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WEEKBLAD VOOR DE CURAÇAOSCHE EILANDEN.

Kerstmis.
Nog knetteren de geweersalvo's,

dreunen kanonnen en mortieren, tref-
fen blanke wapenen, baren aarde en
lucht dood en verwoesting. Nog
waren de schrikwekkende ruiters uit
het Boek der Openbaring rond onder
de volken. Nog vallen duizenden en
duizendeu ten offer aan den onver
zadelijken krijg. Nog duurt de oor-
logsjamtuer voort. Nog davert de
lucht van het strijdgeruisch veler
volken.

„Europa in de wereld" — gelijk
Paus Benedictus XV in zijn Encycliek
Ad beatissimi van 14 Nov.
schreef — biedt ons een schouwspel,
zoo gruwzaam en zoo droevig, als
misschien nog nimmer bij menschen*
heugenis is voorgekomen. Ja, het
schijnt, dat die dagen zijn aange-
broken, waarover Christus voorzeg-
de ; Gij zult hooren van oorlogen
en geruchten van oorlogen Want
volk zal opstaan tegen volk en rijk
tegen rijk. (Matth.XXlV.67). Overal
vertoont zich het droevig beeld van
den oorlog; en schier niets anders
is er, dat de gedachten der menschen
bezig houdt"

En weer, gelijk telken jare, laat de
Kerk ook heden de kerstklokken
luiden. Weer herbaalt zij de blijde
boodschap, door den Engel aan de
herders in Bethlehems velden ge-
bracht : „Vreest niet, want zie, ik
boodschap u groóte vreugde, die
voor geheel het volk zal sijn : dat
u heden een Zaligmaker is geboren,
die Christus de Heer is, m de stad
van David." (Luc. 2—lo, 11.) Weei
verkondigt Zij de troonrede van den
Koning des Vred^s, Die te Bethlehem
Seboren werd . Eere aan God iv

en hooge, en op aarde vrede dcc
menschen van goeden wil." (Luc. 2- 14).

Vrede op aarde 1
En — de aarde davert van het

krijgsrumoer der volkeren !
Is er scherper tegenstelling denk-

baar ? zoo vraagt men.
Ja, die tegenstelling valt thans

iedereen op, wordt thans door
iedereen gevoeld, — thans, nu volk
tegen volk, rijk tegen rijk is opge-
staan, nu de uitwendige vrede
verbroken is I

Maar was de toestand der
menschheid in vroegere jaren dan
wèl in overeenstemming met de ko-
ninklijke boodschap van Bethlehems
Vredevorst ? Heerschte dan anders
in de maatschappij de vrede — de
vrede, door den H Augustinus'zoo
diepzinnig en zoo schoon genoemd
tranquiiitas ordinis —de
rust der orde ? Bestond dan andera
de rust, welke uit verordende ver-
houdingen voortvloeit ? Was er dan
orde In 's menschen verhoudingen— in zijn verhouding tot God, tot
zijn naaste en tot zich zelven ? Wel
was „de genade van God onzen Za-
ligmaker voor alle menschen versche-
nen" — gelijk de Apostel Paulus
(Tim. 2—11) zegt. Maar hadden
dan de menschen getracht te doen,
wat volgens het woord van denzelf-
den Apostel de Goddelijke Zaligma-
ker ons leerde, dat wij, de godde
loosheid en de wereldscbe begeerlijk-
heden verzakende, ingetogen en recht-
vaardig en godsdienstig leven in deze
wereld" (t a.p. 12) was dan deze
eenige weg tot den vrede door de
menschen bewandeld ? Of — inte-
gendeel juist gezocht, wat wij ver-
zaken moeten : „de goddeloosheid eu
de wereldsche begeerlijkheden ?" Was— in één woord — de innerlijke
vrede niet jammerlijk verstoord ?

Hoe herhaaldelijk heeft de Kerk

op die verstoring .an den innerlij k en vrede ouder de menschheid
gewezen en tot hers.el vau dat kost-
baar goed dringend vermaand! Maar
men wilde niet hooreu of, zoo men
ook even luisterde, spoedig ging men
over tot de „orde van den dag "Het was immers vrede I"

Zij, die toen van „vrede" spraken,
zij zijn te vargelijkeu met die valsehe
profeten, van wie Jeremías zeide :
„Zij riepen ; Vrede, vrede, en er was
geen vrede." (6—14.)

En wat Jeremías den valschen
profeten voorspelde, het is den val
schen vrede-verkondigers van onzen
tijd geschied : Te schande zijn zij
geworden " Want ziet ! Het krijgs
volk waakt I „Schicht en schild zal
het grijpen, wreed is het eu zouder
mededoogen, zijue stem zal bulderen
als de zee, en op rossen zullen zij
stijgen, uitgerust als een man ten
kri;g" (t.a.p. 23.)

De innerlijke vrede onder het
menschdom was verstoord. Welke
waarborg bleef er dan voor het be
houd van den uitwendigen vrede
over? Roept de eene afgrond niet
den anderen op ?

Wat anders is het dan die ver-
woesting van den innerlijken vrede,
als Paus Benedictus XV in zijn
Encycliek, na over den oorlog ge
sproken te hebben, wijst op „een
ander vreeselijk kwaad, dat in het
hart zelf der meDsehelijke maatschap-
pij geworteld ie" en verklaart, dat
dit „ook nog met recht als het zaad
van dezen allerdroevigeten oorlog
beschouwd wordt."

„Want — zoo gaat de Paus voort— sinds men opgehouden heeft, de
voorschriften en instellingen der
christelijke wijsheid, wijl zij juist een
onwankelbare en vreedzame orde
waarborgen, in het staatsbestuur
toe te passen, zijn de staten nood-
zakelijkerwijze tot in hun grondves-
ten geschokt, en is er zulk een om
keering van denkwijzen en zeden
gevolgd, dat, als God niet bijtijds
te hulp komt, de ondergang der
menschelijke samenleving voor de
deur schijnt te staan. Wij aan-
schouwen namelijk het volgende :
dat de wederkeerige welwillendheid
uic het onderling verkeer der men-
schen verdwenen is ; dat het gezag
van hen, die aan het hoofd staan,
geminacht wordt; dat de klassen
der burgers elkander onrechtmatig
bestrijden ; dat de wisselvallige en
vergankelijke goederen zoo begeerig
worden nagestreefd, alsof er geen
andere, en wel veel verkieselijker
goederen den menschen ter bereiking
waren voorgesteld."

Zoowel de innerlijke als de uit-
wendige vrede is thans jammerlijk
onder de menschen verstoord I

O, mocht de wereld luisteren naar
het vaderwoord vau Paus Benedicius,
dat uit zijn Encycliek opklinkt, als
hij de middelen aanwijst, om den
dubbelen vrede te doen wederkeeren I

Aan het slot zijner heerlijke Ency
click vermaant de Paus ons te bidden
voor het herstel van den uit\yendi
gen, maar ook voor den innerlijkeu
vrede: „Moge Hij, die van Zichzelf
gezegd heeft : Ik de Heer maak
deD vrede (Isaías XLV 6—7) de
stormvloeden, waardoor de burger-
lijke en godsdienstige maatschappij
wordt heen en weer geslingerd, door
onze gebeden goedgunstig gestemd,
spoedig doen bedaren."

Smeesen wij op dit fees . van vrede
den Verlosser der wereld, dat Hij
dien dubbelen vrede over de aarde
moge doen nederdalen I Nog vuriger
klinke heden onze smeekbede tot
Bethlehems Vredevorst': „Geef
vrede, Heer, in onze da-gen.»

EEN AARDIGE EPISODE UIT HET
LEVEN TIN KONINGIN WILHELMINA.

Pater Bern;_rd Arnold, vau de
Orde der Benedictijnen, hoofdredac-
teur on uitgever van De Volksfreund,
het officieel orgaan der Duitsche
katol'eke vereenigingeu in Noord
Dakota, vertelte me onlangs een
aardige episode uit het leven vtin
Koningin Wilhelmina en ik kan
niet nalaten, deze aan den lezers
van De Volksstern te vertellen, zoo-
als ik het van den goeden Pat.r
gehoord heb, schrijft Rev. Vennaat :

Toen ik student was — zeide Pater
Bernard — bracht ik miju vacautie
dagen door bij mijn tante die de
prachtige Villa Waldeck nabij Alt-
dorff in Zwitserland bewoonde. i)e
villa was op een hoogen berg gele
gen, en gaf een heerlijk panorama
te aanschouwen van al de histori-
sche punten in en rond de vallei van
Altdorff, zoo beroemd en zoo heer-
lijk beschreven in Schillers „Willem
Teil".

Het gebeurde dikwijls dat de ei*
eigenaars van de hotels in Althoff
aan mijn tante verlof lieten vra*
gnu voor hun gasten om in haar
tuin te kunnen rondwandelen en
zoo te kunnen genieten van het
heerlijke panorama, d tt deze plaats
aanbood, üp zekeren dag zat ik
rustig te lezen, toen de tuindeur-
bel werd gescheld. Ik ging zien, wie
er schelde en opende de deur en nu
stond voor me een lakei, die be-
leefd een kaart overhandigde van
den eigenaar van een der voornaam-
ste hotels in Althoff en mij ver-
zocht of zijn doorluchtig gezelschap,
bestaande uit verschillende heeren
en dames, den tuin eens mochten
doorwandelen. Ik bad de gasten
binnen te komen en geleidde hen
naar de plaats, vanwaar zij het
schoonste vergezicht kouden genie-
ten. In bet gezelschap was een klein
lief meisje, van omstreeks zeven
jaren, in het wit gekleed, met los-
hangende haren en een popje op haar
arm, zij was vergezeld van een gou-
vernante.

Toen ik hen ter plaatse geleid
had, trok ik mij beleefd terug en
ging wederom mijn geliefkoosd plaats-
je opzoeken onder een grooten noo-
teboom, waar ik mijn gezelligste
uurtjes in een dolce farniente of in
lezen doorbracht, wanueer ik bij tan
te gelogeerd was. gedurende mijn
jongelingsjaren.

