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De onverbiddelijke Duikbootenoorlog ten laatste!
30 Januari meldde het officieuze Cor-

respondentie-Bureau „Norden" ;
„De Rijkskranselier en de tsteraAeaeotetaris

jZimmerman zijn heden le Berlijn tenugge-
Ikeerd. Zij hebben van den dag voor den
/verjaardag yan den Keizer in het groote
{hoofdkwartier vertoefd, waai- de politieke
ien militaire toestand de onderwerpen zün
kjeweest van uitvoerige bespreking. Over
net resultaat daarvan kunnen natuurlijk
«een bijzonderheden worden meegedeeld.
Mm zegt, dat nopens de te nemen maat-
Tegeien, zoowel te water als te land, op
jllë punten overeenstemming is verkregen.

(Men ontveinst zich blijkbaar niet, datmen
aan hel begin staat van de nnoeidiïkate
horiogsperCode, die een beslissing meetjbraigen. Daar echter de yOortipreiiöteelen
yan Duitsche zijde niets te wenschen over-
laten, is dé stemming kalm en zeiker van
de overwinning."

Den volgenden dag reeds bleek hei lesul-
Jaat dier „besprekingen in het Duitsdie
fieofdkwartier.Hethmaiin-Hollweg en zin nieuwe ad-
junct voor buitenlandsche zaken, de ro-

.«buste buroerman Zimöiermann, hefc!ben in
(liet Hoofdkwartier van hun Meester nieu-
we bevelen ontvangen.

©e onverbiddelijke duikbooienoorlog is
de -nieuwe maa'regel te water, die het ge-
jVofg is van wat hierboven euphemistisch
|(n«t een mooi woord) besprekingen heet.JDach wat. m werkelijkheid niets andeis
jls fgeweést dan dat de leiden- van üe imi-
jteniandsche cii blnriehlanidsche politiek van
pet Duitsche Rijk de hevelen vaö ziïn mees-ters heeft mogen atanhooreo. Die mees'ers
jzijn de hooge militairen, Von Hindenhurg
ien collega's, die blijkbaar tot overeen-js'emming. zijn gekomen mét de in Mei
1916 in ongenade gevallen Tirpitz-kMek.

De onverzoenlijken, de scherpsh'ners, de
«Kfclsche partijen, de Bethmann-Hollweg
alreeds een jaar en lanejer zwakheid, slao-
jbeMl, ja verraad van de hoogste belangen
Hes Varériands verweten, hebben een vol-
ledige overwinning behaald. Hun organen,
Be „Detttel:ft Tageszeitung", de Kreuzt-eflung"' en dergelijke, de organen der
jorikers, der verieoenwoordïgers van d"-

onderwetsche Pruisische traditie, be-
jbtigen mei een koelen hoofdknik hun dank
|an den Keizer, dst hij elndelük p-ehoor
-IwsfJt gegeven aan hun wil. Heit, oud de-
vies : Der -König absolut, wemi er unse-
jren Wïllen tut — des Konings wil opper-
"patthtig. wanneer hij maar doet wat wij
>iflen — is weer werkelijkheid geworden.
tn de organen, die zich steeds tegen den
.bnferzcenlijken duikbootenooirlog' hebben
Jetset, hei; links-liberale Berliner Tage-
jblalt b.v., het orgaan van de firma Mosse,

de Vorwarls, hel reptiel van Bethmann,
Jbufcen, zooals het goeden lakeien en bra-
ven burgers betaamt- hun hoofden, nu de
Meester heeft gesproken.

"fen slotte, zegt Schcidemann, moeten

Ëpaar menschen het welen en doen, en
nneer zij beslist hebben, dient elke te-
e-propaganda op (e houden:, ,;Het heele Duitsche volk verlangt op

jtet oogenblik zijn verdediging zoo snel
mogelijk met succes te voltooien e n he t
jhcele Duitsche volk is het
èeas met het gebruik van de
-middelen, die daartoe kunnen
iel den. De vraag, welke middelen daar-
pe de besie zijn. kan niet door discussiesMn vergaderingen en de pers, maaf door
leen klein aantal menschen worden beslist.(Dat zou ook in een volmaakt democrati-
Jüchen staat zoo moeten zijn. Daarom
imoet men nooit door agitatie
tëe to cp3s6ing van zekere mid-
delen willen bevorderen, noch
>Ve.rh in daeren.''

Zie, dat is echt-Pruisisdhe wijsheidnaar
jhet,recept tier vaderen. De „vrijzinnigen*
ivan de jaren 1863 en volgende haddenjbet onmogelijk beter kunnen zeggen. De
Pffirieele öui*sché "Arbeiderspartij 1, is thans
(Pp ihetzelfde peil waarop de burgerlijke
fconstitufioneelen stonden, door^Lassalle enpa them de Duitsche socialisten zoo bloe-
wig gegeeseld.

Maar laten de heeren Troelstra en ge-
jnoaten nu nog maar eens vertellen, datj-hun partijgenooten tegen sommige midi.jdeten in de imperialistische oorlog zün,
I/ocr's z jj nog in hef voorjaar van 1916
jpier de g-oeËremeente wijs tratë&lten te ma-gen, bii de gelegenheid van' deforpedeering«cc Tubaut&i

Hce heette het ook weer in het offici-
euze orgaan van den Duitsehen Rijkskan-
seliér, de N.R.Ct., In de voorjaarsmaanr
den van 1916, toen de duikbootencrisis
met de Vereenigde Staten zijn hoogtepunt
bereikte en Von Tirpitz, de voorstander
van den meedoogenlooien düik-
bootén-oorlog aan den kant weid gezet?
=Nederland —, werd ons in alle toon-
aarden verzekerd, door het jongemensch,
dat in Berlijn zetelt, den heer Blankestein— kon genist zijn. Zoolano- Bethmann-
Hollweg dc teugels van het bewind in
handen hield, zou matiging betracht wor-
den ln de aanwending van alle middelen,
die de neutralen konden schaden.

Bethmann-Hollweg voert nog de teu-
gels. Maar ach arme ! een Bismarck, een
sterke man, is hij niet. Zooals de wereld-
oorlog voor hem kwam bij verrassing en
zün cirkels verstoorde, zooals toen bet
kaarienhuis van ziïn poiitiek-van-goede-
(veistandhoutiing-met-EngtPand in elkaar
stortte — de deel'ngs'>planFen in Afrika,
lieel het aceoord lag reeds klaar en was
zoo goed als beklonken — zooals al ziin
politieke proehiicmïngen. gedutflsndé dezen
Wereldoorlog zün mis'wkt, zco is het nu.Als de arme grijsaard op het dak, dieniet
weet, wal hii doen mrel, zit hü daar ca
anderen bevelen. Hij hééft steeds uit te
voeren.

De „nieedoogenlooze'7 du!ikbooteH-oo,r-
log' komt niet onverwacht voor wie c'enWereldoca-ioii heeft gevolgd. Maanden ge-
leden reeds, midden in den zomer van
1916 gingen al luider de stemmen on on-
der de invloedrijkste militaire en andere
autoriteiten, die hem eischten als het eeni-
ge middel, dat den spoedigen vrede zou
kunnen brengen,, den Dui.i:hland noodigi
had
t

Thans, nadat het openlijke aanbcd om.
besprekingen te houden, mislukt is, leidtoe Rijkskanselier, die er zich zoolang roethand en (and tegen heeft verzet, daarbij
gesteund door machtige groot-kapilalisüA-
sche persoonlijkheden als Ballin, hem in
a's het middel, dat dien spoedigen vrede
moet brengen. «=

Doch zelfs de Duitsche N. R Ct. meet
tot de conclusie komen : „Dat- er een
spoedige vrede door zal worden bevor-derd, komt ons twijfelachtig voor." Hetblad meent, dat de piiaesiaties van dit ver-sclirikkeliike wapen — verschrikkelijk, om-dat het bijna uitsluitend non-combattantenen vooral ook neutrale non-cornbalianien
met den dood bedreigt — inoeiliiik veelfiooger kunnen worden opgevoerd. Ver-ce'*, dat de handtebvaart van dte oorlogrvoerenden er niet erger doorj afgeschriktza' worden dan zij tot nu toe werd. En«e noemt de door Betlmiann-Hollweg uit-gesoroken meening, dat de moeilijkheden
"r Engeland, Frankrijk en Italië er doorwc ondraaglijk wordens toe zullen toe-nemen, „een Duitsehe'illusle".Precies.

Het eenige gevolg zal voor deze teDavstanders van Duitschland zijn, dat de„vaste wil tot doorzetten tot het arerbit-terste einde ook daar zal worden opge-
schroefd". „De verscherpte duikbeoten-owiog moet de verwijdering grooter ma-'*e"' de« haat aanhitsen en de vijandensteeds vinniger tegenover elkaar brengen".

£00 de N R Ct Hefgjeen ju|st is_
waarom? Omdat nu eenmaal o"p devolka-
yerbeelding — terecht -- niets meer
'"druk maakt dan hel leed, dat aan niet-
stniders, vooral als het vrouwen en kin-deren zijn, wordt aangedaan. En omdat
de Duitsche militairen van het begin vanden oorlog af hun uiterste best hébbengedaan om aan hun tegenstanders in ditopzicht propaganda-stof in massa's televeren. Van de slachtingen in België!, deverwoesting van Leuven, de bestialiteiten
jn Servië, door de Oostenrijkers bedre-ven, dè Lusitanïa, de Zer«oelinaanvallen, is"e^ een doorloopende reeks. En (telkens
is daardoor aan de Imperialisten in deAngelsaksische en de overige werelden eenonschatbare dienst bewezen.Wanneer de N. R. Ct. dan ook zegt:"Ue nieuwe duikbootcampagne lukt onsdaarom als oorlogsdaad een wanhoops-daad — misschien wel ingegeven uitbinnenlandse h-oolitieke overwegin-gen — zryider eenig perspectief," dan«lelt veel voor dfe uimiïng,-

De groote vraag, die zich uit het oopnunt
van ac gevolgen van deze politiek voor de
ontwikkeling van den Wereldoorlog, thans
opdringt is natuurlijk: wat zullen de
Vereenigde Staten, wat zal Wilson doen?

Wilson, van wien luist een dag» te vo-
ren vermeld werd, dat hij nieuwe „vre-
desstappen" voorbereidde!

Wat is er van al dit gedoe, van al die
frasen, waarmee wij sinds weken zijn be-
schoten, thans meer over?

De President der MüT&rdaiis staat thans
practisch voor de keus, of hij zijn drei-
gementen van Juni verleden jaar gestand
zal doen of dat hij zich bij den Duit-
sehen maatregel zal neerleggen. Het is in
ieder geval een hard gelag voor een man,
die zooveel groote woorden en frasen in
den mond heeft genqanen.

Wit gelooven nogr steeds, dat. cfc Re-
geering der Unie alles zal prebeeren om
een ooi-log met Duitschland te vernii'den.
Maar de vraag, of dat no* mon°iiik zal
zijn, is een andere. Want indien er weer
gevsSsz}- zich voordoen als dat van de
I.usilan'a, cc Arabic*- errzi, wanneer Arne-
rikan?» van eenige bekendheid — en niet
maar de een of andere onbekende wole-
tariar — onder dramatische omstandig-
heden omkomen tengevolge van het tor-
pedeereu van een neutraal of ael's een
vijandelijk schip — gelijk b.v. het geval
was met de Sussex in het Kanaal — dan
kon er wel eens een impja-ialisiische en
nationalistische storm in de Unie opsteken,
die den President zou dwingen. Te meer,
daar de Mexicaansclie -zaken voor 't oogen-
blik in een stadium van rust verkeeren
en de Japansche Regeering pas uiterst
vriendelijke woorden — bij monde van
Motono'— aan het adres der Unie heeft
gericht.

Wat men in Washington doen zal, zul-
ten wij spoedig vernemen.

Voorshands staan .wij voor de zek e r-
he i d van een nieuwe gruwelijke uitbrei-
ding van den Wereldoorlog ook <er zee,
voor de kans, dat de Unie er in wordt
meegesleept.

En wat ons land'belieft, silaan wij voor
de zekerheid, dat de zorgeloosheid en het
gebrek aan vooruitzien, de win- en
schraapzucht onzer bourgeoisie ons volk
thans aan de poort van de Hongersnood
hebben gevoerd ! v. R.

De verovering vis het Socialisme
X.

De organisatie.
Ook een begin van organisatie, van

eenheidsgevoel, van solidariteit, van stij-
gende moreele kracht is reeds in de ar-
beidersklasse aanwezig.

Hoe is zij ontstaan ? Vooral door
d e vakst r ij d. De strijd der arbeiders
tegen hun uitbuiters begint altijd met de
vakstrijd tegen den patroon. Al wat het
leven van den arbeider beheerscht, de uit-
buiting, de lage loonen, de lange werk-tijd, de vernietiging van zijn mensch-zijn,
treedt hem onmiddellijk als tegenstelling
tegen den kapitalist, in wiens dienst hij
werkt. En zoodra het tot uitbaisüJig en
strijd komt, zijn het zijn medearbeiders,
met wie hij een eenheid vormen moet. In
dezen eersten tijd mogen de arbeiders-van
een fabriek' politiek nog verschillend den-
ken ; dus zal b.v. een socialist onder hen
in zijn geestelijke belangstelling, in zijn
toewijding aan een algemeen ideaal zijn
medestanders op geheel andere plaatsen
vinden, terwijl zijn arbeidskameraden hem
daarin vreemd, misschien vijandig zijn.
Maar komt de praktische strijd, döt sta-
king, dan moeten zij een daadwer-
kelijke eenheid ln de prakt ij k
vormen ; solidariteit wordt dan
hun levensgebod, willen zij den
strijd winnen. En in elke volgende strijd
is dit de hoofdinhoud van alle prediking
ca aïonmanóA j. solidariteit als arbeiders,

die dezelfde belangen hebben tegenover
denzelfden vijand. En steeds meer groeit
dit gevoel in de arbeiders ; wie voor eigen
voordeel den strijd van de green, van de
kameraden schaadt, wordt als een verra-
der veracht; wie zich zelf opoffert en lüdt
door de toepassing van deze nieuwe deugd,
voelt m zichzelf, dat hij zijn plicht gedaan
heeft.

De nieuwe geest van saamhoorigheid,
het organisafie-bewustzïjn, schept zich nu
ook het lichaam de vaste vormen, waarin
het werken kan, de organisaties
der vakvereenigingen. Met
voorbedachten rade wordt hier de strijd
van te voren overwogen ; als gezamenlijk
lichaam nemen de arbeiders hun beslui-
ten ; lang van te voren bereiden zij zich
er op voor door het verzamelen van we-
kelijksche bijdragen tot weers'ancfekassen.
De gemeenschappelijkheid vai belangen
van vakgenooten over een heel land leidt
tot aaneensluiting in vakbonden ; bij sta-
kingen in de eene stad wordt in een ge-
heel ander deel-van het land ge*d tot steun
bijeengebracht; de weeistandskas. wordt
een kas van de geheele bond; de soü-
dariteit als werkelijke prak'ische opoffering
voor idcssegenooien gaai zich uitstrekken
over arbeiders, dte men nooit gezien heeft
en omvat het geheeTe land. De vaikbc.id
wordt nu de organisiatie. die as/n ieder
lid ruggesteun geeft, die hem beschermt
tegen willekeur van boven — tenminste
zoover haar macht reikt — en die daar-
toe omgekeerd ook op de toewijding en
offervaardigheid van ieder lid meet kim-.-
nen rekanen.

