfitos.) JÜL

Poderosa en sus efectos;
Buena en toda época del año. -



Buitenland.

Particuliere Correspondentie.

Alhoewel we allen overtuigd zijn,
dat de katholieken gedurende dezen
oorlog al hun beat doen, barmhartig
te wezen voor hun zoo beproefde
medemenachen, deed het ons toch
goed aan onlange op den diocesa-
nendag omtrent die goede werken
enkele rapporten te hooren.

Het zou me moeilijk wezen eene
opsomming te geven, want daarvoor
zou ik wel een paar nummers van
„De Residentiebode" in beslag moe
ten nemen. Ik bepaal mij dus bij
enkele détails.

De vergadering, die 'e morgens om
negen uur begon, had plaats onder
voorzitterschap van kardinaal Amet-
te, die ons een kort woord toesprak.

De heer Ferdinand Laudet opent
de serie der rapporten. Hij geeft
een overzicht over de verschillende
goede werken„ die ten doel hebben
te hulp te komen aau den soldaat
op het slagveld. Al die werken zijn
niet absoluut katholiek, doch in deze
tragische tijden hebben allen, die van
goeden wil zijn, zich broederlijk on
der één vaandel geschaard, slechts
één ideaal kennend : „Frankrijk !"
evenals de coldaten van allerlei klas
en allerlei beginsel zij aan zij in de
loopgraven strijden.

De heer Laudet, met een enkel
woord verschillende werken aantip-
pend, staat wat langer Btil bij dat
van Le Vêtement du Sóldat. We waren
in Frankrijk met heel andere dingen
bezig, dan met one voor te bereiden
tot den oorlog. En al heel epoedig
deed de koude zich gevoelen. De
private liefdadigheid heeft geheel
voorzien in de behoeften van den
aoldaat aan linnen en warme kleeren,
iete wat van adminietratieven kant
wel wat werd vergeten. Wat er door
de katholieken zoo al naar het front
werd gestuurd, kan men afleiden uit
de wekelijksche zendingen, die onge
veer bestonden uit: 3730 wollen
tricots, 5000 paar wollen sokken,
4000 warme dekens, 7000 hemden,
enz., enz.

De katholieken hebben niet vergeten
ook aan de ziel te denken eu stuur-
den tegelijkertijd ook kerkboekjes, ro-
zenkransen, medailles, goede lectuur,
enz. De Roomsche coldaten waren
daar blij mee. Doch ook anderen
hebben vaak verklaard, verheugd te
wezen de gebedpn terug te vinden,
die ze ainda hun jeugd vergeten had-
den, terwijl meer dan een soldaat
geprobeerd heeft weer zijn rozenhoedje
te bidden. De 20,000 priesters, die
in het leger zijn, hebben, zooals
kanunnik Couget ons later uitlegt,
van die goede zielstemmingen gebruik
gemaakt en menig verdoold schaapje
weer op den goeden weg terug ge-
bracht.

Jean Aicard bad aan de school-
kinderen voorgesteld ieder 0,10 frank
te offeren. Bij hopen kwamen de
bronzen stuiverstukjea binnen voor
het keratfeeet der soldaten en vorm
den tezamen een som van 500,000
frank. Thana bereidt men voor het
leger de „Paascheiereu," pakjes, die
linnengoed en versnaperingen inhou
den.

Met Mr. Souchon komen we tot
de kwestie, wat voor de gewonden
gedaan is. Alhoewel het verslag op
zich zelf al te zeer beknopt is, ia
het toch nog zóó lang, zóó lang, i

dat ik niet weet, wat er uit te kie-
zen. Heel Frankrijk ia met apontañe i
edelmoedigheid tot de gewonden ge
gaan. Mijn persoonlijke ondervinding i
trouwens heeft me doen zien, dat de
gewonden overvloed hebben en dit
niet alleen van voedsel, maar van i

versnaperingen. Er zijn er, die me 1
beweerden, dat ze minstens voor een
jaar tabak hebben De Vereeniging <
van Hulp aan Gewonden, die bij het
beging van den vrede 1600 bedden <
had, bezit er nu 5600. Sinds den 'lsten Augustus zijn er al 25 millioen 'frank aan de gewonden gegeven, '18,000 ziekenverpleegsbers gegroe-
peerd. 1

