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De werkelijke Oproermakers.
I>wa_s..'jl er s-irijït o_«:

" iin do *.. K. ...'"' va-a Woc:_ tago<-iii,Mid
te_- usea;
„Onze partij 14„irt d«> i_jbll__ïie gt-d, ai ■

„ —j __. ev-er-.aigd. d-t l.e. tikcr. ;u).r
i—« slas.er. er>an ni— uaod.i—ia ai*.» i
«waaid. i. Kabaril-ro,'_l__o_.'.ri.:i daarente-
gen eiüciieu datno—uisaue, ook «baius, Vooral
*_a_s, nu. vrt-Oiiide ir .-open tr»rwi onze grens
.vorden aa_g—iroogr-u, uu -e* g«j\aaa, ne-
ataat, das ons land tot terrein «.» d
—>g wordt g-naakt; uu, iu_ao wij onze
»—ilr_ii_it &$. haux_—a. ittj_ n.»t alk> ni _-
doK'u, die o;— tea dio.e-to s.su—., zolder _-i»i-
gaa twijfel de oorlog op Nede-riai—seh ge-
bied zou wi>rdeu -v—jirtge^c."

„M«_i moe; maar pech -hojbeu» Boy—_*-__-
,de woorueu schro- op. -1 (Jc.o«_ j.l, dc
lelaCiie vaa „tiet Volt", h-uwelijks -'»,_»g daarna nemen de ongeregeldhedim in de
HaiH.-amp een aauvaiig. Wal nu te doen ?
Mot kleun va_ rede-nen ia do Kamer be-
toogd, dat aikonre_JiTa_rdite oi-_»ooiJ«s
teude droiiUaui .nsiooo—s._u in g«x—ou dewle
—luleiding kannen geven tot Vtsrioo_Je—ing
»'an de i,(juad*ei»^:,sïya»»rJi£v> vvtiu—ks;i»..\»lke
?as docni: een ge.-.vcrwauie re.'act.e ware.
teschreven*' Dat zou wel zco. co_s.|-ii>iU,
iiaar _i te na.cfi on kindor^jk — oi—.ema-
SOjSjos-qh zijn, riiuds dc gis-s.iag ia de..l—_s-
"Riiip en enkele andere k_tnpe—senten ia voor
-> srjcla_l-don_crati.r*ho afgso ——Irdigd .n „on-
.verwijlae, zoover mogelijk doorgevoerde do-
"-"obili.atio" het parool. Zo. ontsstcait nu-u
fa ontevreden soldaten nie»: (on wat no ft
*" ware staassinau ne r l» vr«_j,/.en!) ou
—.0 b.edt ui—i heet aar iq tegen <Jeverv.or-
too_ w».i«_ oiionw4 oo." nog hl— 'M—' — w'o-,.1

I—> nK3i.lvor.iigV I—iisecrt uica maar goed.
naar cju Bo_»jowie_3ch_ «por—- ca vult non
die zoon b*o-a met zakelijx schijnende ar-
guu,e,s. .i aan, dan is het besoog kant ca
klaar. „Ona leger is onbetrouwbaar eu oa-
b»kwaaia o_ strijd te voe-ea', iia-jle cl__.-
tclijke 8-sialiBt Kruijt ve___-rd. „i at wordt
in de _ofciie_aaier oa do a.d..c._.ea „ege-
göiou.'* in aansluiting t-eraa. tbpevvol ïvet
vou*-'jre_-, bestrijding van don tü-deru.-
ken coucurr.n.) heeft nat. Iroda*» trach-
ten aan te toonen!, dat „ons _Ü.t_- praod-
tat.everii—gen" maar bitter weinig bete—.«.'u-
dc, e_ dat allo gevaar g»-.*». ca was, nul o.
Vix-rhe—ï -Meds drillende Laiisti. land
(nouh.a».3 tot vóór kort mr. 'iroe_i_t.a

-oek-iiv. j»i) ge:*n Inbreuk op ome n<>Mlra-
i--- moer kon bera.iea. Sug_-B.iovo vra-
gen, ww»_ aan het slot der rede gi-teid.
iv-erden, moeslen den ge.ekton indr. k ver-
«steri'on. Do vierde vraag b.v. had be.r<—:-
ïing op „het militair verosoge— Vam leger
en v—-»' o:i hield ton naa.stc v_'bond unjt

.heeren Troo. tra's secpiiCHiue op het slu—
onzer arttilfr-i. cke toe-uiju-g (wa..i-voor
ie iisisl.endo sooiaaklemocraten, sSede pk-i-
-tend voor den aaiiköe.p vau honelorden vus.r.
Bonden tegelijk, zoo enorm veel -relaan ln*b-
ben) . 1)0) laaïsle Mraag* viog akus aan:
„Hcefi de mini-iei' van oc-iog. mot let oog
op den thans in het leger heersn
geta»:, voldoe.ndo waarborg, dnt bet voor
eventuee—i verdediging van nêutsrnïi-'* en
cmafiiiakcJiijkheid geadiikt isr"" _»■ Troei-
s_a zou erin gelukkig oogenblik bolevi-si, ate
op deze vraag een out'.ei>nr*nd anhvysrl
werd gegeven, dun immers zou een pleidooi
voer demobilisatie schier nie' te weerspre-
ken zijn. E_ daarom, o£ om een so
lijk dolateüi -Juccea is het h.">i tlsre-v.o.ril
te *dcen. Ook soUlaCi zijn kiezc*» <- ""-■ti—s.s tcckoms.igo kiezers. Ileu. moe
veel meer ontzien daa b.v. den opperl
hebber, wiens ..onmiddellijke H*Ve'ting
vis.:» geïiscit werf; dan do re_eering ze'.fs,
_e volgen» mr. Tree. 'ra zei' e* —-"

moeten
worden afgezet, a's zij den opperbevelheb-
ber niet terstond ontslaat. Op dezen laatste
Is de . ocratis-hc afgova: i
vooral gebeten omdat hij de oven-a'
barakken verniel r-s uit de Har.skrmp .i e' ;-

w___g va_' verlof heeft .gesti-afL ffeiis-
"vaar verwijt mr. Trools.ra de re,
(die sleelst» do „mnrionaet" van t?e

'Snijder-! is) gebrek aan krach', ma-ir alle
-rachtiee maatregelen tegem oproe*ige ele-
ganten acht hij toe. blijkbaar uit den boozc.Kracht v.rtooi-.n regeering en opperbovei-
"obl ej- alleen, a's zij voeling bonden mei do

, d.w.z. .wis zij hei advies
mr. Tróelt—ra volgen, als zij voor zijn

*'■» -fhen buk!

En Woensdag verklaart de Minister
v"»n Oorlog dat de Opperbevelhebber
ontslag genomen heeft omdat hij volgens
"ten Minister den geest van het leger
niet begrijpt.

De Heer Troelstra kan tevreden zijn ...
«Ishij een persoonlijke succesje wenscht.

""* h«t herr* ernst om de bestaande grie-

ven in het leger weg te nemen, dan
zal hij begrijpen dat het ontslag
van den Opperbevelhebber
verlakkerij is wanneer de oud-
Minister van Oorlog Voor-
zitter is van de commissie van
Onderzoek naar de Harskamp-on-
regelmatigheden, wanl dezeheeft immers
den Opperbevelhebber sleeds gehand-
haafd.

Men moet de waarde van de Hars-
kampgeschtedenis niet overdrijven. Men-
schen die gedurende jaren noodeloos
van uit hun woonplaats zija weggesleept
(we wezen er reeds vroeger op, dat
men in elk geval de landweermannen
zoo dicht mogelijk bij hun woonplaats
had moeten houden) komen er licht toe,
bij een zoo trewige rommel als het
Nederlandsche leger is, op een goede
dag oproer te maken, en als dan zooais
in Zwolle de opwinding nog wat ver-
sterkt is, dan bewijst dit op zichzelf
nog niets voor het revolutionair inzicht
der soldaten. Het bewijst alleen dat de
Tribunisten die steeds demobilisatie ge-
eischt hebben meer „ordelievend" waren
dan anderen die meenden de orde beter
te kunnen handhaven door onnoodig de
nn-—(a—tien V—t vau n»iu wuuupictdis »—i

te houden.
Het is dan ook verbazend komiek dat

de leger-commandanten de propagan-
disten der S. D. P. belemmeren, terwijl
zij, de commandanten zelve, juist de
oproerige geest verwekken.

