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Abonnementsprijs f 0.90 per hal! j Mr, franco per post. Advertenties
1—5 regels (garmond) 30 cent, elke regel meer 6 cent. Handels-
advertenties 5 cent per regel; minimum 30 cent.

A d v e r t e n t i e s , w e l k e g e e n p l a a t s e ! i j k k a r a k t e r
d r a g e n , worden slechts voor onze tien edities aangenomen. De
prijs bedraagt 10 et, per regel, handelsadvertenties 8 et. per regel.

Viermaal plaatsen wordt driemaal berekend.
Voor adverteeren bij abonnement vrage men de condities.

BUREAU
t e L O C H E M

W^L, A. loe.

Verschijnt Dinsdag en Vrijdag,

Advertenties kunnen worden ingezonden tot Maandagf Donder dag)-

middag 5 uur. Ingezonden stukken, berichten enz. vóór Maandag-

(Donderdag)middag 2 uur. Alles te adresseeren aan het Bureau van

dit blad te Lochem, of aan de plaatselijke agenten.

UITENLAND
De Italiaansche regeering iiet

Zondag door haren gezant te Wee-
oen, den hertog van Avarna, aan
de Oostenrijk-Hongaarsche regee-
ring verklaren, dat Italië zich van
Zondagnacht 12 uur af met Oos-
tenrijk-Hongarije op voet van oor-
log zou bevinden.

Een Pinksterboodschap!
Men kan het zich nog altijd niet

begrijpen, dat het Italiaansche volk
aldus moedwillig over zichzelf de
rampen van den oorlog brengt.

Maar neen — het v o l k wensch
Ie den oorlog niet. Doch het werd
stelselmatig misleid en opgeruid,
zoodat het zich nu als in een roes
bevindt en meent ten strijde te
trekken voor de „eer" vanhet laod,
voor de „bevrijding" van „onder-
drukte" rasgenooten, voor de „vri j -
heid" van Europa enz.

En het vergeet, dat het in de
eerste plaats offers zal moeten
brengen ten bate van anderen!

Italië heeft zich v e r k o c h t aan
de Entente. Reeds op 26 April,
zoo deelt de „Idea Nazion<le"
mede, onderteekende de Italiaan-
sche regeering een verbintenis, om
binnen een maand aan de zijde der
bondgenooten aan den oorlog deel
te nemen.

Daarvoor is aan Italië beloofd —
het is goed riemen snijden van
jddermaps fctr! — : Treothio,
Triest, Istrië, Dafmauë, erkenning
van de bezetting van Walona en
van zijn belangen in Zuid-Albanië,
verder de vrije hand in de Adriati
sche Zee, grenswijzigingen in Tri-
poli zoowel aan den kant van Tunis
als van Egypte en stukken van
Klein-Azië.

Italië sloot zich verder ook aan
bij de overeenkomst van 4 Septem-
ber 1914, volgens welke geen der
geallieerden afzonderlijk vrede mag
sluiten.

Het land heeft zich alzoo met
handen en voeten gebondeu aan de
Èntente overgegeven

En onderwijl dit alles bekonkeld
werd, zetten de Italiaansche diplo-
maten de onderhandelingen met
Oostenrijk-Höhgarij voort l Totdat
eindelijk het masker kon worden
afgeworpen

Duitschland staat natuurlijk aan
de zijde van zijn bondgenoot.

„De Italiaansche regeering — al-
dus meldt een officieel telegram
uit Berlijn — heeft door dezen on-
gemotiveerden aanval tegen de
Donaumonarchie ook het bondge-
nootschap met Duitschland zonder
recht of grond verscheurd.

De band van trouw tusschen
Oostenrijk Hongarije en het Duit-
sche rijk, die door wapenbroeder-
schap nog hechter werd, is door
het afvallen van den derden bond-
genoot en zijn overgang naar het
leger hunner vijanden ongedeerd

—^geoleven.
Vorst von Bülow kreeg derhalve

last, evenals oe Oostenrijk- Hon
igaarsche gezant, baron Macchio,
om Rome te verlaten".

De algemeene mobilisatie werd
In Italië tegelijk met de oorlogs-
verklaring aan Oostenrijk-Honga-
rije afgekondigd. Het grootste deel
van leger en vloot was trouwens
reeds lang gemobiliseerd.

Het spel van moord en dood-
slag, van vernieling en plundering
kan dus ook in dit deel van het
verdwaasde Europa een aanvang
nemen, i s waarschijnli jk reeds be-
gonnen.

V a b a n q u e !

De Oorlog.
O p h e t W e s t e l i j k f r o n t

gaan de bondgenooten gestadig
voort met het afkna>>be!en der vij-
andelijke stellingen. Oogeoschijnlijk
moge dat op de Duitsche posities
geen grooten Invloed hebben, het
is toch de vraag, of het verlies van
een linie loopgravMi hier, een heu-

vel daar en een rivier- of kanaal-
overgang ginds den weerstand der
Duitschers niet zoodanig zai ver-
zwakken, dat op een gegeven
oogeoblik een groote doorbraak
van hun stellingen plaats heeft.
Want men moet niet vergeten, dat
de strijdmacbt van Franschen, En-
gelschen en Belgen thans vermoe-
delijk grooter is dan die der Duit-
schers, terwijl de laatsten door de
verschijning van een nieuwen vij-
and — Italië — hun nog aanwezi-
ge reserves grootendeels elders zul»
len moeten gebruiken.

Want ook in he t O o s t e n
kunnen geen troepen gemist wor-
den, daar de Russen opnieuw tot
het offensief zijn overgegaan. De
oorlogscorrespondent der „Relchs-
post" meldt hieromtrent, dat de
Russen daartoe nieuwe s t e r k e
strijdkrachten doen aanrukken uit
de reserves van Warschau, Ivan-
gorod en Lublin. De vijand ont-
wikkelt vooral groote bedrijvigheid
tegen bet Lysa Qora-gebergte en
in Russisch Polen.

In het Oostenrijk-Hongaarsche
hoofdkwariier ziet men de zaken
echter optimistisch in. Men meent,
dat de reusachtige verliezen, door
de Russen in Oaiiciê geladen, zelfs
uit bet o n u i t p u t t e l i j k lijkende Rus
sische menscbenreservoir niet vaak
meer kunnen worden aangevuld,
en dat het vermogen der Russen,
om overwinningen te behalen, is
uitgeput.

De tijd zal 't ieeren l

A l l e r l e i b e r i c h t e n .
Een Parijsch dagt lad is tot de

ontdekking gebomen, dat er in
Frankrijk wel 10 dorpen z i j r , waar
de naam Duitschland voorkomt,
zooals Allemagne, 1'Allemande, Les
Allemands. In het departement Gi-
ronde is zelfs een plaatsje dat Ber-
lin heet, en in Savoye een gehucht
met d«o naam Boche (de tegen-
woordige toenaam der Duitschers
in Frankrijk, overeenkomende met
ons „Mof"). Men vindt het vreese-
lijk, dat het arme Fransche volk in
deze dagen nog zoo vaak en op
deze wijze aan Duitschland herin-
nerd wordt!

Op een schriftelijke vraag van
een lid van het Lagerhuis heeft
Primrose, de onderminister van
buitenlandsche zaken, geantwoord,
dat de Engelsche regeering zien,
door tusscherkomst van de Ameri
kaansche gezanten te Londen en
Berlijn, tot d* Duitsche regeering
had gewend, m t het verzoek de
39 Engelsche officieren niet meer
in afzonderlijke ge var gen schap te
houden, nu uit het rapport van
Lowry was gebleken, dat de gevan-
gen Duitsche duikboot-officieren
en -manschappen goed werden be-
handeld. Het antwoord was geweest,
dat de Engelsche officieren naar
hun vorige kampen teruggebracht
zouden worden, zoodra de duik-
boot-bemanning niet meer afzon-
derlijk gevangen werd gehouden.

Volgen1? de „Frank!. Ztg" ziin
in Duitschland en Oostenrijk-Hon-
garije thans 1007.000 Russische
krijgsgevangenen; in OuitscHland
bovendien ongeveer 254000 Fran-
sche, 24.000 Engelsche en 40000
Belgische. Het gezamelijk aantal
krijgsgevangenen bedraagt 1.386 000.

Sedert bet offensief der Duit-
schers en Oostenrijkers in West-
Oalicië, dat op l Mei is begonnen
bedragen de Russische verliezen
volgens hooggeplaatste officieren
— zoo meldi het „Berliner Tage-
blatl" - 300,000 man aan gevange-
nen, gewonden en dooden. Van
Russische zijde wordt me ege-
deeld, dat Duitschers en Oostenrij-
kers de drie eerste weken van Mei
400000 man verloren hebben.

In Londen blijven de vleesch-
prijzen op alarmeerende wijze stij-
gen, wijl er niet genoeg aanvoer
is. Dit hangt vooral samen met
het feit, dat voor de legers te velde
zoo veel vleesch noodig is, terwijl
er een tekort is aan laadruimte voor
den vleeschaanvoer van overzee.

Het „Boekarester Dagblad" ver-
spreidt het gerucht, oat het Rus-
sische pantserschip „Panteleimon",

metende 12,780 ton, ter hoogte van
Midia in de Zwarte Zee met 1400
man gezonken. Het schip had een
troepentransport aan boord en werd
getorpedeerd. Van de opvarenden
zou niemand gered zijn.

Het „Journal des Débats" beweert
uit vo strekt vertrouwbare bron te
weten dat de Duitsche kroot-prinses
van haar echtgenoot wil scheiden
en naar Rusland gaan, om bij haar
moeder grootvorstin Anastasie, de
zuster van grootvorst Nikolaas, te
gaan wonen.

Het resultaat der oproeping van
lord Kitchener voor 300.000 recru-
ten is, naar de „Times" meedeelt,
erg dun geweest. Men houpt nu
in Engeland dat het na Pinksteren
beter zal gaan.

De Fransche barkas „St. Juste
Aragon" is bij Darmouth tenge-
volge van een ontploffing gezon-
ken. Van de 13 koppen tellende
bemanning werd alleen de kapitein
gered.

Naar „Stockholm's Dagblad" ver-
neemt, zou de ontploffing, welke
onlangs een groote kruitfaoriek bij
Petersburg verwoestte, aan revolu-
tionair opzet te wijten züu geweest.
De schade Is reusachtig en 1500
werklieden verongelukten.

In Oostenrijk-Hongarije zijn nu
de iandstnrmplicQiigen van 18 en
van 43—50 jaar opgeroepen. Over
hun uittnonsiering en de indeeling
voor werkelijken dienst zal later
beslissing worden getroffen.

De Tsaar heeft een besluit uitgevaar-
digd, dat aan alle Russen, die vr i j zijn
van den krijgsdienst en aan allen,
die tot de ongeoefende landstorm
behooren een ooilogsbelastlng op-
legt die 18 jaren lang moet worden
betaald naar verhouding van het
inkomen, en gemiddeld 6 per 1000
van het inkomen zal bedragen.

De Deutsche Wehrverein heeft
een motie .aangenomen, waarin
wordt verlangd, dat de toevoer van
wapenen en a dere oorlogsbehoef-
ten uit Amerika zooveel mogelijk
met geweld verhinderd, dat de uit-
voer van waren, die Amerika alleen
uit Duitschland kan krijgen, verbo-
den en de invoer van Amerika in
Duitschland zooveel mogelijk be-
perkt worde. Als b e ra i d de l a a r
v o o r den v r e d e worde de
president der Vereenigde Staten
met allen nadruk afgewezen.

I t a l i ë .
Uit de rede, door Salandra

Donderdag in de Italiaansche Ka-
mer gehouden, nemen we het vol-
gende brokstuk o / e r :

„Het ultimatum, tfat Oostenrijk-
Hongarije in het jaar 1914 tot
Servië richtte, vernietigde met een
enkelen slag het resultaat vau onze
voortdurende pogingen en schond
hiermede hel verdrag, dat ons aan
Oostenrijk-Hongarije bond. Het
schond dit verdrag, doordat het
naliet vooraf met ons een overeen-
komst te treffen, ons geen enkele
mededeeling over de lichting, die
het wilde inslaan, deed en doordat
het er op uit was het bestaand
systeem van territoriaal bezit en
icvloedsspberen, zooals zich dit op
het Balkanschiereiland gevormd
bad, in ons nadeel te wijzigen.
Maar meer nog dan een of ander
punt van het verdrag werd de
geheele geest, welke bet ademt,
geweld aangedaan. Want, toen ia
de wereld de verschrikkelijke oor-
log ontketend werd, geheel in
strijd met onze belangen en onze
gevoelens, werd 't evenwicht ver
stoord, hetwelk juist door ons
verbond gewaarborg moest worden
en onweerstaanbaar drong zich het
probleem, hoe Italië's nationale
belangen te handhaven, aan ons op.
Maar niettemin wijdde zich de
regeering geduldig maandenlang
geheel en al aan de taak, om een
overeenkomst te vinden, waardoor
het verbond zijn recht van bestaan,
dat bet verloren bad, weder terug-
gegeven kon worden. Deze onder-
handelingen moesten intusschen
beperkt worden, niet slechts met
het oog op den lijd, maar ook in
verband met de waardigheid, de
eer en de belangen van ons land.

f Dientengevolge en om het hoogste
'doel te blijven nastreven, zag de

koninkli jke regeering zich gedwon-
'gen den 4den Mei aan de Oosten*

; rijk-Hongaarsche regeering mede
te deelen, dat zij alle voorstellen
betreffende een overeenkomst in-
trok, het bondsverdrag opzegde en

1 zich volkomen vrijheid van hande-
| len voorbehield."