Zelfs de zoo bekende hupsche ml-
dinettes volgen nu met ernst een
cursus voor infirmière. En die alge-
meene toewijding, waarbij menige
religievee eene eervolle vermelding
verwierf, heeft tot resultaat, dat het
sterftecijfer — of juister gezegd het ]
percentage — van de zieken lager I
is dan ooit. i

De middagzitting begon om twee s
uur met een rapport van den heer (

Touesaint, omtrent hetgeen gedaan f
ie met het zoeken naar gevangenen e
in Duitechland. Zijne uiteenzetting, t
zeer intereeeant voor de Franschen .
natuurlijk, lijkt me van minder be-
lang voor een Nederlandsch blad i
Alleen wil ik even aanstippen, dat (
de heer Tousaaint met lof sprak van f
de hulp van eenige Hollandsche u
priesters voor dit weldedigheidewerk, b
en in het bijzonder van den Eerw. d
Heer Moeren. n

Het volgende verslag geldt een g
delicaat punt: de kleeding voor de v
gevangenen. Gisteren ie het officiëele «
rapport verschenen van den Heer t
I'nyelle. Eergister vernamen we het w

verslag van Mademriselle : haphnl.
Beide rapporten beschuldigen Duitsch
land onmens, he ijk be wezen voor
de gevangenen. Grijsaards zijn on-
derweg van honger en vermoeienis
bezweken, vrouwen meb drie, vier
kinderen en nog een ander kind
verwachtend, zijn mee gesleurd. Moe-
ders en kinderen ziju vrijwillig ge
scheiden. Ze hebbeu allen honger
gehad, letterlijk honger. En Duitsch-
land kan niet zeggen; dab heb Fran-
sche rappor 6 vaag is en geen namen
noemt : stad, datum en naam, alles
Is aangegeven.

Het zoo .katholieke werk van Ma-
demoiselle Chaphal, ten doel hebbende
kleeren te geven aan de gevangenen
had ook weldra noodzakelijk dit
ander doel : voedsel be zenden aan
a,l die hongerigen.

En men zegge mij niet, dat ik
overdrijf Ik heb een reeke brieven
vau gevangenen gezien, waarin die
"ongelukkigen emeeken om voedsel
en kleeren. Velen zijn er, die in Ja
nuari nog geen andere kleederen
hebbeu dan die, welke ze aau hadden
in Augustus of September, toen het.
warm was. Veel civiele gevangenen
waren in de velden in hemdsmouwen.
Ik heb de brieven gelezen, waarin ze
klagen over de verregaande vuilheid,
waarin ze leven. Men zal me ge
makkelijk voorbeelden kunnen aan-
halen vau het tegenovergestelde,
omdat er tusschen de verschillende
Duitsche kampen een zeer groot ver-
schil bestaat, hetgeen tusschen twee
haakjes den Franschen tamelijk ver-
wondert, die verouderotelden, dat iv
Duitschland alles georganiseerd was.

Ze hebben vreeselijk geleden vau
de koude. Sinds eind December kwa-
men er kachels. Maar in de meeste
gevallen moesten die ook dienen om
het voedsel te koken of te warmen
tën de damp van het eten maakte de
reeds zoo armzalige bedden vochtig.

Het katholieke werk van kleeding
aan gevungeuen zond in den beginne
slechts enkele pakjes. Toen men
echter de schriftelijke bewijzen in
handen bad, dat het gezondene wer-
kelijk aankwam, breidde het werk
zich spoedig uit eu vverdeu er onge
veer per maand 5000 á 6000 pakjes
verzonden. Zelfs zoo nu en dan heeft
men met behulp v*_ het neutrale
Zwibserland, — hier steeds zeer ge-
prezen — wagons vol kleeren kunnen
zenden.

