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Het Indisch Defensie-debat.
In het eind van Maart is in de

Tweede Kamer aan da orde geweest
een wijziging van art. 115 van het Re-
je*rings-Reglemeni .si: Hed, Indië, om
de Regeering te machtigen voor Euro-
peanen en inlanders in Indië militie-
pitcht in te voeren.

Dat de heeren in Den Haag allen
evengoed voor de verdediging van
Indie zijn als voor de landsverdediging,
dat weten wij nu wel, en daarover
zullen wij het thans niet hebben.

Waarover wij het wel moeten hebben,
het is: over de kronkelingen van het
slangenmensch Troelstra.

Eigenlijk kan men Troelstra's geheele
optreden in dezen niet beter karakteri-
seeren, dan zijn kolleg» Plejrte — ze
z^n beiden advokaat van kwade
zaken — het gedaan heeft. Deze Min.
van Koloniën pleitte als volgt in zijn
potjes-latijn:

„De geachte afgevaardigde (bedoeld
wordt: Troelstra) heeft nieteen peremp-
toire exceptie in het midden gebracht,
maar een dilatoire. Hij heeft gezegd:
kan die zaak nu geen uitstel lijden?
Temporiseer toch een beetje."

Hetgeen in verstaanbaar Hollandsch
overgebracht ongeveer zooveel zeggen
wil als:

„Troelstra redt zich uit de moeilijk-
heid door zich niet beslissend en dui-
delijk uit te drukken; hij zoekt uit-
vluchten. Hij vraagt naar de bekende
weg, en zegt: wacht even."

Wie bedriegt Troelstra nu hiermee ?
Natuurlijk alleen de S. D. A. P. en de

arbeiders, die naar hem luisteren willen,
want de heeren laten zich niet door
hem bedriegen, al zou Troelstra het
wenschen.

Hoe is de werkelijke positie van
Troelstra en de S. D. A. P. ten opzichte
V3lq de verdediging van Indië?

Ze blijkt uit zijn rede, en is met geen
nitvlucht te verdoezelen.

Volgens zijn eigen woorden biedt hij
weerstand (Handelingen, blz. 2276) aan
de aandrang „geen man en geen cent"
zoowel voor de verdediging van Indië
als voor die van Nederland.

En zelfs als hij, in de huichelachtige
taal der politiekers, spreekt van de
„verheffing van Indië", dan legt hij
evenals de ruiterlijke imperialist Ritsema
van Eek de nadruk hierop, dat deze
„verheffing" dient vooraf te gaan, indien
tr van een verdediging van Indië voor
Nederland iets terecht zal komen.

„Er is behoefte aan, zoo roept de
gnthoeziaste Troelstra dan uit, dat het
Ned. volk wat meer dan tot heden
beseft, welk een groot werk er in Indië
te doen is."

En de man heeft er geen flauw benul
van, dat hij met zijn heele Parlement
juist op het moment, dat het de militie-
plicht in Indië invoert, bezig is heel
iets anders voor te bereiden dan een
groot werk in Indië, en wel: een
groote oorlog voor Neder-
land om Indië. En dat het bovenal
noodig was, dat het arbeidende volk
daarvan het besef kreeg, en zich ertegen
verzette onder de leuze: Indië los van
Holland.

Inplaats daarvan beuzelt „de politicus"
Troelstra notabe.ie op dit moment over
da „opleving van de pacifistische ge-
dachte in de groote massa dervolkeren,
als gevolg van deze oorlog"! En als
hij dai geloof niet had, zoo zegt hij,
dan aou het hem de moeite niet meer
waard zyn, zijn krachten te besteden
mü zijn politieke werk.

Inderdaad deed deze bigotte oude
heer [bigot beteekent schijnheilig, bij-
geloovig, domonoom] verstandiger als
hij maar uitstapte uit de sociale strijd,
nu hij toch blijkt niet het minste in;
licht te bezitten in de maatschappij,
minder, véél minder zelfs dan de kerke-
lijke en liberale politici.

Wat wordt er wel voorbereid, nu de
Jfceer Troelstra van vcede kletst?

Wij wijzen niet eens op Amerika, op
China, werelden die zich ten oorlog
bereiden als nooit te voren, maar wij
v/ijzen op Holland in Indië.

Met de meest mogelijke spoed wordt
de militie voor dc Europeanen in Ned.-
Indië ingevoerd.

De gelegenheid wordt geopend om
inlanders te doen dienst nemen bij de
vrijwillige inlandsche militie; om zóó
het kader te'vormen dat den inlanders
de militieplicht zal opleggen.

Zeker, het Imperialisme graaft hier
ais elders zijn eigen graf.

Den inlanders de militieplicht opleg-
gende, een revolutie haast in het leven
van Ned. Indië, wordt het Indische volk
tot zelf-besef en eigen verheffing ge-
prest. Indië ztl gewekt worden op een
tevoren ongekende wijze door de koorts-
achtige haast, die het Ned. Imperialisme
aanwendt om de verdediging van
het Ned. eezagin Indiëdoor
de inlanders-zelf te doen ge-
schieden.

Ned. Indië wordt thans door het Im-
perialisme geprest het opbloeiende van
Azië [zie Japan, China en de Mohatn-
medaansche wereld] mee te leven. Het
wordt er met geweld ingesleurd. Gelijk
de Compagnie, gewelddadiger en wree-
der dan de Portugeezen, in de 17e eeuw
van het levende Java een dood lava
maakte, om er haar negotie met uitslui-
ting van alle Europeesche en Aziatische
machten te drijven, zoo zal de imperia-
listische roofstaat Holland om jn Indië
een expansie-gebied voor zichzelf in de
eerste plaats te hebben thans van het
doode volk van Indië een levend maken.
En dat dat levende volk, eenmaal door
Holland in moderne klassen gedifferen-
tieerd, geïndustrialeerden gemilitariseerd
met of zonder vreemde hulp van zijn
moorddadige beheérschers af zal vallen,
daarvoor staan ons niet alleen de teeke-
nen der tijden in het algemeen, maar
de teekenen van het verzet in Indië
thans reeds, ook zonder dat ,wij die
teekenen wenschen te overdrijven, borg.

Gelijk Busken Huet in het Land van
Rembrandt ons bijna ondanks zichzelven
het gruwelijke verleden der Hollanders
in Indië doet zien, zoo toont Augusta
de Wit in Ospheus in de Dessa ons
de nog bestaande haat en vrees van het
overwonnen ras voor het overwinnende;
maar naast de haat komt lang-
zaam, o zéér langzaam, doch ieder
oogenblik kan een groote gebeurtenis
die stap gelukkig verhaasten, de hoop
in het eeuwen onderdrukte volk de
vroegere vrees voor het brute, wreede
en laffe Hollandsche handelsvolk ver-
vangen.

De opstanden zijn immers niet van de
lucht. Niet alleen Djambi, Palembang,
Tapanoeli, de Bataklanden en Atjeh op
het meest door het Imperialisme be-
vangen Sumatra, niet alleen verzet op
Borneo, Celebes, Flores en de Riouw-
eilanden, maar ook da langzaam toe-
nemende beroering op het oude Javatoonen dit aan.

Wij kunnen de vrijmaking van Indië
aan de door het Europeesche en Azia-
tische Imperialistische gewekte volk zelf
overlaten; wij hebben voor de losmaking
van Indië te strijden ten bate van het
Nederlandsche en het internationale
proletariaat.

Door de strijd voor de onmlddelijke
losmaking van Indie voeren we, evenals
door die voor onmiddellijke demobili-
satie, de strijd tegen de komende oor-
log, waarin het Holiansch kapitaal ten
bate zijner uitbuiting van Iridiö hetHollandsche proletariaat dreigt te storten.Maar boyendien voeren we onder deleuze Indiö los van Holland een voor
het internationale voorbeeldige, daad-werkelijke strijd tegen het internationaleImperialisme, waarvan het Hollandsche,gelijk bekend is en de oorlog ten over-vloede heeft aangetoond, een der meest
woekerzuchtige takken is.

Die strijd moeten we evenwel niet
voeren tegen de familie Van Heutsz,
gelijk de „temporlseerende" Troelstra

doet om de temperende andere liberalen
-te kunnen sparen, maar we moeten hem
openlijk voeren tegen gansch de Neder-
landsche groote en kleine burgers, die
aan het Indische Imperialisme verkocht is.

En we moeten ons in die strijd niet
laten kortwieken door een z.g.n. Volks-
raad, die slechts de Indische bureaukratie
op nieuwe banen voert, gelijk de zgn.
nieuwe koers der Hohenzollerns de
Pruisische. Evenmin als we ons laten
ophouden door huichelarijen als: Voogdij
over Indië, Indisch Gemeenebest, aan-
staande zelfstandigheid en dergelijke, die
er alleen toe dienen Indië des te gron-
diger zélf voor de koster, te laten op-
komen, die de uitbuiting van het land
ten bate van het Ned. Imperialisme, mee-
brengen.

Het revolutionaire proletariaat is in
tegenstelling tot Troelstra en de S. D.
A. P. voor deonmiddellijke en
totale verbreking van het
gezag dat Holland over Indië uitoefent.

Indien we zoo ten opzichte van Indië
staan, dan doen we dat op degemelde
algemeene gronden, maar we houden
evengoed in het oog de ontzaglijke las-
ten, die het Hollandsche arbeidende volk
persoonlijk en geldelijk te dragen krijgt,
indien de misdadige uitbuiting van Indië
door Holland nog eenige jaren blijft
doorgaan.

Reeds nu wil de door de S. D. A. ?.
gesteunde Kageering een vloot van 4
linieschepen, 5 verkenningskruisers en
25 onderzeebooten, een vloot die min-
stens een 300 millioen direkt kost, die
voorts jaarlijks een uitgave van een kleine
30 millioen zeker meebrengt, en diebemand zal moeten wo.den met dejongens die daartoe in- Holland do«r de
wet zullen worden gedwongen.

Men lette op, dat Troelstra en zijn
vrienden reeds zóóver met het milita-
risme meegaan, dat Troelstra mededeelde
[blz. 2273 van de Handelingen) dat hij
zijn stem wèl aan een aantal onderzee-
booten zal geven.

Welnu, wie over de staart komt, komt
over de hond van hd Militarisme.

De moties der Russische
Socialisten te Kopenhagen

Unz» partijgenoot Boraizkfr, ddo toto.
paniMKgen in ballingschap leefde, zoudoit»
onlangs, op 't punt van naar Rusland te-
rug to keeren, dc volgouda «noties, niet 't
verzoek dezo in de Tribune ta publioeo-
roa. Onza lagers zullea daaruit zien, hoc
alle llussisoho sooialistlsoao groepen «aa
do lormalo van den „vrede zonder an-
naxfttiea en oorlogssohattiag" vasthouden.
Aan di liamd van een artikel van Lattin
in ha ZiüriohacfcK „Volksceolit" zullen wij
eerstdaags duidelijk maken, in ireiken zin
da revolutionair o itussischa «cKsialiston d»zc
loniiuia intoi^reiaeri.n. IL E. 11-

Da Rüselache» Poolsehe ca Joodscho af-
öeelmgec dei soóWfistisèlw groepen te Ko-
poniingen, don icon Maarl in al^emoeao
vergadering bijeen, namen, na den stand
van zake» iv Itualand bespraken ta heb>

bon, da volgende resolutie witi :
Da omvorworping dor autokratio, het

erfdoel, vooi een reoka van geslachten
van Kussischa rcvoluUonairon nagelaten aan
do caiitocratio, Ss door don druk van tot
opgwrtana volts tot een gelukkig einde ge-
braelit. Maaj voos ons, rev. socialisten,
iredon naast do taak dai? naüonaal-politïeke
bavïi_illng, onmiddellijk in verband mei het
huidige woreldkonflikt de! saioongeateldo
algemoea sooiallsüschs opgaven. Da demo-
oratiso-rbig van hot liusaischa rijk, die
onder dea druk dor arbaidende klassen kan
voortsohrijden lot de totstandkoming esner
werkelijk» volksregeering, sal het aan de
socialistisch» massa'! vaa I'usland — die

geon bolang hebben bij da pogingen tot
onderdrukking van vrwoiüda volken —mogelijk maken een eeer sterke faotor te
zijn bij hel tol stand koir.an van een vrado
zondoi annexaties ol oorlogsaclialtlngen, een
vrado. dis alla Europeasohe nationaliteiten
ren elka verdrukking es vernenleriiig he-vriidl.

Wij drukken de Hoop uit, dat de revo-
laiiotutara beweging in Rusland het sein
zal goven tot een energieke revolutionaire
boweging in alla landen van Europa*, in
da eerst» plaafct in dia landen, welko in'

deu wereldoorlog meegaalrent zijn gewor-
den, en dat zij do interufttioaialo sodaial-
denaokraUo aal voeroa op don weg . van
dg worsteling dG verwezenlijking van
huri Idealen — den weg van dea strijd
voor het socialisme.

EopaahsiSïflio groepen :
BusaisCha Soc.-Dcm. Arbeiderspartij.
Her. Soc Partij.
öcw.-IJem. ven Polen en Litlianea

(beiufl iTaotta»}.
Soc. Partij van Polea (doHnkerajae).
Algemeene Joodsehe ArbeidtriAïoafli.

11.
Uezclli« vergadering vareoujgde zich in

dt volgonda r3Solutie van het iiiiera*iioüalo
proletariaat j

!,« vergadering der socUiiïiisolie groe-
pen, ücaooraad tol- do versc'eiüesiaß socm-
UstiJibfl parujea vnn Kusland ca Polen,
konsutteori niet voldoening, n« de ornwen-
.etiug dio bastg is aieh in Rusland le Tot-
a'etitcti, bcsjiroitea te hebben,, d*t — ouaf-
natu-ci^t van en ook tegen den wil der
nieuwe regeering — niet het onverantwoor-
delijk tsaristisch bewind een der hinder-
palen is opgeruimd, oia da teak der socia-
listen licleaiiuerdau, otu cv-n spoedige frette
zondet annotaties, zonder oorlo^saoitatrtng
en zondes owtrtjkking vaa welite nationa-
liteit ook. tot «and to brengen. Wi] zijn
overtuigd, dat hel vrije volk in het rrije
ltttslend ninaner mco zal werken tot de
onderdrukking van welke andere nwonali-
tets ook; ca liet als zijn taak in de inter-
nationalo politiek zal gevoelen, andere vol-
ken de burgerlijke gelijkheid en vrijheid
deejtaiitig to doen trorden, di» het zeit
bfts'.t. Wij, Uuaeiscke soci&listen, rakonen
oe'. onr.a naflsto polüieko vcrplich'ing, voor
het spoedig; afbraken van. den oorlog op
bovm^enoeuièa grondslagen en voor do be-
vrijding der nwnsobheid on do verwezen-
lijking dei kulttiur voor het soeUliamo te
strijden. Kn wi; mecnen liet recht la heb-
ben, ons ta woaden (ot het proletariaat
v*n "IU oorlogvoerende lamlen om hun er
op U wijden., dat do bevestiging vat» hot
rseda bereikto ca do vordare dan»krati*9o-
-rlaéJ T*n Hiwlaaid in hoogo mate ajöhan-
keüjk is van do caho, dio do Russisohe
revolutionair» beweging in andere landen
vinden zal.

