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DE OORLOG.
Het is vandaag juist een maand

geleden, dat dè Amerikaansche Nota
naar Duitschland verzonden werd
Het antwoord laat wel lang op zich
wachten, maar eenieder kan ai van
te voren den inhoud raden.

Dit de feiten blijkt, dat Duitsch
land gewoon door gaat met sijn on
derzee-oorlog.

Om ons tot slechts enkele dagen
te bepalen t

14 Aug. werd de Engelsche trans-
atlantiek „Jacoma" ge-
torpedeerd. De bemanning
redde zich.

15 Aug.' De Engelsche „Princesa
Carolina," 4 menschen
verdronken.

16 Aug. Het Noorsche stoomschip
„Albis," bemanning gered.

17 Aug. Iv de Egeïsche Zee het
Engelscb transport-schip
„Royal Deward^met 1350
soldaten aan boord, en 32
officieren, plus een beman-
ning van 225 koppen. On-
geveer 600 menschen kon-
den het leven redden, ±
1000 verdronken.

Radiogrammen van 16 Aug. noe-
men achter elkander op de Noorsche
„Ama," de Engelsche „Oapriy,"
„Summerfield,"„Jacoba" en „Cairo,"
en de 'uulpkruiser „ludia."'

We slaan een paar dagen over en
vermelden alleen nog het in den grond
boren van de Engelsche White Star
boot „Arabic," die 18 Aug. uit Li*
verpool vertrok met 175 passagiers
en een bemanning van 260 koppen;
doel tan de reis was New-York.

In den morgen van 19 Aug. werd
dit schip dicht bij Fastnet, Oostkust
van lerland, getorpedeerd. 15 Red
dingsloepen werden bevracht. Of er
meuschenlevens te betreuren zijn en
waarom dit schip werd aangevallen,
is nog niet bekend. We kunnen der-
halve niet berekenen In hoeverre de-
ie torpedeering door Amerika be
schouwd kan worden als een vijandige
daad, gelijk in de laatste Ameri-
kaansche Nota is aangegeven.

Aan bet Oostelijk front is het
groóte nieuws de val van Kovno.
Na een beleg van 11 dagen, waar-
bij de Duitschers de reuzen kanon-
nen van 42 cM. lieten aanrukken,
waren de forten aan den linkeroever
der Niemen in puin geschoten. Die
aan aen rechteroever zijn nog in
handen der Russen.

Kovno was een zeer sterke ves-
ting, behoorde tot de verdediging,
werken van Warschauw, maar lag
het meest Noordelijk van al de
forten.

Geheel de week door werd er ge-
streden langs de forten van Kovno
tot Novo-Georgiewsk, doch het he-
vigst aan bet begin en bet einde
van de reeks, dus bij Kovno eu
Novo-Georgiewsk. De eerste vesting
viel, de tweede staat nog, maai
wordt fel bestookt, ook met 42 cM.
kanonnen.

De Teutonen hebben in Polen de
banden vol en zijn daar vooreerst
nog niet klaar. Daar vallen heel
wat vestingen in te nemen en forten
plat te schieten voor zij er heer en
meester kunnen genoemd worden.

Aan het Westelijk front komt
wat meer beweging, vooral in Bel
gië, waar de verbondenen ook wel
succes hadden. Maar 't is te klein
en van te weinig beteekenis.

In de Dardahellen wordt zwaar
gevochten.

Ook de Italianen weren zich dap
per.

De Balkan staat op het punt
zich in den strijd te mengen.

Deze week is er zeer druk gevlo-
gen door vijandelijke Bommenwer-
pende vliegeniers en zeppelins.

DE TUCHT DER DROEFHEID.
Pather Severinus schrijft in De

Voorhoede :
Eenige weken geleden had ik het

voorrecht deu welbekenden en «eer
populairen Father Bernard Vaughan
8. J. te hooren spreken in de Inma
culate Conception Kerk te Londen.
Het zij mij vergund naar bc.t ver
mogen den inhoud dier rede weer te
geven. Als tekst kcos de redenaar
een vers uit de Lamentaties van Je-
remías : Weenende heeft zij geweend
in den nacht, en de tranen zijn op
hare wangen." Dan vervolgde hij i

Mijne vrienden vertellen mij dat de
oorlog in Duitschland meer goed heeft
gedaan dan eene altremeene missie
voor de Katholieken. Zij houden drie-
daagsche retraiten, spreken een al-
gemeene biecht, gaan ter Heilige Ta-
fel en dan trekken zij ten strijde om
te doen wat hun is opgelegd : hun
land te verdedigen tegen den vijand,
hem te verdrijven van hun huis en
haardstede De Kussen doen hetzelf-
de. Zij zijn sober in het gevecht,
maar dronken van godsdienst. Zij
gelooven dat zij op een kruistocht
zijn, en het zwaard zullen zij niet in
de schede steken, vooraleer zij victo-
rie kunnen zingen. De Franschen zijn
niet anders; en als ik iets weet aan
gaande mijn eigen land, Engeland,
wij zijn tevreden dat wij God kun-
nen aanroepen en wij vertrouwen,
dat Hij aan onze wapenen een over-
winning zal geven, welke rechtvaar-
digheid en duureamen vrede aan Eu-
ropa zal brengen.

Hoe wonderbaar zijn de mannen
geweest 1 Wat buitengewone staaltjes
heb ik gehoord van Russen en Duit
schers, van Franschen en Britten.
Laat mij een enkel voorval mededee*
len, dat in mijn eigen land gebeurde.
Eene kerk was gevuld met gewonden,
dappere strijd.rs van verschillende
naties. Een arme mau lag stervend
neder, en ... . uitte een vreeselijke
godslastering tegen dtn Almachtige.
Een weinig later kalmeerde bij, en
een broeder officier vroeg hem, hoe
hij zich gevoelde. De stervende ant-
woordde : „Ziet gij ginds op de schil-
derij hoe Christus wordt gegeeseld
aan den pilaar? Als dat waar is,
hoe kan ik dan, ellendeling, klagen
over mijn lijden ?" Die man stierf in
de armen van een katholiek, terwijl
hij een acte van berouw verwekte.
Inderdaad, om ééne ziel te redden,
zou deze oprlog dar moeite waard
zijn. Maar hij heeft er duizenden ge-
red. Nog pas gisteren sprak een ge-
wond soldaat tot mij : „Father, hoe
wonderbaar is uw godsdienst 1 Ik
veronderstel, hij is tamelijk hard om
er in te leven, maur te oordcelen
naar wat ik op het slagveld heb
gezien, het is een zeer goede om er
in te sterven." Wel, sprak ik, ik
veronderstel, dat wij hier gezonden
zijn eerst en vooral om ons tot ster
ven voor te bereiden. Wij allen moe
ten sterven; ge zoudt beter dóen door
maar spoedig met die voorbereiding
te beginnen." — „Wilt gij mij b.lpen,
Father?" Zeker, antwoordde ik,
daarvoor ben ik hier." En wij voeg-
den de daad bij het woord.

Deze wereld is eene plaats, waarin
wij ons moeten voorbereiden tot deu
dood. Het is een hospitaal voor on
geneeslijken : voor gewonden, dooden
en stervenden. Niemand verlaat het
levend. Bereid u zelven om God te
ontmoeten en om te gaan naar. het
land, waar droefheid noch dood meer
zijn zal.

Het is mijne overtuiging, dat deze
oorlog, door Gods oneindige barm
hartigheid, een onschatbaar goed zal
zijn voor geheel Europa. Aan den
priester zal bet gegeven ziju God's
goederen uit te deelen; hij zal het
volk trekken en zij zullen opzien tot
de Katholieke Kerk, deééne, de wa-
re Kerk van Christus. Het staat bij
mij vast, dat verschillende duizen-
den, die onder gewone omstandighe-
den npoit naar die kerk zouden heb*

ben opgezien, nu ep onderzoek zul
len uitgaan en de eischen dier kerk
zullen bestudeeren

God is sterker dan U. Mijne vrien-
den vragen mij : „Father, hoe kan
God, als hij een persoonlijke God
is — almachtig en al—liefde — ecu oor
log als dezen toelaten. Indien Hij
almachtig is, dan kon Hij hem voor-
komen; indien Hij liefde is, dan zou
Hij hem stuiten." Maar ik zeg- Ü :
Hij kan hem niet stuiten. Hij heeft
zijne eigen handen gebonden, door
ons vrij te laten. Aan ons heeft Bij
vrijdom gegeven en wij moeten han-
delen en wij zijn verantwoordelijk
vooi onze daden; niet God. Doch
hij heeft dit gedaan. Als Hij niet ge
komen is om U van uw kruis te
verlossen, Il ij kwam toch om U
sterkte te geven, om hetzelve te dra
gen. En is dat niet edeler, is dat
niet meer des menschen waardig ?
Wij hebben een kruis noodig, en
niemand — Gode zij dank — kan zon-
der zijn.

Hoe voortreffelijk hebben moeders
en weduwen zich getoond 1 Als ge
vóór den oorlog hun hadt gezegd ;
Uw eenige jongen zal op het slag-
veld sneuvelen ! zij zouden gestorven
zijn van weedom en smarte. Maar
God geeft nooit een¡ speciaal ver-
sterkend middel, nooit een speciale
hulp voordat dëkwelling komt; doch
waar de kwelling is, dáár is God.
En al. gij u tot Hem wendt in het
midden uwer smarten, uitroepend :
¡,Heer, waar waart Gij ?" dan zal
Hij antwoorden: „Was ik niet aan
uwe zijde? Zoudt ge niet gevallen
zijn in de armen des doods, als ik u
niet had opgeheven ?'' Jezus is onze
stbun en onze sterkte in droefheid.