Wil de Hier Troelstra zich niet be-
lachelijk maken dan zal hij den eisch
moeten stellen dat de Commissie van
Onderzoek zoodanig wordt samengesteld
dat de elementen die „geen begrip"
hebben .voor de moderne legerge?st"
zooais de Minister dit noemt, hieruit
verwijderd worden, allereerst dus de
gewezen Minister de Jonge^ en andere
mede-verantwoordelijke militaire en bur-
gerlijke elementen. Deze zullen ver-
vangen moeten worden door eene
commissie waarin alle rangen van
het leger vertegenwoordigd zijn, onder
medewerking van burgerlijke hulp, wier
taak het moet zijn eens te onderzoeken
waar het deel van de menage
en militaire inventaris blij f t dat
alleen op papier de soldaten
bereikt. Of vreest de Heer Troelstra
dat hierdoor zijn liberale vrienden tegen
de lamp vliegen?

VervolgNieuwstijdingen.

GemengdNieuws.

De Duitsche onderhandelaars
in de Britsche linies.

Londen, 7 Nov. De „Daily __pre_»"' \'er-

r.essiiii, dat generaal Foch de Duitsche «a-
-lienstiUti'ueisgixlt-lcgccrdon bedc-fiiorgou, mo-
solijk ter bespreking zal ontvangen,
/ii 7,\ jn g'ssteraivond van de Duitse!te

naar do I3ri'--e linie.-; overgekomen, Foch
is -vergezeld door oen aantal lodcu san de
adiarralüeit.

Revolutionaire beweging in
Duitschland.

Daar laten de arbeiders de soldaten
niet in den steek.

Hamburg, 6 Nov. (W.8.) ('s av.) Te
Hamburg en' te Lubeck zijn de verschil-
lende bedrijven in staking. Er hebben

vergr.joen tegen de discipline en gewel-
dadigheden plaats gehad.

Afgezien van. buitensporigheden op
eenige fabrieken is particulier eigendom
onaangetast en onbeschadigd gebleven.

De bevolking ioopt geen gevaar.
De soldaten blijkbaar nog meester

wan Kiel
Eet Wr>lh-1_ rc.au aêUt AA. . Nov. uitBerlijn; o_U.cn* de_ toesiand (o Kiel ver-nomen vvij va_ bovoogilo zijde: Do milüare-ie.d-_.glng dar Ocsizce door do inarino isvelkoeren hersteld;
Mo lütvarorid» oorlogs-chepea voeren deoorlogtfvtag. De bowcging ondcrdoro_tro7.cn

en arbeiders ia i ; 1 r a igo hanea g-,eil Demaiu-happen van, het garnizoen pogen aando moeilijkheden van het handhaven der or-de he; hoofd t» bieden. Do wapens wei-enal'-O.i e.-n ïnc.'ijverd.
I'nrticusWe huizen en hando.zakan, ca"en-ab da z-keahuizon, ongomocid. Bijua alebankea htftben har» -„aken hervatO. verpUsabsg in de kazerne*, oa op desetnpen naait op a 8gewone' wijze pïaa'sDe verzorging van do burgerbevolking metleve-__-d_ilen heeft lot duavar _:en be'em.

nering ondervonden.
Do bewolking is r gig;
(I__en di opstand in Kal waa ucerge-slag-i, Aan zou. ht Wolff-bi.re».u di:wel ze-gos/ieroud on k(_ar oa dukfcAijk borlchton.Het «looi zulke niét - dua is de ora-indnog niet noirgoslagen, hoewel bot Iseruchtoleugenhireau diau iudruk tra-ht te wekken.

Princip bevrijd?
Uit frankfort ."ordt gerrcll, dat do typo-

gia_i Prsncip, da moordenaar van Aa.t-_._-»
l)%?xJ'«f.A .%mnri-i .'«^ <-_. jteumsarïae -_-*
zend—i van li<»t bekend» 'Oo..'e—rijtsasihe ulti-
natum aan Servië:, waardoor de woro—.oor-
log te uitgebroken.

De burgeroorlog in Gallcie.
W_—.:»_au, 5 Nor. yol_»_a hier onl *an-

c-en heric-iten hebben «k> C. tastene—i Loni-
ber<; ia staat vau beleg ver-l__- Pre. vzl
is no*t in h—idon der Oe_raiinïr . Lember-»
is van elk ver >uedun, daar «>en-r-
-z''ds «le VoolschJ -joorwo^mann.su-wet _e.cn
e'e trei ci naar lo.nberg ta brengen en i_-
dei-zljds itoeftenm «Ho verbeet- g-awapeaéar-
bani belet', n-

ic gewezen si-iheudor graat Huya i3
door do Roethenen g-__s_,_«-f_.

Wilsons „beginselen"1 en de lersche
kwestie.

Het Brui-ie Lagerhuis verwierp een mo-
tie va_ de ïersche nitiouaiaislen, waarin
gi)':.gd word; dat Engeland voor devrede»-
ö_di_hantklingen de iers^ke qua<s.io be-
hoors op te lossen ovor-.r-son'.tig Wilsons
i;crinse!ou.

Iv «eon lic'tig» ro"c ontkende Bonar Law
bei Kucht van do vrrjdeiwonio.ont'o bet ler»
scho vraagstuk te roggen, da-t een bin_3tt-
landsch. tiune?tie» was, waarvan de regelinig

se op don onwil van Engeland,
op i!o oneenigheid tut*—*__>_, de leren

onderling.

Vlesschdistributie.
Da ■Aae'.-r vaa Landbouw hoeft aaa dé

r 3ter keruiss go.iracht, dat op 18
Har. as. do rLin.vkcfCbeis_.ribuiiio oetnaaa-
va_g te-—it. Om het s.ach en te centralisoe-
ren zijn 210 cr-ntrsiuigeiuoe.iton aangewezen.
Wiet Uhr.csssee--i.cr3 zorg moeten dragen dat
bs! ve*, akonestig van de ontvangeu runde-
ïe.i, wordt ingeleverd. Besehikbaax wordoa
go.eld voor bel geheele land 8000 runderen
por week. Per hoofd krijgt ieder 2 ons
v.oscli por week, behalve de kinderen on-
der b.jt. ,a.ir. Voorts werdt een Ijeoerkte

■'hoid (tot hoogslen. 10 pCt. vaa bet
.i\) boren het va_tgest_ide rantsoen
'aan voor het verbruik in res.a.raists,
i irkoaken*.

l
centrale _ keu .e is en daar-Bttellen inrichtingen, terwijl

bovendien voor ïiekeninrie.htins-en en huis»
ziekon v aesch kan worden aangevraagd tot
een ïr.axiiiiuiu-liccvce'heid vaa 24 KG. per
1000 inwoners per 4 .«

De niaxiinum-kloinnandelprij7.en zijn vast-
i op; f 3.-> por KG. voor eert .o soortr_nd*ï.co .h zonder l—en, nie "s_.e3.-iig zal

zijn al to leveren ten hoogste 25 pCt. vau
liet ter uitpondin. verkregen rund ol ge-
deelte vau een rund. on op f 2per KG.
root tweede soOrs rundvleosch zonder beea,
als hoedanig zat zijn af te Uivaren, ten—ta-
aie 75 pOt. van hot ter uitpondin-; ver
rund ot gele—- van e.-n rond.

Voor rilueel geslacht rui—ivleesch ie de
prijs 10 pet. per KG. hooger.

Voor hutspot, beenderen, kopv'ec.ch eu de
f.g. afvallen zullen ing«_s« prijzen geldon.

18 Nov te i-r dus vle»scg van 35 et.
per ons en vieesch van 20 cent per ons.
Dc slager? zullen netst trachten ' zooveel mo-
gelijk 85 casit oer on-s te wakken te krijgen.

Net a"_ fhars zal dus wol bij allo slagers
het vlceacli van 20 oent opmerkelijk «nol
nbverzodht heeten. Men neme ccher niet al
to gauw dairmeo- genoegen ca bedenke dat
olko slager driemaal teeet goedkoop vioasch
krijgen dan duur vloesch.

De kaasprijzen met 250% verhoogd
Naar „Het Volk" verneemt, wordt

binnen enkele dage de dietributieprijs
van vol vette kaas van f 1.60 op f4.20
of f 4.30 gebracht.

Belgische vluchtelingen.
Gisteren arriveerden te Terneuzen met

een extra-trein ongeveer 1500 vluchte-
lingen, welke wenden ondergebracht in
een hangar en in de gebouwen der
staalfabriek.

De vaart op Scandinavië.
Behalve het s.s. „Merwede" van de

Hollandsche Algemeene Atlantische
Scheepvaart Maatschappij, hebben thans
ook nog het s.s. „Wassenaar" van Van
Uden en de „Agneta" van Joo de Poor-
ter gemonsterd voor de vaart op Scan-
dinavië.

