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Onze buitenlandsche
handel in 1917.

«» „Ia- en Uitvoer"' heeft ieniajid
V&ciiteu uit te rekenen, wat or ia het
vorige jaar hier te lande in ingevoerd
f» uitgevoerd. Een lastig werkje, aan-
gezien do statistieken, waaruil men dit
U-eest kunnen opmaken, nog alüjdliuogst
onvolledige inlichtingen geven.

KDe schrijver waarschuwt ervoor, dat
eindcijfer vim den uitv o er, waar»
hij gelzomen is zeker veel to laag is.

Hij komt dan volgens ,Jlet Ilundels-
"lad" tot deze conclusie :

l>e schrijver berekent onzen totalen
"Kpoit iv 1917, volgens deze to lage.
<sljf«ri3 der maand, statistieken, op f 012,06
nriliioon en de waard© van onzen im»
fort op 1798,43 millioen. De handete»
palans wijat dus een nadeelij* 'o aan,
yjia f 28G millioen. De v 1ir»CiJlei-3, die later word' d,
kuunen dit beeld - jiik
▼'Jtógon.

Uü deze h- rrq
jl»» volledig ca iiuo _ ulstft valt tocli reeds veel te "leeren. Mot** Oogopslag ziet men, dat het gewicht
"JUi den aanvoer zesmaal zoo groot waaM* dat van den uitvoer ; schepen en"H-g^na zijn veelal ledigvertrokken, het»geen ïa hoofdzaak met kolenschepen enkotenwagGns het geval zal zijn geweest.

***- handelsbalans van ona land ia dus,
Volgcoa deze berekening, in het derdooorlogsjaar reeds paes 1e t geworden,
P-Wjb. dat de invoer den uitvoer over-treft.

Toch ia onze bourgeoisie in dat jaar
Opnieuw veel rijker geworden. M. a. w.enae bourgeoisie heeft niet alleen de,
twea f2OO millioen, die zij aan het"uitcnland meer heeft moeten botalen,
toaar vela honderden muloenen daaren-boven aan meerwaard© opgeistapold.
Meerwaarde, dio de Nederlandschearbeidende klassen hebbenvoortgebracht,en wel in sterker mate, naarmate dèintensiteit van den arßeid is toegenomenca de loonen (relatief) zijn gedaald.Bovendien vloeit onze bourgeoisie iederlaar een groot bedrag toe uit kapitaal,aat in den vreemdo ia belegd.

-Je schrijver uit „In- on Uitvoer"
-"Cgt dan verder:

Wij zien een geringen aanvoer van
ffdierlijke produclen"': voor 29.5 mMoen
tulden (reuzel 1.7, talk en gesmolten
"tan er- en schapenvet 8.4, ruwe mar-
Éartr.e 2.7, wil 16.0)? Aaartegenover een
Uitvoer voor 285 milüoen gulden (visch
f 1 vleesch 28.0, bereide margarine ca
Jjuastboter 83.6, naiuurboler 54.0, kaaa
"$» eieren 28.3).

M.a.w. onze bourgeoisie heeft nog,
ta l<ji7 _

h€t vet waa toen reeds van
*-*"- Ketel en de volksnood hoog ge-
degen — voor een goede 250 jMIL-
UOKN GULDEN aan dierlijke
Producten (voornamelijk vet, veesch,
Visch ca zuivelproducten) meer nit-
B6 'oerd dan ingevoerd.

Voor 250 millioen, die ontstolen zijn
J*» het Nederlandsche volk. Want wij
nebhen van den uilvoer van 2Ö<> mil-
lioen dc bijna 30 millioen afgetrokken,
T 8 hier zijn ingevoerd. Wij weten wel,
"a» ouder de bereide margarine een
*?ntal millioenen schuilen aan plantaar-
-^ grondstoffen, dio hier alleen maar
***ib. ingevoerd, opdat ze hier worden
*?-werkt en dan weer nitgovoerd (naar
k&gelaud). Maar zelfs wanneer w© dit
"j» aanmerking nemen, zien we toch nag
["-«-elijk hoe groot de hoeveelheid .van
£e levensmiddelen is, noodig voor de.
»<«kavoediog, die hier nog ia 1917 zi.jn
Verpatst naar builen.

Wat de plantaardige voortbrengselen
betreft is het beelu anders.

Een geheel ander bcoid geveu da
.'plantaardige voortbrengselen" :- tegen-over een invoer van 215 millioen; gld.
Uarwe 72.4, maïs 36.3, rogge 2.2, gerst
°A haver 7.7, boekweit 0.7, rijst 3.8,
Fondnoten 4-4. copra 1C.2, palnpüten
£""'" «e zaden in hoofdzaak tor berei-
?*f van plantenboter, waarvan voor

werd uitgevoerd, zio boven,
verder cacaoboonen 8.9, zuidvruchten 2.5,

16.7, katoen 13.0 en .kina-bast en andere drogerijen 3.4), staat een.«uvoer van slechts 56.3 millioen (tarwa
Beleeud aan België) 5.4, lijnzaad (zaai-

ad) 4.1, inlandsche vruchten 11.6, nard-
«PPe.en 9.8, vlas 18.7, kinabast en an-
«we drogerijen 5.6 mlUiocn). Warmoe-

zijn niet in de .statistiek;vermeld.

ï.J?cii ziet (lus' dal llit statistiekjéweer
«cci onvolledig is. Warmoezerii-gawas-
led borden niet vermeld. Tochweet eenj
wier, ATCuc ecu belangrijke rol die ta
dat* export sl>elen. Daarentegen zien wij
som 1' VUl betrekkelijk niet zoo groote
Rrtu iVan 50 millioen aan uitgevoerde,
aan QOg voor circa 21 a22 millioen

-v() arHftai'dal'pelen en vruchten is uitge-
nftn , e ons volk zelf best had kun-
T gebruiken.
, «i slotte wijzen wij er op, hoe men

-*" neze cijfers ook bemerkt, in welken

toestand ons volk moet komen, als de
invoer van plantaardige voortbrengselen,
zooals tha»3 te vreezen is, door de mis-
dadige politiek onzer regeerders, in 1918
goheol o£ zoo goed als geheel uitblijft.

Nog in 1917 werd aan graansoorten
en rijst ingevoerd voor bijna 132 mil-
lioen gulden.

Kv, in WlB is *V nog niets inge-
voerd, eu zoolang de houding onzer
bourgeoisie zoo blijft, wordt er van,
overzee niels ingevoerd

Wie op invoer van levensmiddelen uit
het Oosten rekent is een gek of een
schurk.

Daarentegen is het zeker, dat de uit-
voer vaa dierlijke en p lautaardige voort-
brengselen dit jaar onverdroten voort-
gaat, tenzij het don.me volk eindelijk
zegt: genoeg. v. E.'

TWEEDE KAMER.
Vergadering van Maandag 13 Maart.
Bij doa aanvang van deze vergadering

heeft do Kamer lic; wetsontwerp behaiidcld,
dat strekte om van i. April tot 30 Si-pt.
1918 weder den zomertijd in te voeren, -Door uauncuüiig van con apiendemont-Van
Doorn iheelt de Kamer de wc' zoodanig
yorandord, dat da zoraertiid defiuiief wordt
ingovoerd. en ieder jaar door de regeering
wordt vastgesteld, op welken, datums do
Vervroeging van den tijd zal ingaan en
eindigon.

Nadat minister Loudon vervolgens zijn
verklaring had afgelegd over do onderhan-
doiingea met do geassocieerde regeeringon,
weilko verklaring reeds in do „Tribune" iq
vermeld, word het levensmlddelcn-debat voort-
gezet. Minister Treub hield nu zijn lang-
verwachte redevoering.

Hij begon met een uitvoerig financieel
overzicht," waarin hij tot do slotsom kwam
dat in _a eerstvolgende jaren zelfs bij zeer
optimistische berekenisig hot slaatsbudgot eon
tekort zou aanwijzen van 50 millioen por
jaar. ujj de belastingcijter3 berekende hij
Verder, dat do wclgestclden, do inkomensvan 14000 en meer per jaar. thans gemidd-
eld 19 pCt belasting moeten betalen, on
de heer Treub vindt dit reeds veel to Veel,
°mdat op deze wijze het productief var-
mogon, d.w.z. het in do productie belegd
kapitaal, achteruitgaat,. liet volkskapilaal,
zoo riep de Minister vol ontzetting uit,
gaat hollend aohteruitl

Er is tegen deze economische redo veöl
jn te brojsöa. Eea der meest voor denaiid liggende tegenwerpingen word roodsdadelijk por iaterrup'io uit don. S.D.A.P-hoede gemaakt: verminder dan do militaire
uitgaven. Doch toen de heer Treub vroeg
of de heeren dan demobilisatio wilden, kro-
pen zij onmiddellijk In hun schulp en ant-
woordde Duys:

„Wel met minder gold meer bereiken"
Dus geen demobilisatie, instandhouding van

legwr on vloot, , en dan is het onverïnij
delijk dat ook de enorme uitgavenvoor het
militarisme moeten gedaan worden, uitgaven
die - volgens de door minister Treub ge-
geven cijfors - aanzienlijk hooger zijn dandie voor levensmiddelenvoo-ziening.' Do
minister Het zich dan ook door deze .in-
terruptie niet van zijn 6tuk brengen, on
sprak verder over het ccono3:;lsclio perspec-
tief, dat zich na den oorlog zal vooTdoen.

De groote rijkdommen aan geld, dio thans
in het land zijn, zullen dan nooiig zijn
om de grondsioffon voor de productie to
kunnen koopen, zoodra de ■wereldmarkt
weer opon zal zijn, on ook om hot hoofd
te kunnen bieden aan de paniek, die dan
wellicht in effecten, en vooral In staats-
papieren, zal ontstaan. Daarom vooral
achtte de minister het voortgaan op een
weg, di© noodzakelijk leidt tot verregaande
vermindering van het productief kapitaal,
niet te verantwoorden, en, al 3 do Kamer
toch met dit stelsel zou doorgaan, zou hij
zijn ambt noerlcggon.

Men ziet reeds uit dit korto overzicht,
vau wclko gehalte dc economie vam den
heer Treub is. Het geld voor de levens-
ntiddeleavoorziening, ook voor een betere
voorziening dan thans geschiedt, i 3ruim-
schoots aanwezig. Maar de hoer Treub
vindt het noodig er voor to waken, dat de
kapitalisten dezo rijkdommen kunnen bewa-
ren om na den oorlog hun productie, hun
winstmakerij ou hun uitbuiting nog reus-
achtiger te kunnen uitbreiden. Het geld, dat
nan do lovcnsmiddwlenvoorzion'mg wordt uit-
gegeven, noemt hij improiuctiof. Dat -komt
immers slechts aan het volk ten goedel
Neem daarom, zoo zegt de heer TTeub,
niet meer belasting van de kapitalisten;
want zij moeten hun kapitaal sparen voor
den imperialistischen wedloop, den econo-
mischon oorlog, dio na den vrede zal be-
ginnen.

Op dion zuiver imperialisüschea grond-
slag hooft de heer Treub vervolgene een
oigen stelsel van voorziening opgetrokken.
In de eerste plaats wil hij bevordering

van do productie, hetgeen hij denkt te be-
reiken door aan elke gemeente in haar
geheel de zorg en de aansprakelijkheid op
te dragen voor de productie van land-
bouw- en zuivelproducten in haar gebied.
Dit denkbeeld, d*f iv de discussie reeds
eerder naar voren is gebracht, is toen door
minister Posthuma verworpen wegens dc
praktische bezwaren, aan de uitvoeringver-
bonden. Het is intusschen mogelijk, dat bij
een goede organisatie hiermede iets zal zijn
to bereiken, en dan verdient dit zeker over-
weging. Het grootste verschil tusschen de
ministers Treub ca Posthuma' ochter ligt
niet op dit terrein, maar op dat van do
distributie.
De heer Treub wil daarbij een ingewik-

keld stelsel invoeren van tweo welsiands-
grenzen, een relatieve en een absolute. Do
absolue grens zou hij bij voorbeeld willen
stellen bij een Inkomen van 1 5000. dus ta-
melijk hoog. Doch nu moet de dieiributie

I beneden den kostpriis ophouden. Aardanue-

lon, vei, boonen, brood, moeten in prijs ver-
hoogd worden. Maar de regeering moet jvoor een deel van dien hoogtsn prij> een ,
bijslag geven; dia bijslag wordt gegeven jniet in geW, maar in bons voor ievenamid-
deleu, en de bijslag zal geringer zijn naar- 'mate iemands inkomen tijdens den oorlog is
gestegen. Bij voorbeeld: de volle biislag
wordt gegeven aan dogenen. wier inkomen 'sederi 1914 niet of minder Uan. 25 pCt. i 3 i
gestegen, een halve biïslag aan hen, wier i
inkomen steog met 25 tot 50 pCt., ona*n 1Inkomens met hoogere stljgiag geen 'bijslag. |

Volgens dit systeem wil do heer Treub jalle artiktelen, die niet tot do wcelde-artikie- 1
lon beliooren, rantsoeneeren. Aan de pro-
ducenten wil hij eohter een zeker dealvan *hun product laten, met uitdrufckeKjke ver- '
gunning om dit boven de maximum-prijzen !
10 verkoopen aan do rijkeren aan hen die 'geen bijslag krijgen. Het is' bijna ong.o- |
looflijk on toch waar: hei werd door mi- ;
nieter Treub openlijk gelegd- dis „vrije" Iartlkwcn. en natiuirli k oik dc» luxe-artike- 1lon, zullen uitsluitend voor tl,- riften zijn. ,
En hij voegde or aan toe:

..Dan zal men zeggen; maar dat is \ongelijk, want de rijken ziiUon boven "hun rantsoen kunnen komen,. Doch dat ,ge^cuiedt op hot oogenblik ook al. Maar '
nu zou men de taatsoenen boven do :
weislandsgrens wat lager kunnen stel- ;
len . i

Tot zoover is do heer Treub gekomen !niet do uiteenzetting van ziia waar-van wij onzen eersten indruk als volgt ;
kunnon samenvatten:

Het maakt oén hoogst ingewikkelde e.l- :
m.mstralle noodig, die in do praktijk s
iq zal neerkomen op outduikine door tal- 1

looze clandostiene O. W.ers 1
Het verlangt do distributie,' dioreeJs thans ,

»an tal van prineipiocle gebreken mauk ,
gaai tot cea bedoeling iv don meest vol- Jstrekten zin des woorde, oen uitdoelingvan
bonnetjes voor goldswaarde.Het heelt do strekking Qra -ily_ew loons- 'verhooging, door de arbeider-s liovochten,
auto3üatiach (door vermindoring van d«ibij- 'slag) uit do' zakken dr arbeid«B over te 1
pompen in dc staatskas.

Hot wentelt dus de kosten, die do dis-
tributie, voor zoover deze thans door di-
recte belastingen voor oen gedeelte ook door ;
do bezitters worden getlragen, at op h»t
strijdende proletariaat, dat zich 'door dit
stelsel iedcro kans op lotsverbéïerlüg abso-
luut ziet afgesneden.

