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SCHULD.
Be groote spoorwegramp bij den o/er-

frag over *het* Itterwed>kana'il tus&ciie»
Smsterdam en Weesp doet ons nog hni-
Seeen. .

Er is ons geen zoo groi-t ongeval in de
«poorwcghistorie v&n Nedorjaaid bekend.

ÏVee'tig dooden ou tientallen gewonden
Üjn minstens het rampzalige resultaat vau
'deze vrceselyke gebeurtenis.

Roeds word*: er in de kranten over schuld
gesproten, maar dat gebeurt vooral met
vet 005 op de betaling der veroorzaakte
Bcn.tde°

Niet onmogelijk zulleu de f-poorwegmaat-
schappijen probeeren de Slaat daarvoor
tan-sprakelijk to stellen.

Dat is evenwel niet hetgeen waarover
*a iet in de eerste plaat? willen' ebben,

W,j willen het hebben ovdr do rcbuld
als yc-rau-vvooi-dolijkhoid voor de gevalle*
Boodou en voor liet groot aantal gewon-

" 3en.
Kv dan willen wij bet ruiterlijk en zen-

fer ovordrijviog zeggen, dat tenzij liet,
tejiei'doei kan jK*ordem aangetoond, de
fctiuld in oeiitc instantie ligt bij _ de,
'Directie van. de spoorwegmar'.tscbrippijefiv

Men zal den dijk gaan onderzoeken.
Men zal nagaan of de inspectie de door-

braak vaa den dij!*; al of nicc iiadkunnen
.voorzien.

Maar'dat ü niet het voornaamste, hoe-zeer het bij de pchuldbepalnig en bij do"Jtaffi vau scinild zal moeten wordon in
'fcclifc genomen.

Het voornaamste, de scha 'delijke spoor-
L^egpolitiek, de winst-politiek, waar/oor in
,«er-te aanleg de direktio maar voorts
bok de Cafge'raden) Regeeriag veranivvooN

:dei:jk is.
Dqw politiek is liet* die ten slotte do

*auip beeft veroorzaakt., vE!ke lee-i kou voorzien ou heeft yoor-
ij-*t. da;t deze eu derg e lij k e ram-
t*<* n zoud<aa on nog zullen gebeu-ren.

Want hoe is de tegenwoordig ge olgdo
Hoorweg-politiekP

önt haakt maar wagens aan, dat. laadt
""aar mcnse-.cu als vee in 3e ko»npai'ti-
■Pte.-deta* zond-r ie vragen of de wegen

*"" d«* werken deze 'ontzagli}Ve zwaarte-■"ta'-sa's ineens dragen kunnen
Noen sterker, meu weet dat weg eu

jNrken er niet op gemaakt ziji, om meer
ya eukele tientallen wa,ecj, en dan root
"'■flebts hoogstens tien man in een kom-
-s**timect to dragen.
t &laar dat r.eemt niet wf% dat hetvoorr
TOrnt, dat er treiien met zestig wagons
P-Per 011 dat er soms tot bijna bet dub-
"wie toe ;n de afdeelin&en geladen wordt.

En c'at hM Ac directie toe; neen, dat
ve.*oidc>i de direktie, en de „koctvleo-
t(,»d,e"' Betgocriak laat bet toe.
Ah het publiek zich ertegen verzet,

a**dt hei op grond der 'd'llektie-besluiten
«ooi- c - c,f\. eil onderge schikten afgesnauwd-

*^ie is Jus verantwoordelijk voor di
raoips- vje flir^ttie d 0 direkreujeii-geuei

-/°l''s als, wat o.i. ecu valscir argi-ment
*°'' zijn, d- direktie er zich op zou be-
iïffön. dal het vee. >, 3c steenkolen-po-

en de steenkolen-voorraden niet an-?5n kon, dan rio?; zo; dit de direktie niet
uot minst van de persoonlijke,e !antwoord e 1 ij k b e i d voor dezo

ing en komende rampen outlreffen.
t-"' moet de direktie de Regee-
nl maav voo-" het dilemra stellen : Bj
* stetwikolen-politiek enz. kuunen onmo-
j, .!'c zooveel men?cliei vervoerd worden

,-i j ; cl: moet, tenzij men de ïuenscbeu ia
I* "u geble m) gevaar wil stellen.J^t hebben do direktios niet gedaan

%.,'.\ hebben maar laten rijnen, en — ius-— eooge prijzen afgenomen.-,e, zijn dus verantwoordelijk.
et verdenking is.' dal een (overi-

düor zijn arbeid afgematte) machi-
t "' stoker, wegwerker, seinhuis-wachter,
bet jjkleiir ',|ulc* is aan *'e dood of zelfs
"cii-, o°d-.':evaai* vau een of meer men-
ie,^0

' daa worden zij onmiddellijk inbeob-
omen, en zeker bij zoon grojb'

ll^*' *ieh'oen niet geboord, dat de Alge-
ie ."' va ï de Spoorwegen wegens
luslh*80'1 UV(il|.i'K'e ram P -"Ü door de
-jf^'e is geaveiteerd.

lijd XVol'dr. dmkt ons iv alten ernst
■*«ivpjant liefc Pul)liek, dat in 'deze zaken■>4lt f °ordeelt dun de belatrirhebbende,:
8e tei'°cht de direkt.e aansprakelijk voor

Er i-i trouwens maar óen manier om te
maken, dat er in het vervolg ernstiger
met het loven der menschen door deze di-
rektie? wordt oimjespiongen.

En dat is ■ hnn persoonlijke aausprake-
lijkneid vaststellen. Of wil de nieuwe Ke^
geermg door deze heeren maar te laten
romdloopen en niete te doen, zich reeds
by voorbaat verantwoordelijk stellen voor
de nieuwe rampen, die onvei-jnrjdolrjk tirb
dit sisteem zulen voortkomen ?

"""Naav ons wordt medegedeeld, zal da
miuis'tor vau Waterstaat, ingevolge art.,
lOö bis van het Algemeen Reglement voor
den dieust een commissie xan onderzoek
instellen, die een opeabaar verhoor zal
hoaden.

Ah voorzitter zal optreden, fle oV-fl-mij
■eister dr. O, Lely, terwijl leven, zullen
ziju de hee-en .Van der iVegt, lid vau
den Raad van Toezicht op dd spoowog-
dien/iteu1;- Maas Gecsteranjus, 1oofding-e-*
i>.iou£, chef vau weg en werken der Hok
landde IJzeren Spoorwegmaatschappij;,
Ta.ll dea Tiioorn, oud hool'dingenieur-di-t
reotour van dei Rijks-vateistaat, en Fran-i
cou, cud-ingenieur dor Holaapdsohe l,Tze-|
ren Spoor-veg-Maatseliajipy. "

Als secretaris werd aangewezen de hoor
Kavouck, E,yksi'egeniei,r voor de spoor-i
wegen.

De opdracht der commissie is een ver-
slag uit te biergen over de volgende
puqteii ;

b. do oorjank vau het veizaktea vaa
den spooidjjk in den spoorweg Amstcdrian—Amersfoort brj bot Zuid-Oostelijk land-,
hoofd van de lur-g o,or het Mervitdeka-'
r,aa! op 13 September 191 S;

b. de toostend vnn andere spoordijken inslappou grond, 'ijie daarvoor naar bet
oordcol der commissie in aaumeikirg ko-
men, mot vermelding of, eu zoo ja, bij,
welke spoordijken veorzieuiugc*. zuilen
moeten worden getroffen; aan de eom-,
missie wordt de bevoegdheid verleend dat
verslag in gedeelten uit to brengen.

Hes gaat er om de persoonlijke aanspra-
kelijkheid voor de ramp vast te stollen.
In dit gefil niet van een ma.ü'.inist of
van een seinwachter, maat* ,van spoor-
wegdiroetenre;', lioofdinge'ieurs of minis-r
ters. Ea dan noemen wij het gjenzeloos
onbeschaamd de Commissie vau onderzoek,
voor verreweg het meerendee* (*-'ier leden)
to doe i. besta-m uit belan^hebbende-i
DU dea uitslag \an het onderzoek
Een onpartijdig onderzoek zou wel eens
kunnen, uitwrjzon, dat deze réciters be-
schuldigden behoorden to ziju. Vip.

De pose van Sannes.
-Te Rotterdam is Zondag ecu yeigaüe-

rin<* gebo'idei, van moderve eu S.D.A.
P.-bureaalciatcn (zgn Ceutr Koarjn uit
xVi*t. Lcw. voor de" levensniiddelen-vooizie-i
ving), waar het Kamerlid tannes voor-
zat.

Dil* geao.hte Kamerlid zeide „droeve ge-
beurtenissen" te verwachjen. Hij vopd het
hoog tijd. dat Posthuma was heengegaan
(hcewei zijn partij er. Me B.D.A.P. en zijn
Kamerf aktie nooit iets anders beeft ge-
daan, dau Posthuma te houden !)

Hij wearschwuds do nieuwe Regfeering,
dat de arbeiders ralle3 zouden wagen ca
alles op het spel zetten, want slechter
krij^ei dan wij het hebben, kunnen we
niet "

Kom.'nde tot het doel der vergadering
zei de goede man, dat Let een soort
klaehte.i-bu-s was („kenbaar maken van
grreveu, eischen en wenschen') en dat- do,
prodi.Ciï» vergroot- en de inlevering ver-
beterd moest worden.

De man vere.eef, dat bij grooter pro-
drktie en trouwer inlevering, do meerde-
re predikten niet naar de arbeiders, maar
ii frontere mate en trouwer naar oize
doodsvijanden, het Duitsche en (voor ecu
kleiner deel) het Ei-tente-Imperialisme
gaan - zoolang lip*- rei-bod van uitvoer
niet door een ..alles-watjend' prolctanaat
is afgeuv-onnon.

Oewezen werd op de slechte aardappelen
(soms puur vergif. E. T.), en op let feit
dat zoodoende het rantsoen aardappelencie;enl:ik op een half rantsoen neerkomt-.
Er werd zelfs van „heerscherde kor-

ruptie '*' gerprokei
Eeüo^'d werd zeker het korruplie-ais-

teem Cert -Posthu ma-Treub, waaraan de
B.D.A P. bii al ! aar* <respntter tegen Treub

perscculijk haar boste krachten heeft ge-
geveï

Afwachtei of de hoeren mede aillenfcel,.en maatregelen to nemen, dat dezo'lorrupte kliek ook voor de rechtbankwo'dc gebracht, zooals de grondwet diede Ministers voor hun daden verantwoor-delijk stelt, eisoht.
Er werd zelfs — terugsla,: natuurlijk opde revolutionaii'-sodalLstiscbe aktio van deS.D.P en het Revolutionair Komitee -gesproko-ï van „algemeene ■werkstakiig"..Mam de bekeude broker van de sta-kingen, de heer BrauVgedL 65k nl Ka-merbd, nnteiït o.' e.* wel jesfaakt zonworden.
Hij flenkti zjjn on'd metier dus wederomop te nemoiT*
Le hew Eanaes. Ble tesren „waal oops-oaden waar.-.N.woe ,**ZBKi ziet vooreen dcci. ach*«« ac a tonon'e der gemeen-,tebesturen^ « ou oiu i,6 latei hongeren ,

*-*. anuersüco!» noerado! ,n Do <i nlgomceueuitvoerverbod, ..tvee jaar goiedoni oirivr.",
Urans iets, dat „amn-g onder -'a oo^eomoet worde», pezien"\

Hflt gemoddec by rde ftD/AIP. blijfddus dooréEa». al help, ,?, opsdutfOud»kracht van het revolutionaire proletariaaiton minste zooreel, 3at zalf 3 de 8. D.jA..
P. haai* woordenkraam moefc herzien.

Hes is thaus aan de revolutionaire ar-beiden te zorgen, dat lot uitvoerverbod ,_
ondank? deze partij, van Sannes en do S.D.A.P. er komt. Wp*

Twee redevoeringen.
11. (Slot.)

liet moet -werkelijk vrij ver gekomen
ziju, wanueo.* zslfs deze trouwsteu aller
trouwe knechten een toon als hier word*
aangeslagen, doen hooren.

En, waar deze moeilijkheden same .gaan
wet steeds voortdurende militaire noderlan
gen, is het te begrijpen, dat men zelfs
y»a Allerhoogste zijde den komenden win-
ter met bezorgdheid tegemoet ziet.

Da; ör.7l
schc lejeerders — de vertrouwensmannen*
van do Kroo-i — nog in geen enkel op-
zicht het bewustzijn heeft gebrac t, dat
het noodig zou zijn om werkelijk belang-
rijke concessies te doen, ten einde den,
Oorlog te beëindigen. I lijkt zonticlaar uitde jout3te redevoering vaa den man, due,
nota bene terecht, doorgaat voor de meestdemoeratucbe figuur, die de Duitsche re-geeriug t!rao3 nog telt, namelijk van viee-
kar.jeiier Yon Pa)er.

Deze redevoering wint her. wat helaug-
ïrjktv-d van inhoud aangaat, natuurlek ver-ire van ilie van Wil'ielm H en wij mee-tnen, üat zg ook gewichtiger is daa een.
vau de redevoeringen, door Duitsche staats-*lieden iv deu laatsten tijd ritgesproken, ;zelfs dan die onlaigs gehouden word dooi-den Minliter van Kdor-i.ën, Dr. golf, thansMinister zoader Koloniën, maar wiens naamin den laatstee tijd genoemd werd als cc ï
mo^lljiee eip/olüc-i* van deu h ,idi,gon Rijks -kanselier Yon Hertliag. (Het Kijkska'se-
iiers.**--ap, eenmaal de rustende pool vanhet Duitsche Ryk. is, sinds de val vauBecbmann Hollweg, een ambt geworden,aau nooveel slingeringen en wisselinge.) on-do-heog. Jat her van zijn geweldig aan-ziea hacl wat moet inboeten.)

Ook de lieer Yon Paver bad bet in denaanvarg van z'ju rede over de gcdr iktostemming"i Bia thans in Duitscliltvrdheerscht:

Ik. geloot, dat men het Duitsche volk
onrect 7.0 u aandoen, wanneer men diestemming hoofd-zakelijk wilde toeschrijvenaan den jon-gsen terugslag aan bet Wes-telijk front.

De eigenlijke oorzaak van onzegedruk-te _ stemming ligt niet in zulke gedeefte-
versch'.ii)se:en, doch in het zwaarop onze gomioclurett arukknade gevoel,dat bet vooruitzicht op viele steedort* achteriiitwi.k en dat men rekening

moe , honden met de mogelijkheid van een
vijfden oorlogswinter.

Aldus de Vice-Kanselicr. die er eevter
ni.'it bij zei, wat de oorzaak was van het
veloof. zoolang bij het Duitsche volk op-
wekt, dal de 4e oorlogswinter de !.
zon zijn

Kehtor gaf hij in bet ervolg zrvn zijn rede.
Rea eea beroep op alle oorlogvoerenden om
toe'i lot een overeenstemming te gera-
ken, en na een passage over de Amcri-
kaav.-ehe hulp aan Diiitscbla'*d's vijanden,

toe, dat ;le duikboot-oorlog nieb aan de
ve'-wuenüiigen had beantwoord.

De erkenning geschiedde in de zachts*-
mogelijke termep. Ook deze ex-duin<neraati
durft natnurlijk niet eil.oiinen, dat do hoo-
ge militairen (yau land- en zeemacht), dia
den indruk hebben gewekt, dat de daïk-.
bootroorlog binnen korten tijd Engeland op,
de knieën zou, doen vallen, de schuldigen
zyn, Sio het Duitsche volk ook deu oo*-
log met de .Ver. Staten op den bals beb-
boii gehaald. Toch Ls het van eenig be-
langt dat zulk een erkenning nu zelfs van
regeeringswege is gekomen.

Ht,t belangrijkste deel van Ton Pa
red-ivoeiing war etvhter dat, waarin by het
over de voorwaarden had, waaropDn
land beroid is te onderhandelen.

Immers: uit zijn uitspraken iv dat doei,
blijkt opiiieeew voor wie hét nog niet vo-
tei mocht, dat de Duitsche regeering vaat
houdt aan elsclieu, waarvan iet va
dat de vijaidige coalitie, vooral na zij do
onmetelijke hulpbeonuep der Unie
kan boruttea, nooit zal willci wei
zy zjj overwoauen was Eu dat,
Duifc.-eho regeerders zelf niet meer op eea
militaire overwinning rekc ica.

iVon Payor noemde namelijk ol
voorwaarde-i:

Primo;, erkenning van de tegenstanders,
dat de ïegeling der -'zaken aau Dvi
land's Qostraud eou kwestie is, die hou
niet aangaat.