In dit. tijdperk van omwikkeling
veertig jaren die achter ons liggen —bestaat er een eigenaardige half.
slacht* g heid i'p de groeiende ar-
beidersbeweging, die zich uit in het
naast ai"te gen over elkaar bes-aam
van de beide vormen van vakbeweging
©1 poistieke partij. Men heeft dikwij's ge-
zegd, dat hun onderscheid daarin bestond
dat- de partij door haar strijd de socia-
listische .toekomst voorbereidde, terwijl de
vakbeweging, omdat de arbeiders daar niet
op wachten kunnen, voor dlnekte verbe-
teringen onder het kapitalisme streed. Dat
is echter slechts in -zooverre juist!, dat de
socialistische partij in haar strijd steeds
de algemeeue theoretische gezichtspunten
naar voren moest haten en door princi-
pieele kritiek op het kapitalisme de arbei-
ders moest verhelderen, terwijl de vakbe-
weging dte niet nooodig had, daar een
beroep op het direkte, voor ieder *zicht*-
bare, voor het primitiefste denken bfegrii-
pelijke arbeidersbelang voor haar doel vol-
doende was. «Maar overigens was die tegen-
stelling onjuist. Want ook de s'ociaal-
demokralie 'streed voor direkte kleine ver-
beteringen, zoover ze op politiek terrein
te bereiken waren, en daarop berustte
haar wervende kracht ook onder de nog
onontwikkelde massa's. En de vakbe-
weging hielp niet minder
dan de part ij het socialisme
voorbereiden; in de vak-strijd
groeide de praktische soldadieit op, de
daadwerkelijke eenheid en de geest van
organisaties, die uit de verstrooide massa's
de atomen, één krachtig lif-naain maakt.
De groote vakbonden smeedden de arbei-deremassa's samen tot machtige reuzen-
organisaites, in staat èn ook 'noodig —om aan de reusachtig groeiende kapitaal-machten, tenminste eenigszins het hoofd
te bieden.

Maar nu kwamen zij ook meer en
meer aan de grens, waar hun beteekenis
voor de bevrijding van het proletariaat
veranderde. Naarmate zij grooter lichamen
werden, werd hun mechanisme ingewik-
kelder en ging hun opvoedende kracht
voor het proletariaat meer en meer ver-
loren. Stellen wij ons een vakstrijd voor
zooals ze in den laatsten tijd in Duitsch-
land meer en meer voorkwamen : na lange
meest geheime onderhandelingen over de
verlenging van de tariefovereenkomt,
waarbij door beambten van beide orga-
nisaties . over allerlei steden en onderdee-
len, over halve uren en centen gedelibe-
reerd en gepingeld is, wordt eindelijk in
een bijeengeroepen vakkongres besloten, de
aangeboden voorwaarden niet aan te ne-
men, waarop de uitsluiting begint. Zon-
der dat zij er persoonlijk disrekt actie*
iets mee te doen hadden, houden de ar-
beiders op te werken, of zij vinden de
werkplaatsen gesloten; op vaste tijden
hateH ze hun wekeliiksche uitkeering aan
ba Pwmhr ra WRchfen. «Lgee» sm&z

dige spanning, geen OplaaÜïng van soli-dariteit of offervaardigheid : alleen starvolhouden, vastbesloten afwachten wordtgevraagd. Zij krijgen het wat krapper,dan gewoonlijk, maar geen direkte honger
bedreigt hen ; de kassen zijn goed voor-
zien. Dreigen ze leeg te raken, dan alleenwordt het noodig, die voorwaarden aan
te nemen of de eigen eischen te la:en val-
len : een zaak dus van koele berekening
ovei- wat het voordeeligst is. Zelfe de ver-
zoeking, door onderkruipen] persoonlijk
voordeel te krijgen, ontbreekt, want de
palroons hebben de werkplaats gesloten ;
niel op de kleine ouderwetsche middeltjes
van onderkruipen]" rekenen zij, maar op
uitputting der kassen ; en waar de ge-
legenheid tot zondigen ontbreekt, is dedsus,d geen verdienste en kan zij ook
niet opgroeien. Totdat het hoofdbestuur
weer een kongres bijeenroept, mededeelt
wat nu aan vreclesvoorwaarden te kri'gen
is, een besluit uitlokt om den strijd te
beëindigen — de arbeider gaat. weer aan
't werk, en het gaat evenver buiten hem
om als al tiet vorige.

Dat de strijd zoo omvangrijk wordt,
maakt hem ep dezelfde wijze tot een in-
gewikkeld, meehanésch, methodisch geleid
schaakspel, als de moderneoorlogverschtlt
van de oude oorlogen der Germanen. Hij
behoefde daarom zün opvoedende kracht
niet te verlieren ; in plaals van krachtig
snel opvlammen der solidariteit moest een
taai volhardend zich samenvoelen steeds
sterker opgroeien. Maar er komt bij, dat
door de reusachtige groei van
de vereenlgingsbureaukrati*
de arbeiders zirh sleeds meen zonder in-
vloed op de beslissingen voelen. En daar-mee verliesi: het reusachtig strijdmechanïs-
me voor hen alle leven, alle persomli'ke
innerlijkheid. Waai- het voorkwam, dat eengreep in spontane s'aking .den strijk! Be
gon (zooals een paar jaar voor de oor
log op de werven in Hamburg en Bre
men} werd hij door het hoofdfcestum
dïreki onderdrukt ; en op het metaaibe
werkers-vakcongres kwam daarbij het groept
egoïsme te hulp: de geheele bond mag
haar kracht (dius haar kas) niet in gevaat
brengen voor de' sclieepsbouwers ai leen.
Spontane toepassing van wat als noodza-
kelijke socialistische deugden in de arbei-
ders meet groeien, werd in de ban ge-
daan ; de theoretici der vakbewecin (als
Adolf Braun) verklaarden discipline in den
zin van onderworpenheid aan de leiders
(die de geheele bond vertegenwoordigen)
tot hoogste deugd.

Tegelijk nam de afkeer van snijd steeds
toe. Als in elke steeds grooter wordende
organisatie groeiden de beambten, de lei.
eters van vertrouwde aanvoerders, die zij
in het begin waren, steeds meer tot bv»
reaukratische heerschers op.
Dat kon niet anders, omdat zij tegenover
ieder lid afzonderlijk het geheel vertegen-
woordigen en omdat zij beschik-
ken over de mach tm iddel en
der organisatie, de geldmid-
delen en de pers.'Voor hen kreeg
het woord organisatie een geheel anderebeteekenis. Voor hen was het niet de
tochtige eenheid, de solidariteit, de geest
van opoffering voor elkaar, die van dtarbeiders een nieuw soort menschen maakt,
geschikt om het kapitalisme te overwin,
nen. Voor hen beteekende „organisatie"
de vereeniging^ waarin zij een baantje
hadden, dat faun .levenstaak vormde. Het
behoud, het voortbestaan van deze ven-
eenigwig met haar groote kas was voot
hen nog veel meer een ïevenskwestle daft
voor de arbeiders. Wat deze vereeni«inj|
kon winnen aan verbeteringen voor de am
beidees was goed; maar in geen geval
mocht in zulk een strijd de vereeniginjl
zelf, of zelfs maar haar grooif fcas, $,&
waagd worden. Zoo mogelijk tracht,
ten zij den strijd te vermijden— daarbij gesteund b.v. door Kau-^sky, djf
hun de wijze bedachtzaamheid en aan d»arbeiders de onbezonnen strijdlust toe,
kende. Het spreekt van zelf, dat zij meinog veel meer beslistheid elke popingven,binderden, deze organisaties ta een revon
'uüonair politieke strijd tegen de regeeriife
gen te betrekken.

Zoo hielden de vak-organisaties, naaft,
mate zij reusachtiger werden, steeds mee*op, niet alleen hun eigen doel te vervufr
len, maar ook aan de macht — n.I. dj
eenheid, de organisatie-geest, 'de moreel*kracht — van bet proletariaat, dus aashet socialisme me» op ta bouwen.

Partijgenooten!
Bereidt u voor op de verkiezingen*

1917. Eerste voorbereiding is dat
er geld komt. Zonder goede ver-
kiezings-kas voor Party- en Afdee-
lings-nesturen kan géén vergade-
ring gehouden( geen propaganda
gevoerd,geen geschriften verspreid,
geen agitatie gebracht worden.

Denkt er dus om, kameraden, geld
voor de revolutionaire strijd 1917!



Deofficieelewetenschap
en het imperialisme.

In de polemiek, die gevoerd Is naar

Cnlekling von, de beoordeeling van den
ogleeraar Esrnkamp en mede

«ver diens collega, den Professor
Bte in niet*, zijn terloops eenige pun-
ten aangeraakt, die nadere opheldering
Tardienen. Het betreft namelijk de ver-
konding van de wetenschap tot het nieu-
we sociale verschijnsel: het imperfcüis-
ste, als EMultaai van de maatschappelijke
ontwikkeling.

Wat is, ol beter: waartoe dient de
wetenschap ? Zij? dient in de eerste
plaats als middel ln den strijd om het
bestaan; waarvan zij zelf de uitkomst,
bot resultaat is.

Gegeven een maatschappij, gegrond-
Test op de tegenstelling der klassen,

«preekt het vanzeU, dat de wetenschap
'.allereerst eea middel Is in handen der

"hende klasse tot instandhouding
iran haar heerschappij- De dienaren der
'wetenschap lijn de beter betaalde loon-
"dkraarsn van 'die klasse Wel heet het,
dat de wetenschap vr ij is, maar eea
man van karakter, ris tot rest;

-fcwatm dia volkomen revolutionair zou-
den zün, b.v. op maatschappelijk of po-
fitéek gebied, en die dus in strijd met de
belangen der heerschende klasse waren,
b«a zon spoedig worden gewezen, waar
het gat van d« deur ia, zoo hij verbon-
den Vare aan een ün
dio wetenschap aan den man brabt.

Nu doet ileh voor den in soeiti ti ch
donken ongeoetenden het verschijnsel
voo.r, dat b.v. drie hoogleeraren in de
staathuishoudkunde, verbonden aan on-
derscheiden universiteiten, verschillende
leerstellingen verspreiden over, laat ona
zeggen : tic» grondbegrip der staa'ati -

kunde, de leer der waarde I
sn vrij, omdat zij allen

rteh bewegen binnen de sfeer van het
r der h b kapitalisten.

Ke«m in dit geval dé heeren V e r rij a
Staart Blom en van Emden.
r»K voorbeeld zou kunnen worden ver-
meerderd; met één volstaan wij -echter.
Het gebied, waarop de gi
waarbuiten de wetenschap zioh niet mag
begeven, fa het b -bende
klasse.

Dit le een stUzwijgeod
* *

Deze eenvoudige vaststelling van een
gegeven toestand moet nog worden aan-
gevuld mot een begrip, dat verder tot

foed verstand der zaak moet die-üen.
Jk. begrip geidt een eenigszins dieper
liggende oorzaak, n.I. : waarom de we-
tenschap, i.w.z. de uitkomsten ervan op
politiek en sociaal gebied, in den regel
lijnrecht Indruischen tegen het belang
van de overgroote meerderheid der
maatschappij, de arbeiders.

In het voorgaande werd verband ge-
legd tusschen belang .en -wetenschap.
Dit verband bestaat in het ondeiwerpe-
h;ke geval ook, zij het op andere
wljz e. De klasse, die heerscht, is bij
ëe beoordeeling van elke zaak ten zeer-
«" beïnvloed door haar belangen Dit
belang brengt mede, on. alles, wat haar
la haar positie versterkt, goed, deugd-
saam, schoon -te noemen, eu te t.ioien
n»et den naam van wetenschap. Het
keet Immers, dat de wetenschap onbe-
vooroordeeld, oi o' i - Eetl
wetenschap, die luide ui.spreekt, openlijk
aan den dag. brengt, dat hau klasje
ten onder moet gaan door middel van
een revolutionair proletariaat, dat tot
hei Inzicht van het socialisme Is
men, kaa zij niet erkennen, omdat
dat tegen haar belang 11a als
klasse, die leeft van de uit-
buiting, en volgens haar
kUsae-inzicht de wereld niet
■ onder uitbuiting kan be-
staan. Zon zij he» lant-ite wel erlen-
beo, dan zou zij haar eigen ovei
held, haar eigen maatschappelijk para-
sitair bestaan erkennen !

Het imperialisme, als gevolg van de
ontwikkeling van het kapitaal, — het
kapitaal, waarvan de heerschende I
«oet leven, is voor hnar geen vre md
voorwerp, een ding buitm haar. Klasse-
belang en Inzicht, imperialisme, uitbrei-
■fing. versterking van het kapitaal, en
wetenschap val'en hier volkomen samen.

Een wetenschap, een politiek, een theo-
rie, die volgens de heerschende klasse
niet zou voorzien in haar maatschappe-
lijke behoefte, in easu : de uk' ■■:' .ing-,
zij zou niet deugen, omdat zij >en
middel zou zijn ln den óirijd
om het bestaan van de klasse
der bourgeoisie.

Deze theorie en practijk van haar
klasse brengt zij door nrjddel van de
staatsmacht tot algemeene gelding. Het
proletariaat heeft alles te aanvaarden
van boven af. Wat voor de klasse der
heerschera goed is, wijl ln haar alge-
meen klassebelang, acht zij tevens in
het belang van de heele maatschappij,
dus ook van de arbeiders.

Met die leer gewapend, vergiftigen de
dienaren der heerschende klasse de
massa. De politiek van het imperialisme,
gedreven door de staatsmacht, tot uiting
komende ia den ooriog, eischt offers
van de arbeiders, de onderliggende
klasse.

Om hea zoover te krijgen, die offers
te brengen — het offeren van het leven— in het belang van de bovenliggende
klasse, om het bloed te laten vloeien
van hen, dia ander» hun arbeidskracht
verkoopen, prediken zij hen iete voor
van algemeen belang, nationale zelfstan-
digheid, zei [beschikkingsrecht en meer
leego woorden.

De heerschera, die, zonder te vragen,
ln don oorlog beschikken over millioenenarbeiders tegen hun wii, door dwang,
en dezo laten strijden tegen de arbei-
ders, gekommandeerd door andere kapi-
talisten, — zij moeten in niet geringe
mate weten, het bewustzijn hebben, wat
de frase van het „zelfbeschikkingsrecht"
beduidt, op het oogenblik, dat zij dui-
zenden offeren voor hun belangen, in
den dood sturen !