Het spoorwegongeluk te Rotterdam
Woensdagmorgen heelt op de spoorbrug ovor

de Konings aveu in het bijzijn van verschil-
lende au.or'.tci.-*Q eea onderzoek plaats ge-
lild nasuè de mogelijkheid, om hot verkeer
to hervaten. Het hcr-.se:: van de spoorsta-
ven voor onkol spoor zou nog den goheelca
Üi"*7li **Zr7_» e_*_-!_■ dfV. *-*f"Nït-t-' „„dj^ il) n't-
is de zwaardere belasting van een spoor-
trein. "t<> verdragen, nog niet genomeni kon-
den worden.

De economische onderhandelingen
te Londen

Het Corr.-Bur. meldt*. Nair aanleiding vaa
het baricht in „Do Teleyraa.'' „ver moci-
lijkholen bij de onderhandelingen t» Londen
wordt ons vaa bevoegde zijde me-ejedeJld,
da, hetgeen daairin wordt vermeld ovor het
ivoti—sraa van vargunningèa tot u_vtoer van
kiniie on kinabast door den gouverneur-ge-
neraal, onjuist te.

Roo'a voor e-enigen tijd dealde de land-
voogd mcd©, dat het niet in zijn voornomen
lag aan do normsvle uitvoeren van. kleine
en kinabast moeilijkheden in den. weg te loz-
geu en pog paa enkel» dagen geleden werd
van ham bericht ontvangen, dai tot dusver
geen enkele uitvoervergunning voor bedoelde
artikelen door hem geweigerd wast.

AmsterdamschNieuws.

Ontspanningsschool Hoop der Toe-
komst.

De Commissie deelt melc, dat dezo week.
de' Ror__t_i za. gebonden worden op Za-
terdag 9 Nov., 's middags van 2r4 uur, in
bo: lokaal de Jong, O.Z. Achterburgwal 47.
Daarna weder op Zondag te beginnen op 17
Nov, Op"üomat drtn_3r-nd verzocht.

De Conuniss—i
SotidairiteltsbazarNo.4

K.noradon! De boekjes-aandeelen zijn ge-
arriveerd. Hot is aan u de taak om te zor-
gen dat ze aan de man worden ge-bracht.
Dons1- er om, do verkoop beet een tweele-
dig doel: le. do centen, 20, de pripaganda
omdat de achterzijde bedrukt ia. Do boekjes
ziin te ver-rijgen bij: C. Iï. I_.hofi" ,
Bloe_»stra_t 135, huis), Mej. WijivY». Gov.
Fllnck__aa» 15 11, J. .1. Bolt, Burgerstraat
115 11 (na 5 uur), Zaterdags..vond» tn C'on-
cordia, Wcctiorpleia 1.

\"n Verwachten we ooit heel -vat precent-
jes. Den*- ei- a*_. we Itjunnen hee', wat ge»
bruike.i. De oadeaux kunnen n**~ons boven-
staande adressen bozrrgd worelen bij J.

Snijders, Vrü*'r_tr.aat 36311, Aba_, le Oos-
terparkett»-—.t 2211, Overeen», T'Ssrranstrsat
45. lelor, die do bazar geslaagd wil ziea,
zendo ons vrat. We kunnen alles geler ïiklea.

Allen aan hét werk.
J. J. BOLT, aecr. Ba/..-com.

"v

Internat, samenzwering
tegen de Revolutie.

De Nederlandsche regeeringsteunt de contra-revolutie
Een beroep op de rev. volksmassn.

Uit Moskou wordt draadloos geseindNa aanvankelijk de benoeming vanburger .Rosing tot gevolmachtigd ver-tegenwoordiger van Rusland in Den Haag
te hebben goedgekeurd, heeft de Neder-
landsche regeering thans verklaard, de
missie van Rosing liever niet te ont-
vangen. De heer Oudendijk, de Neder-landsche gezant te Petrograd, voegt
hieraan toe, dat de Nederlandsche
regeering niet gesteld is op vertegen-
woordiging van de Sovjetrepubliek.

Blijkbaar steunt Nederland het con-
servatieve Rujsische restauratieplan, d,
1. het contra-revolutionaire plan van dt
entente.

De heer Oudendijk verklaart verder,
dat de Nederlandsche regeering, vree-
zende, dat maatregelen van de sovjet-
regeering het gezantschap zallen beletten
nuttig werk te doen, hem heeft terug-
geroepen. Hij vraagt een trein' om te
vertrekken.

Nederland heeft dus besloten met de
Russische volksregeering te breken.
Ongetwijfeld is dit een voorlooper van
l.rc._l,..i*jeene contrarevolutionaire sa-
neutralen tracht te verzamelen tót eén
.ontra-revolutionair offensief tegen óf
volksomwenteling in Russland.

Het woord is thans aan de volks-
massa's in Nederland. Zullen zij toelatei
dat Nederland wordt gebruikt voor ces
aanval tegen een volksrevolutie?

Rectificatie.
Onder den oproe-p aan de wei—loozc arbei-

ders veranderd men in do ondor.eekenim*
don naam Ewout in E-lo_k.

Jeugd-beweging.
Julho Worden er aan herinnert dat er as.

Vrijdag 8 Nov. ge on vergadering gehou-
den wordt. De eerstvolgendo huish. Vcrgad.
vinlt plaats op Vrijdag 15 Nov. te 8_; uur
precies. In 't vervol-» worden «le verg. ge»
regeld icdero 14 dagen des Vrijdags gehou-
den.

Tribune-lezers!
Doet nog een stap verder en wordt

lid «an de S. D. P.

ADVERTENTIE N.
L. KROP—Schurink en

Hi W. KROP
berichten de geboorte van hun ZOOjM

HEJH.
Winschoten, 6 November 1918.

N.V. ..GROOT TOONEEL"
awe n M. «_■ !_„._,», FR--SC.E LA».Plantage Schouwburg col-mot &?oo_s

BON VOOR TEN HOOGSTE 4 PERSONEN
Lezers van ,De Tribune" hebben op vertoon dezer BON toegang tot de
voorstelling van:

IEANNE d'ARC, De maagd van Orleans
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Ingezonden.
Verweer en aanvat.

I.
Het hamparialisthe der Entente.

der L.I.
TC

D. J' en
He krach hei,

Eu "!*'-
ud-

. dut ve
is 1914 «. " "S wa ■ als

.an de-
in Ju'i

werd, wi

ui:

ileit imp'eri-
n.at /ii ve'se

[irincipieei eu uU-
g het doel der Entente ui: citu _el-

ten ■ voor ac Nederlandsche , arbeiders,-
_ll ik zelf 1. i'io teak op _i">ï
11»

ln mijn eer over het En
totperiulismc, dat ik in October 1917 aan
ie , aond, tn dat in F-Wu_ri
1918 geplaatst wa d, had ii< géschreven,
tjat ii-r En !l _nper„-.-

eén ove; is voor de
el-i het Duit»

is na dien tijd door de feiten
De. ..

Wam do Entente Keelt au de Rusai-
E(.i lo schap aaoge-
iralten en tracht haar to vernietigen.

dat de Russische Ke^
publiek vernietigd wordt, wordt steeds*
grooter

Want van nit uc-t Noors'en en Oosten
wi. ;u do afstanden te gi-oot cv. de tve-

tc slecht om nog vóór den winter
de, Republiek dor" Sowje_ te overwin-
..»!». Maar nu, door de overwinning- op
Bulgarije, de weg cm van uit het Zul-
ilen" do" Bolsjewiki te ve-nietigen, dreigt
open te komen, nu kan de Entente dit,

iloet i__-C_ie_ nog bereiken Wilson
heelt reeds" verklaard, dat dit nu ge-

il moet worden.
l»ii gevaar bedreigt dus het p.olelari-

aal der wcreM, ook het Ilollandsehe.
Eu nu moet dus he: geheele proletari-
aat, ook het Hollan-3s.be, pal staan, op

front tegen het En.ente-B_perit_i.rne.
Er ko"uit nu evenwel nog iets bij, da*

ik mijn eerste artikelen tegen het.
En _nt*Hniper-.*_i_e schreef (het waren
de eerste pn» artikelen, die tegett
■Je Enteote in „do Tribune' verschenen))
nog niet to zien wa.?.

Ik schreel toen dat, als do revolutie
ln Duit.».-land ui-brak, het niet zeker,

ui dc 1 oa Engels-ie legeï .
wei «ouden weigeren Duiteehland .tanen*
lo tre:_'_i. DM wij "jÜ._at*a\__j***.hoopsten
m \ ">. Maar da* het.JA^uOW
Biuo troepen zouden weigeion

Wijnkoop antwoordde daarop eleohto
mei. Als... als.., als...

dien tijd hebben de Fransche, En-
gelsche en Arnerikaansche troepen niet
geweigerd Rusland binnen te trekken,
eu zij hebben niet geweigerd de" Russi-
sche; rev*o'utie to trachten te vernieeigen.

Maar dit ge», aar wordt nu nog veel
groote.", doordat dc Vereenigde Stalen
asn zóó ontzaglijk leger in Frank ij},,
Italië en Rusland bijeenbrengea.