Ik kom nu eindelijk tot het laatste
rapport, dat van den kanunnik Du-
pin. Zijne uiteenzetting betreft echter
niet alleen een speciaal katholieke
poging, doch bet werk der „Secoure
National." De organisatie gaat van
den staat uit. Doch we hebben hier
een epeciaal werk van verzoening,
want kardinaal Amebte, — zooiets
hadden wa iv lang niet gezien 11!— werd uitgenoodigd lid van het
Comité te zijn. Dit lidmaatschap
heeft ten gevolge gehad, dat heel
veel prieBtera deel uib maken van
die Staateorganisatie. Hier en daar
werken ze zumen met ex-anticlerica-
len, meb Joden en Proteatanten. En
heb gevolg is, dab menige radicaal
heb uut hec'ft leeren inzien van som-
mige katholieke werken en daj; de
eerste, een beetje gegeneerde houding,
uu in heel veel gevallen veranderd
ia in een vriendschappelijke, die voor
de toekomst eene zekere toenadering
belooft tusschen priesters en gewezeu
anticlericalen.

Door de uitdrukking ex-anticleri
calen bedoel ik nu juist niet, dat
die personen tot het Geloof bekeerd
zijn ; zoover zijn we nog niet. Ik
bedoel alleen, dat het zien van den
arbeid der priesters hen heeft doen
inzien het onrechtvaardige, ongemo
tiveerde en anti-patriotische van het
anticlericalisrae. En dat is al een
heele stap voorwaarts.

De vergadering werd geeloten meb
een opbeurend woord van kardinar.l
Amebbe, die ons aanspoorde bot
dunkbaarhejd jegens God, die in dezen
tijd voor Frankrijk ware wonderen
had gedaan eu tot verder vertrou-
wen in God en in het zoo dappere
Fransche leger. Daarna gaf Zijne
Emiueutie ous zijnen zegen.

De Residentiebode. Aiglon

Badtreinen voor het Oosten.
Naaat hospitaaltreinen heeft het

Duitache legerbeafeuur nu een trein
laten inrichten, die bestemd is om de
manschappen in de gelegenheid te
stellen hun lichaam zindelijk te hou-
den, wat, met het oog op de onge-
dierbeplaag en de daaruib voorbvloei-
ende gevaren voor besmettelijke ziek-
ten tot ecu noodzakelijkheid was ge-
worden.

Naar de „Nord. Alg Ztg." meldt,
ie thane de eerste badtrein naar het
Oostelijk oorlogstooneel vertrokken.
De trein bestaat uit twee waterwa
gens met te zamen 50 000 liter in-
houd, verder uit twee badwagens met
dertig douchee, twee kleedwagens, vier
magazijn wagens voor echoon onder-
goed en montuur, één magazijnwagen
voor de uniformstukken, die afgelegd
worden of gedroogd moeten worden,
twee ontsraettingBwagene en één
wagen voor huisvesting van het per-

soneel. De tmu wonltg. trokken door
twee locomotieven, die tegelijkertijd
de wagens verwarmen, het. badwater
koken en deu stoom leveren voor bet-
drogen van het goed Binnen deu
tijd van tien uur kunnen uiet miuder
dan 1200 man ecu douche nemen,
terwijl iv dien tusschentijd hun on-
dergoed en uniform volkomen wor-
den gedroogd.

Binnenkort komen er nog twee trei-
nen gereed die de soldaten te velde
zullen helpeu in den strijd tegen het
ongedierte en de besmetting.

Excelente para los Niños.