Het is, eindelijk, de officieele en wette-
lijke sanctie op hot hamsteren, door de
zlltors, die een kleine vevmiuder'mg vam. |
hun rantsoen '^y-r.. zullen ruiilon tegen do ;
vergunning om tn vrij<-n' naadel I)uji
Voorraden to vormoerdeïen.

En in dit pun.l vooral sprocï.t duidelijk j
het geraffineerde In. Treub'3 - stelsel. Hij I
immers, dio hemel <aa aarde beweegt om !
een eind te maken aan do „improductievo" j!
ultgavon voor do volksvoeding, gieeftteü;?-
lijkertü.d aan de Ijozittende kla3Se cen vrij- I
brlel voor wat in waarheid oen volkomen 1

improdtictiev© uitgaaf is: het hamsteren vau.;
ontzaglijke voorraden levensmiddelen in haar ' (
proviandkeldeis.

.

RAADSOUERZICHT
wan den Amsterd.Gemeenteraad.

Zitting van 20 Maart
Mag ik u maar alweer even in 't

kort mededeelen, dat allerlei adressen
werden afgehandeld, die u niets interes- j
eeeren en waaraan ik dus "iet tneor dun 1
deze vloeiende inktdruppel veraora? liet
zii u genoeg te weten, dat de Uroeder-1
schap van gepensioneerde politieoc-iuih-
ten (je ware broeders) vroegen .nr.t'.e- j
alag op het pensioen. Als ze het niet!
krijgen, gaan ze demonstreer.-ner, nij-
gen 'dan van Vink c.s. op 'r tabberd-
Maar ze krijgen het wel en do andere
pensioeagastea ook, beloofdo wethouder
De Vries. Toen werd medegedeeld,
naar aanleiding van een adroa van den
Bond van personeel ïn openbaren dien.«t,
dat denzelfden avond de voordracht tot
verhooging on boslendiging 'an den du ir
tetoesiag nog in bet Gemeenteblad zou
staan. Toen de hamer viel, rolde de
voordracht juist vao de pers (in do
stadsdrukkerij, ter onderscheiding van,
onze Tribune). Het verzoek van da
Amst. Coöp. Keuken, om haar io ex-
ploitatie op te dragen van een gemeen-
te-keuken werd in gunstige overweging
genomen, maar de behandeling moet
wachten op die der motie- Ter Haar-
Manassen, omdat de eerste der twee
voorstellers niet aanwezig kon zijn, we-
gens ongesteldheid. Maar dut is zeker,
Amsterdam: krijgt zijn middenslandskeu-
ken. Naar het aloude woord van den
bijbel zullen we dus krijgen de bokken
van de Huydekooperslraat en do scha-
pen van de Hoogte Kadijk, de schapen,
die blaten maar niet bijten. Da«na werd
het rechtvaardig gevonden, dat do ver-
eeniging van tramwageribeatuttrders
„Pionier", die zelt weer een bijwagen
moot zijn van de vrijzinnigMiemokrati-
.scheu of den Unie-Liberalonbond een
vaste vertegenwoordiging in de Centrale
Commissie voor Arbeidszaken «krijgt.
Het geldt hier 1800 personen En hier-
uit blijkt, dat ook 'n man als Pothuis
in zn goede oogenhlikken nog onder-
scheiden kan wnt recht is. Verder werd
afgesproken, dat B. en. W. praoadvies
zullen uitbrengen inzake het voorsfol-
Vos om aan het gezelschap Koynnrds
den Stadesschouwburg ter benpeh-ig J^>
geven op oen aantal Zondagmiddagen.

En .toen
Laat IV bezinnen by het >>egU

Assimilatie bestaat, zou aaJers ooit
iemand op de idee zijn. gekomen de
soldaten het „teldgrau" aan te doenV Of :
kijktorens met den top tusschen gebte» ;
derte zetten ?

Assimilatie bestaat.
De eigenaardigheid .van poiiti.'i , die i

uieis meer zijn dan presentie-ljjstieeke-
naars is, dat ze naar het tapijt kijken ,
en als !n Engelsche gentleman imaar,
dan 'n logge) voorover wiegeien in dc i
heupen als Verkade (behalve zn door- i
knikkende knieën). Zoo loopc3i Verdam ]
Eddle Polak (vooral als ie een .demon- .
atratie voorziitert), Wanhijsen eh Bokase- .
vam (als-ie zich verveelt, zich encanail-
leert met de perstribune en met opge- 1
trokken wenkbrauwen den inten
poseert, die ie ,toch heusch niet is, wam
als ie geen Boissevain heetie zou ieder s
bern op zijn beurt vervelend vinden). J
Bij den aanvang zag ik Prof. Eabius 3

over het pleintje gaan. Die loopt nis 'n t
gewoon mensch, dat bewijst zn wel- $
sprekendheid, die persoonlijk is. Het 1
feit, dat Pothuis met 'n parapluie onder
den arm loopt, ook ala 'n gewoon 1

! mensch, bewijst liier niet welsprekend- I
heid (dat mag niet, want die is er niet)
maar dat behalve ambitie ook ar.dero 1
meer lagere eigenschappen, die ie niet i
verbergen kan» hem maakten van-beha^.
ger-en-stoheerder tot vroeder. man. 1

j En de Miranda, die 'n interpellatsie 1
; zou houden ?

Hij was zeer onpolitiek groen en geel
om zn neus en blauw .onder de oogen
en zat te rijden op zn groene al 3 do.

: smerissen op hun paard, die de een o(
; ander mesjogge commissaris daar ge.;
iteerd had.

Geen Amsterdamaclic arbeider daclit
:er aan het aanstaande praatje voor de
j vaak le onderstreepen met zin schil-

■ (*erachtig aspect. Aan den overkant
stonden een paar nieuwsgierigen e3i dat
was alles.

De Miranda bleef rijden. Hei zal hen»goed zijn niet meer dan oan. hoogstens
twee interpellaties per jaar ie houden,
want hij verliest er z'll nachtirlst
vandaar zn eetlust en vandaar zn mo-
gelijke dike door. Was het door zijn
zenuwachtigheid, dat-ie geen nieuws ver-
telde, waarop oe heele publieke tribune
wachtte ? Hij was zoo mat en het was

zijn in.orpe iatie stond in het teeken
van : O, ja, ik herinner me zoo iels

" van eon ze3:ero el'e;:»'e, die .er in (Jo ,jwereld heerscht". He secretaris gaapte,]jde gemeenteraad was maar voor deI belft . aanwezig, Gulden smeerde 'm ,
jLoopuit stond met zn vriend Manassen'Ite praten en Boissevain wiegelde ' door
Ide looppaden. Sprak daar de geperso-
' ni'ieerde volksveroniwaardiging, sprak
daar de vertegenwoordiger van hen, __'-_,
niet kon , geen dag en geen,I nacht c,-i vet, vleesch, zeep, olie, rijst .
jen no? zoo veel meer ? 't. cn:el gri
Ije smeet hij er niet tusschen door, dat.

'3 uit zn woord als 'n waterdrup-
pel, die treiterend valt op een vuile

ena zijn vijandig aan
Am hen gee.-.t". "Regeeringah-

h 7iwen.t niet aan onze kust. Zoo.
glinria hte hij zoetjes. En bijbracht het
in zijn onmacht niet verder dan wat ik
woordeli'- in*. zi;n mond optee'ende:

I „Men wil zich dan toch eens uitspre-
; ken.

Non meneer do Miranda heeft zich
uitgesprol en. Als ie dan nu maar 00.7
Uitgesproken is en moge hij voorlaan
zwijgen en 1 - lang leven. Want hij
bre.-igt geen eleciricitcit in de zaal op
spannende momenten. Ook niet zijn par-
.ijgenoot Wibav.t.

In de Tweede Kamer zegt Posthu-
ma : Er is ondervoeding. Ne?n!

i zegt Treub. En de sor-i's vallen don
eerste bij., In den KCmcentcraad brengt Dr. Vos, eindelijk met een stem, die overslaat,, iets als kortsluiting als hij roept: „Het

, sterftecijfer stijgt onrustbarend". ,En- hij
. kan liet weten, evenals zijn vakgenoot. Abrahams, die Wibaut van lijd tot lijd. interrumpeert. Maai' do isooiaalf-demo-
; kraat Wibaut brengt 'n kwartier zoek
t om uit allerlei pap waarin hij
- geen weg weet le hewijzen, dat het zoo
> erg' nog niet is. Maar hij kon niet 1c-- genspreken, dat al wat tusschen 1901 ca. 1913 gewonnen was aan tubcrculose-be-.. strijding, weer is verloren gegaan, zoo-
i dat in die jnren het steufte-cijfer daalde
tt van 151 naar 116, in de oorlogsjaren

weer steeg van 110 naar IGB.
Ia Wibaut de man, die aan hel hoofd

i des lands moet staan bij do voedsel-
"- voorzieniug:dio beweert, dat het niet on-
i rustbarend is. dat het tuberculose-sterftc

cijfer tot bijna 50 % boven dat van
i» 1913 steeg.
n, Mijn lieve polslooze, bleeke, bibberen-
ade wrakken van schoolkinderen' »»:
t. uwe hongergezichten, Wibaut vindt uw
r. toestand niet onrustbarend.
a O, hoon. hoon, de burgerlijke vos

'i "ASïrt?' » «-» «"

f '<%sr_syff% - m
s oer week beloofd, die er met zim-

I Nu ja, hij kon toch zn eigen billen
niet aan reepen snijden. Maar wat don-
der, waarom gaat hij er dan wel mee
zitten (fn 'n zetel, waar hii toch niets

uitvoeren kan dan de ellende reglement
leeren, die het kapitalisme ons op den
hals heef! n en zoo den indruk
vestigen, dat er dan toch iets godm.
wordt.

Heel Wibaut's ijver en zijn centrale
keuken kunnen daaraan piets veranda
ren.

Er moei iels anders scheuren. Min»!
stens inventarisatie en inbeslagneming bij
handelaren zoowel ali bij particulieren,!
vun gezouten eu gerookte hammen, wor-',
s-ten en ander vleesch on beschikbaar-'
6-telling tegen prijzen van voor den oor-

Maar deze eisch zon Wibaut dju ze-
tel en der S.D.A.P. heel wat stemmen
kosten.

Daarom bepalen ze zich tot 'n deco-
" demonstratie en 'n nog saaier

interpellatie.
..I'raafjc- gillen geen gaatjes", zetde Miranda, en geen ir.aagjes", wordt

er bijgevoegd, door
Buitenlid.

Een extra belasting.
Vele propagandisten' worden op oztr%gejaagd, wijl de organisaties, di|

:-.ioh tot hen wenden, veelal geen porto:
voor antwoord insluiten.

Men wende zich niet tot on an»
«'cru pro] a, zonder betaald ant-
woord in te sluit

VervolgNieuwstijdingen.

Ams terdamschNieuws.
Wat er voor den dag komt.

Lijst van goederen, wolk-e door hot Wu-
ti'üi'.nii-v.neiii zijn ia bezit genomen gedu-
rende le. tijdvak van 4—ll Maart ir<lB -.

ü colli cacao . 60 kis*-n on 130 «loozea
chocolade -, 2L kisïon (*";>; tö kn slaolie;
50 kn. melk; ~' kn. micaroni; 53

I suikerwerk; ij-fi l bala»
, 12.) KG. the; 1 bat

caibid; K rgarine; 500 stuks
ICosluumß; 388 h:i'c.i koffievcog-cV, l!

halen ech» 1 stuks rijwielban-
t' n ; 80 stuks oude r,iwi-ll.auden ; 1 kiel
en 5 Bude oi beschadigde r
handen.

Etalageroof.
i ,°P ' ', waarop onlangs bij 6»Foit-lojio rranr-siso een ruit werd verbrij-zeld om zich vaa de goëtaie-vrde kost.baarbeden meester te maken, is gisteron iaden vroegen morgen een dor .spiegolruitcnbij den bekenden opticien A. J. SchokkinaJr, aan het Kokin, met een 3teen ver-
-3)1 11. Uit <ï" étalage werden nwdegenomo»
drio voldkijkers, terwijl de andere voor»
werpen door cikaaa . worden gesmeten,
kan worden, dat de inbrekers onraad ba»
merkten en d? vlucht namen. De firmn
schokl;ing Is legen inbraak vrzck

Een lijkenhuis te Watergraaf

Tot nu tee -werden de Lijken van dren-
keling.m enz. tijdeluk ondcrgebr cht In eon
lokaliteit ivaaat liet po'iiticpö-thuis : thans
zal a n d.n ïUn.gdsjk en liJttnhuiaSe ge-
bouwd wo den.

GemengdNieuws.
De Ententeacht het ultimatum door

Nederland verworpen.

De Nederl.schepen in Amerika
in beslag genomen.

Uit Washington selot Reuter d.d. !»
;:t Wilson gaf last tot het

In bezit neniea der Nederlandsche schepen
in Amerikaansche havens op Woensdag-
avond. Dozo stap werd ondernomen nadat
het departement van ooriogshandel bericht
had ontvangen, dat Nederland hot Ameri-
kaaascho ultimatum om de schepen over te
dragen h&d verworpah.

BijVerhuizing.
Abonné'3, die verhuizen, .ca ons zulk

berichten, worden dringend verkocht, *""»
bij tegelijkertijd ook hun oud adres op tt
geven

Lente.
Als aan oude boomen

Nieuwe knoppen spnntom ■

Als de lente dartelt,
En dc vogels fluiten.

Zullen in dorp en steden,
Iv dit jaargetijde,

Alle nict-bcziticrs MOMOSUig honger li;dcn. -"-^

Laatste Scheepsberichten.
A»ffi motorscl,., stukg.

BinnenlandscheHavens.
rJMüIDEN. Vertr. 21 Maart; Oooitaiwt,

iMan in 't Veld, FlekketjoTdt Johantu»
Franciscos, Poldervaart, Gothenburg; Zee»
land, sleepboot, Kootterdam.

NIEUWE WATERWEG. Vertr. 21 Maart:
Horizon, v. ó> Veen, Malmw; 4 Gebroe-
ders, Eehing, Egesund; Ro«Uvna, Vcnema,"
dito-

\NDAil, Aangek. 20 Maart: Sieka 11,
i niotorschoeiier. Goth?nbuTg Talone.



Laatste Oorlogsnieuws.
Zeeslag bij Puinkerken.

Ter hoogte van Duinkerken werd een
» .' geleverd, waarbij, vo'g'-iis een
Britsch vlootbericht, 2 Duitsche taa-pcdoja-
lors en 2 Duitsche torpedobooten zouden
lijn gezonken.

Het offensief in hetWesten ontbrand
Duitsche communiqué mcldl, dat de

iriil'.erieotrijd aan het Westelijk lront over
.ca breed lront is begonnen, en dat het
Oosteui-ijksch-Ilongearfcche gesclmt aan d«
K3.io deelneemt.

Engelsch bericht: Het hevige bombarde-
nont, dat do Duitschers togen bijna ous
leheele front om 5 uur Donderdagochtend ten
lolden van de Scarpe zijn begonnen^ is
|evo-gd door ecu inlanlerie-aa»val op groote
lohaal. Onder dekking van een njokgordijn
."ukto Je vijandelijke infanterie in dichte
pilven op over een front, dat zich uit»
itrckt van Longicourt tot het Gaucheboseh.