Als iemand, in wiens hart wij de
volle stroom oazer liefde hebben uit-
gestort, aan Hem ontrukt wordt,
dan mogen wij misschien uitroepen :
„alles is duister, nu hij er niet is.
Daar is voor mij geen zon aan den
hemel, geen bloesem aan den rozen
struik, geen zoete geur in de bloe
men; daar is geen sympathie in de
stem van mijn dierbaarsten vriend
Ik ben gebroken, en het is al duis-
ternis voor mij!" Maar is het niet
juist in den nacht, dat de sterren
schitteren ? En als het duister is op
deze wereld en als duisternis geko-
men is in het heiligdom van het
menschelijk hart, o het is dan, dat
de arme weduwe opziet naar de lich-
ten in des hemels vensters, waar-
door hare dierbaren op haar neder-
blikken. '

Wij behoeven geen „ziener" van
Birmingham te gaan raadplegen :
wij weten zonder dat een mensche
lijk wezen het ons zegt, wij weten
door Gods woord, wij weten 't door
ons eigen hart, dat zij, die ons zijn
voorgegaan, ons wachten in het
kleedsel der glorie. — Gij zijt banne-
lingen in deze wereld; gij zijt in het
land der beproeving; gij behoort tot
den godsdienst van den Gekruisigde;
gij kunt dus het kruis niet ontsnap-
pen. Gij moet bet op u nemen; als
gij bet afschudt, dan hebt ge nog
een kruis. Zoolang als gij u zelveu
hebt, zoolang hebt gij het kruis.
Ja, ja, gij moet een kruis dragen
en gij moet het planten óf aan de
rechterzijde, óf aan de linkerzijde
van uwen gekruisigden Meester.

Het kruis is de school, waarin gij
leeren moet, hoe gij moet opklimmen
tot het koninkrijk van vrede, van
triomph en victorie. En ik laat deze
gedachte in uw hart; bestudeert ze

Komt nader tot Jezus. En laten
we bidden voor de arme moeders en
weduwen en dochters van Duitsch-
land; laten we onze gebeden opoffe-
ren voor de in droefheid gedompel-
de Russen, voor onze verbondene
troepen in Frankrijk en België, en
voor onze eigen dierbaren, die zich
onder de wapenen hebben geschaard.
Vraagt God medelijden te hebbeu met
ons allen -— Hij is de God van allen-
dan zal Hij in eenige mate het ver
schrikkelijk euvel van dezen oorlog
vergoeden. En laten wij het arme,
het door droefheid gebroken België

uiet vergeten. Als ik mijn blikken
laat gaan over dat, wat eens de tuin
was van Europa, dan zie ik graven,
graven, graven; en ik hoor het lang-
gerekte gebulder der kanonnen en
het gekletter der wapenen en ik zie
als een onderaardschen oorlog in de
loopgrachten.

Helaas 1 arm België.

De zetel des Pausen.
Prof. Dr. Laband schrijft in de

Deutsche „Jutistenzeitung" over deu
invloed vau den oorlog op de posi-
tie des Pausen en zegt o. a. :

De garantie-wet onderstelt zoowel
volgens zijn doel en zijn ontstaan
als naar zijn woorden, dat de Paus
zijn residentie in Italië en wel in het
Vaticaan heeft. Wanneer de pause-
lijke residentie naar een anderen
st-Hi zou verlegd worden, zou de
garantiewet zijn toepasselijkheid ver-
liezen en ook zeker formeel worden
opgeheven; het is zeer twijfelachtig
of de wet, na een ewntueelen terug
keer vanden Paus, wer van kracht,
zou worden Ook zou men in geen
enkelen anderen staat ter wereld
zulk een diep in het staatsrecht in
grijpende wet uitvnardigeu. Verder
is het algemeen bekend, dat de po
sitie van deu Paus als opperhoofd
der Katholieke Kerk verbonden is
met de residentie in de stad Rome
Rome bleef ook pa deu ondergang
van het E .insche rijk ecu ziune
beeld vfl ■ .d-heerscbappij; de
Kerk des Pausen was in tegenstelling
met andere kerken de Romeiusche;
eu de katholieke bevolking van de
heele wereld ziet in Jtome het mid
delpunt der kerkelijke organisatie en
der heerschappij over de Kerk. Zou
de Paus Rome verlaten, dan zou een
sedert onheuglijke tijden gevestigde
grondslag worden geschokt, waarop
de geestelijke wereldheerschappij des
Pausen berust. Aan den anderen
kant zou het voordeel van een ver-
legging der pauselijke residentie uiet
zoo heel groot zijn. Het naast el-
kander bestaan v..n tweeërlei gezant-
schappen in deuzelfden staat zou
overal moeilijkheden geven en het is
de vraag, of en onder welke voor
waarden zij toegelaten werden. Ten
slotte zou de Paus zich berooven
van iedere mogelijkheid, om in te
werken op het herstel van vreedza-
me betcekkiugen tusschen de vijaude
lijke volken, hetgeen hem zoowel we-
gens zijn ambt als zijn persooulijken
vredelievenden aard ter^ harte gaat.

Ook de Italiaansche' staat, en
vooral de stad Rome, hebben er een
groot belang bij, dat de Paus en het
centrale bestuur der Katholieke Kerk
in Rome blijven. Zij zullen dan ook
wel alles verwijderen, wat de Paus
zou kunnen dwingen in een anderen
staat ziju toevlucht te zoeken.

DE DUITSCHERS IN BELGIË.
De toestand In België.

De heer Kellenaers schrijft hierover
in de „Voorhoede." Hij heeft op zijn
reizen voor het R. K. Huisvestings
comité herhaaldelijk België door-
kruist, is een uitnemend waarnemer
en beschikt over een gemakkelijke
peu. Het is dus de moeite waard
naar hem te luisteren :

lk. ben geweest in Belgisch Lim-
burg, in de provinciën Namen en
Henegouwen, in de beide Vlaanderen,
zelfs niet heel ver van het front, de
stemming is echter overal vrijwel
dezelfde en is met één woord aan
te duiden : „gedrukt". De onzeker
heid, waarin het Belgische volk nu
al bijna een jaar verkeert, begint al
langer hoe verlammender te werken ;
zij doodt alle energie, vaagt geleide
lijk de schoonste verwachtingen weg
en is oorzaak van een algemeene
depiessie. Ondanks deloffelijke poging
der Duitschers om zooveel mogelijk
den economiscben toestand te her-
stelleu, wordt 't er niet beter op

In steden als-Brussel eu Namen,

waar het leven, ondanks den oorlog,
nog al opgewekt is, merkt men dat
zoo niet, maar in de indusiriestrsken
en vooral .in Antwerpen, waar de
twee hoofdmiddelen van bestaan,
handel en diamantindustrie, zoo goed
als geheel stil liggen, vind ik den
toestand bij ieder nieuw bezoek steeds
gedrukter. Ook in Belgisch Limburg,
d .t van den oorlog, met uitzonde
ring van eenige zware requisities,
slechts weinig geleden heeft, is het
opgewekte leven er uit.

Kén ding echter viel mij nog mee.
Op een fietstocht door Belgisch Lim-
burg (men mag tegenwoordig we*
derom vrij van 't rijwiel gebruik
maken), passeerde ik verschillende
dorpen e_, ik zag er nog »1 vroolijke
gezichten van landbouwers en gezonde
boeriunekes. „Want" zoo zeiden ze,

we lijden wel wat van de warmte,
tóch valt de oogst non al mee".
I-ii inderdaad de veld vruchten ston-
den er niet slecht, bet koren staat
bijv. tusschen Tienen en St. Truiden
zelfs betrekkelijk goed, en ook inde
Belgische Kempen zijn de groene wei-
den en golvende korenakkers nog
niet heelemaal verdwenen. Dat is
t.n minste nog een geluk bij al de
rampen, die het land getroffen hebben.

Op de vraag, „wat méu iv Belgiö
tegenwoordig zoo al van den oorlog
zegt", zou ik niet beter kunnen ant-
woorden, dati dat er in vele kriugen
meer over „vrede" dan over „oorlog"
gesproken wordt.

Men begint hoe langer hoe m^er

ten maar heelemaal niet wordt op-
geschoten en dat het laénschelijker-
wijze onmogelijk zal zijn, den geha-
teu „Duts" door middel van wape-
nen uit België te verdrijven. De
optimisten, die nog voor eenige
maanden voorspelden, dat de Duit-
schers spoedig tot aan de boord m
van den Rijn zouden zijn terugge-
worpen, verdwijnen meer eu meer
en beperken zich misschien nog tot
enkele grappenmakers of overdreven
patriotten in café's en op de boule-
vards.

De ernstig denkende bevolking ver-
langt naar den vrede, naar zekerheid,
zelfs al zou het een offer moeten
kosten, want zoo worden de offers
te groot, en'als dat'den winter moet
iugaan, zal de ecouomischeu toestand
des lat ds zoo ontredderd zijn, dat
bij in een menschenleeftijd niet meer
te hersteüeu valt. Ik wil daarmee
niet zeggen, dat de ernstige Belgen
daarmee hun nationaliteitsgevoel
zouden willen prijsgeven. Verre van-
daar. Voor de onafhankelijkheid van
hun land hebben ook zij den laatsten
druppel bloed en hun laatste korreltje
graan over, maar zij vragen-zich
af, of langs deu weg eener vr.ede
lievende bespreking, Langs deu weg
van gevon en nemen, die onafhan-
kelijkheid niet kon wordeu terugge-
bracht. Daaruit valt misschien ook
te verklaren de minder vriendelijke
stemming, die ik op mijn laatste
reis in België hieren daar tegenover
Engeland waarnam. Met de meening
van sommige Eugelsehn staatslieden,
die den strijd willen tot het bitter
eiude en van vredesonderhandelingen
eerst dan willen weten als Duitsch-
land vernietigd en lamgeslagen is,
kunnen zich vele Belgen, — vooral
in Antwerpen, dat toch niet zoo
overdreven pro Engelsch was,— maar matigjes vereenigeu."

Nog een bijzonderheid :
De heer Kellenaers vertelt, dat te

Dinant het gerucht fiepr!^at Duitsch
land Nederland den oorlog h,ad ver-
klaard.

Op een en denzelfden dag bracht
meu den Nederlandscheu vice consul,
die, zooals bekend, veel voor de arme
bevolking van Dinant gedaan heeft,
uiet minder dan twintig afscheids-
bouquetteo, — zoo overvloedig, dat
hij er een heel Maria altaar mee kon
siereu, hetgeen bij dan ook trouw
gedaan heeft toen hem duidelijk
bleek, dat 't maar een loos alarm
wis.



Annexatie-Gedachten.
De „Ned." bespreekt het werkje

van prof. Doutenvide „Apres la
gnerre, I'AJlemagne, la France, la
Belgique et la Hollando" in ver-
band met de reeds meermalen be-
sproken mogelijkheid, dat bij den
vrede een deel van het Nederlandsch
gebied zou verloren gaan. Uit dit
werkje citeert de „Ned." eenige tref-
fende zinsneden en knoopt daaraan
zijn eigen beschouwingen vast.