•• •
Tej \ bet verwijt, dat Oostenrijk-

i Hongarije Italië niet op de hoogte
bracht van het ultimatum aan
Servië, en daardoor een punt van

' bet bondsverdrag schond, metkt de
Berlijnsche „Lokal Anzeiger" het
volgende op:

Salandra schijnt er in het geheel
1 niet meer aan te denken, dat, toen
b Italië op bet drijven van Engeland
! en Frankrijk tegen Turkije optrad,
' ook van dit voornemen Duitsch-

land noch Oostenrijk-Hongarije op
< de hoogte waren gebracht. Toen
• moest ons zelfs duidelijk worden

gemaakt, dat in dit verzuim een
bijzondere attentie jegens uen
Driebondgenoot moest worden
gezien, dien men om zijn goede
betrekkingen met Turkije zooge-
naamd onaangename besluiten
wilde besparen,

En de Weensche „Reichspost"
schrijft:

Wanneer Italië werkelijk ge-
rechtigd was zich in zijn zedelijke
gevoelens gekwetst te tooneu over
de voorgegeven bondsbreuk en het

»(enen van rlen wereldoorlog,
door Oosletuijk-Hongari,e, als Sa-
landra pathetisch schetst, dan had
het nooit den wensch mogen te

; kennen geven naar grondgebied
van Oostenrijk Hongarije, maar
01 middellijk den oorlog moeten
verklaren.

Er valt niets meer te verhelen
of te verontschuldigen, aldus ver-
volgt genoemd blad. Italië dat aan
onze en aan Duitschland's trouw
aan bet bondgenootschap zijn
tegenwoordige grootheid dankt,
ging, toen het ons door vijanden
overvallen zag, van den Driebond
naar de Tripie Entente over, ver-
plichtte zich tot een oorlog tegen
zijn bondgenooten en bereidde

i dien voor, terwijl het tegenover
ons nog als tegenover bondgenoo-
ten handelde. De Romeinen spra-

i ken van Punische trouw;dit woord
'Is thans verouderd, de wereld zal
later van „Italiaansche trouw"

. spreken.
Te Berlijn werd de beslissing

van het Ilallaansche parlement met
groote gelatenheid afgewacht. Men
booroe overal zeggen: Er is al
veel te lang gesoebat. — Laten ze
nu in plaats van d'Annunzio einde
lijk eens hun kanonnen bet woord
geven.

Het „Berl. Tagebl." schrijf t :
Toen tegen het eind van Juli de
volken voor den oorlog stonden,
is aan Jules Cambon, toen Frarisch
gezant te Berlijn gevraagd, waarom
Frankrijk zich genoodzaakt zag met

.Rusland samen te gaan. Cambon
moet toen hebben geantwoord:

, „omdat wij geen Italianen zijn".
Italië, dat met zijn bondgenooten
niet is meegegaan, zal nu tegen
ben van leer trekken, want bet
hoopt het van alle kanten aange-
vallen Oostenrijk-Hongarije den
dolkstoot in den rug, die een ge-
liefde wijze van vechten in het
Zuiden is, te kunnen toebrengen.
Wij zijn geen Italianen, en daarom

', zal Italië ook Duitschland op zijn
weg vinden.

Wij gelooven niet — besluit het
blad — dat het volk, 't welk on-
der zulke leiding en onder zoo

i boosaardige en gewetenlooze aan-
; sporingen zich in het geschutvuur
j stort, lang bevangen zal blijven in
l den waan, waarin men het thans
: heeft verstrikt. De vereenigde

legers van Duiischland en Oosten-
rijk-Hongarije zullen er voor zor-

i gen, dat het ontwaken bespoedigd
, wordt.

De Parijsche bladen noemen bet
1 besluit van Italië' het natuurlijk

gevolg van de vriendschappelijke
politiek tusschen Italië en Frank-
rijk, de overeenkomsten betreffende

de Mlddellandsche Zee, waarvoor
in 1898 door Delcassé en Barrère

'de basis is gelegd en de ontrouw
van Oostenrijk, dat in gebreke
bleef de verplichtingen van zijn
bondsverdrag na te komen, waar-
door zijn bondgenoot gedwongen
werd dit verdrag op te zeggen.
Het was onvermijdelijk, dat Italië
zich zou scharen aan de zijde van
de naties, die voor 't recht strijden,
dat op zoo misdadige wijze ge-
schonden is door Duitschland en
Oostenrijk. De moreele beteekenis
van de zaak, welke de Tripie En-
tente verdedigt, treedt door dit
bewijs van adhaesie schitterend
aan het licht.

De bladen wijzen er verder op,
welk een bedreiging het verschij-
nen van U/2 millioen bewonderens-
waardig geoefende manschappen op
het oorlogstooneel voor Duitsch-
land en Oosten* ijk vormt en hoe
tevens de economische isoleering
van deze mogendheden volkomen
wordt.

Volgens de „Korr. Norden" ver-
oordeelt de groote pers in Dene-
marken „de heerschappij van het
gepeupel in Italië, dat het land
zulk een verachtelijk besluit heeft
doen nemen," op de scherpste
wijze. In uen hoofdartikel in
„Politikcn" wordt gezegd: de
verklaringen van den Duitschen
Rijkskanselier en van graaf Tisza
moeten elk koel denkend beoor-
deelaar hebben overtuigd van de
hoogstaande en eerli jke bedoelin-
gen der Mirtde;; Eui
gendheden jegens Italië.

Aan de „Ta^l. Rundschau" wordt
uit ZArich gemeld, dat de stemming
in Duitsch Zwitserland ernstig, doch
onveranderd gunstig is voor de
staten in Centraal Europa. Men ge-
looft* niet dat het ingrijpen van
Italië in strateghchen zin invloed
zal kunnen uitoefenen op het ver-
loop van dezen oorlog.

In Duitsche bladen kan men ve-
lerlei beschouwingen lezen over de
economische en geldelijke zwak-
heid van Italië, waarbij dan ten
eerste wordt gewezen op de voe-
dingtraoeilijkheden der laatste maan-
den die immers herhaalde malen
tot oproer aanleiding gaven; voorts
op de sommen gelds die Italië's
luxe-paard, de Lyoische kolonie,
verslindt en eindelijk op den over
't geheel zwakken toestand der
Italiaansche schatkist, die nog ver-
ergerd is door het ophouden van
den gouHstroom, welke telken jare
de naar Italië reizende vreemdelin-
gen in dat heerlijke en aan kunst-
schatten zoo rijke land binnen bren-
gen. Op dit alles wordt trouwens
DU niet voor 't eerst gewezen, want
reed* in September van het vorige
jaar schreef men uit Rome aan het
„N. v. d. D." dat redenen van dezen
aard de onmiddellijke deelneming
der Italianen verhinderden, maar
men kan immers wel aannemen,
dat ook in dit opzicht voorberei-
dende maatregelen getroffen zijn
en dat Engeland oeloofd neeft ook
dezen nieuwen bondgenoot finan-
cieel 6 i economisch op de been
te houden, juist zooals de rijke
Britten dit met Rusland doen.

P e c k s n i f f.
De „Times" heeft een prachtig

hoofdartikel over Italië, dat „aan
zijn beste natuur trouw is gebleven
door het zwaard te trekken in de
zaak van Europa's vrijheid".

Maar, zegt het blad, Italië zal
niet atleen voor Europa vechten,
het v«cht ook voor zich zelf (O zoo) l
Het vecht voor zijn recht om zich
naar zijn ingeboren geest en rijke
tradities te ontwikkelen. Het recht
„om te ontkomen aan ue heimelijke
slavernij van het Duitschdom, dat
was begonnen zijn edeis'e gaven
te knechten en ie benevelen". In
het Duitsche ptan lag het, Italië te
maken „tot een commercieele en
polnieke provincie van een herboren j
Heilig Romeinsch Rijk van Duitscbe
sprake".

Na deze pracht tirade verkondigt
het Britsche jingo blad dan oog de
enormlteit, dat Duitschland alle
moeite gedaan heeft, om een schik-

king tusacherj Oostenrijk en Italië
te beletten l Terwijl de neele wereld
weet, dat juist het omgekeerde het
geval is geweest.

Maar op een leugen meer of
minder komt het bij de „Times"
niet aan.

D e I t a l i a a n s c h e w e e r -
m a c h t .

Het l e g e r . Ir. Italië bestaat alge-
meene dienstplicht. De geheele
duur van den dienstplicht, welke
op 20 jarigen leeftijd begint, be-
draagt 19 jaar. Elke lichting wordt
in 3 categoriên verdeeld ; de eerste
wordt bij het staande leger inge-
deeld ; de tweede eveneens, doch
zonder bepaalden datum van op-
komst en de derde welke is vrij-
gesteld van actieven dienst, bij de
territoriale militie. De tweede ca-
tegorie vormt de aanvullingstroe-
pen. Voor alle wapenen bedraagt
de diensttijd bij het staande leger
twee jaar, daarna worden de sol-
daten ingedeeld bij de reserve en
blijven daarbij, totdat zij in het
geheel acht jaar hebben gediend.
Daarna volgt een diensttijd van 4
jaar bij de mobile militie, gevclgd
door 7 jaar bij de territoriale mi-
litie. De militaire diensttijd eindigt
dus op 39 jarigen leeftijd.

In Italië worden bij elk regiment
recruten uit alle deelen van bet
land ingedeeld en de troepen wis-
selen elke 4 jaar bij btigades tege-
lijk van standplaats. Een regeling

troffen, waardoo
• e l f i der reservisten tev

h eft gediend bij de afdeellng,
waarin zij bij de mobilisatie ge-
plaatst wordt.

Het veldleger bestaat uit 12 leger-
korpsen en 3 cavalerie-divisies. Een
legerkorps bestaat uit 2 divisies,
uitgezonderd het 9e korps, in het
district Rome, waaraan een derde
divisie is toegevoegd. Een divisie
telt 2 brigades infanterie, 2 regi-
menten met 3 bataljons elk, en een
regiment veldarlillerle (5 batterijen).

Een divisie telt op oorlogssterkte
14.156 officiereu en manschappen,
1399 paarden en 30 kanonnen. Bij
een legercorps behooren rog een
regiment veldartillerie met 6 bat-
terijen van 6 kanonnen, 2 of 3
zware batterijen, een regiment ca-
valerie eo een regiment Bersaglierl.

Een cavaleriedivisie bestaat uit 2
brigades vau 2 regimenten eo 2
batterijen.

Eik regiment Bcrsaglieri (lichte
infanterie) bestaat uit 3 bataljons
infanterie en I bataljon wielrijdcrs,
welke laatsten dienen als aanvulling
van de cavalerie.

De Alpini zijn grenstroepen,
speciaal georganiseerd tot verdedi-
ging der naar Italië leidende berg-
passen ; zij bestaan uit 8 regimenten
(26 bataljons) Alpen-lnfanterie en 2
regimenten van 36 batterijen berg*
artillerie.

Voorts zijn er l regiment artil-
lerie van 8 batterijen, 2 regimenten
zware artillerie van 10 batterijen
elk en 10 regimenten vesting-
artillerie.

De genietroepen bestaan uit 6
regimenten : 2 regimenten pioniers,
l regiment pontonniers, l regiment
teiegrafietroepen, Ie regiment sap-
peurs en mineurs en l regiment
spoorwegtroepen.

Verder bestaat een speciale lucht-
vaartdienst. Italië heeft zoowel
luchtschepen als vliegmachlnes.

De carabiniers vormen een mili-
taire politie Zij worden uit het
leger grkozen en gaan later weder
bij de lernioriale militie over.

De sterkte van het veldleger be-
draagt ongeveer 400.000, d* nomi-
nale s'e k te van de mobile militie
326000 man De territoriale militie
is zeer talrijk, doe < alleen zij, die
bij bel leger en de mobile militie
gediend hebben, zijn geheel bruik-
baar.

De laatste maanden had Italië
reeds ongeveer 700000 manschap-
pen onder de wapenen uit de lich-
tingen 1912, 1913, 1914 en 1915.
Bij een volledig mohiliseeren kan
het, door bet oproepen van de
lichtingen 1909, 1910 en 1911 12
legerkorpsen met 37 infanterie-



divisies, 3 cavaleriedivisies en 2
korpsen Alpen-troepen, benevens
de noodige artillerie, enz., op de
been brengen.

De infanterie is bewapend met
het Minnllcher Carcano-ge weer, een
magazijnwapen van 6.5 m.M. kaliber.

De veldartillerie heeft het De
Port-kanon, kaliber 7.5 c.M., model
1912.

De v l o o t .
Misschien bestaat er geen interes-

santer, marine, dan de Italiaansche.
In de laatste jaren toch, zijn de
Italianen aan het „ophalen" gegaan ;
de afmetingen der dreadnoughts
werden vergroot en de constructie
verbeterd; kortom, de gevechts-
waarde werd hoog opgevoerd.