En van dit leger kan men nu al wel
r groot dcci

er van con!,. kmair zal zijn, en
dat het zal uitvoeren wat Wilson wil.
Dit leger* is tot alles in staat, niei ai»
leen door zijn hardheid (deAmerikaan-
echo soldaten worden door de Frtin-
■cheu do hyper-boehes genoemd, d-w-z
nos- erger dan de Duitschers) maar- vooral ook om hun enthousiasme om
den weie'.doorlog te winnen en daarmee
do wereldmacht voor Amerika to ver-
ivoren

Zooi.r.i er na een' opstand of revolu-
tie in i' i hetzij om t.e
Duitsche revolutie t-3 helpen, hetzij ui»
t-gen beweging voor het Fransche pro-
letariaat, dan is er groote kan», dat
dit An erikaans-bo leger van nu twee»,.
binnenkort van 4 & (J mislioen, gebruik.
Wordt door Wilson en door_do Fran-

ndo klasse om die revolutie
lu Frankrijk, ie yerndetig

En datzelfde zal in Italië het geval
zijn. Want ook daar worden groote
mas .'"_ Arnerikaansche troepen verza-meld. Dua _ üi Dn-schland, èn in,
Rusand, . n rn Frankrijk, .'n in li_He

c mis-'seliien Is zelfs dit Voor do
iciio der '1 ribun.' nog niet ge-

noeg Want zij is immers .an meening,
zoo.ils uit haar artikelen en die harer
medewerkers, tezen mij blijkt, dat
elk prolei_riaa* »;i zijn eigen land tegen
zijn eigen imperialisme moet strijden, en
dat de zaak dan wel in orde komt 1
Het Nederlandsche imperialisme is Lat
Dpilsche. Als wij dns maar flink teg-i
he: Duitsche -rijden, dan -ebben wij
oi:/.n pliciit golaan I

n dit echt kW-burgerlijkt", be-
krompen, echt naüon&le en totaal niet
Inte i standpunt wil ik met alto

sht, opkomen HeS kan weerl.
irord '.» op dezo wijze :

in Holland do revolutie uitbreekt,
da:i kan, als de Entente wint, en Bel-

f haar boze* is, ook de rcvolu-
ti,! in Holland worden gedempt door h, t!
Ameiikaansche leger.

Hel A_ie_ikaa_s'i;e imper—.li'sine te
nu* eigen vijand, reductie der Tribune,

se,: vijand, S II P. even groot,
en nu _<"]_- grooter dan het Duitsche,

doet «loer het niet te bestrijd.!»,
Biet iniaejvkeil, zii. t grondig, nietkilercn

domheid, niet a!;e _
ontde, maar ook

hét Hollandsche proletariaat. .
I .-riulism- yan alle naties ijs,

ijk voor liet proletariaat van allo
Dus gij doet een domheid tegen he*

*lc intc.n_tiónaie pro.eariaat, als gs>,
dit imperia-Sme nu niet fel bestrijdt.

* ils e: erger elan een dom*
redactie der Tribune, gij doet een

is; r.UI, 1915 ca 1916, zoolang de
V^creenigdo Staten nog niet in deu oor-
log 'yf&ven, was het ecu domheid, het

■s 11i._i( t de Entente even-,
al. Duitschland.

i Amerika in 1917 in den oorlog
het een groote fout het niet

r nu het EngeÜs—.Ai_e__.aan.c_
zoo goed" als zeker over*

l taf, nu het de Ri_isische revo-
verninordt, en het An_.ikaansche,

nar wordt voor de Euro-
revolutie, voor de revolutie der

;'!, nu is liet een misdaad.
Een misdaad tegen het internationale

en tegen he- Ilollandsehe proletariaat.

II.
Fantasteryvan Gorter.

lets „Tribune" had geschreven, dat do
republiek Duitschland moes»

aanvallen, en de dynastié'n der Honen'
zollci-ns e.i Habsburgers meest verplet-
teren Ik had, lang voordat wij aanra-
king hadden met do Sowjets, geantwoord,
dat zij dat niet zouden doen, om de
Entente niet sterker te maken. Dat zijl

i dan in Duiischland zouden val-
len, als daar de revolutie was uitgebrt.
ten.

En wat zien wij nu ?
Nu kan Rusland Duitschland aanval-

len. Maar bet doet het niet om de En-
tente niet te helpen Het zegt den Bres-
ter vredo niet op, en geels. zeMs oor-
logsschepen aan. Duitschland tegen de
Entente .laar tegelijkersijil roept Lenin
het Duitsche proletariaat op, eu belooi,
het de hulp van het roode leger.

Dat is dus precies de taküeic die ik
zeido, en het omgekeerde van die der
Tribune-redactie.,

Ik had in mijn artikelen ge.chre.ve_ ,
dat het doel van Engeland-Aiucf_*a is
Europa ie scheiden in zwakke staten,
en zetE zoo do wereldheerschappij ta bc
machtigen- Dit werd door de „Tribune'
fttnta. .«rij genoemd,

Do overwinning der Entenle zal too-
nen, dat deze fantasterio do *waa-b___*.

Het blijlct nei reeds
Want door do o\erwi__ing op Bul-

garije komt het Balkanvraagstuk uu te?
sprake. Frankrijk en Engeland zijn voor-
zichtig) en zwtjgen nog Maar Italiej,
alle Itaiiaan.cho pladen spr .ken Do „Cor-
ricre della sSera", het grooW Italiaansehe

"blad, schrijft: „De toestand ,op den Eal-
kau moet zoo worden gcrcgelil, dat daar
evenwicht! ontstaat. Wij willen Servies'
macht v.ergrooten, maar die van Bulga-
rije moei in evenwicht met die Van
Entento het daarin met ons eens*» is".
Dat is zoo, de MCprrietre della .«."_"
heeft gelijk.

Da wat wil dat anders zeggen, dan
dat do ongelukkige Balkan weer ver-
oordeeld zal worden tot hét „even-..ci-
der krachten", en dus tot denzelfden in-
nertijken strijd, waarin hij vooi' den
oorlog was, on waarin vooral ook En-
geland hem bracht. Dat het doel der
Entenle is hcni zoo te verdee'eu, dat
geen enkele staat tot macht komt, maai»
aKte door ouderlingen tweespalt zwak
blijven Dat de Balkan dua altijd wc«_-
bloot siaat. aan uitmoording, brand of
verwoest*.ag.

En dat is het doel van Engeland en
de Vereenigde State, met geheelEuropa

En zij zuilen dit bereiken als Duitsch-
land valt.

Het blijkt nu al voor den Balkan da,
dit geen fan._-.i3 is, het zal spoedig
blijken, voor Europa, voor de geheele
wereld.

Het blijkt ook reëels op een ander
punt van Dos.-Europa. Polen zal ik.
onafhankelijk worden en een eigen haver,
krijgen aan dc Oostzee. En reeds begin*,
de strijd daarvoor 'met Duitsehlahd en
Lithauen Het Oosten van Europa word-
een hel Door toedoen der Entente., Dit doel is even gevaarlijk voor het
proletariaat als dat van Duitschland

De redactiei der „Tribune" die dit
doel niet bestrijdt, begaat een misdaad
aaD het proletariaat, in dit geval aan
het proletariaat van den Balkan, S»opa_
zij een misdaad begaat aan het proleta-
riaat der wereld.

Geen schijnbare iiistenim'siig met de
B-olsewiki, ge<—l telegrammen .met hen,
geen prachtigs redevoeringen op verga-
deringen en klinkende moties kunnen
dit. «»én9 feit to niet doen : Dc „Tribu-
ne" bestrijdt niet hetEngelseh-Amerikaan-
.che imperialisme.

III.
De Rewolut. Parlementaire Praktijk

Tot nu toe zijn hei alleen woorden
gpnoes-fc die onze partij kon doen hoo-
ren Wij hebben gezien, dat zij in de
i,Tribune" eenzijdig 'waren, dot zij
Duitschland alleen aanvielen, en over de
Entente zweden Doch er zün geen of zooi
goed ais-geen artikelen van de redactie!
verschenen tegen de Entene.

Maar we zullen die daden, hooren In
het Parlement, en het zal moeteni blij-
ken of in do praktijk een anti_.uit.ehe,
pro-Entente politick zal worden gevolgd,-

Ook daarover dus een enkel woord
Een inzender tn de „Tribune" schreef,

zich te verhengen, dat ik de graanicve-
ïinK door de V. S noemde.