Ik dacht niet verder aan het ge-
zelschap en was verdiept in het le-
zen, toen ik eeusklaps een kreet
hoorde, ik snelde onmiddellijk naar
de plaats vanwaar het geluid kwam
en daar vond ik de gouvernante hui-
lend eu bevend staan, wijzende naar
een muur en in gebroken Duitsch
vertelde ze mij de reden van haar
angst. Ik begreep onmiddellijk den
toestand. Er stond namelijk in den
tuin mijner tante een oude ruine en
achter een der muren dier ruine was
een pracbtig roeenhofje. Het kleine
meisje, aangtrokken door dit heer-
lijk gezicht, was vau degouvernan
te weggeloopen, had over den muur
geklauterd en was nu voor haar
gezicht verdwenen. Zoo onmiddel-
lijk klom ik over de muur en ging
de kleine waaghals na en haar zien.
de, wenkte ik haar om terug te
gaan met mij naar haargouvernante
Doch de kleine sloeg geen acht op
mijn verzoek. Zoo stapte ik op haar
af en trachtte haar bij de hand te
nemen, dit gelukte niet en zoo zag
ik geen ander middel om haar te-
rug te brengen, dan haar op te
lichten en in mijn armen terug te
dragen. Maar het kleine ding spar-
telde tegen en begon te huilen eu
toen ik haar een paar rozen gaf
om haar tot bedaren te brengen,
gooide ze de rozen met drift weg
en spartelde bij alle macht om los
te komen. Toen ik zag dat zacht-

beid niets hielp, gaf ik haar een
paar klappen op de billen en in
een korten tijd had ik haar aan
haar gouvernante wedergegeven, tot
groóte blijdschap van deze laatste
en vooral toe voldoeuing van het
getelschap dat op het roepen van
de gouvernante ook was toege-
sneld. Een dame, die de moeder
scheen te zijn vau het kleine meisje,
dankte mij zoo gevoelig alsof ik
liet leveu van de kleine gered had.
Een der heeren van het gezelschap
bood mij een gouden Napoleon van
twintig franken, doch, daar mijn
tante mij altijd verboden had, iets
(.«ïï te nemen van de gasten, sloeg
ik beleefd zijn aanbod af.

Toen sprak die heer : „Mijn jon*
gen, weet ge, wiens leven ge gered
hebt en waarom we allen u zoo
dankbaar zijn?" Ik antwoordde na-
tuurlijk dat ik geeu gedachte daar-
van had. „Welnu, zeide hij, die klei-
ne is Wi heimina, de toekomstige
Koningin der Nederlanden en deze
dame is haar Koninklijke Moeder,
Emma, de Koningin-Regentes der
Nederlanden."

Ge kunt begrijpen, hoe verstomd
ik stond te zien en ik kan mij nu
nog goed voorstelleu daí lieve klei-
ne Koninginnetje tusschen de rozen,
dat zoo weerspannig was bij die
gelegenheid en ik zou wel eens wil
len weten of zij dit gevalletje zich
nog herinnert.

Twee dagen later had de jaarlijk*
sche „Landgemeinte"' plaats welke
feestelijkheid Koningin Emma en
haar dochtertje Wilhelmina bijwoon*
den, en toen de doorluchtige gasten
mij zagen, groetten zij mij minne
lijk en toonden dat zij den redder
van de kleine Wilhelmina niet ver-
geten hadden.

" " "
Jaren zijn voorbijgevlogen, en toen

de student Bernard Arnold zijn stu-
diën voltooid had en roeping ge-
voelde om als Benedictijn Missio-
naris in het Verre Westen van Ame
rik a het geloof te gaan verkondi-
gen, werd hij met vreugde aange
nomen door den toenmaligen Abt,
nu Bisschop Vincent Wehrle, te
Bismarck, in Dakota. Hij was een
der eerste Benedictijnen, in Dakota
priester gewijd, en beeft al de moei-
lijkheden en ontberingen medege-
maakt met welke deze edele ge-
loofshelden in bet woeste Dakota
te kampen hadden. Duizende en
duizende mijlen heeft hij in zijn eer-
ste priesterjareu afgelegd om over-
al de verstrooide schaapjes op te
zoeken en hun de genademiddelen
van onzeu heiligen godsdienst te
verstrekken. Ziju missiegebied was
grooter dan de oppervlakte van
zijn dierbaar geboorteland, Zwit-
serland ; de streek was toen nog
weinig bewoond door blanken, 's
zomers was het droger dan nu en
's winters loeiden de blizzardwlndea
scherper en veelvuldiger dan nu.
Zijn beste jaren heeft hij besteed,
om het kruis te planten, om ka-
tholieken in het Oosten aan te spo-
ren om naar Dakota te komen en
vrije „Home-steads" op te nemen,
en zoo is bij de stichter geworden
van talrijke nu bloeiende katholie-
ke gemeenttn in Noord Dakota. Een
misBieveld dat hij alleen bediende,
houdt nu meer dan twiniig pas-
toors bezig om aan het zielenheil
der hun toevertrouwde kudden te
werken. Een jaar als raissionaris
in die dageu in Dakota telt meer
dau tien jaren in een parochie in
het Oosten, en «oo heeft hij ge-
werkt en werkt hij nog steeds voort
over de achttien jaren tot voortplan-
ting den geloofs in den grooten
staat vau Dakota. En zie nu is het
mosterdzaadje dat -hij geplant heeft,
opgsgroeid tot een reusachtigen
boom. Dakota heeft nu twee bis
schoppen, en bijna twee honderd
priesters. En gelijk Pater De Smet
en de Jesuieten de pionieis waren
van Montana,^ zoo waren Pater
Bernard Arnold en de ionen van

den Heiligen Benedictus de pioniers
van üakota.

Moge hij nog vele jaren zijn ede-
len arbeid kunnen voortzetten en
vooral door de stem van zijn voor-
uitstrevend katholiek weekblad Der
Volksfremd het geloof levendig hou-
den in hen, die op zijn stem geko-
men zijn om de woeste vlakten van
Dakot.. te herschapen in de graan-
schuur van Amerika Eu geeu twij-
fel, Koningin Wilbelraiua kan er
trotsch op zijn, gedragen geweest
te zijn in de handen van hem, die
in Dakota het Kruis der Verlos-
sing heeft geplant.

Belgische Heldendaden.
Aan het verhaal, dat de Belgische

Legerbode onder het opschrift
Roemrijke Bladzijden voortzet van
„eenige heldendaden van het 2e Bel-
gische regiment jagers te voet," out*
leenen wij het volgende :

De weinige levensmiddelen, die men
zich aldus hier en daar wist te ver-
schaffen, waren belaas ! slechts een
mager kostje voor de verscheidene
honderden jagers, die daar in hun
loopgraven gedoken zaten, en waar-
van al de zenuwen steeds gespannen
waren door de hevigheid van het
voortdurende bombardement en het
wreede schouwspel van de dooden
en gewonden, die overal rondom
lagen uitgestrekt.

Bcvenmenschelijke pogingen waren
door majoor Lefêvre en zijn moedige
adjuncten aangewend, om in dit ge-
brek aan levensmiddelen te voorzien.
Men had eenige revitailleeringsvoer.
tuigen tot in Dizmuiden kunnen
brengen. Maar de bespanningen lasen
neergeschoten op den grond ; de
voertuigen waren aan spliuters ge-
schoten en versperden de straten.
Anderzijds vaagde een stormvlaag
schroot voortdurend het terrein
schoon, dat begrepen was tusschen
de stad en de beiette stellingen. Ook
wareu er echte wondereu van wils-
kracht en opoffering noodig om
eenige blikken conserven of eenige
beschuiten tot aan de loopgraven
te brengen. Da irdoor oordeele men
over de stoïeke houding van onze
jagers, die ondanks de folteringen
van den honger, onwrikbaar in deze
hel bleven, gereed om de steeds
dreigende aanvallen van den vijand
af te slaan.

Maar nog meer dan den honger
veioorzaakte de dorst onuitstaan-
bare folteringen aan onze manschap
pen. Een wrange en stikkende at-
mosfeer, vol van den rook der gra-
caatontploffingen, verdroogde de
kelen en schroeide de longen. In
deze niet in te ademen lucht gevoel-
den ze soms den indruk van een
langzame verstikking, en men zag
jagers, die beproefden hun dorst te
lesscheu aan klei ie modderplasjes,
die op den bodem van de loopgra-
ven stonden, of zelfs het stilstaande
en bedorven water van de naburige
plooten te driuken.

Noch de ontberingen, noch dekou
vermochten het hun moed te doen
zakken. Om, zooveel mogelijk, alle
nachtelijke verassingen, die in de
gewoonte van den vijand lagen, te
vermijden, nam men den 22en Oct.
bij het vallen van den avond, het
besluit de talrijke stroomijten in
brand te steken, die daar nog in
het midden van het veld stonden,
op 300, 400 en zelfs 500 meters
afstand van onze liniën.

De onderneming was gevaarlijk ;
commandant Depuis vroeg eenig.
vr-jwilligers om ze tot een goed einde
te brengen : tienmaal meer dan hij
noodig had, stelden zich voor. En
zoo er, bij de gekozen manven ook
enkelen nooit van dien tocht terug
kwamen, weldra zag men, de een na
de andere, de reusachtige toortsen
in den nacht flakkeren, die heel het
omgevende terrein met hun akeligen
gloed bischenen.

Achter onze jagers had het schouw-
spel van den brand van Dixmuideu



een tragische grootheid; mot niets
te vergelijken, De brand had zich
over de geheele stad voortgezet ;
nieuwe brandstapels voegden ieder
oogenblik hun nieuwe klaarten bij
die van den naburigen vuurgloed ;
eu van overal stegen, te midden van
de stormwolken zwarten rook, die
schitterde van de opflakkerende gen-
sters, de reuzen vlammen naar den
hemel, bij wier licht de verminkte
overblijfsels van oude pronkjuweelen,
het stadhuis en de kerk van Dix-
muiden, zich scherp op den rooden
hemel afteekenden, gelijk bloedige
stompen, die genade afsmeekten.