Om 10.50 uur ia den ochtend was het op
Ferschidlende pumen i» onze voorste linie
mt een handgemeen gekomen.

In de vroegte was de mist een weinig
ipgetrokken en wareu de vliegers in slaat
op te stijgen.
De berichten, <lic tot dusver van het ge-

vechtsfront binnenkomen, zijn zeer ver-
wend; het schijnt echter zeker te zijn, dat
«lo Duitschers een oifensief op groote
schaal hebben ingeleid.

Oe artHleri.-strijd is verschrikkelijk, iv
het bijzonder in de streek van de hoogten
bij St. Qujntin, die het voornaamste doel-
punt van net Duissehe plan schijnen ta zijn.

Do Franschen melden van hun deel van
Let frojjit: In den loop van den dag ont-
wikkelde de Duitschers een zeer hevigo
artillerie-actie tusschen de Mictto en de
Aisne, in de geheele streek van Keinis en
nan het front io Champagne, in het bij»
«onder tusschen de bergstreek eu Ville-
>Sur-Tourl)e. De Fransche batterijen hebben
overal het vuur kracluig beantwoord

In den sector van Hurlus hebben de Duit-
sehers tot driemaal too oen aanval onder-
nomen, die door het Fransche vuur wer-
den gefnuikt of werden afgeslagen door te-
genaanvallen.

Ten. ooisten van de Suippo zijn aanvajs-
pogingen der Duitschers volkomen jnlslukt.

Van het Belgische deel van het Weet-
Iront wordt gemeld, dat de Duitschers daar
gisteren vier massale intanSerie-aanwalteQ
ondernamen, d|ie allen onder zeer zware
Verliezen mislukten.

Fransche militaire kringen zien volgens
Paaijsche berichten in de Milaneesche p«rs
In de benoeming van generaal Von GaW-
witz tot bevelhebber van een legergroep
aan de Moezel een voorteéken van het vij-
andelijk offensief. Gallwitz kan waarschijn-
lijk volgens de Fransche militairen be-
schouwd worden als de leider,
bcv.cg-ing van het burgerlijke comité van

GEMENGDE BERICHTEN.
Townsend's troepenmacht omge-

komen?
In het Lagerhuis Is officieel medegedeeld

lat van de 9230 manschappen en oi'licie-
len van Townsend's troepenmacht geen en-
kel bericht is ontvangen sedert generaal
BWnsend zich moest overgeven.
I Niet officieel wordt verzekerd dat zoo goed
Ris allen omgekomen zijn op hun tocht
Éoor de woestijn. Geen Turksche berichten
fei.in ontvangen en da ambtenaren van het
Nederlandsche gezantschap kregen tot nu
toe geen verlof do kampen te inepectcoren.

Buitenland.
Het schip „Offitk".

De „Maiin" verneemt uit New-York: Do
\:dag van hetRtv=s'.sclie schip „Oniók".

Bat in de haven van Norfolk voor anker
is aan hot muiten geslagen. Zij wü-

do een Bolsjewiatischen kapitein hebben.jDe beide leiders zullen voor het gerecht
Worden gebracht.

Toestand in Spanje.
Bern wordt aan do „Frankf. Ztg."

gemeld, dat volgens nadere berichten de
'stakende Spmnscbe telegraafbcambton een

van 3 millioen peseta's eischen voor
'hervorming van hun dienst. De gchceüo

,'iging is door de hervorming der of-
iunta aangewakkerd. Zooals deze hun

inilitairo hervorming, zoo zouden de bur-
jgeriijko bcanibton ook hunne eischen door
uniddol van eenvoudige decretem vervuld
jWillen zien en zij beklagen zich thans over
.«en begunstiging der militaire juuta. Ot
'deze werkelijk tot ontbinding besloten ss,
(kan heden nog niet met zekerheid worden
jva.?igesteld. ;
i De „Tomps" verneemt uit Madrid, dat
nlle postkantoren militair -wor-
Ben bewaakt. Een besluit betreffendeTbet ontslag van het vroegere personeel wc-
■ens de. vorming van onwettige bonden is

iceeri. jDo proclamatie van den
ktaat van beleg over geheel
Bpa n je staat voor de deur. Do socialis-
ten propageeren de algemeene sta-
king op 8 April. Do journaüstcn 01-
-met van de Parkunent ario" en Torralba
van dc „Socialista" zijn in hechtenis ge-
nomen. Uo bevolWng is echter tot heden
rustig gebieven.

Vergaderinen.
AANKONDIGINGEN.

S.D.P. Afd. AMSTERDAM. Vrijdagavond
22 Maart a.s. Cnrstisvergadering in 'Diïi»
gentia", Watcrlooplein, 81^ uur, spreker W
lYolda. van 's Hagc. Onderwerp: Klassebe-
weging in Duitschland. Entree 5 cent. De-
bat vrij.

De „Dageraad”.
C'ursi;s.-erg 22 Maart 8 nur, C^é Snor.,

Ttonibraucn.plein 22* Spreker : O J. Wans-
Leek. Onderwerp: Dc# -,Dageraad' bestrijd-
ito der Vrije Gedachte

VERSLAOEN
UITGEEST. Woensdagavond sprak allde:

fo. de zaal van Baars, Wijnkoxjp over h-t
revolutionair Socialisme en de Verkiezin-
gen. Er was een goede opkon>6t en «ca ge-
ringe daskussie.

De crisis in China.
Londen 21 Maart. De „Morning Post"

verneemt «it Sjanghai van 18 Mhart; dat
do zuidelijken Yo-tsjan (i*) hebi-en Ont-
ruimd zonder lastig te zijn gevallen. Oe
noordelijke militaire gouverneurs paaakten
van de herneming van deze " plaats een
eerezaak. voor ze In vredesonderhandelin-
gen wilden treden. Waarschijnlijk is uu dc
terugtocht van do zuidelijken een stap naair
den vrede. Do politieke crisis te Peking
duurt voort. Er is nog geen inin'isicrpre-
eident) Het is onwaarschijnlijk dat China
ia staat zal zijn kracluig in Siberië tos-
schenbelde ta komen.

De ..Morning Post" verneemt uit.Shang-
hai. dat de politieke cri»is te Peking nog
altijd niet is opgelost. Er is nog niemand
gevonden die het ambt van premier wil
aanvaarden. Met het oog op een en ander
is het onwaarschijnlijk, dat China in staat
zal zijn daadwerkelijk te iniervenieereu inSiberië.

De Russische Revolutie.
Diverse maatregelen.

Petersburg, 21 Maart. De volkscommissa-
ris van marine Djbenko is gearresteerd om-
lat hij nagelaten heelt de noodige maatre-
gelen te nemcu voor de verdediging van
Narwa De bladen berichten dat " Jolfe tot

unimisisaris voor builenlandecho sar
ken is benoemd (nog kortgeleden werd zijn
benoeming tot gezant te Berlijn gemeld).
Ecu besluit ia uitgevaardigd waardoor de
volkscommissaris van justitie gemachtigd
wordt de intellectuccle klassen der bevol-
king te dwingen steun te verkenen bij do
werktiaamheden in de gerechtshoven. De
ex-tsaritza hooft, naar verluidt toestemming!
verzocht om den tsnrcvüch om gezond-
heidsredenen naar zuidelijker streken te mo-
g"n brengen.

De archieven.
ijn, ,20 Maart. Volgens een bericht

uit Stokholm ziiu de archieven van ver-
scheidene ministeries te Petersburg ver-
brand, opdat men niet noodig had ze over
te brengen. Slechts dc archieven van het
ministerie van binnenlandsche en van dat
van buitenlandsche zaken ziju naar Mos-
kou overgebracht.

Na de ratificatie van het vredes-
verdrag.

Do Pelcrsburgsche correspondent van do
„Temps" schrijft: Na de ratificatie vaa het
verdrag gaven alle groepen van het 9ov-
jetcongres een verklaring aj; het congres
besloot vervolgens, Moskou tot hoofdstad te
maken. De centrale commissie van de Sov-
jet werd opnieuw gekozen. Het congres be-
sloot met te verklaren, dat dc regeering
ondanks de houding der revolutionaire so-
cialisten, de militaire strijdkrachten zou or-
gemsceren tot een ouverbiddelijken strijd
tegen het imperialisme. Merkwaardig- ie het,
dat Lenin do vraag, ot de Sovjets de voor-
waarden van het vredesverdrag zonden ver-
vullen, dan wel een actieven of passieven
fegoustand zouden bieden, stilzwijgend liet
voorbijgaan.

Siberië en China.
Petersburg, 10 Maarh Do .Sovjet mach-

tigde Siberië een overeenkomst te sluiten.
met do Chineesche regeering tot regeling
der grensquaesties

De beweging der Wit-Russen.
De Berlijsische correspondent van de

Frank!. Ztg." maakt naar aanloiding van
het bericht, dat de Wit-Eussen tot Duitsch-
land het verzoek hebben gericht 03n hun
behulpzaam te zijn bij liet stichten van den
door hen ontworpen zelfstandigen staat, da
opmerking dat Duitschland aan dit verzoek
niet kan voldoen, omdat het zich bet
vredesverdrag van Brest-Litowsk tegenover
Kus/and heeft verplicht, om geen op loe-
scheuring gerichte tendenken of eenige an-
dere agitatie tegen lUisland _ steun te ver-
kenen voor zoover het gebieden betreft, dio
buiten de BTeet-Litowsk ovcreoigekomen
greais liggen. Hiertegenover heeft Rusland
zich van zijn zijdo verplicht, geen agitatie
ta vooTen in Duitsch gebied.

Binnenland.
De Nederl. schepen.

Antwoord van de Britsche regeering
Bjj het niinislcrio van buitenlandsche za-

ken is Donderdagavond bericht ontvangen
van den Nederi. gezant te Londen, dat de
Britsche regeering in antwoord op dc mede-
de «'ing der Nederlandsche, heeft 'ekennen
gegeven dat de verbonden regeeringen on-
middellijk zullen beginnen met de inbeslag-
neming der schepen.

Van den gezant te Washington was dien
avond nog geen bericht ontvangen.

Verklaring van lord Ceoil.
Londen, 21 Maart : In de heden ge-

houden zitting van het Lagerhuis deelde*
Lord Cecil mede, dat de geassocieerde
regeeringen besloten hebben tot overne-
ming der in bare havens liggende ;-ehe-
pcu en aruo de voorwipr"jen v.iteen,
waarop deze ovïra^.iing zou p.e.ais
hebben. Hij zeide, dat dc |joiSBoCle>3r:e
regoeringcu pogci zouden tot «verten-
stemming te komen net dc radere, be-
treffende de betaling van den huurprijs
en do assuranilepenningen. Voort* ver-
klaarde Lord Cecil, dat na het beëin-
digen van den oorlog, de schepen zou-
den worden teruggegeven en dat de te
loor gegane schepel» door andere zou-
den worden vervangen. Dé rceders zou-
don tevens . schadeloos worden gesteld
voor het verlies, veroorzaakt door vij-
andelijke actie.

Voor het repatrieeren der bemannin-
gen zal worden zorg gedragen. Pc ge-
associeerde regeeringen garandeeren dal
schepen, welke van heden al Neder-
landsche havens verlaten, niet zonder
overeenstemming door do geassocieerdera-
geeringen in dienst zullen worden geno-
men. Vijftigduizend ton tarwe
of een evenredige hoeveelheid meel ?,al
zoo spoedig mogelijk uit een Noord*-
Amerikaansche haven naar Nederland
worden verscheept, terwijl een even
groote hoeveelheid van uit een Zuid-
Amcrikaausche haven zal worden ge-
zonden.

De positie der bemanningen.
De Amerik. minister van Marine deelt

roede, dat gisteravond 7 nur bevel tot
daadwerkelijke inbeslagneming der Ne-
derlandache schepen is gegeven. Enkele
Nederlandsche zeelieden worden op de
schapen in dienst genomen ; anderetu
worden, indien zij dit weneclien, int
Amerika gehouden, terwijl de regeerijK*
hun sage zal uitbetalen. En, die naar
Nederland weaachen terug te keeren .
zuilen zoo spoedig mogelijk naar dit
land gebracht worden.
De inbenlag genomen Ned. schenen.

Volgens Reuter verneemt de „Daily Mail'
uit Washington: Bet departement voor de
sojieopvaart heeft eenige Nederlandf-ehc
scheepsruimte in gebruik genomen voor bet
verjuendea van levensmiddelen, en la^t ge-
geven om de luxe- eu andere huUen, eu
elk vrij hoekje van do gemetamorphoseer-
de passagiersschepen vol te pakken met
tarwe. Men heeft aanbevolen ora de ruimte
tusschen de. kisten verpakte blikken met
verduurzaamde levensmiddelen, eveneens met
graan en rijst te vullen, aangezien hij dezo
wijze van verpakking bijna een vijfdevan
de ruimte in de kisten, onbenut Wijlt.

Hervatting der theedistributïe.
De minister van Landbouw hoeft be-

paald :
le. Voor zoover dc nog beschikbare

voorraden het zullen toelaten, zal de
distributie van thee voor wat betreft de
vervullingvan voorraden bij .detaillisten,
volgens de vastgestelde regeling worden
hervat.

Het tijdstip, waarop weder aan con»-
suincnten zal mogen geleverd worden,
zal nader worden bekend gemaakt.

2c. Bon 1D eener theo- en koffiekaart
isi niet geldig voor don aankoop van
van thee door den verbruiker, doch
door inlevering van dien boa, zal een
verbruiker aanspraak verkrijgen op da
levering van thee op bon 21 en zoo mo-
gelijk nog op een of meer der volgen-
de oneven genummerde bons.

De winkelier, die van een verbruiker
bon 11) in ontvangst neemt, verpacht
zich daardoor, voor zoover hij daart iq
in rttaat zal zijn, dien verbruiker to
zullen verkoopen het rantsoen thee, het-
welk voor d;cn verbruiker nog beschik»
baar kan worden gesteld, te leveren In
eens of in gedeelten, gelijk nog nader
bekend zal worden gemaakt.

Droogmaking Zuiderzee.
Do Tweede Kamer heeft het wetsontwerp

lot afsluiting en droogsnaking van de Zui-derzee zonder hoofdelijke stemmifig aange-
nomen. De minister van waterstaat werd in
de Kaneer daarmede gelukgewenscht.

Overtreding der Auteurswet.
De Haarlemeehe Rechtbank veroordeelde

den heer Nancs Vas, uit Beverwijk, die al-
taar met een dilettanten-tooneelciubhet too-
neelspel Dolle Hans", Van Jan Fabricius
had opgevoerd, zonder bi&rvoor lo
niiug te )>eblx>», lot 1100 boetoot 10 da-
gen hechtenis.'Do eisch was 1300 oi 100
dagen.

Politiek ontslag bij de Staats-
spoorwegen.

De onder-machinist Th A. te Stadskanaal
La uit den dienst der StaatSjpoorwegen ont-
slageo, onder toekenning der kleinste uil-
keering, omdat, hij een deinonslraiio. van
stakende aardappelloseers lei "de en op bevel
van den stationschef daarmee ni-'t ophield.
Dat heer heoft dit gerapporteerd ca . mot
bovpgJEnéfemd gevolg. Omdat A. niet tot
degenen behoorde, die zich all s laten aan»
lounn, maar voor zijn rechten durfde op-
komen, werd al lang op hem geloerd. Daar-
om werd deze gelegenheid to haat genomen

A- staat daaiv omdat hei Spoorwegperso-
neel rechteloos is, geheel* machteloos . gen-
over Iloogstcni kan hii scheidSgereoht vra-
gen over do grootte van de uitl<e rin^.