Hier is de passage:
Het oude Rusl»nd hui levensvatbaar ■

kunnen blijven, wanneer het plan gehad
bad en daarin gesraagd was, door cai
fodaraliaisclten staatsvorm den onderdruk-
ten) volkeren dragelijke levensvoorwaar-
den te versahaificn. Het ü irrceagestort,
omdat- het zich ianerüjk n hou-
der. Onze overwinningen hebben den on-
derdanen van hst reuzecrijk gelegenheid
gegeten zich te bovr.jveee.

Zullen wij lot de wederopneming vaa
dit despofecUo, door zi;}i karakter
roods door ziin bestaan alteen
wereld en vooral ziin naburen bedrei-
gende isaxeurijk zeil we-r bljdr
onze tookomst opnieuw in gevanr
gea door do dealen, waarin het out.e l'.us-

I natuurli.i'.v ontbonden is, zei; weer
bij.en te brengen ?.

Wij kunnen het >onni,rljk Fob... de
.dling van deu weasch' vaai liet l'ool-

ec-ha volk, dat wij zelf hebben kunnen
scheppen, niet weder met gewerd aan
Riisl-jad iri'le er n. Every-iu Hunnen wij
meAawetkm, waaneer Finland, nadat ho.
zijn, door de geheele wereld niet sympa-
thie gevolgHen sir'jd om zijn zci'sl.n-
A&gheiA, ten slotte doorgevoerd 1 e
door de willekeur van derden weer on-
der het Euss'iselie juk zon worden ge-
dwongen. Wij kunr.en de aan Dt
on de Oostzee grenzend© reeidstaten net
aau burgeroorlog en an.^reliie pxi.is?/'
Wanneer deze siaten met ons overo^n-
korr,s:en hebben getroffen, is dat eea
zaaj't, dio de wereld slechts van nut kan
«zijn en waarin wij niemand zullen I
meespreken. Evenmin znllen wij de vre-
de-verdragen raet de Oekraïne, Rusland on
Roe-nenia aa.i de Entenl ■ ter |
(ing voorOepsen.

Men ziet dit is duideijk: de Duit-obe
regeeriug weigert ucg steeds de vi
verdagea" ir. het Ooslen aan ai'deivr oor-
deel té onderwerpen.

Daarmee zo-i reeds ganocg gezevu
Het is eea dorr de Geattiee-dfin omaoge-
lijk to aanvaarden voorwaa* do.

Merkwaardig* is in de1 passage ooi-
dat de viee-kar-selier oi*er het huidige
Rusland precies eender spreekt nis
het le-iuiehsclie. Ook nir heet bet op-
nieuw, dat de „randvoiken" niet onder
het Russische j.r. k mogen komen. Dat
juk i's de verbinding met de Russische
Roode Republiek, waarover Yon Payer
zie:* trouwens op eenzelfde wijze uitlaat*
al» zijn Keizerli.ke Moesje- kort geleden
tot den Dictator der-Oekro.ii.e.

Eigenlijk zo: den wy hiermee reed<
ven volstaan. Maai* de vordeie ..v
voorvaarden'" zijn och neg wel v,
denswnard

In de' eerste plaats ei eet ik* vicc-
kanseiiür : terugrrave vaa alle kolo
die Duitschland in 1914 bezat,

Mr.n weet " ook dit is oer onmo
lioid Koeh .'lapari. r.och 3e groote Domi-
nion* var, let' Britsohe Pijl.* znrrden, na
hetgeen er ge'ic ;rd r-. daa* ooit meeir
voor te vinden zijn. Na Sa vervulling van
deze voorwaarden — over le boiidgeno'j'en
van Dnitschland zwijgt de vice-kanselrci*
merkwaardigerwi.zn — zon 1'; it-e'b'
reid zijn België en Noord-Frankn.k to
ontruimen.

Kr, hot tot stand komei van dea vredf
begrïjpe men wel.

k-ea ))°' imißg*' :>v*rt België it
dan e*, onwel gewens c 6 t, d.w/2. nood»zake.iJK. Ea een overeenstcnaniat', dieBelgië tot eea Duitscben vazalstaat zoninnk.*n

ï*e * overeeris'.or.ruiing tussefce^en ons, zal des te gemakkelijke»
Zij.i, daar onz* economische beriangen vaak
! i looiiea en België op Ons al>

' aairgev*, e=:eu is. Wij hebbeo
"eu reden om to botwij'eien, dat<K

I ; rolien Vlaamsehe quaestio Aoat
in den zin van rechtvaardigfaeid

'..smansbeleid zal worden opgelost.
Hot is huichelarij, België ais een on-

g slachtoffer van onze -politiek voof
te arolleu.

Ook vaa deze voorwaarde" geldt, dat
zij op zie vzelf en afzonderlijk beschoirw3|
reeds eea volkomen beletsel voor tW

was de yice-kanselier wei
' zoo gesd cru (e veile laren, dat Duitoch-*lai*d afziet" van oorlogs^b'atting oftewelschade locHsteliing. (Men weet, dat het daSowjet-republksk, door baar het mes opi(
keel te zetter., gedwongen leeft tot onge»
telde m'dharden schadeloosstelling te leve*
ien, «lc eerste betaling daarvan beeft xeedt
plaat» gehad)

Duiisclila d ziet Lier niet van af, onw
dat lic" er geen recht op heeft. Maaï... , wit edeimoedigiieid eu cige-Aelaiur.
Omdat de afdwinging van dore voorwaard»

i zou kosten dan zij zou opbrew
gea Iet zo-: met*, andere woorden gee»
„inakie ' zijn.

Na ve-vuilijg van al deze voorwaarde*
zor de Duitsche Regeeriug dan w°.l Vfilleat
tiadu in het tot stand komen vaa een(
volkercnhond, irrtemationale scbeidsgcröchv»
to*r i.-i een overeenkomst betreffende „göt
lijkmiftge'* ontwapening.

Doei altijd zoo. dat die ontwapening isde cersta plaats de Duihehe te^enstan*dors zon treffer,. daar na en den Oorlog»indien zij hom winnen, zuiten wir.nondoor
de suprematie ter zee. Duirschla.id echs
tor. tegt von Pa.or, zal juist op vrtj-»
Leid der zeeën en zeestraten' 1 enz. ml
sleikn male sta;>n.

Pehoe en wij na hetgeen wij vroegerschreven, er nog eens op terug ie wijzen,dat de „bereidwilligheid" om op zulk»
voorwaar den toe te treden tot een „volko*
renboird". nadat eerst dovoornaamste prirw
tips. waarop zulk een bord zou nio6teiJ(berusten, bij het vredesverdrag zelf terzijde zo-iden zijn gesteld, milder dan niet»boteekent? Voorloop^ Knjft er nog eenooove^omelijke klove bestaan tusschen d«

moo-ie'oo3l-.eid'' der Duissehe -massa's e»do voorwaarden der Duitscho- Regeerins.
v. B

Partijdgenooten.
Dii'sdagavoud wordt &sa groot aantal

orders voer de ope*ib-K3 vfcüjadciiDg
met Wijnkoop en v. rta-.-aie.jn verwacht^om 8 uur, Drukkerij Amstol 85.

Lateu er da- velu or>mu*n.
Het 80-rhiur S.D.P.

OUDER HET MES
Hoog bezoek

(& V.) Voor de deur van het Maria-Paviljoen over bet Ooaterpark, saan kind*»ren, een wriemelende hoop se; ireeuwende e»joelen --n. Agenten rireVecren teve*r-geels de ord© to handhaven", zooals ó»
in de gebruikeUike vakterm luidt Er komen'
meer agenten, veel stille dienders en ca*
stel fotograven. Dan bekruipt die mens h «
een on'-egrijpeli.i're zenuwachtige onrust Z»
wriemelen door el-aar, doen drufe. jasaa
menschen ca kinderen op-

In de v iet — auto's kou en de
heek om rrden. hl r ''en 3h-*rt pe"3-
auto's. Portieren vliegen Open en een vrouw
stapt uit, gevolgd door wat mensehei ca

loemea beladen officier Ehi
h'jlis zijn ze Mnnen, of de deuren gaan
weer open en statig dailt de optotfht de .roe**»
«-ecu* af Fe - e -zond behangen aap —'\
bleek hij nade. i eVyken een chauffeur te
scr'jn — morrelt aan bet portier. Kindren
joelen en r — men buigt en razends <3e vertooning verdwenen. Grootemen ei.en staren in snraketooze verbazing htfgroote, wonder na, dan speelt hot druhk»woelige leven weer over de zonnige straa*
en wi-5 h! eü*e herinnering wee;, zooals e-meen and» e colf weespoel-m zal het M'kvalse!.,- in onze lieve, aezestonde' wereal



Ingezonden.
Troalsto—Wijnkoop.

(Slot.)
andere woorden, eu om dilSbooldpunt,

'araut hierom gaat hot, zoe, scherp moaeiijk
te doen uitkomen: Lenin heelt in de buuen-
ilandsche politiek de arbeidere als dovl, de
redac.io heat de arbeiders als middel.

rki deze pol.t-'e-li is voor de Itedaciie de
„wit .e.ijVheid '" sJH poiitieue deel (dat zij
Voer de ar-.ohkrs verbergt), ie berel>en,
e-at is voor do KeoVtie de „werkeüiiheid".
"hu wie da: poaaieii© doel niet wil, die ziel
de werkelijkheid niet.

Hoe brengt dl; allea ïraelstra in de lier-
[jnnering! Deio bestreed ook aileen de kje-
ifikalea-, aa zweeg slnw over de Liberalen-
jEn als wij aantoonden dat beide even ge-
vaarlijk waren voor de arbeidersklaeÊe, dan
Waren wij fe.r.enarm' , „talinudisten', doe.-

. n eaz-, dan zagen wij de werkelijk-
heid niet.

Maa,i* e-tenele tegenover Troeletra vroeger,
gel-ltt nu ook tegenover Wijnkoop voor mij
èoii heel andere „werkelijkheid.

Evenals toen tegenover Troelstra er maar
een werkelijkheid voor mij gold: de Een-
heid vem bet NeJeriandsche Proletariaat te-
lenever Klerikaal ca Liberaal, zoo geldtnu
Voor mij tegenover Wijnkoop en van Rave-
lijn maar één werkelijkheid: de Eenheid
Vaa het Inr^rnationiüo Proletariaat tegen-
over de belde groepen van bet Imperialis-
me, tegenover het geheele Imperialisme.

Ik waarschuw in deze artikelen de parlii-
Sfn.oolen voor dezo buitenlandsche poUüeK
er „Tribune".
Want wat is het doel van deze politiek?
fffa.irom zwijgt de Redacüe over het En-

jte.te- Imperialisme? Waarom schpijit zij er
niet telkens en telkens weer artikelen te*

'gen? Waarom worden de artikelen die an-
deren schrijven, zoo laat mogelijk, of niet
geplaatst.? Waarom worden paißjgetiooten,
jdie tegen deze taküek ingaan, vervolgd?

Waarom schrijft de Redactie geen hoofdar-
jtlktf.en tegen Engeland en de Vereenigde
jßtaten, nu de laatste in Frankrijk een leger
"morman dat een groot gevaar kan worden
■voot de Europeesche Tevolutie? Waarom
scfarljft de Redactie niet tegen het Enlente-
Impeiriaiilplme, nu het in Rusland de Rue-ei-

'aohe Ref.olufle vermoordt?
Waarom zegt de Redactie niet waarom zij

'deze talctiek vcJgf?

Set kan niet zijn om ln Duitschland do

Ïevto-lutia He baspoellgen. Want de Duitsche
evolutie zal goen dag eerder komen, albe-

"lrijilt de redactie hot Entente Lnperiafomo
niet. Trouwens, als dit haar doelwas, waar-
"♦m zegt zij bet net?
, Het kan ook niet zijn omdat men de ne-
derlaag van Dvi BCliland vronßOlilk, opdat daar
&o revolutie kome. Want ook die nederlaag
van Duitschland fcomt geen uur eorder als
pion over het Eniente- Imperiaßspie zwijgt
Jfen kan todh Immers het Duitsche en bet
En?«"sehe be>ide, bestrijden en het Dul*sohe
las evenveel als nu albreuk doen.

Waarom is het dan? Waarom zwligi men
bvar he* Engelsch-Amerikaaiische imperla-
Naie?

Ik zal het u zeggen, partl'geuooten.
Het doel van deze politiek is:

I Mach*) te bekomen, politieke macht. 9tem-
taien en zetels. Maar op deze manier ver-
farefren ma-eht zal sehijnnwïtt zAJn.

"Wamt zij is verkregen door het verbergen
yen ie waarheid omtrent 4e buitenilaiidsche
,Verhoudingen, en «il ls in strijd me* de
waajrheld
, /Wal zullen de gevolgen ziin van deze po-
litiek?
j Mon zal moeien blijven steunen, mea steunt
pn al, op a-lerlei elementen onder de kle-
vers die an'i-Dntsth zijn. Aan deze zalmen
l»ioete:i blijven toegeven, ook in andere
Vraagstukken. Andere verliest toen zijn
L*maeht'\ Dab kan als een kanker de ge-heele binnenlandsche politiek bederven.

Mea tal ook ln do Kamer met anti-Dhwt-
schle elementen moeten konkelen. Men ziet
het al aan Koliliek. Deze zeide openlijk : lk
hen antl-Duitseh. De redactie zwijgt sluw
over de Entende- Maar dit ia in de prakti-
sche porifek hetzelfde. De 9- D. P. zal
met Kokhek meegaan, omdat zij feitelijk bel-
te alleen het Daitsdhe Imperialisme bestrlj-
Jen.

Terecht heat Kolthek's bestrijding van de
Bols'owfi-Ï en steunen der Entente bij vele
parttjgenooten veronHwaardiging gea*(|kt. -
Maar het schijnt, dat de partiigeaooten nog
jnlet inzien, dat de schuld h-ervan ook bij
|de „Tribune*'-redactie ligt, die de lezers niet
; he.(t Ingelicht over het wezen en het doel: van he* EngoUch-A.merlkaansch Imperialis-
me.

In de partij zal deze buitenlandsclie poli-
tiek der redactie de ellenaijsto gevolgenbeb-

;be*>. Want men z-ri, de~ laatete maanden be-
wij'.e.i hot reels, de oppositie, dde tegen zulk
een p-di'iek korren moet, met alle midde-
len Wachten te vernietigen

In de „Tribune" aal men een dnbbeSzin-
tAso politiek moeden voeren. Om depart'ége-
noken tevreden te stellen in schijn voordo
Bo'6'e-wik'e, om de anti-Duitschere tevreden
te s'e'leu tegen Duit*-*chland, vóór de En-
tente. ' ,

In do Ka-ner men een politiek moeten
v-eren vóór de Ent-.-nfe. Men ze.l voorstellen
moe'en doen ó; spreken voor een toenade-
tingspolbi* tot haar (b.v. om graan te
kri'cen!) In plaats van een inteTnat>ona{e
bollï'k tesen alle Imperiedismen, zal men
een anli-Duiißohe, pro-En gelsohe politiek vol-
gen. Wol-e gevolgen dat hebben Kan,beneet

r niet te zeggen. Men kan plotseling
de partij voor een feit stellen, dat de partij
ni t' heeft go-.vild.

Op de internationale congressen zal men,
eve-a's ln de oude Internationaae, in schijn
lerei het gebode kapitalistische Imperialis-
me optreden. Maar la het eigen liand, thuis,
ln wtTkelijkherd. tegen één, en vóór het
and-Te Men zal dienzelïdcn strijd tus**caea

3'd en scM.ip, tasschefi) waarheid
en belrog krijgen als ln de oude internatio-
nale vóóf den oorlog.

Maar bovenal: de bultenlandscbo poliiek derj,,Tribune*' zal tot gevolg hebben flat Ac la»lterr.a.*lonnTe ïlenbeid van bet ffeTeldpXOleta-
Jylaai ne.et tot stand komt Wan* nooit Iftjljit

Eenheid! komen, zoolang een deel vaai het
proletariaat bet eene Jmperiofiiemie stelt bo-
ven kef: andere.