Dank aan de voorzorgen, die men
genomen had, om alle verassingen
te voorkomen, ging de nacht be-
trekkelijk kalm voorbij. Het bom-
bardement zweeg stil; van tijd tot
tijd slechts vloog een granaat voorbij
met het zware gedonder, dat in de
halve stilte van den nacht nog ake-
liger klonk en die, met een nieuwen
mokerslag, nog eenige waggelende
muren geheel ging neerslaan in de
in aech gelegde stad. Daarop volgde
weer een tijd stilte, plots onderbro-
ken door het knetteren van een
razend geweervuur, gericht op het
een of ander objectief, dat men plots
heeft waargenomen. Het was in het
begin van dezen akeligeu nacht, dat
een groep Duitschers, door een trou-
welooze list, die gelukkiglijk werd
verijdeld, er iv gelukt was de loop-
graven van de 2e compagnie te
naderen. Men bemerkte er enkelen,
die, met lantaarns voorzien, onbe-
6chut vooruit kwamen, al roepend :
„Belgen ; schiet niet, heb medelijden
met de gewonden, die wij komen
oprapen." De onzen echter, die op
hun hoede waren, kregen achter-
docht. Het kwam hun goed te staaD,
want plots verbrak het goed on-
derhouden v-uur van een machine
geweer de nachtelijke stilte. Het
goed gemikte antwoord van onze
jagers legde hun weldra het zwijgen
op. Tegen 11 uur 's avonds werd een
poging tot aanval insgelijks onmid-
dellijk verijdeld door ons doodelijk
vuur. De vijand hiald niet verder
aan; zijn troepen gaven zichbare
teekeus van vermoeienis.

Maar de kruisweg van de jagers
was nog niet ten eiude. Versteven
van koude, meer en meer lijdend
van honger en dorst, hadden zij den
ochtend van den 23en October zien
aanbreken, terwijl zij zich angstig
moesten afvragen, wat deze nieuwe
dag hun brengen ging. Zij zouden
het spoedig vernemen. Vanaf 8 uur
deed een kanonvuur, waarvan de
hevigheid weldra tot het uiterste
steeg, geheel de omgeving daveren
onder haar geweld. En bij honder*
den, gelijk een waren stortvlaag,
kwamen de granaten van allerlei
kaliber opnieuw neer op de loop-
graven van het bataljon Dupuis
de aan stukken geschoten borst
weringen brokkelden uiteen of stor-
ten in elkaar, gelijk door een aard-
beving. De projectielen, midden in
de loopgraven, zelve ontploffend,
velden gansche troepen mannen neer,
terwijl zij stuk gereten lichamen in
de verte slingerden ; lijken, die men
den vorigen dag ter aarde had be-
steld, werden door de hevigheid der
ontploffingen ontgraven en kwamen
terug neervallen te midden van de
overlevenden, die door afgrijzen wa-
ren aangegrepen.

De verschrikkelijke toestand zien-
de, waarin zijn uitgeputte manven
zich bevonden, had majoor Lefèvre
moeten vragen, dat men ze zonder
aarzelen zou komen aflossen. In
afwachting, om hun moed wat op te
beuren, begaf hij zich persoonlijk-
naar de loopgraven; het is toen,
dat hij door een granaatscherf ge-
troffen werd terwijl hij over den
weg naar Essen kwam

Gekwetst als hij was op een zoo
hachelijk oogenblik, had de dap-
pere overste slechts ééu bekomme
i.ng i „Als ze maar houden I" Ge-
lukkiglijk voerde hij bevel over
mannen die hem waardig waren, en
zijn bewonderenswaardige jagerkens
hielden ook stand, ondanks al het
lijden en al de verliezen, geduren-
de heel den dag nog van 23en Oc-
tober.
Want bet kanonvuur nam eerst
af tegen het vallen van de duister-
nis en dan eerst werd het mogelijk
voor de liniesoldaten van de brigade
Meiser om de compagnie van com-
mandant Dupuis af te lossen. Zestig
uren lang achter elkander hebben
deze dapperen in de loopgraven ge-
staan, en de laatste uren waren een
echte foltering geweest. Een foltering
van honger en dorst, terwijl de sol
daten rilden van koorts en al de
angsten moesten doorstaan van een
bombardement van ongekende he-
vigheid. Zwaar getroffen kwamen zij
uit deze hel, bedekt met bloed en
slijk, met hun uniformen aan flar-
den gescheurd ; maar zij hadden
geen voetbreed prijsgegeven. En zoo,
gelijk zij ze kwamen bezetten des
lüorgens op 21 October, zoo gaven
zij dé stellingen, die zij de opdracht
gekregen hadden kost wat kost te
buhouden, desnoods tot den dood,

des avonds, den 23sten, over aan
huD opvolgers.

Afgemat, beslijkt, ziek van uit
putting, bereikten onze jagers laat
iv den avond Oostkerke. Daar von-
den zij de compagnieën van het ba-
talion Leblanc terug, die denzelfden
morgen waren afgelost in hun loop-
graven van Keizershoek. In het kan
touoemeat was het hun mogelijk eiu-
delijk huu honger te verzadigen ; bo-
vendien liet meu hun wefceu, dat hun,
als loon hunner bewonderenswaar-
dige dapperheid en voor al de gele-
den vermoeienissen, acht en veertig
uren rus.. zouden worden toegestaan.
Dan, blij te moede, deu hoDger be
vredlgd eu met het rooskleurige
vooruitzicht, dat het hun eindelijk
toegelaten was eens flink uit te sla-
pen, strekten onze soldaatjes zich
neer op het stroo van hun leger-
plaatsen, waar een loodeu slaap
bun weldra de oogea dicht drukte

De jagers meendeu bijna, dat. hun
iijden ten 9inde was. En toch, reeds
bij het aanbn ken van déu volgenden
dag zou men van heu nieuwe eu
verschrikkelijke offers moeten vra-
gen, en ze nogmaals, voor drie dagen
lang, in het heetst van den strijd
werpen.

Het ammunitle-verbruik bijhet
groóte offensief.

Het verbuik van amunitie bij het
groóte trommelvuur in het westen,
wordt verschillend beoordeeld. Neu
trale bladen hebben het in drie dagen
afgegeven aantal schoten op een mil
lioen geschat. Een Berlijnsch blad
heeft een andere berekening opgesteld
lie zelftj in Duitsche militaire tijd-

schriften is opgenomen. Op een front-
breedte van 25 M. is ieder6 seconde
een schot gevallen In het uur dus
meer dun 3500 granaten, zoo bere
kende de schrijver. Op de plaats van
dei voornaamsten aanval, die 25
K. M. breed was, vielen dus ieder uur
900,000 granaten. In drie dagen zijn
dus op die 25 KM. dag en nacht 50
millioen schoten gelost. In de „Vos-
sisehe Zeitung" komt nu luitenant-
generaal Rohne tegen deze bereke-
ning op.

Volgens het gepubliceerde legerbevel
van generaal Joffre van 21 Septem-
ber hebben voor den aanval 2000
zware en 3000 veldkanonnen ter be-
schikking gestaan. Was de boveu
staande schating juist, dan had ieder
kanon in drie dagen gemiddeld 10000,
dngelijks dus meer dan 3300 schoten
moeien afvuren. leder vakman weet,
dat dit een onmogelijkheid is. Reeds
na 500 schoten is de loop en het
vocht vau de rem zod verhit, dat
de rem waarschijnlijk niet meer wekt.
Meer dan duizend schoten op één
dag zal een kanon ternauwernood
uithouden. Het moet ook onmoge
lijk zijn zooveel schietvoorraad bij
elkaar te krijgen. Een Fransch
vakman heeft het aantal granaten,
dat dagelijks in de Fransche fabrie-
ken gemaakt wordt, op 10,0000 ge-
schat, voegt er echter aau toe, dat
dit getal niet genoeg is. Om zeker
te zijn van de overwinning, moeten
het er ten minste 300,000 zijn. Re-
keneu we nu op ecu dagelijksche pro-
duelie zelfs vau 300.000 granaten
dan zouden meer dan vijf maanden
noodig zijn om deze vijftig millioen
bij elkaar te krijgen. Men moet
ecnter bedenken, dat de artillerie geen
enkelen dag geheel gezwegen heeft,
dat. daarentegen reeds herhaaldelijk
groóte aanvallen met sterk artille
rievuur ondernomen zijn, die eveneens
een aardig getai granaten hebben
gekost. Men kan berekenen, zoo
schrijft generaal Rohne verder, hoe
groot het aantal afgegeven schoten
op zijn allerhoogst geweest kan zijn.
Het in het bovengenoemde legerbevel
opgegeven getal van 5000 kanonnen
zal eer te hoog dan te laag zijn.
Generaal Joffre gebruikt dit getal
om het vertrouwen van zijn troepen
door deze groóte ondersteuning der
artillerie te ver hoc gen. Verder zegt
hij in het bevel, dat de kanonnen
nu overvloediger met ammunitie zijn
voorzien, dan bij het uitbreken van
deu oorlog. De o jrlogsuitrustiug van
de veldkanonnen bedraagt 701 schot,
die van de 155 milimeter houwitsers— het lichtste onder de zware stuk-
ken — 50 schot. Nemen we nu aan,
dat dit laatste getal voor alle zwa-
re kanonnen geldt, en dat elk kanon
de volle oorlogsuitrustiug vervuurd
heeft — een schatting, die zeker over
dreven is —den komt men op ten
h .ogste 3.1 millioen schoten.

Het is al ecu heel diug zooveel bij
elkaar te brengen.

Uitputting?

De Franschen zijn van meening,
lat Duitschland spoedig gebrek aan

woldaten zal krijgen. Als nog bewe-
zen moest Worden*, dat de leidende
mannen in Duitschland overtuigd
zijn, dat het uur, waarop zij gebrek
ttan manschappen zullen nebben,
nader komt, ware het, wordt uit
Parijs gemeld, voldoende de volgen-
de woorden aen te halen, welke ge-

neraal Wachs niet lang geleden bij
een revue van 18.000 Berlijnsche
padvinders gesproken heeft i „Gij
zijt bestemd voor de verdediging der
hoofdstad ; doch gij moogt niet ver*
geten, dat het uur kan komen,
waarop het bestaan van het vader
laad van u en van uw kameraden
van deuzelfden leeftijd kan afhangen."
Deze naïeve bekentenis was tot kin
deren van 15 tot 18 jaar gericht.
Door de Russische krijgsgevangenen,

gewonden en dooden, zooals die door
Duitsche persbureaux gepubliceerd
werden, samen te tellen, komt men,
gaat het bericht voort, tot een to-
taal van 6,186.750Russen, die bui-
ten gevecht gesteld zijn. Dit cijfer
overtreft echter op 't oogenblik het
totaal aantal Russen, dat gemobi-
liseerd is, met een millioen. Dit is
een van de merkwaardige wonderen
der Duitsche kuituur.