Van e=n prjlest te?e i dit ontslag van dc
zijde der S.D.AP-sche Nederlandsche Ver.
voor. Spoor- en Trainwegpersppeel is nóg
ni ts gehoord. En dat zal ook wel niet ge-
beuren, want deze staking werd niet geleid
door de groote Partij, en dan tre-*ke-s die
hoeren er zich nictis van aan (denk maar
aan de zeeliedênstakiug).

Daarom protestenen wij met kracht tegen
dit ontslag en roepen alle arbeiden o^, om
zich bij ons aan te sluiten enzoodaer.de het
leger van strijdende reVolut arbcidors sik-
ker to maken in <leu strijd ora do macho 1e
ontnemen aan dc thans heerschendo hhs'-e.

Vervolgingen der revolutionairen.
(L.) Onze partijgenoot de Visser is Maan-

dag voor de rechter vr,u instructie te
's-Gravonhage als medewerker van. de Solda-
ten-Tribuno moeten verschijnen voor g -ïn-
crimineerde uitdrukkingen die in nummer 2
zouden voorkomen.

Dinsdag mocht onze partijgenoot voor do
rechter van instructie te Haarlem verschij-
nen voor een daar g'houden rede in het
Brongebnuw, waarin hij de militairen tot
strafbare handelingen zou hebben aange-
spoord, -r . ■

■ Alen ziet Juffrouw Jnstiua SS wel ben:;
oni de revolutionaire propagandisten ta po-
gen achter slot .en grendel op te le-gcn

Zorgen wij, dat iedere vervolging ons
met een aantal nieuwe revolutionair.: strij-
ders vermeerdert.

Sigarenfabrieken gesloten.
De sigarenfabrieken van de fir.na's Hoeii^

ca Ma-s v. d* Pelden, v Velthove.i leVa!-
kenswaard zijn hed--n genoodzaakt geheel
te sluiten Ongevei SDT shariü.iia'.'r^ zijn
bierdoor wcrklros geweraen.

ROTTERDAM.
Allo partijgenooten en geestverwanten, dio

mee willen helpen aan de colportage met
„De Tribune", worden verzocht Zaterdag-
avond 8 uur bij het Vcreenigingsgebcmw,
Goudsche Weg, samen fe komen. Wij reke-
nen op ecu flink aantal menschen.

De winkeisluitingverordening
aangenomen.

fn zijn zitting van gistermiddag heeft de
Baad het voorstel van de heeren Hollan-
der, Gierrctson, Heykoop, Schonkenberg v.
Microp, v. Booij en Schouten, tot vaststel-ling van een verordening op de winkelslui-
ting, na langdurige discussies met 26 to-
gen 19 stemmen aangenomen

Staking Marnierbewerkers.
De Marmerbcwcrkersvereenigsng de Een-dracht" heeft een schrijven aan dé Steen»

houwerspatrooiisvereen-igiiig gericht, waarinzij naar aanleiding der gevoerde, corres-
pondentie tusschen beide organisaties, voor-
stellen een conferentie to houden, ter be-
spreking dezer correspondentie, om tot een
oplossing van hot geschii te komen.
Actiechocolade-en suikerbewerkers

j De Alg. Ised. Bond van Arb. (eters) la
-het Bakkers-, Chocolade- en Suikerwerkers-
bedrijf besloot, om er bij de werkgevers op
aan te dringen, de volgende arbeidsrege-
ling te treffen:

le. dat de loonen met 20 pet. worden ver-
hoogd. :

3e, dat de ariieidsduur beter wordt gere-
geld cii gebracht op "iïV. uur per week .waarvan op Zaterdag 5 uur, zootiat ook
de vrije Zaterdagmiddag regel wordt;

3e. overwerk van ü—9 uur 's avonds niet
~5 pet., van 9-12 uur met 50 pc«. en van
12 uur 's nachts tot 's morgens G uuren,
Zondags met 100 pet. Ta verhoogen;

4e. dat ingeval vjn ziekte 13 weken het
gewone weekloon zal worden betaald en bij

l ongeval 30 pet.;
se. dat iii dé zomermaanden 3 clagen.va

cautie Det 3 dagen loon als extra reispen-
ning zal worden gegeven.

Th vergadering besloot krachtig voor deze
5 punten te ijveren, zooda. i_i een, inliet
begin der volgende maand to houden ver-
gadering het resultaat kan worden mede-
gedeeld ■

Loonen Trampersouee!.
Het Tramper»oncel heeft het voorstel der

commissie, benoemd om bemiddelend op te
treden in de loonkwestie, verworpen.

Maandag zal het personeel opnieuw ver-
gaderen. Hun eischen zijn: Wagenber.l na-
ders f 18-22, conducteurs f 18-22.

Zeeltedenver. „Eendracht".
Ondergaand sehnjve.i verzond de Zeelie»

tl nver „'Senhttcht" am de Dira-tie der
Hote.dj,mscho Lloyd

Irigovolge cc.i sdhrij^'en van do b.'iua-ii-
iiing van uw s s. ..Goróntaïe", zijn wij zoo
vrij, in opO-rttcht der gedoemdehsßaaning,
het volgende aan U te verEeeken :

le. de iioiltndscba ga^ea te verboogen,
zoo, dat 'ze met de Amc.-ikaans.he uvere.m-
k<m_ n.

Als - toelichtiug voer dk yertoiusci.mtt
Bcliritft men ons .-

„De HOilaads iie stages zijn na len e ~e-
maje ontoereikend om je bïhoorl k va i lijf-
goederen te voorzien. Ook om ander; ba-
poodirrdheüen, die onmisbaar '£_"■* m te
koopen, is con gageverhooging op dezen
voet geen overtlre.ei verzo k "
i. Aan de vrouwe.i, zool ng nog s.eids

HollandecJ» gages van kracht zijn, min-
' t 30 per maand te willca dm uit e-

falen.
De vleeschwoorziening.

In een, door dc beide sïagersve.-. ...i'.gin-
gen gehouden gecomb. vergaderi ag erd heH
sloten, ook in dc vleeschhal geeß hoogere
prijzen te besteden, dan de door de fcëgée-
ring vastgestelde veeprijzen*

Ook beslool men alleen heele ol isaivo
runderen te koopen, waarbij dan dc sla-
gers onderling het acht^rvlcesch aan elkaar
over doon. De. slagersgezollen za! men zoo-
veel . mogelijk steun veileenen door Btfl toe-
slag te geven op do uitkeeringen van liet
Hteiincomité.

Vrije Gedachte.
De afdeeling Rotterdam van dc .V.r ofti-

f.'ing wDo Dageraad" belegt) as. /.o'.d g2l
Manrt, des mor eni 11 uu-, cci openbare
Kur.-usvergadriuL', waar Dr -1 liutger» van
d-n Haag als spra r optie dt met het
onderwerp :. De l.elü.e Augosthus.

GOUDA.
was een wooligc dag voor Gouda. den.

19ea Maart; 's middags éen' demonsirntie',
'ii ' ettelijke honderden (h-e-lnamen. —Daarna een vergadering met mevr. v- Zehn.

Een stampvolle zaa/ on een aandachtig ge-
hoor met vele bewijzen van instemming.
En 's avonds weer een openbare vergade-
ring met L. do Visser ai* spreker voor do
S. D. P. Weer was de zaal stampvol en
het herhaaldelijk, som-vijlen stormachtig
applaus, bewees ons, da', het gesptokene
was naar het hart van .le vergadering- —
Eenig onbeteekenend debat we'ird gomakkc-
lijk door De Visser weerlegd We wonnen,
weer (5 abonnees op de „Tribune", terwijl
zich bij de eenige S. D. IV.-a' in Gouda
één aansloot, zoodat. we nü samen zijn
voort" A.M.
HARLIGEN.

De haven.
Met hot oog op de «verg-ootè dr...kW die

er lleertcht in de haven van iel /.ijl, BOlJen
i.ier Duitsch,- s'Oomsehcpen komea oa> f-I'-*
cokes en steenkolen" vóór Zwe'ei Ie layn,
welke gocd-aea Mor' me.- r-jnaken wo.'.en
aangevoerd. , ,

Rccd-i is hier boden tiet eerste _Diu.s;U3
sioonii-eliip gearaveirö om cc i l.;«ling g'-t-
-cokcS in te nei.ea

Indien dit ve-voor zH k-mneihtijvin plaats
vinden. ' zal er we.r eenige leve.idighitt in
ile sedert geruimeu tijd verlaten h*ve.i tc-
ïi.gke.-rcn.

HEERLEN.
Zondagmiddag sprak pg de Vi.-s.-7 ov c

Ac Russische Revolutie e.i dc IR'llanl'-Ciie
arbeidferfl voor Cen drukbezochte v-r^ de-
ling van mj-'tnv'«j-kefs* He. r'de do f.ilm '-
uur duurde, werd door herhaalde bevvi^ n
van instemming en applans ©ndeftroKen - ,
Ecnigo o D.A P.crs ca modernen prpheer-
üeu door interthpteo e e do spieker te mn-
ileren, maar kregen er *.oo van langs, dr.
te er op het t- .dstip van het .laba. tusscfc7n
uitgeknepen bleken ti zi-n. Er' BD**3
i enige nieuwe ahoiinó's op da TjrHJone ei

een voor het maandschrift ds Niruwo lm.
op. Io het duistere Limburg is vce'eigcea
werk te "-71-ri;hiea.

HILVERSUM.
Kaar aanleiding van onze laalite open-

bare vergadering, met Mulder als Bare .er .
over de gemeeatwaaósverkïczing^n, zal o,) ;

verzoek van eenige geestverwanten door de,
afd. der S D.P. 0,. WoansdtVj 27 Maart,]
's avonds- om 8 nar, in di Rarsehoom, :
kroest, ecu openbare vergadering b.-egd
v, orden.

Eerst hadden wij Mulder verzocht ons
Btandpunt inzake de verkiezingen «itean 'e
zetten, nu deze verhinderd is, komt Wijn-
koop, terwijl E- Bouwman van Rotterdam
zijn bekend standpunt omtrent deelname aan
de verkiezingen ui.en zat zetten

Deze behmgriiko vergadering moet 'niot

r.lle revolutionaire arbeider- bezocht woiW'l
Bij partijgenooten z in r eds toegangs* I**1**

ten k 10 cent te verkrijgen. Worl
hebben natuurlijk vrijen toegang.

SLIEDRECHT.
(H.) Zaiterdagavon.l s rak par.'Len ot * '

Visser hier voor cc '■ goed gevalle
* over : de Mid'dige Levenstui'

poßtiek der NeöerlandVhe Regeeirtng
iwee-urige re:! o werd met s'eed? kbn3!33en«
aandacht gevolgd ca herhaaldelijk door -V" \
plaua onderbroken. Een S D A.P er. dieP<*t|
ile d? vergadering in de war te st-irön'jï~
in dit plaatsje waar wa nog nooit cjrdter
ren Spreker van de S-D P hoorde. hicrnM
t;ecn succes, wijl e>n aantal aebeidirs '/A
hierdoor nog veel meer lot ons aangetrW
keu scvo3>lde ca besloten dï visser tot »"*den trein te vjrgezellea, waar hem ,-ft'!'*
verzocht nog ens spoo i^ tr iq te will*
komen

De afd Rotterdam, die de/.a vergaJeriM
hekgd heeft, kan zeer tevreden zin >«"het bereikte resultaat.

UTRECHT.
Propaganda Wandeltocht.

De afd. Utrecht Ï.A.M.V. roept alle ge»*,
verwanten Zondagmorgen om 0 uur op d*iNeude tot het houden va» de le prop*
gandatocht in dit seizoen. Menrokeat op*1!
ler opkomst. Het Bestuur*

WORMERVEER.
De gaswoeker gehandhaafd.

In de Raadszitting van 19 Maart zijn &
beefcaaiide gasprijzeia gehandhaafd. Allee»
voor inkomens boven de f 1800 is de prijs
teruggebracht van f 0.2 i op f2O p. Mo.

IJMUIDEN.
De schoeners Thalatta en Sicka.
Door de Ned.Rl ndsshe sVpboot „Zee

land' worden hier binnengebracht de JM
dcriandsche tnotorschwer.ers „Thalfitia" ca
„Stefca'.'. Laatsigenoe.ifij schoener was ra*f
bout-van Zw-iden nSar Zaandam les'e dea
net vérlies van zeilen en R hrek fan motor'
olie to Lcjnvig binnengekomen: re--i-"vnoeia■ j _- ... - -, .. — ""_.--. — .-- -- — -iic èshoener was, zooals be'e.id, op f*
vau Gothenburg naar hier, door cc.i IhiK
E.chi duikboot beschoten

GEME NGDEBERICHTEN

De I) loeinlioilen v ,■ i il e n. - In W
geheeie bloembollenstreel: slaan de narcis-
sen in vollen bloei. Langs hoofd- en alt
wegen, dus langs spoor- en trambanen
kan men volop genieten van de vakteß
zuiver wit en zuiver geel ca blauw in "!"
leriei schakeerin^en.

De Ir. .1 anen langzaenerliMJl
kleur to 1

(f eer een militaire kas "/. o eK>
Ecu wachtmeester dor huzaren, tndelijk ge-
detacheerd, als opper-wachtmeester ï»ïj hel
depot te MiHingen, is gedeserteerd met __*&
deneming van ongeVeer f-1000 aan kas-
geld. De politie Verzoekt aanhouding.

Onbeh e e rd e fietsen. — Teneiaflfl
aau te tuoneü de grocte zorgeluoslieidi
waarmede v.-i irijdond publiek fietsen onl)*'
heerd laat staan, heeft de commissaris va*
politee te Utreeftt eeriris-.er aan 10 :\%c\le9
in burgerkleeding la-t gegeven aïlefietee»»
die onbeheerd langs den weg stonden, aW
gevonden voorwerp te beschouwen en nsö*
het hopidhureau te brengen. Ze vingen hm»
werk aan 's morgens 8 uur en bleven het
doen tot 's mamidda-gs 3 uur en hadden,
in dien tijd 84 rijwielen buitgemaakt. Aaö
bet hoofdbureau konden de eigenaar _w*>
karretjes weer terug ontvangen.

Dienslweügerinusbeweging.
8c i t, dat hij thans '.. Viteéat

i adres was lie-o blijkbaar zelf no?
ui.t bekend.

De Dienstweigfraars te Hoorn verzoeken
in-, mede ie deelcn, dal- -le.»e ;en wc'ke liefl
sehri'.veu, de brieven met ecu postzege»
moeien vootzl-

Op de brk{ka7rten aiu de idaHs daar-
voor ■ ..ord:.3 ,7o ilel: Ullita»!
v e v v ,> - rDus -e,-. D'eastweige iar ol VnVi-»-*
litariff't, .'aas' dan d' post i''W9i*
S-'r il wordt.

Scheepstijdingen.