De Italianen hebben vooral be-
grepen, dat de snelheid een zeer
groote factor is bij de vloot. Zoo
werd in 1914 de kiel gelegd van
de super-dreaduoughls „C. Colomb",
„M. Colonna", „F. Morosini" en
„Carricicolo", ware drijvende vestin-
gen met een waterverplaatsing van
30.000 ton en een bewapening van
8 371/2 c.M. kanonnen, 16 15 c.M.
en 20 71/2 c.M. kanonnen; de
„Caio Duilio" en „Andrea Dor ia-,
die ook in dat jaar op stapel gezet
werden, zijn bewapend met 13 30
C.M., 16 15 en 18 7i/8.

Gereed zijn de dreadnoughts
„Conte dl Cavout", „Giulio Cesare"
en „Leonardo da Vinci", die be
halve lichter geschut, elk nog 13
30 c.M. kanonnen voeren. Hun
snelheid bedraagt 23 knoopen, de
waterverplaatsing is 22.000 ton.
Dan bezit Italië nog de dreaduought
„Dante Alighieri- van 1910,
18.400 ton, met een bewapening
van 12 30, 20 11.75 en 12 75
c.M. stukken.

De volgende slagschepen maken
voorts deel uit van de vloot: „San
Oiorgio" en „San Marco", 9830
ton; „Pisa" en „Amalf i" , 10.118
ton ; „Vitlorio Emanuelo", „Regina
Elena", „Napoli" en „Roma",
12625 ion; „Beoedelto Br in" en
„Regina Margherlta", 13.427 ton;
„Guiseppe üaribaldi", „Varese",
„Francesco Ferucclo", 7400 ton;
„St Bon4* en „Emanuele Filiberto",
9800 ton ; „Carlo Aibertow en „Vet
tor Pisani", 6500 ton, benevens een
slagschip van 1892, de „Marco
Polo" van 4583 ton.

De „Sicilia" (1891), „Re Um-
berto (1887), „Sardegna" (1890) en
„Dandolo" (1878), zijn oude pant-
serschepen, die pi.m, 13.500 water-
verplaatsing hebben.

Er zijn slechts drie lichte krui-
sers, n.l. „Quarto", „Nino Brixio"
(beide 1911) ende „Marsala" (1912).

Aan pantserkruisers heeft de
ir.sche marine de „Libia",

nbria", „PugHaa,„Elba",„Lom
lïdla", „E'ruria", „Liguria", „Etna",
^iemonte" en „Giovanni Bausan",
elke .laatste de oudste is en in
183 gebouwd werd.
De torpedodienst omvat 8 tor-

-do-kanonneerbooten, waarvan
een aantal ais mijnenlegger inge-
richt zijn ; 33 torpedojager, de z g.
„Caccia torpediniere", waarvan
sommige een snelheid bereiken
van 36 knoopen (gelijk dus de
snelste Engelsche torpeoojager
„Swift"). Zestien van deze snel-
varende booten waren in 1914 iii
aanbouw.

Italië bezit 60 hoogzee torpedo-
booten, 5 eerste, 14 tweede en 6
derde klasse torpedobooten.

Ook de „Sotto marlni" (onder-
zeeërs) zijn van den allerlaatsten
tijd. Er stonden in 1914 8 groote
op stapel, die thans dus wel afge-
leverd zullen zijn. Behalve deze
bestaan er 20 oudere, die nog een
waterverplaatsing hebben van pi.ra.
800 ton.

De torpedo's bij de Italiaansche
marine in gebruik, zijn van Whi te -
head ; de meeste kanonnen zijn van
het Elswick- model en verschillen
weinig van het Engelsche geschut.

De vloot staat onder commando
van een admiraal, die 7 vice-
admiraals onder zijn bevelen heeft

Het is natuurlijk nog niet met
zekerheid te bepalen, welke rol de
Italiaansche marine in dezen oor-
log zal spelen. Dat ze voor den
vijand een niet te versmaden te-
genstander zal zijn, staat echter wel
vast. („Telegr.")

T r e n t i n o .
Het door Italianen bewoonde ge-

deelte van Tirol, de z.g. „Trentino",
heeft een uitgestrektheid van 6330
vierkante kilometer en ligt als een
wig lusschen de Italiaansche pro-
vinciën Brescia, Verona, Vicenza
en Belluno. Langs een bochtige lijn
loopt de politieke grens door de
Alpen en Alpendalen over een
lengte van 316 kilometer, waarvan
138 langs het gebied van Lombar-
dije (provincie Brescia) en 178 langs
Venetiaansch gebied (provincies
Verona, Vicenza en Belluno). Het
is geheel een berglar d, een para-
dijs voor Alperjagers, herders, hout-
bakkers en geologen De hoogste
bergtop is d<p Cevedale, in de Ort-
ler-alpen (3774 meter boven den
zeespiegel) Tusschen de hooge
bergen Jiggpn de tegen den wind
besc u te dalen, waar zoele drui
ven rijpen en citroen- en olijfboo-
men groeien. Hel Sarca-dal bijv.
is één groote tuin. Het getal rij-
wegen In Trenliao, die lusschen

prachtige bosschen en rotsgesteen-
ten naar de bopggelegen bergda-
len stijgen, is niet groot, maar zij
worden voortreffelijk onderhouden
en zijn aan toeristen, automobilisten,
wandelaars en wielrijders om hun
schoonheid bekend. Niet talrijk zijn
ook dfc««poor- en tramwegen van
het land. Behalve de Brenner-baan
(Zuidbaan), die langs het dal van
de Etsch loopt, zijn er nog de spoor-
lijnen van den Valsugana-spoor-
weg, de lijn van Mpri naar R!va
en de electrische tramlijnen Trient—
Mezzolombarde—Eles—Male, Der-
mullo—Mendel en Mendel—Bozen.
Alles tezamen niet meer dan een
300 K.M. spoor- en tramlijnen. De
bevolking van Trentino omvat, vol-
gens de resultaten van de volkstel-
ling van vijf jaar geleden, 385,000
inwoners, van wie 373,000 Italianen
en slechts 12,000 Duitschers. Van
die Duitscbers zijn er ongeveer
twee derde niet uit het land zelf
geboortig, dat zijn meest beambten
en militairen, die maar bij toeval
zich in het land vestigen en er niet
blijven. In verhouding tot de uit-
gestrektheid van het land, is de
bevolking D iet groot, tusscben de
55 en 60 per vierk. kilometer. Er
zijn maar weinig plaatsen met een
belangrijk aantal inwoners. Trient,
de grootste stad, heeft er met het
garnizoen mee, niet veel meer dan
30.000; Rovereto heeft er ongeveer
12,000. De officieele taal van Tren-
tino, dat tot Tirol behoort, is de
Italiaansche, maar in hun corres-
pondentie met de autoriteiten te
Innsbruck en met de regeering te
Weenen mogen de ambtenaren
zich van de Duitsche taal bedienen.
De stad Trient is de standplaats
van een infanterie-brigade en van
een vesting-garnizoen. Het divlsie-
com nando is te Bozen, iverkelijk
vormt Tr n t ino een diocees, met
den aartsbisschop van Trient aan
het hoofd. Het getal gemeenten,
waarvan verscheidene slechts twee-
of driehonderd inwoners hebben,
bedraagt 368 In den provincialen
landdag van Tirol is Trentino door
25 afgevaardigden vertegenwoor-
digd, en in den rijksraad door 9.

De z.g. Duitscbe taal-eilanden in
het Italiaansche Trentino tellen te
zamen circa 5000 inwoners, het
daar gesproken Duitsch is een dia-
lect met veel Italiaansche woorden
er in. Het gedeelte, dat voor land-
bouw geschikt is, omvat slechts
1314 vierk. kilometer. Het land was
vroeger dichter bevolkt, maar toen
het in 1870 en later in 1890 nogmaals
een ernstige economische crisis
doorleefde, trok een betrekkeli k
groot deel der bevolking naar
Amerika In de laatste vijft ien jaren
ztjn rchtcr de agrarische toestanden
aanmerkelijk verbeterd, vooral nadat
men den wijnbouw tot nieuwen
bloei heeft gebracht, en sedert het
kweeken van zijdei upsen en de
vrucbtenteelt mede bronnen van
bestaan geworden zijn. De bewo-
ners van de hooggelegen bergdalen,
meest houthakkers en veeboeren,
leiden over 't algemeen maar een
kommervol bestaan. Er zijn in
Trentino 481 openbare en 16 bij-
zondere lagere scholen met te za-
men 62,000 leerlingen. Bijna alle
scholen zijn Italiaansch.

D e B a l k a n s t a t e n .
De Konstantinopelsche corres-

pondent der „N. R. Cl." schrijft
uit Boekarest:

„Hier, evenzoo als te Athene,
houdt een ieder het oog op Italië
gericht, en verwacht men als 't ware
van daar het wachtwoord wat te
doen. Zoolang Italië onzijdig blijft,
zullen zoowel Roemenië als Grie-
kenland ook wel onzijdig blijven,
en bijgevolg ook Bulgarije.

Kiest Italië partij, dan zal men,
naar alle waarschijnlijkheid, zoowel
te Athene als Ie Boekarest dezelfce
zijde kiezen, en zal Bulgarije zich
dientengevolge wellich hij de an-
dere groep der oorlogvoerenden
voegen."

(Bulgarije zal zich n.l. nooit,
naar de correspondent meent, aan-
sluiten bij de groep, waartoe Grie-
kenland behoort, omdat z'n eenigst
streven gericht is op het verkrijgen
van Macedonië, dat thans voor een
aanzienlijk deel Orieksch bezit is)
D e d u u r v a n d e n o o r l o g .

Alexander Powëll, de correspon
dent van de „New York World" in
het Britsche hoofdkwartier voor
Vlaanderen en Zuid-Frankrijk, heeft
aan zijn blad een beschouwing van
den toestand gezonden, waarin hij
o.m. betoogt, dat de oorlog zeker-
lijk twee jaar zal duren, en niet
onwaarschijnlijk zelfs drie of vier
jaar. Wel weet hij, dat de bond-
genooten het op den duur zullen
winnen, doch men moet zich in de
Ver. Staten toch geen illusies ma-
ken over een korten duur van den
oorlog — meent deze correspon-
dent.

Voor het overige prijst de cor-
responden t het Britsche leger in
Noord Frankrijk en Vlaanderen.
„Deze krijgsmacht is thar.s tot bet
besef geraakt, hoe zwaar de taak
h, die haar wacht. Men hoort den
Britschen soldaat niet langer „Tip-
p - r a r y " zingen of pochen wat hij
doen zal, wanneer hij in Berlijn is.
Neen, veeleer bereidt de Engelsche
soldaat zich thans met grimmige

vastberadenheid voor op „den strijd
tegen zijn geduchten, wreeden en
vindingri jkcn tegenstander".

E e n D u i t s c h e d a m e
a a n g e h o u d e n .

Met de Insulinde, die Vrijdag
2 April te Padang arriveerde, ver-
trok uit Nederland ook een Duit-
scbe dame, wier man te Soerabaja
werkzaam is.

Zij verliet Duitschland in de
hoop, aan boord van een Neder-
landsen schip Indië te bereiken, of
schoon zij zich zeer wel bewust
was van het gevaar, dat zij daarbij
liep.

De heer en mevrouw K , die
eveneens op reis naar Indië waren,
hadden medelijden met de jonge
vrouw, namen baar onder nun hoede
en troostten haar zooveel mogelijk,
wanneer zij schier ziek was van
angst, dat zij ten slotte toch aan-
gehouden zou worden.

In het Kanaal werd de Insulinde
door een Engelschen en in de
Middellandsche Zee door een Fran-
scben kruiser aangehouden en toen
dacht de Duitscbe dame telkens,
dat over haar lot zoo worden be-
slist, maar na enkele seinen mocht ^
het mailschip den weg vervolgen.

Alles ging verder goed tot
Colombo, waar een Eugelsche in
specteur van politie aan boord
verscheen en den kapitein vroeg,
of er zich ook Duitschers onder
de passagiers bevonden.

De kapitein moest zijn plicht
doen en antwoordde, dat er slechts
een Duitsche dame aan boord was,
in de hoop dat men haar met rust
zou laten.

Die hoop bleek echter ijdel,
want de inspecteur aanwoordde,
dat hij de instructies van zijn su-
perieuren zou vragen en kwatr.
later met de boodschap terug, dal
hij de vrouw moest aa houden.

De man betreurde het, dat hij
hiertoe moest overgaan, maarzeide
dat waar de Duitschers ernstig
let d gebracht hadden over zooveel
vrouwen, er geen reden bestond
om medelijden te hebben met
Duitsche vrouwen.

Intusschen was de Duitsone
dame zoo bevreesd geraakt, dat zij
een eind aan haar leven wilde
maken, en, hadden de heer K. en
diens echtgenoole niet voortdurend
op haar gelet, dan zou zij dit zeker
hebben gedaan.

Een poosje later werd zij door
den inspecteur weggebracht, om
in een plaatsje op enkele uren af-
stands van Colombo te worden
geïnterneerd.

De passagiers waren zeer be-
gaan met het vrouwtje, dat snik-
keod wegging.

E e n n e u t r a l e a a n ' t woord .
De „Times" bevatte verleden week

een artikel van een neutralen cor-
respondent, die in Duitschland beeft
gereisd en thans in bet Londensche
blad verslag doet van zijn bevin-
dingen.

Hij constateerde bij het Duitsche
volk een grimmige vastberadenheid
om den strijd te blijven voortzet-
ten, en zich tot het eind alle op
offering te getroosten.