Ook de schrijver in „Land and
Water", de militaire criticus Hilai-
re Belloc, heeft het over de uitput-
ting der Duitsche reserves. Het
meschenraateriaal, waarmede v. Hln-
denburg Riga en Dunaburg moet
nemen, is als militair minderwaar-
dig ; nog minder zijn de Duitsche
soldaten, die in het zuiden van het
oostelijk oorlogsterrein strijden, zegt
hij Inderdaad worden de berekenin-
gen van den Franschen generalen staf
bewaarheid, die volgeoe de cijfers,
door de Duitsche censuur doorgela-
ten, heefc verklaard, dat Duitsch-
land 's bruikbare reserve ongeveer
in dezen tijd zou worden uitgeput.

Behalve da lichtingen 1916 en 1917
is het totale bedrag vau Duitschland
gemobiliseerde troepenmacht weinig
hooger dan 8.000.000. Door ver-
schillende oorzakeu, waarbij is be-
grepen een constant bedrag voor
tijdelijke verliezen, heeft het meer dan
3 500.000 met de daarbij behoorende
reservetroepen, bestaande uit zeker
niet veel minder dan 1.000.000, op
volle sterkte houden. Het is duidelijk,
dat zoo de reserves uitgeput raken.

De schrijver wijst er ten slotte op,
dat het aantal mannen, dat Duitsch-
hind en Oostenrijk voor het Balkan-
avontuur bij elkaar hebben kunnen
krijgen — op andere fronten kon
men geen troepeu misseu — slechts
ongeveer 4 pet. vao hun totale macht
te velde is.

Belloc betreurt het, dat de Britsche
pers de quaestie van dit geringe per
centage uit het oog heeft verloren

Het Gezantschap bij het Vatlcaan.
De heer Schuller tot Peursum, die

als secretaris was toegevoegd aan
nu wijlen mr. Regout, buitengewoon
gezant bij den Pauselijkeu Stoel,
werd dezer dagen door den Paus
in gehoor ontvaugen, om aan Zijn
Heiligheid te worden voorgesteld,
waartoe sedert de komst van den
heer Schuller tot Peursum te Rome
nog geen gelegenheid had bestaan.

Deze audiëntie staat hoogstwaar-
schijnlijk in verband met de benoe-
ming vau den nieuwen Gezant Jhr.
Mr O F. A. M. van Nispen tot
Sevenaeb.

Deze benoeming heeft nog wel niet
iv het Stautslilad gestaan, maar wordt
toch zeer spoedig verwacht.

Minister Pleyte.

In de vergadering der Tweede Ka-
mer van Dinsdag 23 November is
de Minister slaags geweest met de
Heeren de Meester, Ketelaar en Ger-
hard als vertegenwoordigers van
drie der vier Linksche partijen. Na
ecu heftig debat kwam de Minister
met ecu pertiuenteu eisch. Hij ver-
klaarde, indien de heeren de Meester,
Ketelaar eu Gerard thans uog hun
ongunstige moening jegens hem
handhaafden, te verwachten, dat
zij dau de Kamer in haar geheel
in de gelegenheid zouden stellen
haar oordeel uit te sprekeu.

__ü om ue iieeren geit-geuu-iu ie

geven, dadelijk hun houding te be-
palen, gaf hij schorsing der beraad
slagingen iv overweging.

Aan welk vrtrzoek de Voorzitter
gehoor gaf. Een groot half uur
moesten we in spanning doorbren
gen.

Na heropening der vergadering
bleek evenwel spoedig, dat het hee-
le geval als een nachtkaars zou
uitgaan, zegt het Centrum.

Telkens in andere woorden, doch
in het wezen precies hetzelfde, kwa-
men de heeren de Meester, Kete-
laar en Gerard verklaren, dat de
nadere belofte des Ministers hen
niet had bevredigd ; dat zij nog
van meening waren, dat de Minis-
ter niet de noodige vastheid van
beleid heeft getoond ¡ dat zij da tr-
om hun aanvankelijk oordeel hand-
haafden ; doch dat zij het persoon-
lijk karakter des Ministers niet
hadden willen aantasten. En de
heer de Beaufort voegde daarbij
een vaderlijke vermaning aan het
adres van Z. Exc. omtrent de nu
gevolde wijze van haudelen. Hij
zou het; verkeerd vinden als hier de
gewoonte van het vragen van mo*

t¡9s van vertrouwen ingang vond.
De Minister moet de Kamer niet
uitdagen, doch een motie of de
eindstemmiug eenvoudig afwachten.
Spr. behield zich dau ook zijn oor-
deel tot de eindstemming over de
Indische Begrooting voor.

We vreezen geen tegenspraak als
we beweren, dat deze verklaringeu
allerminst den Miuister gaven, wat
deze had gevraagd. Het ging niet
om ziju persoonlijk karakter, maar
wel degelijk om zijn beleid; hier-
tegen was het wantrouwen der
Linksche heeren gericht. De Minis-
ter verklaarde dan ook, dat er oog
desiderata voor hem overbleven.
Evenwel zou hij den ernst der tijds-
omstandigheden gevoelend, genoegen
nemen met de afgelegde verklarin-
gen en verklaarde hij eicb bereid,
de begrooting verder te verdedigen.

Een zeeslag in een glas water dus,
gevolgd door een vrede, die stellig
niet op buitengewoon duurzamen
grondslag rust.

Intusschen zou op dit slot nog
een ander, meer tragisch, slot vol-
gen. De Miuister, die blijkbaar de
zaak zeer zwaar tilde, werd, ver-
moedelijk tegenvolge van overspan-
niug, in de pauze, terwijl hij nog
in de vergaderzaal was, door een
bewusteloosheid overvallen. Waar
door het noodzakelijk werd de
vergadering te doen uiteengaan,
totdat de Voorzitfcer haar opnieuw
zal bijeen roepen.

Liepen er eerst geruchten, dat
Minister Pleyte voornemens was af
te treden en zijn ambtgenoot van
Marine ad iuterim met de portefeuille
vau koloniën zou worden belast, la-
ter vernamen we dat Mr. Pleyte
aanblijft en dat Minister Rambonuet
alleen de verdere verdediging van de
Indische begrooting in de Tweede Ka-
mer zal overnemen.

De beterschap van Minister mr.
Pleyte blijft aanhouden.

Ten einde een spoedig algemeen
herstel te bevorderen, denkt de Mi.
nister het advies van zijn geneesheer
te volgen om voor eenige dagen naar
Gelderland te vertrekken in de ver
wachting, dat hij in de loop der
volgende week zijne ambtsbezigheden
zal kunuen hervatten.

Uit het telegrafisch bericht, verle-
den Zaterdag door den Gouverneur
ontvangen, moet men opmakei, dat
Minister Pleyte niet zoo spoedig
herstelde als verwacht werd. Wat
er nu verder volgen zal, moeten we
afwachten.

De ellende In Servio.
De berichtgever der „Vossische

Zeitung" geeft een schildering van
de elleude der Servische bevolking,
waaraan wij hefc volgende ontlee*
nen t

Tot in het dal der westelijke Mo-
rawa was de uit Noord-Servië ge-
vluchte bevolking gekomen. Zij had
deu hun woonplaatsen verlaten,
waren gevlucht, nauwelijks voorzien
van het meest noodige, om hier
toch den vijand in handen te val-
len. Hier eerst bereikte hun ellen
de het toppunt. De vijand deed
hun geen leed, maar onophoude-
lijk trokken de troepen de plaatsen
binnen.

Het generaal-commando kwam,
daarna te divisiestaveu.

Na een paar scboone dageu was
het weder weer geweldig slecht gewor-
den. De troepen moesten onder dak
gebracht worden. Den vijand te ont-
zien zou beteekenen de eigen lieden
te benadeelen. De inwoners moeten er
uit, hunne huizen ontruimen. Zij
viudeu toch nog hier en daar een
onderkomen in een herdershut, een
maisloods, een zwijneustal. Daar
.rokken in een beperkte ruimte
twintig tot dertig personen naast
elkaar, op elkaar, een oude man,
zieke vrouwen en kleine kinderen.
Een ondragelijke atmospheer, een
overmaat van ellende. En toch,
het is tenminste een onderdak.
Buiten regeut het met stroomen.

Familiën uit Belgrado, uit Semen-
dria en Kragoejewats zijn daaron-
der, hooge regeeringsambtenaren,
artsen, advocaten. Zij hebben het
niet beter dan de armste dagloo
uers. Officiersvrouwen zijn er onder.
De vrouw van een stafofficier snelt
naar den plaatselijke commandant.
Zij smeekt, zij beeft twee kleine
kinderen.

„Het doet mij leed ; ik kau u
niet helpen. Ik kan geen uitzonde
ring maken. Daar ligt het gene
raalcommando, daar de divisiestaf.
De troepen zijn vier dagen en vier
nachten in de regen geweest. Zij
moeten onder dak komen. U be-
grijpt, zij moeten Ik kan niet
helpen, Ik kan het werkelijk niet."

Buiten op den weg liggen zij in
den regen, lange treinen. Het nat-
te bout wil niet branden. Zij staan
er, liggen huiverend om het glimmen-
de en weder uitgaande vuur. Het
doet iemand leed dit te zien. Maar
wij kunnen niet helpen. Wat bet
land heeft Is voor het leger. Onze

troepen mogen geen honger lijden.
Zij mogen uiet huiverend aan den
weg liggen, wanneer er een moge-
lijkheid is, hen onder dak te bren*

fen. De mannelijke personen onder
e 15 jaar werden weggedreven.

Menigmaal zijn er jongens van 15
jaar bij. In rijen, in eindelooze rij-
en bij honderden, bij duizenden mar-
cheereu zij naar het noorden, aan
beide zijden geëscoteerd door C la-
nen met lans in den hand.

De vluchtelingen trekken naar
het noorden, nnar het gebied der
ótappe, waar niet meer sgetredeu
wordt en voor hen knn gezorgd
worden. Die zoover komen I Want
ik zag velen die aan deu weg ble-
ven liggen. Iv den stroomenden
regen lag daar half weggezakt iv
den modder van den landweg hier
een oude man, daar een vrouw of
beiden dicht bij elkaar. Zij lagen
daar als levenloos en de regen
-stroon.de neer. Zij waren niet dood,
maar slechts vermoeid. De kraai-
en vliegen op met zwaren vleugel-
slag. De hemel is alom grauw en
de laatste gouden bladeren fladde-
ren van de kale boomeu in de
modder van den weg/

Do „Ancona.”