BinnenlandscheHavens.
IJMUIDEN. Aaugek. 21 Maart: Lichtstraal

11, v. Noort, Tvedestrand; Jantje, WC
tortjalk, Gotheaburg.

Verte. 21 Maart: Gooiland, Man int Veld*
Flokkeijord; Johannes Frantóscus, Por-
ilervaart, Gothcnburg-, Zeeland, sleepboot,
Rotterdam; Bertha, motorsch. Scirpshurf-

NIEUWE VATERÏÏEG. Aangek. 23 Maar»
Zeeland, sleepboot, IJmuiden.

Vertr. 21 Maart: Aeotus, Struif, StavangeM
Borneo, motorboot, Noorwegen. .

ADVERTEMTIEW.
GRAND THEATRE, Amstelst*

N.V. „TOOREELVEREEMIGIMG",
lIRHUHL MH en IU DER HBHSI

Heden en volgende avond. | S UUBJ
LILLY.

Blijspel in 3 bedr. door FÖldes.
Regie A. v. d. Horst.

Zondagmidd. OP HOOP VAN ZEGE*
Vereeniging De Dageraad

afd. Rotterdam.

Openb. CursusvergaderinJ
op Zondag 24 Maart a. s.

des morgens 11 uur, in het
Verkooplok. Gbudsche Sïng*1

(nieuwe Zaal).

Spreker: Dr. J. RUTGER3, vanF Den Ha«j
Onderw.: Dc heilige August!»»-^

Entree 10 cent.
Gelegenheid tot dl«ottt»"■""

DE TRIBU»LJL



De proletarische revolutie in Finland
Haar oorzaken.

Van een partijgenoot, een van de ver-
trouwensmannen vam de Finseho sociaal-
demokratie, die direkt aan den strijd in
Fiuland heeft deelgenomen,ontvangen wij
uit Helsingfors de volgende artikeflen, die
niet geschreven zijn om stemming te
maken, maar eenvoudig de waarheid
weergeven.

De waarheid over Finland.

school-leven met belangstelling wordt ge-
volgd, zonder nog te spreken >*vn het
feit, dat zij de voornaamste waarborg
uitmaakt voor het beantwoorden der on-
derwijzere aan de wensclfcn der be-
volking.

Voorwoord omtrent de oor-
sprong ;v a n bet Programma.

Het partij-congres van 24—29 April
1917 besloot tot herzienineg van het
programma In den zin van het pavol-
geade:

1. Bepaling van de beteekeiiis van hetimperialisme en het tijdperk van de impe-
riaßstiache oorlogen in verband met denaderende socialistische revo'utie; Strijdtegen de ontaarding van ,het _a&tx.'*a_.Gidoor de zoogenaamde „oborontzi' 1 (ver-
dedigers — sociaal-patriotten), die betwoord yan Marx : „de arbeiders hebbengeen vaderland" hebben vergeten.

2. Verbetering vaa de stellingen enuo paragrafen omtrent den Staat in ikn
zin.' van den eisch, niet van de burger,lyke parlementaire republiek, maar vande democratische republiek van arheidersen boeren (d.w.z. van het Staaistypezonder politie, zonder staand leger, zen-

o 'b?yoorrechte bureaucratie).
ó. Toevoeging van de kenmerk ingaar voornaamste , slroomingen van hetmoderne socialisme.
*" Wijziging en schrapping vanzeKere paragraphen in overeenstemmingrn« oo nieuwe eischen.vLn^* van h6t Poli'-eke programma.

Schoor!86 verwWeldl,J*lBS van de
_J?*_ echeidin8 van school on staal waar-
■M«n DOg niet hei wereldliijk onderwas.
a» j ,na de scl-eiding zou-ler moeitea« gexfedaenst atepunt op het ec-pi.iarawen J"^*** D<> kadetten (de Jibe-raten : Mlljoekoff & Co.) spreken reedsInrL — n°odzakelijkhciil van godsdienst-onderwijs door de leekon-onderwijzers.s 14. Inplaats van „vakonderwijs"JZnJ sprek6'1 van „polytechnisch

Program van de Sociaal-
Demoer. Arbeiderspartij
in Rusland (Bolschewiki).

(Slot.)
VERKLARINGEN.

Devrijheid, zooalswij die
begrijpen.

Ons, Bolsjewiki, beschuldigt men vanVflvertredingen" tegen de vrijheid: wij.pemen gevangen, wij verbieden couran-l~". wij dreigen met geweld. Onze vij-anden zijn tot- het uiterste verschrikt,«oor onze energieke maatregelen, allerlei«aster verspreiden zij omtrent die maat-regelen; zelfs schetden zij ons uit voor..gendarmes".
i Deze klachten over aanwending vanpwcld door de bolsj.ewiki, zijn even"■ol als belachelijk, ledere revolutie ia
*fu gewelddadige om went e-lj-g.

Geen enkele revolutie ie tót stand ge-
komen met de vrijwillige medewerkingvan hen, die zij on.stootte. De Maan-revolutie tegen het Czarisme was een<miwemeling, steunende op revolutionair
geweld. En reeds in de allereerstedagen volgden gevangennemingen, schor-singen van couranten, bedreigingen metKeweld elkaar op. Toen weiden de mi-nisters van den Tsaar gearresteerd, wer»den de couranten, die voor den Tsaarwai-aoj, opgeheven en de aanhangers vandoa Tsaar bedreigd. Al deze .geweldJ-legingen" vonden plaats met de ijverigemedewerking van hen, die thans op onsaanvallen onze „gewelddadige" maat-regelen.

Het is waar, deNovember-revo/utie wasjuet genokt tegen dea Tsaar. Hij wasKeds omvergeworpen. Maar zij wier»ue Heerschappij der bourgeoisie omver,**J verwoesite de autocratie van hletkapitaal. Werden in Maart de mi»U'sters van den Tsaar in de gevangenisgezet, — nu heeft de opgestane massa««. ministers der bourgeoisie in de Pe-.£*■- pa Paul-gevangenls opgesloten. Wer-Van. in Maart de monarehistische bla*<lew „Zednsjtsjina", Roeskoje Znamja"«»- „Kolokol" gesloten, nu zijn het donuiden der bourgeoisie, de „Rjetsj", dej.Birzjefoka", de „Roeska4a Wolja" cau*e geschorst worden. '. Maar de , Mensjewiki eu de sociaal-£e\ olutionairen denken, schijnt het, datue heerschappij van het tsarisma metgeweld mag worden -omvergeworpenüoch de heerschappij der bourgSi^J«. Die heeren denkin. dat s|S£ta Protopopol gearresteerd mogen woïden, doch Kisjkin en Teresitoi«^ * f

E Ïj'^ " * -mm* «'S:
öaieInbreuk op devrijheid dor pere" ie.De Mensjewiki en de eociaal-revolutio,
nairen houdetn er tweeërlei beschouwing;
,°p na: een ten opzichte vaa het tsa-
risme, een ten opzichte van de heer-Schappij der bourgeoisie.

Zij zijn voor de revolutie, voor ge-
tveldpleging tegen den tsaar, zijn minis-ters en zijn bladen ;doch tegen geweld-
pleging togen de bourgeoisie, de minis-
iers der bourgeoisie en de bladen derbourgeoisie.. Waarom ? Qmdat deze beide partijen,
a'ettegenstaande hun socialistischennaam,
,"e" -ot de bourgeoisie behooren. Hier-om is het, dat zij geen vinger tesen deBourgeoisie willen opheffen.

Wij meenen, en zija bier sleede open-
lijk voor uitgekomen, dat de arbeiders-ea boerenrevolutie teneinde de overwin-
'nmg aan de massa's der arbeiders,
soldaten en boeren te verzekeren', ter
vernietiging van den tegenstand der
oouregoisie niet kan en mag terugdein-zen voor de meest onbarmhartige metho-ven van onderwerping der bourgeoisieaan den wil van de opgestane yer-kende massa.

■ In den loop der eeuwen hebben* tsa-ren en vorsten, landedellieden, bankiers»n kooplui, fabrikanten en groot-indus-
hieelen de arbeiders en de boeren van,»nn vrijheid beroofd, hen onderdrukt,op hen toegepast de georganiseerde ge-

Kölnische Zeitung. te ' Konstantinopel,
onnreijt de Armenische vervolgingen. 1}

De groote vervolgingen der
Armeniërs.

Hot systeam vanTalaat en Enver.
Vloek aan het medeschuldige, laffe

engewetenlooze Duitschland!

v«lk teerder »og altijd met tamelijk on,
veizwakt» vriendschap voor ,do TurkenwM'«K aaar Constantinopel. Het aller-eerste, wat ik in de hooiitetad moestaanzien, WÖS jiet begin der groote ve r-
Im gen der Armeniërs. Enom het hier maar dadelijk te zeggen,«oor deze, in de Kieuw-ere geschiedenisongehoorde uitbarsting van bestialiteituit rassenhaat en chauvinisme is mijnever.'e voor het tegenwoordige Turkije
"- gronde gegaan. Het heeft mijmeer daa al het andere, wat»k van Duitse h-Turk sche zijdein dezen Wereldoorlog ge-zien heb, hot wapen tegen mün®-gen regeering in de handge-
ai'uk t en mij tot mij n tegen-woordjge houding doen besl u i t en.lltzeg van Duitse h-T urkscha
Zl.tae, want ik kan niet anders :

Tengevolge van den wapenstilstand
""'st, dé hervatting der vijandelijkhedenoaarna tusschen Rusland en de Centrale
Mogendheden, -waa ook de ArmenischeKwestie weer acuut geworden.. e Turken waren opnieuwbegonnen in
net door hen uitgemoorde Turksch-Ar-
P'emö op te rukken en hadden de on-
pe.schaamdbeid door middel van bun
*jIPgraafbureau berichten de wereld in (eguren, alsof, zij daartoe gedwongen zou»
-" zijn door het optreden van Armeni--'-"ho benden.

Het is de oude geschiedenis van dennoordenaar, die als hij vervolgd wordt,
*L?a¥acht op een ander tracht af te

JntnS1* zeU .-moord" te roepen,
van, iv k

is het goed, de geschiedenis
»»iLi Avmc«i«che vervolgingen, eenli"u £ docll w^lk een episode! -
hev'l ." ei;eldooriog, thans weer eens infteimnering te brengen, nu de Duitsche«cgecring van de Russische Revohme
£»■ heelt gecischt herstel der Turken
ïittin' " vvoe"ere Klein-Aziatische be-

hoi; geveil daarom een vertaling van

■^ Maas door ecu volkomen betrouw-
B o ïT' hooSs-aanden en eerlijken Dvi t-

",acn berichtgever, Dr. Stuermer, ge-
Juiende den Oorlog langen tijd corres-

oaent van een groot Duitsch blad, de

De Turksche moordenaarsbende

. |> e totstandgekomen vrede, die aan«o vhtomaansche worgers de provincies
Hars, Balsem en Ardahan uitlevert,
maakt het bovenstaande nog in sterker
uiate waar.

ik moet de Duitsche reg eer ing
ni cd e ver antwoord e 1 ij k stel-
len, voor de schanddaden, die
zij de Turken liet begaan.

Over do vervolgingen, der Armeniërs
is juist hier in het neutrale Zwitserland,
Maarheen zoo menigeen van dit onge-
lukkige volk gevlucht is, on waar zoo-
veel informaties te winnen zijn, genoeg
materiaal verzameld, zoodat hetvoor mij
niet noodig is, in het raam van dit werk
op bijzonderheden in te gaan. Het aan-
voeren van al die hartver-
scheurende feiten, die gedu-
rende mijn oponthoud in Tur-
kij e alleen al tot mij n persoon-
lijke kennis zijn gekomen, zon-der dat ik er ooit, een systeem
van maakte, informaties te ver-
zamelen, zou deze verhande-
ling reeds geheel vullen. Tot
mijn diepe droefheid moet ik helaas zeg-
gen, dat na alles, wat mij persoonlijk
door geloofwaardige menschen is ver-
teld — door doktoren van hetDuiischo
Roode Kruis, door ambtenaren en em-
ploijes der Ragdadspoorlijn, door de leden
van het Amerikaansche gezantschap,
door Turken zelf, hoewel «ij alleen ston-
den — ik het niet voor overdreven k.»n
houden, wat b.v. Arnold Toynbee, in
zijn werkje j,die GewalttStigbeiten in Ar-
n.enjen", met afschrikwekkende feilen en
berichten, geopenbaard heeft. Hot komt
er voor mij alleen op aan, to overeen-
stemming met den vorm van mijn kleine,

studie, dat ik in al dezo gruweldaden— moordpartijen, geweldpleging op vrou-
wen, laten sterven en in zee gooien
van kinderen, het sleepen van mooie
jonge meisjes naar bordeeïen, geweld-
dadige bekéering tot den ilslam en het
voeren van alle jonge vrouwelijke schep-
sels naajr de harems, het ruwe verdrijf-
ven uit hun huizen van beschaafde,
voorname families door vcrdierKjkte
gendarmes, overvallen op demarchroute
door bestelde roovers- en misdadigers-
benden, „intemeering" in beruchte ma-
laria-oorden en in volkomen voedsellooze
zajidwocstijnen of bergen, het overleve-
ren aan de woeste lusten van zwerven-den Koerden en Bedoewinen, in hetkort
verdierlijkt-ruwe en koelbloedig geraffi-
neerde uitroeiingsmaatregelen, waaraan
reeds ver over een half millioen monr
schen, naar menige schatting nog veel
meer, ten offer zijn gevallen, terwijl de
rest van dit geestelijk- en uit een^iog-
p>int van beschaving zoo hoogsiaeiad
volk van anderhalf millioen zielen, een i

der voornaamste vertegenwoordigers van I
het Osmaansehe lijk, door het verbreken
van alle familiebanden, dooi- verkrach-
ting zijn roebten en oeeonomieche ruïne
eveneens zijn treurig einde tegemoet gaat,— korrora in heel dit treurspel, hei sys-
te c ni, de ton grondslag liggende
politieke gedachten en de Duit-.
sche v c r a ntwo dr d c lijk he i d
vast kan stellen.

De vervolgingen in hel groot der Ar.

menlërs begonnen tamelijk onverwacht in
April 1915. Zekere niet te loochenen ge-
beurtenissen op het Kaukasische oorlog»
terrein gaven de Turksche regeering een
welkom voorwendsel, zich dadelijk aio
losgelaten wilde dieren op de Armenlëm
dar oostelijke wilajets — het zoogen.
eigenlijke Armenië — te storten en blno*>
dig onder ze huis te houden, zondof
onderscheid van mannen, vrouwen ot
kinderen. Dit gebeurde onder de leuze:
„Herstel der orde in de oor-
logszone, door militaire maatregele»,
die een gevolg zijn van de gunsten aan
den vijand door de bevolking bewezen»
alsmede door verraad en gewapend!
medewerking". De eerste paar honderd-
duizend offers van Armeniërs waren hie*»»
mede gevallen. Dat in die verre stiekem
vlak aan de Russische grenzen een deel
der Armeniërs bet met de naderend*
Russen gehouden 'heeft, zal niemand!
trachten te loochenen. Ook geen enkel*
Armeniër, met wien ik gesproken heb,

■ ontkende dit. Maar liet „Armenisch vrijhI willigerskorps-korps", dat aan Rusgis-he
zijde gestreden heeft, bestond — dat ia
eveneens zeker aangetoond — toch vooi
het allergrootste deel uit Russische, inTrans-Kaukasië woonachtige Armeniërs.In zooverre ook Turksche Armeniërs e»aaji deel genomen hebben, denkt *«»verstandig mensch eraan, Turk ie*Ssouvemnen staat het lonueeS Sw ï1 betwisten, met drakoataebe maJrSu?1-egea deze v«rrad«ra «* cv^narf^
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weldpleging van den Staat. Een kleine
minderheid heeft gespeeld met een groote
meerderheid volk.