J 4 reeds moet worden gesloten tusschen
vrijt volken onbolomraard in hun soeverei-
nen wU en burgerlijke vrijheid, «n waar-
van allo dealen der baroüing gelijke poli-
liaka rechten boeiden.

(Deeelt&a oiKicr'eekapa*i-ss,

111.
Verklaring van de Poolsehe Sociaal-dèmó-

k raten.
Wij, Poolsehe sociaal-democraten asnva-ar-

den het beginsel, neergelegd «ti de resolutie
van de al^meeue vergaderin; tn verklaren:

Dg bloedige kotoaen vau internationale
broederschap, "die ons samenklonken in de
lange jaren van gemeensch&ppelijken strijd
vooi 64 geheel» bevrijding van alle slaver-
nij en alle uitbuiting, zijn geen oogenblik
verzwakt door de huidige wereldslachl'mg ca
d» vaneenscheuring der volken.

Door de rijen der bajonetten Iteen reikt
thans het Poolsehe proletariaat aan bet Rus-
sische volk do broederband en, gesdta&rd
om bet ouda vaandel van de revolutionaire
Internationale, hert het de leuze aan: Oor-
log aan den oorlog, tot omverwerping van
de kapitalistische orde, tot opheffing van alle
verdrukking, waar en onder welke vormen
ook !

Wij, die in den Strijd voor de bevrijding
van 'ana land, vereenigen met den slrid
voor de vernietiging van het huidige Impe-
rialisme, wij proteoteeren met al onze kraéht
tcgon olk streven van da nattonolistische
kliek, die onder machtiging der sociaal-pa-
triottische renegaten van Polen, het Pool-
sdte volk wil meesleuren in de oorlogs-
slachting, om te voldoen aan de verlansena
van imperialistische regeeringea of ln de
illusie van huidige „zelfstandigheid!" door
do omvorming van het nieuw geschapen ko-
ninkrijk tot een Imperialistische kolome, on-

der den uiierfiljken schijn van „on&ütanïa.
iijkheid".

Kopenhaagsche aMadtngen i De sociasS-
<lemoki'ati« van Polon en Lilhanen (l>eidf|
frakties). De Poolsdio socialistische partij
(linkerzijde).

Het Pruisische Kiesrecht
De eerste uitwerking van deRussische

Revolutie op Duitschland is zichtbaar
geworden.

De keizer heeft in een brief aan
Bethmann-Hollweg een hervorming van
het Pruisische kiesrecht aangekondigd,
Waarom juist nu? De heeren voelen
nattigheid en trachten bijtijds hun boeltje
op het droge te brengen.

Men zou zich echter zeer vergissen
als men hier van een voortschrijden of
overwinning der demokratie ging spre-
ken. Zoo gemakkelijk gaat dat niet. E(
is nog geen stijgende, bruisende vloed.
Er is ontevredenheid onder de arbeiders
en gepruttel onder de bourgeoisie, maat
er is nog geen storm, geen oproer, geeti
massabeweging. En goedkooper is eefi
werkelijke demokratie niet te krijgen.

Het geldende drieklassenkiesrecht is
zóó onmogelijk en belachelijk, dat ook
de liberale bourgeoisie reeds lang op
kiesrechthervorming aandrong. Niet om
een demokratisch, maar om een beter
privilegienkiesrecht er voor in plaats Hf
krijgen. Zij voelt heel goed, dat diton-
zinnigen stelsel niet houdbaar is als er
een storm opsteekt, zij wenscht een
kiesrecht, dat een steviger dam
tegen de demokratie zal zijn.
Haar formule was al lang direkt geheim,
maar m.e ervott d i g kiesrecht, met
extrastemmen voor „Bildung undßesitz,

Aan deze wedsch komt deKeizerlijke
brief tegemoet. Uit de zin: „het wets-
ontwerp zal de rechtstreeksche en ge-
heime verkiezing der afgevaardigden
moeten bevatten", mag afgeleid worden,
dat het kiesrecht niet gelijk zal zijn, wat
de arbeiders steeds geëischt hebben, De
aangekondigee hervorming is dus juisj
als het tegendeel bedoeld van wat ze
aankondigt: tegen de arbeiders is zij
gericht, om hen steviger van invloed op
de regeering uit te sluiten.

Juist als zoodanig is zij echter een
bewijs, dat er wat gist en woelt en werk'
in Duitschland. Een bewijs, dat de heec
schers in Duitschland gevaar zien aan-
komen en zich versterken. Of het helpen
zal? De revolutie in Europa gaat voor-
waarts, A, P.

Emil Klrdorf.
Dc directeur-generaal der GelscnkircliODCf

Bergwerkst-Giesellschart Qnil Kirdorf, een dcc
allervoornaam9te fï.?uren in de Duitsche ia«
ctustrte en een gaweldis imperialist, heelt tfja
70sieu verjaardag gevierd. De Oelsen^irche-
ner maatschappij, die 45 jaar geleden met een
klein kapitaal werd opßericht en wier ko'ea*productie in 1875 362.000 ton bedroeg, werktthans met een aandeelenkapilaal van Mark
183 millioen. Haar Volenproductie was ta
hel laatste vrcdesjaar gestegen) tot 10.35
millben ton, de ijzerproductie tot !,£ mil«
Hoen ton, die van erts tot 4 millioen, van
staal tot 1 millioen ton. Da maatschappij
exploiteerde in 1913 1500 cokesovena. Zij
had 53.000 afbeidets in dienst en belaald»
93 millioen mark per jaar aan loonen nit.
Sinds het jaar 1900 gal «ij 310 niillmer
Mark uit voor uitbreidingen ca verbeteri»!
gen.

Rev. Soc3 Coen. tegen den oorlog.

Landelijke Vergadering
op Zondag 15 April 's morgens II uur,

in Casino, bij de Biauwbrugy Amst.
Agenda»

BESPREKING STAKING I MEI.
Zorgt dat gij allen zooveel mogeSljk aanwezig zijta

CHR, KOOMANS-TIHMER,



Revolutie moet hier niet komen.
Van alle zijden wordt de Russische

revolutie toogejuichd. Ook de sociaalp-
atriotten in ons landje roemen haar
om 't hardst en hoopen dat de vlam
der revoiude mag overslaan naar andere
landen, bijv. naar Duitschiand. Doch in
eigen land het proletariaat aanvoeren
ter revolutie, d.w.z. tot scherpen strijd
tegen het kapitalisme, ook met de
scherpste middelen, hoo maar! Neen,
volgens deze Heerea is revolutie in
andere landen prachtig, heerlijk ja wat
al riiet meer, maar in eigen land is ze
niet noodig. Zoo werd dezer dagen ook
weer getuigd op de landelijke praatdag
der patriottiscn-socialistiscne Dames-
dub, onderdeel der S. D. A. P. Mevr.
Sannes-Sannes als voorzitster moest
natuurlijk ook een duit n het zakje
doen ter verheerlijking der Russische
Revolutie, en besloot haar rede — naar
we lezen in de N. R. C. — met te zeg-
gen: „Niet, dat ook hier een revolutie
moet komen, maar men moet het ster*,
dat er niets ons liever moet zjjn dan
vrijheid en recht voor de geheele
menschheid."

Zoo men ziet heerlijk een revolutie
elders, doch in eigen land moet ze niet
komen. Wel moet ons niets liever zijn:
„dan vrijheid en recht voor de geheele
menschheid", maar een revolutie, daar

■ moeten deze dames niets van hebben." Hoe zij dan „vrijheid en recht voor de
geheele menschheid" willen veroveren ?
Och, zeker door het algemeen kies- en
Stemrecht wat immers eerdaags ons in
de schoot valt? En als dan de arbei-
derspers) maar „goed" stemmen, welnu
dan is de regeering veroverd, de baan
/rij gemaakt voor: „de vrijheid en recht
voor de geheele menschheid", zonder
dat een revolutie noodig was. Ja, waar-
achtig zoo kan 't gaan!

Maar nu in ernst, is het geen be-
driegerij, ijdel gezwets, de revolutie
ginds toe te juichen, de proletarische
revolutionaire strijders te huldigen, en
dan maar ka!;n te verklaren: „niet dat
ook hier een revolutie moet komen."
En niets doen dan de arbeiders(sters)
afhouden van den revolutionairen strijd?

Evenwel, we begrijpen dat deze stak-
kers die ' zelf niet willen, niet kunnen
strijden, zich een „roes" drinken aan
dergelijke gebeuren, gelijk andere stak-
kers zich bedwelmen in spirislische
suance's ecto! D,

Aanarbeiders van Amerika !
11, (Slot.)

Amerikaansche partijgenooten ! Onze
Europeesche broeders verwachten onzen
steun. Wij megen hen niet teleurstellen,
wij moeten hun toonen, dat de geest van
Internationale solidariteit nog leeit! Wij,
de vertegenwoordigers van de nationale
afdeelingen van de Socialist Partij, wij, de
vertegenwoordigers van vele andere arbei-
dersorganisaties en socialisten, wij roepen
u, Arbeiders van Amerika ep tot een
snelle en daadkrachtige vredesbeweging, die
een einde zal maken aan dezen verscluïk-
<sclijkcn ooriog.

Het karaktervan den oorlog.
Terwijl wij aldus onzen eisch voor eten

yrede cfcen hoeren, leggen wij er tevens
«len nadruk op, dat deze oorlog voor geen
der oorlogvoerende landen een verdedigings-
oorlog is, evenmin een oorlog, geveerd
in liet belang van een of snder demokra-
Ksch doel.

Integendeel, de/e oorlog is uitsluitend
>et produkt van het kapitalistische stelsel,
da; tn den vorm van het imperialistischekapi.Blisme het hoogtepunt van ziin ontwik-keling heeft bereik», maar dat gevaar looptin zijn sfreven, om zijn heerschappij doormiddel van aanvallende bloedige oorlogen,
door een regeling van de kcnkuirentu
tusschen de nationale kapitalistengroepen te
handhaven, zijn ondergang te vinden.

Wij leeren er daarom den nadruk on,
da» de verantwoording» voor dezen oorlog
3oor de regeerineen van alle oorlogvceren-
de staten wordt gedeeld. Tegelijkertijd ech-
ter wijzen wij er op, dat de tegenwoor-
dige oorlog slechts de eerste is van een
geheele reeks van onvermijdbare imperialis-
tteche oorloge», gelijk ook die komende

vrede sleehls een korte wapenstil-
stand zal zijn, onverschillig hce cic pa-
ragrafen van hej vredesverdrag ook lukten,
onverschillig welke waarborgen voor een
duurzamen vreoe deze vrede, gestoten door
kapitalistische staten, ook geeit.

ln het tegenwoordige tijdperk van eko-
nomische ontwikkeling is de oorlog het
een ge middel tct verdere handhaving van
het kapitalisme. Verdragen, die door Lui-
cheladitige diplomaten worden aangegaan,
beloften door Giroot-britlantië gegeven, zul-
len nooit bij machte zijn de vrijheid van
een volk, de onafhankelijkheid ran een and,
noch een duttrzamen en zekeren vrede te
waarborgen.

Deze waarborg kan veeleer slechts uit-
sluitend door de arbeiders in revolutio-
nairen strijd werden veroverd. Slechts de
verwerenliiking van het socialisme kan het
einde van de onderdrukking van volken
en rassen, het eindfe van nationale oor-
logen, de overwinning van waarachtige ge-
rechtigheid, van eerlijke demokratie en van
echte vrijheid ïn uitzicht stellen.

De strijd voor den „cettwigKn vrede
oeteekent daarom voor de arbeic'lersklasse
de strijd voor de omverwerping van het
kapitalistische produktiestelsel, des'.rHd voorde verwekelijking van hel sa:ialïsme.

Wearemeischen wij den vrede ?
Wij eischen den wede niet als patóts-

ten, niet tot herstel van tfc „rus*.', niet
omdat wi] verwachten, dai m tijden van
vrede de normale levensverhoudingen weer
zulkn wederkeeren. Zoolang do pollieke
en de ekonomiscbe macht in han.. fcn van
dc uittmitere blijft, valt s*m „nor-
male levensverhoudingen' niet te denken,
zootêng echter kan ook de „msi" niet
wederkeeren in een maatschappij, ïn welke
de klassestrijd het leidend beginsel is van
het geheele maatschappelijk leven.

Wanneer wij den vrede eischen, dan is
het in hooidzaak daarom, dat wij een
toestond willen helpen scheppen, Sn welken
ac revolutionaire klassestrijd opnieuw, maar
met grootere hevigheid kan worden
vcerü. Wij eischen den vrede, om cte ar-
beiders te overtuigen, dat de „vac'erïands-
verdedigingf' van alle voorwendsels, waar-
mee de kapitalisten bet puoieiajriaiat mis-
leden, het meest gevaarlijke is. Wij eischen
den vrede om goed te kunnen maken, wat
de anti-socialistische daad van sommige
ledtn der socialistische partijen misdeed,
die door de goedkeuring van de corlogs-
begtrooting en van de oorlogskredieien,
bet zitting nemen in de ministeries, oe
erkenning van den godsvrede" met rie'uit-
fcuiters, hun socialistischen plicht met de
voeten traden.

Wij eischen den onmiddel liiken vrede,
omdat wij de waardevolle levens van enze
broeders in de loopgraven willen re^uen,
omdat wij ze voor onzen oorlog,
dan oorlog van verdrukten tegen verdruk-
kers, voor de revolutie behouden willen.
Wij weien immers, dat in de harten van
hen,, die van het front teruggekeerd, thuis
niets vinden dan verwoesting' en honger,
Qocd en ellende, de vSammen van verzet
omhoog zullen slaan, ja, dat dit cok can
bet geval zal zijn, wanneer hun regeerüi-
gen hen met de lauweren der overwinning
zouden omkransen Want dan zal het
oogenblik gekomen zijn, waarop de .volken,
eindelijk de militaire ~ dwingelandij moede,
bun oogen voor de waarheid zullen ope-
nen. Dan zal het uur geslagen zijn, waar-
op de arbeiders van alle landen zullenbegrijpen, dat zij het siacbtcfer zijn ge-
worden van e:n misdadig en mistcUondbedrijf. Wij eischen den vrede om de komst
van dat uur te verhaasten 1
Hoe kan aan den oorlog een einde

gemaakt worden?
Partijgenooten, kameraden ln Amerika!