„België, de martelaarster, zal ze
gev'ierend opstaan. De geallieerden
zullen niet met dat land over zijn
aandeel In de door de gemeenschap-
pelijke overwinning verworven voor*
deelen marchandeeren.

Het heeft de beste aanspraken op
onze dankbaarheid verworven. Maar
op welke nuttige vergrootingen zal

het aanspraak maken ?"
De schrijver denkt in de eerste

plaats aan een stuk van Rijnland.
Maar, zegt hij, daar willen vele aan-
zienlijke Belgen niet van hooren.
Want dat zou de kracht der
vlaamsche beweging versterken.

Wat dan wel? .
„De onderdanen van Albert l

zouden zeer gelukkig zijn, indien zij
door „verdragen" (op hoogst fat-
soenlijke wijze dus ... . *) met ¡Ne-

derland Maastricht en bet Zuidelijk
deel van Hollandsch Limburg en
bovendien en bovenal de monden
der Schelde konden verwerven.

„Om onbenullige redenen, (zegt de
schrijver) is, in 1839, Limburg tus-
schen Belgen en Hollanders ver
deeld. De laatsten ontvingen Venlo
en Maastricht. Het Zuidelijk dccl van
hun aandeel vormt bijna een
enclave Dat is een geographi*
sche redeu om 't bi] België in te
lijven, zonder nog te rekenen met
de wederkeerige affiniteit en sympa-
thie" (tusschen Limburg en België).

Essentieel voor België is echter de
Scheldekwestie.

„De mondig van die rivier is bij
de scheiding, aan Holland verble
ven. Antwerpen ligt echter op den
oever de Schelde. Antwerpen, dat
een vesting van den eersten rang,
de voornaamste Belgische „debou
ché," een derbedrijvigste en bloeiend^
ste havens van Europa's vasteland
is. Deze stad nu heeft geen verbin
ding met de zee, dan door de Me
derlandsche wateren, en staat derhal-
ve bloot aan een voortdurende be-
dreiging met blokkade" (dat is na-
tuurlijk onjuist. Red. „Ned.")

Om aan dezen absurden toestand
een einde te maken, moet men
aan Antwerpen .... ten allen tijde,
in vrede en oorlog, de volledige
vrije in- en uitvaart der Schelde ver

Het eenige middel om dit te be-
reiken bestaat in de overgave, door
den Nederlander, van de Schelde-
monden" (meervoud, dus ook de
Oosterschelde ?) met deeilanden, die
zij omspoelen, (dus Walcheren en
Zuid-Beveland).

„Indien ze, zooals rechtmatig wa^
re, in het bezit der Belgen waren
geweest, zou Antwerpen de horden
des keizers, dank zij den alsdan mo
gelijken en zekeren steun der Brit-
sche vloot, hebben teruggeworpen."

„De van Holland gevraagde offers
zijn," viudt „onze vriend," „in eum-
ma nogal licht." „Overigens," gaat
hij voort, „is het onze bedoeling
geenszins de Hollanders te mishan-
delen, al hebben wij ons soms over
hun houding te beklagen gehad."

„Verre van daar."
Wij krijgen zelfs vergoedingen

Uit de huid van den ongeschoten
Pruisischen abeer worden ook ons
breede riemen gesneden waarmee
naderhand Duitschland ons zou ver
wurgen 1 _,"_.__.

„Zou een dergelijke gebieduitbrei-
ding aangenaam zijn aan koningin
Wilhelmii-a en hare onderdanen"
vraagt de schrijver beleefd.

Maar zonder ons antwoord af te
wachten decreteert hij, dat bet moet,
dat het niet anders kan Anders
gaan we er onder.

„Cest, helas la dure, I'inflexible loi
de Ia nature "

„Ten einde onze (Fransche) dek-
kingen tegen de wederopstanding
van teutonisch imperialisme en mi-
litairisme te organiseeren, noodigen
wij onze noorderburen, België eu
Nederland, uit tot een vrije (!!) maar
innige entente onderling en met
Frankrijk. Laat ons de Federatie
der Gallische gebieden vormen, en
haar, ten einde haar onoverwinne-
lijk te maken, doen steunen op een

'duurzame alliantie met Engeland en
Rusland.

„De aardrijkskuude toch' — ver-
volgt de schrijver onverstoorbaar,
lich blijkbaar Napoleons opinie her-
innerend, die Holland tot aanslib-
sel van Fransche rivieren verklaar-
de — „de aardrijkskunde machtigt
ons trouwens om Holland in „la
région gauloise" (Fransch of Fran-
kisch gebied) te begrijpen

Engeland en Nederland.
De Londensche correspondent van

de „N R. Ct " hoeft nog eens gevischt
naar de meening in Engeland nopens
ons land. Hij interviewde daartoe
minister Churchill. Wij lezen o. a.:

„De heer Churchill, om tot het in-
terview te komen (en ik zal wat een
gesprek was, zooveel mogelijk in mo
noloogvorm overbrengen), verheelde
mij zijn opvatting niet, dat, aard-
rijkskundig eu strategisch beschouwd,
de territoriale regeling aan den Schel-
demond hem onnatuurlijk voorkwam.
En zij had de zaak der bondgenoo
ten zonder twijfel geschaad. Indien
Antwerpen trausporten langs de
Schelde had kunnen toegevoerd knj
gen, had het niet behoeven te vallen:
het Belgische leger zou op de Nethe
Unie hebben kunnen standhouden in
plaats van op de Yser-linie. Ik zei,
dat uiet iedereen in Nederland er
zoo over dacht en de minister sprak
mij niet tegen, toen ik teverstaan gaf,
dat de nadeelen van onze heerschap
pij over de Schelde niet uitsluitend
de ééne partij troffen, aangezien zij
op het oogenblik Antwerpen geslo-
ten hield voor de Duitschers. Maar
wat hiervan zij, „versta mij niet
verkeerd," sprak hij : ik bedoel geen
verwijt. Indien Nederland deze schen
ding van haar onzijdigheid had toe
gestaan, zou het zijn aangevallen en
misschien voor een groot deel zijn
bezet door de Duitsche legers. Dit
zou een offer zijn geweest, dat nie-
mand het recht had van Nederland
te vragen of te verwachten. Niemand
heeft het recht om Nederlaud vau
zijn onzijdigheid een verwijt te ma-
ken. Als' ouafhankelijke staat zag
het zijn belang daar en het had het
volste recht om in de overeenstem
ming er mee te handelen. En heb
ben wij geen bewijs gegeven, dat wij
dat recht meenen te erkennen ? Op
het kritiekste oogenblik hebbeu wij
het stipt ontzieu. Wij hebben zelfs
niet gevraagd, zelfs niet gezinspeeld
op doortocht. Dat wij in het vervolg
van den oorlog ons tot eenigen aan
slag op Nederlands onzijdigheid zou
den laten verleiden, is onmogelijk,
ondenkbaar. Wij gaan het beginsel
waarom wij strijden, niet zelf ver-
nielen, nadat we er zoo ontzettend
veel voor hebben opgeofferd. Gij
kunt er volkomen verzekerd van zijn,
dat wij er onder geen ometandighe
den aan zullen denken om op Neder*
land eenigen druk te oefenen, ten
einde het ziju onzijdigheid te doen
verlaten.

„Ik geloof wel, dat de Hollanders
goed doen, zich gereed te houden.
Maar het gevaar dreigt nimmer van
onzen kant. Ik behoef aan een Hol-
lander wel niet uit te leggen, dat
België in handen van de Duitschers
het einde van Nederlands onafhau*
kelijkheid zou beteekenen : een vrij
Nederland is onbestaanbaar met een
Duitsch Antwerpen. Maar dit zijn za
ken, waarin uw eigen staatslieden
en uw eigen volk moeten beslissen.
Er zijn intusschen mogelijkheden van
wezenlijk gevaar. Duitschland kan er
toe gedreven worden om Holland aan
te vallen. Duitschland raakt in de
positie van het wilde beest iv zijn
kooi, dat de vlammen nader en na-
der ziet komen en links en rechts
zijn wanhopige uitvallen doet. Ge
lukkig dat gij een goed en dapper
leger hebt, en dani uw bewonderens
waardige waterlinie.

„In elk geval zult gij begrijpen,
dat wij, die ons hebben opgeworpen
als de kampioen van een verdrukte
kleine natie, zonder ons zelf onmo
gelijk te maken geen andere kleine
natie in haar onbetwistbare rechten
kunuen gaan krenken. En gij begrijpt
ook, dat na dezen oorlog, wanneer
wij hem tot een overwinuing hebben
gebracht — en dat zullen wij zeker I—,
de positie der kleine staten sterker
zal zijn dan ooit te voren. De mis-
dadiger, die zich aan het kleine Bel-
gië vergrepen heeft, zal daar staan,
na zijn tuchtiging, als een afschrik
kend voorbeeld. En wat gij nu zegt,
dat sommigen in Holland beducht
zijn, dat op het vredescongres, wan-
neer de bondgenooten daar de lakens
hebbeu uit te deelen, zou ter spra-
ke komen, dat men Nederland zou
voorstellen om Zeeuwsch-Vlaanderen
af te staan tegen ecu stuk Duitsch
grondgebied, Oost-Friesland of iets
dergelijks, — wij lijn nog zoo ver van
den vrede af: deze zaken zijn uog
nauwelijks, zoo al besproken. Maar
nog eens, het zou tegen het diepste
wezen van onze zaak indruischen, om
een land als Nederland slecht te be-
handelen of te dwiDgen met bedrei-
gingen of met geweld, nu of later,
en onder wat voorwendsels of om-
standigheden ook."

Dat de bondgenooten, gaau win-
nen, is voor "den heer Churchil geen
zaak van twijfel. „Wij moeten wid
nen", zei hij. „De wereld staat voor
ons open. Wij kunuen ons herstel-
len en versterken zoo vaak het noo-
dig is. De Russen trekken terug ?
Niet van 't jaar dus misschien;
dan volgend jaar 1 Ons volk is taai
en vasthoudend. Met iedere maand
groeit onze vastberadenheid. En on-

ze macht De uiuuuen stroomen nog
toe. Wij hebben hen niet zoo snel
kunnen wapenen als zij binnenkwa-
men. Nu worden 's lands industri-
eele hulpmiddelen grondig georgani
seerd. De productie van munitie zal
ontzagwekkend zijn. De vloot wordt
al sterker De Italianen zijn gaan
meedoen ; zij zijn frisch. Meer zul-
len er volgen. En de Duitschers heb-
ben zich misrekend in het Frankrijk,
maarmee zij te doen hebben. Zij
hebben nooit begrepen wat dat
Frankrijk in bondgenootschap met
Engeland zou kunnen doen. Maar
is het bevreemdend, dat wij niet van
den eersten dag even sterk waren
als de Duitschers ? Die menschen
hebben zich veertig jaar lang voor-
bereid. Wij hadden onze militaire
toebereidselen al vechtende weg uit
te breiden, te improvlseeren ten
deele "

Het gestolen document In Luxemburg.