En nu gebeurt liet ongehoorde. Het
grootste gedeelte van het volk — de
arbeiders, soldaten en boeren .— wier-
pen in de November-revolutie de onacht
dei- bourgeoisie omver en werd vrij. De,
tweede revolutie *— voor het eerst in
de geschieden» der mensc.hheid —roept
de ware vr.ijheld uit De volks»
massa's van trteiders en boeren heb-
beu overwonnen en allen weten nu het
[eind aan de „vrijheid" van het bedrog.
jder bourgeoisie, de vrijheid van de sa-
botage der bourgeoisie.

Natuurlijk is de bourgeoisie razend;
natuurlijk vechten haar aanhangers voor
haai- belangen. Wij antwoorden hun:,
hun weg gaande tot het socialisme, zul-
len de revolutionaire klassen nog meer-
dere van die „vrijheden" der HBourgeol-
sie vernietigen.

De „vrijheid" der bourgeoisie voor de,
arbeiders en de gehate arme bevolking— de vrijheid le sterven , vaa honger.

Maar wij zeggen: vrijheid, die in
werkelijkheid vrijheid fs, is alleen mo-
gelijk oj) de wijze der socialisten, die
vernietigen de „vrijheid" voor zekere
heden, om te leven ten koste van an-
deren.

De eerste acte van de sociale wereld-
revolutie is geweest de November-revolu-
tie te Petersburg.

"De tegenstand der rijke klassen moet
deliui[3ei gebroken worden. _.

De roode terreur tegen de bourgeoi-
eie, legen de vijanden van het volk >en
de revolutie, tegen de semezweerders,
tegen de speculanten — is het hoop-
volle wapen van de arbeiders- en boe-
renrevolutie en al het geschreeuw von
de aanhangers der bourgeoisie zal de
revolutionaire- massa er niet toe brea-
gen, dit wapen uit de handen te laten,
glijden.

(„Pravda" van 2=l Nov./4 Dec. 1917),

Hoe onhoudbaarder de toestand werd,
des te algeineener werd onder de arbei-
ders de gedachte, dat slechts een prole-
tarische revolutie de - dreigende reactio

zou hebben een waarlijk sociaaldemokra-
ti^he regeering te vormen, - eene «ii»
inderdaad een zuiver .proletarische klaa*
&epolitiek zou hebben kunnen volgen.
Er kwam een koalitieregeering tot stand,
die deels uit burgerlijke elementen w-a*
samengesteld en dus reeds daardoor niet
bij machte zou blijken een levensm-dde»
lenpolitiek te voeren, die verband hield!
met de eischen van de arbeidersklasse.
Deze regeering heelt zonder twijfel aam
de burgerlijke maatschappij groote dien-
sten ,bewezen, want zij was de eenige
macht in het land die in die duigen ten
minsto eenigszins de orde en de rust
bleek te kunnen handhaven. Toenzij tem
slotte iegen het einde van den zomer —hoofdzakelijk ten gevolge van haar wei-
felende houding in zake de levcnsmidde-
lenpolitiek — zich gedwongen zag af te
treden, werd duidelijk, dat thans de klas-
senstrijd met grootere lelheid dan ooit
te voren moest ontbranden.

Deparlementaire taktiek in
miscredot.

Groot waren de verwachtingen ge-
weest die de Finsche arbehlers.van het
kiesrecht, dat zij in 191 Gverworven
haddon, hadden gekoesterd, weinig had-
den zij bereikt. Tijdens het Tsaristischeregime hadden de leidende kringen vande Finsche bourgeoisie Let Tsarismege-
bruikt als een steun tegen de arbeiders.
klasse, en verscheidene hervormingen,
door ven JL»anddag aangenomen, moesle.i
mislukken door het uitblijven van de
allerhoogste stuiktie. Toen nu in IÏM7
do Landdag met een sociaaldemokratischa
meerderheid bijeenkwam en inderdaad
een aantal belangrijke hervormingen
doorvoerde, werd hij door de regeering,
van den heer Kerenski ontb>nden, een
daad waartoe hij als het hooid derRus»
sische regeering het recht had.

Geen wonder, dat onder dergelijke om-
standigheden het geloof van de arbei-
ders in de parlementaire taktiek aan
het wankelen werd gebracht. Een on-
miskenbare toenemende sympathie voor»
inüten-parlementairisdie strijdmiddelen
kwam tot uiting. Het parlement van da
straat eischte erkenning. De verbittering
tengevolge \an het drajan met de in-
voering der hervormingen had reeds in,
den herfst aanleiding gegeven tot een
algemeene staking, maar op het oogen-
blik dat deze de geheele maatschappij
dreigde te ontwrichten, besloot de boar-
geoisie eindelijk toe te geven en de wet-
ten betreffende gemeentelijk kiesrechten
den acht-urendag, kwamen tot stand.

Maar daarmede was de ontevrcxlen--1 heid der arbei iersklasse nog niet vaaIde baan, de bedoelde wetten immer»
brachten geen direkte leniging in een
nood Da achturendag was praküsehreeds direkt na de Maart-revolutie Inge-voerd en ue revensmiddelenschaHrd.uiebleef gelijk voorheen. En daaroverwnsde groote massa der arbeiders ontevre-den, toen het partijbestuur na de tot-standkoming dier beide wetten He alge-meene staking ophief.

De tactiek der bourgeoisie.
Een krachtige politiek van hervormin-

gen zou miisschien de arbeidersklaissfli
nog rustig hebben kunnen houden). Maaiv
de Finsche bourgeoisie, die uitmunt door
een buitengewoon gebrek aan doorzicht
zag de massabeweging slechts als een
gevolg van „socialistische agitAiie' ca
hoopte door een versterking van da
staatsmacht de Njoenemcnde ontevreden-
heid te bedwingen.

Reeds in den zomer van 1917 had d<
bourgeoisie een burgerwacht van vrij-
willigers opgericht, wier taak door d«
arbeidersklasse algemeen de onderdruk-
king van de demokratiewerd beschouwd.
Uit tegenweer besloten de arbeiders even
eens tot de bewapening van groepens
van arbeiders over te gaan, zij stelden
de zg.n. „Roode Garden" in. De in-
richting dier beide organisaties was vol-
komen militair.

§ 15. Men jean do verschaffing vanvoedsel enz. niet eischen: alloen voordo arme k inderen. De kinderen, dia
geen behoefte zouden hebben daar-
aan zijn zeer weinig talrijk
.'ergeleken bij de maesa, oio ze wel
noodig heeft. De verdeeling van de kin-deren binnen de school, in armen en
rijken, moet worden verworpen. Dezeeisch is vooral van belang als men op-
komt voor deelname der kinderen aan
de voor de maatschappij nuttige en pro-
ductieve arbeid der kinderen en tegen
loon-arbeid van kinderen.

S 10. De school is het instrument derklasseheerschappij, eenerzijds, hoofdza-kelijk dank zij het feit, dat de centrale
macht in de mogelijkheid verkeert zekereleerplannen op te stellen en te doenuitvoeren, en anderzijds dank zij hetvermogen om op zekere . ws>e een £C*hoorzaam onderw■ ijzerspersoneel uit tekiezen. Dit laatste vooral ia nadeelig.
De verkiezing van de onderwijzers heeft
ten doel het te verlammen. De directe
verkiezing der onderwijzers door de be-
volking is noodig, want zij bewerkt de
deelname van de bevolking aan do or-
ganisatie van se*hoolzakcn, maakt dathet

Ilor doel van de school is niet de
ople' " ' tot eng specialisme, maar het
vorn .1 van menschen, die voor alle
soorten van arbeid geschikt zijn. Marx,
legde juist altijd den nadruk op de
noodzakelSjkheld van polytechnisch on-
derwijs, dat van groote beteekente is
voor bet onderwijs in het algemeen. In
het begrip „polytechnisch onderwijs" is
begrepen het onderricht in deu land-
bouw, in de technische en in de kunst-
ambachten. De practisebe kennis van de
verschillende takken van arbeid begun-
stigt de lichamelijke omwikkeling en in
't algemeen den groei van het vertrouwd
raken met alle soorten van arbeid.

In liet tijdperk van de groote Fran-
sche revolutie waren het Lavoisier ca
Condorcet, die het „polytechnisch onder-
wijs" . eischten en de volksmassa's .«leun-
den hen toen. Dit onderwijs werd _%■
eischt door democraten, zooals Rousseauen Pcetalozzi ; R. Owen heelt gepoogd
het le verwerkelijken ; Marx en Engels
hebben het ei> voortdurend over.

Hier moet nog aan toegevoegd worden
de noodzakelijk van de innige verbin-
ding van ,het kinderonderwijs mei de
voor de gemeenschap nuttige en produc-
tieve kinderarbeid. De burgerlijke mo-
derne pedagogie bc.oogt de noodzake-lijkheid van de verbinding van onder-
wijs met productieven arbeid, maar de
productieve arbeid, waarover zij het heeït,
is grootendeels veeleer van onbetcekenen-den aard Het is noodig, zooals Marx
dat aangeeft, om dezen arbeid met de
productie le verbinden, het ,is op dezevoorwaarde, dat hij m groot belang
voor de opvoeding zijn zal-Ala men de deelname van de kinde-
ren en dc jongelieden aan de productie— door bemiddeling van de school *—.
niet verlangt, zai men het verbod vankinderarbeid beneden den leeftijd van 16
jaar niet kunnen eischen. Dit zou gelijk
staan met hen te ontrukken aan de
arbeidersklasse, om ze onder den invloed
van de bourgeoisie te brengen. Het ven
moet het ander aanvullen. Alleen de
nauwe verbintenis tusschen onderwijs enarbeid, die productiel en van nut is voorde gemeenschap, kan het klassekarakteronderdrukken, dat, zooals Marx het ii\bet „Communistisch Manifest" heeft aan-
gegeven, de moderne school draagt. De
verdeeling der school in middelbare enombachtscholen (vakscholen) is de uit-
drukking van het klassekarokter . dermoderne school. Zij kent twee soorten
van onderwijs ! de' eer,e — de middel-
bare school — wordt beschikbaar ge-
steld voor de zoi3vn der bourge Visie,
de ander© — de ambacbtschool. (v»k-
BOhooJ) — is bestemd voor dekinderender iiroletariêis. Het is hierom, dot naeisch van vnfc- of ambachtsonderwijsdoor do sociaal-democratie moet wordenverworpen.

3

Finland is het land waar de invloed
van de proletarische revolutie in Rus- ',
land zich het eerst en het sterkste deed
gelden. Maai- het zou een grove onjuist-
heid zijn de revolutie van het Finschc
proletariaat slechts te beschouwen als '
een navolging van de revolutie van het}
Russische volk. Reeds sedert lang was j
een revolutionaire strooming onder de j
Finsche arbeiders merkbaar en dc oor-
zaken daarvan zijn uitsluitend in Fin-
land zelf ie zoeken. |

De belangrijkste dezer oorzaken: was
het gebrek aan levensmiddelen-De prij-
zen der levensmiddelen zijn in Finland
gedurende den oorlog onrustbarend ge-
stegen — mei 400 eu öOO procent — (
oneindig meer dan de loonen der ar-
beiders. Het gevolg van de duurte, die,
deels haar oorzaak vond in de geïso-
leerde ligging van Finland, deels echter j
in de schandelijke spokulatiezuchi, was
natuurlijk in de eerste plaats een daling j
van het levenspeil van de Finsche
arbeiders, dat toch reeds nooit de hoogte
van dat hunner klassegcnooten in West-
Europa had bereikt. Weliswaar heeft de
Finsche arbeidersklasse sedert tien jaar
het algemeen en gelijk kiesrecht en was
het resultaat der verkiezingen buitenge-
woon gunstig, maar in het jaar 191Ö—■
1916 werd de Landdag niet bijeenge-
roepen en de tsaristische regeering met
haar filialen te Helsingfors — de uit
Russische generaals samengestelde „Fin-
sche" regeering — hcersehte
en besliste over het lot van het Finseho
v olk. Haar levensmiddelenpolitiek bestond
in de invoering van maximumprijzen, die
in het dagelijksehe leven echter herhaal-
delijk werden overschreden. Om de ver-
meerdering der productie echter bekom-
merde men zich totaal niet.

Niettegenstaande de omat&ndigheden
buitengewoon ongunstig waren voor deontwikkeling der arbeidersbeweging, nan*deze in de ecy-ste ooi-iog6jaren evenwelgeweldig toe in verband met de sterk ver-
meerderde vraag naar arbeid, een ge-
volg van den oorlog. Iïistinkunatig voelde
de arbeidersklasse, dat haar grootste
kracht haar organisatie was. Toen dan
ook de Russische Maart-revoluüo ntlo
hinderpalen uit den weg ruimde, diohet
Tsarisme kunstmatig in liet leven had
geroepen, stroomden de arbeiders in zoo
grooten getale tot de organisaties toe,
dat er thans in Finland feitelijk geen
ongeorganiseerde arbeiders meer zi„n.
Do landelijke vakcentrale omvat dan ook
reeds ongeveer 170.000 leden.

De krachtige organisatie versterkte ïj\
de Finsche arbeidersklasse het gevoel
van eigen kracht en zelfvertrouwen in
hooge mate. Het was duidelijk dat eenverscherping van den tgasseastrijd on-
vermijdelijk was. Een uiterlijk * teekenvan de toenemende macht van het pro-
letariaat was het feit, dat do sociaal-
demokratie in den Landdag, die onmid-dellijk na de Maart-revolutiebijeenkwam,
een, zij hei ook slechts geringe meer-
derheid telde.

De sociaaldemokratie was dus in
Maart 1917 genoodzaakt, een nieuwe
regeering le vormen-. Toen echter ont-
brak haar nog het klare bewustzijn va»haar macht, dat haar jn staat gesteld



Zoo is het ook zen- eenvoudig om to
zeggen, (ik herhaal dit on. het gewicht
der zaak) dat9 het zegevierende revolu-
tionaire proletariaat niet een vreemd
land zal aanvallen, omdat het dun - pro»
letariërs zou dooden. Maar de I
seko revolutionairen voc-hten alia
vreemde lauden, iv dc Ukraine, iv Fin-
land. Zij moeten her doen om de revo-
lutie te >docn zegevieren. En wanneer
in West-Europa do revolutie
uitbrak, dan zoudon do Duit»
sche revolutionairen de nog
niet „rijpe** landen te hulp
k o m c n\

Dit was het begin van de proletari-
sche revolutie in Finland.