De oorlog kan geen einde nemen, wanneer
wij on^e klasseregeering, wier imperialisti-
sche politiek onvermijdelijk tot oorlogen
leidt, blijven steunen ; wij moeten integen-
deel, om dat te bereiken, het imperialisme
een laatsten, beslissenden slag toebrengen.
Wanneer wij den strijd van onze Euro-
peesche kameraden, die de imperialistische
politiek zoo moedig weerstaan, willen steu-
nen, wanneer wij den socialis'en, die on-
verschrokken voor den vrecie vech en, onzen
bijstand willen verlfenen, dan moeten wij
de massa;s in Amerika in beweging bnen-gc„ Wij moeten hen winnen voor onzenStrrjd tegen het imperialisme en zijn poli-
tieke gevolgen : bewapening, milïlaire op-
voeding van de jeugd, gedwongen milt.
taire dienst, tegen zoodanige wefaen, die
de slavernij van de arbeidtoklaEsie nog
vergfcoten (verplichte scheidsgerecl-ten),
tegen het duurde* worden van on» levens-

ondtrhoud. Dcor middel van massademon-
straties, van openbare proesten en van sta-
kingen, gebruik maken van alle middelen,
die de arbeidersklasse in hun stryd ten
dienste staan, moeten wij hand in hand
met onze kameraden in Furooa, vol vuur
en vol wilskracht, te velde trekken «gen
onzen gemeenschappelijken vijand, de im-
perialistische politiek. In onverzetteliiken
tegenstand toi het imperialisme, in den
beslisten eisch voor den onmiddeiliiken
vrede, kunnen Wij, wanneer wij dezen
strijd met al onze tocht en in revolu-
tionairen ofiering aanvaarden, dat vermo-
gen in ons ontwikkelen, en diie macht
vergrooten, die wij zoo dringend noodig
zullen hebben voor het nieuwe gevaar te
bestrijden, dat ons beloert: de oorlog
voor de Vereenigde Staten, die
door Wallstreet voorbereiden
bevolen is.

Getneensciiappelijke belangen en een ge-
meenschappelrk doel binden cte arbeüdfers
van alle landen onafscheidelijk aaneen. De
gemeenschapDeli-'ke eisch voor een cnmi-
dellilken vléde kan slechts door de vereende
aktie aan beide zijden van den ooeaan
lerwezenlükt worden.

Hce langer de oorlog, duurt, des te
zwaarder zal de straf voor de eekroende
hoofden ziin. Maar ook de k'asseregeer ng
der Ver St. kan er op voorbedacht zijn
dat, nadat zij eerst met de vredesonder-
handelingen een aanvang; heeft gemaakt,
c'é arbeidersklasse van dit land haar voor
elk uur vertraging van den vrede, vooj
eïlten druppel bloed, die nog thans-in de
loepgraven wordt vergete^, verantwoorde-
lijk stelt. Het dubbelhiartige snel dat het
officieele Washtogton op bevel van Wall-
street thans speelt, brengt niét alleen ons
den vrede niet' nader, maar houdfl hem
tegen bovendien.

Oniweakt, gij arbeiders van Anierika!
Tol heil van de Amer'kaansrhe arbeiders
en van het proletariaat der gansche we-
reld roepen wij u toe: Sluit u aan in
onzen bardrrckkigen striid voor den onmid-
del? iken vrede, tegen den oorlog en tegen
het ïmper'aüsme, tegen een politiek van
bedrog en van onderdrukking, die van het
beoin tot het einde met bloed bezoedeld
iS

Wanneer Wij onze internationalekrachten
vereenioen leren onzen pemeerschappelüken
vüand — de kapWa'islen en hun regee-
rinaen ~ dan staan wii sterk 'n onzen
striid vódr een „duurzamen vrede" door
de sociale revolutie,, voor de vernietiging
van tien oorioei door de overwinning van
bet socialisme !

Weg met den oorïo& die die beüangien
van onderdrukkers en uitbuiten» d<ent!

Wet. met de receerlnsen, die dien zwa-
ren droom van N^ed en moord over ö'emenschheid hebben' gebracht! leve de
vrede, die de aanvang za] zim van den
revolutionairen striid .van de arbeiders-
klasse der jwnsche wereld 1 T^eve de «n-
-verder'eiiike en onverowtVeiüle «rees^ van
hiterna'ion-n'c solidariteit <*e het prcJttari-
aa£ vaii cte wereld vèreenigt!

DE UITBUITING VAN HET KAPITAAL.
Hiermede willen wij de aandacht vaa

onze lezers vestigen op het Ceutiaal
Verslag der ArbeidsitiSpe^ie.

Hoofdstuk IX, waarin uttv itifgè ae-
dedteliugen worden ged uu omtrent de
werktijden in de mx.ielijidus'rie eilMen
hiert-ruer eenige passaged -intuint \ol-
gen, rsaruit weer eeas l:n<Wjk Wijkt
op welk een schandelijke en nkihjn',**"
liJKf, wijze de tqxtkasiaven worden uitge-
buit.

t Volgende zegt het versug c^er Vra-
b.ui

In de wolspinnerijen av erken geen vroa-
ivuit; tit jeugdige personen worden, ala hun
arbewtetijt is verstreken, ' vervangen door
volwassen personen. I o arbeidsduur vsin
dezen is abnormaal lang. In 24 labrie>ien
werd gewerkt van 6 uur vooruiiiMsg tot 8
Uut nauüddag. De middßgSraist bedraagt al-
gemeen VA uur, terwijl dos voorariddage
en dea namiddags een kwartier schafttijd
word» gegeven.

ln ü fabTie^en komen werktijden in de
s.ilrmcrtj voor van 6 uir voormidjdag tot
'J nur namiddag, iv 2 fabrie*e t werd zelfs
gedurende eonigeit tijd een werktijd inge-
voerd van (i uur voormiddag tot IU uur
namiddag.

Iv ö fabrieken word geëindigd om 1%
uur aagmddag e:t in 4 om 7 uur namid-
dag. Da rusttijd bedroeg, op een paar uit-
zon 'ciJngeij na, VA uur plus tweemaal
oen kwartier.

In do veverijen was de toestand iets
gunstiger. 17 fabrieken eindigde* om 8
uur en IS o;u 1% ««* namiddttg. Ook
hierin wordt op een paar gevallen na be-
gonnen om ti uui voortn'uldags. In de ap-
prituur wordt gotverkt zooals in de spin-
ner '"Da werkttijdrn des Zaterdags -lijn dezelf-
de als op <io overigo dagen op enkele uit-
zonderingen nr., waar in plaats van oint)
uur om IA en in plaa's van om 8 uur
om 7 vvs wordt geëindigd. In óén spin-
nerij vrerd Zaterdags zelfs doorgewerkt tot
12 uur 's nachts.

In 3 fabrieken werden, daartoe in slaat
gesteld doo» het beschikbaar stellen van
geraobiliseexJQ vakmenschen, nachtploegen
ingesteld.

Hel aantal in öezo fabrieken des nachts
werkKa-nia. personen bedroeg 102 tooi spin-
nerij, 71 voor weverij en 14 voor oppró-
tuur; do werktijden waren voor 2-fabrie-
ken van 8 nur najtiirVlag tot 6 nur voor-
middag en voor de derde van 7 tttir voor-
middag tot 6 uur voormiddag, mei 30 mi-
nvtfon rost

Over de ■werktijden ln Twente deelt't
vrr.^lag des Arbeidsinspectie 't volgende
mede :

Gebleken fe, dat het aantal mannen, dal
go<fiirende do eerste ö datreu der week 18
uu» ol mhide» werkt, is toegenomen van
200!) tot 5341. Toi* schijnt 4«o veumcerde-rmc. meer tmt» d.n invloea van <te crisis tedanken t» zijn dan wel aan eenigot andereoorzaak. De veu-a-ellikiast des Bee&ve>ns over

iyi-! en i'ilb wijsivoor de weveiijoainaie
gemeenten Almelo, Hengelo èn Goor als-
naetfei d<i textiel-MeeketSj in laatstgenoemde
gemeente een vermindering nan van don
werkdiujw voor volwassen meunen, terwijl
tuis} in dezo bedrijven slapte heejscltfe.

Uok hei aantal mannen, dat 57 nu* ot
kor^ü pej week werkt, is gestegen van
ISS6 tot 5539.

Dezelfde bedrijven al* hiervooi genoosad,
leveren voornamelijk do ooraaken vau déae
vermeerdering.

De werkduur op Zaterdag veranderde
evencoira aanzienlijk als gevolg va» liet op-
houden der vergunning turn ÏU'A uur per
dag te mogen -werken. Tengevolge ' dezer
vergunning, kou op Zaterdag rota he-
schermde peitsonon, dio 5 dagen 10J4 uur
pea dag werkten, niet langer dan Wi nur
gewerkt worden.

Titans wordt dnoir ket meerendcel der
Jabrieken 6 d 6y, uu» op dien <Utg ge-
werkl.

IntiïSsehen kowil nog veel overwerk vaa
onbeschei-mdo personen voor.

In één spinnerij werkende met 181 vol-
wassen mannelijk» arbeidere, werd «tooit 00
spinners inplaats van 10J4 ovrs 12 uut per
dag geweifct.

ln een tweedo spinnerij, -werkende met
34 volwassen mannelijke arbeitfejs, werd
mee* onregelmatig gewerkt. Een 15-tal man-
ncüjko volwassen arbeiders wei-kto meestal
12% nut per dag, doCh eok meerdere nia-
ien 13% en U% ma; eea O-tal liadaoais
zelfs een arbeidsdag van 16% uur.

la eei> derd<i spinnerij, tverkeade me! %
onbeschermde personen werd eveneens op
ontftïeniatiga wnzo ovej,~ewerkt. Een 40-
-ial epiiinern werkte meestal 12 Jt 14 uur
daags, eon 5-tal gerege'd 16 uur, terwijl

enkelen soms zelfs W/i uur maakten. Op
iüaterdag liwanten in dezo spinnerijen wcrk-
fijde i van 10, 13 en zelfs 18^ . nur voor.
Dat het ainbaclitspersomeel beneven 3 ma-
chinisten en stokers ten gevolge daar-
van lajiga dagen maken, ligt veer deliantl.

la cm vierde spinnerij, werkende met DQ
volwopoeij mannen, werütten 10 & 15 spin-
ners meestal 12' A en 13 uur, soms aelfg
op Zater'ag.

Jn e?n vijfrïn spiniierij, werkonde «.etG2
volwassen mannen, -werkten W spinners ge>
rec-eld 12-Y uur.

In de Katoenweverijen -werd minden over-
een- er' t. In andera afdeelingen, zooals pak*
kerij, opmakerij, titeekert!, ververij, appre.
teorderij, ruwerij, drukkerij, zengerij, enz.
fcwïwn aulka evenwel meet- wer.

Vermelding verdfen* het overwerk van
een drietal arbeiders in ca» van do ge-
noemde afdeelingen, van 23 maal 2254 nur
per da* in drie maanden, terwijl veiscïiei-
deno necsinon in dezelfde kibn'e op ver-
scMUenr'o dagen 12%, 13 en 13% but
werkten.

In e°n tweede iabriek werd in vrr:ehJl-
leada afdeelingen *oor eenige personen zeer
veel over-'evrerki Overwerk tot l'3'/< tinr
kwam fterhaaklettife voor, terwijl wer' dagfcn
van 2U on 21 uur daar niet tot o'c aeld.
zaamheden tichoowlen.

Arbeiders laai dit voor ons weer eea
spoorslag zijn, om 't kaoitalisme. dat
deze ellende over 't proletariaat ttmf.tsti,
met al onze energie to bestrüilen én '1
socialisme over de aarde te doen zege-
vieren.

V. ZEIJTVEm
Adam, 5 April 1917.

De strijd der melkbe-zorgers.
Wat de directie aan de melkbeaor-

gersverdient.
De directie beweert, d«.t hot bedrijf dem

looneisdi de» s„akendo mclkbezorgerst 14
gulden per weeic en 3 % x&n den ver-
kop, niet kan dragen.

Ali üe eisch \vcrd . ingewilligd, dcannieel
elK© bezorger, om tot 20 gulden ie kc-
jnert (een loon dat in Hen tegenwooriigen
tijd zekev geen weelderig be3bfrtn-v«rscb&it
voor werk waarbij wen per week »"g een
paar so.toencn verslijt) 200 liter mdk per
dag verivoopaa. Daaraan verdient ta direc-tie dan nog 29 gulden in do wesU, op
eiken bezorgei!. ikrojndicn, al ifoaalt do bezorger 20 gul-
den, dito. ontvangt hij dat beiragi laög niei
Want allo gedurende de afgeloopen we«&aoek^cfaiakte tl'cspehen -wordóa. op hcoi v»t-
liaalo, 10 ecu» per stuk -wordt feW aJge-
hoiTdon.

Met 29 galden winst op eiken mèflkbê-
zor;rer i$ do directie niet tè vreten. Ze
mee; mea» hebben; de arbeidsdag moet on-
bopciWt worden vei'.e.igd vr<t 'sorgeiisti
tot 'savontte 8 ft 9 uur, om 300 liter ver-
koop per dag fo halen. iDie kost den löo-
uér iv een paar weken een beroerte en
is op. man» da,t is mkulor, wtait de w»nßt
van do directie bedraagt dan ruim 30 gul-
den per looper.

De staking aan het verloopen.
Eamier van Arbeid en direetio dar V.A.

M.l. stekten den eisoh: posten staken en
geen uitrijdend» bczoi]gerB vergezellen; eerst
d»n kon er onderhandeld worden.

Da stakers gingen op dien eisch in. Het
btsfuur van don Traueportboinl — waar-
so'iijnlïjk suggereerde het zeil dien eisch
aan do direetio — maakte van de gele-
genheid gebruik zijn leden . onder de
Blaken ta bedwingen van do gelegenheid
gfi'iruik to maken e.i to gaan onderkrui-
pen. Do loden hebben dat geilaan. Tal
van zwakke broeders onder de stakers,
zelfs een drietal bestuursleden, volgden dit
voorbeeld, ïnnar me} een vervloeking tegen
het moderi:o'' bestuur, dot ia deze zoo ge.
motiveerde staking, met' zoo bescheiden
eischen, zoo allerschandolijkst heeft, gewroet.
Zeil» vele „modern" goor^ahieeerdo Dïbei-
oers walgen van dit optreden.

Avonturen in de Pijn.
In hooger beroep diende gisteren de zaait

tegen eenman en een vrouw, door derecht-
bank alhier veroordeeld resp' tot 1 jaar en
tot 6 maanden gevangenisstraf wegens te-
rooving van een koopman ïn hun ka»er in
de Van Ostacleitraat van een portefeuille
met inhoud. Beklaagden hielden" vol onschul-
dig te zijn, maar de koopman wist zeker,
dat het geld heni daar was ontstoken.

De advocaat-generaal, mr. Vaa Geons,
eischte bevestiging van het vonnis der recht-
bank. Z.E.G.A. aicbtie de scbnld van bekl.
bewezen, door verschillende aanwijzingen,
waaronder die, dat bekl. vóór den diestal
in armoede leefden en daarna goeden ser
maakten en eene uitlating, door een kind
van de tweede bekl. tegenover de kaïuctver-
huursler, dat de man zich achter de canapé
bevond, in de kamer,, waar de koopman
met de tweede bekl. gemeenscliap had.

Verdedigers traden op Mrs' Teixeira d'An-
drade en Zeldenrust.

Mr. d'Andrada wees er oip, dat za'ji cliënt
nooit veroordeeld Is en achtte het bewijs in
deze niet geleverd. Pleiter vroeg met ver-
tronwen vrijspraak.