Luxemburg, 11 Juli. (Vau De Tijd
correspondent). Het door den Keul-
scheu coirespoudent voor 't eerst
openbaar gemaakte stuk van de
Duitsche regeering over den Belgi
schen frauc-tireurs-krijg, welk stuk
iv de Duitsche pers is gesignaleerd
als het „gestolen document" en tegen
hetwelk Mgr. Heylen zijn vermaard
schrijven richtte, is thans ook in
Duitschland bekend geworden. De
censuur slaagde er langen tijd in
het te weren, maar de bekende oud*
afgevaardigde der Luxemburgsche
Kamer, de heer Prtim, heeft een
afdruk uit „De Tijd" weten machtig
te worden en speelt het stuk nu uit
tegelijk met citatea uit den brief
van Mgr. Heylen in den „Clerfer
Echo." In hetzelfde blad publiceert
de burgemeester van Clerf een reeks
artikelen, waarin de gruwelen in
België bedreven door de Duitschers,
scherp naast elkander worden gezet
en een sterk pleidooi vormen tegen
de Duitsche oorlogvoering in België.
Aan deze beschouwiugen en uiteen-
zettingen, die voor een groot ge-
deelte gebasseerd zijn op de gedo-
cumeuteerde stukken van den Aarts-
bisschop van Mechelen, en den Bis-
schop van Namen, knoopt de heer
Prüm scherpe commentaren vast,
die door de Luxemburgers, welke
om de strenge censuur niets of weinig
van dergelijke feiten gehoord hadden,
met hartstocht worden gelezen.

De bladen in Luxemburg hebben
opzettelijk tot hiertoe uit taktische
overwegingen gezwegen. Over Prüm'e
actie tegen het> Centrumslid Erzber
ger werd in de pers hier met geen
woord gerept, terwijl ook het laatste
schrijven van Prüm in de hier ver-
schijnende couranten volkomen wordt
doodgezwegen.

Men moet niet vergeten, dat de
Luxeinburgscho onafhankelijkheid
aan een zijden draadje hangt. De
Duitsche bezetting is de baas.

O. k het standpunt der regeering Is
in deze droeve tijden, die het groot-
hertogdom doormaakt, te zwijgen,
niet wijl de regeering het princiep
huldigt: „qui tacet, consentiré vide*
tur," doch wijl ze, steunend op de
ervaring, thans het zwijgen uls de
beste tactiek beschouwt.

Naar ik u reeds vroeger schreef,
heeft onze etaatsminister zeer vaak
da hoofdredacteuren der hier ver
schijnende bladen ¡n zijn kabinet te
zamen geroepen, na welke besprekin-
gen er immer door de regeering op
aangedrongen werd, dat de pers tot
plicht had de rust en de kalmte onder
de bevolking te bewaren. .

Daar de heer Prüm thans in Luxem
burg openlijk tegen Duitschland op
treedt, wordt hij door het groóte
publiek, dat auti-Duitsch is, overal
ale de redder des vaderlands begroet,
en wordt zijn cranerie boven den
rustigen arbeid van staatsminister
Ryschen gesteld. Ook de burgemees-
ter van Clerf, die in den laatsten tijd
geheel op den achtergrond was ge-
raakt, is thans weer een der popu-
lairste mannen in geheel Luxemburg.

Generaal von Hindenburg.

Men schrijft van welingelichte Duit
sche zijde :

Generaal Von Hindenburg, van
wien ten onrechte het gerucht gaat,
dat hij in ongenade zou zijn geval-
len (hij is doende aan de voorberei*
ding van iets, datbinnenkort de we*
reld zal verrassen eu wellicht den
oorlog beslissen) mag niet alleen een
ve'dheer, doch ook een mau van
christelijke actie genoemd woiden.

Als etrijder tegen de „Schand-litte
ratuur" eu het pornografischvuil was
hij reeds jaren geleden een propa
gandische kracht van beteekenis. Niet
enkel het leger, ook het openbaar
burgerlijk leven hielp hij zuiveren
van allerlei verderfelijke invloeden.

Ook is hij een ernstige man des
gebeds, gelijk zijn brieven eu dagboe
ken bewijzen. In een oproep van de
„Theresianische Gebetsverein" wordt
zijn naam met eere en eerbied ge-
noemd. Mede op ziju verlangen en op
zijn woord wordt geregeld de „Ge*

betssturm" opgeroepen en worden
„neue Beterbatnilloue" aangeworven
door Protestanten en Katholieken.
In ecu zijner brieven aan ziju gezin
tijdens deu grooten winterslag in
Rusland schreef bij letterlijk : „Men
kan h.t hier aan bet front merken,
als in bet vaderlaud de gebeden op
houden." Zulke woorden sieren dezen
geduchten bestrijder der Russische
millioenen.

Een held.
Ken der meest geliefde liederen

van de Belgische soldaten is „Le
Regiment de Sambre et Meuse",
waarin Je lof wordt gezongen van
een regiment, dat door een over
macht overweldigd, zich niet wil
overgeven, maar in zijn geheel sneu*
velt. De Revue dea Francais geeft
thans het verhaal vau een Franscb
soldaat, een 20* jarigen Breton, die
in Augustus 11. bij Tamines geheel
alleen deze geschiedenis tot werke-
lijkheid heeft gemaakt; het was
Pierre Lefebvre uit Rennes.

Óp 19 en 20 October deden de
uhlanen hun eerste verkenningstocb
ten iv Tamines, waar zij een kleine
afdeeling Franschen aantroffen, die
hun den rechter Sambre-oever be
twistten. Enkele uhlanen werden
neergeschoten, hun aanvoerder werd
gewond en stiet toen reeds aanstonds
de vreeselijkste bedreigingen uit tegen
het stadje Tamines, waar zij weldra
zoo bloedig zouden verwezenlijkt
wordeu Des avonds reeds werd het
vreedzame plaatsje gebombardeerd,
terwijl de in de nabijheid gelegen
Fransche artillerie de Duitsche van
antwoord diende.

Maar het aantal der Duitsche
troepen werd steeds grooter. Waren
zij op een enkel punt teruggeslagen
met verlies van enkele honderden
manschappen, dan kwamen er aan
stonds enkele duizenden voor in de
plaats Aan de rondom opstijgende
branden, die den voortgang der
Duitsche troepen verkondigden, kon
men te Tamines merken, dat de vij-
and in 't voordeel was. 's Morgens
om 8 uur klonk het sein voor den
aftocht der Franschen, die tegen de
overmacht niet bestand waren Maar
toen het laatste detachement aftrok,
bleef genoemde Pierre Lefebvre ge
heel alleen op zijn post. „Ik ben
hier gekomen om Boches dood te
schieten," zeide hij tot zijn kame
raden, die een hartelijk afscheid na-
men, wel wetende dat zij hem nooit
zouden weerzien. En hij voegde er
bij, dat zijn positie veel te mooi
was om te ontruimen. Inderdaad
lag hij mooi verdekt achter een
boscbje voor het kasteel van Fall-
solle, vanwaar hij de vlakte on twee
wegen bestreek.

De eerste soldaten, die zicb op
den weg van Tamines waagden,
werden aanstonds neergeveld. De
met buitengewone vlugheid afgezon
den kogels doodden iederen Duitscher,
die zich op den weg waagde; de
schoten volgdep elkander zoo snel
op, dat men meende, dat een heele
compagnie daar verscholen lag. Een
groep van 7 of 8 officieren steeg de
helling op naar het kasteel. Nau-
welijks heeft Lefebvre beu gezien, óf
de eerste rolt op den grond, de
tweede en derde volgen, en eer nog
de overigen tijd hebbeu gehad zich
uit de voeten te maken, liggen ook
zij door het nimmer missend geweer
getroffen, naast hunne makkers uit-
gestrekt. In de weilanden, waar de
vijand naderde, werden zijne mannen
met tientallen neergeschoten. Toen
kwam met versnelden pas een nieuw
regiment op het schieten af. Velen
van ben tuimelen aanstonds op den
grond, maar nu hebben zij de schuil-

filante van deu schutter ontdekt,
.en stortbui van kogels wordt op

het boschje afgezonden. Toen werd
bet stil daarachter. Toen de Duit-
schers naderden, vonden zij Lefebvre
buiten keunis badend in het bloed.
Rondom hem lagen 150 á 200 leege
hulzen ! Eén man had 54 of 57
Duitschers gedood (de opgaven ver-
schillen). En Lefebvre was nog niet
dood. Hij werd opgenomeu en naar
de dichtbij zijnde ambulance van het
Roode Kruis gebracht, die in de mijn
Falisolle was geïnstalleerd. Des an-
deren daags stierf daar onze held.
Nog slechts even was hij bij kennis
gekomen en toen zeide hij nog met
een wilde blijdschap: „Ik ben hier
gekomen om Boches neer te schie-
ten !"

Hij werd begraven aan den voet
van de helling, waar hij zooveel
vijanden had neergelegd, en de Duit-
schers, vol bewondering voor zijn
heldenmoed, schreven op een plank,
die op zijn tombe werd geplaatst:
„Hij is gestorven als een held."
Later hebben de Belgen zijn stoffe-
Hjk overschot getransporteerd naar
den gewijden grond van het oude
kerkhof van Tamines, waar na den
oorlog een monument voor hem zal
worden opgericht.

Russische plannen.

Lugiano Mngrini, de Petersburg,
sche correspondent van de S ecólo ,
heeft minister Sasonof de volgende
uitlating ontlokt :

De Zwarte Zee' is een Russische
zee en Rusland kan niet gedoogen
dat een barbaarsch land als Turkije
de sleutels van die zee in banden
■ou hebben en daarmee ook het
levenslot van den Russiechen handel.
Rusland wenscht niet langer inge-
sloten te blijven. Wij hebben al
geweldige verliezen geleden door de
sluiting van de Dardauellen. Dat
moet uit zijn. We verlangen de
deuren van ons huls te kunnen ope-
nen, wanneer wij dat wenschen, en
wij zullen het altijd wenschen, omdat
het ons belang is.