De door het sociaaldemokratische par-
tijbestuur benoemde regeering nam reeds
den' 28sten Januari het rogeeringspaleis
fa bcalt. De burgerlijke beambtenwaren
pevlucht en de nieuwe regeering ver-
deelde de verschillende werkzaamheden
Onder de pnrtijgenooten die thans van
Olie kan-en toestroomden om de over-
tarintoing van de proletarische revolutie
le helpen bevechten. De eerste publieke
daad der nieuwe regeering bestond in
publlkatle van haar beginselverklaring.
„Wij zijn soclaal-demokratem. — zeggen
k\\ — en ons program Is socialistisch".
Maar, luidt het verder, het succes
hangt van de arbeiders zelf af; alle
arbeiders worden opgeroepen om hun
jverken en hun leven to geven voor de
zegepraal van de revolutie.

De nieuwe machthebbers.

Ia Wiborg — in het Oosten vaa
ï'inland ,— had de Roode Garde een
burgerlijk wependepot ontdekt en in be-
klag genomen. Dit diende de burgerlijke
3£cmoentelijke overheid tot voorwendsel
nut met toestemming van de regeering
pen. uitgebreide burgerwacht naar Wi-
jborg over te brengen en weïdrastreden
m Roode en de Witte Garde Garde in
He straten van de stad. De bedoeling
gps ontegenzeglijk do verbindingtusschen
Hctlslngfors en Petersburg te verbreken,
hm zoodoende te verhinderen dat de
Koode Garde wapeus en verdere hulp
ran de Russische kameraden zouden ont-vangen. Tegelijkertijd word bekend dat
de regeering de noodige maatregelen had'getroffen om uit de noordelijke piovia-
ile. waar de burgerwacht buitengewoon
fetei-k was, enkele afdeelingen naarllel-
ttagtors over te brengen.

De regeering dus heeft do burgeroor-
log begonliesi en de arbeidersaetten hom
voort. Het sociaatdemokratisehe partij-
focotuur- benoemde een bijzondere kom-
itolaale, die de politieke leiding van de
partij op zich zou nemen en deze kom-missie gaf Zondag op 27 Januari een
manifest uit, waarin de arbeiders vaa
Finland tot den revolutionairen strijd
jjFOrden opgeroepen. Deze en volgende
Sagen vluchtten de leden der regeering
m het geheim uit Helsingfors en be-

Saven zich naar het Noorden, waar
e gewezen Tsaristische generaal Man-

herheem, een Fin, aan het hoofd van de
fclaaar ret*eeringstrouwe burgerwacht
Irt-rd gesteld. De oorlog begon.

Deregeeringaan het werk.

Steeds dreigender reactie.
Tegen het einde van het jaar UUT

iVerd in den Landdag dia thaus» over een
fiburgevfijke meerderheid bescfeikta, een
m_l_a ingediend lot höi"3tel van het Fin-
lelie leger dat sedert 1901 niet meer
Bestond. Dit voorstel werd door de so-
Bjaaldemokratische fraktie bestreden met
Si de macht die in haar was en de
Boeiaaldemokratisi ho jeugd-orgamsatia
Sreigde met staking tegen den dionst-
pficht indien iiet voorstel zou wordea
aangenomen.

Hoewel voorloopig het gevaar was af-
gewend gaven do burgerlijke vertegen-
woordigers hun lievdiii^dcükbeeld
üiefc op.

Ondertusschen echter eischte de bur-
gerlijke regeering, die geheel onderrecht-
SeUen invloed stond, een krachtige pe-
titie. De bedoeling was deze politie to
vormen uit diezelfde burgerwachten van
Vrijwilligers, die de arbeiders "hadden
[leeren beschouwen als strijdorganisaties
'der bourgeoisie. De verschillende bur-
gerwachten zouden wettig worden er-
kend en vanuit eon centraal orgaan, dat

É
onder toezicht der regeering zou Btaan,
{voortaan worden geleid. OU ,voorstel dat

Landdag aannam met alleburgerlijke;
omen voor en alle socialistischo stesn-
i tegen, werd door de arbeiders als

onbesehuamdo uittaiting opgevat,
ms was eea botsing onvermijdelijk,

fcvsr«i& !" 'b op den buUengew*
fjjfeu partijdag in November 1917 werd
gruk óver deze vraag beraadslaagd. Toen.jyerd zij e\ eawel ba negatieven zin be»Kntwoord, in verband met de ontzaglijke
Bioeiliiuhßih-.il. waarmede een proletarisch
b«Tvi.v.d zonder twijfel te kampen zou
nebben. Maar de burgerlijke machtheb»
! -den er wel voor dat de revo-
hiilouaire gedachte oniev de arbeiders
M-jt uitsterven kou.

Het was wel zeer gemakkelijk om te
zeggen: „Het proletariaat is niet ge-
schikt voor wapengeweld, het wijdt zch
aan de productie." Maar dit Ba niets
daa eea uit den weg gaan voor de
moeilijkheden. Want het voorbeeld vaa
Rusland bewijst dat juist de bui entand-
sche vijand de revolutie bedreigt, en dat
men dus dikwijls zal moeten vechten.

Het is wel heel eenvoudig om te zee-
gen, dat wapengeweld hoogstens een
secondaire rol zal spelen, want dat „zo-
lang het proletariaat nog niet zooveel
kracht, zelfopoffering, eenheid, durf heelt
als noodig is, het ook niet rijp is om
vrij te zi;n; heeft het door voortdu-
renden strijd die riipheid verkregen, dan
is de revolutie onvermijdelijk." De moei-
lijkheid zit juist daar, dat dewerkelijkheid
niet wacht op de rijpheid. De werkeli.'--
heid wacht niet af wat de school, de
theorie, zegt dat zij afwachten moe=t.
Men moest soms revolutie maken vóór
de rijpheid er is. Duitschland en Enge-
land zijn alleen rijp voor het socialisme.
Maar als, wat wij hopen, de revolutie
In die landen komt, dan zullen Frank-
rijk en meer landen in West-Europa,
die nog niet rijp zijn, moeten volgen.
En dan zullen ook de wapens gebruikt
worden.

Als ik zag dat dit do beste weg was
on. het internationale proletariaat tot Een-
heid te brengen, zou ik dan die taktiek
niet kiezen ?

Was het trouwens niet Marx, die ons
in het Communistisch Manifest al aan-
ried om de heerschende klassen tegen
elkaar uit te spelen ? Daar stak ook
geen socialisme in ! En zouden.' wij wat
wij eens la den nationalen strijd deden,
nu niet mogen doon in de groote inter-
nationale politiek ? Als ik zag dat fk hot
proletariaat zou benadoele» door één Im-
perialisme auart te verslaan, zou ik dan
niet de voorkeur er aan Reven ze boidon
tegelijk te verslaan ?

Welnu, ik geloof dat zij zich hier-
door : het Eügelscli-Ameiikaan.-cli Impe-
rialisme niet te helpen, laten leiden, en
dat ze als zö het Duitsch Imperialisme
hadden kunnen vernietigen, het niet
hadden gedaan, omdat ze wisten dat
daar aan den anderen kant, in het Wes-
ten, een ander niet minder gevaarlijk
Imperialisme staat, .dat door den val van
Duitschland, misschien of waarschijnlijk,
oppormachtig zou worden.

Ik geloof dat A. P. dit zelf ook wel
zou zien, als .hij zich meer in do details,
de bijzonderheden van dit vraagstuk bad
verdiept.

In de Ukraine en in Finland te hulp,
en brengen dus reeds en helpen de re-

e iv het vreemde land.
*.*

En dit brengt mij van zelf tot hei
nieuwe argument .«lat ik gebruikte iv
mijnt vorig artikel : Dat de Russen,
toch niet alleen niet meer kunhen eu
de boeren niet jiieer willen vechten, maar,
dat de Maximalisten, zelsSs al konden zij.
het, de Duitschers geen vernieti-
gende nederlaag zouden willen toe-

' brengen, dat zij hoogéteasi hen uit Li-
thauen, Polen an Rusland zouden werpen,
maar niet Duitschland binnendringen om
zijn.' Imperialisme te vernietigen, pm-
dat zij daarmede het Engelsch-
Amerikaansche Imperialis-
me óp de been zouden bren-
gen. A. P. spreekt van dit argument
met eenige minachting. Wetnu, dit argu»
me,ui ligt mij hoog, vooral ook omdat ik
op dit punt vau de redactie van de Tri-
bune afwijk. De strijd tegen het Impe-
rialisme is nieuw. Hij is ingewikkeld ca
do theorie er vau dus moeilijk. Ik zal
hierop dus ook nog even naderingaan.

A. P. zegt: „Wat voor socialisme
ligt er in een politiek, die de twee
groote weieldimpeiiajisineii beide iv
wil houden om ze tegen elkaar uit te
spelen (dus .wereldoorlog tegen elkaar
te laten voeren ? Konden de Botejewiki
het Duitsche imperialisme vernietigen,
dan zouden ze het niet laton ; want dat
was een groot gewin voor het socialis-
me, dat dan de een van zijn beido,
groote vijanden overwonnen had; dan
bleef alleen maar de andere vijand over,
wlcnß positie daarmee tegelijk innerlijk
geschokt zou zijn. Dat de Bolsjowiki
zich door zulks een burgerlijk-slimme po-
litiële zouden laten leidon in hun inter-
nationale politiek, acht ik uitgestoten."

En ook hier bewijst de praktijk dat
ik gelijk heb. Want de Russische irevo-
lutionairen komen al de revolutionairen

Blijkbaar begrijpt A. P. mij niet. Ik
keur het af als arbeiders in dienst
van hun eigen rogeerlng een
vreemd imperialisme willen doen vallen.
Immers zij versterken dan hun eigen
imperialisme. Maar ik keur het goe d,
al 3 een proletariaat dat zijn eigen re-
geering heeft neergeworpen, zich danook
tegen het vreemd imperialisme keert. En
Ik geloof, dat alle revoluJonairen, ook al
moesten er in den eersten strijd eonlgen
van hen door mede-proletarlörs vallen,
de revolutionairen uit het vreemde land
gaarne zouden zien komen.

A. P. schi.nt te meenen dat ik niet
zou wiilen dat proletariërs door strijd
met de wapenen de revolutie In een
vreemd land zouden brengen. Hii schr'.'ft
immers ; „Rekent men er op dat een
militaire omverwerping van bet vreemde
Imperialisme daar de revolutie zal doen
losbarsten, dan komt dat neer op eea
goedkeuring van de taktiek der Engel-
sche regeeringssoclalisten; en dit is
Gortera bedoeling natuurlijk niet."

Ik stel daar nu tegenover: Bewijst
de prak t ij k In Rusland nu niet al,
dat ik gelijk heb ? Wat doet Dmitsch-
land f H** helpt de Ukraine en Fin-
land en hervat misschien den oorlog
tegen de Russische revolutie. Hadden de
Russen dus niet, als zij konden, moeten
doorvechten, de Duitschers " terugdringen
alt Litthauen en Polen, en, afgezien van
het Entente-ImperiaUsme, het Duitsche
Imperialisme eelfe vernietigen? Do vraag
is haar eigen antwoord.

Met geen woord heb ik doen denken
dat Ik den stakingsmoed geringer acht
dan den moed In Moedigen strijd. Hij
kan even groot, hij kan nog grooter zijn.
Dit hangt van de verhoudingen en de
personen af. Dus al wat A. P. daar-
van zegt, raakt mij niet. WeS heb ik
over het geweld en den moed daarbij
een andere meening dan hij. Van die
meening zal ik mij los maken ala het
socialisme is bereikt, oerder niet. i—

Maar laat elk op zijn wijze zang wordenlDe hoofdkwostie tusschen ons was
deze: zouden do Russen, als zij de
kracht hadden, het Duitsche Imperialis-
me zulk een slag geven dat het viel ?
Ik zeg : „Ala ik voor het oogenblik af-
zie van het EngeSsch-Amerikaanscke Im-
perialisme, Ja". A. P. zegt Neen. Hij
voegt bij zijn argumenten (het niet kua-
nen, het niet willen der boeTen, enz.)
nu nog: „De Russische proletariers
zouden dan Duitsche proletnriörs dood-
schieten. Dit gaat tegen het gevoel In
en het is ook niet doelmatig, want het
Duitsche volk, heersebende en beheerschte.
klassen, zouden daardoor ddchter aan-
eengesloten wordea".

Zóó moeten wij ook nu trachten ta
doen. De strijd tegen het Imperialisme
i 3 oen internationale, binnen itort theo-
retisch op de internationale congressen.
Ou praktisch in den tezamen, Internatio-
naal, te vooren strijd. En tot iMeu «tnjd
behoort de strijd met het wajwige.veld,
en zijn theorie. — Dus ook Met- klaar-
heid boven al in de S. D. P.

In dit verband wil ik wijzen op een
vaagissing van A. P. iv ecu der laa-sta.afleveringen van de Nieuwe Tijd. Hij
schrijft daar, sprekend over het program
der Bolschewiki, dat hun de eer toekomt
de noodzakelijkheid dezer maatregelen
bet eerst le hebben gezien. Dat is onjuist.
Dio eer komt toe aan A. P.'s eigenparlij,
de S. D. P., die lang voor de Russisc'ua
revolutie, ia 1915, da voornaamste dezer
maatregelen voorstelde aan de couferentie,
le Zimmerwald. *

Ik L ii-;i da der Tribune
ii ij niet vervelend -vinden, dat ik op de
taktlek tegenover het lniperi**isme tel-
ken* terugkom en ook nu nog eens
tegen hei artikel,vaa A. p.,onderboven-
staande titel ia het nummer van _i Febr,
tk beu " het niet eens met A. P. dat deze,
kwescie niet vau groot praktisch belang;
zou zijn. Hoe beter men in theorie ook
het wapengeweld begrijpt, des te beter
zal men het kunnen gebruiken, en het
ii ook niet waar dat wat de massa's
in Duitschland en Engeland zullen doen,
geheel onafhankelijk .ia van onze op-
vat tingan.

volgens mijn geweien, dat na de eerste
daad van dierlijk-ruwe „evakuatio
der oorlogszone" met massamoord
in het eigenlijke Armenië, het uitbreiden
van het systeem vam deportatie met op-
zettelijk laten wegsterven van de ver-
dere honderdduizenden Armeniërs dor
hoofdstad en uit het binnenland — die deels
door hun huis, hun milieu, hunne socialepositie, hunne alleen op arbeid en ver-
dienen gerichte manier van denken to*
een aktief ingrijpen in de politiek In
het geheel niet in staat waren, of die|
gedeeltelijk uit maatschappelijk on in be»,
schaving hoogstaande families, die met
duizonden banden aan het land verboni
den waren, stamden en zich uit rradiHa
of uit verstandelijk overleg steeds vaa
alle revolutionaire complotten anga-ig ""n\A
hieiden, en bovendien alle door cpn tal-]
rijke veel machtiger bevolking van eea.
ander ras omgeven waren —de gemeen-'
sto meest cynische, slechte en verdorven
daad van rassenfanatisme la, die de ge-
schiedenis der men3chheid heeft opgetee-
kend. Een daad, bagnan uitsluitend en
alleen door het gevoel, dat de eigen
oeconomlsehe en KuituTeele ontwikkt*ing
lager slaat dan van dit nïct-Turksche.
element, 'met het doel tot een gewei**
dadige gelijkmaking te komen ten elgea,
bate, en begaan met de Ipffe toosten*» 1
niing der Duitsche regeering, die volks*»*
Tien feiten kende.