Mr. ZeUtenmst bestreed evenzeer de be-
wijsvoering. De omstandigheid, dat bekl.
thans royaler leefden dan vroeger, behoeft
in dezen tijd van oorlogswinstmakers geen
verwondering te wekken.

iDe bestolene is. oordeelt pleiter, onvoor-
zichtig geweest. Hij ging 's morgwts met een
troed ü-evtilde porieFeuilte de stad ln en keek
den inbotxl pas den volgenden ochtend weer
na. In dien tiisscheniijd kan zeer veel zijn
gebeurd. Eenige zekerheid had alleen bun-
nen beslaan, wanneer de getuige onmiOdel-
lisc vóór en na bet betreden der bewuste
kamer zi.*« portefeuille had «einSijectterd.
Ou de kamer zeil was daf, wil pleiter

>
aan-

nemen, een te materialistischebezigheid in de
idvlische men. Maar get had 't dadelijk
na het verlaten der kamer moeien en te-
hoore» te doen. D«.ar hii dat heeft ver-

zuïmd, blijf! de Aaüer ïn het duiftier Cet.
heeft aicih bijvoorbeeld per tram naar huis
begeven; ook in dat vervoermiddel kan de
berooving hebben plaats gehad. Op die groa-
d«n vroeg pleiter evenzeer vrijspraak.

Vervolg Nieuwstijdingen.
AmsterdamschNieuws.

S. D. P,, afd. Amsterdam.
S. D. P., alcf. AMSTERDAM. Amende-

menten op de Congresvoors'eJlen kunnen tot
en met 16- April worden ingezonfei t>>3 £»
secretaris 1. Doas, lloogeweg 39.

Deeplonnage-zaak aan het Tele-
graafkantoor.

Omtrent de spionnagezaak aan het tele
graaikantoor te Amsterdam, deelt men aaq
de „N. H. €t." nog mede, dal ook gebleken
is, dat afschriften werden genomen van tele-
grammen sdieepsbewegïngen betreffende.

Men kwam in ket bezit Tan den inhoud
van telegranmien in geheimschrift, doordat
men sdch des nacht» den sieutrt wist le ver-
schaffen van de kamer, waarin de
cooieEn dezer telegrammen werdta opgebor-
gen

■Dé betrokkenen werden voor hun werk
klaarblijkelijk zeer ruim betaald, daar een
der betrokkenen een aanzienlijk bedrag bij
een der banken 5. deposito had staan.

Behalve de in hechtenis genomen te^egra-
iisten D., v. d. B. en m»j. 8., moeten er
nog anderen bij de aaak betrokken zijn.

De „Tüd"'' meldt nog, dat een onderzoek
aan het licht heeft gebracht, dat bij de spiort-
nagezaak ook betrokken waren personen, die
bij Höldert's berucht anti-smokkeïbuïeaa
werkzaam waren.

Korte berichten.
L o otis 1o ep er s, —- Door 2 agfiitea vt,

politie zijn in de Lepelkruisstraat 2 wannen
aangehouden, die bij een in «iie straalgeves-
tigden lompenkoopman eenig lood trachtten
te verkoopen, dat ten nadeele der gemeente
in 'de Sarp'hatistraiat bleek ontvreemdte sÉin.

É e jacht op rijwielen. — Op ver-
schillende plaatsen zijn vanaf den openba-
ren weg weer onbeheerd Slaande rijKvMeni
ontvreemd.

Welgevulde) sigarenkoke». ~*Aan een politiebureau is een sigarenkoker,
inhoudeüdfl f 3560, gedeponeerd, welk geca
volgens de vrouw, namens wie het gedepo-
neerd werd, aan haar echtgenoot behoorde

tn vermoedelijk van misdrijf afkomstig- ist
Brandjes.

Sthoorstecntißtaiden : v. Ostadestraat 269,
Ten Katestraa* 67.

Kiekte binnenbranden : Vroliks.raat 191,
Vinkensfraat 54.

Kïeine uitslaande brand : Commejmoli. 97.

GEMEENTE-ARBEIDSBEURS
Afd.voormannenHoofd-BureauBARNDESTEEG6

Aanvragen door werkgevers tot de Beurs
gericht.

VOLWASSENEN: 1 basalteteenzetter v.fl,
gem.; 1 bedrijfsleider; 2 boekbinders; 2
brcekenmakers; 1 bionccur; 2 oasierohera
v. h. seizoen; 1 chcm. waesehcr; 1 con.
Ctrkeleagcr; 1 frwnebouwer; 2 framo\'ijters;
'X grootw. maatw-; iömand b.m. verwerken
v. rabber; 2 kleermakers atelier; 1 idem
reparateur; J bekw. kopersbigers; 1 koife*-
maker; 5 kruideniers; i idem b.m. fijne
vleesehwaren; lantaarnopstekers; ï letter-
zetter; 1 ineteropnemer v/d Gem.; van 21—i
2-3 .?,.; metselaars v. buiten; 1 meUbeltea-
keooaar; 2 modelmakers; 2 natkuipers; 1
ideri v.d. *gem.; 3 patissiers; 1 bekw. smid;
1 polltieageut voor buiten; 1 vloerlogger;
1 vi^ensK.,per; 1 winkelbediende bek. met
viseli- en ocstelwerk; 1 aank. wagenma-
ker; 2 witwerkers.
AMfIURBDAM. Aangekomen: 11 April:

Handelskade: Etobla, s. Kott., meet bij-
laden.

Gemengd Nieuws.
Slachtoffer van militaire pesterij.
Maandagmiddag scheurde een provoost-

arrestant op do "Vlasakkers (e Amersfoort
in e» zenuwaanval zi,;n kleeding, schoe-
nen en dekens in kleine stukjes en ver-
wondxi» ziet mei eon mes. Daarna wildo
hij eea anderen arrestant, welke drie cel-
len vau hom verwijderd was, aanvallen en
sloeg ds tussclienffcliotton der cellen stuk.

D€ gealarmeerde wacht kwam juisttijdig
genoeg om t« verhinderen, dat een hevige
veehtparlij ontstond, data At waanzinnige
arrastaat me' eea mes iv de hand reeds
voor den ander stond. De waanzinnige
viel even later ïn een flauwte en werd he-
vig bloedend nenr het hospitaal AC-rvoeroU

Zou deze jonge man wellicht weder eea
der . vels slachtoffers aijn der militairepw*
terijen ?,

0£ TRIBUNE*

ADVEH T E N T I E.
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DE OORLOG
LaatsteOorlogsnieuws.

TDe Aü;erikaan6Che admiraal Sinm» kwam
ft Londen aan.

Guatemale kondigde den staat van beleg
al in zijn havens.

Kaar „Havas" niededcelS, zal de Spaan-
sche regeering onderzoeken weike heauing
fSpanje zal aannemen tegenover Dnifaebland,
Sn verband met de „San Fnlgensio'' en de
uitspraak van Amerika.

Een Engelseh patroaiteschip liep in het
Kanaal op een unjn en zonk

Het Engelsche offensief.
T« bng»jßChen melden: Ten aaiden van

iüb.l w«g A'treeiit—Aaanearj-k nauien wij
JStoi-ü:o.iderüaiM} da dofpen ilenivc. ca, Wa-
licouï. Wij trokken over io Cojeul en na-
ancii da hosgtsn a»n den oostelijken oever,

maakten wij vorderingen ten noor-
den vsa Scarp» en ten oosten van den

iheuvclkaan van Vüuy. Het ten noordenvan
fiea hi'uvelkam van \iniy veroterdo tet
ïein is door ons verslerict.

Turkijn en de Ver. Staten.
Volgf.is e^n Havasberlcht heet Turkije

Jffe diplomatieke betrekking met «& Ver.
«tuten verbroken en verklaard, dot het zich
'ia staat van «cilog me*Amerika teehouwt.

Ook Costa Rica.
Vandaag is het de Zuid-Amerik. r.epu-

lliek Costa Rica, «lic stelling neemt tegen-
ever Dui:schtondS Zeker lifgen ook in d«
haven ifter republiek Duitsche scheeën, die
öo moeite van het inpitven waard zijn.

Wie morgen ? Naar hei zich laat aanzien
Uruguay.

De Duitsche Furie.
De verwoesting van Peronne.

De correspondent van de „Times' in het
Enge.sche hooldkwartier in Frantrijk geelt
een breedvoerige beschaving van de ver-
woesting van Péronne. Ie mooie gevel van
üe kathedraal is stukgebeukt en vernield.
Daarachter ataaoi hier ca daar nog stukken
muur van het schip. De gevel van het
klassieke schoone stadhuis is vernield. Het
gerechtshof is. tot een rookende _ puinhoop
geworden. Van de eens zoo fraaie huizen
Jiom da ast prachtige boomen beplante w«-
#en is zoowat niejs meer over. Dit all#s
verleent hst eertijjaa boo bevallige stadje een
vreeseSijk, een ontzettend troosteloos aanzien..

„Ik aociit zorgvuldig naar een enkel huis,
hetwelk door ds Duitsche furie gespaard
waSj, hoe klein dan ook, maar. er bestond
er geen apser.ledere straat vertoonde dezelfde
dubbels rij Winde- gevels, half ingestort, ol
geheel in'puin, gevallen, zwart geblakerd,
zondsr deurta, zondtr vensters, zonder da-
ken. leder bianenhuis was neerboog -niét
een stapel verkoold» balken en meubelen,
steenen ca gebroken aardewerk gevuld.

Mjddtt ©p straat stonden ol lagen vele
dingen, welk» d« Dtótschers blijkbaar badv
den willen medenemén, maar plotseling in
den steek hadéjeu motten laten; hier een
jiiano »n e«nige awear verguldt stoelen van
aanzi»alifce waard», daar: een aantalboeven
wit eea klaarblijkelijk goed voorzienen biblio-
theek. In een van de stapeltjes boeken

'Vond ik een ba marokfcijialeaer gebonden We-
reldccschitdieuis, die »i dé 17e eeuw te Am-,
sterdam gedrukt was, en gedeelten van een
folio van h«t meente' Testament met prach-
iige houtsneden. „ .. ..,,„'_

De/e en dergeMJce dingen zi.m binkbaai
uit de huizen gehaald, alvorens deze m brand
werden gestoken, met de bedoeling om het
geroofde mede te netr.cn Waarschijnhjli wei-
den deze dingen daarop bij gebrek: aan «jd
el vervosrißidldeien, midden op straat acitier-
gelaten. liefst na ze te hebben vermeld oi
geschonden. , , ,„

Behalve door deze ruwe gewelddaden «ier
Duitschers, kwam de correspondent onder
den indruk van de ontzaglijke verdedignigs-
wefken bij Péronne, hetwelk de Duitschers
nooit meenden los te laten, als zij er wet
toe gedwongen werden.

De plunderingen in Noord-Frankrijk
Te Vragnes, een dorpje van 253 inwo-

ners, hetwelk dezer dagen door de ïr*"*"
schen genomen werd, drongen de Duitsche
soldaten, na 24 jongemeisjes te hebben weg-
gevoerd om deze naar Duitschland te depor-
teeren, in de particuliere huizen door, en
plunderden die geheel ledig-

j Trt-ee dagen voor hun terugtocht waar-
' schuwden zij de bewoners, dat men hen

ging wegvoeren, en dat iedereen mocht ïne-
denemen°wat bij verkoos. Nauwelijks hadden
de menschen hun heeije geld of rentepapieren
bijeengezocht ol zij kregen bevel, ztfk naar

liet erf van een naburige boereahofeted* t«
begeven... Met de bajonet op het geweer dwongen
daasop de soldaten hen op last van hun
officieren al het geld ai te geven, dat zij
bij zich hadden. Een onder-officier zeide ht»
dat zij daarvoor entvaags.bew.jzen zonden
langen. ,

Daar zich eenige heweners zwate verzet-
ten, werden de weerspannige» naar een na-
burig huis gebracht, en stelselmatig gefouil-
leerd.

De Diuilsdiers namen 131.e0a liane» mee,
zonder ook maar één «ntvangbewi,s al fe
geven, , .

FEUILLETON

Kinderen der ellende.
Autobiografie van een polderjongen.

doorPATRICKMACGILL.

(Geautoriseerde Vertaling. — Geen ttchX
van overname zonder toestemming vaa de
Rcclaktie).
61)

Niemand herkeade hem, maar de krant
«lelde vast, dat het waarschijn* ijk cci pol-
derjongen was, die verdwaald was op zin
reis naar ol van de groote water,v>err--nvan
Kicloci leven.

Wal mij aangaat, .k ben er zekjr vsn,
dat het het lijk was var. ie groole Jtm
Malonr*. Kienmnd overlegde een .sneeuw-
stoTt 'op de onherbergzame heibels en de
groite Jim k wam nooit trear »n een asvloi
keet.

HOOFDSTUK XXXI.
De groote Exodus.

We vragen ons loon en gaan, maats,
Voor ons den langen weg-
Plaatsen, bij ons bekend, maats,
zien. ons gelijke niet meer.
(Vooruit, na uitbetaling
Voor enk'len voor hel. laatst.
Maar mannen, die nog frisch zij»,
Xle'jben ander werk te doen.

Uit „Vagebonden".
'IWas aan 't eind van een prachtigen

fl»? van deu volgenden zomer, dat wc aan
't .werk «aten ia flat uiteind* nan eaa.ii*

graivmg, Mollevel en ik, toen ik, cfco aaniet sufien g.0WC 2el was oyot (|e j_l6n) <$i 0zoo snel veorbij gaan, „ie naar Mollevel■wendda on een vers uit dea Bijlbel zei.j,Onza jaren gaan voorbij als een ver-
bal dat verteld wordt".— Als een verhaal, dat bliksems slecht

wordt, antwoordde mijn maat, dieverdwaal kruimels tabak uit zijn vestzakwalde en zo in de holte van zijn pijp
°Pie- —'t Is een vreemde werohi, Flynn,

vandaag hier, morgen daar, ca altijd wach-
ten op goeie tijden, wetend dat ze nooit
°"Mn. liet <jen eenon kameraad werden

AV9 vandaag en met den anderen bedelenya morgen om brood, 't Is een «leent le-ven en een beroerd leven, als ik er goed
ovo* nadenk, .Flynn.— Krek zoo, stemde ik van harte toe.
.."" Daa,v heb je mij nu!, zei Joe, kneep

Ziio vuist dioht en ging „rechtop staan. Ik
k"l"b. ZCK> 0m en de veerli3 ziJn' den/Keiij« aan den verkeerden kant, zooveel ik
weet Ik nc jj gcnen::st zoolanB 't me heugt,
*» het jaren gesjouwd als een muildier
CQ "wat heb ik er nou van, maat? Geen
ge«i om een ons tabak te koopen! Een
n&ïzomersche vogelverschrikker zou de vod-ae« niet aan 'willen hebben, die "ik om
«"JU pens sla! Eea mosselraper, die alleen
maar -wat beeft, als t van ebbe is, is netzoo !"$£ aiB ik. Gee„ gel(j voor cea onstabak. Der is iets niet in orde, das vast,a's we ons heele leven als av.i_nen ineenstal behandeld worden. Hier is 't nog zoöslecht niet, maar ïn de stad daar voel je't 't best. Geen mensch die vrct mn onsgeeft, Flynn. Ik heb bijna overal gewerkt
ik heli helpen brttggenbouwen, dijken, hui-zen ca steden! Als ze klaar waren, wat
gebeurde der dan? Wij, da menschen, die
fceaadca .mochten xü. In de inóaea samen»

of -in de straten loopen, die we gelegd
hadden. Gcön spoor van kune. Altijd w^s
bet: Donder op, we hebben je niet meer
noodig en dan was iemand zooals ik, die
dia duizend huizen als kasteeiea hielp bou-
wen, belsch blij, dat ik een schuilplaats
vond in een veld van 10 bunder en een
sluitbooro tussehen mij en den nachtwind.
Al mi in duiten mo »P» a»et T/aar. tls
verdoemd .gemakkelijk om alics op te ma-
ken, wat menschen aooals wij verdienen.
Toen ik in Dondon w«, zag ik een dKlno
zooveel aan bont besteden ofn der karkas
te versieren, dat ik er mijn heele leven
biei en tabak voor zou kunnen koopea. —
En dia zelfde dame zou der hond versie-
ren, met lintjes en strikken en se zou
ma niel aan een korst laten ruiken, als ik
der om een snee brood vroeg. Wat kun
ja ook verwachten van een wijt, dal de
zaclito vacht van 't een of ander dier om
der nek heeft? Wo zijn minder in tel dan
een kond, Flvpn, verdomd, dio rijko blik-
sems eten aoo dondersch voel. Vaak ben ik
naar een raam gekropen, om ze zich te
zien volvreten !— Ik heb het zeil cok vaak genoeg ge-
daan, zeide ik. ■— Dat doen de meestem antwoordde Joe.
Je hebt wel eens gehoon^ dat d« ouwe
Mozes boven op de berg ging zitten om
even in bet Beloofde land te kunnen kijken'
Hij was net als jij en ik, Flynn, bij wou
graag is kijken naar dte dingen, die hij
nooit te pïtkken zou krijgen.— Die wijven, die hall naakt aan tafel
zitten, hebben goeien zin, zei ik.— Niks als bek en maag, net als jonge
kraaien, zei MoMevel. En ze denken meer
aan dr honden dan aan menschen go,o&I» jij
en ik. Ik ben een Antichrist l
S—a-JEto xsISL.