„aaesehuw door deze ar.lkelen de par-
ttfgenooten voor deze buitenlandsche politie^
der „Tribune", en ik reep hierbij alle par-
Öigeaootea op om deze politiek niet 10 vol-

maan de redactie te dwingen tot oven
sterke bebiüqtling van bet r^agelscïr-Amerii-
ktoansche als van het Duitsche Imperiaiis-
me.

Do nationale e.i intcrna-sonale positie der
$"" D. P. had schitterend kunnen zi.n, als
de „Tribune', als de partij een open poli-
tiek tegen heide' Imperialismen gevolgd
was. Nu is zij dit niet. Zij b dubbelzinnigen valsoh, eh de plwtij dreigt wederom"hierdoor, evenals in 1903 de S. D. A. P.,de oadergann-.

Maar nog is het aïëdëparlj
dit biziet en de redac.ie terugdwingt naar
den eanig Ju's^n weg.

Maar hoe dit zij - misschien is weer
nlouwo strijd noodig — ik en veile andoren
zullen niet dulden dat deze poUttek de po-
litiek wordt der S. D. P.

Wij _ zullen niet dulden dat in plaats van
een binnenlandsche reforau3tisohe politiële nu
een buitenlandene roforuiiettecihe politiek
komt.

Wij hebben net het binnenlandsche moeras
overwonnen om nu in een buitenlandsche te
Verzinken. Wij znllen met allo m&eht trach-
ten to verhinderen dat de NoderlandEclie ar-
beid,r,klasse nu ook nog ln dit moeras ver-
zinkt.

En evenals de taktiok die lk tusschen1895 en 1900 in do binnenlandsche piolVtiek
teren Troelslra begon, nu ten slotte heeftgezogev.-e-rd, zoo zal de taktlek die wij nufegen Wijnkoop ln de buitenlandsche politiek
voeren, zegevieren. Geen zwijgen of verber-
gen, geon onderdrukken van onze meening
zafl hem helpen.

De Eenheid 3n de hoogste mate, nasast doéé*n%e eisch diiea de tijd nu stelit ewn hetInternationale proletariaat, en deze Eenheid
wordt alleen bereikt door boe openlijk enevea sterk bestrijden van het Imperiaüieme
der beide groepen.« September 1918. H. GORTER.

Onderecarlft van de Eedactie.
Wij zijn niet voornemens op dit jongste

ingüonden stuk van pg. H. G, opnieuw uit-
voerig in le gaan. W3j zouden dan! slechts in
herhaling kunnen vervallen van hetgeen eon
en andermaal door ons en de laatste maal,
In den breele, dcor onzen medewerker pg.
v. L. naar aanleiding van Gorters eerste
stukken is opgemerkt. Een dieeusaie, wasrln
de eene partij, zooals ln dit geval, de argu-
menten^ tegen, hem aangevoerd, eenvoudig
alfl niet bestaande behandelt, kan niet vrueht-

|baar zijn.
Wij hopen en verwachten trouwens, dat

Gorl-.T spoedig, d.w.z. op ons Congres, in
November ln a'.aat zal zijn, zijn kritiek op
de buitenlandsche poiiUekl der Rebaclie mon-
deling zoo breed mogelijk te ontwikkelen.
Wiö hebbon, na hetgeen er gebeurd is, mee-
nen wij, het recht dat te verlangen. En
wij twijfelen er niet aan, ol Gorter zeil en
de aleleollng, waarvan hij lid te, zullen het
noodige doen om hem hiertoe dn etaat te
stellen-

Slechts een enkele opmerking moet ons
naar aanleiding van 't bovenstaande van 't
hart.

Gorter heelt aan zijn polemiek in het
hier boven staande stuk een vorm en een
pe:*seonlijke toespitsing gegeven, die, indien
wij zijn woorden volkomen ernstig namen,
eiken band tu»schen hem en one onjherroe-
pélijk zon doorsnijden. Gelukkig of onge-
iuktóg. naar men wil, kunnen wij dit niet.

Gjorte/s opmerkingen getuigen ook in dit
jore(gsto stuk, telkens en telkens opnieuw

var» een zoo volslagen gereis aan kennis osn-
trent de politieke feiten, gefoek aan kennis,
Zonder welke alle politiek slechts pure fan-
tasterij ls, dat hetgeen anders onbegrijpelijk
sou zijn fa. zijn polemiek, daardoor ver-
klaarbaar wordt.

Op den bodem van een uiterst gebrekkige
Kennis der #3i;en laat Gorter zdch door zijn
hartstocht meeale-epen tot uitingen als deze:

„liet — (namelijk het niet schrijven van
zekere artikelen) — kan niet zijp. om ln
Duits-ehlauad do revolutie te bespoedigen.
Want de Duitsche Revolutie zal goeji dag
eerder komen, al bestrijdt de redactie het
Entente Imperialisme niet. TROUWENS, ALS
DIT HAAR DOEL WAS. waarom zegt
zij hot niet?"

Deze woorden - wij willen er overigens
niets van zeggen - bevat.en, bemerkt men,
de Verandetr*jj.elliing, dein argwaan, de ver-
denking, dat wij zelfs de Dudtßcbe Revolu-
tie niet zouden willen, laat staan de Revo-
lutie in de andere groote landen en in ons
eigen land, waar wij nu eenmaal hebben te
bandden. Zulko absurditeiten kan mee, he-
laas, nieï weerleggen. Miei gelooft ze olmen
gelooft er niet aan.

Vervolg
Nieuwstijdingen.
Amsterdamsch Nieuws.

De eilanden in verzet tegen
de uithongering.

De positie schiet hongerige
kinderen neer.

De uood dti honger, liet gebrek aan do
allereerste, volstrekt onmi.sbaje lcvensbe-i
hoefren is in de arbeiderswijken ten top-
punt gestegen en niettemin wordt van da
bungerrantsoenen nog dag- aau da^j ileta
afgenomen. Voor een weck va.r zeven
da«e'i wordt maar voor vier dagen een
middagmaal verstrekt van aardappelen, dia
meestal zoo rot zijn, dat de helft er nog
vaa moet worden weggesneden. Die vier
halve maaltjes aardappelen met een hap
breed per dag zijn alles wat het arhei den-
de volk te eten beeft in een neeic week.
En nog dagelijks, zoc we r eeds zei.den,
wordt vam dat ra-tsoen nog weer iets af-
genomen Nu is helt weer de melk. die
verminderd is, terwijl wat dan nog als
melk wordt geleverd, zoo met water is
verdund, dat het ien naam vau melk niet
verdient.
Het voedselrantsoen is nergens zoo

gering op de wereld als hierI
In geen dor oorlogvoerende laadeo zelf*
woidl' zoo sciirikkel\jfc honger geledon ala
hier te lande onder de arbeidersbevolking
de1* grooto Bteden. Nooj.t kan men zich
mee- eens verzadigd eten ca dagelijks
wordt bet rantsoen kleiner. De mannen,;
voor zoover zij bet ongelukkige tapje
broed dat er verstrekt wordt, niet hun
hkufcieu uit dea montl cteu, gaan ongo-
rl£ naar hun werk en vinden bij thuis-
komst of niefs of toairr een half of een
kwart maal. De kinderen loopen hongerig
rond, moeder heeft niets voor ze, moeder
«elf eet heeleniaal niet Het etenj
uit de Centrale trog, smaakloos, goor,
onooglijk, is als zuur, dus bedorven, als
men Let thuis krijgt en moet voor eendeel worden weggegooid, wijl het volk
no# lieyor hoiiger lgflt 'dan zidb laat ver-
giftipen. Zoo sleept het volk van de
hoofdal ad zh'i leven voort, steeds ellendU
ger ou hopeloozor, ten prooi ook nog aan
vervuiling door* zeepgelrek, en wei-naast dooi*
gebrek aan kleediiß en schoeisel, niet
meer in staat pp straat te verstl ijnen. Eö
dat, terwijl
zij die geld habhen nog in overdaad

en luxe kunnen leven.
Etv prolctadaat, 3at rustig veibongart

temidden va'i overvloed, dio naar door
een bende vaa ivoekerepjle egoïsten wordt)
onthouden, is niet beter waard. Een deel
van do bevolking der Eilanden heeft gis-
teravond de in overvloed levende autori-
teiten van Amsterdam Ie verstaan gege-
ven, dat het ook z\jn deel wil yan wat
er is, en niet naar bet ideaal van Tclle-

stalletjes zonder kik
in zn krotten wil krepeeren. Een mor
jdê,to uitgehongerde mannen, vrouwen en
kinderen schoolde tarnen voor bakkerswin-
kels eu eischte brood, men belegerde pak»
huizen, waar de voorraden zitten voor da
bourgeoisie, ook winkels vau manufactu-
ren, die zoo ontzettend van 'den nood pro-
fitecren, en dagelijks hnn prijzen verhoo-
gen. De -waakhonden der~ he-zitbers ver-:
scVenen toen spoedig teu tooneele. En
bljkuaar had-dia zy instructies meteen op
de hou ,eï*igo menigte in te hakken en te
schieten. Wat ze dan ook hebhen ge'da,in.

Nergens ooit zoo'n bloedbad als
in Amsterdam.

Hoewel óvral de politie tocir ook
trouw en braaf haar t-u'ak als "wachthond
de.* bezilto-s vervult, nergens treedt ril
zoo beestacltig op als in Amstaidam.BQdeze uitbarstingen vau volkswanhoop val-
len nergens ooit zooveel slaehloffers al-:
inde,,sociflal-dcmoiyatisoh: * bestuurde hoofd-
stad. Blijkbaar luioV daar het parool, dat
de politie mee Li egt xan dat „socialist
tisch'' stadsbestuur': sla maar dood, wondt)
en vcrmiak maar wat jo kan.

Gisleravond zijn drie kleine kinïereu met
sol*jo,.v.ouden naar het gasthuis gebracht, —Een dier kinderen werd het been onder deknie doorsehoie.i, bot tweede werd be neus
Verbrijzeld, Ie: derde werd in de, k-aak ge-
schoten. Een 27-jarig persoon werd meteen
sal.e'houw over bet boofd en steekwouden
over het gausche lichaam in het gasthuis
opgenomen.

Lic de laatste geval Wijkt, hoe de poütia
op'x.elt*. of ze vallen in grooten getaïeeen
enkel persoon aan, of_ ze wonden r.eds ge-
Woeden nog verder. Als da Amsterdamsen©
poluio „optreedt", zijn degenen ex liet erg-
ste aan toe, die gewond neervallen - diekri'„e;ou van eiken agent, die la de nabijheid
is, nog een paar wonden er bij.

Hot hoofd der politie, de burgemeester,
met zijn sai.olie;ea de wethouders, wier
lugubere taak het ls to zorgen dat het ver-
hongerende volk stiekem en stil zonder tokik-
ken den hongerdood afwacht, en voorts te
zorgen dat de bourgeoisie bij haar weelde
en overdaad 'geon last krijgt van het hon-
ferige „schorem" der volksbuurten, die lui,

aarvoor gesalarieerd en in s:aat gesteld ook
in weaUde en overdaad Ie leven, bespotten
ook nog he: volk met een komediovertoon
van medelijden ca wat dis meer zij u e de
doer hun tceloen en ree: hun hulp (jothon-
gersnood gebrachte en vervolgens op hun
hevel r.eerges]ogen en neergeschoten kinde-
ren.

Arbeiders van Amsterdam, degenen die op
{Cat'.enb'irg streion voor voedael, ook voor
u, zijn door Teltofeen-Wibaut's kozakkeu weer
beeslaclijtg' mishandeld — weet wat u daar-
tegen (e doen staat. En weet, dat do bour-
geoisie en haar gesalarieerde handlangers
jJlctiius respect hebben vpor dit esjuc: mas-
èftie revolutifinaio stakin^sactóal

Openbarevergadering.
Groote openbare vergadering op Douder-i

fla^avond S£ u'ir, in Handworkers Yrion-i
dciikri'ng Sprekjers: W. v. Bavesteija en
D. J. Wijnkoop. Onderwerp: De rr-OG'-d--
aanslagen der bezittende kias.se internatio-.
naai op de revolutionaire leiders der Ar-
beiders ; Leiiün, Torn Mooney en Hay-
wood.

Arbeiders, allen op ter vergadering
te protesteeren.

Vrouwen
Denken de \ rouwen eraan, dat de Key,.,

£oe- Yr. iSond hcdea Din^da£avojiü cur-
busver^ade'eing i ebben bn de Jong, O. Z.
Achterburgwal 47 ?

Ail'id. preven l-, daa 1: leb een leerzame
avond wordt. Lr 20! tevc.s verslag wo*>
deu "utgobraeirt van onze afgevaardigden
naar Whba-it. Dus kcuü uw plicht.

Het Bestuur.
Uitbreiding Spaarndammerstraat.
il. en W. stelten de gonteenteraad voor,

Vo|St te stellen eon pian tot herziening van
het bij raadsbesluit vaa 29 Januari 1913 ,
vastgestelde pilan van uilibreidiug neet be-
tre-hing tot de gronden, gelegen tus.ecben
den Spaarndammerdilk, do Koog-straat, do
Oostzaawatrcia,*, en de HearLrugetraat, zulks
overeenkomstig het door B. en W. bij bun
Épioennde voordiracht overgelegde ontwojpi,
en daarbij ejn gedeelte van den grond, te
bestemmen voor den aanleg van s'.re.tcu ,
pleènon en plantpoen,

Waar blijft het eten van „Kinder-
voeding”

(8.M.) Naar aanleiding van het s.ukjO hi
uw blad van j.l. Zaterdag getlfcekt: Wat
misselijk tuig toch, he: volgende: Üok mijn
kinderen zijn door deu nood gedwongen ge-
bruik te maken vaa de seboolvoeding. El-
ken dag komen ze daar van thuis en vjra-
gen dun nog om osen, om reden ze maar
één schaaitjo e.en krijgen, en ajs ze, als
Olivfiex Twist, om meer vragen wordt hun
geantwoord: er is niet meer. Ove» do kwa-
üteit wil ik hel nior niet hebben (ik hoop
dat na het medegedeeSdo van Wesseïmgh,
daarover meer lidht zal worden ontloken).
Wel wil ik op het Volgende wijzen: als er
niet genoeg een voor de kinderen is, hoc
komt het dan dat de schlilenboor, wonende
Bloemstraat 152, alle dagen bussen eten van
do kinderen-ke lu; on bjj zioh beeft en die
des middag9 om een uur ol vier, aau zijn
deer verkoopt tegen 11 ceut een liter? Zou
hei niet wenschelijk ziju, dat hier een on-
derzoek naaof werd ingesteld?

De A'damsche wethoudersvaoature
E© reohtsei-e raaüselub hielt gister in baar,

vergadering de-n heer W. de "Viugt, anti-re-
volutionair '-lid \ian den gemeenteraad, aim.-
gewe/.en als haar candidaat voor bet tijde-
lijk wetfeoudersehap. Aan de overige raads-
fracties is verzocht zijn candidatuur te süeu-
nen.

Dw hex De Viugt js, naar hij hee-tver-
klaard, bereid he wethouderschap op zlcii
te naaien.

Hot moiet- de bedoeüng zijn, dat de üidc-
lijke wethouder die a.p Woensdag gekozen
Wordt, na do !e houden verkiezing van ©j-in
raadslid ook dofir-Jief het wélhondeesamb'.
zal blijven be'cleeden.

De Raadsverkiezing in district VI
De burg|ime.s:ei* van Amsterdam maakt

bekend: dat in het kiesdistrict Amsterdam
VI een vertdeing van een lid van den ge-
moenteraad moet plaats hebben; de dag der
caiididaatstellirig is bepaald op LiiißHag 1
Oolobcr en do dajgen van stemming en h,-r-
-stemming — /.oo dio noodig mochten zijn -onderscheidenlijk op Dieislag 8 October 1918
eu Dmsdag 15 October 1918.

Doodelijke val
ln do Binnenvissclverßstraaf is de bewaar-do juffrouw Helwig-Tolman van de trap ge-

val,en. Do ongelukkige was onmiddellijkeen
lijk.