Wat de nationale zelfstandigheid zeg-
gen wil, terwi.il het imperialisme dendigheld van de persoon zoowel
als van de klasse der arbeiders doodt,
daaraan kan bij den bourgeois geen
twijfel bestaan.

De beteekenis van het algemeen belang
la duidelijk; de arbeidere vergaan; de
achtergebleven vrouwen en kinderen kre-peeren; de bourgeoisie wordt rijker dooi-de oorlogswinst.

men de arbeiders, door hen op te
en het Buitenland, wil voorbe-

reidé-n tot een staat van geesteliike ver-
wildering en haat (een geestelijke hou-
ding, die bij den oorlog bomt),' dan be-
hoort dit alles tot de geestel ]ke>vcrd;m-
mlngsmiddelen van de apologeten (goed-
praters) der heerschende kla=se, de hand-
langers van het bloedige Imperialisme,
d!e de klassemoraal aanwen-
den om de massa to storten in het
avontuur van den krijg.

Op grond van een en ander hiervo-
ren ontwikkeld, ontken ik zeer beslist,
dat de heer Kerhkamp zoo is, dat

hens van klassestandpunt kan een
lof toezwaaien, dat hij zich van eerlijke
erf niet vergiftigde wapenen bedient.

Als kritisch man verdient
hij meer verwijt dan zijn col-
-1 e g-a Ste i n ret z» Wat deze he-■ eu
op dit gebied — van oorlogsope
produceeren — verdiept onvoorwaarde-
lijk en met de meeste beslistheid uiteen
oogpunt van kla.ssebela.ng.

Ten slotte een annhaling van ouderendatum, namelijk uit „De Tribune" van
1.2 Juni '15 : — „Het uur is geslagen(Landstormwet)".

„Vandaar de nieuwe oorlogswet, de
bloedwel tot uitbreiding van het leger,
die in wezen verder gaat, — al heeten
de blindgeslagen reformisten dit liegen
om voor te kunnen stemmen — verder
dsm de algemeene oefenpUl-t voorge-
steld in het adres van de finesneieel-mi i-
tßiHntehectneele kliek van Van Aalst
Van Heutsz en Kernkam p".

Wat Js er sinds dien gebeurd, vraag
Cr, dat de heer K, ernk a m p het zou
verdienen, dat hem ln dit orgaan, ondsr
het plechtig aanroepen xin de waar-
heid, een pluim on den hoed wordt ge-
atnVeri, ten aanschouwe van de revol-utionaire arbeidere ?'" Zouden de rev-
ohi'ionalre arbeiders" niet dichter b'j
de waarheid komen nl 9èn S t e 1nm etzen Kern ka mep gelijk werden bebm-
deld, zooals in het stuk, waarom het
gaat, oorspronkelijk is geschied ?

B- Il

FEUILLETON.
Kinderen der ellende.

Autobiografie van een polderjongen.
doorPATRICKMAC GILL.

fGeantorlseerde Vertaling. — Geen recht
van overname zonder toestemming van de
Red&ktie).
17)

ut Aa boeobjee zingen de vogels en de
""" lacht, da le.iok ia vaa mijn Ue ir,
■» *al niet terugkomen, wat ik ook doe. En
f** ,'?° p % langs de wegen zvveetend entegelijk ruiend van de kou; soms kr
*e handvol meel et patatters en nooit benBt ln staat heel-maal te vergeten, dat ik
aenzaam bea zonder haar.

Ik liet de vrouw met haar gepraat op
£m weg achter en & vond het zoo vreemd,
én lemand droevig kon zijn, terwijl lk zoo

Clukkin- vu. Na een oogenblik was ik
ar heelemaal vergeten, want mijn oogen

"otyJekten de "choorsteenen van Strabane,
Ha hun zwarte rook de lucht in zonden en
Bc hoorde een kerkklok den middag Inluiden
Va dag wa» al ver gevorderd, toen ik de
Darry-trMn pakte en nauwelijks zette lk
mijn voet op t booW aan de waterkant of
Jk «ag Mtcky'e Jlm, dl* me wachtte, op
"ca kaapstander zitten. HIJ pruimde tn
*p*rwd* ia t water.

— t Werden heeft Je gre-i kTvaad ge-daan, Dermod Flynn, want '1! bent eendwaze gespierde kerel geworden, begroetteJlm me en lk voelde me erg trotsch toenhij tl'f woorden zed.

HOOFDSTUK XI.
De Derry boot.

—'t Zal slecht gaan D;et de boo'en !want weinigen: brengen ze terug van deveten, die «in uitvaren Eea "ezesds inGlcmn-wmaat.
Jirr ca lk praatten lang met elkaar, e»

Ik vroeir hem naar *» familie thuis, mijn
vader en moeder, de buren, hun -werk,
waar ze over praatten, en al die andere
kleinigheden, die de wereld uitnia'-.en voor
de iiienschoa in G-lenmornaö. 'Als weder-
dienst voor zijn inltchulngen, verleide ik
Jim van mijn leven Ui Tyrone, de ontbe-
ringen op de hoeve van Bennet, Me arm-
zalige voe.'iug, het harde werk, de een-
zaamheid, «n vooral het gevecht in do
"taapkamer. waar ik Joe bennet er eenln de maag gal, dat hij er twee uiir laternog Eiek van was.— Dat 1« het eenic;* wat iemand uitGieiimornan doen kon,' «ei Micky's Jim
toen ik hem van 't gevecht vertelde.

Daarna slenterden we samen langs d»
kaai, wachtend op de andere leien van de
plot'g, die naar do katholieke kapel in Derry
gegaan waren om hunne gebeden te zeegen,
voor ze hun eigen land gingen verlaten.
Alles wat Ij was een bron van
ntouwsgierigbeki voor ma. Ik leefde thuis

mijlen ver van de z»a en maar eenmaal
zag ik een vfaschersberot.. Dat was jaren
geleden, toen ik het veer hij Doon pas -seerdu op mijn wet; naar de heilige bron
van InUkoel. Daar za» !k de vt.-=sehor9boo-
ten van Triena op het strand liggen, ter-
wijl de vlMchers op de kust aan 't netten
boeten waren. Buiten aan den rand van
het dicp-'/eüwater brilde de branding en een
itreep van rusteloos roomachtig schuim
strekte zh;h uft over de mond van de 1 aal,
zooals da naakte witte armen van een meisje
dat zich baadt tn een donkere pies. Ik
vroeg een van de visschers ol hij me mee
wou nemen als bij do,-,r de branding ping.
Hii lachte n-« maar alt en zei, dat bot b tervoor me was, als lk mijn gebeden; ging

Hen heelen avond kon lk mi in. oe» "en nietafhouden van de boot, n, die arm de Derrypiet tegen. fSfickfiy'e Jin, keelt ze niet aan.
omds* hij za vroeger vaak genoeg gezien
had.— Je zal niet meer benieuwd zijn naar
echep'-n a's je er zoon hoop gezien hebt
als lk, zeide hij.

We axtiten onze «K'en hoot, an -lim zei,
dat het een rotte kast was, toeu hij hnar
een ooe<enb!ik kritisch bekeken had.— .Te wordt zoo ziek als cpn hond. als
we liwrgs de „Moils of KantW' korren,
zei hij. Vannacht zul ie erachter komen,
wat zeeziek zijn i,, Dermod.We gingen aan boord en wachtten op Aa
rest van de plee? om wet; te gaan. Terwil
wii wachtten, sloop Jlm in de ko>nl, u i=; van
de kok aa beuvichtigde twee kopoen etetrke

zwarte thee, die we samen op 't dik op.
dronken.

Toen de lul, die thuis hoorden in het-
zelfde dal aU ik, van dek 'kwamea en me
daar zagen, met Mlcky'e Jim klonk het i— God beware, wat ben je een zware
kerel geworden, Dermod en „je bent nu een
mannetje» Putter, Dermod Flynn. Vele van
dr po g waren oudgedienden die meer in
het tend van overzee waren geweest.

Als ze hun hoekje aardappels gepoot en
koren gezaaid hadHen op hun lapjf grond,
ginger za midden in het jaar voor- een
maand ol vijf ze, naar Schotland om >?e!d
te verdienen voor de pacht van hun grond.
Fle! land van Doregal is arm en onvruchU
baar en niemand kan daar behoorlijk leven
behalve de landhecren.

Zij, naar wie Ik het hardst verlangde,
kwam het laatst en toen lk haar zaer,stond mijnt hart haast stil. Ze was dezetll
de van altiid met haar zachte teere oogen
ca haar fris-che gezicht, dat me deed den-ken aan do engelen dia geschilderd warenon het altaar van üe kleine kapel in one(Torp. Het haar golfde over haar sbawl alseen val van bruine wateren, haar voor-hoofd was blank en rein als marmer, haarwangen schenen srevorrad uit rozeblaadiea
van een hleeke vleesehklour en haar schoo-
ne teers lichaam, stank ali een jonjre po-
pulier, scheen te heilig voor de aanraking
van de koude we e!.d. Ze stapte langzaam
en verlecen ep de loopplank, hang voor
het leven en geschreeuw «an boord!

De kranen der hoot nitjpten de gang-.
boorden rammelden luid ftla rif Me* of daar/

veraalwven werden door lawaaierige, ame*
rig» mannen, ca d<e kudden stieren, di„ zo»van de lanrimarkt kwamen, loeiden onop.boödeli^ als gij werden saamgepakt in daduisternis van het ruim. ik kees nauwkeuJ
r ig naai al dia dingen, Norah kei*; an»!stig.

lii);e avond had lk aan haar geilaeht es
aan de welkomstwoorden die ik tegen haalzeggen zou als we oi'eaar ontmoeten. Toen
za aan boord kwam stak ik mijn hand uit,
maar kon g&ep woord van groen uitbren-
gen, al zou 't mij het leven gekost heb*
hen. Zij was de o ■ to dSe sprak— Dormod !'];., ik herken je nart «.
lijks, zei met en glimlach om ham
lippen. Js bent dik gewerden in de laa»
sta twee— Maar jij toch ©t,k, Norah, antwoortt
de lk, en was erg '■ Ü.j, omdat ze nof
wist wanneer lk weggegaan was. Je beat
haas» net zoo gro«t als lk.— En waarom OM lk ook niel net zoo
groot zijn als Jij, «Etevoordde ze glimla-
chend. Ben ik sonui «let een jaar eh tvra»maanden ouijer?

Sommige van ét MfcVe vronwen begon-
nen met Norah t« pralen en ik draaid»
me om, oa het schouw rondom me «b
ta nemen.

Van de Hak op de Tak.
OP DE FLACON ?

UW de JK. Eott. Crt." :
Ds. J. C. A. Fetter te Zutfen schrijft in

hef- doo* hem en ds. J. L. vaa Txicht al-
daai geredigeerde „Ons Blad" ©v«r zijner-
varingen, einds hiï vier jaar geleden ais
opvolger van ds. Fabac te Sutfen kwam.
Voor hen, die weten, dat zoowel «is. Faber
als ds. Fetter socialhrt zijn en «veneens da
ZuÜensebc predikant dr. van den Bergh
va» Evßinga toi d« socialisten behoort, ter-
wijl da derde vrijzinnige predikant de. van
Tricht, ofschoon geen "oedalist, tóch ook
zoowel dooi One Huls-werk als and<
ijverig medewerkt aan de geloofupTOpaganda
ln arbeiderskringen, zijg de volgende woor-
den veelbetekenend, ta mees daar aüj ook
of he! kerkelijk tevw» buiten Zutfen toe-
passelijk zijn-

„lk had niet gedacht," schrijft ds. Fet-
ter, „toen *ft in Zutl" kwam, dat ik hier
zoo buiten de arbeiderebevolking zon staan.
Ik kan daar niets a&a doen. Liwp lk door
Znitfen, don kennen ia arbeiders nuj niet
en ik ken hen niet Hun kinderen komen
niel bt' mij ter catechisatie, op enkeleuit-
Bonderïng«a na- «en behoorlijk getal doo-

peilngea had ik nooit, vergeleken met de
vel< kinderen, door ds. Veen (de orthodoxe
predikan — N. R. Ct.) of ds. Drijbes (de
evangelische predikant — N. E. Ct.) ge-
doopt; boel weinig arbeiders komen ter
kerk (zij, dU komen, zijn meest socialisten,
di« gevoelen, dat de vergaderingen der S.
D. A. P. niel voorzien ln bun behoefte aan
dieper, geestelijk leven); in da Hoven, waar
wij des winteravonds bijbellezingen houden
op den Dinsdagavond, is hel getal bezoe-
ken: gerlngier dan in 1913 en 1914. Ook
ln Ons Huis verwacht ik voorloopig nog
weinig belangstelling van de zijde der ar-
beiders. Dat vind ik erg jammer! Ik weet,
da! er enkel* arbeiders zi,jn, die nfcft alleen
trouw d« kerk bezoeken, maar die ook pro-
pagand* maken in hun kring; lk weet, dat
dst niet gemakkelijk vooi hen Is, dat zij
ora hun Held* voor het ChiristendoTn wor-
dec bespot. Zij mogen verzekerd zijn van
onze waardeering en dhnkbaaxheldf! Denk lk
ei aan, hoe gering de belangstelling is, die
d* meer eenvoudige menschen (ik ■wee* geen
ander* uitdrukkinG;!) tooien W] de vrijzin-
nig» god3dienstprediklng en het godsdienst-
onderwijs, dan kan lk er. vrede mee heb-
ben, dat een evangelisch predikant wordt
beroepen. Het is mogelijk en te hopen, dat
dia een Invloed zal hebben, dsen wij mis-
sen, al ben ik er niet van overtuigd."

DE OORLOG.
ALGEMEEN OVERZICHT.

Voorbereiding.
De voorbereidingen voor de groote

krijgsvarrichtuigen in het voorjaar zi;n
overal aan den gang, zoowel aan de fron-
ten als in de kabuietien der staaislieden
en militaire machthebbers.