— Een van die kerels, die reef honmten
gooien naar koningen.— Je meent een Anarchist.— Nou hce ze dan ook heften, ik hoor
dr bij. Wat moeten we met koran-ten, met !
fijn opgesmukte dames, met kerken en wat i
dan ook Sn'tïand; menschen zooals jij en
ik. ? Er was een tijd, toen ik met iand-
loopen begon, dat ik eens een ouwe man
ontmoette onderweg en we baggerden maan-
denlang met zn tweeen door de modder. Op
een nacht midden in den winter, toen wij
onder een heg sliepen, werd de ouwe_ man
ziek en hii begon maar rond te draaien en
te woelen op zijn bed van ijs en zijn dekens
van sneeuw, 't was niet de beste plaats om
een zieke man neer te leggen, zooals je
wel weet. Hoé later 't werd, hoe slechter 't
met hem, ging. Ik deed al wat ik kon voor
de zieke, gal hem mijn doek en roijh jas,
maar de pijn in zSja ingewanden was aoo
fel, dat ik hem maar niel kon beleden op
zijn maag te gaan rollen. Hii zou alles wil-
len doen om zijn aandacht af te leiden van
A*. pijn, die bij leed. Ten slotte kreeg 5k
hem op de been en we strompeblen voort
tot we aan den kant van den weg een hais
zagen, 't Was bijna middernacht Cn er waa
bcht in een van de vensters, en ik dacht,
kom ik ga daar eens vragen of ze me wat
kunnen belpen.

Mijn maat, die wat opgeknapt was, toen
we wandelden werd ineens weer minder, en
viel tegen de deurpost dichtbij tien weg en
bleef daar ot hy er aan vastgelijmd was. Ik
zelf ging weg, naar de deur en klopte.

Een man trok de bouten weg en keek naar
buiten. Hij had zijn boord "achterste voren
om en ik 'wist du» dai bet een geesteftijke
wa».— Wat moet je ? Voeg hv

i tm..Wm kameraad etetli das* >j w

poort, zei ik.— Dan zou ik hem daar maar vandaan
brengen, zei de dominee.— Maar hij ' moet geholpen worden, ad
ik. Hij kon «een Staf verder, en als n nu
een drup brandewijn— Ik kwam meiverder met mjn ver-
haal. De kerel floot den hond en een groot
zwart beest kwam door de gang aanhollen
en begon te grommen toen hij me in de
deuropening zag slaan.— En nou, maak dat je weg bomt, zei
de geestelijke tot mü.— Mirn maat sterit, zei ik.— Pak hm, zei de man tegen de kond.— Wat een sdiurk moet dat we en, zei
ik, iMollevel midden in ziin verhaal store-A— Bij was een menscheiijk ween, en dat
ts zoo ongeveer 't olechtste wat een wensCh
zijn kan, zei Joe. Hoe dan ook, bij hiiste
de hond aan e» het der snrong recht op
het dikke van miin been af, »aar het dier
wisi niet, dat het met Joe Mollevel te doeB
had. Ik kreeg hem te pakken bij dea nek
en draaide z£n hais tot die als een drooge
stok afknapte Toen nam ik het dooie ding
in roijli armen en Smeet krt dea man, die
in de gang stond, midden i» 't ge-icht.— Daar, wees blij, dat de erasie hond
van de twee dood is, schreeuwde fe E»
als de «id komt, dat gij zelf at» dc onder-
ste staven van de hemelpoort ban^t te v, ach-
ten oï ie er in mag, hoop >k, «at ze je
daar vasthouden, totdal Ik het goed vind ie
derin te laten:

Miin maat hing nog aan de deurpost toen
ik terug üwam, hij was zoo dood als een
pier. Voor een dooie kon ik ni;» doen en
zóo «ing ik op mijn centje verder en li«*
hem daar bansgnïjl^ei^ooi^raaii^»

i knoilenv«lcÜß

GEMENGDEBERICHTEN.
Engelsche scheepvaarteïjfers.

Ia admiraitei» deelt de volgend» öjfess
üieo over de week geëindigd 8 April:

ln Britsche havens bimtengeloepen s:he-
pen: 240'J.

Uitgevaren schepen: 2367.
Briteclia koopvaaidijsehepen, dio «tooi mij-

nen oi duikbooten tol zinken zijn gebracM:
17 boven lüüO ton, 2 onJer 1606 ton.

Koopvaai<üjs«hepen, eU« teveigeefs aijn
i:xt!ov-alien: 14.

Tot zinken gebiachte visaeheorfiteoofen: ".

Houten handelsschepen.
Fieeidont Wilson veiaocht Aen heer Gfce*-

hais, <len man die het Panama-kanaal heeft
aangelegd, toezicht t« willen uhceieaien op
het bouwen van I<XM) houten schepen, le-
stoaiij vooi den handel met hét buitenland.

Brazilië en Duitschland.
Da Pttrijscbo blad«n achten do verbreking

dei diplomatiekt betrekkingen iussehen Bra-
ziliö ca Duitsehlïtnd van hst grootste be-
lang en stellen het voor als de eerste stap
naar de oorlogsverklaring. De „Petit Pa-
risien meent, dat Braziliö zich' niet bij dit
g&baai zuil bepalen en wijs! op de moreelo

beieekenis van de to«tre<fcng van alle Ame-
rteaanscL* Staten tot «tao oorlog.Daardoor
zal da go'ieek reorganisatie van do wereld
hel gevolg' zijn van de besprekingen, waar-
ar* allt Staten zullen deelnemen-

De Zuid-Afrik. Unie in gevaar ?
In ecu brief aan de Times ter bepleüing

van evenredige vertegenwoordiging schrijft
Lord Grey (niet de gewe/.en Sir<E. Grey),
die lid van de kiesrecht-commissie is ge-
weest ; „In Zuid-Afrika heeft het feit, dat
generaal Botha in &<e OrnnjerivieH>rovincw
bii de laatste algemeen»- verkiezing geen en-
kele zetel verwierf, de Unie ernstig ia ge-
vaar g«bra«ht."

De popierneod in Frankrijk.
De Fransch* interm.niisterieele perscom-

missie driiigt er op aan, dat de Fransche
dagblwden epn.iea;w het aantejl hunner blad-
zijden zuHen verminderen. Er is groote
papierstbaarscht* in Frankrijk, aoozeer zeïfs
dat een groot deel van de pers brj gebrek
aan papier in haar bestaan bedreigd -wordt.

De nood in Duitschland.
"Dt „Vürwtots" saiiriif» naai 'aataéidJng;van do bï«odf_aaesie: Da nieitwe voe-

dingeregeling brengt groote spaamliig * te-
weeg, naarmate de 16* Apjii nadert. De
Y«itróndering'- ,vaa" hel broodrantsoen vormt
vota bijna «1* geh«el<| bevolking eens groole
moeiiyiihcid en «én gïooie zorg.' Jtten kan
a)a zèite? aannamen, dal deze maatregel
nie' genonén zou zïja, a!*i deze niet nqod-
zajteljjk v/as. tVanneei niet d« eerstvolgen-
de maanden mind*r broed zon worden ge-
geten, zonden wij do laatsteweken véOr den
oogst niets meer hebben.

Daarna geilt het blad de bevolking den
raad aï te wachten, wat don 15n April
brengt. Worden in plaats ran brtwd genoeg
anders lcvcnsmiddeleß verstrekt, «an «aid* toestand nog niet zoo slechi zijn. De

Yoïwaïts" verneemt verder dal Michaelis
<w voorraden heeft la^en opnemen, waarbij
eea belangrijk te kort is gebleken, üer-halv» zullen all» voorraden, die niei voorelgeq gebruik noodig zijn in beslag wor-den genoirsen. Maairegel-en zijn genomen,
dal Aa verhooging van hei rt'otsoen aarcV
appelen on vlceseh kan worden doorge-
roerd, terwijl eerst als deze plaats heeft,
iie» broottrantsoen wordt verminderd.

Ook daar zwelgt de bourgeoisie er
nog altijd maar on los.

"t hei „OtSenburgei AbendblaU" stteijifceea verbolgen huisvader:«Waarom ik mij er~er?"

* <-?mda' 22 kolenmijnim. sfechappijenïn
he* vorigt jaar ondanks rainw afsciirijvin-
|e». geniddeld 19 % dividend uitkeerden en
desondanks nu da prijzen der steenkolen
mei 4(1 toj 5ö pf. por centenaar verhoog-den;

*ó. ohidal ik, ofschoon deledeninaateehswp-

pijen in het vorige jaar 65 % dividenduit-
keerden, voo» een paai schoenen voor mijn
10-jarig zoonlju 25 majk moet betalen;

3e- omtkl ds provißiekamers van onze'agrariër» eu vermogende lietten met spek,
ham en woksi gevuld zijn, terwijl wijn ge-
zin booidzakelijk van adrilappelen en kool-
rapen moei loven;

40. omttol ik zie, dat do kindere» dor
Kijken nog zijden kousen dragen, terwijl mij-

n« kinderen al «en onafzienbaren tijd zon-
der kousen moeten loopen.

'fto. oimnW ik zie, dat anderen «Ithot bet*-
ta tarwoneel geba&lw»» koek e'eti, terwijl ik
mei mijn gezin alt» genoeg brood heb;- 60. «mdaj er wijds kringen zijn, die ziish
in hel gcaol van aardappelen in f t gebeel
nk> behoeven te beperken en anderen da-gelijks anderbaai pond per tliag verbrui-
ken, terwijl ik en mijn gezin sleehls %peml per dag en pc»- hoo*d krïjgeu;

7-0. omdat er velen zijn, <te dan oorlogsnisbruiken om geweldige rijkdommen levergaren, terwijl ik, ondaml»' alle onfc»rin-
gea en allen vhjt sttxtls dichte* tot denondergang kom.

Buitenland.
Fransche pressie op Ned. bankiers.

De „8.8.C, geeft den inhoud weer van
brieven, die door Parijsdie bankius.ellingen
aan hun Nederlandsdie relaties eu door Ita-
liaansche banken aan Zwitsersdie bankinstel-
lingen zi. 1 gezonden, h, e?x missives wordtmedegedeeld, dat ©p last der desbetreffenderegelingen scherpers maajlregeieni zullen wor-
den genomen ter zake van den handelsooi-
log. De banken in de genoemde neutra e
landen worden derhalve uitgenoodigd een
verklaring al te leggen dat hun Tekeningen
hij de Fransdie en Italiaansche banken di-
rect noch intbrect voor transacties dienen,
welke, aan onderdanen van vijandelijke lan-
den ten goede komen, en tï garandeeren dathiervan ook verder geen sprake zal aiin.Betalingen of incasso's in tel vervolg
slechts werden uitgevoerd indien öe naamvan den chent wordt aangegeven wiens re-kening erbij is betrokken. De liis. der ban-
ken, welke deze verklaring afleggen, zal aan
de Italiaansche en .Fransche regeeringen wor-den evergelegd. Zij, die niet teekenen, stel-len atdi bloot aan een bciangriike vertra-
ging in de uitvoering hunner orders.

Hoe belangrijk onze margarine-industrie wei is.
Naar de „Yorkshire Post" meldt, bereidenEn?elsöte en lersche margariaefabrikanten

zich voor op het indienen van een protest-
nota tegen Bigland, den contrtóeur voor
oliën en vetten.

Hij heeft bij een onlangs in Liverpool
gehouden vergacteting van margarinefabri-
kanten vertefvenwootidtgers der lïtllaadsche
lirma's Jursrens ca Van den Bergh toe-e-
-laten met de motiveering, dat zij veel leve-
ranties van margarine aan het' Engelsche
leger en dat der bondgenoten hebben uit-
gevoerd en Ook de Engelsche civiel» bevol-
king van marjï&ria» Voorzien.

Hierdoor hadden zij het rechl mcd» fe
spreken. Ook in de commissie wildeBigland
de vertegenwoordigers der bedoef de firma's
toelaten. De Engslsche en lersche fabrikan-
ten hebben zïdi hiei-iegen echter krachtig
vereef, hewestaade, dat «ü <le Engelse?»© re-
geering gaarne alle inlichtingen wilden ver-
sireJten betreffende hunne voorraden, be-
hoeften en andere belangen, doch dat aij
zidi zullen kanten tegen het op de hoogte
brengen van nebiraie f»rtna's, Sm in nor-
male tijden g3"oot» Concurrenten zijn-

Friedrich Adler normaal verklaarde
De instructie tegen dr. Friedrich Adkr,

di» den Uostenr. minister graat ÊStürgKh
beeft doodgeschoten, is algeslaten. Adler
is volgens een verklaring van d. Weener
faculteit der geheèsVuhaé normcal en t e
rekenbaar. Het proces zal middea Mei plaats
hebben'

Argentinië's uitvoerverbodv. grean.
He» verbod vnn uitvoer van gr;an uit

Argentinië is niet geldig voor graan dat
reeds gekocht is ol geladen wordt.

Vrome roevers.
Over de Belgische rooversben.de verneemt

de Nu R<xi. nog het volger.de :
Geen enkele is onder hen te vinden, die

zou wiiUen sterben zonder door bie.ht c- cl-
blank te worden en zonder vagevuur naar
de eeuwige gelukzaligheid te gaan. Geen
heeft er ooit aan gedacht, zijn kind onge-
doopt te laten, het zijn eersle communie niet
te laten doen. Geen zou enkel burgerlijk wil-
len huwen. Allen kunnen meerzijdig bidden
en doen het, zooals de lesr voois.hrijit.
Een toeval heeit gewild, dat de kapitein der
bende, een zwerver die zijn hiisi verkocht,

nu hier dan elders onder dak kwam bij ziin
medeplichtigen, Jn April 19i6 werd aange-
houden op liet oogenblik, waarop ziin pas-
toor gereed stond zijn kerkelijk huwelijk in
te zegenen.