De sleutelgeld woeker.
Tot eon van de vele praktijken dio door

woningwoekeraars worden toegepast teaop-
■plehte van personen die een woning willen
hurea, beheer^ bet eischen van z g „sleu-
Jelgeld", een bedrag soms van honderden
guldens, te betalen als vergoeding aan dea
betiaddelaar voor de „gumsit'* dat hij aan

woning heeft geholpen
Het eischen ca iv ontvangst nemen van een

dergelijke vergreding is bij de huur-ommis-
siewet strafbaar gcs*.e!d. maar in den regel
bcteralt het slachtoffer do woekerpT.ö.imc, den
hemel dankend dat eiuèleiijk een '.vonang ge-
gevonden is en... er kraait geen haan naar.

Vrijdag eob'.er hadden twee zulke v.oeker-
aare zich voor dea Ams:"r.lannschen kanton-
recht r te verantwoorden.

lïe. betroi zekere J. v. S-, opzichter van
e m woningmaaischappij, die een kautoorbe- i
dienle, die op de Da Cosraknde ad. 1500
per jaar een woning huur Je, verplichtte tot !
het sluiten van een tweejaars kontrakt e*.i
bo en,'ien tot het be.aien van een slcutei-
preeuie al. f 200. De kantoorbediende ging !
door den woningnood gedwongen op dezo ]
voorwaarden in.

De beklaagde verontschuldigde zich door te j
zeggen dat deze handelwijze tegenwoordig :
usa .co was. in den regel bieden do huur- j
ders de premie zelf aan, maar in dit ge- i

val hal hij er om gevraagd.
De kantonrechter kwalificeerde hekl.'e ban- \delwijze als het misbruik maken van den '■! bijzonderen woningnood.
He-t openbare ministerie beschouwde h^t I

bedongen sleutolgeld" a's onrechtmatig ver
kreeen, misbruik als hij jnaakte van Cc.,
noodtoestand waarin de huurder veeScenle.
Spr. meende dat voor dit geval de boete i
getijk moet stvan aan het gevorderde eleu-

I id. _ Da-r bsklaagde echter meermalen op
deze wijze de Huurcommlssiewet heeft ove,-.
treten eischte, het O. M. bekte veroordee-
line; tot f "00 boete, subsidiair hechtenis-
plrai'.

De tweede zaak betroi een wlnkciieTster,
die bij het verhuren ven een woning in de
Czaar Peterstraat f25 ..sleutel.ereV
,fi?fl *# Bp*w.»l.«ij dit balra^ later bai

leuuggageven, cischte het O, HL tegen baar
t :<0 boete of 10 dagen hechteuia..

UitSjüraak in bei.'o zaken over 14 dagen.

De staking aan de Cerss.
In do bovenzaal van bet gebouw ,Con*

cordia'; op het Weesperplein waren gieter-
avond do stakende bakkers en depa-Jiouders
van de broodfabriek „Ceres" te? vergade-
ring opg-eroe^en. Een flink aantal vrouwe.i
bal mede aaa dien oproep gehoor gegeven.

Door de ho.rea Goe.ds.iit en GLoedbartvan
den Alg. Bond en de heer 6. P. van Tol
namens de Kooms|eihj(Katholiieken Bond werd
eene uiteenzctlisng gegeven van dein e-tand
Van he* conflict en WerJen devrouwen aan-
gespoord flen strijd hunner mannen, dio ot
fcoo f.'jiiilüite-T'e'iïl voonataat, moceUïg t|o blijven

'.0.1.
i)o avoird werd opgeluisterd deer zang

eu voordrachten.

Gemengd Nieuws.
Hervatting spoorwegdienst A'dam

Weesp
Jlogeii, Weo.'.edag, wordt de dieust 'Ara*

sterdam—Hilversum— «Imersfcort hervet.
De t>cinm zulleei 10-15 minuten vro-s*

gei* vertrekkeu dan op de dienstregeling iv
aange^eve j

Hoserwordt omgesprongenmet
het „menschenmateriaal”.

Dr. Dupont van Ernrelo schrijft in ,<De
S.an-laajd":

'ie-gen den kant ven een droge sloot
laji,gs e-en^wdiand ligt een zwaar verwonde
suiitaat. ten zwak beeld van lccnpgraaf-el-
lende.
Bij mijn a.m'-comst v'.nd ik hem omgaven,

van n'cb-doende onderofficieren en soldaten.
Oojk eenige hospitaal-soldaten me\ hran-

O-Tffd ca verbaiidl^stie.
Ee ar.ne jongen hoeft zelfs geen nood-

verband oui. Hoe een noodverband moet wor-
den aangelegd, v-eet niemand. En elke sol-
daat draagt iv ooüogtijd een noodverbosod
bij zidhl Moeten zij dan het gebruik niet
Uen-jeta?

Ik Verzoek don bospitaaft-soldaten, den
zwaijrgebouwdcn jongea op den brancard t»
leggen. Dat kunnen zij niet.

Ik moet ze wijzen, hoe zij dezen jongen
moeten opnemen.

Kjrjgen do hoseitaal-soldaten dan niet ge-
eh'ld ta
regeld cursus ?

Zat? Geen tijd daarvoor?
Wordt den soldaten wel geleerd, hoe alt

eea Biederre iseli, vijand zij^Kle, moeten doe-
den; niet, wat zij mei hun noodK-erbandpakje
moeten dceni

Wal? Gen onderwijzers daarvoor genoeg,?
Ea als jo in een garnizoenseiad loopt, vel

je over de militaire dokters en gegradueerd
hospitaalpersoneell

Heo"t dó Staatscommissie voor het ondar-
zeek naar dun milit|airen geneeskumfllgen
dienst al rapport uitgebracht?"

De centrale trog geen gemeentelijke
instelling ?

*n de geheime raadszitting van Woensdag-
middag heelt de raad, naar men verneemt,
|$. ca ff. ge.uachjgd, ln hooger beroep tegaan tegen een beslissing van den kanton-
rechter, dje den eisoh van een arbeiders
aan de Contrale Keuken, tegen de gemeente
ingesteld, heelt toegewezen. De betrokjr.cn
arbeider meende, recht te kunnen doen gel-
den op nog een dag loon. De kantonlreehter
Stelde hem In 't geUJk; de gemeente echter
plaatst zlchi óp het standpunt, daft de arbei-
ders aan Je Centrale Keuken niet vallen, on-
dör he* We*rkliedenreglement, en da*} do Cen-
trale Eeujkeè, dio doof particulieren wordt
beetmud, niet aU een gemeente-instelling
moet worden bescljouwd.

A O V E 8 T EH f I E N.
Gemeente AwaStef^tlanta

DISTRIBUTIE M LEVEüMMEiI.
Op bon G 136 za! Donderdag 19 Septem-

ber en volgende dagen verkrijgbaar worden
gesteld I K.5. Ktesaardappelen h 9'(i
cent per K.Q.

Burgamssstsr en WelJiaudeis ian Amstatdani-

Piantage Schouwburg
(COLNOT <fi POON8)

Fransche Laan Tel. 5582 N.

H. V. „BlflÖT TOONEEL"
Directie: Gérard Arbous, Albert van
Dalsurn, Charles Ollhuijs, Coen Hissink

en Jacq. Sluljters Jr.
ESken avond 3 uufprecies

Otholln deMQO[
lllyiiU, van Venetië

Treurspel in 5 Bedrijven van
- WILLIAM SHAKESPEARE. —

OORDEEL VAN DE PERS:
„Het is van begin tot eind een schit-

I terende voorstelling geworden, die wed-
ijveren kan met het beste, dat op onze
planken door onze allerbeste gezel-
schappen vertoond is."

Barbarossa in „De Teleor."
„Het was een verheugend begin voor

dit nieuwe gezelschap dat zóó hoog
greep, en althans zooveel als dezen
avond geboden werd, reeds wist te
bereiken."

„Nieuwe Rott. Courant."
„Er was iets zeldzaam frisch in de

wijze, waarop dit jonge gezelschap va»
jongeren dit stuk ten toongele bracht*

Ad Interim in „Het N. v. d. Dao."
„Met deze opvoering hebben de eigen-

lijke kunstzinnige leiders van „Qroot
Tooneel" een proeve van hun wille*
zoowel als kunnen gegeven, Van

IDalgum en Hissink als spelers, Qilhuïjs
óók als regisseur." '

L. v. d. B. in „De Tijd.
„Een mooi begin. Moge nu ook naast

het „volkspublitk" dat den weg naarde»
„Plantage-Schouwburg" ln de Fransche
Laan kent, het „betere" publiek dienw<l
lecrcp. vinden." „

V.B. IN HET „ALQ. HANDELSBI»

Pï»sjzera van f 2.« tot f o.s***
■} i.W. JUIIIIPIJP «HMaPJWnJHaaaP■*■*■■*

£i£ TRIBUNE,

Reuolu^ana Ire Arbeiders w. Amsterdam, Donderdagavond allen naai* „Haindw» Vriendenkring'*!
cm te proiesteereii tegen de Nloordaanslagen der Bezittende Klasse op de H aden der Revolutie Lenin, Tom ftlooney. Hays&oad.-— V- ■ -— Sprekersb WIJNKOOP en VüH RüVESYEIJü u, v .^

_ - —
2



Laatste Oorlogsnieuws.
Het Dnit3öh Lont meldt mjelukte

tünvaliea tussc en Ailctte en Aisne.
-Vaa het Italiaau-che front .wordt ver-.

«Jogde gevechtsbedrijvigheid gemold.

Actieder geallieerden bij
Mohastir.

ot,; Aan het front bij Saio-fti'u is de strijd plotseing ontbrand. In de
bropolje ien, Gosien vaa

ir z;jn de 1 rvl^cke troepen
ten \x\\ groet olïensler begonnen, datreeds

eh eersten dag belangrijke resultatenheelt opgeleverd.
Ben 15en Sept. half zes in den ooh'eeid ,

i do i rauscj.eu en t-ervicre, na eenkïacihtVje artillerie- voorbereid eng do viiaude-
s.-hingen op de linie Vcternila-Dobro-

Pcljo-Voleel aange. aaien, die de Bulgaren go-
le 212 jaar hadden versterkt en een

■Ir Ii e. rVVare gedeelten vau het Maccdo-
B.seho front uitmaken. De eerste vjjandeüj-
ko positie is genomen ovei een front van
11 K.M. Het offensief ls dea Kelen Beptei»
ber vooetgeo, met volledig se.cees. De breuk
ls in westelijke richting uitgebreid tot aan&rodesj(utizo en voorbij Brazbanta, De geal-Keerdon zijn meer dan 8 K.M. vooruitge-
»otnea.

De Yo; go Slavische troepen hebben Ko.'.iakba*Pelkr; dat het vaornaamste punt is *lndezc
"'Teek. De druk d:r geallieerden houdt aan
Toli duavter zijn 3000 gevangenen en 24 !-a--aonne-n binnengebracht. De verhezen der ge-
Wieerden zin gerbeg. De Franechen en Ser-
vies vechten zij aen zij en wedijveren niet
*^vr in dapperheid. De Vliegtuigen hebben
aen b.ii.e-gewone activiteit aaa den dagge-

GEMEENGDEBERICHTEN.

Vredesnota.
Het antwoord wan president Wilson

Washington, 17 Sept. De 'iiinb't'.r van bid-
landsohe zaken beeft de volgeöde veritla-

"ii - algelegd:
Vk ben gemachtigd door dei pretidoa', re

rïT*Uren dat het volgende antwoord zal
ai-raen gegeven door dit land od de Oos-
If.riiksch-HonKaarsehe nota, waarin een on-
'"Vcdeele conferentie van de oorlogvoerenden

»erdt voorgeateld:, „De Vereenigde Staten
"n van meening, dat er slechts één ant.
"word is, dat zil kunnen geven op het voor-
del van de Ooatenrifkeeh-Hongaaraiöho re-
■eering. Zii hebben herhaaldelijk- en net vol-
<■"i-.cn duidelijkheid de voorwaarden aan e-
evcn, waaronder do Ver- Staten overvr »'e

,1 willen onderhandelen*, zij kunnen en
'l ni ceen voorstel overwegen voor een

' "'i' ntie betreffende een zaak, waarover zij
! aar positie en bedoelingen zoo duidelijk

uiteengezet."
Duitschlandontkent aandeel te

hebben In de Vredesnota
De „Vees Zsx" meldt uit Weenen: Gis-.eren werd bier, naar wij meenen te weten,

een telegram ontvangen, dat kin worderi be-
ichouwo ais een officieel commentaar op de"eebeurteniEsen: De Centralen blijven ceu-urachüg in trouwe wapenbroederschap, ook
ir. WOrflen op diplomatie gel-lod afzo-D.UerU.i-
uj wegen bewandeld

De Spaansche regeering als
bemiddelaarster

Naar jncn verneeait, zijn davcorsleilen van
"e Oo9.euri|ki?ohe regeering aau de geasso-
cieerde mogendheden tot het bijwonen van
"en vxedes-conferentie, door beiiiddeliug van
ife Spaansehe legatie te Weenen en verder
door haar regeering te Madrid doorgegeven
*an de Ver. Staten van Noord-Amerika» Fn-
teland en Frankrijk.

De Engelsche pers over de nota
De „Daily Chronlcle" zegt:
Het üostennikaehe aanbod is de eerste

'eehtetrecksehe toenadering van ds eene oor-
logvoerende partij tot een andere, wel e
Maats gehad heeit sedert de oorlog begon-
Ma iB . Als zoodunig heeft zij bijzondere be-
tekenis. Twee beweegredenen hebben de
nota ingegeven: de eerste is, dat zij dm
entente-mogendheden on -elegenheid wil berok-
kenen, door be: odium voor de vportze'.uns
Jan den oorlog ou ten te laden, de andera
*"; een werkelijk smachten naar vrede, 'lo
bei-1, in en Weenen beseft men nu voor het
*erst, dat de centralen den oorlog bij geen
"«gelijkheid kunnen .winnen en, in plaat3▼an 'net uitbundige gesuoef over de over-
winning, dat het begin van den ereuten Fe:-
»r-slag in Maart inleidde, is e n vrees ei-.; e
togst voor een nederlaag eu een ramp ge-
komen. Fe OoaUenriiksch» nota gaat center
wt van de verondei-?'elling, dat e;: rr-ea waar-
jcliijnhjieheid bestaat op een militaire over-
winning van een van beide partijen- an
*«t standpunt uit pleit zij voor Wede door
"cbikking. Niemand, dio ook maarr een grwn-
tjo nredcdopgen beeft, zou willen dat Ce
doodstrijd voor dezen oorlog oov maar cm
Ïag langer voortduurde dan yoïstxafct uOodi£ras, maar na al wat zij geleden hebban ipyn do cnteate-niogendbelen niet van plan i

"ilch to laten paaien n.el een vrede, die geea
kerkelijke vrede is, eu die alleen een nieu-wen oorlog zou bcteekenen op een oogeu-
\Mk, dat dea militaiis;en van Midden-Euro-pa celegen kwam. Naar de woorden yan

, President Wilson, streven wij naar eennieu-we internationale orde, op den grondslag
vftn de breede en algemeene. beginselen van

"«ebt en gerechtigheid

De „Daily Mail" schrijft: .Do uitnood'igiug
*%n Oostenrijk aan de geallieerden ie weer
«on vorm van den ouden Du.tschen truc £11« door Wilson in een meesterlijke re :e b-J
voorbaat op zij geschoven. De keizer is ue
«uikspreker. wiens Stem wij in dit Oosten-
Wksche telegram vernemen, en wij hcoren
saar,5aar, omdat de niMitaiTemeesters, onder wier
feefeag Duitseliland bloedt, bang zijp dat ais
£j terugtrekken of maar een duim terugge-

f^ngen worden, hun macht, zoowel mbiu-
SP- als binnenland, als een kaartenhuis m
Wl<aar zal storten. Zij hebben niet het oog

"* de menschbeU, marr op de ve'l'sbed
*3? hun eigen huid De houding van ac-

ls duidcliik. Zü ie nooit, gewijzigd
n'j eischen herstel, teruggaat, waarborgen,
ï? sejert de nieuwe Duitsche - * cdaden op
'""r-nsch gebied, bestraffing van .'" miarbtcli-
«ers. Ni,,.s wat minder jß> 7RI ons voldoen.
r'i hermreajn dcc viiand aan Wilsons
gierden: Ken verge'ik is onmogelijk, E*?" 11
""^e beïlissing keu 'eduld wcrlïen., Qewa gnle van : ,l 'lll!i: !l"
*Bi aaajr fren vernceuit, aan BelgiS ge-

Daan heeft, zegt de „Daily Mail" *. Aohte*
dat aanbod en de Oostenrijksohe nota schuilt
Hindenburg's wanhopige wensch om tijd te
winnen om zijn geschokte teoopea tereorga-
niseerau- Hij biedt den Belgen -«.veer een
„stuj.e papier aau. Sedert h* rraclaat van
Brest Kau nieruand de minste waarde aan-
Duitsche beloften hechten, ook al gaan zij
met de plecbtiggle eedcn vergezeld. Niemand
zal er tegenover zulk een schijnheilige truc
in loopen.