Maar uit Rerlijn wordt bericht :

De correspondent Sobrero is ge-
machtigd, om het bericht in de„Secólo ' uit Petrograd tegen te
spreken, waarin beweerd wordt, dat
tusschen Rusland en Engeland een
schriftelijk verdrag zou bestaan, en
waarbij aau Rusland Constantinopel
en de Dardanellen na den vrede zou
zijn beloofd. De Italiaansche regee-
ring draagt van zulk een overeen-
komst geen kenuis, terwijl deze
quaestie er ecu is, die Italië, als
Middellandsche Zeemogendheid, in de
eerste plaats raakt.

Grootvorst Nicolaas.
Het „Journal de Genève" heeft

uit Rusland bizomlerheden vernomen
over grootvorst Nicolaas, den Rus-
sischen opperbevelhebber.

In bet leger is de grootvorst tege-
lijk bemind en gevreesd. Hij ver-
langt van zijn officieren veel, maar
hij werkt zelf ook onvermoeid. Hij
beeft groóte strategische talenten
en leidt den geheelen oorlog zelf-
standig ; drie generaals — voor elkoorlogeterrein een — hebben zijn
bevelen uit te voeren. Wie den toe-
stand der wegen in Polen in 't voor-
jaar gekend heeft, zal verbaasd zijn
ze nu weer te zien. Hier heeft de
grootvorst met de hulp zijner pio-
niers ongelooflijke dingen gedaan.

Het geheele land is overdekt met
een spoorwegnet, breed-ensmalspoor.
De aanmaak van munitie is in 't
gansche rijk toegenomen en neemt
nog dagelijks toe. Hij is „de man
in Rusland", op wiens goed gesternte
ieder vertrouwt. De officieren vooral
vertrouwen op hem en zijn optimis-
tisch. Rusland heeft nog niet het
vijfde deel zijner mannen in 't veld
gebracht; millioenen soldaten zitten
nog thuis, 't Is waar, ze moeten
nog geoefend, ze moeten gevoed en
gekleed worden. Daar is tijd voor
noodig, maar deRussen hebben geen
baast. Hun menschenmateriaal is
onuitputtelijk ; zij kunnen den oorlog
nog best twee of drie jaarvolhouden.

Generaal Joffre.

De militaire medewerker der N.
Ct. meent, dat de geallieerden on-
mogelijk door het Duitsche front
in Frankrijk en Vlaanderen kunnen
breken en stelt de vraag :

Maar wat wil generaal Joffre dan?
Wat doet hij ?

Door het verspreiden van ziju aan-
vallen voorkomt bij, dat de Duit-
schers hun troepen op één punt sa-
mentrekken. Door de onophoude-
lijke bedreiging van gansch hun
front durven zij het uergens geheel
of gedeeltelijk te ontblooten, ter-
wijl zij zoolang ook de strijd in het
Oosten hun de handen vol geeft,
voldoende strijdkrachten missen, om
door het inzetten van deze troepen
aan de Franschen den „coup de
massue" toe te brengen. Vandaar
dat, als men dan van de hulp van
de Russische bondgenooten wil
spreken, deze alleen daarin bestaat,
dat zij deu Duitschers beletten de
daartoe noodige strijdkrachten naar
het Westen over te brengen.

Generaal Joffre is blijkbaar over-
tuigd, dat het beste wat hij onder
de gegeven omstandigheden kou
doen, Is 't vijauds linie opeen groot
aantal punten te verzwakken- Alleen
wanneer hem dit gelukt, kan hij
hopen, een van beide te bereiken :
den vijand verzwakt al. bij door dit
uitslijpingsproces is te nopen om
vrijwillig den terugtocht te aanvaar-
den, dan wel, indien hij in'ziju weer-
stand volhardt, op de verschillende
verzwakte punten door te stooten
en zijn gansche defensiegebouw, in
elkaar te doen storten.

Dat en niet anders zou ik achter
Joffre'- nu reeds maandenlang vol-
gehouden aanvalssysteem willen zoe-
ken ; hij wil 's vijands insluitingsll-
nie als bet ware ondermijnen.



Berichten uit de Kolonie.
Kerkelijke Berichten.

Uit Aruba ontvingen we deze week
bericht, dat het zilveren Priester-
feest van Pastoor VAN _'AnELHOFF
daar zeer mooi gevierd is Het was,
zooals we hadden verwacht, een al
gemeen feest van dankbaarheid en
liefde.

Des morgens vroeg had een, der
buurtpastoors de H. Mis opgedra-
om de talrijke geloovigen in staat
te stellen aan te zitten aan den H,
Liefdedisch.

Na dit offer van dankbaatheld
gebracht te bebben maakte de ge
heele parochie zich op om hun goe
den Pastoor Thomas feestelijk in te
balen.

Vergezeld van den Zeereerw. Pa-
tor St. van de Pavebt, als verte-
genwoordiger van den Hoogeerw.
Pater Vicaris, kwam de x Jubilaris
tegen half acht van de Playa aan
de grens zijner parochie. Een eere
boog vol vl'tggetjes wuifde hem het
Welkom toe. Een lange rij m innen
aau weetszijden van deu weg droe
gen eveneens vlaggetjes iv de hand.
Pedho Pebs trad naar voren om
den Pastoor eenige hartelijke woor-
den toe te spreken.

Als in triumf werd de feestvieren-
de Priester naar de kerk geleid. De
Eerw. Pastoors Vebbiet en van
Evehdingen stonden aan den ingang,
omringd door vijf eu twintig bruid-
jes en strooistertjes, allen bekraned
met zilveren kronen.

De oude kerk, die weldra door eetf
nieuwe zal vervangen worden, was
op zijn plechtigst uitgedost. Het volk
vau de Noord ie wel arm, maar wat
het vinden kon aan groen en bloe
men, aan strikken en linten, bracht
het saam om slingers en bogen te
sieren.

De Jubilaris werd bij de tl. Mis ge-
assisteerd door den ZeerEerw. Pater
St. v. d. Pavert als Presbyter-aesi
stens, door Pastoor van Evehdinö-en
als Diakeu eu Pastoor Vebbiet als
Sub-diaken.

Na het Evangelie besteeg de Zeer
Eerw. Heer A. G. Ellis den kansel
en hield een gevoelige, indrukwek-
kende feestrede over den goeden Hel-
der, deze aandoenlijke gelijkenis toe-
passend op den feestvierenden Pas*
toor.

Dat de Parochie van De Noord zoo
gunstig bekend staat als een zede-
lijk en godsdienstig volk is aan Pas
toor van Saoelhoff te danken. De
goede naam van zijn volk is op de-
zen feestdag de hoogste eeretitel
voor den Herder.

Na afloop van de H. Mis zong
het geheele volk een feestlied en
leidde hun Pastoor door een haag
van vlaggen en slingers naar de
Pastorie. Een hooge eereboog, ge
sierd met allerlei vruchten van
Aruba, als geschenk van het arme
volk, was voor de hoofddeur der wo
ning opgericht.

Panchoe Rüiz nam bv het woord
om eenvoudig en oprecht de, wel-
daden op te sommen, die de Pas-
toor aan zijn parochie had bewezen
en daarvoor dank te brengen.

Om welsprekend te wezen behoeft
men geen cursus in de eloquentie
te hebben doorgemaakt, als het
hart spreekt, en zich zuiver weet te
uiten, is men van zelf welsprekend.
Dat bewees Panchoe Rüiz,

Pastoor v. Sadelhofp maakte
van de goede stemming -zijner pa-
rochianen gebruik om hen nog eeni-
ge goede lessen op bet hart te bin-
den en verzocht zeer praktisch het
feest van hun Pastoor, niet te ont-
wijden door te drinken.

Nu, De Noord heeft goed geluis
terd. Des avonds om 6 uur was de
kerk weer stampvol om God lof en
dank te brengen.

Komen en gaan

Zondagmorgen is de Zeereerw Pater
St vd Pavert met de JMelle van
Aruba terug gekeerd.

Woensdagmiddag Is de Zeereerw
Heer Pastoor Lamers met de Águila
aan Bonaire gekomen. De Weleerw.
Pater Euwens is den volgenden dag
met de Estelle naar Bonaire vertrok
om de parochie van de Rincón waar
te nemen. De Eerw fr. Romüalihjh,
Direiteur der Drukkerij van het
Vioariaat, vergezelde ZE W.

Inspectie.

Vergezeld van zijn Adjudant J.
Penha, bracht de lieer Gouverneur
gisteren een bezoek aan de Emma-
school.

De Orkaan.

Zaterdagavond i. de.Nickerie hier
binnengevallen, weggevlucht van Ha.
Ti om de opkomende stormen.

De boot is zonder averij door al-
les heen geslagen, maar heeft zeer
zwaar weer te verduren gehad.

"**_ *** _____ '-"^Bij hef vertrek van Jac__pi-h_d-er
een droevig ongeluk plaats. Een da-
me durfde' met het ruwe weer niet
op zee "ín verlangde naar wal terug-
gebracht te worden.

De ¡Kapitein ried baar aan stille-
tjes aan boord, te blijven, wat mTn-
der gevaarlijk was, dau in een kleiu
roeibóbtjé naar wál e gaan met deze
hooge zeeën

De Dame liet zich niet overrede*,
de kapitein gaf orders;
werd uitgezet _n de'.Ttfetffl. zt-Uffi erin
plaati; me": Twee róeiëri-

Bijbia op hetzelfde trogenblik.werd
het blootje dqpi^iie gofygfl'. opgeno.
men 'en omgekanteld.

De;roeiëi-l■ konden zich zwemmende
redden De Dame verdronk.

* * . ....- ¿

De Docölnikaansche schoener Caro
Una liep hier Woensdagmorgen bin-
nen. Dichad zelf wat meer van den
orkaanit© lijden gehad. Aan de Zuid
kust van Sto. Douiingo had de schoe-
ner 25 uur te kampen tegen de storm
winden, die de keukeu wegsloegen,
en de hutten en de watertonnen. De
lading koffie moest over boord ge-
worpen worden. Gebrek aan drink-
water noodzaakte den kapitein de
haven van Aruba, .binnen te loopen.