De menbChen in Duitschland
verlangen — zeker — naar den
vrede, vooral in de kringen der
zakenlieden en der werklui ; maar
niemand gelooft, dat de vrede
spoedig zal komen en er is geen
sprake van te wijken vóór — „de
veiligheid van het rijk is verkregen
en de Duilsche natie haar recht-
matige plaats in de wereld heeft
doen erkennen."

Wanneer men aan een Duitscher
vraagt, hoe hij dat denkt te be-
reiken, dan wijst hij eenvoudig op
de posities, door de Duitsche legers
ing romen, en verklaart dat zij daar
zullen blijven, nel zoo lang tot de
vijanden bereid zijn om een eer-
vollen vrede met Duitschland te
sluiten.

Een andere belangrijke mededee-
ling, die wij in deze Times- corres
pondentie vinden, is, dat in Duitsch
land overvloedig voedsel is, en dat
nooit het gevaar heeft bestaan dat
Dulischland door den honger tot
onderwerping zou worden gedwon
gen. Wel begint er scbaarschte te
komen aan koftie en rijst, maar
Duitschland zal zich daar overheen
weten te zetten.

Ook het beschikbare soldaten-
materiaal is overvloedig. De mili-
taire hulpbronnen van Duitschland
zijn nog altijd enorm; het ver-
trouwen in de eindoverwinning
bleef er o geschokt.

De neutrale reiziger had verder
nog kunnen constateeren, dat
Duitschland voorloopig beschikt
over voldoende voorraden koper
en andere mi-taJen voor den aan-
maak van schietvoorraad.

Wel dreigt op den duur schaarsch
te aau grondstoffen voor verschil-
lende takken van industrie.

E e n e e n s g e z i n d v o l k ,
G. Simors, de Berlijnscbe cor-

respondent van „de Telegraaf",
sctvijft aan dat blad:

Als buiter staander met bet groot-
ste meelijden bezield voor de natie
die ons het ini igst verwant is, kan
ik toch niet anders dan mijn hoed
afnemen voor het Duilsche volk,
dat onder deze omstandigheden

koel tot in het gebeente blijft en
met vaste hand aan het stuur blijft
staan, in orkanen zooals de wereld
nimmer aanschouwd heeft.

Zal deze schuit nog in veilige
haven landen ?

Vraag er om op straat, in bet
café, in huiselijke kringen. Vraag
bet aan cynische of 'sceptische
journalisten, aan diplomaten en po-
li ici en ge noort met een gedul-
dig vertrouwen het woord: „Alles
zal rechkom !"

Schreef ik in October 1914: ik
begrijp dit onverwoestbaar vertrou-
wen niet meer, in Mei 1915 kan
ik schrijven: ik ben er achter ge-
komen. Het is het vertrouwen
waarvan de oude Nederlandsche
dichters gesproken hebben: „Helpt
nu u zelf, zoo helpt u God".

Er bestaat geen tweedracht, er is
geen straatplebs, dat de politiek of
den binnenlandscben zaken-gang
beheerscht. Er zijn geen dichters
die bet volk ophitsen en revolutie
prediken. Er wordt geen honger
geleden en werkloosheid bestaat
nergens. De velden zijn verzorgd,
de koeien grazen in de weiden, de
scboorsteenen van vele fabrieken
tooken nacht en dag. En al gaan
ook honderden en duizenden in
rouwkierren, al pleegt bier en daar
een meisje, een vrouw, een vader
of moeder zelfmoord, wijl zij 't
ongeluk niet meer verdragen kon-
den, al sneven duizenden door het
vijandelijk lood, al wordt het heele
financietle en maatschappelijke ra-
derwerk voor jaren ontwricht, al
komen er telkens nieuwe vijanden
bij, al wordt het volk met modder
en sli jk en siraatkeien geFteenigd,
al stapelt de baat van alle andere
volkeren zich torenhoog op en
verspeelt men voor nu en de toe-
komst de sympathieën van een ge
heele wereld: toch trots alles en
allen „doorzetten".

Daar neb ik respect voor.
N»fm hei een leugen, een dwaze

uiopie, waarvoor deze menschen
strijden en lijden, zichdoodvechten
en uitputten, probeer hen te vei-
achten, beleedig en vergu's hen in
't openbaar of in stiltr, maar in uw
binnenste zal trots alles een stem
roepen: het zijn kerels! om tegen
zoo'n overmacht, tegen zoo'n haat
stand te houden.

Nogmaals: daar heb ik als „out-
sider" eerbied voor.

Spoorwegramp.
Zaterdagmorgen om 7 uur heeft

bij Gretna, 8 mijl van Carlisle, op
de grens van Engeland en Schot-
land, een verschrikkelijk spoorweg-
ongf luk plaats gehad, ben militaire
t re in , die ongeveer 500 man van

^ "de Rryal Scots raar Uverpool
vervoerde, botste tegen een ran-
geerenden lokaaltrein en tot over-
maat van ramp reed de expres van
Londen naar Glasgow op den wrak
hoop. Er b^ak brand uit en met
; roote snelheid verspreidden de
vlammen zich. Vreeselijke tooneelen
volgden, De ontzetting werd nog
vermeerderd door het ontploffen
der patronen, die de soldaten bij
zich haJden.

Er werden 73 lijken geborgen en
het getal der gewonden bedraagt
ongeveer 300.

Negen uren nadat het ongeluk
gebeurd was, stegen er nog kreten
uit den wrakhoop op van slacht-
offers, die met den dood worstel-
den.

B I N N E N L A N D .

Italië ten oorlog.
De „Nieuwe Courant" veronder-

stelt, dat de veldwinnende over tu i -
gi g, dat de Entents ten slotte het
sterkste zal blijken en dus van haar
bet meeste voordeel zal zijn te be-
halen, den doorslag heeft gegeven
;.»ij Italtë's besluit, om tegen Oos-
tenrijk-Hongarije op te trekken.

„Een besluit alzoo van het meest
volstrekte nationale egoïsme, dat
van de gelegenheid ten eigen bate
gebruik maakt, omdat het die
se oon acht en zich daarvan dcor
geen enkele overweging van zede-
lijk :- of rechtsorde laat weerhouden.
Een politiek, echter, waarover ten
slolte geen enkele groote mogend-
heid het recht heeft vonnis te vel-
len : noch Albion dat er zijn bekend
epitheton aau dankt, noch Duitsch-
land dal België vernietigde omdat
hei in den weg stond, noch de
Habsburgsche monarchie met haar
Balkan-tradities. Een politiek die ten
p lo t t e ook niet veregen staat om
ideêele motieven te vinden in den
oppersten plicht jegens de eigen
natie, in een historische taak, of in
ee< wereld-roeping — maar die in
Itaiië's geval een bij uitstek stuitend
aanzien beeft, omdat zij oogen-
schi jn l i jk zonder noodzaak den ver-
zwakten bondgenoot van voorheen,
vin nog geen drie weken geleden,
In den rug valt!"

„De Europeesche neutralen zien
hun gezelschap met éé •, hun mach-
tigste lotgenoot, verminderd. Wel-
dra volgen misschien, wie in den
Balkan nog het evenwicht behiel-
den.

Een band heeft de oorlog niet
tusschen de onzijdigen gesmeed,

want de zorg voor hun onderschei-
den nationale belangen drukte elk
hunner zwaarder dan die voor de
gemeenschappelijke. Toch waren er
gevaren, die hen gezamenlijk dreig-
den, rechten waarvan de schending
tegen een hunner begaan allen trof.
Voor de overgeblevenen nemen de
gevaren toe, .de rechten staan «min-
der veilig, de levensbelangen der
onzijdigen worden onbeduidender
geacht, naar gelang hun getal en
de macht, die zij vertegenwoordi
gen, afneemt.

In dien zin kan Itaiië's besluit
een vermindering van Nederland's
veiligheid zijn".

Afschaffing broederdlenst ?
Aan de „Tel." werd verzekerd,

dat het wetsontwerp, waarop door
den Minister van Oorlog bij de
bespreking van het adres Van Aalst
c.s. werd gedoeld, alleen bevat, dat
met het begin van de lichting 1917
de broetlerdienst zal worden afge
schaft. Daardoor zou het jaarlijksch
contingent, dat thans 23000 be-
draagt, met 17000 worden verhoogd.

Het komt ons voor, dat de ver-
klaring van den Minister, die
sprak van een versterking der le-
ger r e s e r v e s , de juistheid dezer
mededeeling uitsluit.

Valsche zilverbons.
De nieuwe zilverbons van f2.50

worden ook alweer nagemaakt. De
valsche hebben evenals de echte
een watermerk, doch de randver-
siering en de opdruk zijn van lichter
blauwe kleur en veel minder scherp.
Men lette dus goed op.

Treub's belastingplannen.
De Minister van Financieên heeft

bekend laten maken, dat hij met
het oog op de buitengewone om-
standigheden in de verwerping
door de Eerste Kamer van zijn
wetsontwerp tot wijziging van de
wet op de vermogensbelasting geen
aanleiding had gevonden om gelijk
in gewone omstandigheden stellig
zou zijn geschied, zijn portefeuille
ter beschikking van de Koningin te
stellen. Hij kan thans niets anders
doen dan hetzelfde wetsontwerp,
op de hoofdpunten ongewijzigd,
opnieuw in ie dienen, doch dit-
maal niet op zichzelf, maar als on-
derdeel van op zijn departement
in bewerking zijnde belastingplan-
nen.

Liberale Unie.
Zaterdag hield de Liberale Unie

te Amsterdam een algemeen? ver-
gadering, onder leiding van mr. D.
Fock.

Tot leden van het hoofdbestuur
werden benoemd de beeren A
Roodhuyzeo, van Houieti (Wresp)
er D. de Klerk; tot eerelid mr.
Goeman Borgesius.

Het ontwerp-program voor ge-
meente-politiek werd vastgesteld.

Op voorstel van Rotterdam werd
de onderwijs-paragraaf aangevuld
met den eisen van het 7de leer jaar
(te verkrijgen door uitbreiding der
leerplichtwet).

Een amendement van Den Haag :
„De arbeid van man en vrouw
worde gelijkelijk gesalarieerd",
werd overgenomen door het hoofd-
bestuur.

Daarna kwam aan de orde het
amendement „De gehuwde vrouw
mag wat bet oembaarheid betreft
niet achtergesteld worden bij de
ongehuwde."

Het hoofdbestuur was tegen dit
amendement, maar het werd niet-
temin aangenomen.

Het program werd vervolgens
goedgekeurd nadat uiteengezet was,
dat dit de algemeene lijn is waar-
naar gewerkt dient te worden.

Uitvoer.
De uitvoer van aardappelen in

de soorten Eigenheimers, Borgers
en industrie, alsmede van alle soor-
ten witvleezigen, is weer toegestaan.
Verboden is de uitvoer van alle
rundvleescb, doch de Kroon be-
houdt zich bet recht voor, dit ver-
bod tijdelijk op te heffen of in bij
zondere gevallen ontheffingen te
doen verkenen. Dit laatste is reeds
geschied van verduurzaamd run'd-
vleesch eu voor versch vleesch, af
komstig van nuchtere, vette en gras-
kalveren, onverminderd de ver
plichte keuring ingevolge de wet
op de uitvoerkeuring- van vleesch
1907 (St.blad. No. 217).

De Staatsleening
We lezen in „De Fakkel":
De „Staatscourant" van 15 Mei

j I. bevat een statistiek van de in-
schrijvingen op de 5 pCt. Staats-
lee ing 1914. Wij achten het niet
roodig veel cijfers daaruit a n te
halen, omdat de geheele statistiek
vrijwel waardeloos is. Het is mis-
schien aardig te vernemen dat in
Amsterdam door 17183 menschen
voor ruim 160 raillioen gulden werd
ingeschreven, maar daar wij n ie t
welen of deze menschen allen in
Amsterdam wonen — hetgeen niet
zeer waarschijnlijk Is — leeren ons
deze cijfers niets Er zijn 6832 in
schr i jv i . i gen van f 100—. Zijn dit
allen kleine luijden, die hun pen-
ningske voor den slaat offerd
loopen er een menigte v,
scheutige vermogenden onder ?

Indien men ons een waardevolle
statistiek had willen bieden, had

men ons — ware dit mogelijk ge-
weest — een overzicht moetent
geven van de inschrijvingen voor
eigen rekening, gegroepeerd zoo-
wel naar de hoogte der inschrij-
ving als naar de woonplaats van
den inschrijver en het bedrag waar-
voor hij in de vermogensbelasting
is aangeslagen.

Nu dit onmogelijk is, heeft de
geboden statistiek geringe be-
teekenis.
Een gevaar voor den rijstoogst.

De correspondent te Cheribon
van het „Bat. Nwbl" wijst op een
gevaar voor den rijstoogst, n.l. de
overal geconstateerde Hama Men-
dong, veroorzaakt door de larf van
de Oalrau£.

Hij schrijft naar aanleiding daar-
van:

Zooals men weet, is deze larf
genesteld in het grotipunt van den
padihalm, en doet ze den halm
afsterven.

De groote v andin van de Hama
Mendong is de sluipwesp. Deze
aartsroover legt n.l. hare eitjes in
bet lichaam van de larf, en als de
gulzige wespeniarven uilkomen,,
dan verzadigen zij zich aan het
lichaam van de galcnuglarf. Als
men dan ook ?oo'n larf openmaakt,,
dan ziel men een geleiachtig,
zwart vocht, waarin roode puntjes
drijven. Deze laatste zijn de larven
van de sluiowesp.