Het Italiaansche gezantschap alhier
verstrekt het volgende communiqué
van de Italiaansche regeering, ge-
dagteekend 14 November :

„Het comuniqué van de bevelvoe-
ring over de Oostenrijksche vloot
betreffende het tot zinken brengen
van het stoomschip „Ancona," is
iv den grondopzet onjuist. Alle over-
levenden van dat schip getuigen, dat
do onderzeeboot geen enkel sein gaf
om tot stoppeu te bewegen, noch
een waarschuwingsschot loste Het
eerste schot was een kogelschot. De
aanval met de wapens had dus on-
middelijk plaats, zonder eenige voor*
afgaande waarschuwing. Daar de

Ancona" koers zettenaar New-York,
kon zij dus geenszins koopwaren of
passagiers aan boord en dat
had zij dan ook niet, die hare ver-
nietiging zouden rechtvaardigen, wes-
halve zij geen enkele reden had, zich
aan een onderzoek te onttrekken.
De bewering, dat de oorzaak van
het verlies van zoovele meuschenle-
vens was gelegon in de incorrecte
houding der bemanning, is onwaar
en beleedigend ; integendeel werden
de vele slachtoffers gemaakt door
de aanhoudende beschieting door den
onderzeeër, toen het schip reeds had
gestopt en die zelfs werd voortgezet
tegen de met schipbreukelingen be-
laden booten."

Uit Rome wordt aan de „Times"
bericht, dat thans vastgesteld is,
dat de onderzeeër, die de „Ancona"
torpedeerde, een Duitsch en niet een
Oosfceurijksch schip was.

Scheepsberichten.
(officieer).

Gedurende de maand November rijn

Biimengekonieu. Uitgerend.

TAK KAAB

Aruba 16 Aruba 15
Barahona 1 Barbados 2
Barbados 3 Bonaire 86
Boy. eilanden 1 Guanta 1
Dominica 1 Hovenw. eilanden1
.lt-cmel 1 Jacmel 8
Bonaire 88 La Vela deCoro 8
Maracalbo 20 Maracalbo 18
La Vela de Coro 5 Mayaguei 1
t'to. Cabello 6 Pto Cabello 5
Pío Colombia 1 SP de Macorls 1
Rio Hacha 1

totaal 94 totaal 91
De maand November is weer zeer

normaal verloopen. Evenals In Oc
tober was 't aantal binneugeloopen
zeilschepen weer 94. Het verkeer
met Sto. Domingo is in den laatsten
tijd zeer slapjes, waarschijnlijk ten
gevolge der inwendige beroeringen
waaraan die Republiek zoo dikwijls
lijdt.

Berichten uit de Kolonie.
Inspectiereis.

De HKG Heer Gouverneur is Maan-
dagmorgen aan boord van Hr. Ms.
Kortenaer naar Bonaire gegaan en
Woensdagmiddag teruggekeerd.
ZHEG. was vergezeld van zijn mi-
litairen adjudantLuitenant De Vries.

Coede Reis.
Z. D. H. de Apostolisch Vicaris ver.

trekt Maandagmiddag met de Estell»
naar de Boveuwindsche eilanden om
het H. Vormsel te gaan toe dienen.

Monseigneur zal vergezeld worden
door zijn Secretaris Pater Wahlen.

De Weleerw. frater Directeur van
het St. Thomascollege zal de reis



medemaken om inspectie te houden
in de Bijzondere Scholen op de Boy.
Eilanden.

Wij wenschen Monseigneur en reis*

fenooten een vlugge eu voorspoe-
ige reis.
Tijdens de afwezigheid van P.

Wahlen zal de Zeer Eerw. Pater
Euwens de redactie van de Amigoe
waarnemen.

Welkom.
Morgen worden met de Oolumbia

alhier verwacht de nieuwe Missiona-
riseen, de Eerw Paters Gabriel iVlurk
en Hiebonimds Jansens, en de Eerw.
Zusters Pulchebia Ookspbong, An
dbea v. d. Poll en Mathia van
Buben,

Zoo vele nieuwe krachten te ge-
lijk zijn ons van harte welkom

Door de komst van deze drie Do-
minikaneseeu is het mogelijk gewor-
den de school van Savineta op Aruba
over te nemen van de Eerw. Zusters
Franciscanessen. Daardoor worden
nu al dn vier Zusterscholen op
Aruba bediend door Dominikanessen

Bij het vertrek der laatste twee
Zusters Francisca nesssen van Sa-
voneta was er omtrent deze overga
ve van de school nog niets beslist
Dit is de reden, waarom deze Zus-
ters gewoou ziju heen gegaan op
vacnntie even als andere jaren. Had
de Zeereerw. Heer Pastoor, en de
bevolking daarvan iets geweten, dan
zou aan de Eerw Zusters Coleta en
Sidonla, de groudleg.ters vau het
R. K. Bijz. Onderwijs op Savonefca,
zeker dank zijn betuigd en op meer
plechtige wijze van baar afscheid
genomen zijn.

Phosphaat.
Sinds 2 October is er geen stoom-

boot meer geweest om pbosphaat
te laden. De rij wordt nu weer
geopenden door de Trompenberg.

Het Nederlandsche stoomschip
„Trompeuberg", groot netto 2 857
MB, gezagvoerder L. Grilk, afkom-
stig van Las Palmas, is te Willem
stad aangekomen den 15n. dezer,
heeft eene lading van 2.362.200 KG.
phosphoizure kalk te New-Port,
Fuik baal ingenomen en is den 21n.
d.a.v. vertrokken met bestemming
naar Helsingborg.

Dit is No. 15 van 't jaar.
J. S. Menwsen.  

Te BuBsum is overleden Dh J.
S. Meuwsen, voorzitter van den
Middenstandsbond.

Dh. Meuwsen was in middenstands*
kringen een bekende persoonlijkheid.
Veel is van zijn "initiatief uitgegaan.
Ook als publicist had hij naam,
als schrijver over vakbel.ingen.

s. s. „Prins Willem V.”
Te Londen werd door de scheeps

makelaars Kellocke het Ned. s. s.
„Prins Willem V" publiek verkocht
voor £25,800. De inzet bedroeg
£10,000. Her, s.s. „Prins Willem
V", groot 2,108 tons, werd in
1895 gebouwd door de Scheep
vaartmaatschappij te Amsterdam
en was het eigendom van den Kon.
West-Indischen Maildienst.

s. s. „Heelsum”

De procureur generaal bij het En-
gelach Prijshof, beeft een ei.ch in
gediend tot verbeurdverklaring der
geheele lading (4,000 ton phos-
phaat) van het ss. „Heelsum".

Aangehouden.

17 November vertrok van IJmui-
den de nieuwe boot van den Kon.
West Ind. Maildienst de Columbia"
tot het houden van een proefvaart.

De boot was door deskundigen on
derzochteu alles uitstekend bevonden.
Door de Directie werd den genoodig-
den een lunch aangeboden. Tijdens
deze lunch had een incident plaats
dat echter goed afliep.

Ter hoogte van Scbeveningen, echter
buiten de teritoriale wateren, waar
de boot'n snelle vaart had en willende
terugkeeren, werd zij door een Engel-
Bchen torpedojager ingehaald. Deze
torpedojager hedsch twee vlaggeu,
hetgeen beteekende datde„Columbia"
stoppen moest. De commandant van
deHollandschboot stopte echter niet,
omdat hij overtuigd was, dat de
Engelsche torpedojager duidlijk zieu
kon, dat de boot een Hollandsch
schip was De torpedojager kwam
toen langszij en richtte een kanon
op ons af. De Hollandsche kapitein
seinde door midde! van vlaggen, dat
wij van IJmuiden kwamen en weer
naar IJmuiden terugkeerden, waarna
de Engelsche torpedojager snel weg-
voer.

Zeevaartschool.
Men had ons verleden week gezegd,

dat zes jongens naar den Cursus
gewild hadden, en nu deelt men
ons van bevoegde zijde mede, dat
slechts een zich heeft opgegeven als
leerling.

Waar ligt het toch aan, dat er zoo
weinig animo is onder onze jongens

voor de Cura§acsche zeevaartschool ?
Is het 't nieuwe, 't onbekende ?
Gebrek aan aanmoediging tot deel-

neming ¡an dezen hoogst nuttigen
cursus ?

Of zit hei 'm in de inrichting vau
den cursus zelf ?

Volgens bovengenoemde bron is
lih! loeit*.¡ng.-ex .men geen bezwaar.

I.inddiploni i HendrikH.hu; >i of St
Thomas college wordt niet gtëischi.
De jongens, iv het bezit van dit

1 diplomit zijn zelfs vrijgesteld van
elk examen. De anderen worden
onderzocht, of zij voldoende be-
kwaamheid bezitten om den cursus
met vrucht te kunneu volgen. Daar
deze cursus in het Hollandsen gege
ven wordt, is voldoende kennis der
Nederlandsche taal vereischte.

Oogenschijnlijk zou men beamen,
dat zoon klein toelatingsexamen
toch niet kan afschrikken. Jongens,
die trouw hun school bezocht heb-
ben, kunnen met gemak aan deze
exameneischen voldoen.

Maar wat schrikt hen dan af ?
Waarom komen ze niet ?

Toch moet er naar een middel
gezocht worden om de hoofdbegin-
selen der zeevaartkunde zooveel mo-
gelijk ook onder onze kleine zeil
vaardertjes te verspreiden.

Tot veiligheid der meevarende pas-
sagiers ; tot meerdere ontwikkeling
onzer Curagaosche zeilvaarb.

Die zeilkapiteins weteu soms heele-
maal uiet waar ze zijn op zee. Als
stroom of wiud tegen is en ze drij-
ven af buiten hun gewoneu koers
zijn ze de richting kwijt, en kunnen
zich dikwijls heelemaal uiet oriën-
teeren.

Onnoodig lange reizen zijn daar-
van het gewolg.

Wie leert huu zich te richten op
zee?

't Is maar ee_ uit de vele voor-
beelden.

Als het Gouvernement nu eens
liet onderzoeken, wie der than9 va-
rende kapiteins werken kan met de
sextant en zijn eigen koersbereke
ning maken kan, dan zou een prak-
tische opleiding aan boord van der-
gelijk schip de jongens beter ont-
wikkelen dan thans, nu zij bij wel
ken kapitein ook worden opgeleid,

Wij herhalen ons voorstel van
verleden week.

Laat de jongens theoretisch on-
derrichten bij den Havenmeester of
den Loods en zet hen later aan
boord van een voldoend ontwikkel-
den kapitein.