Ik noomd . haar alleen als mogelijk
voorbeeld. ..ant doordatj do redactie gewoonlijk;

.weeg, weien wij hiel hoe ver de r*da.
üe in haar politiek vóór dd Entente .al
gaan, hoo ver in de politiek "ten op-
zichte der graanlevering door de .'■. B,

Twee ding.n staan vast: Ten e,.
Het Hollanu-che), proletariaat, de . D.P^
is niet in. ue positie van Lenin, die, om
hot RU-3ische social_me te redden, eea
vrede, een bondgenootschap misseineni
moest aangaan met Duits—_ah.

Lenin za! evenwei slechs door dea
uitereten . nood in dien toestand ltpn-en
Want niet alleen spreekt en schrijft hij
voortdurend, wat de „Tribune" niet
doet tegen beide imperia!ismen, maar hij
roept nu in een manifest het proletariaat
van Duitschland tot de revolutie op enj
belooft hun dc hulp van het roodc leger
tegen do Duitsche hèerschend*
en tegen het Engelsche, Fransthe. en'
Arnerikaansche leger. Want ook Lenin
voorziet de mogelijkheid dat vooral dis*
laatste tegen eea _j_i_c_e revolutie zou
optrekken

Een dergelijk ding staat niet voor het
Ho'iandscho proletariaat op het spel

Hen revolutionaire Hollandschc prole-
tariaat kan de eenvoudige revolutionaire
taktiek volgen, die luidt : Geen imperi-
alisme te steunen 1)

De afdoende, aïle andere redenen (al.
oorlog, honger, enz) overtreKeude, dc
international-o reden van het} llolland-
sche proletariaat om geen levensmidde-
len naar Duitschland te stur*-, was, dat
proletariaat, geen. imperialisme steuneu,
mee:.

Do afdoende, de internationale, endusl
voor het internationale revolutionaire
standpunt alleen geldige' icden om geen
schepen aan Amerika te geven (ik on-
derstel dat deze) voorwaarde gesteld

wordt) is, dat het proletar: n- lm.
perialis-me tteiine i

Het Ne heeft
voor de heele wereld le bewijzen, dat
het een vijand is vau elk imperialisme,
dat he. .o-dar is mei!-', pï'oleta
van eik-n natie, en dal i zelfs
mei hei. doorslaan van nood, elk impe-
rialisme bestrijdt.

Om het met één koi
personen als sjmbool te zeggen': Het
moet Liebknec;ss. helpen do i ie-
vo.isuiiddelen aan Duitschland to g
het. moet. Haywood heipen door g,ecu.
schepen te geven aan Amerika.

Dit — met wat zwaarder of-
fers — hebbeu -wij immers ook van het

cbe, ! 'uitsehe, Engelsche eh Ame-
n-aai—icho proletadiai

.iiier ziet do partij nu door eon dui-
delijk voorbeeld wat miju taktiek is. Ed,

<lat dezo theoretische strijd tegen do
„Tribun.-redactie van het prak-
t'tscho belang is.

Hei gceu pi
Eutenle-Impcrialismo is u. mis-
daad. Maar iedere daad die do „Tri-
bune" of Kamerfractie doet, die het im-
perialisme der V S., der Entenle steunt
-" juist nu, nu dat ii_pcrial_me het in-
ternationale proletariaat bedreigt, — ia
een nog veel erger misdaad, een met de
daal breken van de' solidariteit mei het
I_terna_on_— proletariaat.
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. 1) Of zal men met
do grollen van Troelstra komen, die
zeide, dat men door den liberaal niet te
steunen den kerikaal steunde 't

De Visser vóór deKlassejustitie
De misdadiger De Visser moest gister

terechtstaan vo»*ï het Geree'hishoc in Den,
Haag. Door dc a rt_d-t.me__rec_t.a_-j
in eerste instantie veroordeeld tot 5 we-
ken gevangenisstraf, met aitrek van pre-
ventieve h. chtenis, nadat men hem eerst
zes weken had gevangen gehouden, k\va»..
"De Visse. van dit vonnis in hooger be-
roep Do zaak is onzen lezers bekend-
De Visser werd b_sch_.digd van opruiing!
gepleegd in ecu vergadering ij--, het Con-
certgebouw) te Adam, op 10 J*»,pril I-i!".

De terechtzitting
Om kwart over- twee kwam de zaak;

voor Do heeren rechters zaten siaig op
humio plaatsen, op hunne _e_tó_ten las
men niets dan dotvïge e.-ust. Wij t-cv,

echer niet onder den indruk; hetb
.olijke van al die gebeftedeftigbeid ...
te op onzo Jact—spieren* Overigens liet men,
ons niet vee! tijtl rond to kijken, liet

verhoor begon onmiddellijk. Na tlo gewoöe
vregiaa het tuigenlijn- verhoor.

Prosid o n t. Had ue vergadering 'm.
A'dani gehouden op 10 Aprii het doet
om wijziging te verkrijgen in de dutribu-
tio van levpn-miüdelen? En zij*n C* door

der. moesten sta--., ock do gemc
Ijoielera. En dat de militaire voorraad»
plaateen moe. ten opengebroken .
wijl het volk honger had ?

Do Visser. Ue woorden di.dedag-
vaarding mij in den mond icgt, heb ik
niet precies zoo gebezigd. Wei heb [lx.
mi,) in dien zin uitgelaten

Pro.iden». Waarvoor diende deze-
vergadering dan? Moes: daar nu enkel
maar er., roken worden,of"__>-.
_." worden geageerd t Indien mc-j
die of dat ..moest" eigenlijk gebeuren,
dan dit niet \eel Een dergelij-
ke vergadering" beoogt toch verder" i'ó
gaan

Do Visser- Ik nioet ttw opva
van de agita ; an het pfo.
letariaat ten scherpste bestrijden. Ais u
dat zoo opvat dan is uw on-
juist. Het was mijn bedoeling om aan h.t
volk mede te deelen dat de stelling vanAmsterdam voor 3 jaren levensmiddelen
bevuüo; do mededeëlingen van dea mi-
nister dezer dago.i, hebben de/.o mijno
medotJeel—igon bevestigd. Ik héb op dio
vergadering aangetoond dat de massa in,
verzet moest komen,- opdat hej_die levens-
middelen zou kunnen krijgen.

De debatten
Le Prtocureur-generaal ve klaart, dat

door dezen beklaagde opruiing
Is. Dc Rechtbank in DenHaag ach
de feiten bewezen. Spr kan zich _
vonnis volkomen vereenigen.

Wat bc'.Tc.t dc eesrato -2 -ei-_ die men
beklaagde ten laste logt, nl dat hij ge.
zegel zou hebben : „wij eischen opeu-
breking vau de m._t_ire voorraadplaat-
sen, wij bobben honger?' — en voorts:
„maakt het leger onbe-OUWDaar'', dc.e
feiten acht spr. niet strafbaar

Ve! Is strafbaar de uiting: „alle ar-
beiders moeien het werk staken, ook de
arbeide s in gemeentedienst", waarbij be-
klaagde dan nog voegde de verl_a,ring,
dat men zich niet behoefd, te storen aan
de wet vau 1903.

Wat betreft beklaagdea beweringen, al
zou hij het woo d ..moesten' inplaats
van „moeten" gebezigd hebben, spr. acht
deze verklaring ongeloofwaardig. ij<> ge.
tuige Hol hepfi etenografisóh verslag ge-
maai't, hij stenografee t sinds jaren en
cca vergissing is buitcng^loteu,
kan er een vergissing plaats gevonden
hebboa van het gehoor-

Maar ook als het woord „moeste." ge-
braüt ie, is beklaagdele etrlafboar. Het
vonnis was dua volmaakt juist.

Spr. verdedigt vo_ris het vonnis; me.
aanhaling. )ian f.^ilei'!ei citate_ en *-.___..,
kelen (waarvan do verslaggever volmon-
dig erkennen moet niets te hebben ge-
snapt.)

Voor- betoogt spr., dat ook opruiing
kan plant., gevonden hebben als «. onder
he£ gehoor geen «gcmeejitesub.id.is ai_

rea. Het is niet bepaald hoodig, dat die
en aanwezig moeten zijn Spr. ver-

klaart ondanks ijverig "zoeken, geen enkel
artikel in do wet te hebben kunnen. ■ in-
den hierop betrekking hebbende (D
dedigejr lachte .jnijc).

Als men in 't openbaar opruiendo din
gen zegt, ia men .lraibaar. Als „men
het lieert, dai! is'het feit bewezen.

De verdediging
De verdediger, Mr. Bokke '. .

zk'n rede aan met te zéggen, dat hij zich
zal bepalen tot Le. juridische deel van
de/e zaak. Hij moe. "'"Act ten sterk.ïe en-
ken eu dat aan een .„rvolsgmgöheigiug
wordt toegegeven,
dc en ue parlij, waar.oe de beklii
behoort, i rden. Dei
klaagde is geheel omioodig van

zijn vrijheid beroofd
Spr. zai laten varen het verweer, dal

in le instantie is gevoerd. I'o woorden
„n:oe-:ren" en „moeten komen in zoo-
ven-..- 'Pn. men met een beetje
goeden wü er op uic:i in kun zien ali
zo gebruikt word.ii in het verband zoo-

'"'S K,l-!.-_(.lt s n ,i,, a mondbpr. is liet hierin dus met het v.
-IS.