Flet is de eerste werkelijke winter op
alle Europeesche fronten, deze derdeoor-
logswinter, maar zelis de suenge koude,
die nu in het Westen evengoed heersekt
als aan bet onmetelij>e front van de Oost-
zee tot de Zwarte Zee, is geen beletsel
meer voor hevige mlliuaire
ning. Is trouwens ook de her.st-veidtocht
der Centralen in lVi.5 tegen Servië en
Montcnogro niet voor een groot deel ln
een Siberische kou gevoerd ? Wanneer er
dan nu ook èn ln bet Westen, èn in het
Oosten, èn op het laliaansch-Oostenrijk-
sehe front slechts plaats e 1 ij k hevig
gevochten wordt, zoodot men ondanks die
gevechten, welke toch nog vaak cfcn om-
vang hebben van veldslagen uit vroegere
groote oorlogen, spreekt van een betrekke-
lijken stilstand, een periode van voorbe-
reiding en aiwachüng, dan is dit niet,
omdat de weersgesteldheid groote kri'ps-
operaües onmogelijk maakt laiegendeel:
op zeer veie plaatsen, èn aan het Ooste-
lijk èn aan het Wes.elijk front, is de bo-
demgesteldheid en de ruchtgeste*dhe'd —twee zoo belangrijke (actoren in den hui-
c'isren oorlog — thans gunstiger dan ln
vele andere maandtu en perioden van het
jaar. (Men denke b.v. aan moerassige
streken, zooals er zooveel voorkomen op
het Oostelijk front, dto in den zomer, en
in. den herfst toaal cmbegßarilbaai- zin,
nu echter wel ; men denke aan terreinen
ais die aan de Somme en bij Verdun,
waar, zoolang de regen-periode duurde,
de beuvels veranderd waren in onüoor-
waadbare modderbergen, tengevolge van
de werking van het moderne geschut, dat
deu be-dera s'erker vernielt dan vulkanische
werkingen). Maar de voorbereiding tot
aanvallende bewegingen op zeer grocte
schaal — zooals de Dui'.sch-Oostenri'ksche
zomerveldtocht van. 1915, het Duitsche of-
fensief tegen Verdun in Februari 1916,
het groote offensief der Engelschen en
Franschen aan de Somme — eischt tech-
nisch zooveel inspanning, dat èr lan°e
tijd over heen moet gaan. Technisch in
twee opzichten, zoowel wat betreft den
munitie-aanrna^k en de voorbereiding ver
achier het front, als aan- het front zelf.
Wanneer men b.v. de beschrijving kest
van den ontzaglijken arbeid, die er ver-
richt moest worden eer de Franschen half
December van het vorige jaar den twee-
den sap deden, die hen weer ln 't bezit
stelde van bijna alle voorwerken en hoog-
te siellin-ren der ves'ing Verdun, die zij
sinds Februari 1916 hadden moeten nri's-
peven — de eerste stap vond een, maand
vroeper plaajs — een star» dte, hoe ge-
wichtig ook en al leverde hij een buit

van 120 kanonnen en een kleine 12000
gevangenen, toch niet meer was dan een
plaats e 1 ij k e actie, dan begrünt men,
wat er noodig is voor de voorbereiding
van een groot offensief, zooals na bij-
na zeker in de eerstkomende maanden le
wachten is. Bij zulk een groot offensief
hangrt, immers — dat beeft de endervin-
ding van dfen oorlog overvloedig bewe-
zen — alles van 3e voorbereiding af.
Als er niet van geschut, munitie, levens-
middelen en de ontelbare andere dooc'c
weerraidde'en en hulpmiddelen om zoo te
zeggen een onuitputtelijke voorraad is op-

gestapeld, baat het nieis, of de aanvaller
een superiori'eit in manschaapen heeft. En
bovendien hangt de geest van die manschap-
pen en de kracht, WBarrnee zij ten slotte
het werk deen, voor een overgroot gedieel-
te juist van die voorbereiding af.

De berichtgevers der enkele groote tfla-
den. die correspondenten aan de fronten
mogen hebben (zooals de Times) nu mel-
oen, dat de voorbereiding aan de ziide
der Franschen en Fnge'schen op het Wes-
telijk front thans zoo moet worden of be-
looft te worden, dat die overal gelijk
is, zoo, dat de vijand niet van te voren
Wn weren, waar de grootet stoot zal wor-
den toegebracht, omdat hif overal de-
zelfde toebereidselen ziet.

Is dtt zoo, dan kan men zich, zfl 't
flauwijes, eenig idee vormen van den ar-
beid, die (Jaar nu wordt verricht, rèenï-nre
millioenen mannen — de Engelschen al-
leen schijnen thans op hun front, dat niet
langer dan 160 cf misschien thans 200
K.M. ,is, twee m'llioen man te tellen —verrichten dlaar een vocrbere'^denden arbeid
ter inleiding ven een onmetelijke verwoes-
ting, zoo groot, dat men met dien arbeid
alleen tientteüen,millioenen menschen wel-
vaart zou kunnen bezergen-

Natuurlijk geschiedt aan den anderen
kant hetzelfde. Maar ongetwijfeld door een
geringer aantal mannen, want de over-
macht der Engelschen en Franschen aan
bet Westel.Hk front meet nu, wat treeoen-
aontal betreft, verpietterend zijn. Dit is
onmiddlilijk in te zien, wanneer men te-
denkt, dat de Engelschen op hun frent
van hoogstens 200 K.M. — van Yperen
tot Soissms, waar zij nu ook al staan,— op eiken meter tien man hebben, en
de Franschen 'op hun front aan de Aisne
tot aan de Zwitsersche grens minstens
evenveel, waarschijnlijk veel meer. Indien
de doode weermiddelen niet zulk een cm-
zaglüke rol jn den modernen oorlog ver-
vulden — zo o, dat éin machinegeweer,
dat docr een toeval ontsnapt is :.sa de
verwoesting door de zware artillerie, een
bataïllon kan tegenhouden en doen wijken— dan zou het niet twijfelachtig zijn of
bij een algemeen offensief dier massa's,
zouden de Duitsche verdedigers van de li.
nie Zwi'serland—Nieuwpoort totaal woi-
den geslagen. Nu kan niemand dit nog
met zekerheid vcorspelfen.

Er kan ten slotte nog een reden zöiu
dat men in het Westen van de znda tic»
tngelsche en Fransche btvelvceï'inp". het
offensief zelfs langer uitstel* dan de gïcn-
dlgsie voorbereiding zou vereischen. En
wel deze. De Fransche generale staf, dé
Fransche opperbevelhebber vooral, past on-
getwijfeld — wij hebben hier reeds veel
vroeger op gewezen — bewust of onbe -wust de aimatilings-strategie toe. ia tegen,
stelling tot de Duitsche generale staf, dia
voorstander was van de ncerwerpingsstra-
tegie. De afinaftingsstffa^egie heeft deFran-
schen ongetwijfeld reeds uit een militair
oogpunt uiönunéendte diensten bewezen.
Ze heeft maar één nadeel, nameliik. dat ze
enorm duur ia. Maar degenen, dte de gacotr
ste reserves aan levensmiddden en tuxip-
bronnen heeft, moet er op den Ansrteeen-
over zijn minder begunstigden tegenstan-
der door in het voordeel komen. Die min-
der begunstigde .tegenstander is Sn (fit ge-
val — daar zal wel geen twijfel omtrent
mogelijk zijn — de Duiisdve bevelvoeringv
Zoowel wai manschappen als wat levens-
middelen betreft. (De generaal von Steïn
heeft pas dteer dagen opgaven omtrent
de Duitsche reserves gepubii» eerd, waar-
van heel gemakkelijk te bewijzen is, dat
ze valsch zijn). De tijd werkt in (St op-
zicht inderdaad voor de tegenstanders van
Duitschland. Want de voorsprong, die zij
èn in manschappen èn in levensmfiddelea
hebhen, kan Duitschland niet meer inha»
len, al doet het door den. duikbootenoor.
log al bet mogelijke op dit p-ebied.

Is er nu met eenige zekerheid te zeggen»
waar het groote offensief in het Westen 1

zal losbreken? Natuurlijk niet.
In de eerste plaats kaai Duitsch land nog;

eens probeeren ook thans weer zijn vij-
anden voor te zijn, zooals het hoogst-
waarsrhijnlijk verleden jaar bij Verdun
nog is geweest. Maar de kans hüercs
schijnt toch niet groot. Wii weten verder,
dat de Franschen ontzaglijke massa's tree-
pen geconcentreerd hebben ten Zuiden van
Belfort, de groote vesting, Be den door-
gang tusschen de Zwitsersche grenzen en
de Vogeezen (den Elzas) afs'uit. Ook de
Duitschers hebben hun voorbereidingen ln
dit opzicht reeds getroffen. Dientengevol-
ge heeft de ZWifeeßsche bevelvcering het
leger, dat voor een groot deel weer was
geciemobiüseerd, — in Zwitserland zijn de
militaire chefs toch.altijd nog wat minder
dom en koppig als hier — weer aan de
grenzen gevoerd. Men is namelijk in Zwit-
serland terecht of (en onmech-e, uiterst be-
vreesd, dat bij een botsing van die mas-
sa's zoo dicht aan de Zwitsersche- grens,
de neutraliteit wel eens leeü'k in 't ge»
drang zou kunnen komen. Ja, er zijn
zelfs vele geruchten uitgestrooid; — en de
militaire autoriteiten in Italië hebben- met'
't oog daarop maatregelen genomen — dat
de Duitschers vast van plan zenden zijn
om onder 't een of ander voorwendsel dü
Zwitsersche neutraliteit te schenden ten-
einde in Noord-Italië te val ien en Italië
te dwingen tot een afzonderlijken vrede.Hoewel alles mogelijk isL gelooven wijvoorshands niet, dat de Duitsche generale
staf zoo dom zcu zijn geworden.

Daarnaast is Verdun, dat met al zijn
voorwerken nu weer Sn Fransch bezit is,
een door cic natuur aangewezen aanvals -punt voor een Fransch offensief, terwijl de
Engelschen natuurlijk niet anders kunnen
dan of bïj Yperen of bij Arras of aan
de Somme aanvallen.

Men mag het ten slotte wel voor het
waarschijnlijks-ie houden, dat — als Öe
Duitschers niet beginnen — de Franschen
en de Engelschen zooveel mogelük cnvete
plaatsen bij stukjes en beïtjes de Du
vesiinglinie zullen tradven te r 'reenen.
en vcetje voor voet e voonïit zi .n rach.
ten te schuiven. Uit den loep van dfrkrügsverrichtingen zullen de generatten sta-
ven dan opmaken, waar zij de meest*'
kracht kunnen en moeten aanwenden.

Inrueschen belooft, nu Wilsons vrede*
vlieger op<re'a(en is, wat zeker invlcetf-heeft geoefend op de massa's der strijdend*
soldaten, het groote voon'aars- en zorr.er-
offensief van 1017,toe*h allicht het beslis-
sende te worden. In de?cn zin. dat het
er over za! beslissen cf de oorlog nog
iantrer dan dit janr zal duren of dat w|
einchVen 'zal.

Maar aangezien er behalve in bet. Wes-
ten ook op dt. andere frrn'r-n we! ptoo-'
tere stachtitify?n te wachten zin, is 't noo
dig ook daar een blik dp te slaan.

v. 8.

(Wordt YervtfigA%

BTE '.TRIIUH'E.s



DE OORLOG
LaatsteOorlogsnieuwes.

De O. grens van het afgesloten gebied
*er zee om Engeland ie eeniganns gewij-
ld.

Door deze wijziging is de blokkadelijn
wj onze kust naar het Westen verplaatst
*o kom! eea doorvaart vrij naar het noofr
"en tusschen het Engelsche mijnenveld en.
**t Duitsche blokkadegebied, zoodat de Ne-derlandsche scheepvaart noordelijk om Afitaroëreil, voortgezet kan wórden.

WiLsor confereerde met kolonel Hmns* 5
"«eu verwacht ook een conferentie met het
■abinel en den voorzitter Ata commissie▼oor Buitenlandsche Zaken. De toestand Is
-Bespannen.

He! NooTsehg s.s. „Jerv" la in de Inoht
t^logen, één lid der bemanning kwam er
«j om het leven.

hot zinken zijn gebracht ds Engelsche
jWhepen „Ravensbourne", „Violet", en
W^ssonite", hel Spaansche s.s. „Al Gor-"»", hef Belgisch* echip „MaroeDe" en de
fa Noorsche s.s. „Hekla" ca „SaTdinia"
{vermoedelijk).

Onbeperkte duikbootoorlog
De stemming in da Vereen. Staten.

"Algemeen is men van nueeaing, dat altes-ioten Is te waarschuwen tegen een
onhcperkten dfciikbootenoorlog en te ken-
Jen geelt, dat de afbreking der osplcmatie-
*« betrekkingen d« volgende stap zal zijn,«wien Duitschland er bij volhardt oui de
***-" Ai Vereenigde Staten gedane belofte teverbreken.

Nojj verneemt de „Daily Chron." uit«ew-ïork: Ds opgewondenheid is ontzag-
*»}*" In d 6clubs, station enz., op straat,
e^erü vormen zich groepen, tMe den toe-"tand bespreken, waarin Amerika zich be-vindt; steeds wordt oorlog als mogelijk be-"Prokon. De autoriteiten te ~Vv asLingtonf^'igen, zelfs Bernstorfi is tot awijgen ge-■w-aoht door de ernstige vooruitzichten. —Vannacht liep het gerucht, dat men wilde
Pogen gaten t€ boren ia de geïnterneerdeDuitsche stoomschepen in de Nww-Yorksehehaven om te voorkomen, dat «ij door Ame-"rtka in beslag werden ge.noweu. Dadelijk
werd de bewaking versterkt, terwijl de
■chepen nauwkeurig werden doorzocht en
■ftraatregelen werden genomen om mogelijke
beschadiging te voorkomen. Er wordt geen
■feheim van gemaakt, dat naar verklaard
■wordt Duitschland over drie-
tot vijlhonderd duikbooten be-
schikt voor de nieuwe taak. —Deze duikbooten zijn verdeeld la ploegen,
welke bij toerbeurt de blokkade moeten-«■aarnemen.

De Duitschers te Washington zijn over-
w*Kd, dat gcea schip zal. ontsnappen. Zij
■tin echter ontmoedigd, terwijl de Ameri-
«*n juicht, bij het hier in den loop van
agn avond bekend geworden bericht, dat de
*■T1S eischen 4000 anelloopende
*1e i n e booten hebben ror.dom Enr-e-
-"nd, die reeds jacht maken op de duik-
boten.

Volgens Roote-alt moet Wl!aon, dadelijk
■indelend optreden cm moord op non-comr
battanten te voorkomen, terwijl hij ann-
■ringt op beslaglegging op de geïnterneerde
Duitsch* schepen? bij het begaan van 4e
eerste wreedheid.

Amerikaanschepersstemmen.
De „World" zegt: „Er ia slechts één

■ntwoord mogelijk op de nieuwe Dvi sche
Proclamatie in za' e den chilkbco eaooHogs
De Duitsche am'bawndeur moet dadelijk zij*
a* paspoorten ontvangen en de diplomatie-
ke betrekkingen moeten onmiddellijk afge-
hroker word n. Er moet in <Ht geval geen
"Itstel plaats hebben, totdat de hand der
ïegeering door roooid en roof met voorl e-*achten rade tot Ingrijpen wordt g^dwon-
Bea. De president moet de voo waardenvan zip eigen ultirratum ten Uitvoer lei,-
fen, en dit zoo vlag doen, dat Berlijn niet
'an bewaren, dal bet de bedoelingen en de
Politiek van de Amerikaar.sehe regeering
"■"-«rkeerd begeien heeft. Zoo dit tot
"erlog met Duitschland moet
"leiden, laat die dan komen. Zoo
wii ons nederlagen bij eene hervatting "n

J*° ..rricksichislose" ondervee»Tsactie, dan
jj^eekent dit dat wij ons blootstellen aan

** nadeelen van don oorlog, zonder gebruik
2 maken van onze midde'en te* z^lfverde-
®**dug. Dit zou ondragelijk si»- Geen VTe-

* is de nationale vernedering en degradatie
waard "l->e New-York „Tribune" schrijft: Wij

lang genoeg met geweVdaden genoe-
56u genomen. De vTede met Duitschland
■TOll te duur gekocht zien, ais wij als prijs
"^arvoor de jongste beleedigende instructie

van den Keizer omtrent de wijae waarop
wij met de Eniente-mogendheden handel mo-
gen drijven, zouden aanvaarden.