De Cun.Qaosche zeilvaart zou zich
ook veel meer kunnen uitbreiden,
als de kapiteins maar de kuust ver*
atonden eeo nieuwe haven te zoeken.
Velen kunnen niets anders dan hun
gewoon gangetje van Bonaire of
Aruba naar Curagao en vice-versa

Ken goed, praktisch ingerichte
zeevaartcursus zal werkelijk mede
helpen tot hooger ontwikkeling der
Kolonie.

Maar al zou men dit uiet met
ons eene zijn, één ding is thans ze-
ker : het is allernoodzakelijkst groo-
ter veiligheid te waarborgen aan de
zeevarenden door betere opleiding
der kleinere zeilkapiteine.

Daar mot onze zeervaartcursua
mee beginnen eu kan dan later wor-
den uitgebreid tot een zeevaartschool.

De meer wetenschappelijk zeilvaarr-
kunde moet van den grond af wor-
den opgehaald,

Iv het begin moet de cursus dus
erg laag bij deu grond blijven en
aansluiten aan de practische behoef-
ten van 't leveu.

Voor Aruba.

Wij ontvingen verschillende be
richteu van Aruba, die er op wijzen,
dat de algemeene armoede wel iets
verbeterd is, maar nog lang niet
weggeuomen. De menscheu die ge
plant hebben deelen gul mee aan
de armeu, maar dit jaar waren
er veel meer dau anders, die niet
kouden planten. De krachten om
hnu grond te bewerken ontbraken
dikwijls. Door de langdurige ar
moede is er bij veleu de fut uit.
Eerst na een werkelijk goed jaar,
als de menscheu weer eens flink
doorvoed zijn, zal er reactie komen
en de arbeidzame bevolking vau
Aruba, als van ouds, de noodige
zorg kunnen besteden aan de grond-
jes. De tijding dat het Curagao-
sche Steuncomité in Januari op
zal houdeu steun te verleenen heeft
algemeene teleurstelling gewekt
De tegemoetkoming aan de armen
kan wel langzamerhand verminde
reu, vooral zoo er een tweede oogst
komt, maar de gelduitdeeling ge-
heel staken, vreest men, dat nog
oiet zal kunnen.

We brengen deze mededeeling be-
leefdelijk onder de aandacht van
het Curagaosche Steuucomite, de
zorg der armen den Heeren drin
gend aanbevelend.

La Veloce.
Tot algemeene blijdschap werd

door de Agenten dezer Lijn het
bericht bekend gemaakt, dat in Ja-

nuari 1916 dfl Italiaansche boot
weer uit Genova naar Curagao zal
vertrekken.

Dankbetuiging.
Ontvangen van den fleer (. S

Gorsira J. P. Ez , een nieuw hand
boek der La Veloce. Onzen dank.

Muziekuitvoering.

PROGRAMMA.
t. Duele Samrny Marsch Holzmann¿. Ouverture Cavalerie legere Suppe
3. Valse bruñe tí. ¿¡Trler.
4. Fantasie sur Le tírand Mogol Audran
5. El o'ipltan Marsch Soussa
6. Potpourri Español J. Boskaljon
7. El Tulipán Mazurka C. ülder
8. No Olvides I Danza J. Boskaljon.

om 7JÍ uur Ovenljde.

Duitsche samenzwering in Amerika.
De Amerikaansche bladen zeggen,

dat aan den autoriteiten van de
Vereenigde Staten een lijst is ter
hand gesteld van personen, die be
trokken zijn bij de bomaanslagen
en brandstichtingen. Feitelijk ziju
alle voorname diplomatieke verte
genwoordigers van de Midden-Eu-
ropeesche mogendheden in die lijst
genoemd welke ook een aantal na-
men bevat van New-Yorksche ban-
kiers eu van persoven uit deban
delswereld. Bovendieu zijn er lijsten
overgelegd met de namen van 3,000
spionnen, die den Vereenigde Staten
werken.

DE OORLOG.
De Grieksche kiesgerechtigden zijn

700,000 in getal. Doch slechte oen
derde gedeelte is komen stemmen.
Op verzoek van Venizelos hebben
ziju partijgenooten zich van het
uitbrengen huuoer stemmen ont-
houden, vooral In de groóte steden.
Iv Athene bijvoorbeeld waren van
de 38,263 kiezers maar 4,050 op-
gekomen.

Het Griekeche raadsel is nog
lang niet. opgelost. Koniug Con-
tf-unbrju zit in een zeer moeilijk par-
ket Constitutioneel zullen zijn be-
slui teu nu mischien gesteund kun
ven worden door het Parlement,
maar de Vorst weet uog beter dau
ooit, dat het Griekßche volk ge
heel anders verlangt. Z.l hij het
aandurven nog langer tegen dat al-
gemeen verlangen in ie gaan ?

Zoo langzamerhand wordt het
aantal gelande troepen van de Ver-
bondenen grooter en sterker in Grie-
kenland ; het zal hoogst gevaarlijk
worden voor den Koning zich vijand
te verklaren tegeuover deze groóte
troepenmacht welke hij zelf heeft
toegelaten binnen te rukken in zijn
land.

Maar zoo hij mocht besluiten mee
te .doen met de Verbondenen, dan
zal ziju eigeu leger met dat der
gealieerdeu een zeer sterke macht
vormen tegenover de Bulgareu en de
Duitschers.

Beeda heeft de Grieksche Premier
lien Duitschea Gezant te Athene
bezocht en hem te verstaan gege-
ven, dat geen Duitsche troepen en
nog veel minder de Bulgaarscbe het
Grieksche grondgebied mogen be
treden.

De neutraliteit van den Griekschen
Koning ten opzichte der Verbonde-
nen is dus wel uiterst welwillend. Mis-
schien redt de Koning daardoor zijn
laud en vrijwaart hij het van de oor-
logs-eilende. In het begin der on-
derhandelingen hebben de Verbon-
denen verklaard, dat zij alleen
vrijheid van handelen voor zich
zelf vroegen en geenszins den Ko-
ning wilden pressen om mee e
doeu in den oorlog. Als zij hunne
eischen nu maar niet hooger gaan
stellen 1

Langs de Zwarte Zee zijn deRus
een Bulgarije binnengedrongen. Reeds
lang werd de havenstad Varna door
de Russische schepeu gebombardeerd
eo is eindelijk eergisteren genomen
door een laudingsdivisie.

Dat kan het begin zijn van een
nieuwe expeditie.

Het zal er nog heet toegaan in
de Balkan, alvorens daar het pleit
ia beslist

Aan het Noorderfront weren de Bel-
gen, Eogelscheu en Franschen zich
geducht. Het artillerievuur is daar
op ziju hevigst dag aau dag. Toch
ziet men weinig frontverandering
maar blijft het gevecht reeds maan-
den beperkt tusschen Yperen en Looa.
De versterkingen worden herhaal-
delijk over en weer stuk geschoten,
maar telkens opnieuw hersteld en
weer steviger gemaakt.

Dat kan toch niet blijven duren,
zou men haast zeggen. Grl. Joffke
schijnt zijn uitputtingsmethode vol
te houden en den vijand elke gele-
genheid te ontnemen zijn krachten
op een enkel punt samen te strek-
ken. In Rusl wid en in de Balkan
moet de tegenstander verzwakt wor-
den en zijn leger gedund.

Dan komt teu slotte van zelf het
oogenblik van doorbreken door den
ijzeren muur in het Noorden.

De gezamenlijke verliezen der
Duitschers bedragen reeds meer dau
twee eu ecu half millioen.

Nederland.
Lichting 1909 naar buis.

De dienstplichtigen der Landweer,
behoorende tot de Landweerlichting
1909, zullen omstreeks 20 Decem
ber a. s. met voorloopig (klein)
verlof naar huis worden gezonden,
geheel op denzelfden voet als 25
November met de lichting 1908 is
geschied.

Naar buis.

Nader vernemen wij, dat met in-
gang van 25 November a.B. ook
aan de leden van het kader der
landweerlicbting 1908 een voorloopig
(klein) verlof zou worden verleend,
althans voor zooveel zij dit zelf
wenacheu.

Tegelijkertijd zal aan het nog in
werkelijken dienat zijnde dienatplich
tig kader der landweerlichting 1907
en aan eventueel nog in de om-
standigheden verkeerende landstorm-
kader zulk een verlof worden ver-
leend.

Aan eiken landweer-verlofganger
wordt toegestaan, nadat hij met
verlof is vertrokken, desgewenscht
weder onder de wapenen terug
te keeren. Hij, die terugkeert, mag
eerst na weder ten minste één
maand onder de wapenen te zijn
geweest, opnienw met verlof vertrek*
ken.

De oudste lichting naar huls.
De Regeering bepaalt; dat de

manschappen van de laadweerlich*
ting 1908, die zulks wenscheu, op
25 November met voorloopig (klein)
verlof huiswaarts kunnen worden
gezonden.

De mobilisatie.
Wie gehoopt mocht hebben, dat

nu eindelijk toch tot, zij het dan
gedeeltelijk, demobilisatie zou kun-
nen worden overgegaan, komt be-
drogen uit.

Op de uitvoerige beschouwingen
dienaangaande in het voorloopig
Verslag op hoofdstuk I der Staats-
begrooting, onlangs door de Twee-
de Kamer uitgebracht en die hoop
kouden hebben gewekt, geeft de
Regeering in haar thans versche
ner. Memorie vau Antwoord niet
veel asem.

Van gedeeltelijke demobilisatie zal
niets komen. Toch is er iets ge-
wonnen, „Tot dusver beeft zij (de
Regeering) gemeend, niet verder te
mogen gaan dan het bekende stel
sel van periodieke verloven." Zij er-
kent „dat de bezwaren voor de
natie steeds toenemen" en legt de
verklaring af, dat zij „opnieuw over-
weegt of en in hoeverre het moge
lijk is, nog meer verlichting van
den bestaanden druk aan te bren-
gen". De regeering verklaart geen
teil te zien in een comité-geoeraal
maar is er desnoods toe bereid, al
zal zij ook daarin eenige „terug-
houding" in acht moeten nemen.

Het is iets, al is het niet veel.
De regeering zou niet zeggen, dat
zij verdere „verlichting van druk"
overweegt, indien dít niet tot een
concreten maatregel zou leiden.

Of die in nog meer verlof zal be
staan, we weten heb niet.

f -JA.

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

Pero si contiene iodos los
elementos necesarios para dar
salud y robustez..
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Eenige kennisgeving.



Intusschen zal, naar men weet,
binnenkort, ingevolge de toezegging
bij de aanneming der Landstorm-
wet, de oudste Landweerlichting
naar huis gestuurd moeten worden,
4 maanden na de oproeping der
eerste Landstormers, die in Augustus
in 't geweer kwamen.