Onder normale omstandigheden»
dus bij een normaal venoopende
west-moeson, is de regen de
grootste vijand van de galmuglarf.
Wat de r egt n spaart, doodt dan de
sluipwesp. Maar als, zooals nu, de
regen in Maart heeft opgehouden»
en ook Februari niet je „dat" was,,
dan kan de sluipwesp het niet
alleen af : larven van de galtnug
blijven leven, en zoo zien we ge-
beuren, dat een plaag, die onder
normale omstandigheden zichzeli
vernietigt, thans door het mogelijk
uitblijven der regens een ramp kan
worden voor den tani.

De Hama Mendong komt pleks
gewijze in de geheele residentie
voor, voornamelijk onder den
jongen aanplant, waarvan het groei-
begmsel wordt aangetast. Ook de
jonge halmen tusschen de oude
zijn de slacntoffers der ziekte. Als
men een padistoel uit den grond
trekt, dan zijn de oude stengels in
den regel gaaf, doch de nakomers
zijn aangetast.

Het behoeft niet geiegd te wor-
den, dat deze ziekte de geheele
aandacht der autoriteiten heeft.
Men tracht door besproeiïngsproe-
vet» het kwaad ie verminderen ;mea
laat n.l. de aangetaste velden ge
ru inscn lijd, meestal vae.-lieu dagen,
droog liggen, om ze dan daarna
een even lang tijdsverloop volop
water te geven.

De ramp — als 't een ramp
wordt — is nog niet te overzien.
De mogelijkheid bestaat, dat nog
kome 'crs het kwaad ge-
deeltelijk goed maken, doch zooals;
tbat s de zaken staan, vrees ik voor
het verlies van een deel van den
oogst. Waarschijnlijk zullen Sin-
danglaoet, Tjiljemoes en verschei-
dene plaatsen in de afdeeltngen
Madjalengka en Djatiwangie een
deel van hun oogst moeleti afschrij-
en.

Laat o. s dus hopen, dat de regens
ons nog niet ir. den steek laten,,
dat zal onzen bruinen broeder
edden en cok de fiscus ten goede

komen. Want dat een deel van de
padjfq afgeschreven zal moeten
worden, wanneer de plaag bl i j f t
doorwoekeren, zooals ze zich nu
vertoont, is zeker.

H U U H L O
Ruurlo. Men scbtijft ons uit

Laren: Het was de vorige week
Oouderdagnamiddag in ons ander»
zoo stil dorpje een drukte en bedrij-
vigheid van belang. Wie bij huis was,
beentn had en die kon gebruiken,
liep uit, om den intocht van een
troep landsverdedigers, geschat op
ongeveer 350 man, die van uit
Markelo kwamen aanmarcheeren en
hier den nacht van Donderdag
Vr i jdag onder dak moesten gebracht
worden, te aamchuuwen. Dit onder-
dak brengen had plaats bij die
ingezetenen, die daarvoor gelegen-
heid hadden en bij de dichtst bij ons
dor • wonende landbouwers. Enkele
kregen 70 gasten te herbergen.
Onderwijl velen al bij tijds hun
nachtverb l i j f opzochten, moesten
enkelen de wacht houden en wer-
den op clc e i n d p u n t e n van het dorp
op den u i tk i jk gezet. Dat dit goed
was gedaar, bewees het geweldig
schieten laat in den avond. Om
omstreeks 10 uur kwam de vijand
van uit Lochem opdagen om de
wacht te overrompelen en het dorp
in te nemen.

Als men weet, dat de manschap»
pen, in allen gevalle de landweer-
plichtigen die te Ruur lo verbli jf
houden, Maandagmorgen van uit
Kuurlo naar Doen* chem en vervol-
gens over Borculo, Geevu-ren, Gel-
Belaar, Diepenheim, Goor i aar Al-
melo waren gemarcheerd en vandaar
over Wierden, Rijssen, Markelo,
naar Laren, n a t u u r l i j k met hier en
daar halt houden en uitrusten tot
den volgenden morgtn kan men
wel begrijpen dat ze vermoeid en



velen met slukgelcopen voeten hier
aankwamen. Vrijdagmorgen onge-
veer 9 uur zijn ze verder getrokken
langs. Vorden, over Hengelo naar
Doetinchem. Deti volgenden dag
zijn de landweermacnen van Ruurlo
naar bun kwartier teruggekeerd.
Laodweerplichtigen van daar verze-
kerden mij, dat ze nooit genoemde
marset! goed teneinde zouJen ge-
bracht hebben, zoo niet bun luite-
nant B. zoo humaan en vriendelijk
met hen bad omgegaan. Steeds
pratende, zich met hen bemoeiende,
i u eens zich met dezen dan weer
met genen onderhoudende, was
luitenant B. de persoon geweest, die
hen het moeielijke, bet inspannende,
het zware werk had doen vergeten.
Dankbaar voor zoo'n uiteraard
broederlijke behandeling sprak ser-
geant van H. bij het binnenkomen
te Ruurlo hunnen gezienen en ge-
wilden luitenant een woord van
dank toe, waarmee alle landweer-
piicbtigen te Ruurlo en bovenal die
van uit Laren afkomstig ten hoog-
ste instemden.

H E N G E L O .
Hengelo, (O), 20 Mei. Donder-

dagavond vergaderde de boeren-
leenbank „Hengelo (O)" op de
bovenzaal van den heer Maresch.
De voorzitter, de heer J. Takken-
kamp, deelt na opening mede, dat
de presentielijst is geleekend door
60 leden. Voortgezet wordt de
vergadering, die de vorige maal,
wegens het late uur moest afge-
broken worden. Op voorstel van
de. Centrale Bank te Eindhoven
wórdt er een grenslijn getrokken
lusschen de werkkringen van de
Boerenleenbank te Keyenburg en
die van Hengelo. Deze lijn zal
loopen van de Aaltensche weg
langs Sletterink en de Oude molen
naar de Gooi>che school. De wij-
ziging in de statuten, op de vorige
vergadering aangebracht, Is door
alie leden goedgekeurd.

Daarna wordt de jaarlijksche
algemeere vergadering geopend.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd, l
Er waren 10 nieuwe leden, l lid :

bedankte en één is overleden. Er
was een winst gemaakt van f 300. i
De balans wees een saldo aan |
groot f42604.52. De aftredende
bestuursleden B. Broekman en J.
Takkenkamp worden herkozen even
eens bet aftredende lid van den
Raad van Toezicht, de heer O. J.
Waenink. De kassier J. R. Besse-
link zag zich herbenoemd. Zijn
salaris wordt dit jaar, met het oog
op de tijdsomstandigheden, niet
verhoogd. Tot afgevaardigde naar
de algemeene vergadering te Eind-
boven wordt i ij acclamatie geko-
zen de beer J. Takkenkamp. Hierna
wordt de vergadering gesloten.

— 24 Mei. Bij bet overstappen
van een open rijtuig naar een vol- i
gend, bad de conducteur J Tbo-
raassen Zondag het ongeluk van
de in volle vaart zijnde tram te
vallen, waarbij hij zich nog al erg
bezeerde. Dr. Frederikseuit Warns
veld verleende geneeskundige hulp.
Gelukkig waren de verwondingen
niet van dien aard, of hij kon toch,
netjes bepleisterd, blijven dienst
doen.

— De gemeente levert deze
week 143 mud rogge aan de gt< !
meente Duiven.

V O H D E N.
Vorden. Onder voorzitterschap

van d - t ; heer B. J. Haitsma Muiier
bad Zaterdagmiddag in de Groote
Sociëteit te Zutpheu een algemeene
vergadering van aandetlhouders in
de Tramwegrnaatschappij „De Graaf-
schap" plaats

Vertegenwoordigd waren 49 aan-
deelen, recht gevende op 39 stem-
men.

Her verslag over 1914 werd goed-
gekeurd evenals de winst- en ver-
liesrekening er. de balans.

Een 13 tal ooligaties van f 100
werden uitgeloot.

In d- Commissie van verifica'ie
voor > 9 5 werden benoemd de hb.
W. F. J. baron van der Borch, A.
MeitiJers en H. v. d. Wo p en tot
plaatsver*. leden de hh. W. J Thate
uit Vorden, J. L. A. Stolk en A.
M. heimicri uit Hengelo

Tot commissarissen werden her-
kozen de h.h. P. G. Gailée en
Haitsma Muiter.

Nadat de heer Thate gewezen had
op de noodzakelijkheid om de
„Tramhalten" langs den weg eens
op te verven werd de vergadering
gesloten.

- Bij de Marktcommissie alhier
kwam bericht in, dat bij Kon. be-
sluit v- 14 Mei 1915 no 42,
goedkeuring is verleend tot het
houden van de verloting in 19 5.

— l Juni as. zal bet 25 jaar ge-
leden zijn, dat G. ten Hoopen als
tuinarbeidtr op den Hui*e „Voroen"
i o die st kwam Hij heef t er achler-

s onder 6 tuinhazen ge-
wetkt en dus heei wat jaren ge
holpen om de fami ' ie van jonge

en bloemen te voorzien.
In dez t i jde , waarin gevallen van
langdurige we kzaambdd in één
beirekking helaas al schaarschc-r
worde i , v e r d i e r t zulk een jubileum
zeer zeker vermelding.

LJchtenvoorde. In den omtrek
dezer gemeente heeft men veel
vossen, wat een groote plaag voor
de landoou'-vers is. Wegens de
tijdsomstandigheden mag men met
vuurwapenen er geen jacht op ma
ken. Nu wordt vergif neergelegd.
Donderdag heeft men drie dezer die-
ren doodgevoaden.

— De versterking der verharding
van den weg Lichtenvoorde naar
de Ruur lo fche grens is kant en
klaar. Voor Zieuwent is deze weg
van groote beteekenis.

Korte Berichten
van allerlei asrd.

De Nederlandsche stalen gaffel-
schoener Oceaan, kapitein en eige-
naar J. G. Mulder, van Groningen,
is tijdens mist nabij Lonchips in
aanvaring geweest en gezonken.
De bemanning is gered, maar de
vrouw van den kapitein is ver-
dronken. -- Het „Bat. Hbld " ver-
neemt, dat een betaalmeester der
staatsspoor op het lijngedeelte
TandTjong Karang Palembang met
afgesneden bals gevonden is, terwijl
zijn echtgenoote met vreeselijke
wonden overdekt was. Hun k indje
was ongedeerd. De vrouw stierf
kort na de ont ekking van den
moord. Zij waren pas een half
jaar In lodië. — De eikenschors
in Friesland — het eikscbillen is
pas begonnen - - wordt reeds op-
gekocht tegen 75 cent booger per
ton* dan verleden jaar. De bout-
bazen maken daardoor een mooie
extra-winst. — Naar wij vernemen
zijn tot dusver 15 li jken in het
crematorium te Driehuizen ver-
brand. E?n negentigtal nissen is
reeds besteld, terwijl tot aanbouw
van een tweeden oven wordt over-
gegaan. — Terwijl een vrouw met
andere vrouwen en mannen op de
dorpsstraat te Burgwerd (Fr)stond
Ie praten, werd zij door een rat
aangevallen. Het dier klom tegen
de beenen op, over den rug tot
den halsboord. De vrouw gilde
hevig, de mannen grepen baar aan
en wisten de rat dood Ie knijpen,
nadat bet dier een der mannen in
de band gebeten had — Te Rot-
terdam werd de 8 jarige J W. B.
door een trein overreden en ge*
dood. — Te Gorirchem worden
scheepsladingen spinazie aange-
voerd en gedroogd, bestemd voor
Duitschland. — Te Velseroord
verdronk zekere K. — Vrijdag-
nacht bad bii Weert een ernstig
treffen plaats tusscheo een bende

f C - I ' « a r S r,-., r,:, p ji • v. :"
Zekere K werd gedood, een andere
smokkelaar en een soldaat werden
gewond

Latere Berichten.
WEENEN, 24 Mei. Naar aanlei-

ding van de oorlogsverklaring van
Ital 'ê vaardigde Keizer Frans joseph
aan zijn onderdanen een manifest
uit en ontbond de gemeenteraden
van Triest en Görz.

I n g e z o n d e n .
/ Buiten ueran twoordelijkheid

der Redactie].
Nationale vereeniging tot steun

aan Miliciens.
W e r k v e r s c h a f f i n g en t i j -
d e l i j k e f i n a n c i e e i e s t e u n
a a n M i l i c i e n s e n L a n d -

w e e r m a n n e n b i j d e m o -
b i l i s a t i e o n z e r k r ij g s-

m a c h t .
Aan het Nederlandsche Volk!

Als Nederland, gelijk wij allen
vurig wensch?n, niet direct in den
om ons woedenden krijg betrok-
ken wordt,

als de verschrikkingen van den
oorlog ons bespaard, onze akkers
niel verwoest, onze dorpen en ste-
den niet geteisterd worden,

als onze weivaart met vernietigd
wordt,

dan zullen wij dat voor een goed
deel te danken hehben aan de
kloeke kri jgsmacht, die reeds lan-
ger dan negen maanden onze neu-
t ra l i t e i t beschermt en zich met
opgewektheid k w i j t van eene taak,
die voor velen hoogst bezwaarlijk
is, te rwi j l het einde daarvan nog
geenszii s te voorzien is.