De „New-York I*lmes'' zegt: De nieuwe
Duilsche bekendmaking ln za!e de oorlogs-
zone is een wanhoopsdaad en moet
op ziehzelï reeds beschouwd worden aLj
eene aanleiding dat het einde van den oor-
log niet ver meer is.

Mea culpa!
*J* het niet een hemeltergende coïncidetrr-

*» dat teruggang van thermometer, ver-
pakking van het firmament bij nacht en
jj Ai\if bloemen aehllderen op paneeien ,
* zelfs de armstea der armen bezitten, of

VPS?n'^k gehuurd hebben tegen hem zoo-
j^1 P«r week plus de 10% der huurcoin-lgsie-wet, dal de noord-ooetelijke adem ver-, 'Jveod over de wateren ia gestreken,
{«isl op he» oog nblik dat Engeland zijn'ek-kade verscherp, en Duitschland zijn"""Ukbootactie verdubbelt.

Sdoch mijn taak is niet bemflenswaard.
-^

I'< kan niet los komen van de ellende,
' er beerscht. Ik kan er ntet bovenuit.En toch moet Ik.Uw algemeene overeichtschrlfrer klaagt

j** zijn welvcrmedcn pen en a'jn wonder-
Uw hooTiartikel-schrijver klaagt.

van-de-hak-op-de-tak-menseben klagen,
Bt^dnteuwa spreek! een klacht. Uw vier

Kina's zijn een klacht. En met reden.
fk», wot moe! Ik des Zaterdagsavonds

ri *lü^h* wilt gij zoo. Dat wil het gebruik.
j, wil de moderne journalistiek.

fcg/ zin in Amsterdam op het oogenblik
"tui 'j 2Ö*) flrj- Bte akolen of eWcokeS voor
V rs heneden de f 3.50 en toch moet lk

j**** roepen voor de koude.
»> de loopgraven verstijv nde feld-
Ij. J^11, en toch moet lk dc koude verheer-

H,£ itBchland stuurt de gede-oorteerderi te-
"*»ii) mef" louf-étering (lk heb er de bewiJ7en
yj ' en loch moet ik het spooksel van de

t®r-'<on bewi'rooken.
eW,n "et anders, dan dat ik mijpengal-

v**fon moet voelen!*

Weduwen beweenen hun mann n, kinde-ren hun vaders, vaders bun zoons en tochmoet ik lachen om den lange» slungel, dieop het ijs met zijn geieaats in een scheurblijtt ste»en en zich bijna -en hersenschud-
ding valt. Hun: erend maak ik de deinendebeweging -riede van een paar, dat zigzag-gend zwiert. Ik stuif met andere toeschou-wers op zij, als aan het eindpunt van debaan een lange sliert zin draai te kortneemt en de deelnemers die den staart vor-men naar all» kant geslingerd worden, ofover elkander tuiueen.Moet ik dan thuis blijven, rouwgoed aan-trekken, d« gordijnen neerlaten en lichten
opstegen in aandenken aan al de dooden?

Wat zoudt ge met zoon kniesoor aan-
vangen/

En dan nog, als we dat allemaal deden:
hoe kwam de h-uggeman- aon zijn getd voor
de plank, die hij 'heeft gelegd over het
wak, dat hij eerst ze|ve B i oeg> 0i; , z jj n
bruggemanschap reden van bestaan te ge-
ven? En de baanveger? En de man metzijn roep: „I.eg> 'rs an> ]e? 'rg an. heete
melk en kouwe jan."

Och» zie er dan toch maar iets manpche-
lii'ks in, dat ook lk me on glad ijs waag-
de. Een paar roestige schaatsen, meer dan
tien jaar wachtende op een ijswinier, heb
ik voor den dag gehaald, van mijn rouw
roofde ik wat zoete olie, die veel tfcdunr
is ingekocht. De hakkebandenwerden voor-
zien en nm weet ik dan waartoe- spek-
zwoert' nog anders dient dan om tusschen
maalkiezen verknarst te worden. Voor 15
cent werd ik van deze dierlijkheid voor-
zien. Voor een cent mocht ik op een stoel
ziften achter een rieten schutting, nadat ik
voor een cent over een bruggetje was gee
gaan. Ik hi'gde als een asthmatfsehebii het
bukken voor bet aanbinden. En toen ik op-

stond, viel ik. Toen ik overeind gekrab-
beld was viel lk weer, met een houding
vande beenen, ( ), die me de beenen h*d
kunnen kosten. Een welgemoed toeschou-
wer voegde mijn extremiteiten weer bij el-
kaar, eea ander nam mij onder de armen,
een derde klopte het vuil van mijn ulee-
din<* Ik stond weer toonbaar. Aan een
greliadiei klampt* ik mij vast als aan een
stroohalm. Dat wil zeggen, de grenadier

knakte niet, maar had wel iets wuiveri„s,
Hij ging ten minste heen en weer. Nooit
was ik zoo gewillig. Hij kreeg mij, waar
hij tmj maar hebben wou. En ster» kwam
in mij de herinnering hoe ik eens hing
aan de staart van cle fait, die ik op het
ÖchevaningKche strand berijden wilde. Ik
hing ten slotte aan de panden van des gTé-
nadierskoirin,s'es. 700 kwam lk in de po-
sitie van Job, toen ik teratjrle van de baan
gehurlct zat. Letterkundig ala ik ben aan-
gelegd, herinnerde ik mij het „Stehauf" uit
Nathan der We.se. Wrat kon ik mijn linker-
knie naar voren krijgen, toen gelukte het
mij de rechter bij te schuiven. Ei werke-
lijk nam ik weer de, stand aan, de eerst
bij de apen voorkwam. Ik stond. Maar naast
mijn houten-en-metalen voelen.

Al mijn plezier was in ellende; vergaan.
Met zeven graden Celsius beneden nul in
d« toppen van duim en wijsvinger moest
ik de banden losknoopen.

Toer alles goed en wel los wa» en ik
de schaats weei onder legde, gleed mijn
voet rret de schaats uit.
" Toen dan eindelijk een en ander behoor-
lijk zat, moest ik aan de tweede. Toen ook
die was aangebonden, pakte het leven me
heet met zijn „Voort, al maar voort!" En-
fin, wat zou er van mijn Zaterdagavond-
epistel terechtgekomen zijn als ik ttn slotte
niet was voortgegaan. Zeven graden Ot4-

shis onder nul! Voort! Voort!
Ja, m.'tftr hooi*
lk zal u mijn schande verhalen. Ik knik-

te voorover en mijn armen béng lden als
van eer dronken Jordanei diebij een slraat-
orgél een Duitsche polka drnst. Het slot
was dat ik een gat viel in mijn broek,
in mijn knie, en op mijn tong heet.

Ik kreeg een gevoel of alle zonden mebij _ deze zelfkastijding vergeven waren.Eenigszins opgelucht richt!* ik mij op en...
wat: en'r* Bijna werd ik tot Christeodosa
bekeerd. Geen wijzere dan wie ooit zei :
„Wis staat, zie toe dat hij niet veile.*'
Uat had ik wel willen nitschreenwe-i tegen
allen die mij op mijn beurt uitlachten.

Ga naar de ijsbaan en ge zult z'en, hoe
hel bijbelsch woord in don noord-oostenwind
wordt geslagen.

Hoe kom! het dat ik mij nu matierjee op
het its kan voortbewegen?

Ach,op den middag van mijn leven heb
ik het ervaren: ..Met schede en schande
wodt m.n wijs."

ileuseh, schandje is een heel goed ding
om vooruü te komen in de maatschappij,
dus ook op liet ijs.

Dacht n, dat ik mijn schaatsen afbond
en hrritererwirtg ging?

Nooit! heefi zeker 'iemand gezegd, alleen
geloof ik nie/ da! ik hem zou nadoen wat
hij daarna deed. Als Bc eens de lucht in-
vlieg. do< ik het per vliegmachine,
als d« oorlog afgeloopen is, in zoon eshte
anti-militaristische. Voorloopig bluf ik dus
op den beganen grond. Maar dit houd ik
vol, wie niet te bang Is om te leeren
schaetsriiden kan even goed zoon machine
bestijgt Of je nu zoo Je nek breekt, ei
zóó, blijft dat niet he'""''?0

Maar, al , roep ik niet gaarne hel, vo^r
ik ove* der.' brua ben. waarlangs de w»'h*

kant bereikt kan worden, tegen één cent,
zegge een cent, iets meer wordt aan de be>
leeEilfheid" overgelaten; ik mag toch ze».
gen, dat ik iets heb bereikt.

ik schuil oe r act ijs, kijk reent voo»
mij uit en sing in mij zelve, of tel vaa
hannen, om niet al te* kinderachtig te schij-
nen. Op één sla ik mijn rechtervoet zij-
waarts uit en werkelijk ik begin al een
beetje op den buitenkant te glijden en ik
waag het reeds het lijf een beetje naar die
zijda over te laten hellen. Op twee gebeurt
het experiment naar links. Wel glijd ik
met de voeten bij elkaar als ik over een

moet, of een kindje, ol een kunst*
rijder wat al ta dicht in mijn nabijheid
konrt.

De eenige voor wie het al een kar wet
is ifi de "baanvrger. Hij beziel alles met
objectiviteit, wat nog niet zegeen wil da*
eeniiji subject!viteü hem vreerd is. Koper
heeft voor hem d«zelfde klank als voor Roth-
schild goud. Zooals deze vorsten vleid ent
hen die het moeten worden, zoo s i
mijn baanveger en
en dia het moeten worden. Hij schijnt mijn
zwakke plek te kennen, mijn ij>i-
's Morgens zeejt hij: „van mid»dag nor
eens dunnetjes over en dan zal bet wei

's Mid'lags steil hij die gulden toe-
komt weer eert dag later in «itzaeht. Tlis
houdt mij aan het lijntje.

En doe ik iets anders?
Eiken dag hoop ik op de andere. Mijs

the -mometer "heb ik op mijn veranda '
gen.

En toch zijn « tsaar 2000 H.D. stee',
ko'en en eWkolen voor wie f 8.50 of rol»»
der verwonen.

Mee, "ca cnlpal

Engelsche persstemmen.
De „Pall Mail Gazette" zegt: „'s Kei-

zers „raenschelijfcheids''-masker is eindelijk
gevallen. Hij staat daar na als een ver-klaarde voorstander van bestralen moord in
het wilde. Hij zal trachten het noodlot,dat hem wacht, tegen te houden door deze
laatste waanzinnige uitbarsting van wreed-
heid ien terrorisme. Wij zullen het beest
zoodanig temmen, dat niemand het ooit weer
vreezen zal. Wij zullen de tenritvoerleg-
ging der bedreigingen, die hij thans heeft
geuit, beantwoorden met vergeldingsmaat-
regelen, en vastberadener dan ooit er voor
zorgen, dal bij, dia deza wandaden bevo-
len heeft, er voor zal boeten".

D>e „Daily Mail" meent, dat Duitschlandweer een ontzaglijke psychologische misre-
kening heeft gemaakt, evenals met den in-
val in België. Toen meende het, dlat wij
nooit dte wapens zouden opnemen, thans
veebeeldt het zfch, dat niets de Vereenigde
Staten er toe zal brengen om te gaan vech-
ten. Het Britsche volk heeft nooit begie.-d,
da.t de Vereenigde Staten ln den oorlog
zouden worden gewikkeld-, en begee i dat
nu nog niet, maar het is moei!ik in te zen,
hoe de Vereenigde Staten deze nota naast
zich neer zul'en kunnen leggen. De reden
voor de nota is, dat Pruisen wanhopig is
en zijn bondgenooten oor'o;;srmoede, terwijl
Britanniël. eindelijk voor den oorlog gereed
is en gevoel* dien te kunnen w-traeen.. De
Duitschers zul'en er niet ln slag n Groot-
Britannig uit te honrraren. Tiet U Duitsch-
land, dat ten gronde zal gaan.

De „Globe" eischt de bes'ïste ver-re-e--
ring, dat Ingeval een hi hip aange
vnllm wordt, vijf der voornaamste Duits ha
offi. leren, rSe thans in Engeland gevangen,
ritten, onder wie ook de zoon van a'mi-
raal van Tirpitz, zonder vorm van proces
onmiddellijk doodgeschoten zullen worden.

Archiibald Hurd zegt tv de Daily Tele-
graaf', dat Duitschland iv den st ijd oe
nhase bereikte, die Napo! eon- iv 1812 be-
reikte, maar Duitschlands economischen tce-
stand^is erger dan ooit in de laatste eeuw
ergens ie voorgekomen.

Duitsche persstemmen.
De Korrespodenz Noden rleelt mede, dat

de verklaring van de regeeing hereiiende
den verscherpten d^i-^bootoeirlog in aile la-
gen dar bevolking ca in do per» van alle
partijen bijval vindt. Bet feit, dat de opper-
ste legerlaidiing ca Hindenbmg achter het
besluit staan en berad zi.n de verantwoor-
delijkheid t 9draden, legt aan alle bedenkin-
gen het zwijgen op en, gaeft overal d© over-
tuiging, dat door den verscherpten duik-
bdotoorlog een spoedige beslissing zal val-
len, welke aan den voor del geh;ele we-
reld ondragel'i'-k geworcen te-es.and wel 13
waar gewelddadig, doch een Beker einde
bereidt. De pers der rechter»ide laa' haer
voldoening onverholen Mijl-en. Do pers
der linkerzijde schrijft rust/ger en
zakeli.i&er. Maar betuigt eveneens,
dat de verscherpte, duikbootj-
oorlog als middel om tol den vrc<!e te
geraken, haar welkom is. De vret-ig
wat Amerika zal doen, wordt overal door
de bevolking leverdis bes-raken, doch h «ft
niet meer die overwegend b;teekenis aU
in het vorige jaar, aangezien het rijks-
bestuur en de opperste leger-
leiding onherroepelijk het laat-
ste woord hei.ben gesproken en door
betoog ing 0' stappen van buiten ai
niet meer te beïnvloeden z:jn.