Het onderwijs.

De samenkomst in haar geheel
van do Bevredigingscommiseie,
heeft de besprekingen omtrent het
grondwetsartikel nopens het onder-
wijs beëindigd en zijn de verschi-
lende politieke partijen ten aan-
zien der redactie van .Artikel 192
tot overeenstemming gekomen.

Buitenland.
DANKDAG-PROCLAMATIE.

President Wilson kleedt zijne jaar-
lijkscbe Dankdag-proclamatie in de
volgende taal:

"Lang ie het schoone gewoonte
onzes volks geweest om zich in den
vruchtbaren herfst tot den Almach-
tigen God te wenden met lof en
dankzegging voor zijne vele zege-
ningen en weldaden aan ons bewe-
zen. Het jaar dat nu ten einde
spoedt, sedert wij de laatste maal
ocze Nationale Dankdag vierden,
schoon een jaar van tucbtiging we-
gens de geweldige strijdmachten en
de veranderingen, die de wereld be-
roerden, is óns een jaar geweest
van bijzonderen zegen.

„Een ander jaar van vrede werd
ons geschonken ; een jaar, waarin
wij niet alleen onzen plicht hadden
te overwegen jegens onszelven en
jegens de menschheid, maar ons
ook te schikken hadden naar onze
verantwoordelijkheden, ons opge
legd door een oorlog, waarin bijna
geheel Europa gewikkeld was. Wij
werden in staat gesteld onze rech-
ten der menschheid te doen gelden,
zonder vredebreuk met de groóte
naties, waarmede wij moesten han-
delen ; en terwijl wij ons recht heb
ben doen gelden, waren wij ook
in staat plichten te volbrengen en
voorrech'en te verleenen bij wijze
van onderstand en hulpvaardigheid,
die dienen zouden, ons verlangen
te bewijzen om onze vriendschap
middel te maken van werkelijk, be-
langeloos, onbaatzuchtig diensbe-
toon.

Onze bekwaamheid, allen te die-
nen die van onze diensten gebruik
konden maken te midden van de cri-
sis, is door een genadige Voorzie
uigheid vermeerderd, door een groo-
ter en overvloediger oogst; onze
rijke financieele hulpbronnen hebben
ons bekwaamd om de markten der
wereld staande te houden, co het
noodig handelsverkeer te vergemak-
kelijken, dat den oorlog anders
onmogelijk zou hebben gemaakt;
en ons volk is meer toteen so-
ber begrip gekomen van de taak,
die het geroepen is te vervullen op
een tijd, dat de geheele wereld ge-
schokt wordt door nooit geëven-
aarde ellende en onheilen.

„L)e buitengewone omstandighe-
den van zulk een tijd hebbeo er
veel toe bijgedragen, het nationaal
geweten wakker te schudden en ons
vertrouwen in de beginselen van
vrede en vrijheid te verdiepen en
te bevestigen, waarnaar wij steeds
getracht hebben geleid te worden.
Oit de duisternis en verwarring zijn
krachtiger beraadslagen voortgeko-
men en duidelijker begrijpen van
het wezenlijk welzijn des volks.

„Wij zijn voorspoedig geweest
terwijl andere volkeren aan het
krijgen waren ; maar onze voor-
spoed, gelooven wij, is ons alleen
verleend geworden, opdat wij de6
te beter de plichten konden vervul-
len, die hun door den oorlog on-
mogelijk werden gemaakt.

„Daarom nu bepaal ik, Woodrow
Wilson, President der Ver. Staten
van Amerika, Donderdag. 25 No-
vember, als een dag van dankzeg-
ging en gebed, en noodig het volk
van het geheele land uit, zich te
onthouden van huune gewone be
zigheden en in hunne verschillende
bedehuizen den Almachtigen God
dank te zeggen."

Over den oorsprong van bet
Dankdag-Feest.

Er wordt dikwijls over gesproker)
cD geschreven dat onze nationale
dankdag door de Pelgrimvaarder.
werd ingesteld, en in zekeren zin is
dat misschien waar, maar dezulken
schijnen uit te gaan van de ge-
dachte dat Nieuw Engeland de Ver.
Staten van Noord Amerika uitmaakt
Feit is, dat onze natibnale dank-
dag verleden jaar zijn gouden jubi-
leum vierde, want hij werd ingesteld
in 1864, toeD President Lineóla een
bevel uitvaardigde om den laatstee
Oonderdag in November af te zon
deren als een nationalen dankdag.

Het waren toen bange dagen. Ge-

lijk thans bijua geheel Europa in
oorlog is gewikkeld eu zelfs gedeel-
ten vau andere werelddeelen daarin
betrokken zijn, zoo werd toen het
bestaan der Unie door een vreeselij-
.en burgeroorlog bedreigd

Er is dikwijls beweerd dat Lincoln
weinig rekening hield met godsdienst,
maar die eerste algemeeuo prokla
matie weeisp-eekt ten volle zulk be-
weren: „Het heeft God behaagd —
aldus luidt het daar — om ons na-
tionaal leven een auder jaar te ver-
lengen, odb beschermende met Zijn
vaderlijke zorg tegenover onvriende-
lijke bedoelingen van buiten, en ver-
gunnende ons in Zijne genade vele
en merkbare overwinningen over den
vijand in onze eigen huishouding."

Dat was dus de eerste nationale
dankdag, en vanaf dien tijd is het
de gewoonte geweest, dat de Presi-
dent onzer republiek jaarlijks het
volk oproept om dien dag af te
.onderen in dank en gebed.

Maar dagteekent dau de dankdag
niet van voor het jaar 1864 ?

Niet als nationale dag; wel als
plaatselijke dankdag. Als zoodanig
dugieekent hij, naar men meent, van
bc. jaar 1621. Het was in dat jaar
dut op ecu bepaalden dag de ovor
gebleveneu van de Pelgrims, die met
de Mayflower waren overgekomen,
vergaderden eu hunne stem ten he-
mei verhieven in dankerkentenis
voor het eerste gewas in het nieuwe
wereldcel Later ook voor de tijdige
aankomst, van een schip uit __nge
land geladen met levensmiddelen.

Gouverneur Wiuthrop had des zo-
mers een schip uitgezonden om pro-
viand. Maar toen dat schip vele
maanden toefde verviel men in de
diepste armoede, Eindelijk, op 5
Febr , 1631, terwijl de gouverneur
de laatste handvol meel uitdeelde,
zag men het schip de haven binnen-
zeilen en in aller behoefte werd spoe-
dig .voorzien Men had tevoren een
algemeeneu vistendag bepaald, maar
de komst van het schip bracht ver
andering, eu in plana van een bc.
dedag vierde men een dag van dank-
zegging in al de plantages.

Men ziet, deze dankdag was plaat
selijk, gold enkel voor Nieuw En
geland en niet*voor de andere neder-
zettingen Noch onder de Britsche
overheersching, noch na den vrij-
heidsoorlog of de vestiging der unie
werd hij algemeen.

Dit geschil dde, zooals gezegd, eerst
in 1864.

Spoorreledoor 't rebellegebled in
Mexico.

Dat die heeren om een menschen
leven niet malen, werd zeer duide-
lijk en aanschouw lijk voorgesteld in
de pakkende beschrijvißg welke de
correspondent vau het Italiaansche
blad „Corriere della Sera" van een
spoorreie door het gebied van den
Mexicaau.chen opstand aan zijn blad
gaf:

„Zijn we al bij de gehangenen ?"
vraagt eeo reiziger — zoo begint de
correspondent deze passage van zijn
verhaal. Wij zieu uit het coupé
raampje; aan elkan telegraafpaal
hangt een lijk in den wind te ben-
gelen.

De aanblik van deze schommelen-
de menschenlijken is in 1 deze streek
nu juist geen zeldzaamheid. Alle op
Btandelingen, die op den spoorweg
den dood gevonden hebbeu, worden
aan de telegraaf palen als afschrik-
wekkend voorbeeld opgehangen, om-
dat er, naar ecu officier mij heel
gemoedelijk vertelde, geen boomen
genoeg zijn. De oorlogstelegrammen
passeeren dus op hun weg door de
dradeo een aantal verschrikkelijk
verminkte hoofden.

Sinds twee dagen zit ods reisge-
zelschap in een coupé eerste klasse
bij elkaar Het zijn zes passagiers,
waaronder ecu vrouw met een zui
geling op haar arm. Bijna alle rel
zigers schijnen landslieden te zijn,
die onbekommerd om de oorlogs-
toebereidselen een reis voor zaken
ondernemen. Een enkele maakt een
uitzooderiog. Hij was voor het ver
trek van den trein in Soledad in
een wagon tweede klasse gespron
gen, om zich daarna in onzen wa
gon eerste klasse te begeven.

Op de Mexicaaneche spoorwegen
kent men slechts twee klassen, waar-
van de tweede gewoonlijk voor de
arme Indianen bestemd is. Onze
nieuwe reisgezel drukte zich stil in
ecu hoek achter in den wagou. Hij
had geen woord gesproken en nau
welijks een beweging gemaakt. In
de schaduw van zijn groóte som-
brero, die niets van zijn gelaatstrek
ken doet ouderscheiden, schijnt hij
te slapen. De lust tot praten is ook
bij ons bij den woeeten aanblik van
de telegraafleiding vergaan. Terwijl
de trein langzaam langs de rij der
bleeke, door smart verwrongen men-
.chengestalten heenrijdt, komt het
schrikbeeld ods voor onzen geest
van het tooneel, dat zich daar voor
kort afgespeeld moet hebben.

De trein houdt plotseling stil en
rijdt terug, zoodat wij nog eens het
vreeselijne schouwspel der gehange-

nen te zien krijgen. Dan gaat het
weer vooruit.

Alle oogenblikken stopt de trein
echter en de conducteur loopt met
een lantaarn de lijn langs met het
oog op de veiligheid. „Hier is pas een
patrouille voor bij gekomen", roept
hij met den vinger op de gehange-
nen wijzend. „Waarschijnlijk de pa-
trouille, die omstreeks den middag
van Aura oprukte en in de borg-
holte overvallen werd."

Plotseling hoorde ik een gillenden
dadelijk verstommenden schreeuw.
Allen kijken met zichtbare onrust
naar buiten. Men hoort in de on-
middelijke nabijheid geweerschoten,
wier geluid door de echo herhaald
wordt. De uit alle macht in wer-
king gestelde remmen doen een
schril, doordringend geluid in ons
oor dringen ; een ruk: de trein
staat stil.