Wel kan ten gevolge van de op-
komst ee. ier nieuwe militie-lichting
tha s ééae lichting eer Landweer
naar hare haardsteden terugkeeren ;
maar het belang van bet Vaderland
eisen», dat alle andeie Landweer-
mannen evenals de miliciens onder
de wapenen bli jven.

Zij zullen dit off er aan bet Vader-
land brrrgen — u ij zijn er zeker
van -- met het plichtsbesef,,dat zij
tol dusver re too-iden.

Maar bet h een zware task. En
wij ve r t rouwen , dat bet Neder-
la tibche Volk dit erkent en waar-
deert .

Daarom roepen wij alle Neder-
landers, die dit offer niet behoeven
te brengen, op om de sinds 1904

bestaande Nationale Verseruglng
tot Steun aan Miliciens in staat te
stellen aan de handhavers oni^-r
neutraliteit te verzekeren, da
Nederlandsche Volk hun erkev»e-
lijk is voor hunne t', ewijdit
hunne b e l a n g e n zal behartiger
straks de vrede komt.

Wij wenschen te voorkom?- .
dat dan één milicien of landwe .
man, die zijn dienstplicht goed
vervulde, naar zijn woonplaats te-
ru^keert met bezorgdheid voor de
toekomst.

Daarom hebben wij in alle dee-
len des lands provinciale comiié's,
afdeelingen en correspondentscnap-
pcn opgericht, welke zich met de
werkgevers in verbinding stellen,
opdat alle oppassende miliciens en
landweermannen, die ten gevolge
van de mobilisatie hunne betrek-
king in de burgermaatschappij ver-
loren, bij demobilisatie weder aan
werk geholpen worden

Intusschen zal ook bij den groot-
slen ijver onzerzijds niet iedereen
dadelijk in eene betrekking ge-
plaatst kunnen worden, al ware het
slechts, omdat vele firma's niet aan»
stonds werk zullen hebben voor
evf vetl personeel, als zij vóór den
oc;'og iri dienst :,adden. Zeer vele
gedemobiliseerde 'miliciens e. land-
weermamen zullen t i jdeli jk gelde-
lijk gesteund moeten worden. Wij
hebben derhalve naast de mede-
werking der werkgevers den f inan-
cieeien steun van alle overige
Nederlanders noodig.

Veel geld is noodig-. Immers
wij weten ten gevolge van een in
geste.d onderzoek reeds nu, dat
bet getal der miliciens en land-
weermannen, die hunne betrekking
verloren, zeer veel duizenden
bedraagt.

Ieder Nederlander helpe or.-s
daarom en volge het voorbeeld
van Hare Majesteit de Koningin,
die dcor Hare belangr i jke g i f t i ran
f25000 aan de Vereer lg i rg het
bewijs Harer Koninkli jke waardee-
ring, aan de handhavers onzer neu-
traliteit het bewijs Harer Konink-
lijke zorg gaf.

Een ieder helpe naar vermogen.
En doe dat snel en bevorderr
daardoor den goeden geest, de
bli jmoedigheid en de ioewijdjrg
van de mannen, aan wie de belan-
gen van het Vaderland — ooklhve
belangen — zijn toevertrouwd Wij
mogen niet wachten, totdat de
vrede komt Reeds hu moeten onze
dienstplichtigen weten, dat voor
hen gezorgd wordt en dat wij ge-
reed zijn.

Wij rekenen op ruime giften,
die gaarne in 01
wordt':, d01 d ~ « * *

der
Vereeniging, Paulus Potterstraat 24,
Amsterdam; of door.den Heer W.
C Staring, Penningmeester der
Afdeeling Zutpher, Rozenhof laan 9

Het Hoofdbestuur der Nationale
Vereeniging tot Steun aan
Miliciens.

Marktberichten.
B TF.R.

'ENTER i /xva t f2950
J WOLLE „ „ f30 —
MFPPEL „ „ f 2 8 —
WIJHE m „ f2950
KAMPEN , f30.—
ROTTERDAM i/4 i 67. -
SNEF.K „ f

Commissie
Fabrieknboter

ZUTPHEN f2950
LEEUWARDEN 1/4 v . f -

Fabrieksboter
Commissie

a f3150
a f 3 l 50
R f 30 -
a f 30 50
a i 31 50
af 70 -

R f 56 —
f67
f66-

* f30 -

f65 —
f66-

\RNHEM f 50-M.60 M 70
DEN BOSCH f l 40 f ! 63 f 1.70
EINDHOVEN f l 30 f l 56 f 60
ZutphenCoöp.B.f L60—! l 63 f l 66

UeOeiderseb Overijssels hè bond
van Coöp. Zszive fabrieken t e Z u t -
p h e a beert den pns der Boter
?oot deze week vastgesteld al?
»olgt:
Buitenland 166 Mk. bruto per 50 K.G
biüLieular.ü t Ü.— per Kilo br>

VARKENS.
Leeuwarden.
. citt varkens 40 a 43 et. p. i / -
V ooi Frankr i jk 38 a 40 „ „ „
„ tngeSanu 3U a 35 H « •.

Biggen f 190 a t 2 20
Zwolle f 074 f 0.78
Arnhem vette 72 a 80—et. p. k.g.
Zuiphen levenü 66 - a 74 et. p. kg.

„ dood 7 0 — a 80—cu p. k.g.

K t N
Amsterdam kipeit

„ eendeoeieren
Wijhe kipeieren
Epe
Mcppel
Zwolle
Arnhem
Barneveld
Deventer
Apeldoorn
Hardet berg
Ommen
Olst
Raalte
Al elo
Zutphen „
Lochem „
(Aanvoer 35000 st ks).

f 4 6 0 f 7 7 0
f 4 . 0 f 5 2 5
f 5 — f 5 7 5
15.— f570
f 5 — f 5 50
f 4 50 f 5 -
f 5 > 0 f 5 6 5
f f> 60 f 5 80
15 f6 —
1 4 1 I Ü f 5 10
(5- f 5 2 5
f 450 f 5 10
f 5 — ( 575
f5.25 f 5 5 0

f 5 -
f 4 5 0 f 5 2 5
f 4 75 f 5.75

koop . an,*eb< den eene in
i staat z i j r"» é é n p a a r d s

Maaimachine.
svragen bij H. CREMEïv,
en. 2115

''TENTIES.
V <-> vd:

F. H. STREEK
en

tf. E. TEN ARVE,
ook namens wederzüd?che

ie, h u n h a r t e l i j k e r d a n k
i^en voor de bij hun huwelijk

avonden belangstelling.
chem, 20 Mei 1915 2212

l^erhuisd:

Tooi: 'jij Uu) Va-

"T
Landsto

het Hörel DE DOLLEHOED
bij Lochf tn worden gevraagd

Gevraagd

door de KROONLcDERFABRIEK
v.h. Gebr. Naeff Ie Lochem.

Aar melding aan het kantoor,
Woensdag- en Vrijdagavond van
7-8 uur. 2218

Phytophiline
ter verdelging van groene tn zwarte

luis, bloedluis, rupsen,
op rozen, vruchtboomen enz.

Tuinbenoodiqdheden
van BLASSENGROfcNEWEGEN,
de Bilt, w rden (indien niet voor-
handen) ten spoedigste geleverd.

Firma J. & L. SPAAN,
2213 Bierstraat 21, l ochera.

M. VRIEZEN
RUURLO,

koopt kalveren en huiden
tegen de hoogste prijzen.

kan geschieden bij
B. STEGEMAN, ondermelkweger
aan de Boterfabriek te Ruurlo.

2150

„Van Egmond en Co."
DFVENTER—AMSTERDAM

belasten zich met b e z o rg e n
en a f h a Ie n van Goederen.

G. J. van de VISGER
te RUURLO,

• prima geel kippea-
ni p**r za\ van circa

t zak. V er zending na
.-fssel door

W. ROWKES, Urk,
ïELPEN 50 et. per H L.

De Notaris-plaatsvervanger

J. W 'CKREUDER
. te Lochem zal op Vr'Mag 28
Mei a.s. des middags'om i uur

t logement „DE VALK" aan
ramstraat te Lochem

au, Hek veilen en verkoopen :
Voor de \ eeren

SCHEKMAN:
Koop l, .

oerenplaata
KOOP

van 15 hectaren in 't geheel of bij
gedeelten, gelegen ia 't Schepen-
dom nabij Borculo.

Te bevragen bij A. PAPEN-
BORG te Borculo. 2276

KiR
» te DEVENTER 20-72 !

Van Assens'raat 10 naai

Lindenstraüt 2
Or dr* de Linden

jding
Tandbederf!

Door den tandarts A.
FRIEDERICH, te Arnhem,
is in den handel gebracht

lo-Tandpasta", welke spe-
ciaal vervaardigd is ter be-
strijding van het tandbederf.
Reinigt dus uwe tanden met
„Dolo-Tandoasta".

Rose f 0.121/2 en f 0.25; Wit
f 0.15 en f 0.30 per doos.

Verkrijgbaar bij de firma
J. en L. Spaan, Bierstraat 21,
Lochem.

„De invloed van het tand-
bederf op de volksgezond-
heid en de vo ksweivaart
' ordï bestreden door het
geregeld gebruik van Dolo
T.,r

i Veen onder Locbem, aan
naar de b» erdcrij van Dr.

)lssel, groot l h.a. 23 a. 60 c a.,
staande met de hoogen op f 1920.—

een p. jp/LAND
aan m den Hoo-

laan-
i op f 190.—.

H. DIEPE-

Koop 3.

•

RINK :

weiland en heide
met dennen

„de driehoek" nabij het plaatsje
Redeker ia Klein- Dochtereo, groot
l h.a. 5 a. 40 c.a., staande met
de hoogen op f300.—.

Inlichtingen zijn te bekomen t e a
k a n t o r e van genoemden notaris-
plaatsvervanger, waar hoogen kuti-
nen worden gesteld. 212*

De notaris-plaatsvervanger*

J. W. J. SCHREUDER
te Lochem zal op Maandagen 31
Mei en 14 Juni as , telkens des
voormiddags om 11 uur, in het
Hotel MEILINK te Batchem, bij

:t met hoogen en toeslag
publiek veilen en verkoopen:

A. Voor de erven van den heer
H. LINDEBOOM:

Het boerenerve
Klein

De Architect O. J. POSTEL Hzn.
te Lochem, zal op Maandag 31
Me!

FINK
te Lochem,

aanbesteden:

het bijbouwen van een
winkel en een garage

( aan bet woonhuis aan den Zwiep-
' schen weg, waarvan bestek en tee
i kening ter inzage liggen in café

PASMAN, Pillinkstraat.
Aanwijzing op den dag der aan-

' besteding, te 10 uur. 2219

De COÖP. VEREEN. AMPSEN-
EXEL wenscht

aan te besteden
de levering van minstens:

140 zak gezonde maïs,
in zakken van 80 k.g, te leveren
10 Juni ;

57200 k.g halfzachte
lijnzaadkoeken,

te leveren: l Augustus 5700 k.g.,
l November 15600 k.g., l Januari
17000 k.g, en l Maart 18900 k.g.,
en

10800 kg. inlandsche
koolzaadkoeken,

te leveren l November.
Alles franco Lochem £ contant.
Levering der koeken onder ga-

rantie en kosteloos onderzoek en
onder de A. H. V.

Monsters en prijsopgaaf der ma i s
worden ingewacht vóór of op l
Juni, die der k o e k e n met op-
gaaf van gehalte aan eiwit, vet,
vocht en zuiverheid, uiterlijk 10
Juni bij G. J. BEUZEL, Exel hij
Lochem. 2222

Verpachting
voor den tijd van 6 jaar van bet

Erve
Nijkamp

tegen hooge prijzen.
2183

in Oolde, van de Wed. L HOL-
TERMAN, groot l O hectaren, waar
van 2 heet. bouwland en 6 beet.
weiland. Aanvaarding zoo spoedig
mogelijk.

Inlichtingen geven J. H. en R. J.
Holterman in Oolde.

Brief jes vóór l Juni a.s. bij H.
POSTEL te Lochem. 2111

Haselberg
onder Zwiep gemeente Laren, be-
staande uit huis, schuur, bergen en
erf met bouwland, weiland, akker-

% hakhout en uitweg, te za-
men groot Dl rn. 2! h.a. 71 a. 58

B. Voor de bovengenoemde ver-
koopers én Mej. de Wed. en den

heer J. HASELBERG:

weiland en heide
nabij het erve Klein Haselberg
voormeld, te zamen groot 5 h.a.
82 a. 12 c.a. te veilen In massa, l
ondermassa en 3 perceelen.

De kaart der perceelen, alsmede
de perceelsomschrijving met de
verkoopsvoorwaarden liggen ter
inzage ten notariskantore te Lochem
en iu het Hotel Meilink te Rarchem.

De in perceelen gemaakte eiken,
wilgen en peppels zullen terstond
na den inzet worden geveild met
recht van naasting voor de koo-
pers der grondperceelen.