Nederlanders te Panama.

Toen ons blkc. reeds ter perse was,
ont vingen we Waterdag per circulaire
de mededeeling, dat de Heeren Da
vid M. Sasso, Gebabd M Fühbinq en
Mathias Füiibinö een vennootsch ip
waren aangegaan onder de Firma :
Sasho, Fühking & Co.

Kamer van Koophandel.

The Nethérland Ohatnber of Commerce
in América zond ons haar twaalfde
jnar-verslag. Door het vertrek van
den Heer tfiiüöMAN uit New-York, le
er een leemte ontstaan in het Be
stuur, wolke leemte door verkiezing
vau een nieuw lid zal worden aan-
gevuld. De Kamer ijvert op 't oogen-
blik voor een directe kabelverbin-
ding tusschen Nederlanden New-York,
en vraagt aan de zuster-vereenigin
gen in Nederland en de Ver. Staten
dit plan te willen ondersteunen.

Met steun der Kamer werd een Zee
manshuis opgericht.

Phosphaat

Het Zweedsche Stoomschip „Irene",
gezagvoerder K. G. Ander-on, den
7en dezer ván Las Palmas aan-
gekomen, heelt een lading van
2,692,400 KG phosphoraure kalk
ingenomen én is den 13en d. a. v.
na in de Willemstad te hebben ge
bunkerd, vertrokken met bestemming
naar Limham (Zweden;.

Draadloos-station.
" Sedert 9 Augustus j. 1. is er een
aanvang gemaakt met d« opleiding
van Cura<ja sche jongelingen tot
Marcouist. Aan dezen cursus wordt
deelgenomen door : S. Casseres, P.
J. Frigerio, J. Hermans, ... Jüljao
en P. A. Simon.

Den Heer Molenkamp, de eenige
van het marinepersoneel, die na de
reorganisatie van het kust?tation
in Gouvernemeutsdienst overgaat,
is opgedragen dien cursus te leiden.

Wij, die bekend zijn met de capa
citeiteu ven den leider, twijfelen niet,
of hij zal, trots zijn drukken wacht-
dienst, den riVirsus toteen goed einde
brengen, waardoor met begin van
1916 weer aan enkele jongelui van
Curayai» een degelijk bestaan wordt
verschaft.

Verdronken.
Gistermorgen werd in den regen-

bak der stalhouderij van den Heer
J. Henriquez het lijk gevonden van
£en 15 ¡6, 16 jarigen 'jongen van
Westpunt, ongeveer een maand pas
ín dienst.

De jongeu schijnt Donderdagavond
bij het waterputten iv den bak
gevallen te zijn. Wel werd hij ver-
mist, ma .r niemand zocht hem in
den regenbak.

Het lijk werd naar het St. Eliza-
betbsgaßtbuis vervoerd, terwijl de
Heer Henriquez de familie uit
Westpunt liet halen met zijn auto.

uitvoer.
Het tweede kwartaal is toch al

weer ie^a beter dan het eerste.
De totaalsom van de waarde.der

uitgevoerde artikelen bedroeg in het'eerste kwaï taal f 422.000, in "%- twee-
de f'485,485.

Gedurende het eerste halfjaar heb
?hen we uitgevoerd voor een geza

waarde van rultn f 900.000.
Dat la beneden het uormale, maar
kan in oorlogetijd nogal schikken.- Aan boeden werd uitgevoerd¿nhet
2e kwartaal:

v.in Curasao voor f 72,173„ Aruba „ f 7,567„ Bonaire „ f 5,716

totaal f 85,456
Eerste kwartaal i f 106,390

f 191,846
Dividivi.
Eerste kwartaal: f 9,780
Tweede kwartaal: f 19.418

f 29,198
Aloë.
Eerste kwartaal: f 24,080
Tweede kwartaal : f 12,872

f 86,952
Aan steenkolen.
Eerste kwartaal : f 156,895
Tweede kwartaal : f163,684

f 320,579
Pbospha >.t.
Eerste kwartaal: f 49,645
Tweede kwartaal: f 69,550

f 119,195

Officieels berichten.
Aau den heer P. van Leeuwen,

geëmployeerde, werkzaam ten post
kautore, is tot herstel van gezond-
heid een maand verlof verleend.

Aan den heer J. E. Quast, 2de
kommies ter Administratie van finan
ciën, klerk van de Curacaosche Bank
en Secretaris van den Raad van Be.
roep in zake de Grond- en Gebruiks-
belasting, is tot herstel van gezond-
heid een maand verlof verleend.

Aan de hoofdvlechtster aan den
Hoofdcursus op Pietermaai, Isabel
Greftte, is tot herstel van gezondheid
een maand verlof verleend, en Mej.
Vlary Morene, werkzaam aan het
Weeshuis Habaai, 'is tijdelijk met
hare functien belast.

De quarantaine maatregelen, vast-
gesteld bijGouv.rnementsbeschikking
dd. 16 April 1915 No. 861, tegen
den Staat Tachira, zijn buiten wer-
king gesteld.

Aan den districtmeester van het
2de, 3de en 4de district op Aruba,
M. F. Kuiperi, Is tot verder herstel
van gezondheid een maand verlofs-
verlenging verleend.

Posterijen.
Lijst van onafgehaalde en onbestelbaar

bevonden brieven
Josettta .Adames, Joan Altemlra, Silvia

Crafton, Karnanon Dewent, Antonia L.
de ïravaio, Pedro L. «arela 0., Alberti-
na Henrlqu.i, Amístela S de Henrlques,
Bn>flen*lna Janboos. Julianes Labeate,
Bafael Meijer p. e. Margarita Jansen, Fe-
tra Marconnter, Hipólito Pool. A. L.
Schenk, Trammer & Co., Manuel Valdés,
Anna Vroole

Aangtteekende stukken: American Con.
guíate, Houecltoe Daal, A. de Lima, Lu-
den Feliz, Bartolina Hoy...

Marktbericht van den
CuraςaoschenHandelsbond.

VangO Aug. 1015.
AAHDNOTEN (Pindas) per KG
ZOUT per vat van 180 K.G f 0.80
DIVIDIVI per K,G , 0.05"<
ORANJESCHILLEN per KG. lstkw. „ 0.40

td. perKG. Se kw. „ 0.80HUIDEN per K.G.... 0.90
GEITENVELLEN per K.G 0.80
WOL pc» K.G .-. „ 0.18
SCHAPENVELLEN per stuk 0.50
BEENDEREN per K.G 0.03
RECINÜfit-ZAAÖ per K.G 0.0»
BTROOHOEDEN (hlpptjapa) .
Kwaliteit No, 1 per doiljn „ 8.12 X„ 1 (gebleekt),, „ „ 8.35

» «I * If i» |l ö.
t* ti 8 „
|| II O it -t """" || —~.. :*_**, .. 7. 5 „ OLA „ -.
i "» " t. t. »""*""""■ t» O

*■ .» ' it M »"" Il ".. 8 „ „ OLA„ 9 13.50.. 10 OLA „
". II " II *l ..."""_._

12 „ „ OLA „
-' »" l" II P. "" II„ 14 „ „ OLA „

, 1 van 35 c.M. ol minder t

Ratten.

Gedurende de laatste 8 dagen wer-
den in het fiscalaat aangebracht en
door middel van petroleum verdelgd

6 ratten

Venezuela.
10 Aug. 11. heeft de wn. President

van Venezuela, Dr. V, Márquez Bc-
stilols een Rtglement voor de Missies
vastgesteld.

De algemeene administratie is den
Minieter van Binnenlandsche Zaken
opgedragen.

ledere Missiepost zal bestaan uit
een kerk, een school, een hospitaal,
en een woning voor het personeel.

Dit zal bestaan uit een Vicaris
of Directeur, een eeraten en tweeden
Assistent en een Geneesheer. Ook

kunnen drie Eerw. Zusters hier aan
wordeu toegevoegd.

De geestelijke leiding behoort bij
den Vicaris, het flnantiëel behesr
bij den Eersten Assistent, die ook
dienst zal doen als Secretaris. De
Tweede Assistent zal optreden als
Onderwijzer en de Geneesheer neemt
ook de zorg voor de apotheek op
zich. Het hospitaal wordt aan deEerw. Zusters toevertrouwd.

Aan den Vicaris wordt verzocht,
den Heer Minister van B. Z. mede
deeling te willen doen van alle ont
dekkingen op mineraal gebied, en
de flora on fauna van onbekende
Streken. Hij zal bet noodige mate-
riaal voor een wetenschappelijk on
derzoek verzamelen.

Hij zal ook het kadaster bijhouden
eu de kaart der gronden, waarop
de open en bezette plaatsen moeten
wordea aangegeven.

Onderzoekingen doen naar andere
plaatsen, geschikt tot vestiging van
andere missieposten. De meest ont.
wikkelde Indianen in de gelegenheid
stelle:) de betere scholen van het
district te bezoeken. Het politie-
toezicht behoort bij de Paters.

De burgerlijke autoriteiten, wier
standplaats het dichtst bij den Mis-
siepost is gelegen, zullen alle hulp
verleenen, welke gevraagd wordt.

De eerste drie jaren zijn de In-
dianen vrijgesteld van alle belasting
of militiedienst.

De Indiaan, die dagwerk verricht,
zal eerlijk betaald worden, en die
gronden wil ontginnen of landerijen
aanleggen zal hierin gesteund wor
den.

De Eerste Assistent moet, zonder
daarvoor eenige vergoeding te mo-
gen vragen alles in net werk stellen
om den Indianen zooveel mogelijk
ter wille te zijn.

Daartoe kan hij levensmiddelen en
kleedingstukken uitdeeleu en geeft
van deze uitgaven verslag aan den
Minister van B. Z.

Hij belast zich met den verkoop
van wat over is aan vruchten, vee,
enz. en na aftrek van 10 % voor
bet MiHsiefonds betaalt hij het ont-
vangen geld aan de eigenaars uit.

Zoolang de Indianen op bet veld
werken, belasten de Eerw. Zusters
zich met het toezicht over de kin-
deren.

Verboden is elke onteerende straf,
alsmede het gebruik van alcohol.

Het onderwijs Is gratis, maar
verplichtend.

De offieieele taal is bet Spaansch,
dat aan de Indianen moet on*
derwezen worden.