Het schieten heeft opgehouden.
leder heeft zijn plaats weer ingeno-
men en wacht angstig op de dingen,
die komen moeten. De minuten
schijnen eeuwen. Geen van ons
spreekt een woord. Dat is ook niet
noodig. Wij allen weten het en heb-
beu het begrepen : de trein is in de
macht van een rebellenbende, die de

Eatrouille van Aura omgebracht
eeft.
ín den wagon kan raen een speld

hooren vallen. Alleen de vrouw
weent heimelijk en stil.

Buiten hoort men stemmen en het
doffe geruisch van over zand galop-
peerende paarden. In eeo oogwenk
is onze wagon door gewapende man-
nen bestormd. Ze stooten en ver*
dringeu elkaar in eeD dichten hoop
en hun reuzen hoeden vormen samen
een donkere massa. Dan gaat de
groep uit elkaar en treedt een man
met over den schouder gehangen ge-
weer naar voren en commandeert
met dreigende stem : „Alles op-
staan I"

De reizigers gehoorzamen met de
gewilligheid van vreesachtige school
kinderen De man ga it naar ieder-
een toe en beschouwt lang en door-
dringend ieders gelaatstrekken. Het
is een dikke mesties. Hij draagt
den met een lederen band voorzie-
uen hoed der bewoners van Texas,
de hoofdbedekking dus der Ameri-
kaansche soldaten, en een Europee-
sche jas. Om den hals heeft hij ecu
rooden zakdoek geknoopt. De broeks-
pijpen zijn lo groóte hooge laarzen
gestopt.

Hij trekt een klein Amerikaansch
pistool uit zijn gordel met welk
wapen hij voor onze gezichten ma-
noeuvreert, alsof hij deze met een
kaars belicht. De vrouw is de eeni-
ge, die het bevel om op te staan
niet heeft gevolgd. Over den zuige-
ling gebogen, weent zij met een uit-
drukking van angst op het gelaat,
zachtjes voort. Maar de aanvoerder
stelt haar gerust met de woorden;
„Ge behoeft niet beangstigd te zijn.
We zoeken alleen maar iemand." Rn
naar den conducteur gewend vraagt
hij i „Ontbreekt er niemand van de
reizigers ?"

Eer deze nog kan antwoorden
klinkt achter in de wagon een ge-
roep : Vijf, zes handen steken zich uit
naar den persoon, die geroepen
heeft en sleepen en trekkeu hem naar
voren.

Het is de eenzame reiziger. De
hoed is hem van het hoofd gesla-
gen en voor de eerste maal zieo
wij zijo gezicht, dat bleek is als
krijt en waaruit twee strak starende
oogen met een uitdrukking van doo-
delijken schrik er in ons tegenblik
ken. „Het is goed, volg onel" roept
de aanvoerder. De man biedt geeo
tegeostand. Hij weet, dat hij ver-
loren is.

De trcep verdwijnt en langzaam
zet de trein zich weder in beweging.
Buiten hoort men het doffe hoefge-
trappel der voorthollende paarden.
„Dat is nog goed afgeloopen,"
merkt de conducteur met een te
vreden lachje op. „Niet altijd ziju
zij zoo beminnelijk. Gisteren nog
hebben zij acht pesos en mijn knip-
tang meegenomen."

Ditmaal haddeu zij dus maar ecu
mensch meegeuomen en het kuette
ren van een geweersalvo, dat kort
daarop uit de verte klonk, was voor
ous het teeken, dat deze man zijn
lot had ondergaan.

Ruisgezin.

Oorlogspostzegels.
België, Rusland, Marokko, Bosnië,

Hongarije, Frankrijk, Monaco, Oos
teurijk, 2Í verschillende voor f 2.— .
Fraaie collecties postzegels zenden
wij met belangrijke korting op ver-
langen aan ieder, eveneens op aan-
vraag gratis de 56 bladz. beslaande
postzegelverzamelaar courant .
Bela Szeknla, Luz.ru, Zwitserland.

2

UniversalmenteConocido.
La Emulsión de Scott es una

preparación universalmente conocida
por los éxitos obtenidos eo las en-
fermedades de los pulmones y es
pecialmente como un poderoso tóni
co para fortificar la sangre. Es
un gran reconstituyente para los
que están en la convalecencia, y
en general para combatir todas
aquellas dolencias que tienden a di-
bilitar el sistema. Toda persona
anémica debe usar constantemente
la Emulsión de Scott hasta obtener
uva completa curación :

"El suscrito, médico-cirujano, cer-
tifica : que la Emulsión de Scott dá
resultados sorprendentes en todoß los
casos de debilidad general, catarros
crónicos; y aún en la tuberculosis
pulmonar mejora notablemente el
estaña de los enfermos." Dr. J. Vi-
llanueva, Maracaibo, Venezuela.
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VOOR DE HUISMOEDERS
Wilt gij in uw huis ongelukken voorkomen, zoo raden wij U aan

GEBRUIKT ALTIJD
„LXJZ DIAMANTE"

VAN
I -.on-tg-tiiH-u <fc JVXartiiiez.

NEW-YORK.

Dit is de eenige petrolie, welke gedurende de laatste 38
jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft. Geen gevaar vooi

ontploffing, geen rook, geen stank Volkomen veilig.
t Te koop bU C. WINKEL EN ZONEN.

HAVEN-NIEUWS
VAN 18 DEC. - 1 JAN.

Schip Kapitein Aankomst van Vertrek naar
—*****»**—*■ -—-_-_—

Pt Willem I Jr r|d Borden 17 „ New-York 20 „ Amsterdam
Maracaibo P W Johneon 18 „ New York 18 „ Maracalbo
Merida A Johanson 30 „ Maracalbo 30 „ La Guayra
Merida A Johanson 32 „ La Goayra 3» Maracalbo
Maracaibo P W Johneon 38 „ Maracalbo 23 „ New York
PbiUdelphia G W Goodman 22 „ New Y.rk 28 „ La Guayra
Colombia A R Nyboer 25 „ A-__terdaro 3fl .. *ewTo£Merida A Johanson 39 „ Maracalbo 30 „ Maracalbo
Philadelpbia GW Goodman 2» „ La Guaira 2» „ New-York
Zulia SSMorriß 23 „ Maracalbo 2*l „ New-York

Antonio Lopes Antlch 30 Dcc Colon 20 Dk Barcelona
Baratad J Hansen 18 „ New-York 20 „ Sant de Cuba-Zppïrsum H Zimmerman 23 „ Cardlfi 24 „ New-Port

Schoenen Aankomt* van Schoener» Vertrek naar
______-aa-^mmrawsa^ssßaaßsamß^tsmßÊÊKmeß^ m^mmm^^m^'*m^mm^B^^^^^^^^^msmx^^-_

Marta fl 18 Dec. Maracalbo Refugio H 18 „ Aruba
Rosa Maria B 1» .. Araba Ana Sofía 18 „ Marcalbo
laan Luis B 1» Araba Estelle 1» „ Aruba
Cliclm V 20 „ Maracalbo Virginia 1» „ Vela de Coro
Carlota B 50 „ Maracalbo Rosa Maria 31 .Aruba
Maria Loncita 20 „ Aruba Aan Luisa B 21 „ Aruba
j/Hf g 21 „ Bonaire MartaLeoncita 21 „ Aruba
Pluma de oro 23 „ VeladeCoro Ana Luisa 21 „ Bto Domingo
Refueio B 22 Aruba Nereida B 21 „ Maracalbo
Juan Luis B 28 Aruba W C Silver A 11 .- Barbados
Estelle fl 23 "" Aruba Rita Otilia V 1 .. Vela deCoro
Virginia B 24 „ VeladeCoro Meteor B 2 „ MaracalboVirginia n , 3 SJd»Pto;RICO

Refugio B t „ Aruba
Estelle B o!28„ i_\.Barlovento

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAPEN

11. Al. <te Koningin der Nederlanden

BEKROOND
te Amsterdam 1883,
„ Antwerpen 1886,

Chicago 1893, en
„ Curagao. Eerste Prijs Eere-

medaille, 1904.
„ Brussel, 1910

Curacao, Waterkaat Otra*
banda

BKKENDitIAKI-VG.
De verkoop van ZILVEREN

GOUDEN en JUWEELEN
VOORWERPEN, beleend ter
Spaar-en Beleenbank van len
Jáaart. 1914 t|m Sisten Augustus
1914 onder No. 9091 K, tlm
No. 76_22 I_, zal plaats hebben
op Donderdag, den 30 Dec.
a.s., en volgende Donderdagen
Belanghebbenden worden ver-

zocht den verkoop te voorko-
men, door de aanzuivering der
verschuldigde interesten.
Curacao, den 24en Dec. 1915.

De Voorzitter,

16 CS. GORSIRA.

Adverteert steeds
IN DB

Amigoe di Curagao.

St Thomas-college.
Tot Nieuwjaar bestaat er ge-

legenheid jongens van 6 jaar
en ouder te laten inschrijven,
eiken dag tusschen 8 en 12.

Wir« Faocin». U beat all through.
"* - - T—.-_-. i. _nw_ .u- . .[-.Ui Qu-litv .1 ep.P

TUI MfT -_n- mrt._J-«_-h. pU-il» «■">■*- U-j* "-**>
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- ■ ■ ■ H-»rilr ._.__-.! k, -_o-.. "*" "»« *****-""f**--**-* 1 1 d_ w-s - j-o.Uiv.l. _oi_ui.-p_«_r-J,IM n. tut —a
AlStoßWirw«ad Ua.V.'iaaa aa.EUcirkattrWci-b-
-■«p-r __i.iiii-.w..V_-k-«1 .. .>n-
■ ..^-«i.«« .-Mi*. CI—MP. *^_-s_u_lt«k ,MM-y _u_for _.

i | jiïr*^-—*|
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ISMiW-nkPwf~ I" -«_»"» 4._*-»u«**i « li«Wotia
Tl S^U. M_l -mm, i_p_-l ** **-*T ypMi-FlEl .
PA-M. RAUCH LAWN. K)ULT»Y.

Bvßar aoi» gu.ia._iu r«aF-CT.

JHr J.H.E.JOUBERT €R?
IJzarstraat N 039 W |

CURACAO I
-■■-----■--■■^■■^■■■■■■■H^''-lt,*>,*BV"'

Exeluaive Agent for tha Dutch W-I-
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