De Korresf.ondenz Norden vorne tnt uit
kringen van afgev.inrdS.gdlen.. dat de ern-
stige en uitvneri-a uiteenzettingen der re-
geeringsleden een diepen indruk hebhen ge-
maaW oj .dr toehoorders en door hel ge-
wicht der bewe'gredtenen elke tegen-
spraak in de kiem hebben ver-
stikt De le'ea van de oen'ra'e co. i-
sie van den Rüfcsdag ve Waren zich. op
grond van de uiteenzetting van den Rijks-
kanseUej overtuigd, dat de verscherpte
dnüibootoorlog nu gewis tot de overwin-
ning zal leiden en allen spreken do hoopuit, dai de neutralen deze oorlojsnood'zaak
verstandig zullen ormemon er dat in'ematio-
nale verwikkelingen zullen uitblijven-

Spaanschs perssienimen.
D« bladen speken e nparig de meening

uit dat het huidige oogenblik buiten e.voon
ernstig is en dat liet jongste, besluit dercentrale mogendheden een dwodelijie slag
is naar de neutralen.

Di „ImperctaT «egt, dat niet alleen de
Spaanscha regeering, maar geheel Spanje op
dt krachdgsU wijs» en met spoed daartegen
za4 protesteeren. Duitschland zie! de on-
mogelijkheid van voortzetting
van den oorlog in en versterkt daar-
om de blokkade. Dat wil zegeen, dat de
Spaansche in- en uitvoerhandel
vernietigd wordt. De Spaansche re-
geering moet daarom nagaan welke maat-
regelen genarnea kucmen worden om aan
de steeds toenemende moeilijkhedenbet hoofd
te bieden.

Krijgsraad te Sofia.
De Daily Mali verneemt dd. 30 Jan- uit

Athene, dat volgens beUrouwbare inrichtin-
gen generaal v. Falkeuhayn ta Sofia ver-
toeft, waar hij een be'angiijke kri'gsraad
voorzit van Duitsche, Oostenriiksche en
Bulgaarsche generaals. Naar men gelooft,
wordt van gedachten gewisseld over een
eventueelen aanval op Salonlkistel'ing.

De mogelijkheden voor Wilson.
Ei staan, zoo wordt uit Engeland ge-

seinde aan Wilson klaarblijkelijk se hts
dria wegen open: 10. Bemstorff onm'ddel-
hjk zijne passen te overhandigen ; 20. aan
Duitschland e.n ultimatum, te zenden-, war-
m hij verklaart, dat zoo Duitschlaud Ame-
rika s rechten op zee aantast, het de ge-
volger daarvan moei dragen; 30. den be-
slissenden stap nlt te stellen tot
zich een concreet geval mocht voordoen-

In Duitsch Oost-Afrika.
De Engelsche bladen maken meldingvan

eer briei van kapitein Selous, nit Tantra
op 12 Nov. geschreven. Selous verte't daar-
in, dal alle kuststeden en alle forten ln het
binnenland zijl genomen, dat dc spoorwe-
gen ln de macht der Britten zijn, en dht
hel overblijfsel van de Duitsche strij&nachf,
onder ean zeer bekwaam, en vaat-
bar ad a n bevelhebber (Von Dettow For-
deck) terug is getrokken in <*e *viltlernis
in de richting van de Portugeesche grens.
Fordeck beschikte nog over 1000 man bian-
N troepen en vele duizenden geoe-
fende inlanders en al heeft hij geen
zware kanonnen meer, hij heeft over-
vloed van mitrailieurg en mv.
Ni t i e. Selous erkent, dat de Britsche
blanke troepen, gelijk de Duitsche,
zeer hebben geleden.

De meening van Asquith.
Asquit'i hield een rede te ï^arlybank ln

Schotland, wadrin hij zeide, dat de geal-
lieerden op maritiem, militair en economisch
gebiec met beleid georganiseerd zijn- en dat
zij verzekerd zijn vaa de overwinning-

Di meening, dat de oorlog een armzalig
verloop zon hebben ca eindigen zou metr<jmls« was slechts een droom. Met den dag
wordt de s'riid ongelijker en slaat <Se balans
van hel succes meer over naar de zijde der
geallieerden.

Asquith noemde de totstandkoming, vands Engelsche blokkade een van de grootste
prestaties In da roemrijk» annalen van deEngelsche vloot.

GEMENGDEBERICHTEN.

De militaire toestand en deblokkade
Ds „Daily Chronicle" vraagt in een hoofd-

artikel: Kan Duitschland uitgehongerd wor-
den, en komt daarbij tot da volgende slot-
som: Naai ons oordeel, zou het een ern-
stige onvoorzichtigheid zi.m om zijn hoop
te grondten op de onderstelling, dat dit
mogelijk is. Redelijker is het te verwach-
ten, dat dc honger en de militaire neder-
laag samen een beslissenden invloed zul-
len oefenen. Het blad verwacht, dat Juni
dc hongerigste maand van dit jaar voor
Duitschland zal zijn. Als de geallieerden
tegen dien tijd militaire successen hebben
behaald van zulk eeD aard, dat het Duitsch-
land onmogelijk is hun ve deren voorgang
ta stuiten, mag men vrelesvoorste len ver-
wachten, die zeer zullen verschillen van die,
wel'»' 9 gedaan zin in het niets om het lijf
hebbende aanbod van half December.

Buitenland.
Het onderzoek naar de „Iekkag”

inzake Wilsons nota.
De ernstig toestand te New-Vork ten-

gevolge van de Duitscha nota leidde tot da
schorsing van het onderzoek inzake de „lek-
kage" vas Wilsons* vreklesnota; de leden
van dt commissie va» onderzoek achtten
zich verplicht naar Washington texirg te
keerer om in het Congres deel te kunnen
nemen aan een eventuees bespreking van
den toestand. Naai gemeld wordt, zullen de
verhooren te Washington worden voortge-
zet.

Voorzorgsmaatregelen voor czaar
Lioye George.

Volgens de „Daily Mail" eijn bijzondere
voorzorgsmaatregelen genomen bij het uit-geven van towgangskaartea voor de verga-
dpring tt Oarnarvon op morgen, waar
Dloyc (-Veorge zijn kiezers zal toespreken.üp aeei en»el« uitzonderingen na zullen
geen vrouwen worden toegelaten. Alleen debetrokken kiers zullen toegang hebben op
vertoon van een gewaarmerkt bewijs opnaarm van den houder.

Kiesreehtherworming In Engeland.
Wa het vrouwenkiesrecht betreft is eenmeerderheid van d« kjesrewht-conanissie lnEngeland vooi eenigen vorm van vrouwen-kiesrecht Die meerderheid beveelt aan hetkiesrecht voor hel parlement tow te ken-nen aan da vrouwen (30 oi 35 jaar oudten minste),^ die hei kiesrecht bezitten voor

de plaatselijke bestoren, aan de vrouwen van
geüïjkeii leeftijd, wiei mannen dat plaatse-lijk viesrecht bezitten.

Nederland en de Oorlog.
Thuisvaartstopgezet.

Naar de directie der Stoomvaar^-yiaatech.„Nederland" mededeelt, zullen alle in Indieen lAme.iüa zijnde stoomschepen, weli»o be-stemd zijn vooi Nederland, voorloopig nietvaren, ln- en uitvaar! zijn nu dus geheel
Stopgv

Vooi di schepen, die onderweg aijn,
wordl mei dei Minister van Buitenlandsche
Kaken overleg gepleegd.

De Vilssingeche route vrij ?
Dt Berlijnsche correspondent van bet

„Bhld." bericht:
lk verneem, dat in de Duitsche nota aan

da Nedoriandir-chu reejeering aan Nederland
vooi di "Vlissingsche route dezelfde tege-
imoe kojning is betoond als aan Amerika
voor passagiersschepen zonder contrabande.
Verder hoor ik, dat de mogelijkheid nog be-
staat, nader ta onderhandelen ovei onze
geregelif scheepvaart naar d« kolonies.

Een Wolü-bericht seint niet officieel nit
Berlijn :

Evenals vooi hel verkeer der geregelde
Amerikaanschf passagiersschepen in 't ver-
sperd* gebied schikkingen zijn getroffen, is
ools mal hel continentale passagiersverkeer
rekeniiij gehouden, doordat tusschen Vlis-
sinwer en Southwold op werkdagen in eS'fe
richting een Nederlandseba radrxboot mag
verkoeaen, o»; voorwaarde, dat ïij het ver-
sperd! gebied overdag passeert 'en op de
heen- en -terugreis aangestuurd wordl op
der Noord-Hinder. Ook voor de>e schepen
zi.ta, evenals voor d« Amerikaansche passa-
giersschepen, bijzondere kenteekens voor
overdag vastgesteld.

TWEEDE KAMER.
BuitenlandscheZakan.

Da Belgissehe deportaties — de wegvoe-
ring van duizenden Belgen naar Duitsch-
land — en het paciïiisiue, zijn «ie twee on-
derwerpen, die to zamen den hoofdschotel
nebben ge.Oj.rud van het debat over de be-
grooting. van Baiteniandsehe Zaken.

riet ja eea eige/iasirtiige tegenstelling,
deze beide onderwerpen. De deportaties, de
slavernij onder den druk van net oor op-
geweld, en tegoiijii het geleuter van de bur-
gerlijke vredesbeweging, dat n:et absolute
uiis.eenuing van oe werkelijkheid meeut,
met zijn woordenpraal de wereld in en pa-
radijs te kunuen vera^tiereu. De wataelijit-
heid, da! is de oorlog en oorlogsgevaar,
dat zijn de deportaties, — eu ven mo t
over uo fantastische goedinoedigbeid van
een Hollandsche bourgeois besciiLiken, om
ie midden van deze wenselijkheid te baze-
len over vrede door recht of vrede door
dwang.

De heer Dresstdhuijs, voorzitten van den
bond van vrije liberalen en een del leiders
van den Anli-üorlogsrasd, heett deze dis-
cussie ingeleid met een rede, *«ie van een
eenvoudig ongeloofelijke naïveteit getuinde.
Onze ruimte laai niet toe, de ge-e le r&:e
op den voet te volgen, ofschoon dit inder-
daad amusant zou zijn. De speech, de toast
zouden wij haast zeggen, wordt echter vol-
doende gekenmerkt door de volgende sin-
snede, die wij eit knippen:

„Twee jrrrerj geleden werd het pacifis-
me nog gehoond o.a. door spotprenten op
het Vredespale's e.d-, thans is het dooi-
de oorlogvoerende landen als oorlogsdoel,
als schutsengel der wereld, ten troon ver-
heven".
De heer Drear-elhuijs heeft schijnbaar let-

terlijk voor ernst aangenomen al de mooi*woorden, waarin Engelsche en Duitsche mi-nisters om strijd hebben verzeVerd, dat zijuit louter liefde tot den vrede den massa-
moord hebben ontlrctend. Of, als men zooveele'd bij e^n Hollandsch; n vol'es.ertc-genwoordigei niet wil veronderstellen, daablijft als eenige aannemelijkeverklaring van
zijn optreden oven, dat de burgerlijke
„vredesbeweging- met de meest brutale
demagogie wii doen gelooven, dat d* ka«
pitalistische regeeringen van goeden wille
zijn om don vr.de op aarde te .vestigen.

Wij voor ons gelooven, dat in beide ver.onderstellingen eenige waarheid ligt; dat
deza burgerlijke beweging wordt ge'eid doormengsel van naïveteit en demagogie; doch
hoe dit zij, haar strekking ia, de arbei-
ders al te leiden van den revolutionaire»
klassenstrijd, de eenige werkelijke tegen
oorlog en militaristisme gerichte strijd. —Ed mo' moet constateeren, d«t dit burger»
lijke pacifisme iri dezen tijd, waarin 't door
ds wreede werkelijkheid" tot een bespotting
is gemaakt, toch driester- dan ooit den kop
opsteekt. In dit KameiJibat hee' het den
boventoon gevoerd. Van deze burgerlijke
zijia is iv de discussit de sterkste „vre-
des'-klank gehoord, en vat Troelstra er te-
gen j'd hel midden bracht, kon slechts ent
stigr-n indruk maken.

Wel vestigde mr- Troelstra er terecht dtaandacht op, tiat dezelfde heer Dresselhuïk.dia hier mooi weer speette als pacifistvoorzitter is van eeas zeer militaristischepolitieke partij; wel liet hij dus een ge-rechtvaardigden vwijJel doorschemeren aan
da oprechtheid van dit vreies-strevtn; maaj
wdt hi; ei tegenover sieide, was te arm.
zali;, om eenig e'fsct te bereiken.

Uok dc heei Troelstr» immers kan der
vrede niet zien als resultaai van dcc revo-
lutionairen strijd van hel proletairaa' te-
gen alle militarisne- Om nu toch niet ge-
heel met lee«e handen te staan, kwar» hij
aandragen met hel denkbeeld van een
peesclien statenbond, een denkbeeld dat niet
alleen volkooien afgezaagd is, maar dat bo-vendien in flagranfen strijd is met de wer-
kelijkheid, nu Europa voor langs jaren in
twe.i elkander fel bekampende helften is

aurd.
1> heeren Duijs en Troelstra hebben dech« deportaties ter sprake gebracht,

In naam van het volkenrecht, de humani-
teit ert meer van die mooie frazen, heb-
ben '/jj togen ds Duitsche bßrbsai-sclrbedeg
geprotesteerd.

Men m,ac; in aooverra hu o protesten
krachtig noemen; Aoeh het eeniga wat daar-
aan kracht zevj hebben verleend, namelijk
een ontleding van deze gebeurtenissen alt
een algemee verschijnsel van het lmpe-
riali me en een opwekking tot strijd daar-
tegen, ontbrak bij hen natuurlijk.

IN VOGEUVLUCP.
Geen beter baantje in den tegen-we

gen tijd dan soldaat. Wie een maarsci
staf in den ransel heelt, krijgt nu geletheid, die er uit te halen, en er dan
mee uit te voeren.

tut, korporaal, sergeant, vaandri.r itweede-luitenant, eerste diio, kapitein, nu**
joor, kolonel.

Halt, we gaan voorloopig niet verder.
Waarom ?
Omdat marketensiers het niet verder bren^

gen.
Mar&eteaia'ers, zegt u ? Ja, marketenstersfiDe spik-spiiater-nicawe keizerin van Ooa-'i

tenrij-k rekte den 29sten Januari harer ma»jestt'its3eden o^r harer majesïeitshed Manlief
was re db vroeger opgestaan, wreef van
plezier de handen en ri p uit «te ontbijt a--
mer: „Kom, nou wijfje, vlug een beetje,-!
sta nou op, de -klok heeft al negen". Harijj
Majesteit schoof ui! bed en in haar slotjes»*
Een kofdarre maakte haar ooren sehcon j
een ander haat neusgaten, een derde poeW
ste haar tanden. Ten slotte zat heere Ma»'
jestsit voor haar . ontbijtbordje en... wat lag'
er onder ? Het volgende briefje :

Liebe Frau Gemallint De warme deo*
-". welke uwe majesteit voor mien dap-,per leger in zijn strijd om de overwinning

ir, vie-u: . eu lest toont, geeft raij aanei.ding uwe majesteit die mij als een v.Ara
sddatenvrouw iv de zware I "den van dezen
oorlog op voorbeeldige wijze ter zijde siaat,
ook uiterlijk nader tot mijn dappere krijgs»
lieden ta brengen. Ik beaoem dus ,uwe ma«,
jesteü tot kolonel van mijn beproefd hua*<i

No. 16.
KARL M. P."