to treden. Indien ik dit recht hier uit-
drukkelijk erken, geschiedt dit echter
mot deze groote beperking, dat het jaren-
lange ontzettende lijden van ditaanroof-
zuchtige Eoerden ambtelijk overgeleverde
Folk, dat schaamteloos uitgezogen ca
onderdrukt is, het overloopon in da

der geheele geciviliseerdemensch-
beid volkomen moreel rechtvaardigt.
Nog zoude ik do Turken, niettegenstaande
hunne geweldige schuld tegenover dit
volk n zooverre tegemoet gekomen zijn,
dat ik misschien gezwegen had, ware het
bij executies volgens oorlogsrecht van
eenige honderden Armeniërs of goortge-
l-jko maatregelen — als deportatie f—

tegen eenige duizenden Armeniërs -ge-
Weven, met strenge boperkiogtot alleen.
de mannen. Het is mogelijk, datEuropa
ca Amerika ook nog eenige als repros-
■mille- of voorzichtighoidsmaatregelen te
begrijpen verdergaande stappen tegen
éeelen der mannelijke bovolkiug zou heb-
ben vergeven, indien daarbij bijzondere
wreedheden waren vermeden. Maar van
iet begin ar, werden ook de vrouwen
en kinderen vervolgd, strekte het zich
gelijkmatig uit over de honderdduizenden
Ïewoners der zes Oostelijke provincies

n keamerkio deze vervolging zich door
tiHke dierlijke ruwheid, datAfrikaansche
ji»vftnhand«iaar.smeihoden eu de Chris-

T^Tivarvolgingen «nder Nero, hot eieaigey. 77-ïi danrmeo vergeleken kan worden,
ftdefi» srweem van recht voor de *£DrK.\\&_V._X»m)S-*--SS^

bommen, ondersteund door Engelsch enRussisch geld. op den dag, dat do vloot
der Entente de Dardanellen geforceerd
zou hebben, van plan waren een ont-
zettend bloedbad onder do Turken aan
to richten, ten einde de Ottomaanscho
heerschappij af te schudden. Ik merk
hier uitdrukkelijk bij op, dat mij natuur-
lijk mets vau alles ontgaan is, wat de
Turksche regeering kon aanvoeren als
argumenten legen de Armeniërs; er werd
immers genoeg over uitgeweid in onze
ofticieelo ca officieuse bekendtnakiSngen,
evenals in de verhandelingen van Duit-
sche „kenners van Turkije". „Ik heb
alles onderzocht, en wel reeds
dadel ij k In het begin van mijn
oponthoud in T urkij e, nog ge-
heel in den Turkoptillen geest,
die mij toen beheerschte —staatssecretaris Zlmmerman kan den
datum van zijn brief aan mijne le-hietio
laten nazien, waarin hij over mijn ver.
trouwelijk uitgebreid bericht spreekt, dat
door zijne handen is gegaan pn zijn
belangstelling had gewekt, en bij «al
kunnen vaststellen, hoe ik reeds in den
zomer van 1016 over de vervolgingen
der Armeniërs dacht — en zoo goed
als zonder sympathie voor het
Armenische volk, dat Ik eorst
veel later, door persoonlijken omgang,
ïu zijne hooge inlelleetuecle ejgenedhap-
pen heb leeren kennen- Ik kan hier a-lleen
mijn e over dit alles.
Eft jlaa .e-mit.i*. liaar beste jsreteu en

samoord van vele honderd dui-
zenden to doen heeft.

Helaas was dit niet alles. De Turksche
redering ging nog veel vorder. Zij had
het op het geheele Armenischo volk ge-
munt, niet alloen in Armenië zelf, maar
ook in de „verstrooiing" iv het eigen-
lijke Anatolië en iv de hoofdstad. Dat
waren er nog eenige honderdduizenden.
Zij koa echler niet erg goed op cea
bovolking die èa van het oostelijke or-
logstooneel èn van het Dardauellenfrrat
eenigo honderden KUimcters verwilderd
woonde, hetzelfde voorwendde „Evakua-
tie der oorlogszone" toepassen. Zij nam
daarom haar 'toevlucht tot andere mid-
delen en ontdekte een algemeene
samenzwering onder de Ar-
meniërs van het geheole rijk.
Alleen door zulk eon o cyni-
sche vervalsching kon zij haar
doel ber ei ke n, en haar „wel-
doordacht systeem van ui -
roelïng van het geheele A rme»
nis che ras bereiken. Door be-
wuste misleiding der openbare meening
in de geheele wereld, ontdekte, ja be-
stelde de Turkèche rcgeer'u.-g lokale sa-
menzweringen, vervalsehte alle verband,
om heel rustig hare uitvoeiingscampagne.
maandenlang door te kunnen zette». En
In een serie officieuse artikelen werd
ia de eouraaten van het Jor.g-Turkseh
Comité do bevolking duidelijk gemaakt,
dat alle Armeni jke samen-
jsjvoerderi? waren, fa ttct jraoeni? C«

achija te geven van „militair noodzake-
lijke ontruiming om onlusten te voor-
komen" valt bij zulke methoden volko-
men weg, .en ik geloof ook niet, dat or
èèn fatsoenlijk Duitscher bestaat, die goed
op de hoogte der feiten is, die niet met
afschuw vervuld is tegen de Jong-Turksche
regeering, die koelbloedig de heele be-
volking uit een landstreek neeivelt ca
de rest deporteert met het bewuste doel,
ze onderweg ellendig te laten omkomen.
Wie menschelijk voeU, al is hij politiek
nog zoo vöör do Tudkou, kan niet
anders denken. Ia leder geval ;nerd
door deze „militair noodzakelijke ont-
ruiming" het eigenlijke Armenië ontvolkt; -
hoe dikwijls hebben mij Turken zelf —ik zou namen kunnen noeuTen, maar wil
echter dezo mannen, in doorsnee goede
uitzonderingen op den regel, niet aan
een gevaar van den kant van Énver of
TaUüit blootstellen 1 — verzekerd, dat
men in Armenië zoo góéd als
geen Armeniër meer vind tl
Evenzoo zeker le hel, dat van de langs
moeilijke wegen aan honger enKoerden-
arnvallen blootgestelde en door vlekty-
phus aangetaste deel der bevolking, dat
naar de brandende woestijnen van M>ord-
mesopotamië en Noordelijk Syrië is ge-
vlucht toen de eerste massacres begonnen,
nauwelijks nog een. enkele in leven kan
zijn. Men moét maar eens in oen* statis-
tiek de ' nazien der zas
'Armenische -Vilajete, en men zalkunnen

Ivtetsteliea. dat men hier mot «en AA* twm wjMkh

Öfc TRIBUNE

Proletarisch wapengeweld.

'ile. eenheid van het Proletariaat der
wereid in, en le verkrijgen door den
strijd tegen het Imperialisme is mijn doel,
en de gedachte om ze te bereiken dooi
de boven beschreven tactiek, mijm. leid
draad. Daaraan maak ik alles onderge
schikt. Ik geloof, dat dese tactiek bin-
nenkort de. algemeen geldige der revolu-
tionairen zal worden.

Ook deze regel kan, als alle regels,
'/3ijn uitzonderingen hebben, maar ik ge-
loof, dat hij voor don strijd, die nu «e-
-voerd wordt/ on waarschijnlijk voor na»
lamgen tijd, misschien voor tfoeci. <o
beste is.

En zie, nadat ik du gisreren
ven had, komen vanmorgen do krrn
waarin staat, dat Trotzky in do laat
sto vergadering to Brest-Litowsk, waar-
in hij dus alle diplomatie van zich «I
kon werpen en do naakle waarheid ko«(
spreken, na oen aanval op bedde Impe*
rialii-men, gezegd heeft, dat Rusland niel
meer dccl wilde nemen aan den oorlog^
omdat het niet meer het bloc dr
zijner soldaten wilde vergie-
ten in het belang van één par-
tij togen de-andere. Dat betee-
kent dus : Niet tegen Duitschland 1$
bet belang van Engeland — Noord-
Amerika-1)

Het blijkt dus wel zeer duidelijk, dat
Lenin en Trotzky en de Bolsjewiki In
het algemeen het met mij eens zijn, en
dat zij de eenheid van het proletariaat
zoeken te verkrügen niet door het steu-
nen van het eene Imperialisme tegen
het andere, maaj* door revolutie van
elk volk tegen zijn regeering en door
steun van het eene revolutionaire pro

iaat aan het andere, on dat ik dus
in mün polemiek togen de redaetio vaade Tr.buno en tegen A. P. 2) gelijk"heb
gehad.

13 Febr. 1913. ffl GORTER.
1) Natuurlijk zouden de Bolejewiks

dus ook niet geneigd eijn Duitschland
te steunci om Engeland—A^nerika to
/erslaan.

2) Ook Mulder heb ik htormee weer-
legd.

Onderschrift der Redactie. Ons antwoordhierop is reels gezet en geven wij een
dezer dagea.

Ziehier eenige mogelijkheden v;tn de-
tails, van .bijzonderheden, die een revo-t
lutiouaire klasse moeten verhinderen om
samen met imperialistisch*
Machten een Imperialisme te ver-
nietigen.

De som zal zoo groot ziju dat dit mo->'
is. — Ook dit kunnen db Rus-

sische revolutionairen niet willen.

Die Eenheid bereikt mem, nis men, tea
eerste, elk in eigen land zijn Imperia-
lisme, door revolutie als het kan, be-
strijdt. Ten tweede als men zich inter-
nationaal verbindt om alle ImperialLsmen
gezamenlijk te verslaan. Ton derde als
men als revolutionaire klasse de revola
tionairc klasse van een ander land he*£t.Als men mij vraagt : wat is uw.
taktick dan toch, alwijkend .zoowel vaodie van de redactie der Tribune als van
die van A. P-, dan antwoord ik: DeEenheid van het proletariaat der wereld
te verkrijgen door samen tegen alle lm»
perialismen te strijden, geen Imperialis-
me te steunen tegen het andero, zoo
dat het de overwinning behaalt, elkaar
le helpen in dien strijd des nood 3 ook
met de wapenen.

En dat is : De Eenheid' vaa het
Proletariaat der Wereld, tijdens of na
den oorlog, om samen alle Imperialis-
men, het geheele Imperialisme u
vernietigen. Niet eerst één, waardoor hel
andero machtig wordt, maar alle to
zamen, alle tegelijk. Die Eenheid is een
afdoend middek Die Eenheid kan zeker
het geheele Imperialisme vernietigen.

Die Eenheid wordt niet bevorderd
docjir als revolutionaire kftasee met e e n
Imperialisme mee te doen om
het andere te vernietigen. Want men zou
dan, misschien of waarschijnlijk, dat
andere dat men helpt, sterk maken en
met de verzwakking van het eene, ook
do arbeiders vaa dat eene verzwakken.

Maar er is meer. Dit zijn süeciil»
kleinigheden, omdat zo siecktü
ai ogcl jjk zijn. Ik noem ze sSechtu oni
ie lalen uien dat de zaak niet zoo een»
voudig ia als A. P. denkt. Er is een
ander ding, dat zeker is.

En wat zullen Engoiand enFrankrijk
doen als zij de overwinning behalen ?
Wat zullen zij met de schadeloosteliing
doen, tl'e ik maar alleen noem ? Waar-
toe zullen zij die gebruiken? Om de ver-
minkten, de weduwen, de weezen, de
prolotariërs, en do geruïneerde kleine
buruera en hoeren in hun o>en landen
te heines. Met andero woorden, om de
revolutie in eigen land te voorkomen.

Al was de mogelijkheid klein, deRus-
sische revolutionairen kunnen zelfs de
mogelijkheid niet willen, dat de Entente
op deze wijze tot de alleenheerschappij
komt.

Men zegge oolc n.et : Zoodra in
"Hui e.chand de revolutie uitbreekt, beletten
de Fransche, Engelsche en Amerikaan-
sche arbeiders dea verderen oorlog.
Zeker, oolc dit hop o n wij. Maar dit is
niet zeker. Het Fransche leger en volk

t in groote meerderheid uit boeren,
burgers en klein-burgers. En is in het
Amerikaansche een revolutlo-
naire geest? Ik geloof het niet.
En zien we nu niet dat het Duitsche
prolc'ariaat zelfs tegen de Russische re-
volutie optrekt ?

De Russische revolutionairen kunnen
7ellVi de mogelijk h e i d niet willea
dat de Entente oppermachtig wordt.

Men zegge niet : Vóór dien' tijd is
de Duitscho revolutie uitgebroken en
heeft aan het Duitsche Imperialisme een
eind gemaakt. Want dot ia niet ge-
he e 1 zeker. Een zoo door eon vreemd
Im3perialismo In 't nauw gebracht en niet
ondergang bedreigd land kan tot een-
heid komen. De binnenlandsche revolu-
tie kan gesmoord worden, te zwak blij-
ken, blijven doorsmeulen om te laat,
eerst uit te barsten, enz.

Zoo is het. ook wel héél gemakkelijk
ca eenvoudig om te zeggen dat zulke
overwegingen : Duitschland niot te willen
verslaan, omdat men het' Ëntcntc-Impe-

rialisme niet sterk maken wil, geen so-
cialisme in zich hebben en burgerlijke
politiek zijn. Maar ook hier zak de tijd
bewijzen en do praktijk, dat men dezu
politiek, doze taktick zal noodig hebben
als brood.
'Er nadert een tijd waarin meu den

strijd tegen écn Imperia lis-Yno apart zal
opgeven als verderfelijk .voor hetweriJcl-
proletariaat, en waarin meu maar ééai
strijd zal erkennen : deti .strijd tegen
alle Imperialisiuca gezamenlijk en ,egelijk.

Er nadert een tijd waarin dit de;
hoogste strategie, ook met dc -wapenen,
en dit do hoogste taktiek, ook mot het
uitspelen van de eene Macht tegen do
andere, zal zijn voor het proletariaat !
Er nadert oen tijd waarin de hoogste
strategen en politici, met dit.doel on deze
laktiek, uit het proletariaat zullen op-
komen. -— Zij zijn er reeds : Lenin eu
Trotzky.

Dit alles legen A. P.'s ernstige en
eenvoudige opvattingen.

Maar genoeg. Lnat ons de details
bezien die ook A-. P. zullen moeten over-
tuigen.

Do Russen zouden, al konden ze hel,
de Entente niet willenhelpen om Duitsch-
land oen vernietigende nederlaag toe tg
brengen, omdat zij het Entente-f mperia-
lismo niet sterk willen maken, niet wiMcn
doen overwinnen.

Want wat gebeurt et- als de. Entente
wint ? Men kan zich de gevolgen tóet
te vreeselijk voorstellen. Er zal een oor-
logsschatting (onder den naam van scha-
deloosstellingen) worden geheven, zoo
geweldig, dat Duitschland machteloos
wordt. Allo rijkdom van Duitschland dia
lo grijpen is, zal wordon weggevoerd-
Ik zwijg nu van de andere politieke en
economische verzwakking, ik heb ze in
mijn artikelen genoemd. Doordat alles
zijn Engeland—Amerika dan alleen I
hcerachers.
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