Emulsión de Scott de aceite puro
de hígado de bacalao con hipofos-
fitos de cal y soda ea una prepara
ción científicamente combinada, se-
gún saben los señores médicos, y
de un gusto agradable al paladar,
tanto, para los adultos como para
los niños, especialmente para estos
últimos que les gusta por au sabor
dulce. EBtá probado que ésba es la
forma más adecuada en que se pue-
de admiuistrar á los estómagos dé-
biles de los niños, el aceite de híga-
do de bacalao :

„Certifico que la emulsión de
Scott, que tiene por base el aceite de
hígado de bacalao, es una prepara-
ción no solamente muy agradable
que con mucho gusto toman la ma-
jor piirte de los enfermos sino que
es un gran reparador en las conva-
lencias lentas y difíciles, especial-
mente en la gripa. Que obra muy
bien en los niños escrofulosos, lin-
fáticos y de difícil crecimiento y
que por su fama universal creo que
no será rivalizada jamát. por ninguu
otra preparación similar " l>r. Pa-
blo Bohórquez, .Ylßnizales. ('olombia.

8

HAVEN-NIEUWS.
VAN 24 APRIL-8 MEI.

s.-hip I Kapitein i Aankomst' van j Vertrok j naai
~_.—_.— ——— ■ _ . . . ■■

Pr Willem V IMvil Graaft* 23 April Amsterdam 25 April Ne*. York
Maracaibo (1 W Hood_w.ii 24 „ New-York 24 „ Maracaibo
Merída A .lohaoson 22 „ Maracaibo 22 „ Maracaibo
Pbiladclphia H Hichborn 22 „ ha, Guayra 22 „ New York
Merída A Johanson 26 „ Maracaibo 2. I.a Ganyra
Merída A .lohanuon 28 „ I^a Guayra 2» „ Maracaibo
Maracaibo G W Goodinan 29 Maracaibo 29 New York
Caracas Furst 29 New-York 29 , UGoayri.
Caracas Furst 5 Mei Ira Guayra ft Mei New York
Merída A .lohaneon 5 „ Maracaibo 6 „ Maracaibo
Prins Willem I Alt Nyboer 4 , New York 5 „ Ani_terd«.m
Zulia S 8 Morris 8 „ New York 8 „ Maracaibo

Siena F Ferraro 30 April Génova 80 April Colon
Tordenskjold Aaderson 20 „ NewForfNews 28 Cuba
Yssel Zimmerer 22 „ Laa l'almas 23 , Rotterdam *
Vulcano HF v Stooten 24 „ Colón 26 , Amsterdam

____p__-y-_T___M_fa_Mf**iattat^^

Schoeners. \ Aankomst | van | Schoeners. | Vertrek | naar.—i i fin n~-, 111 IM f 1 — I -aa_a__—_l II '■ 1 " . ■ ■ ■■'

M%g»rítaV 24 April Velade Coro Jg~* ¡}^ Maracaibo

le?*Z;Un v _fi " _I kd. Coro Wr^'°''" H 26 Vela de CoroRita Otilia V 26 \ elad.«Coro Domingoï?a&lr _" _2 " _!___rn.o Be&gioH _6 ArubaPlumadcCroV 26 „ VelmásCoro 2Q * /(i>/
_

|tlo Hftcha.Var,a _«_,.,_. 26 „ a &*«/. dr/ Afar 26 GuantaA/aracarfco 28 „ ¥iLI^Atb° Lilian B 27 „ Barbados/„"nZ-m../. 29 *"*]* n María leoncita 38 ArubaF/r^//./a i Mei Velade toro MariM y a 8
»

Maracaibo
JuanLuis B 80 „ Aruba
Rita Otilia 29 Guanta
Pluma de Oro V2O „ Vela de Coro
Birondelle B 30 MaracaiboI Maracaibo 30 Maracaibo
Diana 2 Mcl Maracaibo
" Vla New Port (Sta. Barbara.)

Gisteren is bericht ontvangen dat de ESTEIXE op Bonaire is gearriveerd.
Waarschi]n/ljk loopt _e nog heden binnen

aftai_4§©l M§q_*s* im
Uttl^laisUadL

(tfösten I aargang]
Dit Weekblad bevat alle üitlotin

gen, Rentebetalingen, Nieuwsberich
ten, Producties, in één woord alle
weteuawaardigheden op financieel ge
bied; het geeft geregeld hoogst in
teressante Hoofdartikelen, Koerslijst
der meest actieve fondaeu en Beurs-
veralagen uit binnen- en buitenland;
het verstrekt gratis advies iv de
rubriek Beautwoordingen enz., ter-
wijl eeus per maand een prijslijst
der premieloten wordt gepubliceerd.