„Zijn eerste luitenant is een ja«htwaeLl«r,
die, zoo zegt een plaatselijk zeer katholiek
blad, den afgelegden eed, waardoor hij zCb
verbond de strafwetten le doen eerbiedigen,
vergeten heeft'I', dus meineedlg is gewerden
Cn alzo» een zware zonde bedreef. Isiaasi hem
staat, met deuzejlcen graad, een kroegbaas,
wiens huis de vergaderplaats der bandieten
was, doch waar liee! zei* er ook wel deftige
menschen, zonder argwaan, n£&n lang " ©r-.der
dieven zut'.en hebben gezeten. De meesien pf jn
jong. Eén echter verbaast ons het n eest.
Hij is 58 jjaar oud, sutfd op een welgesteld
dorp dat ik heel goed ken, en had ze er
gebrek aan werk, dus ook geen behoeften.
Hij wordt beschuldigd de beade van Ulbeck
de, noodige inlichtingen te hebben verschaft
om het eetwarenmagaaijn der broedfoniiriisa*
zijner woonplaats te pluntfeïen.

De Ver. Staten en Mexico.
De Malin" verneemt «il Washington, da*

presid«ni Wilsol v<oi g«ncjraal Oairrunaa ar»l
eischen den Duijsehen gezant in Mexico
weg te zenden, aangezien rle vijandige
houding, welko dezo (tegenover Amerika aan-
neem! 'eens. bedreiging- vormt voor «iegoeds
betrekkingen tusschen Üexieo «n ds V«-
eenigdd Staten.

De kondein Duitschland.
Uil Cassel wordt gemeld, dat den 9cten

dezer in het geheoto Kioder-Hessiseh* Ge-
bied hevig» sneeuwstormen hebben plaats
gehad, terwijl ei van een tot drio graden
koudt hecrschle. Ook uit Saueriand woril
sterke sneeuwval gemeld bij eene houdt
van 5 graden.

De Hongaarsche oppositie.
Di ,',Franktortel Zeitung" verneemt nit

Doelapêst, dat, wanneei d« Hongaarsche
liijksdaf, wede* Bijeenkomt, dB oppositi»
vwtscheideno vragen zal stollen.

Ueza betrefion ii) de eersto plaats hetpjo-
cei Krantz, hetwelk aan bdangi'ijikheid
heefi gewonnen doo» hel ontslag van don
minislCi' van oorlog; voort.? de quaesde
van hel bijeenroepen van den Ooetenrijk-
sehen Kiesraad. Verder is Aa oppositie
voornemens ta verlangen, tktt do dclegati&»
zullen bijeenkomen -cm te bewerkstelligen,
dat, alvorean hei Huis wordt verdasgd, ep-
aicuw-i stelling wordt genomen maak» de
lïongaarsehe kiesrechtsquaeetie.

Hoe meer men roert, hoe meer stank
Tongevolg* van het proces-Kraatz zijn

nog verschuilende persoven genoodzaakt ge
worde.-i ontslag te nemen, n.l. ritmeester v.
loistjr, «idjitdanl yan den minister van oor-
log, en ceni'i dagen geleden ook Jarg-
becki, cbei. des aMeelicgcn veor indus-
trieela leveringen.

Door hel proces is gebleken, dat groote
eorrüptk heerscht in fteancieele »n indus-
trieel kring-en, van wejke verscheidene oven-
zeel oorwgswinsl gemaakt hebben. D»z»
denken er thans ove» reprasaaileiiiiuitregiß-
len ta nemen, dooi d« Regeering flnan-
c'edo steun te weigeren.

De Argentijnsche dogsf.
De Coti»!> American JournaF' vad 34

Maart deell mede, dat blijkens liet officieele
Argentijnache oogslbericht van de 9.073.925
acres van den jongslen inaïsaonplant 5n Ar-
gentinië niet minder dan 4.298.£00 tenge-
volge van de süechte weersgesteldheid zij*
vorlorcn gegaan. De productie van den
vesteerenden aanplant wordt geschat op
slechts 1.494.600 ton. VerMen jaar bedrieg
de productie 8.5G1.686 ton, waatvan 2.867.000
ton voor export beschikbaar was.

De financiëele hulp van Amerika.
Mo Adoo deelde officieel mede, dat vol-

gens het voorgestelde financfc4o program-
ma eo .o leeaing van vijl milliard dollars
zal worden uitgegeven, waarvan drio. mil-
liard aam de Geallieerden zal wonden ge-
leend. Hij voorspelde dat het hedrag zee*
ruim zou worden overteakend. Het aanbod
van bankiers eu anderen ont de uitgifte der
obligatiën OPix succes to doon woïd\i, werd
geiceepteard. Waarschsjhüjk zullen Ac obli-
gatian in coupures van $25 worden uit-
gegeven. Het is mogelijk, dat bet geheele
bc,i-3g niet Ineens zal worden uügesre eu,
maar van tijd lot tijd naar gelang der fi-
nancie,e!a behoefte. Da obligatiën zullen van
belasting ziin vrijgesteld en "waarschijnlijk
Wi % rente dragen.

Een deel der uit te geven( drie milliard
dollar twn obtfgati;:n zou toimien worden
aangewend voor hel verkenen va«i crediet
aan dio regeeringen, dio met de Ver. Sta-

ten tegen Duitsehland auHe» strijden, tenehsds hen in staat to «ellen den eorlegmet meer succes te kimmen voes-en. He.beste, dat wij QMniildellijk veer dege*««ea-
sehapeedijka zaak kunn«a doen, is hel ver-keten van crediet «an die bnfcenlandseh»regoeringen, welke gemecnseboppeiijkmet «ms
DuitecMand bestrijden. Deze ftnaneieeki hol»
maf „!iOO sPoed'g mogelijkworden nitgebrei*.

/mlk,i »ai vaa drievoudige uitwerkingzijn. wanneen daartoe thans wordt overge-gaan. Voorgesteld wordt obligafr tn van dabuiteolajidseüe regeerin?en le koopen, waar-tegen hen cre-jiet aal wor^n verleend, ter-wi.i dia obligafti» deazeKden Intrest aullendragen «g jaok fa ander opzicht dezelfdevoorwaarden en bepaling-en zullen hehbeaals do obligaiiëa der Ver. Staten.

IN VOGELVLUCHT.
Vanmiddag, Donderdag, zochi Ik da er»

eusje* &p ln hot Yoniletwkrk, «He eir g».
sloten stonden als bedelaar» in ie kond»,
dio bij gebrek aan knoopen zicb hei Kle*
dansstuk met touwtjes sluiten.

hln daarom heen 'i
O, naïet -Anmterdain, braaf JVmcteïdaffl.zedig Atiisterfein.
Den trouwpartij in vieloria's, o! hoe diedingen anders mogen nesten.Bruid en bruidegom rijdend rond 't »aiït,langs da anderen, ouders, zustere, broe-ders en getuigen, die al den weg volge*moeste*.
Knikjes , wuifjes , preestjes. £il«tjes,lachjes. Bedekteïjkiecien, aardigheden, sul.fcertim ca bjuquetjes, jin-eti. kettingen,

wilto öaseen «n hooge hseVi.
Do ■ caroeusiea stonden gestoten, schene»dio ze waren en yregtm, Aie ze schenen,maar reikten ni~t verder dan ter diktevanda zolen van bruiden, bruidegosiiß, oudere,faaalies ei getniQ-eu.
Gaat w.ar do erocusjes en wordt wij».Dan «erst, gaat en veraenigvsildigt n..Anders :
tllij't «2a wereld een geWienhwis.

GEMENGDEBERICHTEN.

D« Kardinaal Aartsbis-choj» vaji ]#in«henvon Bethingen is deor een beroerte ge'ro!-fea en overleden.
De „KëJnische Velkszeifaiig'3 meldt, dal28 jonge marine-soldaten uit Zutd-fTiill, naeen reis van 124- dagen op een schip ven6* jaren oud, aJaelegd te hebben, in e«nDuitsthe haven zijn aangekomen.

Uit Oost-Indië.
Preaten in beslag genomen.

Dn Soerabaja meid» men aan de N. R.Ut" : Me-j heeft ««dekt, daj een versprei-din^j o]p groots schaal encer de inlandeMheef 3 plaata gevonden van prenten met debeeltenis vfan den Duitsehen keizer, den hei-
zet van Oostenrijk en van den sultan vaa
Turkije, vooral in ie residentie Soera'tarta.

D» regeering heeft bavel gegeven diepre»
ten in beslag te neme», maar dit gaat
moeilijk, omdal dl Terspreiding over het ge-
heele eiland Java heett plaats gehad.

Men weet niel waai di» praaten vaadaaokomen. -
DouwesSchbek.

De „Peru«bangan" mefdt: Hel interne*.
ringsbcsluil ten aanzien vau Douwes Dekker
en Soewardi aal spoetfig werden ingetrok ca.
Een daartoe stfekkend do»r den nunisici
ontvangen verzoekschrift is reeds aan den
landvoogd doorgezonde».

Hetwereld-vrachtverheer een steedsmoeitijker probleem.
Een aakenman deelde de Bom. Fosl m«l«,

dat het lalen nitk»men van gosderen met de
booten, d ie de Panama-route zullen ■emen,
ten eenenmale onmogelijk is, daar de kosten
zoo hoog zijn, dat de prijs mms ens vtr-
driedubbekl zou moeten wor>'«».

Zoodat allee» passagiers, «n dan neg wel
haast uitsluitend uit Nederland ko: entten,
van deze reis via Amerika zullen piofi cc en'

Ifct vrachtveri e:r bliift een proVeem, dat
de oplossing s'eeds verder ziet weggaan.

Nederland en de Oorlog.
De bemanning der „Tres Fratres”.

Do reeder.j van dea drie weken ge.eden
door een Duitsche U-boot op de vissoiierij
geiorpedcerden I.lmnidcr stoomtrawler „Tree
i''r?.tra3 ontving ran eten consul-genera»!
der Nederlanden te Kopenhagen beriefnt, da*
do bemanning vam dit schip zeer waar-
schijnlijk morgen vandaar naar Nederland
zal kunnen vertrekken en ten spoedigste
to IJmuiden verwficht kan worioa.

4W<Hdt vervolgd).-
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De Russische Revolutie.
De„d'-vaHngea”derextremisten.

et orgaan der kadetlcn, ver-
klawt in een. bespreking van hét interview-
van Miljoekof ,(d«!n nnifster. van buiteai-

ikea) orer hét oorlogsdoel en de
prodematje van de voorloopige regeertng-,
rtnt ie «oofeakc. ijkhetd om het vader-
1a ad te verdedigen alle - partijen be-
liwrt te vereemseu' De „Rjetsj" ii van
iiAnuug. dat eenig9 uiterste partijeh eöa

*n, als zij de natuur-
lijke oogmerk» ter verzekering van d; vei-
li«%e-d naar buiten al» imperialisme
lisstcinpcjlen. Als de voorjaapise re-
timing verklaart, dat zij de madit van
Ifwsland niet feu koste ven andere volken
yrm vermeerderen, geeife zi^ daarmee todi
Rpt»»zinB haar goedkeuring tot een niogo-
lüjfee vernedering van het vaderland en een
jnraiJÉidarrag v»,a zij* levenskracht. Trou-
\fems de regeering beeft bevestigd, dat zij al
tiftsr verplichtingen tegenover de boedgenoo-
ïen sai in acht nemen. ' Bovendien aouden

» reifnioordplnwien de Russisdie democr»-
:ie sHechl» kunnen sdiadea. De vredesvoor-
twtardca moeten door het volk in s»men-
tvïrking met dc boddjg^iipoleQ wordea op-
psteld

Scheidnmann naar Stockholm.
Vil Berlijn wordt gemeld: Do in da

ïjtoa verspreidt geraakten, dai d» slgevaar-
iffedt Scheideaann, vergeeold van eenig»
pwijgenooien, ziek naai Stoc'-ckohn rou heb-
-1»i» bacoven era voeling te houdea met de|Wttssisch« sooi«*l-domocrat»a en milfca in
\'*»ba»| met vredaj-bomeeiingea. berust op
ï«»iien grond.

Verklaringen van Branting.. Branting, de Zwe;dscho sociaal-oatriot-
lische leider, heeft ia een onderhoud met
«ïn vertegenwoordiger van de Birzjewija
iWücniosti gezegd, dat de voorloopige Kus-ihehe regeering alle misverstand nopons den
tóbeui ca den geest van bet vredesprogram
jfc* jeallieerdSii en nopens de beschuldiging
'y*n ver o var iing's oogmerken ter
ï'<iê.t bad gesteld. DaarrJoor is een groote
jêrbeterins ingetreden. Da formule is na.
s*l de vrede gegrondvest moet zijn op bet
l'acbt der volkeren om hun eigen lot te bc-
jpnfan. Nooit zullen de overheersekendeklas-
san iv Duitschland di» forntfile kunneaa-n-

C' anrdea, dl» geheel met hun opvattingen
, rrljd*. Als d<s Russische omwenteling in hetbinnenland uitgewerkt- heeft, zal er vol-
In aakte rust heerschen en zal zij niet nala-
_en e«n oanmerke'ï.iken terugslag in Duilsch-
land te hebben.

Niettemin aou bet een noodlottige dwaling
om zich illusie» te maiea over de bin-

neiif.antf.che beweging in Duitschland.
Een matte wan het garnizoen in

Petersburg.
In een vergadering, die be'egd was door£lc parij van het nationale leger hebben

vertegenwoordigers Van het garnizoen te**. Petersburg baslot|ea| da volgend* moti»
.ir kennl» te brengen van den vasten raad
pan afgevaardigden van arbeider» en eolda-
3eu ca ta overhandigen aam dc voorloopige
gkneriag:

De ooriog moet voortgeset worden tot da
Hflor het volk en het leger verkregen vrij.
tieid gewaarborgd ï».

De oorlog meet voortgeact word-m tot I-et
tegevierend einde.

De vergadering iï van r.csaing, dat zelf»
ten vrede, die de oud» grenzen vin den

herstellen éou, zoo hij zonder goed-
keuring van de bondgenooten ge3.o:ea zou
»ror<ïen, een sChamfeUjke vrede zon z;n,
"Ti» de jR-uïsische vrijheid bedreigen, ous metiel ted-en des verraad» «chandv.ekken, ons
Scheiden zou van bet vrije Engeland» bet
repnüiikeinStStc Frankrijk, van Belg'ë, ServM,
iMontenegro en Roemenië, die ter wille van
in'Ti vrienden verwoestingen bebtien onder-

en ous den plecktigen eed zou doen
tsreken tot herstel van h« vrije Po en met
inbegrip van bet Duitsch» en Rusasdi» ge-
Wed.