D'.iuer, spr. yeti iet hel O, Minde kwestie of hier I je, Ditnioet
spr. b-Hristen Voorts dat
niet art 181 maar ar 0p deze

slaat. (Deze mededeoüng staaft do
ook weer met tal "van aanha-

'de verslagi
lijk buiten blijft.)

Wat bekl.needo zeide, heeft niets oo-
ruiends in "zich Hel Tot waar.tco de beklaagde de i " ver-

Willen overhalen- washe:- neerleggen van den ai
Gesteld, aldun

■

rieten het w i, wa .
iaar feit. Dr zal

I ?\I. en spr, ge»n verschil bi
in 'de ovcÉsniging i
baar

op den Burgerlijken Dienstplicht

Als de beklaagde een beier
was geweest, dan zou hij metvandc wen v*_n 1903 hebben. Endan zou geen si i gedacht.
i om bel

klem v £".urit
an

dan. op te wekken tot

De bekl . beider lo
okeu en spr wil prof Si-

mon* aanhalen, die leerde dat do vrij-
heid van druk] *st djende om te voor»
komen dat vei

[is uitiugen dio in de har
de strijd en. Spr. doei een bo-

on do onpartijdigheid van _è
"

", heeft zich verbaasd dut -aal sprak van mogelijiko op-
van mei-chen die niet iv 'de

gadering aanwezig waren. Spr. ziet De.Visser ar, _p_ □ een vergadering
van candidaat-notarissen m hem

i vuur betoogend i

alle vroodvrouwenmoesten staken.
U het dan mogelijk dat het i-nand is>
het hoofd zou komen hem beervoor te
vervolgen f Op de.o gronden vraagt de

dig-sr de vrijspraak van beklaagde
Dan moetsp . nog' wijzen op het êeit

dat de beklaagde ■ L belang
heeft biji dit appM, daar lïijreeds in vrij
beid was gesteld Spr heeit den beklaag-
<l; aangeraden te apèllcere-n, omdat het
buitengewoon goe zou zijn als aan de
politiei-s rifihling die . ,v or>r-
dig'c, recht wordt verleend Fr is her on-
recht, - g ieveud onrecht begaan, doord.t
mon bekl. hooit grc_rre.te.rd en gevan-
gen gehouden. Dit onrecht gebit enk do
parti,* van beklaagde. Spr. wil het nies.
hebben over uo v-adiea. _ vaii dy_*i>u.-.

tij, hij moei..'zich bemoeien üie. het md..
vidu. pr- hoopt dat het Hoi hem de vol-,
doening zal geven, dat eenmaal geschied'

lit niet wordt bekrachtigd. Dit bt-
hoori gedaan te worden zoowel uit J"».
di;-.-L_ als iisesii-eiieJijke pvortv.gin.vip.

De replieken.
proevi f e u r-g enor a tv l rsplij-

en_me.rkt op dat at. 358 bieï niet
kon worden toegepast, want dit artikel
kan alleen toepassing vinden Indien i_.

ij-, wastrioe -.-<—* dl aangespoord, "***op gevolge'
It de procureur1 rog een -be-

toog vol 'sjiidir. L,o gejce-_heid'i do va*-
luisterde aandachtig.

l.'es verde di g e r Komt h:erna wee*
aan 't woord het mei. den pro»
cureur-goaeraal eens te zijn wat betreft

van art. ■'>;- Men kan dit
niet i , maar het zou cm.cl op.'*.»
feit a's nicn lsier don beklaagde ten I—"*to legt, kunnen slaan Dal men het ni-

loepassm i's niel huid. -Hij*
ei'l. Men

ak willen vervol'

De verdediging van De Visser
Hierna komt de , u. 'i

woord. Hij < it hij na hei emi-
nente betoog van Öen verdedig© de ju-
ridische vont van dezo zaak I

s. Echter hel en zija
om

de politieke feteekenis van dit
proces

"reen le zetten. Hierin kom» namelijk.dt
van de internationale . reactie tot

uiting, dr.» aiom in de wereld van bat-
baarechheld in *>v<'li<c wij leven, iv lee-
kenen van vervolging.,waanzin aan den
dag v'onit.

Indien nu mijn rede op 10 April in,
Adam gehouden, niet op 11 April, i-_
den Haag ..er. groo lache demonstratie vag
Haagsche proleiarisrs had plaats gevon-
den, dan zou men spr. nooit hebben
vervolgd F.cbjter men heelt alle moeite
in :, werk gesteld om "-pr. te pakken te»
krijgen. Het was er om te doen om de»
ï.e politie, e rakKer mores te leeren.

Dezo vervolging is ingesteld op aan-
e_ van regeerir,g.wego. iicn heeft-

echter ondanks ijverig zoe_en geen straf-
baar feit kunnen vinden. Daarom heeft
meu, op aanwijzing van bet deftig, bla.j,
„Dc Nieuwe Courant" en het blad der
aan sprekers : ichting uiterst Vijandige
pA-tij, „Het Volk", de vergadering irj,
A dam, benut om een st.aibaar feit te
construeei

" Voorts «rekt de Vis-er vau leer tegen de
poliüe-versl , deze hoeren snapten
niet do zin en de beteekeais van hetgeen e*

! U.
Bij do Vissers redevoering behoetvco wij

nie-i /oo ;■■ onze aandacht te bepa-
len, Dezo taal is oas helder eu bei—.-.Wij",
kunnen dus eVen rond kijken.

In siijvo houding luisterde, do helden m<_,
liee. betoog vaa onzen

makker. D 'rilden vesn puro verba-
zing en er* ,1e Vissci* dia politie hun por-

i de veldwachters i
als i! enseirisjïcu die
in grooten getal, op de publieke tribun .

"iiwcordi.gd zij n weten niet hoezeliua
: om zich een

l'ng te gevea.
De Visser betoogt verder dat do verga-.,

ring in ei e hem bijval betuigde en,
dat ds rhand melig uiteen
gin.. Dit is het beste bcwij3 dat er ge«a
sprake .is geweest van aansporing tot di-
re_o daden. A's spr. dit had gedaan dau
was er wel meer gebeurd. Spr. liea't enkel

il dat de geinee tewerkÏÏedea
"ken. Als bij op dit moment zo-

moeten spreken, zou hij betzelfde zeggen,
is zou hij dan ver''lare_ dat wanneer

ilitiek op deuzel—len weg voort
dat elan ook de militairen deel nioee»

lea iioni: u aan de massvlo beweging van
. S|.r ziet de tijd korren n-t

oesk do gewa-
arbeidcr i ingrijpen in do

"
3 dan feiten gecon-

'd, hij is '.et al zijn kracht voor do
belangen van zijne klasse

opgekomen.
K;i i*>>-du-t dus vrijspraak.
P . os i d e n t, -Ov-r acht dagen komt Ac

uitspraak.
De protestvergadering

Daar den neerstroO-enden regen, ver'iï.»
dcrd om in do i to vergaderen wet!

.in het Volk». '

gebouw gehorden. Dezo groote aaml v,m
stampvol en massa's —onschon konden met
binnen. Dez. er zich narr het Ui.ine_.
Eu Buite_bof.

M cv r. Ko o 111 a n s-T imin o r hield ee-n.
>1 betoog, en striemde de kapitalist*?

sche ni-ütschapp) op otigekend scherp© ' wij-
ze en stelde de bojeo' cm.3 van he; tenden*»

tegen de*. V'ss r eu tegen de ro'-*.!_-
tic_;iircn is' het aljrcmeen in 't liclit. Ilnar
woorden brachten do vergadering in gee-rt

ssoodet m,?n heston, de
■ af te halen va_ liet Gereohtftcebou.

Aldus geschiedde, en nvt de Visser in hm
sneu naar üe zaal terug.

Ui ■■" !n do propvolle uiiiule hield Ai
V i.-s c r een rede van ■veers'-"looze scluji-p"
te. Hij vertelde van het rethtsged atv cc

i op satvrlcke wijze onze Nedorla.il"
onpartijdige reobtsspiraak. . Hi.i wi.idd»

nit over de; militaire oi s:anden en cv«_r *_
Soldaten-raden. Troetel.!, zei'e dat he-a
daarvan niets he-end was - „-wij ' zui-O

:, roept spr. uit, dat hij er ook nie*.
\«s gewaar wordt; hij zon ze tooh ma**
bij 'zün bazen, 'Ac ministers, annb'ronv—-
(Applaus.)