De Minister van B. Z. begint met
de oprichting van Missieposten
ter plaatse, waar dit bet meest
noodzakelijk is. De Uitvoerende
Macht trede zoo spoedig mogelijk

in onderhandeling om de komst vanMissionarissen te bespoedigen. In de
onkosten wordt volgens de Wet
voorzien.

Buitenland.

De jongste revolutie In Portugal.

In het tijdschrift Nederlandsch
Zeewezen schrijft W. over de jong.
ste revolutie in Portugal, waarover
in de bladen weinig vermeld is, het
volgende:

In den voormiddag van den 10
Mei stoomden we de Taag op. Na
eenige dagen in den mist gevaren
te hebben, deed het brandende zon-
netje ons prettig aan. De beide
oevers met hunne heuvelrijen ver-
toonen een prachtigen aanblik. Opdea rechteroever eerst mooie villa's

I . VttbttMiMat
(35sten laargang]

Dit Weekblad bevat alle Ditlotingeu, Rentebetalingen, Nieuwsberich
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la emulsión original,
legítima, perfeccionada, ini-
mitable. Eficaz en todas
las edades de la vida.
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en landhuizen ; voorbij den schil-
derachtiger ouden Moorschen toren
van Belem beginnen steeds dichter
de groóte gebouwen zich tegen de
hellingen der bergen te groepeeren.
Lissabon met zn mooie bouwwer-
ken, afgewisseld door groene parken,
geeft, ván de Taag gezien, een aan-
blik, dien men niet gauw vergeet.
Op den linkeroever vormt het witte
plaatsje Almada tegen de hellingen
gelegen een mooi pendant.

't Is voor ons Nederlanders met
ons kil klimaat werkelijk om ja
loersch te worden op Lissabon als
woonstad. Mooie vergezichten en
een heerlijk klimaat, terwijl regen er
schaarsch is; 't zijn werkelijk din-
gen, waarmee wij niet verwend zijn.

De gewone ankerplaats voor de
grootere koopvaardijschepen, die
niet aan de kade kunnen liggen, is
voor de Pra<jado C'ommergio, het
prachtige plein, dat omgeven is door
regeeringsgebouwen, en bekend ge
worden is door den moord op den
voorlaateten koning en den kroon-
prins van Portugal. Door den Eu-
ropeeeelien oorlog was het in de
scheepvaart stil; wel lagen iets hoo
ger op de rivior en aan den lin-
keroever een 42-tal Duitsche koop-
vaardijschepen, die hier eon veilige
schuilplaats hadden gevonden. Dich-
ter bij de kade lagen een viertal
Portugeesche oorlogsschepen ten an-
ker, dié, zooals ous later bleek, voor

á revolugao" zeer bruikbaar waren
en met hunne kanonnen, waarvan
de zwaarste naar schatting 15 cM
waren, heel wat verwoesting konden
aanrichten

We begonnen spoedig onze lading
kurk in te nemei, en hoewel onze
verwachting van de Portugeesche
stuwadoors niet groot was, werden
de pakjes kurk door de signores op
een dragelijke manier in Eet schip
gestuwd. Donderdag 13 Mei stapten
de signores's nachts om half twaalf
van boord met de bedoeling den
volgenden dag terug te komen, en
bet schip af te werken. Het viel rfie
op, dat die .dag (Hemelvaartsdag)
als feestdag in Portugal onbekend
is. Later hoorde ik, dat deze signo-
res, toen ze aan wal gestapt waren,
onmiddellijk een geliefkoosde sport
konden gaan beoefenen.

't Was een prachtige nacht van
13 op 14 Mei op de Taag; de eter-
ren tintelden aan den helderen he-
mel en het weer was zacht. leder
sliep dan ook rustig, tot we onge
veer om drie uur gewekt werden
door een belsch lawaai, dat van alle
kanten tot ons doordrong. Gebulder
van geschut, geknetter van geweer-
vuur en mitrailleurs en de korte
knal van bommen verm.ngde zich
met het huilen van de fluiten en
sirenes der stoomschepen en sleep-
booten, blaffen van honden en hoe
rageroep van groóte volbrsménigten
't Was duidelijk, dat a revolugao"
in vollen gang was, ernstiger dan
de gewouo oproertjes, díe in Portu
gal af en toe eens voorkomen. Ei
genaardig, dat den voorgaanden
dag, toen we Lissabon bekeken,
niets bijzonders te zien was, en 't
straatleven zn gewonen gang ging.
Den gebeelen nacht bleef het lawaai
min of meer aanhouden, vooral bet
hoerageroep en geweergeknetter was
geen oogenblik van de lucht. B:j het
aanbreken van deu dag kregen we
over alles een beter overzicht; ook
werd de revolutie beter georgani-
seerd. Meer en meer kreeg het ka
nongebulder nu de overhand. De
oorlogsschepen waren alle bezig
stoom op te stoken. Vanaf de forten
weiden de oorlogsschepen beschoten,
die omgekeerd de stad begonnen te
bombardeeren Het admirualßchip,
dat weggesleept werd, lieten de
sleepbooten in de steek, toen het te
warm werd.

Tusschen 8 en 9 uur 's morgens
was de granatenregen het dichtst.
Het gelukte toen eindelijk het ad-
miraalscbip, de „S. Gabriel" onder
eigen stoom, met medeneming van
de meerboei, weg te komen. Echter
niet, voor dat eenige granaten wa
reu ingeslagen en de S. Gabriel"
drie groóte gaten in de bakboord^
zijde had Ook de overige Dorlogs
schepen waren weggestöbmd, ter-
wijl twee torpedojagers uit de ge
vechtslinie gesleept werden. De oor
log.schepen, die nu de rivier op en
neer stoomden, bombardeerden de
stad ; op verscheidene plaatsen bra-
ken branden uit in groóte gebouwen,
die gedeeltelijk uitbrandden, gedeel-
telijk gebluscht werden. Niettegeo
staande het groóte aantal grana
ten, dat uit de stad in de rivier
geschoten werd, was het resultaat
niet groot, want behalve de S. Ga-
briel" werd van de „Adamas, or"
ecu sloep stuk geschoten Meer
schade werd door ons niet gezien-
en meer geluk dan wijsheid, 'geleof
ik —, geen neutraal schip werd ge-
raakt. Gevaar is er voor ons niet
bij, want kurk drijft, maar als de
granaten voor en achter je neer-
vallen, vind ik dit een twijfelachtig
genot. Van den wal werd op de
schepen met granaten geschoten
waardoor mooie ronde gaten g<*
luuakt werdteu.

In den loop van den dag.vroeg
ik aan eenige signores, die zeiVen de
revolutionnaire sport meebéöefen*
den, hoe de vork precies in den steel
zat. Ik kwam hierdoor tot de vol
gende slotsom : De soclaliflti.che
partij trachtte de liberale regéering
omv-fr te werpen, en te vervangen
il >or een regeering in haar geest
Toen d<è strijd tusschen de socia
ii.ten; waarbij 's morirens de vloot
zich aansloot, en de liberalen, waar
toe 't grootste gedeelte ván het
legev behoorde, iv voileo gang was,
vonden de royalisten dit den aan
gewezen toestand, om de belangen
vau bun partij te behartigen, en
zoo mogelijk de monarchie te her-
stellen.

Ook de monarchisten hadden een
deel van het leger op hun hand,
hl. de garde en het geheele poli-
tiecorps (pl.m 1500 man). Na het
ingrijpen der monarchisten vereeuig
den zich socialisten en liberalen,
ziende dat de republiek govaar be
gon te loopen. Daardoor werd de
vloot door de artillerie-stellingen in
de stad ook niet meer besenoten.
Wel werd door de schepen gekegeld
ingegrepen in de straatgevechteu op
de kaden en zijstraten op derivier,
en werden eenige granaten in de
melée geworpen.

Omstreeks den middag werd de
Pragado Oommergio door de „Ada-
maste." op kotten afstand gebom-
bardeerd, waarbij de prachtige bouw
werken, waarin "de ministeries ge
vestigd waren, ernstig beschadigd
werden.

Op de Piaga en in devoornaam
ste straten waren overal barricades
opgeworpen en loopgraven gemaakt
Den gehéelen dag bleven de straat
gevechten doorgaan en het geweer*
en mUrailleurvuür was niet van de
lucht. Steeds reden dan ook de auto's
met roodekruisvlag over de Praga
do Commergio, om iö een der groo
te, voor hospitalen ingerichte ge
bouwen, hunne gewonden te lossen.

Eigenaardig was het, dut door
alle oorlogsschepen het internationale
sein U. S I. ('t welk beteekent: „re*
publikeinsch") gevoerd werd gedu
rende de revolutie, om aán nëiitrale
schepen te laten zien, dat ze dezen
keer de partij der republikeinen
hielpen.

's Avonds om half zeven kreeg
voor afwisseling de kruiser Vasco
de Gama" een ketting vau de boei
van het Duitsche s.s. „Cahueck" in
de schroef, ging met dit schip op
drift en nam later nog het Spaan-
sche ss. ..Alvado" mede ; zoo dre-
ven deze drie broederlijk de rivier
af. De „Vasco de Gama" moest dau
ook eenige dagen op de rivier ten
anker liggen, om zn schroef weer
te klaren.

Te 7 uur marcheerde een troep
van eenige duizenden republikeinen
over de Praga do Commergio, én
werd onder de colonnade overval
len door royalisten met geschut- en
mitrailleurvuur; we zagen ze plot-
seling in wanorde vluchten met een
verlies aan duoden eo gewonden
Gedurende den nacht van 14 op 15
Mei bleef bet betrekkelijk rustig,
hoewel de straatgevechten nog steeds
voortduurden.

Den morgen van 15 Mei werden
de gevechten weer heviger; vooral
te 10 uur ongeveer bereikte hetzn hoogtepunt.; kort daarna werd
op verschillonde groóte gebouwen,
waar de garde (royalistisch) zich
gevestigd h-d, de republikeinscbe
vlag met daaronder de witte ge
heseben ten teeken van overgave. Te
11 uur bad er nog een hevig ge
vecht plaats nabij de Praga do
Commergio, waarbij de royalisten
het telegraafkantoor bestormden In
den namiddag werden de gevechten
minder, tot we later maar enkele
schoten meer hoorden.

Te 8 uur 's avonds boorden we
bet laatste hevige gevecht. Gedu-
rende den nacht bleef alles kalm,
en den volgenden morgen (16 Mei)
werd het werk hervat. Alleen,bleek
één regiment monarchisten' -ich nog
te handhaven. Het liberale iniuiste
rie was vervangen door een socia-
listisch.