Aanwijzing op het terrein zal
geschieden op Vrijdag 28 Mei a.s.,
des voorm. om 10 uur, te begin-
nen bij het huis op Klein Hasel-
berg. 2191

ËRFHUIS.
H. POSTEL

verkoopt

Maandag 7 Jvni
inplaats van Zaterdag 5 Juni.om 10
uur, op het er e N I J K A M P in
Oolde, ten verzoeke van de Wed.
L. HOLTERMAN,

de geheele

als: een vijf-jarig ruinpaard, 7
drachtige- en nieuwraelkte koeien,
2 stier- en 2 vaarskalveren, 4 loop-
varkens, 3 wagens waarvan l met
opzet, 2 storikarren, 2 ploegen, eg-
gen, kruiwagens, grasmaaimachine
en slijpsteen, dorschmolrn, snijma-
chine, 2 kafmolens, opzet van melk-
wagen, giervat (400 liter), gierpomp,
velo-waschmachine, berg- en andere
ladders, hondenhok met loop, melk-
bussen, bra' dhotit, 100 nieuwe
rikposten, IOOUO pond hooi ISv i tn
haver en 3000 pond stroo, paarde-
tuigen, koi-keltingen, fornuispot en

Meubilair,
»ls: klok, scbild r i j ; n, kasten, tafels
stoelen enz., 2112

5 perceelen Hooigras,
Kippen en eea parij Mest.
Daags vóór deu verkoop te zie a
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VORD C O U RANT
Nieuws- en Adver t en t i eb lad .

Abonnementsprijs f 0.90 per half jaar, franco per post. Advertenties
1—5 regels (garmond) 30 cent, elke regel meer 6 cent. Handels-
advertenties 5 cent per regel; minimum 30 cent.

A d v e r t e n t i e s , w e l k e g e e n p l a a t s e l i j k k a r a k t e r
d r a g e n , worden slechts voor onze tien edities aangenomen. De
prifs bedraagt 10 et, per regel, bandelsadvertenties 8 et. per regel.

Viermaal plaatsen wordt driemaal berekend.
Voor adverteeren bij abonnement vrage men de condities.

BUREAU
t e L O C H E M

WA.L, A., loe.

Verschijnt Dinseag en Vrijdag.

Advertenties kunnen worden ingezonden tot Maandag(Donderdag)-

middag 5 uur. Ingezonden stukken, berichten enz. vóór Maandag-

(Donderdag)middag 2 uur. Alles te adresseeren aan het Bureau van

dit blad te Lochem, of aan de plaatselijke agenten.

UITEÜIIAND
De Italiaansche regeering iiet

Zondag door haren gezant te Wee-
oen, den hertog van Avarna, aan
de Oostenrijk-Hongaarsche regee-
ring verklaren, da) Italië zich van
Zondagnacht 12 uur af met Oos-
tenrijk-Hongarije op voet van oor-
log zou bevinden.

Een Pinksterboodschap!
Men kan het zich nog altijd niet

begrijpen, dat het Italiaansche volk
aldus moedwillig over zichzelf de
rampen van den oorlog brengt.

Maar neen — bet v o l k wensch
Ie den oorlog niet. Doch het werd
stelselmatig misleid en opgeruid,
zoodat het zich nu als in een roes
bevindt en meent ten strijde te
trekken voor de „eer" vanhet laod,
voor de „bevrijding" van „onder-
drukte" rasgenooten, voor de „vrij-
heid" van Europa enz.

En het vergeet, dat bet in de
eerste plaats offers zal moeten
brengen ten bate van anderen!

Itaiiê heefl zich v e r k o c h t aan
de Entente. Reeds op 26 April,
zoo deelt de „Idea Nazion*le"
mede, onderteekeode de lialiaan-
sche regeering een verbintenis, om
binnen een maand aan de zijde der
bondgenooten aan den oorlog deel
te nemen.

Daarvoor is aan Itaiiê beloofd —
het is goed riemen snijden van
•ndermans fctrJ — : Treotrao,
Triest, Istrië, Dalmatië, erkenning
van de bezetting van Walona en
van zijn belangen in Zuid-Albanië,
verder de vrije hand in de Adriati
sche Zee, grenswijzigingen in Tri-
poli zoowel aan den kant van Tunis
als van Egypte en stukken van
Klein-Aziê.

Itaiiê sloot zich verder ook aan
bij de overeenkomst van 4 Septem-
ber 1914, volgens welke geen der
geallieerden afzonderlijk vrede mag
sluiten.

Het land heeft zich alzoo met
handen en voeten gebondeu aan de
Entente overgegeven

En onderwijl dit alles bekonkeld
werd, zetten de Italiaansche diplo-
maten de onderhandelingen met
Oostenrijk-Hdhgarij voort! Totdat
eindeli jk het masker kon worden
afgeworpen

Duitschland staat natuurlijk aan
de zijde van zijn bondgenoot.

„De Italiaansche regeering — al-
dus meldt een officieel telegram
uit Berlijn — heefl door dezen on-
gemotiveerde;; aanval tegen de
Donaumonarcbie ook het bondge-
nootschap met Duitschland zonder
recht of grond verscheurd.

De band van trouw tusschen
Oostenrijk Hongarije en het Duit-
sche rijk, die door wapenbroeder-
schap nog hechter werd, is door
bet afvallen van den derden bond-
genoot en zijn overgang naar het
leger hunner vijanden ongedeerd

-"•gebleven.
Vorst von Büiow kreeg derhalve

last, evenals ue Oostenrijk- Hon
gaarsche gezant, baron Macchio,
om Rome te verlaten".

De algemeene mobilisatie werd
In Italië tegelijk met de oorlogs-
verklaring aan Oostenrijk-Honga-
rije afgekondigd. Het grootste deel
van leger en vloot was trouwens
reeds lang gemobiliseerd.

Het spel van moord en dood-
slag, van vernieling en plundering
kan dus ook in dit deel van het
verdwaasde Europa een aanvang
nemen, i s waarschijnlijk reeds be-
gonnen.

V a b a n q u e !

De Oorlog.
Op he t W e s t e l i j k f r o n t

gaan de bondgenooten gestadig
voort met het afkna^belen der v i j -
andelijke stellingen. Oogenscbijnlijk
moge dat op de Duitsche posities
geen grooten invloed hebben, het
is toch de vraag, of het verlies van
een linie loopgrav^n hier, een heu-

vel daar en een rivier- of kanaal-
overgang ginds den weerstand der
Duitschers niet zoodanig zal ver-
zwakken, dat op een gegeven
oogeublik een groote doorbraak
van bun stellingen plaats heeft.
Want men moet niet vergeten, dat
de strijdmacbt van Franschen, En-
gelschen en Belgen thans vermoe-
delijk grooter is dan die der Duit-
schers, terwijl de laatsten door de
verschijning van een nieuwen vij-
and — Italië — hun nog aanwezi-
ge reserves grootendeels elders zul*
len moeten gebruiken.

Want ook in be t O o s t e n
kunnen geen troepen gemist wor-
den, daar de Russen opnieuw tot
het offensief zijn overgegaan. De
oorlogscorrespondent der „Relchs-
post" meldt hieromtrent, dat de
Russen daartoe nieuwe s t e r k e
strijdkrachten doen aanrukken uit
de reserves van Warschau, Ivan-
gorod en Lublin. De vijand ont-
wikkelt vooral groote bedrijvigheid
tegen het Lysa Qora-gebergte en
in Russisch Polen.

In het Oostenrijk-Hongaarsche
hoofdkwariier ziet men de zaken
echter optimistisch In. Men meent,
dat de reusachtige verliezen, door
de Russen in Oalicië geladen, zelfs
uit het onuitputtelijk lijkende Rus
sische menscbenreservoir niet vaak
meer kunnen worden aangevuld,
en dat het vermogen der Russen,
om overwinningen te behalen, is
uitgeput.

De tijd zal 't leeren!

A l l e r l e i b e r i c h t e n .
Een Parijsch dagt lad is tot de

ontdekking gekomen, dat er in
Frankrijk wel 10 dorpen z i j r , waar
de naam Duitschland voorkomt,
zooals Allemagne, ('Allemande, Les
Allemands. In het departement Qi-
ronde is zelfs een plaatsje dat Ber-
lin heet, en in Savoye een gehucht
met d«o naam Boche (de tegen-
woordige toenaam der Duitschers
in Frankrijk, overeenkomende met
ons „Mof"). Men vindt het vreese-
lijk, dat het arme Fransche volk in
deze dagen nog zoo vaak en op
deze wijze aan Duitschland herin-
nerd wordt!

Op een schriftelijke vraag van
een lid van het Lagerhuis heeft
Primrose, de onderminister van
buitenlandsche zaken, geantwoord,
dat de Engelscbe regeering zicb,
door tusscherkomst van de Ameri
kaansche gezanten te Londen en
Berlijn, tot d? Duitsche regeering
had gewend, m t het verzoek de
39 Engelsche officieren niet meer
in afzonderlijke gevangenschap (e
houden, nu uit het rapport van
Lowry was gebleken, dat de gevan-
gen Duitsche duikboot-officieren
en -manschappen goed werden be-
handeld. Het antwoord was geweest,
dat de Engelsche officieren naar
hun vorige kampen teruggebracht
zouden worden, zoodra de duik-
boot-bemanning niet meer afzon-
derlijk gevangen werd gehouden.

Volgens de „Frankf. Z tg M ziin
in Duitschland en Oostenrijk-Hon*
gariie thans 1007.000 Russische
krijgsgevangenen; in OuitscMand
bovendien ongeveer 254 OGO Fran-
sche, 24.000 Engelsche en 40000
Belgische. Het gezamelijk aanta l
krijgsgevangenen bedraagt 1.386 000.

Sedert het offensief der Duit-
schers en Oostenrijkers in West-
Oalicië, dat op l Mei is begonnen
bedragen de Russische verliezen
volgens hooggeplaatste officieren
— zoo meldt het „Berliner Tage-
blatt" - 300,000 man aan gevange-
nen, gewonden en dooden. Van
Russische zijde wordt me ege-
deeld, dat Duitschers en Oostenrij-
kers de drie eerste weken van Mei
400000 man verloren hebben.

In Londen blijven de vleesch-
prijzen op alarmeererde wijze stij-
gen, wijl er niet genoeg aanvoer
is. Dit hangt vooral samen met
het feit, dat voor de legers te velde
zoo veel vleesch noodig is, terwijl
er een tekort is aan laadruimte voor
den vleeschaanvoer van overzee

Het „Boekarester Dagblad" ver-
spreidt het gerucht, oat het Rus-
sische pantserscbip „Panteleimon",

metende 12,780 ton, ter hoogte van
Midia (n de Zwarte Zee met 1400
man gezonken. Het schip had een
troepentransport aan boord en werd
getorpedeerd. Van de opvarenden
zou niemand gered zijn.

Het „Journal des Débats" beweert
uit vo strekt vertrouwbare bron te
weten dat de Duitsche kroouprinses
van haar echtgenoot wil scheiden
en naar Rusland gaan, om bij haar
moeder grootvorstin Anastasie, de
zuster van grootvorst Nikolaas, te
gaan wonen.

Het resultaat der oproeping van
lord Kitchener voor 300.000 recru-
ten is, naar de „Times" meedeelt,
erg dun geweest. Men hoopt nu
In Engeland dat het na Pinksteren
beter zal gaan.

De Fransche barkas „St. Juste
Aragon" is bij Darmouin tenge-
volge van een ontploffing gezon-
ken. Van de 13 koppen tellende
bemanning werd alleen de kapitein
gered.

Naar „Stockholm's Dagblad" ver-
neemt, zou de ontploffing, welke
onlangs een groote kruitfaoriek bij
Petersburg verwoestte, aan revolu-
tionair opzet te wijten zmi geweest.
De schade is reusachtig en 1500
werklieden verongelukten.

In Oostenrijk-Hongarije zijn nu
de landstnrmplicQtigen van 18 sn
van 43—50 jaar opgeroepen. Over
hun uitmonstering en de indeeling
voor werkelijken dienst zal later
beslissing worden getroffen.

De Tsaar heeft een besluit uilgevaar
digd, dat aan alle Russen, die vri j z i j r.
van den krijgsdienst en aan allen,
die tot de ongeoefende landstorm
behooren een ooilogsbelasting op-
legt die 18 jaren lang moet worden
betaald naar verhouding van het
inkomen, en gemiddeld 6 per 1000
van het inkomen zal bedragen.

De Deutsche Wehrverein heeft
een motie , aangenomen, waarin
wordt verlangd, dat de toevoer van
wapenen en a dere oorlogsbehoef-
ten uit Amerika zooveel mogelijk
met geweld verhinderd, dat de u i t -
voer van waren, die Amerika alleen
uit Duitschland kan krijgen, verbo-
den en de invoer van Amerika in
Duitscbland zooveel mogelijk be-
perkt worde. Als b e ra l d d e l a a r
v o o r den v r e d e worde de
president der Vereenigde Staten
met allen nadruk afgewezen.

I t a l i ë .
Uit de rede, door Salandra

Donderdag in de Italiaansche Ka-
mer gehouden, nemen we het vol-
gende brokstuk o / e r :

„Het ultimatum, tfat Oostenrijk-
Hongarije in het jaar 1914 tot
Servië richtte, vernietigde met een
enkelen slag het resultaat vau onze
voortdurende pogingen en schond
hiermede het verdrag, dat ons aan
Oostenrijk-Hongarije bond. Het
schond dit verdrag, doordat het
naliet vooraf met ons een overeen-
komst te treffen, ons geen enkele
mededeeling over de lichting, die
het wilde inslaan, deed en doordat
het er op uit was het bestaand
systeem van territoriaal bezit en
invloedsspheren, zooals zich dit op
het Balkanschiereiland gevormd
had, in ons nadeel te wijzigen.
Maar meer nog dan een of ander
punt van het verdrag werd de
geheele geest, welke bet ademt,
geweld aangedaan. Want, toen ia
de wereld de verschrikkelijke oor-
log ontketend werd, geheel in
strijd met onze belangen en onze
gevoelens, werd 't evenwicht ver
stoord, hetwelk juist door ons
verbond gewaarborg moest worden
en onweerstaanbaar drong zicb het
probleem, hoe Italië's nationale
belangen «e handhaven, aan ons op.
Maar niettemin wijdde zich de
regeering geduldig maandenlang
geheel en al aan de taak, om een
overeenkomst te vinden, waardoor
het verbond zijn recht van bestaan,
dat het verloren bad, weder-terug-
gegeven kon worden. Deze onder-
handelingen moesten intusschen
beperkt worden, niet slechts met
het oog op den tijd, maar ook in
verband met de waardigheid, de
eer en de belangen van ons land.