Zeg , s eït, „had je nie-da*nou zóó niet kunnen zeggen. Maar, enf n.het is toch s hartig- van je". En... toen vieler een sluier over het huiselijk maiesteitswlijk tafereel.
En zoo komt ht nu, dat voortaan dakorporaal-v.a.;ehbaas ten strijde gaat, ver*.

gezeld van aija ge.rr.alin : de korporaaft»
w aschvrouw.

OE TRIBUNE. Fr,
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Binnenland.
Treinbotsing.

"Donderdag is bij Hulsthorst de laatste
Mcsone-nlrera. vaa Utreeèit na r Zwo.ie op
een goedere.rtreio ge eden. De botsing was
teer e astig. Do materiëele schade is be-
ihngii. e. Het posmjtuig wetd uit de rails
pmsavpan. l>e conduoter.ra Jan en en Vaa
ier Xcen werden vrij ernstig ven oud.
De v.-oy is versperd. Hedenmorgen haif den
ft-as nog geen trein uit Utrecht te Zwolle
4Mgekom@n.

Tekort aan scheepssruimte.
(I*. .) Ket is een sterk staaltje van

roaCkv- 1 ewuStzijn, da; dor den Staat resub-
etteerde BCbeepvaartma aischappijen hare s he-
pen voor oor.ogvoerende lalden cont-.aba.nde
laten \ ervoeren, terwijl het :.oo teer be-
«inde vaderland versto' eu Mi'ft van scheeps-
Sainrle om voldoende sec 'oen aan te voe-
fea. ieia de regering' rlie op de hoogte Is,
aH ingrijpen als het te laaïis. Het zal haar
fecb u'el onbe' end zi n, dat b.v. het ss.
Diocj t van de Rotterdamsche- Lloyd nog on-
langs ingaadeh he.it eu in da z.g. wilde
vaart is, en om zeer hooge vrachten te ma-
kt» h-t aandoen van Nederlandsche havens- vö-ni!''''. Eenerzijds r;-.n koude lijdende pro-
Üttw'ërs, anderzijds door den staat gesteiun-
è*e tfivtdendljacht en de scheepva arikarAta-
Cißleu .-.man op hun a-hlerste pooten staan.
nu, uit vrees voor liet verzet van het pro-
letariaat, aan de winst gerroilred wo dt.
Het proletariaat, dat wars is van poMtec,
bad moeien be*tenken, dat en agitatie, vóór-
dat he- le iaat was, wettelijke maatregelen
in het teVen seroe( e-i zon hebhen, waardoor
we thana niet aevn a*! es yebee.e g-è-i-regpn
zouden heliben.

AMSTERDAM.
Degoedkoope brandstoffen.

Donderdag is de verstrekking van gued-
iièope brandstoffen begonnen. En daarbij is
veer eensi gebleken, hoe fcaog de wiod
Oer in do stad i.» gestegen. Reeds in de
'vroejta hoopten zich bij de tien plaatsen
van distributia drommen menschen op. De
vectrs^estcMheid was niet bepaald aange-
naam, om iv tle open luch! uren te staan
wachten. Maar, hi^ zulke distributies wordt

rt« zaak altijd wel zoc geregeld, dai men
goed te kijk komt te staan en h»et lang
mod wachten. Do onvermijdelijke politie-
macht Ontbrak natuurlijk ook niet, en naar
men ons meedeelt, maakte die daar gebruik
van om eigen vrouwen voor te laten gaan.

Om het haivo mudie brandstof te krij-
gen moe.;! men, volgens de door het ge-
meentebestuur gepubliceerde kennisgeving ,
waebrengei; (we herhalen hier da onduide-
lijke bewoordingen waarin deze voorde, arde
door d« heeren bureaucraten is geformu-
leerd): he) huurboe':'« ol de huurk-nilantie
ovev do eerste week van Januari oi eon
verklaring van den huiseigenaar otitirent
het bedrag van da huur.

Die voorwaarde is oorzaak geweest, dat
velen voor niets hebben gewacht. Zeer vo-

Vergaderingen.
AANKONDIGIKGEN

KROMMKNIE. Ma-arelag 5 Febr. a. e.,
"'savende 8 uur; spreekt Winkoop in een
Oora'iB-vergadPrirjg over: Het beginsel- en
'^"ridrirograni der Sociaal-.DeaiocratLscLe I'ar-
tH". De vergadering wordt gehouden inde
Bovenzaal van 't café K. Booij.

Vrouwen van „De Pionier.”
De leden van de Soc. Vrouw-enveleni-

ging D,e Pionier" wordn verzocht, om
hedenarond strooibiljetten voor do duurte-
hetoogrng af lo halon bij het P.A.8., ten
"iutrte die in haar wijken te verspreiden.
AHen aan het werk !

HET BESTUP'K
Vrije Gejachte, Amsterdam.

„Vt Dagere ', Vereen, tot bevordtriug
der Vrije Gt eto, afd. Anist. Zonüag 4F'ebr-, 's mr . 'as 10 uur, Kloveniersburg-
wal 87. 0{ ib. Verg. Spreker: de hoer

Aa. N. J. '. Scheiirierhorn. OhdcTwerp:
„Staat en i eien". Debat vrij

len hadden de buurkwitantie over de eer-
ste week van Januari niet, reeds hierom
hijvoorbeeld, dal ze huurschuld hebben en
dus met hun kwitantie ten echter zijn. Op
een andere kwitantie dan yan 8 Jan. werd
geer coke-a verstrekt, zoodat, al of n\et
zoc bedoeld, d« regeling in de practijk
hierop neerkomt, dat
wie huurschuld heeft, geen brand-

stof stof kreeg.
Hierboven kan men zien wat men mee

heefl te brengen, om in aanmerking te
komen vcox een halt mud brandstof. Za-
terdag is de beurt aan menschen, wier
naam begint met L, M, N, O, P, Qof R
en Matmdag voor hen, wier namen aanvan-
gen met S, T, U, V, W, X, IJ of Z.

De 18 irrag-azijnen, waai de brandstof
kan worden afgehaald, zijn gevestigd: Van
üiemeu traal (hoek Baren ïsplein), Oeyman-
straat (loods Henke), Groenmarktkade 3,
Bilderdii'.kkadc SG, Nieuwe Achtergracht 13-
-15, Brouwersgracht 221, Sarphatistraat 195,
Singel 19, Oude Scliims 83 en Stadhouders-
kade bij de Nie. BèrchemStraat

De Ziekenfondsbodenkwestse.
Naar men ons mededeelt, heet het be-

stuur van het Algeiresn Ondeling "Ziei.en-
fonds „Door en voor Werkl'edea" de 'eden
van dit fonds opgeroepen tot een buitenge-
wonen Ledfenvergrdering, ter regeling van <*e
rechtspositie van het bodenpersoueel; zulks
naar aanleiding van cern bij het bestuur in-
gekomen verzoek, onderteekend door meer
dan 50 leden, om de-^e kwestiï tusschen be-
stuur en bodenoersoneel in Cn ledenverga-
dering onder de oogen !e zien.

Voor nadere bizon-derheden verwijzen wij
naar de in dit nummer voorkomende adver-
tentie.

Gemeente-tram.
Gedurende dc maand Januari 1917 wer-

den vervoerd 11.770.00öp assagiers, waar-
onder 1..A00.000 passagiers met vroegrlt en
vroegrit-retourkaarteatt.

Ore; hetzelfdu tijdvak in 1916 werden ver-
voerd 10.126.323 passagiers, waaronder
1.242.297 passagiers met vroegrit-eu vroeg-
ritretóurkaarten.

IJsbanen op zee.
Terwijl reeds verschillende wedstrijden op

he! Buiten-IJ hebben plaats gehad, «ijn nu
ook vanal de Oranje-Sluizen mooie hanen
aangelegd nasi Durgerdfem en 'et tvmrrto-ren-eiland-

Uil Amsterdam zijn za te bereüsm om de
2 uur por havenstoomboot Schelllcgwond»
en vanaf Schellingwoude.

nachtavonturen in O,-W.-lijd.
1« een gelegenheid in de Warnroerßlraat

was diefstal gopleegd. lemand de "gölegen-
hoid bezoekenda had men banloapicï afge-
uomon. Er was nog al vacl gedronken, 23
a 21 Hesschen h f 15. (Hfl kan lgen in tij-
den van 0.W.).

.Do bestolene, A. 0., uit Weert, hij Venlo,
wien h.et vertil"ï in Limburg ontzegd was,
raakta in bed "*'" gelegenheid vorwild'. Hij
had een 703 gld. bij zich, ook Duitsche bil-
jetten. Hij was aan het tractjeortm^egaan,
maai toen hij wilde betalen animeerde de
keilncr hem om nog wat te blijx'ea. Later
vroeg die kellncr hem voor afrekening -100
gulden. Getuig» had maar 6 ftestfehen be-
steld. Hij was later op den gvo-^d getrok-
ken en van zijn portefeuille berooft!, die bij
latei 7.as in handen van «en dervxbuwch,
daar ook aanwezig. Later vond hr* ln zijn
porlö'eüilla nog maar 200 Mark. 'Getuige
had a:tri d« politie» verklaard dat 'öp kell-
ner hem bestolen had, doch kon ttit thans
niet be\ asligen.

Getuiga L., musicus, waa op dem bewns-
ton avond in het lokaal in de Warmoes-
straa! als bezorrkcr aanwezig. Hij had eenige
gesprekken gehoord, d« worsteling .<gazien,
ïaaai Uon niet ondei eed* verklaren wie
da portefeuille in handen genomen'.hafl, hoe-wel hij bij het onderzoek, uit kwaadheid
en door drift andere verklaringen had afge-
legd, liij had gezien dat <rp het tafeltje van
'/efuigf A. G. (den bestoleue) voaridurend
leego flesschen werden bi&ezet. Een-rrolgen-
du getuige, de kc'.lacr A. A. K., 'is niet
mee* ia dienst van de beschuldigd*n, het
echtpaar L. ui! het lokaal in do Wiarmce3-
straat. Hij verkTaards dal genoenfl echt-

paar laat in den avond ook aan "het ta-

feitje van den bestol«na had gezeten. Men
gera>a«t« een weinig beschonken.

Beknold geraakt.
/ Een 31-jarig werkman is gistermiddag in
de -bierbrouwerij „De Valk" bekneld ge-
raakt in eon vatenreinigingsuiachine. Hij
kreeg ernstige wondeE aan hoofd, borst en
rug en moest ln het Binnengasthuis worden
opgenomen.

Man vermist.
Janus van der Wielen, oud 53 jaar, ma-

kelaar in effecten, lang 1.70 M., blond
haar, kaal voorhoofd, kort geknipten kne-
vel, gekleai blauw colbert costuum, lange
grijae ulster en beigekleurige deukh-oed,
heeft in den namiddag van 31 Januari 1.1.
zijn kantoor, Keizersgracht 255 te Amster-
dam, verlaten en is sedert spoorloos. De.or
hij lijdende Is aan zwaarmoedigheid, vreest
de familie eon ongeluk. De politie verzoekt
inlichtingen.

Zeifhelp in den nood.
Uit een ia de Stads Rietlanden staanden

Spoorwegwaggon zijn door verbreking der
afsluiting 4 balen ge/out n spek ontvreemd.

Door een rechercheur is naar het bureau
geleid een 42-jarig persoon, verdacht van
diefstal va» eeaig g6] a ten nadeele zijns
patoons, aan de Rozengracht woonachtig.

IJsongelukken.
GisterniieMag ia een 10-jarig knaapje op

de Buiten Singolgr-acht door he* ijs gezakt.
Het kind is naar het Wilbelminagasthuis ge-
bracht.

ROTTERDAM.

Dringends spoedvergadering van
alle bestuurders der bïj het PI. Rev.
Soc. Comité aangesloten organisa-
ties. Niemand mag ontbreken op
Maandag 4 Feb", 's avonds half ne-
gen, Boompjes 106.

Oe secretaris E, Bouwman,

Het stadhuis door de hongerige
vrouwen bezet.

Donderdag 1 Febr. was bet de Vrouwen-
vereeniging „Ons Belang", na een besluit
der H. H. vergadering op Woensdag 31
Jam. gehouden, des middags met doeken en
opschriften, zooalt met: „Weg met Distri-
butie- geknoei-Posthuma", „Wij eisenen goe-
ds aardappelen en geen rotte", enz. enz.,
ten 3 uur op het Callandplern bijeen, waar-
na züj een betooglng Melden met ontplooide
doeken, zoowel door het westen als in het
centrum van de .stad in de volksbuurten.

Vorscliillendo polrüe-rakkerß weruschten,
dat zij uiteen gingen, doch de vrouwea-
vcreenighig, howuaß van har» tank, toog
rustig voort en stoorde zioh niet aan deze
lcapitaal-beschormeHs.

Ten ongeveer 5 uur was men aan hU
stadhuis gekomen, waj dooï al de vrouwen
werd binnengedrongen en toen de conciërge
zijn vrouw 19 kennen gal, dat eïj er uit
moesten en daar ai] zag 4at zij onwillig
waren, ging zij ter assistentie "haar man
halen, welke zulke brutaliteit in het be-
rustende Rotterdam niet verwacht had1. De
voorziWtef vijjeg cm on burgemeester te
spreken, doch dit werd niet toegestaan, aan-
gezien er gemeenteraadszitting was, doch
over de kwestie van voedsel moest men aan
liet Distributie-bureau wezen. Oppert, ol
a.s. Maandag 11 uur aan bot stadhuis, zou
de burgemeester voor nns.M te spreken zijn.
Waarna «.f^eFproltCT» -werd om Mawndiag op
een niet te noemen plaats bijeen zal wor-
den gefcojnen. En toen men onder het
dingen van socialistische liei-*eren op den
üoudschensirigel was aangekomen, werd de
stoet ontbonden tot Maandagmorgen.

Er waren ruim hemderd vrouwen, welke
er in goede oride aan deelnamen.

Dit had niel plaats gehad, wanneer de
rolitie-eoinnM&saris Vuijk raet ziin knechten
aanwezig was geweest; dan hadden de gum-
mi-stokken wees dienst kunnen doen.

(OngecWrigeerd.)
De zeeliedenstaking.

(W.) Werd jl. Maandag door de stakend»
zeoliedea met 232 sienimen voor, 73 tegen,
20 Manco en 2 van Onwe arde het bealuit
genomen, tot doorstaken — de valse» e ge-
su'hten, zooals de «takhig ia opgehe'.en, er
zijn 600 Chineezen rilt Dut chland in aan-
tocht, enz., enz., brachten vertwijfeling on-
dor de stakers teweeg.