De Daily Express" : De Oosiourijksche
nota brengt den werkelijken vrede niets i.a-
der. Ontdoe de nota van haren woordenom-
haal tèn wat blijft er over V Een uitnoodiging
tot een geheime conferentie, waar geajacberd
eu de vernietiging van het militarisme zoo-
veel mogelijk afgewend zou kunnen worden.7.1%. die bet zwaard getrokken hebben, trach-
ten te verhinderen., dat zij door het zwaard
vergaan. De onoprechtheid van de nota ver-
raadt haren oorsprong. Hoewel zij uit Wee-
nen gedagteekend is, is zij in do Wilhclm-
strasse te Berlijn geschreven. Deze noti en
het vredesaanbod aan België, vormen ecu on-
derdoe! van betzcl'de plan, om do machü
Van de Hohenzolkrns in stand te houden,
liet iq weer een plan a la Brest lAtöwsk
Er kan geen vsrede ziju, fcoolang Duiteeh-

iajnd zijn papegaaliefrages over den „vcrio
digtngsoorlogv' hei-haalt of voor let crl-e.it
dat zijn verdediging tegen vrijheid en be-
schaving gericht is. Er kan weer geen con-
gres van Weenen komen, waar het eene knd
tegen het andere geruild en het lot van de
volken zondert hun goedkeuring besVs: wordt.

Het militarisme wankelt. Deze vredesma-
nocuvres ziin een onbetwistbaar boe.ij; daar-
van. Als het Duitsche volle zich ir-oer wil
behoeden om ermee e vailen, stalt het ean
dat volk om op zoodanige „voorloopl-e ■ re-
dlesvoorwaarden" aan te armeen, dlat het prei-
ten nut heelt en daarmee de dageraad van
een aannemelijken vrede aangekondigd wordft.

Buitenland.
Lloyd George

"Lp t^e itand van Lloyd George is aanmer-
j-.-o.ijk verbeterd. Hij houdt echter no-g steeds
het bed.

Vrees der Duitsche leiders voor
een uitbarsting

Hoo het onder de Duitsche arbeiders f.lsten spookt en hoe groot Ce kans is op <ca
revolutionaire uitbarsting in het niestreac-
tionaire land van Europa, valt ai lp, lei-
den uit de wanhopige pogingen die ele kei-
zertrouwe arbeideisloiders doen o.n den
storm nog te bezweren. Als in bet fioeiaal-
Imperialistische kamp leiders in actie komen,
dan is dit een zeker teeken, daN zich in Ce
'door hen misleide massa veraehiinyeien voor-
doen, die hen het ergste doen VTee./.ea, n.l.revolutionair verzet te-en de imperialistische
moordenaarsbende, een verzeb dlat omermij.(lelijk ook hen zal -wegvagvn. Bedoelde bi-
tters komen in Duitschlav.d weer in actie,
ergo vreezen zij weer revolueicnairo massa-
actie, die zij door hun optieden hopen op-
nieuw al te kunnen leiden en zoodoende 'n
de klem te verstikken. Deze afloMi*ng ca kar
potniaking van bet dreigend verze: beoo.eca-de leidersactie, beslaat in een bezoe.t van
een delegatie van bestuurders van dan Uut-schen rljkskaaselier ca zorgvuibliigie medvxlc o-
ïiag iv de pers van wat <!o .ld jgaKe ail<3-
maoil tegen den rijk^kcnselier heuft gezegd.

De woordvoerder der delegatie zrïid.e dan
bij dat bezoek mar hii niet heelt nagelaten
in de pers mede te deelen, dat hel Lenden
van eea delegatie bewijst, dat do erheideranog een restje van vertrouwen in de rejee-
ring hebben, hoezeer ook bijna bet geheele
volk door de binnenlandsche gebeurtenr-hci
der i laatste weken schrikwekkend moedecosis geworden.

Hij weea er op, dat het niet langer can
te zien is, hoe het volk; economisch voort-durend lager zinkt

Spreker weer er verder op, dut steels groo-ter massa's van de volksveeling worden af-
gesneden ; dat langs wettigen weg st edsmSndSsr gedistribueerd wordt, en dat zelfs de
arbeiders* in de oorlogsindustrie woekerprij-
zen moeten betaleu. I->e UchaaniSkrachtén der
arbeiders uenjen zörgHekkönd af. Zij kun-
nen licha,. eliik niet móeer verrichten, wa.
hun vroeger gemakkelijk viel- De opwinding
is^ dan ooit ontzettend! De schoonste \er.ua-
ningen moeten zonde.- uitwerking blijven,
„Hongerige magen zi.n alleen voor soep-lo-
gica toegankelijk.' De arbeider? willen net
langer hongerlijden, want oolc de rijken, lij-
den geen honger- £ c regeep.ng moet abso-
luut tto sluikhandelaara ophangen, alle le-
vensmiddelen in beslag ner.ea en voor het
geheele yolk beschikbaar stellen, de vleeseh-
looze weken ophefïen en meer aardappelen
geven. Geheel onbegrijpelijk zijn A; lua.ik-
zinmlgo prijzen voor schoenen, linneiegoed en
kleeren. Om de ondervoeding te paralyse-
ren, moet de arbeidstijd beperkt worden. De
regeering moet voor de arbeiders, c .-ongoed
als voor de soldatsrr, de benoodigdhe.le.i ter
beschikking stollen. Duitschland ïuoet er voor
zorgen, dut het arbeiders hoadt, dio tot
werken in staat zijn.

Volgens spreker werd de economische
nood nog verergerd door de onzeker ', wei-
felende politiek in het binnenland, Fere-eee-
ring-llerlling heelt de gehoopte Stabiliteit
niet gebracht. Fe verontwaardiging over do
besluitelooze houding in de kiosreehtkwes.ie
is tot kookhitte gestegen Grimmig verbit-
terd wendt het volk zich van de coaiediein
het Heerenhuis af

De regeering moet eindeirjk een mocht,
woord spreken, dea Landdag ontbinden en
het woord des kelzerp inlossen.

Nadat spr. zijne bezwaren had geuittegen
de censuur en den staat van beleg, eischte
hij ten slotte een dwldelijk eu onomwonden
aiwijzen vau de eischen der al-DuiaSehe-s
en ,',m,e ;ionisteu. liet volk wil al&ebeele
klaarheid, onafhankelijk van den tegenwoor-
digen militairen toestand. Juist thans, nu de
vijandelijke doorbraak verijdeld en een af-
matting der vijandelijke legers ingetreden is,
is het de beste tijd zich cndubbciy.inn'e; vcor
een vrede door vergelijk te spreken- Sle:htg
energieke daden van de regeering kuunea er
toe bijdragen de hu'.dige neoellljke tijden te
boven te komen.

Zooals gewoonlijk bil dit soort acties, was
ook de.iei keer weer het ïe-ultaat ae:-r daa
mager. Het bestond alleen in bedriegelïjk-
Welwillende woorden zonder iets :*r'jp- of

c - Graal ITe-tling zeide, dat hetrijks-
bestuur en de legerleiding streefden na r ten
vrede door vergelijk en tegen iedere ver-
overing waren Daarom bestond geen mee-
ningsverschil en was iedere! vrees onge-
grond. Hij hoopte met iertrouwfn, dat men
dichter bij den vrede was dan men algemeen
geloofde. De kanselier kon sleebts herbalen,
dat hij met het argemee-n kierrethi staat «f

valt Als e> geen Vergelijk te bereiken, v;a3,
lou hij het neerenhiile ontb'Uden.

Staatssecretaris Waldbw kon geen hoogeraatdappel-rantsoen feezeggen De vleesehloo-
-83 wel-e.r moestom behouden blijven, om demelk- en vetvoorziening niet in [gevaar .te
brengen. Oov een algemeene virbetering tier
voeling kon faü niet belooven, zeer ?<ekér zouzij echter niet slech. er worden-Wellicht dringt bij de Duitsche arbeh'ersdoor deze aotie bet beSef. weer wat dieper
door, dat het eenige wat zij te doen hebbenis : al die misleidende leiders aan kant e
zetten en het voorbcëlfl der Russische revo-lutionairen te volgen.

Uit Oost-Indië.
Uit Nederlands Wingewesten

Ve oorr van het „Hand.bl.'-' in Semarangseint: De, resident van Batavia verbood dedoorzending van verschillende persie-legram-men, heiroifendo miliaire opstootjes te Ba-tavra, naar bladen buhen Batnvia. De resi-dent van Ba.avia bleef in seebreke om deredenen voor dat verbod, gelijk in het teie-
Sranw-e,g,ement is voorgeschrevtn, mede tedeeütn De „Locomotief ' drong *>p een oa-dcr/.oek naar de wettigheid van het opa-e--den van den resident van Batavia aan«Pv -1\ Z*n het -Handelsblad" voegt aanebt bea-idbt het volgende opbüsende geschrijf

lengevoige van hot drijven van Verschil-lende heden en de lankmoedigheid, door dere-e-e-rtag daairteg<jnover betracht, glüt het
ri do lagere rangen van het Indische le-ger.
Ie neawe legercommandant, luiten-mt-ge.nra.v \an Biolschoten, heeft bij de etn-v.aard'jrg van z:n ambt te kennen gegevendat hii de met een goede orde van zakenonverenigbare stroomingen, in het leger wil-de tegengaan. Mogelijk ia het nu tengevol-ge daai-\ao waartegenover het aan aansto-iten door de element^, d:e tJneovliet en con-sorten ont,e;ere;hn, a*ej ■»! hebben o.iü.ro-ken, tut milua.re opstootjes -ie Batavia zo-komen, waarvan wli nu voor het eerst too-ien.

■?ÏL -f-, ?lbod* onl W«aan verdort1

rucbtba^he:d ie g,ven, lag blijkbar de be-doeling ten groadsag, om wbreidiiig vandeze raiting va,, het Batavdasche gamizcea
in andere _ga-ni,,oenen te voorkomen.
.o Jm

t , eerste. waaraan de Seina»»"«aÖ- -Xokomet'ef" b.v. denkt, of de be-palingen wel zi.n na^eefd bij dè uitvaar-d-ging van dat verbod
Ven klaagt i„ Jndië o,ver do in het keurs-l:,e vr,„ bepaler, verstarde bureaucratie,

iraear klemt z.ch zeli te gele.eemw tiid vasteau d,e bepalingen, onverschillig 0f e<wij-king oaarvnn niet bepaaldelijk «end gebo-den.

Russische Telegrammen.
(Speciaalvoor„DeTribune”)

Standpunt der Inguschen.
MOSKOU, 15 Sept. (P.T.A.) BerlWit ui*IVlsdiaawkas: liet door den nattontóenraad

in ftasran onder voorzit!.erschapt van Kosoel-
ie büoengeroapen volksoougres der Ingu-
schen verklaarde, dat het zich beslist aan
do zïjtlo der Sowjetregeering ejch&iwt, \v,-l-,o
bet land bevrijd heeft van den druk run hec
hooge kozakkendom. Het weer herstellen vnu
do orde in 't land is uitsluitend taak der
arbeidende masea, welke het Tereft-gebied
bewoont. De bovenste lagen van het kozak-
kemdom zijn de aanstichters van den bur-
geroorlog; zij wenschen voor zich betonde
réginn terug ca voeren ure* 't geld van En-
geisoho kapi-tetjstcn tegen ons oorlog. Het
volll der Inguschcu verklaart aan de ge-
heele weroJd, dat de Ingaschen eea onai-
soheidelijic deejl vormen van de Russische
Federatieve Sooiailistische Sowjeilrepubliek en
niemand volmacht heeft verleend neet de Duit-
sebe loeerleiding onderhandelingen te vee-
ren over 'r. ie hulp roepen van Duitse!****-re-
gimentf-n in 't "t'erekgebied. Het volk der
Inguschen Verklaart dat elke poging vaa

buitenlar.dsehe (Toepen om do grenzen van
het Terekgebied over te trekken zal worden
beschouwd als reobtsverkrach.ingien lic: volk
za!l zioh met allo kracht tegen een derge-
lijke schending vam de rechten der daRussi-
sche Fed. Soc. Sowjetrepubliek bewonende
volken verzetten.

Graanopbrengst.
Volgens ge;;«aa^to berekening zal het gou-

erne-neüt. Saratow in dit jaar aan het ie-
vemtoiidde^Bnoomïtó ongeveer 25 mftlioen pud
brood leveren. In H geheele gouviarnement
slaan aiile waren onder controle en ter be-
schikking van 't levensmiMelenHoolnité.

Concentratie van waren.
In bet oommlssariaiat voor Handel .en In-

dustrie wordt een plan uitgewerkt tot nati-
onaiisatie van den binnenlandsclien handel.
Alle waren Z'ihen in groole bigeTS worden
gecondeeltreeTd.

Verdrag met Denemarken.
Het commissariaat voor Handel en In-

des'r'e beeft eea verdrag afgesloten omiTcnt
de ha-Tid.dsljctlrphhrngen mfet Depen-erken.
Voer inlllioenen kronen aan levensmiddelen
zullen geruild worden tegen vlas, betenep en
andere waren.

Landregistratie
Het conimiss iriaat voor Landbouw heeft in

verband met.de aerarischehervy.irmlji'ee i ecu,
een aVeeling voor latidmceikunde en 'ieoh«
niek gevormd tot regolin-!* van de b-reri-
woordige a7ra,*ische toestanden en ter vor-
de^lóng van den grond. Een ontwerp land-
reg-istmtie is uitgewerkt-

Tn .TJeohuuJ** zijn op de straten oproe-
pen gevonden, die de bevolking oproeeen da
aansluiting van Bess"rab:ë bij d? Ukr&'ne
te eischen.

Honderden millioenen roebels
voor omkootperij.

De ffyianciëele commisaaTis in 't -Noorde-
lijk gebied verklanirde in een onderhjoud metjouraal'sten, dat alle financifele afdeellne-en
der plaatsjelijke sowjets aan "t centraal be-
suur ondergeschikt zijn en onder haar con-
trole ziülcta handelen. Voorts wordïbeoogd
de arms'e boeren van geldmiddelen te vpcr-
/ïer! cc boerea en arbeiders vereenigingen
te vevs "haffen. De afdeeMng van 't commis-
sariaat voer siaa'scontr&le is bezig de. uit-
gaven door te zien, welkte vroeger aan gee-
nerljeii contrafje onderworpen wr*n*<en ejn in
bot budget van bot BoMnïeterie gehoektzijn
muWteekond door den gewezen czar. Lange

rijen van cijfers zijn de ondersteuningen ,
weike op onwettige wijze aan diverse gra-
vanv gravinnen werden geschonken enevea-
zoo Subsidies, voor minietere en hoogere
beambten. Interessant is 'i Vast te stellen;
dat de Sjbsidies grootendeels zonder aan te
geven waarvoor werden verstrekt, veelal
werden do redenen der toegewezen onder-stßunSngßn toet korte maar veelzeggende op-
merkingen voorzien, zooals b.v. Aan den
correspondent van de Matin" tor betaling
van uitgaven voor telegrammen 26.000 roe-
bel; naa 't r-ijksdaglid Kriwosclieim 100.000
roebel; Gorcnykin 400.000 ree 1 el. Deze sub-
sidüjf-.i on onderstoaningen zijn meerendeels
voor ön randgebieden van Rusland: Kauka-
eus, Krim, Polen voor gehele.o uitgaven van
ad'inhiiisiratief polltle-karakter en voor de
peis. Ten slotle wrrlen groo'o sonane i it-
betaald aan led^n van do uillerepe re .'.Ver-
zijde der Rijksdoema en rédacteurren van
conservatieve bladen. Deze rijkelijk ges rooi-
de sommen beüe-en honderden millioenen.