^Dientengevolge en om het hoogste
• doel te blijven nastreven, zag de

koninkl i jke regeering zich gedwon-
gen den 4den Mei aan de Oosten*
; rijk-Hongaarsche regeering mede
j te deelen, dat zij alle voorstellen
j betreffende een overeenkomst in-

trok, bet bondsverdrag opzegde en
1 zich volkomen vrijheid van hande-
; len voorbehield."

•• •
Te{ ^ bet verwijt, dat Oostenrijk-

! Hongarije Italië niet op de hoogte
bracht van het ultimatum aan
Servië, en daardoor een punt van

' bet bondsverdrag schond, merk t de
Berlijnsche „Lokal Anzeiger" het
volgende op:

Salandra schijnt er in het geheel
1 niet meer aan te denken, dat, toen
, Italië op bet drijven van Engeland

' en Frankrijk tegen Turkije optrad,
• ook van dit voornemen Duitscb-

land noch Oostenrijk-Hongarije op
< de hoogte waren gebracht. Toen

moest ons zelfs duidelijk worden
gemaakt, dat in dit verzuim een
bijzondere attentie jegens den
Driebondgenoot moest worden
gezien, dien men om zijn goede
betrekkingen met Turkije zooge-
naamd onaangename besluiten
wilde besparen,

En de Weensche „Reichspost"
schrijft:

Wanneer Italië werkelijk ge-
rechtigd was zich In fijn zedelijke
gevoelens gekwetst te tooneu over
de voorgegeven bondsbreuk en het

tgpw*4kclenen van den wereldoorlog,
door Oostenrijk-Hongart,e, als Sa-
landra pathetisch schetst, dan had
het nooit den wensch mogen te

; kennen geven naar grondgebied
van Oostenrijk Hongarije, maar
o« middelliju den oorlog moeten
verklaren.

Er valt niets meer te verhelen
of te verontschuldigen, aldus ver-
volgt genoemd blad. Italië dat aan
onze en aan Duitschland's trouw
aan bet bondgenootschap zijn
tegenwoordige grootheid dankt,
giag, toen het ons door vijanden
overvallen zag, van den Driebond
naar de Tripie Entente over, ver-
plichtte zich tot een oorlog tegen
zijn bondgenooten en bereidde
dien voor, terwijl het tegenover
ons nog als tegenover bondgenoo-
ten handelde. Ds Romeinen spra-
ken van Punische trouw;dit woord

"Is thans verouderd, de wereld zal
later van „Italiaansche trouw"
spreken.

Te Berlijn werd de beslissing
van het Italiaansche parlement met
groote gelatenheid afgewacht. Men
boorce overal zeggen: Er is al
veel te lang gesoebat. — Laten ze
nu in plaats van d'Annunzio einde
lijk eens hun kanonuen het woord
geven.

Het „Berl. Tagebl." schrijft:
Toen tegen het eind van Juli de
volken voor den oorlog stonden,
is aan Jules Cambon, toen Fransch
gezant te Berlijn gevraagd, waarom
Frankrijk zich genoodzaakt zag met

.Rusland samen te gaan. Cambon
moet toen hebben geantwoord:
„omdat wij geen Italianen zijn".
Italië, dat met zijn bondgenooten
niet is meegegaan, zal nu tegen
hen van leer trekken, want bet
hoopt het van alle kanten aange-
vallen Oosienrijk-Hongarije den
dolkstoot in den rug, die een ge-
Jiefde wijze van vechten in het
Zuiden is, te kunnen toebrengen.
Wij zijn geen Italianen, en daarom
zal Italië ook Duitschland op zijn
weg vinden.

Wij gelooven niet — besluit het
blad — dat het volk, 't welk on-
der zulke leiding en onder zoo
boosaardige en gewetenlooze aan-
sporingen zich in het geschutvuur
stort, lang bevangen zal blijven in
den waan, waarin men het thans
heeft verstrikt. De vereenigde
legers van Duiischland en Oosten-
rijk-Hongarije zullen er voor zor-
gen, dat het ontwaken bespoedigd
wordt.

De Parijsche bladen noemen het
besluit van Italië' het natuurli jk
gevolg van de vriendschappelijke
politiek tusschen Italië en Frank-
rijk, de overeenkomsten betreffende

de Mlddellandsche Zee, waarvoor
in 1898 door Delcassé en Barrère
de basis is gelegd en de ontrouw
van Oostenrijk, dat in gebreke
bleef de verplichtingen van zijn
bondsverdrag na te komen, waar-
door zijn bondgenoot gedwongen
werd dit verdrag op te zeggen.
Het was onvermijdelijk, dat Italië
zich zou scharen aan de zijde van
de naties, die voor 't recht strijden,
dat op zoo misdadige wijze ge-
schonden is door Duitschland en
Oostenrijk. De moreele beteekenis
van de zaak, welke de Triple En-
tente verdedigt, treedt door dit
bewijs van adhaesie schitterend
aan het licht.

De bladen wijzen er verder op,
welk een bedreiging het verschij-
nen van H/2 millioen bewonderens-
waardig geoefende manschappen op
het oorlogstooneel voor Duitsch-
land en Oosten'ijk vormt en hoe
tevens de economische isoleering
van deze mogendheden volkomen
wordt.

Volgens de „Korr. Norden" ver-
oordeelt de groote pers in Dene-
marken „de heerschappij van het
gepeupel in Italië, dat het land
zulk een verachtelijk besluit heeft
doen nemen," op de scherpste
wijze. In een hoofdartikel in
„Politikcn" wordt gezegd: de
verklaringen van den Duitschen
Rijkskanselier en van graaf Tisza
moeten elk koel denkend beoor-
deelaar hebben overtuigd van de
hoogstaande en eerlijke bedoelin-
gen der Miflü..-. LU.
gendheden jegens Italië.

Aan de „Ta'^l. Rundschau" wordt
uit Znrich gemeld, dat de stemming
in Duitsch Zwitserland ernstig, doch
onveranderd gunstig is voor de
staten in Centraal Europa. Men ge-
looft* niet dat het ingrijpen van
Italië in strategischen zin invloed
zal kunnen uitoefenen op het ver-
loop van dezen oorlog.

In Duitsche bladen kan men ve-
lerlei beschouwingen lezen over de
economische en geldelijke zwak-
heid van Italië, waarbij dan ten
eerste wordt gewezen op de voe-
dingsrn jeilijkheden der la&tste maan-
den die immers herhaalde malen
tot oprcer aanleiding gaven ; voorts
op de sommen gelds die Italië's
luxe-paard, de Lyoische kolonie,
vetsllndt en eindelijk op den over
't geheel zwakken toestand der
Italiaansche schatkist, die nog ver-
ergerd is door het ophouden van
den gou^stroom, welke telken jare
de naar Italië reizende vreemdelin-
gen in dat heerlijke en aan kunst-
schatten zoo rijke land binnen bren-
gen. Op dit alles wordt trouwens
nu niet voor 't eerst gewezen, want
reed» in September van het vorige
jaar schreef men uit Rome aan het
„N. v. d. D." dat redenen van dezen
aard de onmiddellijke deelneming
der Italianen verhinderden, maar
men kan Immers wel aannemen,
dat ook in dit opzicht voorberei-
dende maatregeien getroffen zijn
en dat Engeland oeloofd neeft ook
dezen nieuwen bondgenoot finan-
cieel 0 i economisch op de been
te houden, juist zooals de rijke
Britten dit met Rusland doen.

P e c k s n i f f.
De „Times" heeft een prachtig

hoofdartikel over Italië, dat „aan
zijn beste natuur trouw is gebleven
door het zwaard te trekken in de
zaak van Europa's vrijheid".

Maar, zegt het blad, Italië zal
niet alleen voor Europa vechten,
het v*cht ook voor zich zelf (O zoo)!
Het vecht voor zijn recht om zich
naar zijn ingeboren geest en rijke
tradities te ontwikkelen. Het recht
„om te ontkomen aan ue heimelijke
slavernij van het Duitschdom, dat
was begonnen zijn edeis'e gaven
te knechten en te benevelen". In
het Duitsche plan lag het, Italië te
maken „tot een coznmercieele en
politieke provincie van een herboren
Heilig Romeinsch Rijk van DuÜsche
sprake".

Na deze pracht tirade verkondigt
het Britsche jingo blad dan rog de
enormlteit, dat Duitschland alle
moeile gedaan heeft, om een schik-

king tusschen Oostenrijk en Italië
te beletten ! Terwijl de heelc wereld
weet, dat juist het omgekeerde het
geva! is geweest.

Maar op een leugen meer of
minder komt het bij de „Times"
niet aan.

D e I t a l i a a n s c h e w e e r -
m a c h t .

H e t l ege r . In Italië bestaat alge-
meene dienstplicht. De geheele
duur van den dienstplicht, welke
op 20 jarigen teeftijd begint, be-
diaagt IQ jaar. Elke lichting wordt
In 3 categoriën verdeeld ; de eerste
wordt bij het staande leger inge-
deeld ; de tweede eveneens, doch
zonder bepaalden datum van op-
komst en de derde welke is vrij-
gesteld van actieven dienst, bij de
territoriale militie. De tweede ca-
tegorie vormt de aanvullingstroe*
pen. Voor alle wapenen bedraagt
de diensttijd bij het staande leger
twee jaar, daarna worden de sol-
daten ingedeeld bij de reserve en
blijven daarbij, totdat zij in het
geheel acht jaar hebben gediend.
Daarna volgt een diensttijd van 4
jaar bij de mobile militie, gevclgd
door 7 jaar bij de territoriale mi-
litie. De militaire diensttijd eindigt
dus op 39 jarigen leeftijd.

In Italië worden bij elk regiment
recruten uit alle deelen van bet
land ingedeeld en de troepen wis-
selen elke 4 jaar bij btigades tege-
lijk van standplaats. Een regeling

roffc", waardor»
de helft der reservisten tevt
h eft gediend bij de afdeellng,
waarin zij bij de mobilisatie ge-
plaatst wordt.

Het veldleger bestaat uit 12 leger,
korpsen en 3 cavalerie-divisies. Een
legerkorps bestaat uit 2 divisies,
uitgezonderd het 9e korps, in het
district Rome, waaraan een derde
divisie is toegevoegd. Een divisie
telt 2 brigades infanterie, 2 regi-
menten met 3 bataljons elk, en een
regiment veldartülerie (5 batterijen).

Een divisie telt op oorlogssterkte
14.156 officiereu en manschappen,
1399 paarden en 30 kanonnen. Bij
een legercorps behooren rog een
regiment veldartillerie met 6 bat-
terijen van 6 kanonner, 2 of 3
zware batterijen, een regiment ca-
valerie eo een regiment Bersaglierl.

Een cavaleriedivisie bestaat uit 2
brigades vau 2 regimenten en 2
batterijen.

Elk regiment Bcrsaglieri (lichte
infanterie) bestaat uit 3 bataljons
infanterie en l bataljon wielrijders,
welke laatsten dienen als aanvulling
van de cavalerie.

De Alpini zijn grenstroepen,
speciaal georganiseerd tot verdedi-
ging der naar Itaiiê leidende berg»
passen ; zij bestaan uit 8 regimenten
(26 bataljons) Alpen-infanterie en 2
regimenten van 36 batterijen berg*
artillerie.

Voorts zijn er l regiment artil-
lerie van 8 batterijen, 2 regimenten
zware ar t i l le r ie van 10 baüerijen
elk en 10 regimenten vesting-
artillerie.

De genieiroepen bestaan uit 6
regimenten : 2 regimenten pioniers,
l regiment pontonnlers, l regiment
teiegrafietroepen, Ie regiment sap-
peurs en mineurs en l regiment
spoorwegtroepen.

Verder bestaat een speciale lucht-
vaartdienst. Itaiiê heeft zoowel
luchtschepen als vliegmachines.

De carabinieri vormen een mili-
taire politie Zij worden uit het
leger gekozen en gaan later weder
bij de lerrMoriale militie over.

De sterkte van het veldleger be-
draagt ongeveer 400.000, d- nomi-
nale s*e kte van de mo Mie militie
326000 man De terr i toriale militie
is zeer talrijk, doe < alleen zij, die
bij bet leger en de mobile militie
gediend hebben, zijn geheel bruik-
baar.

De laatste maanden had Italië
reeds ongeveer 700000 manschap-
pen onder de wapenen uit de lich-
tingen 1912, 1913, 1914 en 1915.
Bij een volledig morv.liseeren kan
bet, door het op'ot-pen van de
lichtingen 1909, 1910 en 1911 12
legerkorpsen met 37 infanterie-