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

Prijs f 2.50 = fr 5. ■ p. j.
waarin begrepen de geregelde kostelooze controle
J tot 100 nummert van ultlootbare fondien.

BUREELEN:
BILDERDIJKSTRAAT 98, DEN HAAG.
BONDGENOOTENSTR. 19, BRUSSEL

Proefnummers zijn gedurende een
maand op aanvrage gratis verkrijg-
baar en Abonnementen (welke op den
lsten van elke maand kunnen in-gaan) worden aangenomen bij denUitgever van de Courant.

Wire F.ncirtg is best all through.
* The wira ia drawn frota a eprr_ qi__t of opea

THE BEST keattfl melrnal—tou__ pl__r. «r<__ long liv.d
WIRE &Le „d-iim. iroa wira It ie Ü_ .neet lor__

wire peeeible to monufucrurrr_.nnltlae H'a-u> B.'-anircd bpoer own new and perfert
____. _a wire ia poativeljr tnoiat—o - ptooL

Ferfeel

All Sta. Wire.and Une Wire. areElertrkajlr Waldad
n_o_r.bnunnte.aie ..__-. aad
atniatitta-g—Jaerta« wrepa cUmp. i^. w*j^^^
aadoen, bat pte__.Hr tten.orme ta_T^—ltba fenee toto aat pitra ol pctfor- ff_____^^—-- 3
atad ataeL „e... - ■ tt.ee
Ne Wan. Tba TWere ie aowaete wira to mebe ueeleea we_t*:

inata__ Keav.rr wire ie ueed .cd all the w. _u
HaW__Wat*_t ie fe_r«. Stnjr wire. beit. of the aerne ette cc

la" wir. tha

"?___"__ Parfat*- Frate ia _eS_.r_e_ ¡a IbaWorfd
71 Srria. aad e_e_ edepted ta ererr parpo» FIELD.
FARM. RANCH LAWN. POULTBY.

IVIRT lOD OUAJt_NT__D PnMt_KCT.^^^

MBf J.H.E.JOUBERT tißj
JjfSf IJzerstraat No 39 «SF10 CURACAO . mm

V___r________________|________ll«V- H-^

Exclusive Agent for the Dutch W I.

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

ÍlOFPIIOTOGRAFEN

VAN

H. VI. <ie Koningin <l<;r _e«l«*rlaii.W n

BEKROOND
te A msterd am 18b3.
„ Antwerpen 1885,

Chicago 1893, on
Ouracao. Eerste Prijs i_ore-
medaille, 1904.

. Brussel, 1910
Curagao, Watorkant Otra

batida.
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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 6n _tlei
a.s., en volgende Donderdagen.
Belanghebbenden worden ver-

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

De Voorzitter.
A. JESURUN.

6—lB

___aa.______aeaaea_____________a__»ea_»____»«_____a__eaaa___a______»a____eaa»»_e

LONGMAN & MARTÍNEZ
I.EW YORK.

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

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

Monsters worden op aanvrage gratis verzonden.
Te koop bij O. WINKEL. _5 ZONEN.

Dr. J_f. Hubenet
Van den Brandhofstraat — Schatirlo.

Especialista den Cirujía i
enfermedad/iian di muher.

Oranan di consulta:

8—9 i di 10— 12 A. M.
7— 8 P.M

Bekendmaking.
Het publiek wordt herinnerd

aan Art. 2 der Verordening
van 31 October 1901, 29 Janu-
ari 1902 (P. B. 1902 No. 7),
thans luidende:

ledere hond moet voorzien
zijn van :

lo 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 1915 boven, en het 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.
Curacao, den lsten Mei 1915.

De Procureur-generaal,
J. B. GrORSIRA.

Adverteert steeds
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