Bevel van Trotzky inzake inbeslag-
neming van een deel van den goud-
voorraad van den Russischen daad

der Republiek in Kasan.
In Kasan is dooi witte garde en tschëcnö'

s'lowal en. een deel van het goud dai het
lom der Russische Radenrepuble^ is

in- beeflag genomen De inbeslagneming vo'g-
de e.i hevel van Franscl.e, E;r;,e'sche, Ja-
pansche m Amcrikaansche kapitalisten- Het
Russische volk heeft na ie '>etober-re-olu>:e
gewegerd aan ele haitenlanSs -he wee' ieraars
de i cuingen van den czar le betalen. Om
aan de Russische arbeiders e.i boer n lun
verdiens.e te ontnemen, hebben buitenland-
sche roovers door ongekochto tsebeeho Slo-
waken en witte garde een d^el van 't goud
dat eigendom is van 't Rnpsische volk, in
beslag laten rc'n Thjn*? pogen de roo-
vers he'. in besl g genomen goud over Si-
ben-, Japan, Amerika of Ajchr.ngelsk naat
Frankrijk of Engeland uit te voerca,. Dit
moet tot eiken pei.ls verhfhierd Worden 't
Gestolen goud meet aan 't Russische volk
woi*;Vn teruggegeven- De bescherming vaa
dit goud is, in 't gebied van den opstand
der i'iehceho-s'owaken en witte garde, taak
van al'e eerlijke arbeiders ca boeren. De
uitvoer van 't geroofde mee: veriJdeH wcj-
den- De samenzweerders, wi n hetgs*udI eds
lang ontbreekt, korden beproeven met goud
te be:alen. le-'er ch'e goud als betaalmiddel
voor arbeid of waren aanneemt, wordt als
medeplichtige aan den Toot beschouwd Alle
k]assebBwuste a/'-Mileis en boeren h» 't al-
genven. alle eerliikê hnrger- in ('e omgeving
van tijdelijk door opstandelingen bez-eüe
plaatsen, hebben ten plicht om gehele" con-
trole te voeren over allen, (Me aan de uit-
voer, verdeeling en plundering van den g, ud-
eehat deelnemen. Na de bevrijding van den
Wolga, den Ceeal en Siberië van de witte
garde en de tf.cheoho-Ölowa^en, wordt het
eigendom van allo aan tien gmidroof eehul-
cfigoTi geconfisecerJ en zij i-erf worden tot
strenge strafe-i met als maeiimum brs'llee-
ring veroordeeld.

Dit bevel is ondertce'rerd door den voVtaV
commissaris voor marine «n den voo-niSer
van den revohitionairen hf.-gsraad der Re-
pubHe1:.

Leugenachtige berichten.
Eo-jn September; van dit jaar verscheen

in vele bladen van Duitachiand en Zweden,
een MfeVoJcelire van hei Zweedsche TeJe-
gcaaf-Agjnt-chap, dat in een voorstad vaa
Moskou een vergadering van sociaal-revo-'.u-
tiona're arbeiders uit elkaar was ge'a/igd ,
waerlrij 49 arledx-rs geloot en ong-lvetr 200
gewond werden. Het geheele bericht waa
verzonnen. Nooh in Moskou noch in een an-
d<ro stad der Russische lepnbSek is iels
dong**»-fk s voorgevallen.

Toestand dep Menschewiki.
De rechlpjbo sodaal-rcvolutjonahien en

menschewiki hebben zich dermate in de ar-
bei»i.i\3ki*ing*en geoompromiteerd, dat ze alle
hoop verloren hebben eenigen invloed op,
het kl*s-ebewu*te yrov'e.ar'.aat uit te oeferen.
Hunne pogingen mismoeütghcid onder de ar-
beid rs te zaaien hebben geen. resultaat. lu-
tegendcd sluiten de arbehlere steeds vasterhun ri-en om de sowjetregeering. Do over-
winmicg aan \ r.-oVocbo-slowak&eche iront is.daarvoor hel les e bowi's.

Overgeloopen.
Tn No*,vo scherkask formeer en de eontra-

revoletiioaa'rea uit Astra-ka.-e? kozakken-broe-
rea, d"e naer 't front zullen worden gezon-
den om aan dea strijd tegen do Bolscbrwi-
ki deel te neirea. De bevolking van ve e ko-
zahkendorpen i 3echter volkomen overgeloo-
yen naar de sowjet;roepen.

Landbouwproefnemingen.
De Landbouw-sow-jpt in Sararlow bee.'t een

proeistaiio-a voor plaatselijke landbouw-,,ro-
duoüe geopend. Op dit proefstation zullen
alle landbouwkundige mogelijkheden voor ge-
noemd gebied systematisch worlen bepre-eld.

Oorlogsbericht.

In den Noorl-Kauf-eases duurt de strijd
der Sowjettiroepen met de opgeloste benden
der ooiitra-revolutionairen, wien r'nen */ich
dagelijks dunnen^ voort. De Sovjettroepen
hebben ge..eeie landstreken aan den oever
der Kaspisahe Zee van Pei<rowsk tot Te.air
Cbamschura en Wtadiwafekas sjpoarwi-ig be-
zet, 't Grootste deel der beegs-olken strijd^
aau de zijde der Sowjetlroe^en Onder ando
ren i roie-v-e?.! a de confjat-ipvolutionairen
in Baku tegeu het met geweld in bez-t ne-
men van 12 sioombooten Aaor de Sowjet in
Ast-rakan.

Mijn-academic.
Het Commissariaat heeft een veroideüng

afgekondigd over de toekomstige inrichting
der "Moskouer mijn-academ e Begaafde ,-
werkers en wetenschappelijke vaklieden on 't
gebied van den mijnbouw zullen worden ge-
vormd Fe academie telt twee secties, cc we-
tenschappelijke en de verhelderende. leder
wordt toegelaten zonder* onderscheid van ge-
slacht en zonder ee'v.igsehrift van voldoende
voorbereiding.

Confiscatie.
Het uitvoerer-d comité ln 't district Nfko-

lal-ewsk. gouvernement Sareara, heeft tenge-
volge der reactiona're werkzaamheid van de.
bourgeoisie, dio do tsehecho-slewaken steunt,
besloten haar overbodig eigendom te confis-
ceeren Aan Ostachkow ls door deSovjet aan
cfe vertegenwoordigers der daar wonende
bourgeoisie, een afdracht van 133,000 ,oe el
gelast.

Nederlagen.

In Wolostj (Wjasiaa KnrskaV) hebben
witte garde en rijke boeten de sovjet en bet
ocrlogsconVmissariaat uit elkaar gejaagd.

In 't district Mgünsk fgouv. Tsehernigor)
hebben de linker soeiaaf-reyol-utionalren ca
rijke hoeren der communisten verdrerven en
do dictatuur der nik» Vineren uitgeroe,jen.

Uit de Sowjet-Republiek
Volkscomm, voor Justitie

afgetreden
Vaag-aas bet blad „Mix' is do oom

riis van Justitie afgetreden wegens
ning.-:vc-rcchdll met _ den voorzi.ter ven:
peToto rcvolutjie-tribunaal. :vo;, over (k
door dezen getroffen mi, , tot door
Voering Viijn de Eoado Terre r. Tot zijn op
volger is Kuï-:y benoemd.

Generaal Broessilof terachtgesteia
Heö OeVrflifii-eehe pestbureau te Berltjsn,

"Herneemt uit Charkof, dat geni
lof, de leider VSn het la*r|Ve groote ■

sief, dat Rusland ia dezen oorlog onderno-
men he-rft, in Moskou, in de nabijheid vau
de. Tagnnsk-gßvangenjs, - s dóe-diesel:Voleene een fcèricht uit Bazel zonden ookde vroegere tsaristische

n Maklakof z'jn d ien-

Bondgenootschapen?
Naar de Oost onri. ksehe bladen meiden, be-

vat Ac „Prawda" Ce vo edefeeling:„Vaa zijn ziekbed heeft Lea;n de vo ge i-
de Verklaring aan do So\ le s Ver volkscom.mtissaa-.hsen gericht: De toestand aan betTsjeOhOrSilowaiSische iront wordt n»i dendag dreigender. Ellen dag wordt de ctr-tuiglng verste.kt dat wij alleen machteloos
zijn. Voor de Sovïet bestaat er* sledhi
uitweg n.l. eea bondgenootschep sluiten met
een andere macht. Om de macht der arbei-
der*, en boeren, le redden, mogen wij zelfs
vootr een bondgenootschap neet de impo.iï*»»
liis'ïea «'et teiruasehlrildken''.
Scherpe nota van Tsjitijerin aan

het corps diplomatique
Berlijn, 16 Sept. Op de prrteeuKita van hetdiplomatieke corps te Petersburg hr ver*me» de roode terreur, publiceert de „ la-

we-wia, een uitvoenige, zeer scherpe ant-woordnota van 'BsJtejcTin,, welke als volgt
edii-j((gii(: Wjj wijzem met de meeste besiist-hed elke inmenging van neutrale, kapita'is-tischo mogendlelen ten ganste der Ressi-scho bourgeoisie af en vergaren dat wij el-ke poging van do vertegenwoordigers dezer
mo-eendhe-ieii, de geenzen van derechtmatige
befice.erniiag van de belangen hunne-r tands-heden te overeclixibjden, zullen beschouwenals een poging tot ondera'e.mir-g d«r Rua*-sische tegem-revobatle.

Het protest der neutralen in de
pratlemand.

Berlijn. 16 Sept Op de protestnota \ai
het diplomatiek» korps te Pefc»3buïg van i
dez'r, betreffende den rood n 'e.reirr, a lö
de Iswcs'ia' een uitvoerig seer e "-harp ent
woerd van Tsjitsjcrin openbaar, dat me! te
ze woorden eindigt: Zooa's wij vi-erkaaf
iedero inmenging van oirzijdge kapitalistisch*
mogendheden ten gunste vaa de Rus-lsdu
liOurgeoisie afwijken, verklaren wii 'lat wij
elke poging van de vertegeawo raigers Ae-
s-er mogendheden om de greiuea van de , e-
■weitigde bescherming van de te.'enge* hun-
ne.* landslieden 'e ovcrdrrl.idu als eer \o<
ging zullen beschouwen cm de lluss'-eche e
gen-revolutie ie ondersteunen.

De Engelschen willen een leger
koopen

Volgens -berichten in de ver-, is bi het
4de lege* een erocte samensn-'-nn n/ on'dektStromhach ontving oen nnnbod Van de En-
gelachen om het 4e leger te verkoopen, maatweigerde dit en gal het gehele-geval raa

Sabotage van de Rev, oorlog
Moskou, K Sept. Volgens berichten a&,

Ac bladen, is er op Vi Sepi cc 1 groot»
brar.d ie Bor&ssoglebsk uitgebroken in ca
spoorwcg-depót- Zes locomotieven en dt
werkplaatsen verbrandden. Men \jer

brands iehting te doen 'e le.ben, daa 1
station van groot* beteakens voer bet fraai
was.

De vijf gefusileerden
Wij geven hierbij de volgende bijzon

den over de vijt onlangs in -vos"- t» 'vau-i*
loerde contra-revohitionaircn-
öobtócbeglowitoi was een vroe-

ger lid der kadértenpartij en candidaat Vooi
een ministersze:ei in het jaar IÖI6, wi
nister in 't kabinet Witie, eu ook mi
in den tijd van Durnowo. Hij leidde ,'e zt
timren van de krijgsraden voor poli.ie e »
dadigera en zette massa terechtstellingen <*;
touw, hij was eea der eer-te aan *
pogroms (Beljlie-affaire en de beul /Vjarei
vroegere geloofsgenooten : Heraensteia, " 01.

z.) B3j na.a deel aan be: ui*, enjag-^i
dei- Doeura.
Chwoetol. ILeider der asters.e reali.

terzijde, ex-gouverneur va? Wologda -n Ni
Schni-Nowgorod ; hij is doeir r in<
gen, te zaaien met zi;,n mede e*e
beroemd geworden- Hij was de or
der „Zwarte Honderd".

Nostorgow, een mislukte I
een reactionaire pope (priester) ea een inte-
rne vriend der tsaristische familie.

Beletzby en Ganko- Beide zeer ber
kende aanvoerders der „Ochrana (de tsa-
ristische geheime politie) dSo Ie
der politieke provokatie organiseerden. Zij

■ waren do vrienden van Azel kj en
Boertzet. (Kuss. Nadir.)

Dienstweigeringsbeweging.

Voor den krijgsraad te Arnheji\ei-
-13 tept. A. Eeijuders van Delfzijl ; b d ■"*wetigerd zich naai zijn pe.tle te bege .u- F 9'

zijn geveleen kon hij het niet overeen bren-
srèn het militarisme te steunen. Eis.h ' n-a.u
mot aftrek prev. hechteals en onmiaa*
opheffing van arrest.

J. A. van der Ham had 28 Nov. 17 Oa
kazerne le Lnersfoort verlaten. 1
weer gemeld en toen geweigerd md l-

aan te trekken. Zijn opvoeding had h
teexi dat de wereld door de wapens net
vooruit wordt gebracht en ni, wilee ,

om niet hantceren. Eisen voor desei
nmd, voor dienctw. 4 mnd. mil. gev ne
aftrek preventief.

■fl. Vinokans van Zuidare eh had -.exgd,„Ik'doe het nM", toen hij de uiïv rrnaan
moest irèvken. Hij had eerst nog gediend on
zl.in moeder, nu met haar insleaerfiing ;;e\vei.
gerd, op 60Cialistisc!ien. grondslag Fl-e-li oo';
4 mn3. enz. Doch zopder aitrek va-a denüjdl ln het ziekenhui^ doorgehr-ieril War»,
een hii protesteerde;
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De Troonrede.
Do ko., bij de opening*,

jan de Stalen -Generaal de volgende troon-
rede voor.

„Te nèiddoii var. u. leden der Staten- i
iDeeeraal,, is bet ntij eeno beboette- ojicn- |
Lik uiting te geven aau de iorg en da :
Wijn volk, waarmede lk zonder opbooden. |
wnart, die de buitengewone nooden aan j
Te greoter is de dansbaarheid, waarmede j
Te nrooter is do uankbaa.'.-cid^ waarmede j

'Ik jegens Ged jervuld bon, nu ?oor on* |

.\iiid de vrede a£J*ft-d bleef. De ung sb eds j

.«ocdendi* wee uV- tog büjii van ons go-i

Êeetc vclk zva-e offers ""iHdu-i die, naar
t vast vertrvuw, ook verder bereidwillig,'

«uilen worden ".'ebrue'rt.
„■N-ettcgenstaayde geredenmoeilijkheden, |

ten gevolge watwaa de economische toe-
stand e*n voo-tduveid ernstiger karakter
atwr.ecm:-, bleven onze betrekkin en met
'»110 moge idbodun van vriendschappelijken
aar!

„Dt> verplio tingen, die op eon nejwale.ü'
rtkiï rusten, zal lk mot on orauderu-ö
»a wgezetAeid e.r vastberadenheid blijven:
nakomen De beproefde eensgezindheid dcc I
aatie geeft Mij steun bij Meju onwrikbaar :
Voornemen onze onafhankelijkheid tegen
ieder.; aanranding tot heb uiterste te ver-
ified.geu. Dit; belsi niet, dat gritraebt zal
'worden de laste* dor mobilifatie, zonde*
▼enn;.nderiug der weermacht, te verlich-
ten.

„De voorziening in het uit de fcijdsoni-
«tand'.gheden voortvlooiend gebrek aan
ïiooilzasclijke leveïsbchoeften blijft het on-
Berwerp vaa Min voortdurende zorg. Ik ben)
«■* op bedacht 5c daartoe strekkende maar-
regelen zoo weinig drpkkend ino olijk te
Boeu zij i on te streven naar- zekerheid van
ue reciïtea naat de plichten der ir.gezote-
nen.

„Iteeih thans zal volle aandacht worde-i
geschonken aan de maatregelen, dio na
een oonog, zoowel hiei te lande als in do
ioloi ien zulleu mojten worden getroffen
fcm den zoozoor .'-ttwrichten handel eu nij-
'Verhui.c. de voorlichting en f tem te geven,
41e «ij alsdan behoeven.