Ot» deze deeiekidea te bereiken, ste.t do
vergadering de volgende eischen t

10. aan den raad der afgevaardigden van
iie «rbeiders en soldaten t St zijn gezag te
gebruiken om de voorloopige regeering te
Btennen, zoolang zij da belangen van het
tolk beschermt en in staat is do orde te
Itsrstellen, dio op het tegenwoordige oogen-
filik onorisbaar is; alle eisdiea te doeaver-
3'ullen uitsluitend door de voorloopige re-
feecring in haar hoedanigheid van eenig or-
kaan van de regeeringsmacht, aan welke
bet land en 't leger den oea van trouw
liebben gezworen i onmiddellijk een einde te
jUiaken aan alle geschillen ln den boezem
j-an de arbeiaerselemanten, a!9n.e&e met da
Jubirinislrati» en het teChnlsChs personeel der
fabrieken en werkplaatsen, naardien onlred-
ftering van de nijvetlieid het leger met tal-
boze randen bedreigt; al zijn economische
bisebea aan een oweexsxk van do ractea
|"an vroeda mannen voor te leggen en in
Loogstfin aanleg aan dea raad der arbei-
Serskfalßvaafl&tgiSeit, zonder ecnig&ina dea
gans van het voor de natlona<lo verdediging
pnmisbare werk ta belemmeren; eindelijk da
ftrodüctia bij het weark voor de landsverde-
diging te vermeerderen, door uitstel van ln-
froerfug van den acShtuurswerkdng, uitbrei-
qteg van dan duur van den werkdag en da
grootste krachtsinspanning bij bet werk tot
te uiterste grenzen, daar men zich dient te
üerinneien «fat bet leger bij Ac verdediging
'tan oma vrijheid voortdurend in da loop-
graven ln touw I» en nacht en dag bet
tastbare bloed van hel volk vloeit,
i 90. aan floldatea en oïftcieren : alle krach-
ten aaa te wenden om het werk ler voorbe-
ratdiug vaa den s'tfijd le vermeerderen, daar
tosn stek diont te herinneren, dat elk sol-
Jaat ca elk officier elk oogenblik klaar moat
Staan om hun in hel gevtbht gevallen ka-
irnEradea la vervangea en hun leven voor
0» vrijheid en bet geluk van het vaderland
kftn oöer ta brengen; nu de soldaten vrij
Ö*i van beleedigende onderworpenheid, roefi-
s* rij de kra/öhtigst» krijjgstuchrt herstellen«p dea grondslag va» een nieuwe demoera-gsck» orda van zaken ia hot leven van 't

leger en nooit verget»», aat alleen een leger,
jjarf door de krijgstucht tezaam verbonden is,
ta geen horde van gewapend» manschappen,
te» «evaar voor dea vijand oplevert-, üe
han de voorlopige regeering en aandechets
teworea eed van «roaw legt den militairen
iaa elke categorie een bëligen plicht op en
ge soldaten moetea bii ik geveu van volledig
rerfrouwea in hua officieren.

Het slagveld van den arbeid.
Ia Maart 1917 beiroeg het aantal ongc-

'ateanigilten krachtefis de OngeTßtlennTt
«071, tagon 7797 in Maart 1919,

Binnenland.
NAGEKOMEN CONGRESVOORSTEL.
Vakbaweging,

_
Voorstel der min-derheid.

De S.D.F, in Nederland,
van meening, dat ter ontvoogding van bet

proletariaat, zoowel op politiek al» op
e c-o nomi s ch terrein zal moeien worde»
gestreden, terwijl da maatschappelijke ont-wikkeling ertoe leidt, dat elka poiitleke
slitjd steeds méér tsvens eeai economi-
sche strijd wordit, zooals omgekeerd elka
economisohe »!rijd meer een poli-
tiek* knrakier aanneemt, verandert vooral
de economische strijd ook hierinvan
karakter, dat re van Nationaal meer
en meer Internationaal gavcerd zal
moeien worde» ;

overwegende flat; bij het uitbrekenvan den
oorlog ia 1914 de verschillende richtingen in
de iatarïiatfionate vafcttew^ing-, staande o|J
het standpunt van den klas«nstrijd, het
aatf-kapitaüstbcli standpunt verlaten hébben,
waardoor geen enkele dier richtingen van
baar staodpnnt de voorkeur verdient;

«preekt ala hare meening uit dat het de
plicht is vam elk revolutionair socialist lid to
«ij» van een vakvereeniging en bet
daarheen te leiden, dat doze wordt gevoerd
n*ar het <saadwerkelijk interna-
tieual» anti-kapitalistische
standpunt

Weer een nieuw aapdaapelpaadsel.
In Oostïriesland, waac d» aeriftsppelvoor-

rtdtn in tal van gemeenten zijn opgeuo-
m«s la goblsken, dal die voorraden grooter
zijn dan dns op 15 Maart 1910 ca zelEs
veel grooter, dan dia welke er eoojaau ge-
leden waren.

Havermeut voor de naarden.
Kaai aanleiding van een bericht «Jat hetDistr.butiebureaai in Dea Haag oocsent heeft

vorleead voel hei vorbruik van 10.000Kl}.
havermout eis voeder voor paarVu, w-ordfeana van beree^ de zijds medegedeeld, dat dit
een partij bertroi welke per s.s. „Soas.dijk"uB Amerik» is aangevoerd en gedurendedo
reis, dia dooï oeu oponthoud van zos we

kec in een kuitenlojtrische bavsa is v©r-
tra«igd, tot hvoel is overgegaan, weshalvo
m( voor menswhelijke consumptie ongeschikt
ii verklaard.

Rn nog de uitdeeler wan het IJzeren
Kruis ar aanl

In d« Heiirao (gom. Aaltra) i» een Duit-
s<3hi deserteur ovei de grea» gekomen, dl»d»ar op wssfti stond. D« man moeit dezer
dagen weer naar het Srout vertroctken. liij
kwam ln uniform aaa me* het IJzerenKruia op zijn Uajonot.

Hie.l üuitseher, dien tH_ dit geval mee-
cteoiden, zet: Nti nog da uitdoeier. van hot

IJseren Krui» er aan. s'

De wildpiaag in Noord-Brabant.
Hot is meer dan erg welka vomvoosting

in 9ommlga slroken vaa Noord-Brabant
wordt aangericht doop hot wild. De rogge
wordl voor een groot doet door da hazen
verwoest. Hondctvlen en honderden mudden
rogga worde» aan den a#neta«ndsa oogst
onttrokken. En straks volgen da andera

vaMgcwasaen. .
Ai me».' d»« oon* sija de boeren hande-

lend opgersdea, rneaf dam kwamen za in
aanraking md den strafrechter ca wonlen
r.ell de dtipe, van wat zij zelt mcead'cn
ziel) ala hun goed recht to mogen ver-
schaffen.

Eea jaar oi wat geled'.m hefobea do boe-
ren getroebt den heoren do uitoefening van
het jachtbeiScijt onmogelijk te mairen, door
ho» oj huc jachten to vergezellen, al bla-
zen? oi allertel Instrumenten en lawr.alma-
k«üd om het inW ta verjagen. Maar ook
di« maatre ta was weldra verijdeld.

Algemeen wordt in d.za streek nog' ge-
hoop! op eea afdoand ingrijpen van hoo-
-^erliand.

Het Congres der A. P,
DeRussische Revolutie demagogisch

misbruikt.
Op tvd oongros der A. P., vaar hot

wemekio va» welgedane regenten, even
welgedane O. W'.-ers, officieren in l>u^"oel,-
-itleeding en moer zulke prolavaxiërs, heetfc
«eo cos da Russisch» revoiutie miibruikt

l'roeistra heeit net godaan, of oe grond-
weishexziening, dit zooveel voorjeelon heeft-
voor da bourgeoisie en niet dan aoji&de ca
sohaad» voor hel arbeidende volk — als-
nog govaar loopt. Do " bourgeoisie zal na-
tuurlijk wol wijzer zijst — üe krijgt vooi
races dan za geïtt eu wat ze gooit ia voos
haa* volstrekt go>aar!oo» — wat zou dio
gecasticerd» A. P. met het A. K. deboup-
gaoisit voot kwaad willen en kunnen doen?

Maat een A. P.-oongres kan herf niet
stellen zon-ler een beetja veel komedie, js

kan geen drio dagon achtereen al maar
laohon, vreugd» aan den dag leggon ouz-; so
moei ooi; eens donderend" kunnen applau-
disseren en daardoor werd dezen keer do
grondweiahorziening gekozen. De en-sc£jio-
zetler was natuurlijk d» hoer Troelstra. Eu
ali couihss» voor zijn komedie nam hij do
Rus3ischo revolutie-

„Als het er strafc» op aan mochtkomen,
om la strijden voor dit duur-vorworven

rocW, toont dan dezelfde ontembare kracht
ata d<j heerlijke Russische arbeidersklasse.
(Donderend applaus).

Wanneer Lot moet, dat ook da uiterste
middelen revolutionair moeten zijn, danzult
gij op den eer3ten roep van het ParlijTie-
stnur klaar staau, om alle oïfera to bren-
gen d!(j van n worden gevorderd. (Daverend
applaue.)

'fienduiaetiden strijdcra vooe het algemeen
kiesrecht zijn thans gamobiUseprd. Ik hoop,
d»t zij op bet beïüssenda oogenblik mannen
zullen bU^an, die tegenover hun klasse
hun plicht rullen doon. (Daverende toejul-
oliingeo.)

WIJ hebben Aa algemeeft» werkstaking als
rovotulionaire gymnastiek steeds verworpen.
Wij zullen, »ls men «an aanslag wil doen
op onza hetliga goederen, niet nalatenkaai
too to passen. En ik ben er zeker van,
dat gij haar zult voeren mat alle fcracW.
Laat dat Gé üidußtrïBelmi en kruidenleM,
dieona ïn iïan wog zouden willen treden,
B9ïtBd, 7;'"'ïv, (Toctvdchlngen.)Ik hek deza overwegingen nasrgelagj lnda volgende motie:

„Hd Congres, gozicn fle pogingen, zonia ftl3 duiten do Ecrsta Kasner, cm éc
grondiirßtsfrerManing alsnog <e doen mWiuk.
kon:

cons'iaieerde, flat dit streven, onder w*ï-
kon söin'jn het eïefi ook naga vertoonen,

tin ziin w9K«n ia serielit te?en de .v.odorno

arbeidersbeweging, tóe ia de opnemingvaa
het algemeen kiesrecht ïn da gromdtwet da
vervulling zie» van dea eisch, die twintig
jaren lang vooraan op haar program heeft

gestaan sa waarvoor zij baron zwaasrsten
strijd beaït gevoerdi

overwegende, da* eoowei voor do uitwer-
king de» grondwettelijke bepalingen omtrent
vrouwenkiesrecht en onderwijs, als voor een
latern herziening van verschillende auidere
grondwetsartikelen de onrerwijlda inwer-
kingtreding v»n bet niauw «dgeïneea kiea-
reöiit noooz&keliik ia;

wyst elka poging, om deza gromdlwsftshcr-
eieining uit ti stallen of tegen te werken,

als eea aanslag op da demokratie en dia eer-
lijk .verworven majbht3pnsilieB der afteiders-
klasse beslist af;

verklaart, een dergolijken oan3lag niet zon-
de* het sterkst mogelijko vexwoec ta zullen
duldent

en richt tot da arbeiders, die met do S.
D.A.P. en het N.V.V. den strijd voeren
vooii het algemaea kiesa-exflit, den dringen-
den oproep, zich gereed ta houden om op
het eerst» teeken van wega ds Partij zoo
noodig iv con laatste matfhtvoUe dcaaonstra-
tto den wil ca do. kracht der moderna ar-
beidersbeweging tot handhaving en bevesti-
ging v»n hut reeds verkrageno tot uiting ta
brengen."

Hel Congrc3 ba»a&u, de* deze oproep aan
ds arbeiders in alle fabrieken en werkplaat-
sen en ook aan ds getuobiliseer-
don zal worflon bekend gam&akt.

Als het e&flkj» diis ernstig gejneend was— waé het natuurlijk aiet is— dan moes-
ten da srbakier» volgens dein hoerTroelstrn
in massa tóakeo, de soldatea moesten dienst-
weigeren — en da officieren onder de afge-
vaardigden gingen daar.me» blijkbaar ac-

eoord — allrs omdat de heeren van de
A.P. bij da* afgekwanselde algemeen kies-
recht kans koopt t» bobben nogwat „maehtj-
posities" ta „verovsrau", tot scfaüdo on
schande (zia Amsterdam en Zaandam b.v.)
van de arbesdersiklasse. De arbeiders, die
voor hun eigen Ifclangen niet mogen staken
ot eenigöriel actie voeren, zouden datwel moe-
ten doen voor de betangen vaa 0.-W.-ers en
regentan, die, eenmaal in het gestoeJte van
de nis&kt gezeten^ " den stellingconimandant
telefoneeren al» er verhongerende arbeiders
voor de d*wr komen demonstreeren.

Deze heelo conwdte, voor zoover er een
bsdoeling achter zit, heeft juistten doel mo-
gelijke activiteit voor eigen bdaingcn bij de
"rbeidera af ta lelden, to smoren, ten be-
koevo der bourgeois. Nietwaar, als men
leeft in het vooruitzicht van een grrroot-
sohe rrrreroUitionalre actie, dam vergoot
men »1 di» kleine eigen griovea, zooal*
naderende hongerdood, nadfcrbijkomend oor-
logsgevaar e,a verdere zegeningen van hel;
koperifllissrs.

Het is wd weer slim bedacht met gepraat
over actie alle actie voorkomen t

AMSTERDAM
Werkloosheid in het bakkersbedrijf.

Do AmeterdamßCho Chrislelijko Bosluur-
dce^bond schrijft»

Als gevolg van do rogge-schwirschte
dreig! geheele werkloosheid voor het per-sonae A&a roggebrood-bakkerijen.

Itoedb is door eon naar fabrieken 'tper-
sonosl onlalagen, terwijl anderen wel zullea
moeten volgen.

Nan* uit wuiingoUcWe kringen-werdTmodc-
gcdeaMl, wordt niet spoedig voldoerede leve-
ring v»n rog3"3 tegamoetgezlen. Ook ris zo
wedoi beschikbaar wordl gcateld, zullen do

ra^getwoodöskberijan slecht» kunnen rdka-
n<sn op 8() Y. van Aa beaoodjgdo hceveel-
fcaid. Dil Kwantum in ta gering, dan dat
het bedrijf loonond zou kunnen werken, aan-
dfc! da Vooruitzichten voor do arbeider* in
Aezt bedrijfsgroep verre van rooskleurig zijn.

K lomeO.—W.ers.
Ecu Wijkei'boeirtS«'', 11., bad knolrapen

verkoel!', voor tt hoogen prijs on boord»
tegoa zich ooa boota van zü gulden eisöhcn.

Voorts moeet c:>a groontefcoopwnMi R. voor-
ktrnion, want hij had aardappelen ta (biuv
(volfe-v; de wet) verkodkt. Ook was er
apra' « geweesi van eon kool. Re: O. M.
eisahte f2O boete en dc groenóekcopman
vond dat eea beetja to kraa, want doorbot
inhouden van zin verkoopskaart werd hij
e.i. op dia manier dubbel geigtraft.