De revolutie bleek over 't geheele
land gewoed te hebben ; in Lissa-
bon waren meer dan 1200 dooden,
waarvan de grootste helft van de,
politie, en duizenden gewonden. Op
de „Adamastor" werd de comman
dant, dij erkende monarchist te zijn
á bout portaut door* een matroos
neergeschoten. Op dit schip werd
ook het vorige ministerie gevangen
gehouden.

Het stuwadoorspersoneel kwam
's morgens weer aan boord na dit
intermezzo, en begon weer, waar ze
geëindigd wareu. Alleen misten we
er esnigen, die gedood of gewond
waren.

Iv den avond van den 16 Mei
gingen de equipages van de oor-
logsschepen aan wal op ecu paar
man na, eu lieten de schepen on-
beschermd liggen. Er werd eon wan-
deltocht gehouden door de stad
met muziek voorop .... want de
revolutie was immers gpëindigS ?

Midden in de stad werden ze plot*

seling van verschillende kanten over-
vallen door de royalisfcen met ma
chinegeweren, waardoor veel zeevolk
buiten gevecht word gesteld. Ter
zelfdertijd werden door de royalis
ten twee schepen, de „S. Gabriel"
en ecu torpedojager, geënterd en de
machines en kanonnen onschadelijk
gemaukt ; later werden ze weer ver-
laten. Gedurende deu nacht werd
ook de nieuwbenoemde minister-
president vermoord In de geve-h-
-*en 's avonds eu deu volgenden nacht
werd hßt aantal dooden op meer
dan 1000 geschat. Den líen Mol
verder niets van gevechten gemerkt;
wel werd af en toe eene een schot
gehoord, wat geen wonder was,
daar men aan den wal lederen
man, bet gepeupel incluis met een
karabijn zag loopen. Dus een prach
tige gelegenheid om schuldeiecbers
en medeminnaars op te ruimen.

Of de revolutie nu werkelijk afge*
loopen was? We zullen het hopen,
maar 't zal wel voor niet lang zijn

's Middags van den I7en Mei ver-
trokken we van Lissabon ; veer zag
ik de mooie stad met zn voorstad
Belem en omgeving aan de boorden
van de Taag liggen. Maar ik was
nu niet meer jaloersch op de Por-
tugeezen, eu woonde toch maarlie-
ver ergens op de Veluwe ëf Man het
Damrak.

De Nieuws Troepen.

De Engelschen, zijn in de wolken
over den geest en de capaciteiten
van het nieuwe door Kltchener ge-
vormde leger, waarvan reeds een
groot gedeelte naar het front is
overgebracht.

De vorming en oefening daarvan
is, naar uit bet Britsche oorloge-
pers-kwartier gemeld wordt, door
de troepen aan het front gevolgd
met degrootste belangstelling. Men
was zeer benieuwd of de nieuwe sol-
daten bestand zouden ziju tegen de
vermoeienissen van dezen oorlog en
bet leven in de loopgraven, dat zoo
bij uitstek geschikt is om iemands
kracht, uithoudingsvermogen en
offervaardigheid op de proef testellen.

Het nieuws van de komst der
nieuwe eenbeden was geheim gehou
den. Alleen de officieren, die recht
streeks erbij betrokken waren, wisten
ervan. In het voorjaar hadden al-
lerlei geruchten geloopen, dat dieen
die divisie op bet oorlogstooneel was
aangekomen. Maar met uitzondering
van de genoemde officieren had nie-
mand eenig vermoeden, dat gedeelten
van het nieuwe leger waren gearri-
veerd, totdat men de versche troe-
pen toevallig op weg tegenkwam of
ontmoette in de loopgraven.

De flinke houding en de goede dis-
cipline van de nieuwe eenheden ma-
ken indruk op allen die ze zien, even-
als hun degelijk militair optreden
en kranig gedrag.

'n Half of ecu heel millioen van
doste mannen (niet 'n provere bon-
dérddüizend !) en een wolkbreuk van
granaat-kartetsen, brisant-granaten
enz.*— en bet groóte offensief der
geallieerden aan bet Westelijk front
kan beginnen. Wanneer? Zoo -niet
tegen den Giiéksében kalender (m.
a. w. om en bij St. Juttemus), dan
toch vermoedelijk pas over eenige
maanden, in het najaar.

HAVEN-NIEUWS.
VAN 14 AUG. - 28 AUG.

Schip | Kapitein | Aun komst! tui ] Vertrek | naar

Nickerie - J Pvd Borden 15 Aug. New York 18 Aug. Ameterdam
Fauna O Karper 30 „ Amsterdam ai „ New Tork
Maracaibo tí W Uoodman 14 „ New-Ydrk 14 „ Maracaibo
Meritla A JohansoD 15 „ Maracaibo 16 J_a (iuayra
Metida A Johanaon 18 „ La Uuayra 19 ,„ Maracaibo
Maracaibo tí W Goodman 1» „ Maracaibo 19 „ New York
Caracas tí B TerfM 49 .. New York 19 „ La (Juay,a
Caracas tí B Terfltl 85 .. La Guayra 35 „ New York
Metida A Johanaon 35 „ Maracaibo 35 Maracaibo
Pr Willem 1 NC t Baarea 3T „ New York 38 „ Amaterdam
Zulia S 'B Morrla 38 „ New-York 98 „ Maracaibo

i.

_________________ _____________ — i i

______________
___-____________"

Savoia A Poggl 14 Aag. Colon 14 Aag. Henova
Legaspi E Egaalnl 10 „ Colón 16 „ Barcelona
Irene tí Atxdeneon 13 „ New Port 13 , Linham (Zwad.
üramatist Harria 17 „ Liverpool 17 „ , Pto Colombia

- .- i* - - - ■ '- u-
Hchúencrs. I Aankom.. I van I Schoeners. I Vertrek I uaar.

■ i .i ' ..i ...... i ' * " ■■ -m' " ' ■-—

Refugio B 14 Ang. Araba Birondelle B , 14 Aug. Maracaibo;
Estelle H 15 „ Aruba Virginia B 14 „ * Vela de Coro
llosa María 13 „ Araba CarmenPlorha 15 „ Maracaibo
Pluma de Oró Vti „ VeladeÖbrt* Refugio B 16 Araba
MariaLeonctta 15 „ Araba Rosa María B 16 „ Aruba
Brion V H „ Maracaibo 30 de ¡alio C 17 „ 810 Haaha
Gloria V ,17 .„ Pto Caballo Estelle B 19 Isla Barlov.
Carolina D 17 „ 8* Domingo MariaLeoncita 17 „ Araba
Virginia B 18 Veladel.oro Maracaibo 18 „ Maracaibo
Silñdcß 18 Barbad*» Reinoso V 18 .. Pto Cabello
lumuxx-uisß 19 „ Araba luam Luis & 30 -Araba
Estrel, del Mar 19 Ouant* Diaoa V 30 .. Val» de Coro
Abeona H 30 .. Pto Blco Marina 20 „ Maracaibo

Maria 31 „ Maracaibo

* DÍk B. 8. wordt over enkele dagen van Colón bier terugverwacht ma daarna de
rala «aar Amsterdam voort te aettao.
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Indispsnsabli.
Sólo hay una eosa en la vida que

es indispensable, yes la Salud ; todos
los demás atributos están á nuestro
alcance si cuidamos primeramente
la salud. En la medicina moderna
la Emulsión de Scott es el factor
más poderoso para darfuerzas, vigor,
energía. Así lo reconocen miles de
médicos quo han escrito opiniones
como ésta t

"Tengo especial placer en certiii
caries : qoe siempre que be usado en
mi práctica la Emulsión de Scott de
aceito de hígado de bacalao, be ob-

tenido muy buenos resultados, sobre
todo en la escrofulosis, raquitismo,
desnutrición de los órganos, y en una
palabra, cu todas las enfermedades
disc-ásicas que auiquilau el organis-
mo." Dr. Carlos Sanda, Valencia,
Veneiuela. 11

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFE N
VAIS

B—xS-U—. __|4_L__N___l

l£-jg*_i_W"_gs____il
M. Al. de Kou.ngtu der Ned*-rlaii4»«*ii

BEKROOND
te Arñsterdam 1883,„ Antwerpen 1885,

Chicago 1893, en
„ Curagao. Eerste Prijs fiere-

medaille, 1904.„ Brussel, 1910
Curacao, Waterkant Otra-

banda<

Adverteert steeds
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Amigoe di Curasao.
LONGMAN <fc MARTÍNEZ

NEW YORK.
(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)

Fabrikanten en exporteuis van vertwaren 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 verniá om de mooie vlammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Verf in vernis voor
rijtuigen; Oliën om te glansen, etc.

Monsters worden op aanvrage gntis verzonden.
Te koop bij C. WINKEL & ZONEN.

i ■ ■__.■_ ■**.. nu — i*. ■ ■- — " ,■■■■—.. .i i -i ■ "'i- "*■■' ■ ' ■* ■ ■■ -—"— ■— "i

DIVIDIVI.
—i—i«iii. —

W. L. Montgomery & Co.
Brokers in Foreign Hides and Skins,
Dealers in Tanning Materials.
146 Summer Street, Boston U. S. A.

__t_m

Correspondence Solicited.——— m «■» ■»--*——-

lleference, First Nati. Bank of Boston.
5

_..-..-...._.._._:_. -. . " ...__■ .............. ■ - - - - ■ - - ..... . . _Bekendmaking.
Oe Procureur-generaal in de kolo-

nie Curagao brengt hieröij ter ken*
nis van bet publiek in het algemeen
en van de zeevarenden in het bij
zonder, dat van af Maandag, den
16n Augustus 1915, tot en «net
Zaterdag, den 21n d. a. v., door
het Garnizoen alhier met geweren
schietoefeningen zullen worden ge-
houden op C iracas-baai, alwaar met
scherp geschoten worden zal in de
richting naar zee.

Gedurende de schietoefeningen zul-
len roode Vlaggen geheschen worden
boven het hok van de Quarantaine
inrichting, op het fort Beekenburg,
op den seinpost bij de Caracas baai
en aan het Spaansche Water

' Curagao, den lOen Augustus 1915.

De Proéureur-generaul,

J. B. Goreira.

DE BEER EN MEVROUW

$K &a 9^---«m-ty*
p. p. c. a. b. S.S. „Maracaibo",
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