„De toesta d vau 's lands schatkist word-i
«toads meoc zorgwekkend on vordert drin-
gend zooveel mogelijk beperking van uit-
gaven. Daarnevens zullen 'iugrype do rnaat-
rogelen tot versteikiag van middelen niet
kunnen, uitblijven.

„Infcte'liuj vau een departement vaa Ou-i
Bei-wijs, Kunsten en Wetenschappen en oen
■ander VOor Arheidïnangelegen'iedeii, ligt
in Mijn voornemen.

„Do uitvoering art hot gewijzigd arti-
kel 192 der Grondwet zad in den geetot van
onderling vertrouwen en toenadering*, dio
4e herziening heeft gekenmerkt, ten spoc-
ügste ou met kracht worden ter hand ge-
nomen. Zonder dat deze uitvoering wordt
rertiaagdj zullen ter wille vaa de billijk-
heid, or,verwijld de uoodige voordellen wor-
'iea, inged'eud iot wegneiair,^ an doóteoüa
toenemende ongelijkheid in bezoldig.-v; van
openbare en bijzondere orjdenvijzors.

„Aiia de iv 1913 tot stand gekomen ver-
j*ekeriiu"-wciren zal zond3r vertraging üit-
voeriiv* worden go even. Voorstellen tot
WnvuÜiiig van dio wetten zullen u ver-
volgens Button gedaan.

„Do op'ro iv.- dor sociale wetgevi»^ zal
uorden voortgezet. Regeling der collectie-
ve niboi.deo\er*eönkomV, zoo wat de pu-
S>Uok- «xiit.ilijk-i al> de pr- aatrccbtelrjke
zijde betreft, zal «orden ter hand geno-
men.

Oe uit-.-oöci ;# van irkea,
daaronder begrepen de 3roogJtezgl^2 iet
Zuiderzee, zal met kracht worden voortga-,
2et eu ondernomen.

Kef ontwerp dor Indische befroedat u ;:al worden aangeboden, ii dit jaar
voor het eerst iv lndië in openbare bu-
lraudeliug voorlxM*eid.

„De goode verzorging var, de geestelijke,
en stoffelrjko belangen der inlandsohe bo%
-.01-uug heeft Mijn voortdurende aandacht..
Met stipte eerbiediging van de god?dien-
bü'J') oortniglng Ac- ing' wordt
darjklaar de si cue aanvaard, dien het Woe-
tarFCh partio.iJirr initiatief biedt en met
p.v.ne do lïoodo le-'M-oni* "i'-.end «.ar, den
arbeid 3er C'iristeijjko zending Tegen
flank- en OjpUJVUiuu-.iL zal de
kracHL; wo'den voort iozet.

Ruimer dcoli*omin,r van de iri*jczeföiieu
«ai do behartiging van do localo belandenen uirti.Tilreg' van a'tonomïe en zelfbe*-
rtauï z llea zoowel do eigenaardigliöid der
i*ovolkin» tob liroir roclit doen konreu als
de vijwiljyö saaaihoorigheio* met het moe-
de'laud sterken. Deze strokke tot iiechrou
gioud-da, voor de krachtige economische
en inllitsirs wcermacht. wai.ivar do vor-

zoo-eel mogelijk zal worden voo»t--; gezet.
Iv do WeU-ïndüchekoloniën wordt mede,

dn druk der tijdsom,iaridie*-ii-?de.r geveld.
Xaa' sterking, van haar flraagvormo on zal
worden gestreefd-

Bij liet to.vcmen der binnen eu bui-
irl-olie moeilijkheden verbouw lk dei

(e vaster op uwe o \er deelde medewer;
tillg

,JHb* 'Ac bede dat God ons volkin een-
fcairt nio.".> sterken en door de zware
tijden iet betere Sage i moge voeren, ve>
klaa.- Ik Jo gewone fitting der Staten-
Eauereaï geope ,1"

AMSTERDAM.
Staking.

Tn , Lig Éefcouden vergadering*v»n
cm ■'■ Ver. van fabrb s be

vanaf Di i-gen de «ta ing 'te
n bij ,1e lompcnfabrVek \ e

ir, de Gr. '\Yittonburserstraat.
De slaking omvat ongeveer 95 personen,

«rouwen en manven. Er wordt een w eklooö
▼an f2t r.eVsebt. 2 Voor'Ve'en zn nog Op
ie fa!,i-V- werkaavaaa Deze wor'
■tak er

De onafh. vakbeweging
moet anti-parlement, zijn.

11. (Slot.)
Daarna hrijgn E. Bouwmanhetwoord,
Do vraa^ ol d 9vakorganisatie antl-pnxle-

mentair, dat wil zeggen politiek anti-parle-
mentair moet zijn, zouden wij, aldus begint
spr., met „ja" kunnen betot-woordan, gezien
ons standpunt van onafhankelijk vakvaree-
nigingsman, dat ons leert, dat de onafhan-
kolijjke vakbeweging haar doel niet traohitte
bereiken dooc het geven van opdrachten aan
leden van kapitslis'.iscbe besiiuurJïich-ewneii,
maar door een rechtstreekschen drukt door
de arbeiders zelve uitgeoefend in alle rich-
tingen.

Toch lijkt bot spr. niet overbodig dut on-
derwerp' thans nog eens te bespreken. Bij
do vraag of deze bespreking beter had kun-
nen uitgaan rechtsere;! s van onze onaflian-
ketijke vakbeweging dan wel, zooal3 nuge-
beutt door de Feiera.ie van Fev. SooAalis-
ten, behoo't spr. niet lang sti te sta«n. Als
do redac-tie van „ds Arbeid" in haar num-
mer van 7 dezer vertel; dat het haar niet
duidelijk: is( wat de Federatie van Eev. So-
cialisten ..er mede te ma.ken heeft, of de on-
afhankelï i;o vakbeweging al don nietpailo-
rteint'-ir is", dan kunnen wij met veel meer
recht aan den Voorzitter van bet N. A. S.
B. Lauslnk Jr. vragen, waarom zijn sooia-
'Ftlscte partij het noodig hee-'t geoordeeld,
om in de door haar uitgegeven brochure
over haar on-lstann enz. een belangrijk deel

ijden aen hel s!a:,dpunt wat de onaf-
vahbeweg'ng in zako de politieke

aetio hce't ia te neaieu.
Het is wel opvallend, dat de redactie vaa

,de Arbeid" het tot heden nog nietnoodig,
beeft gevonden om de vraag te stePep:
Waar bemoeit de S. P. zich mee?

Dat v-, die vraag nu wel stelt, nu beide
ari L̂i)e».''.,eai»n.iM3jro sociaüstiißohe beweging
geldt, ia een bewies van onverholen ee-uzij-
digheia, die hot meer daa ooit noodig uraa^t
de za-a- waarom h.-t hier gaat te besprekea.

Sedert de oprichting vau het N.A.S. in
laas -,vare)a er politiek partijen, die aile
mogebljKo po^n^en in het werk steldea om
de onalhankeijktii vakbeweging voor bun
engu pa-röj-beiaj^on te gebruilten. Eerst de
fci.L>.A.P. Daiarha ean ander gevaar, door-
dat de anarchistische beweging ai te g*roo-
tea invloed op de onaüiankelijk© vakbewe-
gng kreeg ca ook dat werd voorkomen..

In UW l,wam do S.D.P. Maar do onei-
kankelijice vakbeweging is eohlar doorbate
jaren ango ervaring gehard en bleek bestand
tegen ailio mogelijke partij-invloeden, inte-
gende.i hare strijdwi.zo van direct© aptie,
vroeg** 1 zoa goed a.s door aliesjciaal-darno-
cra:«,i verworpen, v,erd n u althans doorde
revbluüonaire sociaaldemocraten aanvaard.

Einloljk kwam de S. P. en daarmee een
gro„t gevaar. „Wij zien", zoo zegt Koltheh
ta de brochure vau de S. P., „dat hetkon-
sokivente anti-pariom^ntixisme niet moer past
bij de nieuwe verhoudingen ca wij gooien
het roer om",

En waarom wordt het roer omgegooid ?
„üiudax , zegt Kolthek, „geea enkel ander-
deal van de eaoiaUstlsebe vaklrewogwig in
Ne .'©eland zioh in do laatsKe jaren aan po-
lilioke actie koelt kunnen onttrekken» zoo ds
zeelieden, de traasportarbeidera, me* desta-
c>doeis, met do l-ouwvaltai'beiders ens."

Wij *,r ju echter, aldus spr., wat dit al-
les heat te- maker neet de poliüok-parlemen-
taire ac.ie. l'-raciische resultaten, zoo zeg-,
do 8. P., z'jn er door het eenden vanisocia-
iisfis-ho afgevaardigden niet te bereiken,
doch ou praten daar kam toch nuttig zijn
voor do propaganda ca den heeren kapita-

aig onprettig uurtje brengen.
bes edeo, zoo ze.et spr., onzen tijdbe-

tor laait u' h-t pari-ir.oat in de vakbeweging,
onder de arbeiders. De Et, P. dient zien ech-
ter aaa as pieübesorgstex van de onaftian-

Sri-ng en daarin sjbuilt juist
h t epvaar. Ko rijft in de brochure
van da S. P. in verband met de bemoelïn-
gea van bet N. A. S. inzak© de Bouwvel-
ligbeidsv.et:

e\ls er du 3goat, afgevaaiidijgdin in de
Tweede Karaat zlja, die het vooi* die eischen
van het N. A. S. opnemen, dan zullen dr*

o nvoudig worlera doodgezwegen..."
Daarin slaat wel niet woordelijk: de ver-

.*.*oord;g«x3 van de S. P. in het parle-
rr-ent zijn de aangewezen afgevaardigden,
tv,aair ieder die lezen, kan, zal met ons con-
cluderen: de S. P. dient zich aan als pleit-
be/.or s.er. Als dus da redactie vam, „Do

1 am he .vlres van de Fed. v. Éev,
Soc'aïsten schrijft:

Wij zijn natuurlijk dantfbasir vooir deze
I or-''lvv^ligiiei'.d, doch gedachtigl aan het
B; T e*,*, oerd- aingelioèleft diensten zijn ze-1-
do_; aangenaam, moeten wti di 3al te groe-
it bereidwilligheid tot one leedwezen a'wij-
sen. Want ook deze politieke vrijers zijn.
niet betrouwbaar", dan is da' volkomenvan
toepassing op de ..Verdachte liefde' 1 dïe do
S.P. voor <?e onafhankelijke vakbeweging ge-
voeld, want heel de poeha

van den beslist overbodige
socialistische partij.

wordt met geen ander doel op touw gezet,
dan te trachten het terrein der onafhanke-
lijke valfc-ewegiug af te iagen. Daarvoor
reisden KoLibek en Lansink Jr tijdens do
Verkiezfugaa heit land al.

Dat het gevaar voor de onafhankelijke vak-
beweging nl*>t denk'e 'dig la, blijkt ufo do
corraSjdJige houding, die de redactie vaagde
Arbeid" in deze inneemt. ,

Als de &.P. In haar brochure een geheel
nieuwe takliek van het N.A.9. bespreekt ln
strijd met de uitgesproken beginselen, en
zooals die zoo duidelijk door dezelfden
schrijver in de brochure van „Eenheid en
strijd is uiteengezet, dan acht de redaorio
Van „de Arbeid" het net noodig om tegen

verdachte bemoeizucht op te tomen,
net aüs de rev. socialisten een vergadering
houden met menschen die dag en nacht voof do
onalhainkelijke vakbeweging werken.
Uit alles blijkt dat het gevaar voor de

onafhanjkelijke arbeidersbeweging niet denk-
beeldig is en dat gewaakt moet worden voor
h ■ gevaar, dat de geest ven één soort so-
ciaal-democrattern al gaat domineerea.

Tot slat weit de spr. op te strijden voor
één klasse organiaitie.

Na deze rede, die ook met applaus werJ,
leëindigd, kwam achtereenvolgens ln debat*.
I°. Kor per, die meende dat in „de Ar-
beid' Imperialistische polit/rek werd inge-
voerd.

2°. v. d. Heuvel, die van het N.V.V.
naar het N.A.S. gekomen, meende det hij
en anderen, die de gevaren va» het parle-
merntarkmo in 't N.V.V. hadden gezien,wel
«ouden waken

S*. De Klerk, die meende dat, Coma-Je-

sen niet het parlemeatarisme verkondigde en
verdar weefl op Steun-oomlté en Huurcotn-
misMe.

4°. C order9, die aan de handvan wat
in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk!, Ser-
vië, DuiiscMland enz. gebeurd was, de on-
zinnigheid van het patriament aantoonde.

o°. Broerema en 6°. Verkerk,die
protceleerden tegen het gezegde van Bouw
nian^ dat de onafhankelijke vakbeweging de
auarcshisiea buiten de deur had gezet.

6°. f-Uigting sloot zich aan Mj het
gesprbkene vjan de Klerk.

De debaters werden beantwoord, KJlttez weea
er op dat de anarchisten njei bulten de
deur waren giezet, mea verWaxre niet per-
sonen met beginse'en. ..
Dijkstra: 't Is wel waar, Matthieubij

do stucadoors.
Kiisz: Ja» die is geroyeerd, maar niet

omdat hij anardhist was, jij bént ook ge-
royeaffd, maar om contribrrdesehuW. (Dave-
rend gelach.)

Na beantwoording werd de vergadering ge-
sloten. Wederom gaven zich verschillende
aanwezig-en voor het lidmaatschap der Fe-
deratie van R* S. op.

Binnenland.
De Staatsbegrooting.

De Sïnatsbagrooting voor 1919 is inge-
diend on wij-st op den ge-wonen dienst een
tekort aan van i 37.0V3.125.84j^, op den
buitee^ewoneiL dionst een téekort van
f 69.G83.C64.86,, op den crisisdienst een te
kort vam ï 23.3u1.740, totaal een tekort niX-
makende van f 130.678.530.70>--.
ROTTERDAM.

Ferrerdag 13 October 1918
" lm aansluiting neet de vorige berichlen la

dit Wal zij gemeld, dat de eatréekaar.en
voor de twee Vergaderingen ( s ochVnb*
en 's avonds) in omloop ziin gebracht en
aaa. do volgende adres en verkrijgbaar zijn:
in don boekhandel Uj J. Waraairs, Zw. Paar-
denstraat, Dinsdags en Zaterdags op de
markt, G-ouische Singel (Dag*eraadskraani) .
Verder in 't lokaal (De Veróen.) Boter-
sloot 90A, (melksalon) en aan: hot seereta-
rlaa(|: C*róoswiji*"Bch;>sU\ 137b. Ook bij deu
heer Lambrechts, Spanjaarlstraat (sigaren-
handel) , ©n bij de commissieleden maj. Vis-
ser, Achlorkiocater 03c, mej. Walfcamn, Pu-
piüot«.raat 97,. dea heer SieV-es, VKetlaan
6, den h?«V H. C. Hubez, Geotianlhovonstr.
9b, de penningm. N. Mamman, Maurilsslr.
76b, en daar waar groote reeJlefcebVsJClien
zijn opgehangen. Aan do plattselij :e secre-
tarissen en woordvoerders van groepen ,
vak- en andere ve.-ey-iigingen ver/.oeke men
bij dee:o meerdere ! ekendm '-'- ag te geven
aan de loden op h.h. ei opeab. verge
gen van dezen bnitengowonen Forrer-dag.

He. Comitó.

DEN HAAG.
Ondanks liaar pravoceerend machtsvertoon

is het de politie overdag gister niet gelukt
geleigenihefii te vinden om „op lo trelen'ln
den avond is hot haar bator gelukt. Zoodra
con paar uitgehongerde arme duivwla voor
eea af anderen broodwinkel stonden te ga-
pen, «toot de dapp-sre bende poiitiieknuppelr
op de iiroiisehsn in. Toen. dat ook gebeurde-
bij den wintel van Hus op de VeenSrade,
werden de gemolesteerde menschen zoo ver-
ontwaardigd, dat zo een ruit bij dozen bas-
ket ingooiden (missehicn ook deed de pali-
lie het zelf. om een excuus te hobben voor
haar raoßslparti]) . Op de Prinff-jTrecSit speel-
den e,en ! ren krijgertje neel ce*a
troepje kinderen.

Van den Grand Bezi-r op de Groo'e Markt
is eau rjit gesneuveld. De politie green
maar-iomv.rd uit het pu de dader.