Ond'-' 'iri.iiii.il e geestdrift der
op-elkoair goirongen arbeiders en so'dn oa*
deelt spr. dan h_ 'on'is'e nieuws nit
Dui___and mede. Un Rood e vI»4S
wapp o r t op de oörlo-sscliep*»*"»
in Kiel. Do revolutie na d e 11<
O u, z o t ij il ia n a b it, 1 e da. is s-a"*
dig n, a n gobr o k o n «lat wij de
iBO-on gr ij p o.i. ( Daverend, i»»»
ciila-ng B—ngehouden applaus') .

Spr. besluit zijn t.;» n:e; dc op
om* tot do daad oyo*f te v^an 'o*lt te "".__—___ t _—*-"_> ■
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In henden van den soldateuraad.
le rood

uiCKbt de
i.aald. üe konink-

,a den soWuue
over de le'.

in banden %"■
; do morinoma _sc'rappen ontvan-
gen hun I

v. si;:-'reek ar-
HP- bij Mem evsdorï door ma-

geweren pnt-
,.*'■ 10. den terugkeer gelwongen.;

.>eip van den ochtend werden tal-
spend naar he vakver-

": gevoel'l en na verhoord te

Waa -het stadsbeeld v. n
als der nachts. Auto's bezet
die ellen geweren droegen ,

de stad. Op verschillende plaat-
°1> de brug vare de Kle'.nc Kiel,

■"11 ter I
,aii de toegangen naar het vakver-

'uw.
Onderhandelingenmet den Staats-

secretaris.
'.vond in hetMaainesebouw■«S-Jh 11 ■"cspreking niet den statbsseore-ris

den Rijksd.ig_fg.vaaTda.gde
19 de volgende proclamatie uitge-

'.'van giste,en zai in de gesel, ede-
-1 Duitschland steels gedenkwaardig

■ »oor do eerste maai is de politieke
ll honden der soldaten gekomen.
el*l|.wcg is er niet, meer.
Wooto t-sUI ligt voor ons, 'doch wil.valling gaan, dan is ee.iheid en

i 3~r*°lenheid van de beweging aoodza-\""h-tiia is een sold-ter.raad ingesteld,
■pui j overoaiisLenu_ing met den arbeiders-a"--sild. Volg, hare aanwijzingen en
_T 'geb Z°lgt voor ruB* eu Dr<3o* °!**at -*■t-ie-. -n-Ute' wa- ie=en o*'B misbruikt zou
__Fee. j^U-L Handhaaft do orde in de

gi L-ra.ond laat bij den geue-
ll*ïl<i VBfi tl«ju

l s»hén afgevi^arJigde Noske
.rctarls Hauszmaoa' bereikte

zijn:
nee nt onze eischen aan eu

onverwijlde bepüeiting bij de regee-

I dellijk afbreken van alle teeren
1 --'he m.i..i.re maatregelen;

I. 0n^erli6n» dat ac Tl°0' binnenvalt;
;li'ei" medewerking van don aibeiders-'^rslen den soldater_a_d de stukken

A in arrest bevindende- voorgelegd ,
.''e over hunne vrij—-.ng te beslissen

o—lering0—lering van de.wegeiss oneervolle
veroordeelden. Ter ©omplclee-

het uitvoerend consitó zijn de ge-
I ' Harse en Ledebour telegrafisch hier-I b, "«boJen.

,J - den so.ldatenraad opgestelde en
U;l gouverneur aanvae-rctc 14 punten

**_ van alle arrestanten en politieke
aen.

vrijheid van drukpers envevga-

~}ng van debrieVencenauiar.
■^"jko behandeling der D-»_3C^D.ppeh*?.. uperleurcn.

ff- bo »erug eer van alle kameraden
,''*'»" en iv, de kazerne.

onder geen enkele omslau-
U'tvaren.

ide maatregelen door bloed.
rwego blijven.

n tot bescherming van het,
nlen onverwijld door

d.
>serperieuren meer.

fs'-to poüiie's-e vrijheid vcosr ïcd,ren.
;ing van den dienst tot het

'len volgenden dienst.
"r.et do maatregelen van
nraad esr.6 zijn, bo

lri ons midden, .alle anderen moeien,
; op onderhoud den di

i—__ zijn Vat», iede-
rAsahe .. en mo-
j vaa den Bolda-

'en.
iea zi.in von?' lederen militair bo-

'!1 den soldatenra.d.
i

17 Xo*.: De „Köln/Volksztg"
. '' ..'''" dat de- slede-lijk. comnsan-

in ter zee Heine, door
n in zijn woning te

int verzette zich te-
cs'siüe, .waarop hij door een Sol-

, doodgeschoten. Dc Soldateriraad
voorva* te ."iclre-re. . üe altre- .

ing te K:'el duuTt voort. Devi de st— mot de buitenwereld
h 2S rre'ic ■! afgesneden.

De opstand barst op talrijke punten los
I .ijj~' * Nov.: Hedenmiddag heeft op

VèV "«isU'eld een vergadering plaats
h a I. a""*■ de .senden soldaten en ook
,~sB.i °. -S»-10. deelnamen. Na afloop
s vir» 1 jn- verspreidden, do demon-. 'ijk,' do,ar de stad en bezette, allepunlca, ierwijl zij teven»: een

die in vo,.r ■■.

dd—l.
de roode vlag in top, Wij

lor.j-.cn. .
r_rmd_ met SO de b_-

.,g'
Ook tot Bren-en en Lübeck Meelt de op-

n worden dcr-
ss gemeld als in j.

Hamburg. Ook te Cuxliaven werden
s op de schepen gehe-

en- ook hier
voi .ii.

REVOLUTIE IN DUITSCHLAND.
Spstand en massa-staking in Kiel, Hamburg. Bremen Lubeck en elders.

De oorlogshaven Kiei in handen van den Soldatenraad.
De Roode vlag op de oorlogsschcpen.

Honderden politieke gevangenen bevrijd.
Jl-' r Zeil '.." weidt over de ge-

o. o de vo

.
bezet. Da ,i»a_is

De
.s oiiiwik-

!ers- e,i sol-
sa wet roodo

:e"e gezag

DeSocialistischeRepubliek
ird worden, en rooeslen do arbei-

ders geen _a_ werk doeu, dc deuren der
gevangen!—eu dienden to worden geopendca
als bewijs vau Solidariteit niet KM, moest
onjmiddelli jk de algemeene werkstaking wor-
den -J-ckondigd. Ë-itcmann'. redevoering ver-
wekte ou.a'—niige"- bijval. De voorzitter Wees
tex ot tsomi*H. i
va_,fe ._..,i ui; u,
keu. A! 3Lewije voor de waarheid vaè.zijn
noorden, eton'len. de lsüO gevangenen op, e.n
'rokken, in optocht door de slart, onderdo_-
distcrdo toejui .lirigen, van de overige aaii-
we-teen.

Na de» Voorzitter Veerden verschillende
soldaten het woorrl, o.a eea matroos, die
aanspoordo tot het verlaten vau de schepen
Ten st',oito werd met algeineeno stemmen-een
motie aangenomen, welke de volgende
cisehen bevatten:

Vrijlating van alle Slachtoffers v._ de mi-Ht-ire ca burgerlijke justitie.
van arbeiders en sold»

eu sympathie
Na ailoop van de Ve.

__
groDic^ troepen bele.ojj.ers door de Klad, waar-bij hes hier ca daar* o.a. voor de kazerne,
tot botsingen mot do militairen krwaï

De Revolutie uitgebroken.
Woensdag -worden de woorden in "

om.*"/»'-. Reeds 's ir._jge_. wc*rd do bij 'tPaleis van. Juslitïe opgestelde waoht, diodie ook van een machinegeweer , voorzien
we.s, ontwapend, cv.. met den -___„

"e-voerd.
in vele was het werk na hetsehahuur reeds neergelegd en trokken

de arbeiders in duizenden naar t Heiliger
G-fc't-fld.

Talrijke sok-lon gingen onmiddellijk tot
do revolutionairen over. Int.stsc__i wi
raad van arbeiders e>i soldaten gevormd. —Deze steWi voor
de handhaving van het vrije vs-r'--er. Uok

i.. comimaindo's. gevormd tot bewaking
der .;se-_*>Te gebouwen; hel
keer in. den avondhad 0./Aaa de haven bij de Elbhöhe was ej
van «les militaire overheid een pest met rna-

opgesteld, om-hei vertrek ve.u
Hiarinem—nschappen van dr» werven van do
op de Elite Eggende ma
«.-.»■ .stad dc-nr' den Elbetunnel te ,
Er _ werd van het mac] - ock ge-
bruik e dojdeii en ge-
wonden k« :. «Ut

r teruggetrokken.
Ivivon ljg-

'sVd en
oe roode erop gdheschea.