Van welke zijde deze Leriehten kwaden,
was voor hen, die met de zaken op de hoog-
te waren, niet moeilijk to gissen.

Wat vroeger dö reedcra delen, werd nu
godaan door de kierkeu van 't ondeiv:rai-
perskantoor, Pelikaaaistraat 1. Dagelijks werdaldaar vergaderd door een klein klub'e ge-
trouwe arbeiders, die helaaB nog niet be-
grepen, dat zijj eigen zaak in de grond
trapten _ die na zoon vergadering onder
leiding van de handlangers van de reeders
zich onder de zeelieden verspreidend
ieder op zijn manier de wijae lessen hun-
ner aanvoerders onder de zeelieden brach-
ten.

Dïnsdcigmiddag ' stonden de zaken zoo, dat
het bestuur van de A. N. Z. 8., afdeeling
Rotterdam, het noodzakelijk achtte den vol-
genden morgen (Woensdag) een vergadering
voor de stakers uit te schrijven.

De stand van zaken werd besproken Cn
door 't bestuur geadviseerd de staking op to
heffen.

Trots dit advies werd na tweede stem-
ming met 84 stemmen voor, 67 tegen, 13
blanco en 3 van onwaarde besloten door te
staken. Dien zelfden dag monsterden echter
weer een aantal schepen en werd ander-
maal den laten Februari 's morgens 10 uur
in 't Voraenjj?lngs£ebouw vergaderd.

Ruim 100 ' stakers w*ren aanwezig. Ee
mannen begrepen dat dit langer door sta-
ken geen zin had on beaSoten op advies van't bestuur, zonder stemming» mot algerr.eone
stemmen de stakins: op te" heffen.

Aangetoond werd!, door een drietal inge-
komen brieven, -waarin ten becijfering doorde afzenders ia gegevaa die demonstreertwelk te kort ïn hst zeemansgezln heerscht,
dat de heeren „Méa", uit het reedersVaddo
N. R. C. en Heijkoop «n B'aurloain tervergadering, geen zuivere berekening had-
den gemaakt, toen ze schreve-n en spraken
over oorlogswintstmakerlj en ovvrelreven
eischen.

Zoo Is b.v. een schrijven Ingekomen van
ca vrouw van een matroos met 7 kinde-
ren. Diens gas» is o? do algememc vracht-
vaart .51.— f 15 % oorlogs- en JO %
durar'tetees.lag, tezamen f 63.75, wannesr dut
huisgezia de allernoodigste levensbehoeften
inkoopt _ ii«t zon teveel plaatsruiirïte ver-
?en«»"S1*311 wij dit publiceerden — danneew *te vrouw daarvoor noodig f 21.51 enK^Tits-r vier voor «?

Een 'Onder voorbeeld eveneens op de so-'jorafe -wijze- berekend. Haar man is stoker j
4» til hani' 1 ""-'ralypip, £aa sAoktic. heett.!

f 55— per maand + 15 % oorlogs- en
10 % duurtetoesiag of tezamen ten bedrag
van f 618.75, bes-ekencn wij dit eveneens
over 4 weken, dan staat de vrouw reeds
voor een tekort van ’ 7.—.

Wordt dan nog rekening gehouden vet
't ieit, dat vele zeelieden niet eens te Rot-
terdam wonen, doch zoowel uit de uiterste
noordeUjke als zuidelijke hoek van ons
land het reisgeld moetien bekostigen en da
benooidjgdliedten zooals zeep, tabak, water-
laarzen, oliegoed, stroobed, enz. enz. niet
in die kosten als bovtn omschreven zij/a op-
genomen, dea gelooven wij toch we1, dat
wij de heeren „Men" Heykoop en Brauti-
gam met feiten hebben overtuigd, dat zij
als vertegien-woordigers van do arbeadea in
deze staking VUIL WERK HEBBEN VER-
RICHT.

De voorzitter gaf den raad, de -zeeleden,
die sinds Maandag j.l. zijn gemonsterd, niet
te beschouwen als onderkruijpevs, daar niet
zij de schuldigen zi in, maar het bestuur van
„Volharding", Met het voornemen denAlg.
Ned. Zeemansbond afd. Rotterdam flink te
versterken en niet 'l minst do:r oud-led n
van de „Volharding", ging de vergadering
uiteen.

Opmerking verdient nog, dat gedurende
deze actie in tegenstelling met do verga-
deringen van „Volharding", zooals 6a 1911
en in 1916 tijd>ens de veiligheids ? arüe allevergaderingen waarbij er waren van
500 en 600 zeeliedea allen een ordalijk ver-
loop hadden. De politie was niet noodig
om 't bestuur van den A. N. 7,. B- te be-
schermen. Brer.itigam zal wel weten hoe
dat komt niet waar ?
12 Engelsche schepen vertrokken.

Gisteren zijn van Rotterdam 12 Engel-
sche schepen naar zee vertrok':en.

ENSCHEDE.
Steenkolennoen.

Wegens geringe stewikoleavoorraad en ten-
gevolge van te weinig aanvoer heejt de
ïiwna S. J. Menko en Zonen alhier den
werktijd ingekort. Zij hepft door aanplak-
king in hare fabrieken bekend gemaakt, dat
tol verdort beperking zal moeten worden
overgegaan, Indien in den toevoer van ko-
len niet spoedig een gunstigo wending k'orat.

LOCHEM.
Schaarschte aan brandstof.

Batsoeuering overal en op a!;e* l ne'uk-
kig zij, <liv in den henst een (linke belen-
ding anthraciet konden opdoen. Na is daar-
van zoo goed als niets rr.eer te krijgen
hier. En wat cokes betreit (daarop komt
het voor de arbeiders meer aan) de gasfa-
briek levert slechts 1 mud per week per
gezin af. En dat in zoon kou l 't Is wei
een barre tijd voor velen l

GEMENGDEBERICHTEN.

Aangespoeld. — Op Vlieland zijn
aangespoeld tien vaten benzine, 3 vaten
olis en een vat bier. T-w«e mijnen liggen
nog op de Hors.

Kermis afgeschaft. — r 0 hid6n
omtrek van Zwolle Zoo bekenüo Pouehker-
mis, is door den raad van Zwolleorkerspel
met 7 tegen 5 stemmen definitief afgeschaft.

Brievenbus.
W. W- te 's Gr. — Het beloerde versJag

werd ons, ongevraagd, toegezonden. Wij
vonden er een aanvulling fn vaa het reeds
geplaatste en nftïnen: het dus op.

scheepstijdingen.

AMSTERDAM. Aangek. 1 Fébr.: Houtha-
ven: Alblaaserdam, a Huelva, zwavel-
erts; 2 Febr. ■ Ertskade : Scheldestoom,
s. Newcastle, s'.ecuk. ; Tleiul slskado: Viïe-
stroom, s. Leith, steeuk. en stukg.: Riet-
landen : Zeelandia, s. IJmuiden, dito-

Nederlandsche Stoomvaartlijnen.
Amstéldijk, 30 Jan. v. N.-Tfork n. Roit.
(Jeylon, n. Rott., 30 Jan. v. Falmouth-
Djebrea, n. Norfolk, pass. 31 Jan. Te*-

scbeilingerbank.
FrLsta, n. 8.-Ayres, 29 Jan. v. Ferirafli-

buok.

Kartmoen, n. Amst., 30 Jan. te Co!oa.
Krakatau, n. Amst., 30 Jan. y. Falmouth
Medan, n. Rott., 30 Jan. te Falmouth.
Oosterdijk, 30 Jan. v. 0-York n. Rolt.
Oranje, n. Bat., pass. 31 Jan. Perim.
Samarinda, n. Bat., pass. 31' Jan. Inish-

trahnil.
Tjisondari, n. San Francisco, 24 Jan te

Soerabaja.
Themisto, 30 Jan. v. Savannah n. Rott.
Westerdijk, n. Rott., 1 Fobr. v. Falmouth,

BinnenlandscheHavens.

IJMUIDEN. ■Aangek. 2 Febr.: Schelde-
stroora, s., Newcastle; Vllestroom, s.
Leith.

NIEUWE WATERWEG. Aangek. 1 Febr.
Belleavalo, e., Londen; Sehokland, a.,Middlesbro'; Gistfabrfek 1, s., Huil; 8Febr-.: Gruno, motorboot, Londen.

Vertr. 1 Fehn.: Mallard, sleepb., Havre;
üuglielma, sleepb., Genua; 2 Febr.: Quen»

tin, s., Leith; City of Dortmund, s., Du
blln; Ape, s., Londen; Tosca, e., dito
Lapwing, s., dito; Westerham, s., dito;
Pandion, s., Manchester; Kittiwak'e, s.Liverpool; Jervaulx Abbey, a., Huil:
Notte, s., Londen; Groiner," s., dito.

Algemeen Onderiing Ziekenfonds
„B-90J5 an vO'Si*» WarkSiesfen".

Opgericht 17 Juni 1877. Rech spersoon ingevolge Art. IÖ9O B. W.

Buitengew. Lelivergadering
op DONDERDHG f MMRT 1817, das

avonds 8 vvs*9 in d'OE£L¥IRCSC.
Singel 530.

Uiügeschr>even ingetroSgs scSa-pj'ftaSjjk wsï»^-»s!vi wan tmtssi*
dan 50 Leden (ar>t. ii üegüeriiajii") t&r ""-""egelïng des»reegis-,
positie van hei Badcnp@i*sonael.

Vanaf 5 Februari zijn ten Kantoie, Keizersgracht 237, eiken werkdag van
10—3 uur de voorstellen met de toelichting van het Bestuur voor de Leden,
verkrijgbaar, op vertoon van betaalbewijs.

P. PRAST, Voorzitter.
A. J. B. VAN DIEREN, Secretaris.

N. B. Vraagt uwen bode naar de convocatie, vermeldende de volledige
agenda.

APMEBTEBITgEH.

Heden overleed, In den ouder- I
dom van bijna tachtig jaren onze I
innig geliefde Moeder, Behuwd- \
en Grootmoeder

Jacoba Vühnni Kraan,
Wed. van J. K. LING, eerder Wed.

Ivan J. W. A, DE VISSER.
Medt namens verdere familie:

J. W. A. DE VISSER,
C. A. DE VISSER—HoI.
L. L. H. DE VISSER.
W. A. J. DE VISSER—

Peereboom.
's-Gravenhage, 31 Jan. 1917.

J. RADIUS
SCHOENMAKER,

#Ult>ers Suypsrli->aa£ 42, Adam.
■ i

Mans Zooien en Achterlappen f 2.25
Vrouwen „ „ „ 1.50

Buiten de stad:
met verhooging van psi'ïkos-len en

onder ren-sbou-ps.
JUlgs met hout gepend. - Genaaid IS cent hooger,

Lapjes onzichtbaar.
Desgewenscht in één dag klaar.

Grand Theatre..mm.
N.V. „TOO-MEELVE-AEENIGI^G".

HERMAN HEYERMANS en JAN MUSC&
Zaterdag en Zondag, 8*'4 uur

O, o, waf sullen
z@ zeggen "... *Weener klucht uit de Biedenneyertijd,

in 3 bedrijven, vrij naar Toni Impekoveti
«MIDDAG: ALLERZIELEN,

Populaire voorstelling.
Maandag en Dinsdag B*', uur
Eerste voorspellingen vani

KLEIN ËYOLF
in 3 bedr. door Hendrik Ibsen.

ABONNEMENTSBOEKJES GELDIG
Woensdags TROPENADEL.
Donderdag! DE GEZONKEN KLOK.

GRATIS-AOVERTENTIE voor het liiiisie/ie van Landbouw.
Belangrijk bericht, dat «3e Minister aan de duizenden lezers van ons blad
wou onthouden, wijl hij zich op de Tribune, die hem kritiseert, wil wreken.

Onderstaande advertentie wordt door Min. vijand te zien, wijl die haar arbleidcrs-vij-
Postbuma gedurig ter plaatsing gegeven aan andelijk, kapïtaalbelangea-dienend optreden

,
?
alie bladen, behalve aan „De Tribune." dagelijks ontmaskert. Aangezien do Inhoud

wij de iahoud der advertentie van der advertentie ons van belang schijntvoor
..belang achtten voor onae lezers, vervaar- onzs lezers, plaatsen wij haar gratis, uu
digden W€ ons bij uitzondering ons tot de regeering uit laffe kleingeestigheid ze
.den Minister !e wenden om hem voor to ons weigert, waarmee za weer eens laat
slaan at ook ia de „Tribune" te doen op- ziet door wielke pummeJigo, stumperig-kleine
nemen. Dit is door Min. Posthuma schril- kaatjes en wrokjes zij zich bij haar maat-
Wijk GEWEIGERD. Wij rijn daar trolseh regelen en besluiten laat behoerschen en hoe
op, wij souden ons ten zeerste bclcedigd bevriend!* bladen uit de rijkskas m»t adver-
achton ak de regeering bij ons kwam met tentiën worden gestopt, terwijl de arbei-
advertentiss inzake oorlogslecningen, zooals dersper; wordl genegeerd — akoo van re-,,H.tf Volk" en de andere veile, aan hot geeringftwege het eene deel der bevolking
IrnperiaAlsmQ verk(n)ochte bladen die geregeld openiijU boven het andere wordt bevoor-
kr'ijgon. Wij con3tateeren enkel het feit, dat recht.
d< w^eeriri-'r erken! in „De Tritons*' kaar

Aan de Huisvrouwan!
IN UW EIBEM BELANG

heb) Ge bij het doen van Uwe inkoopen er op ie letten
10. dat bij uw winkelier, spekslager, groenienboer, markt- of straafveirter, op

f.fer du!delük zichtbare en van den openbaren weg waarneembare wijze
lijsten hangen, inhoudende de door hen ten verkoop voorradige artikelen,
waarvóór maximumprijzen bestaan met vermelding van die maximumprijzen;

20. dat de verkooper in geen geval een hoogere prijs van U mag veslangen
dan deze maximumprijzen en het hem verboden is iets te berekenen voorverpakking, thuisbezorgen of eenige andere door hem te verrichten werk-zaamheid/alles op straffe bij de Wet bepaald;

30. dat hij niet van U mag verlangen, dat gij iets anders bij hem koopt, dan
hetgeen gij wenscht;

40. dat gij het algemeen belang dient, door wanneer Uw leverancier Uie veel
vraagt, hiervan onmiddelijk kennis te geven aan den burgemeester of de
politie uwer woonplaats.

f KUNSTTANDEN ~~~1
als eigen tanden zondet* gehemelte

ASfIERICAI 3ENTBSTAY. OEÜTAL OFFICE
WILHELMIiiIISTiMIIT 31, SBËÜ HAUG

BILLIJICE PRIJS. LANfiJAHSfiE S.Oï.TiE.
BESLIST PUNLrOOZB BSHA^DBLINO

Partijgenooten betalen 'materialen prijs
' 9mT EEKIGE INRICHTING '-mm
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