Een heugelijk WeCßchïjoael is liet, dat de
militairen zich over hat algemeen rnn de
zijdD van bet mishandelde publiek schaarden
Enfke'e neiii a'ron moeien zijn gearres*

DORDRECHT
Jan van Zadelhoff, toch bij het

De Wittenmonument?
In „de Tribune* van j.l, Domlerlryg 12

rep:, kom;.. Jan van Zadelhof! oa-, een beetje
verdacht maken. Ik, ïeSt hij - natuurlijk
te-jan do reiaotie v?.n „do Tribun»*', niet
ta*jen de redactie van Ac „DordrecV
Courant'? - ben er niet hij geweest, wa*
niet eerrs in de Stad-

Allo- hem betreffende heette vaa A tot Z
goiogen. Wij heb en ge'nfor.r.o rl, enkregen
toevajUig een nummer van de „Dordt. Cou-
rant" in banden, os toegewezen uit cm
bevriendem hand.

In dat verslag o>' r dat moaumentlkomen
de geuoodigden ca _ hoogwaarsT'g-beidsbeklris-
dera naar voren. Wij lezen daarin, dat aan-
wezig waren: E. C. baron SMosr.s de T.en-
dae ffyborg, emniissaria der Koningin in
Zuid-Holland te d*n Haig, de burgemeester
van, Dordrecht, Hugo van Gij», p. J d/m
Kanter, den heer ?" T- Ofêo»r, ond-mln's-
tar vtan Kolonitön, hei lid dr TweedeKa-
mer J. IT. F van ZadelhoT

Vorder loden der rech'baak*, predikanten,
p-esfrors ad. geestelijken. Het kerkbestuur
dar Frap3Ch» kerk enz., te v^o' om op te
noemen.

Als je nu dat rijtje ccc.s in eogensebouw
, den, ja din vraagt men zich af: la

het te verwonderen dat Jan van Zadelhoff
ons van verlae :'igt?

Wij vragen: waarom bomt gij met darge-
Uil-Je verdachtmakingen naar de ..Tribune"?

Ware he! niet ridderdjlter gewe\st even bij
do ,oDord- Courant" aaa te kloppen? Heeft
u zulke gedaan her Van Zadelhoff. Wij
voor ons rvken niet onder den indrojk fat]
liet speken van t Wiih-drmis, ook nre 1, door
eene verdachtmaking op ongeaorloofde gron-
den. Wij zeggen nogmaals: Wii willen waar
zijn. Een en ander ls te controleeren inde

Doidrec?is-be Courant" van Dinsdag 20
Augustus j.l. (KÖddag-uirgave). Boven aan
do kop !7et S;and' eed van Jan en Cees d-*.
TVb.

Wil u zulks even tegenspreken heer Van
Z-Trolhoff.

Correspondent.

LEIDEN
Soc. Zangkoor „Morgenrood”

Ledc:fvi-r rakring op Donderdag 19 Sepit.
lokaal Dool, Oude HeeTengracht, 's avonds
8 uur precies. Ver! ijzing voor/.;Wer en zeer
belangrijke mededec'ii/jen. Aller opkomst
dringend noodzakelijk.

NIJMEGEN
Gal uit Nijmegen

(J.WV) Toen in 1">14 de oorlog uitbrak,
iaalda hier en overal een geweldige Vader-

laai/dsbelde op* kla^etegeraötellingen beston-
den blijkbaar niet meer, men zag zoo maar,
oe het maar nika wee, heeren met arbeiders
prajienl Hier op de renbaan zag je vrijwiL
lig» diens'^nernetre exerceeren, doch het wa-
ren alleaiiaal arbeidorspetten die jeza& hoe-
den en Ijoordles ontbraken ten ©enenmale.
Lichtegen van Larndweer werden opgeroe-

pen, en alles zoo Mol geestdrift naar de
grens snellen: de één om te smokkeijen en
de ander om iet» te verdedigen. Wat?

IJk 1a,3 toentertijd in een courant dat ko-
ning Albert vam 'Belgiö een gewon» soldaftt
zo,» maar op de schouders geklopt ltad, en
daarbij gezegd beeTt: -Wij zijn kameradenl"
Kijk, dacht lk toen, als die koning nu eens
ln vredestijd), als er heelernaal geen vuil
aan de knikker zit, een opperman,, <ke op
't punt staat een vracht steenen de leer op
te' sjouwen, op de schouders klopte en 'i
zelfde zei, dan zou daar niet zoon gewel-
dig luèhtjo aan zitten.

Toen had die jongen van vrouw Ttroub
contjes naodig ota al die gecJl&ritt te bejn-
len; de smokkelaars moesten in Veenhuizen
en de r st ergens anders onderdak gebracht
worden.'

Nu ::al jo wel denken, in zoon moment
van geweldig nationalisme zal hst gald der
bezittende klasse wel iv een dikke stroom
toevloeien, desnoods renteloos aan 't lieve
vaderland (dat immers in gevaar was) ge-
leend worden.... doch neen, als het centjes
betreft wordt braa', fatsoendelijW en vroom
Nederland voorzichtig*.

Immers wat had meer voor de hand ge-
legen, dan dat de Mfnister die palUoenen-
leening uitgeschreven had tegen de gewone
rente van het Grootboek der Nat. Schuld,
dat toen meen ik nog geen 3 pCt. beiroog,
en dan zoude, alles in zijn vioegen gebleven
zijn. Maar Treub kende uiiale'reni zijn pap-
penheimers ; hij vertrouwde het zaakje blijk-
baar nre: en bood 5 pCt. ren'e aam. Indien
hij dus op dat moment van geweldige va-
derlandsliefde die leerling tegen 2l/t of 3 pCt.
uitgeschreven had, zou hij zeer waarschijn-
lijk de oentjes niet binnengefcregetti hebhen
en had voer de ooeeen der arbeidersklasse
die hjéie vuile vadcrlandsüelde huicholeirdo
3jaaheiAarsbende in hun hemftje gestaan.

Het gevolg van dit knuaae zaak>was dan
ook, dat de hypojh-o'-tgevers hoogere rente,
huisbaaon hoogere huur, en de bouwvakken
een flinke opdomder kregen, doordat er na
dien lijd minder gebouwd werd.

Dit zijn wel ee.ivoudige en bekende din-
gen, doch he; is nutt'g dat de arbeiders dit
onthouden!

Dat jo op 't moment te woin'g te ©ten.
lerijgti, dat onthond je van zelt. Er wordt
biar gelukkig (of ongelukkig) f nog ai etie-
kum haudei gedreven in aardappelen, voor-
namelijk Roori zalfverbouwprs; de pröjfzen
loopon van 8 tot 12 cenit per KG. Zaterd?g
middag kwam ik een heele karavaan vrouw-
t'es en kin-eren tegen met mandje3©n net-
jes e.a van verre zag ik de boor met e»
kar piepers van 't land komen. Achter do
optooit aan tfwam gemoedelijk oen politie-
agent aaa fietsen, heel kalm aaa, en het
komische van 't geval is wel, dat. onderde
aardapp Jan koopende schare ook agenten ia
't buror waren. Het is trouwens niet we.;
te redoaoaren, in de. e lieven tijd moet er
öf gestoten ol clandestien verkocht worden,
anders lijdt mea bpeadd gebrek, en hoede

r> in de gr.,ote steden het moaten i.,a-
kea mot hun 4 Kö. &%rdap;>oiea U mij eea
raadsel. Ik zou on* e vriend David
koop da.i ook met ernst willen aan*
spoêdjg ecu paar aaiiv,uUiug3broodkaartnn
aan to vragea met het oog op het paarde i-
we:i da: hem in 't parlement steeds wacl t-
Nat■; ''t%:\. zoor zóó'n geval krig Vezewel!
SCHIEDAM

Do at'eeltng Schiedam van de S.P. afluer
.eeeoekt den raad eene korting toe te wli-

',en ajaan op de holen geVlen'le prijzen der
brandstoffen, op grond van den thans beer-

t, ne-od in ds arbeklerege/,'rnflee?i in
het al .e.neen en in die van do werlrjloozen
in het büzo-.rdcT. Verzocht wordt bij bet be-
palen vian ce-ne gereduceade .prijsderbrand-
stoflen een we'standagrena vest te stellen.

ZAANDAM
Uit de Zaassschon Raad

Goii'eenoraid vaa Donderdagavond. Uit
ee.je interpollatie Van oen -^eer Van Vetee:.
beek, dat het quantum, voedsel voor zieken
ca zwakken, dat door de plaatselijke medici
was aangevraagd, willekeurig op 13 is te-
ru^jgeVraclt. De Ba,*] sprak bij motie over
deze hauloai.-ze de." Regeering lroair a-ïkeu-
ring uk, i rj.vijl geelmcht zal worden eene
Ir et re regeling te verkrijgen.

Aan de orde was nu de voor eeUbag der
Lehandoüag van de voordracht: Rechteposi-
t'e der Gem.-ambtenaren. De geli e'e avoni
weed daireivj volgepraat. Vet 7 tegen 6
stommen wri oena moitie-Duij'* aangenomen,
wnprbij r m e-.olijk: wordt ook zonder keu-
ring ainbjeaareö aan te sieren, zoo deze
bewijzen van lichamelijke go'-eiVktlieid kui-
r.ea ov-r'gg.n. Verworpen werd een an.ee-
demant-Baa,;, strekkende om het 'stakings-
recht dcc ambtenaren niet te e«r'rennen»Even-
zoo werden reep, rmt 9 en 7 tegen
4 stammen verworpen oen amcndement-Duijs
op art. 14. strekkende om de fcfeetsa Tanbet
geneeskundig onderzoek niet te doen dra-
gen door de verliezer,do partij maar in elk
gevaj door do Gerreeente — en op art. 18,
stre'fkerde om de ambtenaren vrij te laten,
in bc' vervollen va.: nevenbetrekkingen,ten-
zij blijkt dat dit hen ongeschikt maakt voor
hun taak Rij de debatten openbaarde zich
hai'frg iweningsversolirl tusscTren den heer
DuUs en zijn pariijgenooten. Had de heer
Dul'e sich reeds !n<en ontvallen: „'t Is of
-ik ii, reu burgeliiken Raad zit. zoo moet ik
ve-eh'en". b!j tart 14 verwet bij den Bur-
gsmeeeter, dat deze argumenten „zocht". De
heer Ter Laas verzocht zijn parlfijgenc-ot
zich te matigen, daar ziin verwijten „bene-
den peil' waren. Maar bij art, 18 maakto
de he-r Dni;'B het nog erger, door den Bur-

aer toe te voegen: U is er tegen
dat een ambtenaar zonder verlof van B. en
W. een bijbetrekking heeft en u ls zelf te
vpm KamcrÜft, wat f3OOO gcet en zit in
Commissie-, met hoog presentiegeld.

GEMENGDE BERICHTEN.

Smokkelen van kwatta. - Het
blijkt thans meer en meer, dat de onlangs
ge.sr'h-'a^c-T 1 ■ nieuwe smokkelwegen langs
de rivtiere.i we! dege'ijk op fe'ten berust.
Zoo werden verleden week langs den Rijn
op den Kijfwaarrd nabij Pannerden verbor-
gen gevonlen niet minder dan een! en twin-
tig zakken, volgealen met Kwe.tta-reepen
De 4ze:-&erM züa ni"* bekend D* „arUi ver

tegeAwoordigde 01-'a groote waarde, is d*H
hoogstwaarschijnlijk door een peaseemw
vaartuig op afspraak gelost, doch viel >*,
handen der Rijksambtenaren.
Moordaanslag. -De „Zuid-linl^,

ger ' te Kerkrade meldt: Gisteravond i 3*

bier een moordaanslag gepleegd op den e'o**'
feerder van D. Een slageder werd decrg*
snelem, tengevolge waarvan da ïnauspoehl
overfeed. De dader vluchtte, doch. Fe l*»**
door de DuitaJie grenswacht gearret,
Een kano van beton. - fc-edefj

eenige dagen; tre&lt in Alkmaar een baM
van boon, door den stucadoor 1. B. Harw
in zijn vrijen tijd gemaakt naar de be-rel*
ningen en teefeening van den heer F. Kou*

do -"-rP"
dacht van hen, dia het Yerdon|tenoorl P6*
sec e.:, alwaar de l.ano gemeerd ligt, Ee*
voe-rde d van deze kano Ls, dat zij bij 01»
slaan zichzelve weer opricht, daar zirj voor-
zien is van luchtkasten. De kano is 5 »"
lang, terwijl de middenbreedte 60 ca o*
diep1o 50 oM. is. Zij is in tegeniSteti
ander© kano'B geheal soheepsmodfefl-met;l'i«
de zfljwaiid-e-n zijn slecht» 1 oM. dik en ab"
soluut waiterdicjht. Het is jammer, dat dei*
kano niet ter gelegenheid der jongßte roei'
wedstrijden ter bezichtiging is gesteld.
Een smokütieloomplot. - Te EoW

zijn ai5 verdacht van imedeplich%heid aM
smoklvelen gearresteerd de sectiechoï d*
rijksambtenaren en eenige andere ambten* I
ren en enltele nolabelen.

Ze zijn naar Roermond overgebractrt «*
op last van de Justide in de gevange-n»
opgesloten.

_ -*

THANS is het de tijd»
Abonné's te winnen op
„De Tribune", het eenige
dagblad der strijdende
arbeiders in Nederland l
Medestrijders, werkt!!

ADVERTENTIE N.
GRAND THEATRE, Amsielstr.

N. V. „TOOiaEELVEREENIGING".
HEIJERMANS, MUSCH EN VANDER HORST.

Woe-isd., Donderd., Vrijd., Zetei-d*
AANVANG 8 UUR■

17e, 16e, IR®, 20e i

SUIKERFREULE
Blijspel in 3 bedr. van H. van Wermeskerken.
Sohpïjwer van „TROPE NAD EL"«

Regie: JAN MÜSQH.
Suikerfreule . . Mevr. E. de Bohr-v.RU*
Zaterdagmid.: Allerzielen,
Zondagmid.: De Weg naar de He^

STADSSCHOUWBURG
H.V. „TOOHEHLVEREENiaiRQ".

HEIJERMANS, MUSCH en VANDERHORSi
Donderdagj 19 Septembsp, B'/< uurl

BOVEN
MENSCHËLUICE

KRACHT.
In 2 bedrijven van Björnson.

Regie: HERMAN HEIJERMANS.
MeUawerking wan de Zangvepeeifc

„Oe Stem des Vaiks'.'.„ , M|| , , , „, —*

I ||H ■■111 ~

Plantage Schouwburg
(COLNOT & POONS)

Fransohe Laan Tel. 5512 N.

N... „GROOT TOONEEL"
Directie: Oérard Arbous, Albert van
Dalsnm, Charles Oilhuijs, Coen Hissink

en Jacq. Sluljters Jr.
Eiken avond 8 uur precies

UlllCllO, van Venetië
Treurspel In 5 Bedrijven van
— WILLIAM SHAKESPEARE. -

OORDEEL VAN DE PERS:
„Het is vaa begin tot eind een schit-

terende voorstelling geworden, die wed-
ijveren kan met het -beste, dat op onze
planken door onze allerbeste gezel-
schappen vertoond is." .

Barbarossa in „De Teleor."
„Het was een verheugend begin voor

dit nieuwe gezelschap dat zoo hoog
greep, en althans zooveel als dezenavond geboden werd, reeds wist te
bereiken."

„Nieuwe Rott. Courant."
„Er was iets zeldzaam frisch in de

wijze, waarop dit jong» gezelschap van
jongeren dit stuk ten tooneele bracht."

Ad Interim in „Het N. v d. Dao."
„Met deze opvoering hebben de eigen-

lijke kunstzinnige leiders van „Qroot
Tooneel" een proeve van hun willen
zoowel als kunnen gegeven, Van
Dalsnm en Hissink als spelers, Oilhuijs
óók als regisseur."

L. v. d. B. in „De Tijd."
„Een mooi begin. Moge nu ook naast

het „volkspublie'i" dat den weg naar den
„Plantage-Schouwburg" in de Fransche
Laan kent, het „betere" publiek dien weg
leereH vhiden." u

t V.B. in het „Alo. Handelsbl.I Jl
I Prijzen van ff 2.- lot f 0.50 j

-. ■■imn in i ii—iiimi —i i—Tif*

rr 18 vn E.4
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