Bes juftrouw 3. P-, bsil knolrapen ver-
kocht, ook niel strikt '«"olgena wettelijke
voorschriften. Maar zij verk^aarüe, dat er
twoa roapjra verrot bloten te zijn en toen
had zij aan Aa koopster maar esn. derde
beter» raap cadeau gedaan. Noch wj, nooh
di« koopslaj konden begrijpen, dat 't toch
n'ef zo-i heel pluis was met dat ea»3oau
daon- D» boklaa.?do trachtte die opvatting
aaa H.Jf. reohfors duidelijk to maken, maar

het O. M. oischta een boete van f2o.—Bokl. wf» dairmeja „niet in haar schik"eg z% protesteerde tsgon dien elsob, waar-bij zij hot niet zou laten zitten.
De Woningnood._ Naar wij vernemen, zijn te» stadbutze

ptannea aanhangig om aan den overkant
van het IJ, waar thans een complex wo-
ningen wordt neergezet, nog een dergelijk
complete te bouwen, Binnenkort al den
Raad ia verband hiermede een voordracht
bereiken.
ROTTERDAM.

Ongeval met een stoomtrawler.
De stooinir&wler „Sch. 97" is aan Hoek

van Holland met verbrands ketels Soor den
loodsboot binnengesleept. He! soliip wordt
opgesleepl naar Rottordaju.

W»d.ï wordt bericht:
Hel ondewoekingavaartuig heeft builea-

ga-itj dan Waterweg op sleeptouir geiio.
men Aa stoomkustviescher Bch. 97, welko met
Ingezakt» vuren ronddreef.

T» Hoek van Holland werd he: vaartuig
op slooptonw genomen dooi een particuliere
sleepboot en naai Rotterdam gebracht.

Turf in beslag genamen.
Door de recherche ia gisteren beslag ge-

legd op 40 000 Kg. . turf, geladen ïn het
sChip „Da Jonge Herman", liggende in de
Nieuwe Haven. De turf v-as eigendom van
den schipper L. v. d. J., te HÜliger3herg,
die reeds een gedeelte d'a<irvan boven den
maximumprijs verkocht had- Om dezelfde
reden werd "bij den waterstoker C. J. v. d>
M., wenende Yeemarktslraat, besla.» gelegtl
op 750 Kg. turf en bij der» waterstoker H.
11., wonende Oostersiraat, op een partij val
200 Kg.

De uitgifte van tuintjes voor
voedingsgewassen.

(S.\ Burgemeester en Wethouders schrij-
'J1. °»i> eten Raad, dat r.iittn cominissiïvanadvies, bestaande uit deskundigen, hebieolienoemfl. Deze commissie heeb terreiicn aan.
gewerte ; roeerendcels met riviersuecle «r-£e-

hoogd, waarop het zonder mest niet hard
groeit, — doch Aai, zeggen B. en W. erniet
bij —. waa* da liefhebbers van tuinieren bun
krufhien op Icunnen aanwenden. Of zij er
veel profijt van zullen hebben, vooral in een
drogen zomer, valt te betwijfelen.

Le commissie heeft echter meer geda m,
volger s B. en W.:

„Het overleg met bedoelde commi36ie heeft
reeds dadehjk geleid tot de afd'oeoing van
aanvragen van enkele huurders van bereids
door da gemeente verhuurde gronden, om
de/O voor onderverhuring ia kleins fideel-
ten te doen strekken.

Het zou de moeite waard zij» te vernemen
Ol deza maatregel ook in 't belangvan don
teelt der voedingsgewassen geuosßen is ca
zat )a, of de commissie inv'jed hxtt uitse-
oefeini op de prijzen dier onderverhti. ing.
DatrVan zeggen B. en W. alweer nies
ï'oöli ia 't moeilijk aan to n».non, Alei ds
oorsprou' elj-,,Vf huirders hun medewerking
zouden hebben verleend', ala hun wiast, docr
die oréerverhuring niet grooter was, danbij
etgea exploitatie.

In teder gevaS, doen de arbeiders ver-
standig als «ij geen gebruik maken van de
gelogenlieid. die hun hier door de gemeante
worat geboden, om na bet afleggen van
groote afstamden, hard te werken, voor een
oogst, «Ee niet anders dan gering kan zijn.

DELFZIJL.
hïen Duitsch stoomschip ia dezo week

vaa Rotterdam zonder cenfg ongeval naar
de Eems gestoomil.

WORMERVEER.
De „Alkmaar Packet” op den dijk.

Gtsfcreo i» door den geweldigen storm-
wind de „Alkmaar Packet Mo. V eren
yoorbij Wormerveae op den dijk geslagen.
Do boot ligt slagzij on bogint door het in-
loopootte water etead* moer over te hellen.
Vaa persoonlijk» ongeluk'-ea is nietó ver-
nomen.

Nader wordt gameid t
Kadat da boot d» tweede aanlegplaats

had vorlaiea, moeit worden, uilgewokftn,
voor eon boot, -welke uit da richting Alk-
maar kwam. Da kapitein had juist even 't
stuurrad aan een ander overgegeven, daar
M] even lenalen 'moeat zijn. Ot sljnplnats-
vervawger een verkeerde beweging uitvoord»
of dat alleen de storm oorzaak van het
ongeval is, Iq moeibjk uit le maken, iraur
in minde» dan ge;n tijd liep de boot met
volle vaart op den dijk.

De b»taanning wist zich gelukkig ln vei-
ligheid t» brengen, maar de setutdb oAn ds
machina zal heel groot zijn.

IJ» boot ligt geheel overzij en er zal
heel wat voor noodig zijn om haar vlot
te krijgen.

IJMUIDEN.
Het petroleumgebrek.

Wegens de groote schaarscht» van petro-
leum voor de visedhersvloot uit Unniiden
heelt het bestuur van do iJmuidor Rfl>a-
deß»ver«enlging zich belast met de distribu.
üa vao «en hoeveelheid, welke he* nogkon
aonkoopen.

D« aan da schepen naar zee mede to ge-
ven kwanta zijn echter zeer gering zoodat
de» ban»nningt»n een uiterst zuinig ver-
bruik is voorgeschreven.

Onbillijke heffing der oorlogswinst-
belasting.

A'cusshillande weduwen van zeolioden, dis
bij de uitooi'eing van het visßOherijbedrijf
on hej leven kwamen, hebbeo niet alleen
een waarschuwing, doch reeds een dwang-
bevel gekregen oia da oorlogawinstbelasting
ovoi di jaren 1914 en 1915 alsnog! te vol-
doen.

Uva ftczj materie hoeft de secrataris dor
Ztoamonsvereeniging Volharding" te IJmui-
den, d« heer van Rooij, een Oi.doi-houd
gohat m«< den Minister van Financiën.

Z.ftrc beloofde de bezwaren van do,,Vol-
harding" ta zullen onderzoeken en gat de
toezojgtng dal di ultgcrcikU dwangbeve-
len niet toa uitvoer zullen worden gebracht.
Rovoadiea zullen geen meerders dwangbe-
velen weeedeti afgegeven.

Hoaden dood gevoaden.
D» politie alhict meen! op het spoo» ts

eijn garrotnen van eea systematisch doorga-
roorcta hondeavergittiging. In d« «'geloopen,
weuk werde» hiet namelijk verschillende
honden dood gevonden.

Aa» een vee>arts ia opdrat&t gegoven de
lijken dei hondon ta onderzookon, om te kun-
nen vaststellen ot ze werkelijk vergiftigd
zijn.

GEMENGDEBERICHTEN.

Toenemende desertie. — Te
Maastricht kwamen weder acht Duitsche de-
serteur» aan.— Gisternacht zijn te Übach-over-Worm»
drie Duitsche deserteurs aangekomen»— .Nabij Rolduo kwam een Duitecïi offi-
cier over da grens. Een aoldaat-ctoonmies,
dii hem ontmoette en don weg wees, ont-
ving bij wijze van souvenir zijn l>r»-vniag-
rovolher on patroontai?ch.

li loaddor 9 t i g, — Ten nudeelo van
dei veehouder W. aan dea langon Kley,
ondel d* gemeente Rijswijk, zijn 22 scha-
pen door onbekende honden verscheurd.

Aanval op oen br andk.tat. —Gisternacht hebben inbrekers getracht da
brandkast van ét N. V. Veskcekenlabriek
„Dn Leerhoeve' te Oudshoorn io üorcee-
ren. Ze hebben daartoe het enorm zware
gevsarU gekanteld on daarna aan «len bo-
den: op verschillende plaatsea aangehoord.

.Nada! dozs pogingen mislukt waren, heb-
ben z» blijkbaar verder hot kantoor in alle
hoeken en gaten nader onderzocht.

Mee vondt althans diverso papieren in ds
groo*aU wanorde door elkaar geworpen.

Gistermorgen waren ds voetstappen der
inbrekers in da sneeuw nog duidelijk
waarneembaar, doek toea oen politiehond
uü Noordiwijk arriveerde, waa da sneeuwwoggesmoltan, zoodaf men hei spoo« niet
meel kon volgen.

Date* op den dag ia tevens- gebleken, ddt
eea achrijïmaehina en een rijwiel van den
direotaur zijn ontvreemd.

Uver do grens. — Te BerkeobosA
(Li.| kwamen drie Kussen over do grens.
Zij waren tien dagen to voren met 22 an-
deren uit, het gevangenkamp te Warm ge-
vlucht Een van 't gezolsahap werd onder-
weg doodgeschoten, 21 werden gevangenge-
nomen en sloehfs drie wisten het Neder-
lanfltaoho gebied to bereiken.

Da dooo.o 1 ij k o draad. ~ De 22-
Sarlg» sigarenmaker Kw. is bij Budel door
Aa eleebr.isoM draa&alsluiting gedood.— Op da RifeOie h»de. a*n den kont

vaa Lomanel, zijn de lijkan. van tw«e d*
sertaura van den draiad gehaald. Za waren-
zwart gebrand.

Smokkolrlsioo. — Op Kcrlendijfe,
onder Eooseadaal, Is gisteren da ssnokke.
laan Edelbloedt van Breaascho baan dool«en militair wialrijder aamgeschojen.' Zijn
arm werd verbrijzeld.

UitdeVakbeweging.

BINüEHLAiHD,
Chauifeursstakingopgeheven.

Men meldt ons uit Amsterdam : De au!o-cbaofieïtrs hebben besGolea, de staking op to
heften, op de voorwaarden zooals de pa/-
troons die hebben gesteld in hun schrijven
van 20 Maart j.I.

Oogstberichten.
Blijkens do jongste inslatelingen van het

InteraattanAle Dandbou-vrhureau te Komi
leverd» de tolalo larweiogs. van hot zui-
delijK halirond (Argentinië, Australia ca
.Nieaw Zeeland) in WIG iets meer op dfstn
do helft van don oogst in 't vorigo jnsa:,
dia eohter zeor good was uitgevallen. De
opbrengst bedroeg 61,5.81,000 dzir., tegen
«7,«><LoüO in 1915/16 en 67,080,0U0 als het
gda»4aelde der daaraan voorafgaande 5 ja-
rim. D«i« teruggang komt voor he; grootste
gcdaeita on rekening von Argentinië.

Da met naja ..rsUtrwe beplante oppervlak,
ta ia in Spanje 3 % grooter dan ten vori-
gen jare, in Zwitserland 5 /„, in de Ver-
eeoigda Staten 2,3 % , in Britsch-lndië 8% .
In Japan is zij toa opasicfaia van het vo-
rige jaar onveranderd gekteren, terwijl in
Frankrijk en Engeland de tarwenanplant
15% kleiner is dan ton vorigen jare.

In verband met d 8maiï»- en roggooogpt
zegt het rapport: Aan maïs weri in 1916
in Spanje, Italii», in Europeosoh-Rusland (48
gouvernementen), in Zwitserland, in Cana-da en da Vereenigde Staten. Japan en
Egypto, totaal 721,771,000 dart. geoogstte-
gaa 838,741,000 in 1915 ca 760,661.000 ah
het gemiddeldo dor daaraan voorafgaande 5
jaren. Spanje, Italië, da VereonigfieStaten,
Britack-lndia en Japan hebben in 1916 ia
zaaien 651.379.Q00 dztr. ri»t opge'.e7-erd t»
gen 63Ö.439.0Ü0 in 1915 en 551.136.000 ah
het gamiddelda van da daaraan voorafgMui-
da 5 jaren.

Do wijnoogst van 1916 in Spanje, Frank.
rijk, Zwitserland, Italüi on Algiers leverdj
10i.0(>8.000 H.L. op tegen 51.955.009 in 1915
on 115.620.000 ads hot gemidHoldo dervooraf-
gaand» 5 jaren.

Wal d» veestapel der verschillende landen
b»trefi wordl in bet rapport nog m-edege-
de»W, dat in 1910 in Egypte bet aantal
runderen met 11 %, die van paarden met
1-1%, die vara schapen mot 9 % en dia
van kamealen met 13 % is verminderd In
Spanje ia het aantal schapen met 4.9 %
toegenomen, dat", van paarden echter met
4.ö % verminderd. In Tunis Is hot aantal
paiM-den met 3%, runderei met 10.8 %envaa-kens met 16.3% verminderd. Het aan-
tal kameelen is echter roet 30.2 % toe; eniü-
mon.

Rectificatie.
In het No. van Dinsdag 10 April (3de

hladüS.We bovenap.nï slaat: Miljoekof, de
Busa. mïnlster-preüdenl.

Dit moet zijn': Mïüoekof, de Russ. minis-
ter van buitenlandsdie zafcën.

In bet nr. van Woenaiag, pag. 4, Rus.
aische revolutie ( ^e daden van het Arbei-
ders-Comité". staat bü resolufe 2: Ge-
noemde commissaris „wordt" etc; dit moet
zijns Genoemde commissaris „zendt" etc.

Scheepstijdingen.
Binnenlandsche Havens

IJMUIDEN. Vortr. 12 April: Mars, s..
Kopenhagen; 18 April : F oio, 8., Rott.

Buitenlandsche Havens.
Anieiiean, G April to Halifaic, \rafAA op

orders,
lomelia, ID April v. Rolt. te llalifax.

New-Ybrk, 7 Aprit v. Rott. te New-York.
Noor&ïter, WoMera, S April v. Rott. to

Aarfunu».

ADyERTEMTIEH.

Afdeeling Den Haag S. D. P.
maandagavond 16 Api*il9

te 8 uur, in Concordia,
Hoogezand (ingang 26 a)

Openb. Vergadering
over de

S&ussiscSie Revolutie.
Sprekers: D. J. WIJNKOOP en

W. WOLDA.
Het sociaal-patrtotisch trio Troelstra,

v. Kol en Cam. Huysmans is tot debat
uitgenoodigd.
Debat vrij. Entree 10 ets«
Wei*kloozenvi*ije toegang.

Grand Tiieafpetros.
N.V, „TOaMEEL.VERE£9IIQi»G".

HERMAN HEYERMANS en |AN MUSCH
Heden, Vrijdagavond,J^uurji

20ste opvoering van e- DE GOST-IHOISOHE OOMPAQHIE, -Blijspel door Marie Heyermans—Peers.
OtW De serie voorstallinqen va» DE

i 00ST-!ftD!SCHE CÏMPAGMIE moet
I wegens verbintenis buiten Atnster»! dam worden afgebroken. "W*m

Zaterdag, Zondag, haif acht:
Eerste opvoeringen van :

Eva Bonheur*
Genoegelijk Spel in 3 bedr.,

door Herm. Heyermans,
Zondagmiddag, 2 uui-:

430ste opvoering van:
A LLERZIELE K.^—

[ Populaire prijzen van 75 tot 20 cent

'sre tribumxA
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