Ds politie ontwapend
In allo po—ie-bure-aux en i

ii de poli.o hunr.e wapens; 10 i.
15.000 wer.- en andere arh
de bedrijven. De "iatussehen met sokl—.en en
vrouwen uilgebreidi lorzien
met c. u re o\.
VC'S.

1^ optocht trok voorbij de _aze_*i"a in deBundatrasse. Den zich i_ de ka.e
deiidy soldaten werd bevolen het gebouw .e

en. Uit en venster van _}Ti_z<_-e
moeten toen plotseling stink, gewor-
pen zijn. Eu or móet ook met scherp zijn

den. Do betoogers vui ar dev.nse rs der kazerne. Over en weet werden
schoten gewisseld, waardoo. eenige doodcu
en gewonden violen. Spoedig daarop

Hoe de Duitschers revolutie maken.
Over de'omwenteling to Hamburg meldt de„Köln. Ztg." nog het volgende:

tiet te out-eunen, dat de beweging
to Kiel naar Hamburg overgeslagen is.

Volgens de. soc.-dom, „Hotaiburgar Echo"de beiiyeging op de werven te Ham-
burg i ek karakter en is -verowzaakt
door het gebeurde te Kiel: Reeds " Dinsdag

.den von de beide
vertro u van dc beide groote wer-„Vulkan," ,en „Blom en Vos,-."
eeiige-i. u.en, oui <mr de situatie te be-
raad .lagen.. Wen kwam echter to» deOonOlu.'», dat slechts een .esllißSing _0 _
worden genomen door de geheel, arbeidsge-sbap en haar'poêi':ieke organisaties..—

zoude. Don- ag allo
len o.i gedclegcordcn dor meerder-larlij en de vakvereenigppg der dok.

werkers, he; trampersonéel en al. __.iekèn
eu bouwbedrijven in een gemeenschappelijk©
siliMig bijeenkomen. Hierbij zouden di1-fetieke eisohen der arbeiders worden ge-
foirnailcerd, Int.sscjlion zijn de gebeurtenis-
sen den sociaal-dom. leiders hoven het hoofd
gebroeid eu hebben de onafl—nkeiijken het
roer in handen genomen. Een bedenkelijk
voorteeken voor dc _-*.rde-heid_3oc^iste_
was reeds de vergadering-Dinsdagavond door
do *-__jankelijkj—) belegd, waaraan door een.grooè' aantal matrozen eu soldaten was deel-genomen. In een fel'e redevoering hekeldeL-i-nacii» de Rijil!tóagalgevaai^gde, dennieuwen koers. Wilson'.. wantrouwen te-mde nieuwo Duiis-io regeering was zijne 'in-
ziens aüleszi-. gerechtvaardigd. Wilde men
wej.olijk iets bereiken, «_,n moes. onmiddel-
lijk

Gaven de officieren de kazerne over
waarop alle soldaten haar verlieten,

Oc.e (ot het aangre ie-endo Altena breidde
de bewe.in.. zich ni,. D. -JMatonraadet_-
öe zieli iv -...binding me' den pi—-lUelijk-i

al van Hamburg-A lton. en datverklaarde zich bereid tot het inwilligen: van
slsesi, web-., van denzelfden aard wa-

re., als el':» in Kiel vearou gest.ld.

Daarop werd de Commandantuur bezet.
Ook Hannover?

Men melctt uit 01de_zaal aan het V,
D'-agentschap :

V'eraclic-idene reizigers'; die uit Hauuo-
ver alhier zijn aangekomen, deelen
dat 30 autajïiobiek-n irnet revolutionaire,
soldaten daar zijn aangekomen en <1; of-

ontwapend. Zij"he. benber-
il vnn de k.zerneg.

Contra-re. actie derKeizer- en Jonker-socialisten.
■ e „Voi, e.-u ui.

van de adi i-_he partij
aan d wordt:

■mnoord loopt ten
niet a»n „edacht worden Ven

' voort ie Belten, De \

mömfeche taak. Bij de poli!-
-,ii bel _ae,k aijn i djemo»

"<»"], ie v
bs 'ie

Degenen, die dOOr bun ot.k-.vo'lc poli-
ir'. Schuld." zijn assii hei OT n V>n3
volk, im.e'.ii vau hnn plaats verd \Dc daartoe noodige -_{-*_.
7a\ zullen niet gestuit w<rie_, voor eu per-
soon, hoe hoog-dèze/ook ««"pfeatit is.

In economisch op__bt jfe .* _.

volksvoeding te wai _v_ ov,r-
. ang naar den vre.e3ti.id zóó te volx
dnt. nii ia zorgvul-
dige or-,»] ' de aïbeidpbcniiddeling
tn vo"do-i*e steun aan de v, nood-
zaJelijü,

Deze taak kan echl t oe
uitgevoerd, wanneer alles ond_e. boven gaat.
He: betreft uw vroi

ftisci-
plïise en " - Geen !_____<__ to_

n, maar ar
het tl'oe] van demoera.*.

Een manifest van de regeeringaan
het Duitsche volk.

De Kijk..«secr'ng hee. eea» man'lcs' aanhet Dnitsche v<_,. gericht, waaruit we hetvtolg-ido Overnemen:
Ne. eenig geb-if over de ingevoerde dc-mocr leiscering en pMlement_eeri_g luidthet:
Wij hebben iv alle deelen yau dea t.*U-,

eu van bet rijk do handhaving noodigvando openbaro veiligheid door het volk—zé..Wij hébben veitrouwen in bel Duitsclsp vojk'.
Het heelt* zich i.i de vier v.eeselijko oor-logsjaren! 1 gehouden en zal zich'niet door ph-ilaslen zinneloos en bhin ii.bi.iwo ellende en verderj late., dringen.ZeI'behesrsching en orde zijn noocV'g, clk'eloosheid zal hel Sluiten van ce .

gevaar v
De re eer.'ng en niet han. fy lei_jng.v»nleror eu vloot willen vrede, zii willen hemeerlijk en zij willen hem spoelig. Tot zoolang «Moeten wij de gre ,i: ..i te-gen den inval van den Vijan* den

we' c:i harden s'rijd voerenden -roeren moet
doer -aflossing rast worden y«,
leen met dit dool, en om' ge d andere, ïede-
nen. hebbon de :,i den la
tij il nlot

\■ 1 om nog ettelijke 91 ■:, <- te bèloA

Duitschland en Sowjet-Rusland.
Bolsjewistische propaganda.

.Volliburcr.ii Seint:
De Russische gc.'ant, dè her Joffo.hee't

vermoedelijk reeds Dinsdagavond me! 't ge-
gezantschii

om naar Moskou terug to keren. Ds-
;' heeft hij een lang larig ond«

gehad op het ministerie van
■

De .Berlijnsche afdeeling van het i

sche ti >hap is opg-icven. ,
De Jonkersatellieten.

De „Vorwürls'' schrijft: >,Er
lang beweerd, dat het Eussisc

ro wijze : in de
ulieden van 't Duit-

lil.. Wij hebben deze beweri
goeder tree- op ver la-- door hei Rnssis» he f - .< zeli.. Deze verklaiing"-. zijn, helaas, on-
waar zoodat. wij to'. oi
zon ge ziin, in elk opzicht van h el
' cbe gezftn'schap a"sldelijk is door obs linwd

e Vlugschrihen, die tendoel hadden o en "—<r -de arbeiderskringen te i ■'■ en op to
ziin, ma*, nie. voor

v] ig-
siie: uitsluitend, 4antochopk

'

de ontoelaatbaarheid va
! der Russen zal ■ 1 ku_-

en au met
1 a (e voorzichtiger zijn. -**"*,

t wij
volk oud

pij der bi
lz. k-ijk ,

e methodes (

Duit-

i s, die zich b
■ afwijzing is bij de .

der oude soci.
***e word», echter ooi: door verreweg betgrootste deel di e o\

het bi,!.-.
een '/eer kleine kring vn" Spa*.

■

fkir. t er voor, ziel» diesi
la. Ze htcfï we_-.fl.ijk

wat ,1
per ellende, dio louters honderd maal crjcr
Is-* da; de Dui'.eehe".

Laatste Oorlogsnieuws.
Ifi'i Britsche meldt, da! de

Britten Aalnove hebben genomen «_. dicht
bij Bavai staan De opiba sch nn-i \iswn de Schelde wordt voortgezet

De A_ie._-aj.en hebben \V va_ï!eMa»V

.Jonaou' i _,u ;.
■men.

De Franschi
' Orsowa

De toestand aan het Westfront
Uit Londen Ti eind:
Reutei

wij a.m het front I
bre gemaakt hebben, z zijn,
va r /.i.i den link.i'vlcngcl van de Di

brengt
ook.do zi ; c iinies van den vijand

i nog ve-.: ino'-!ijk,.r posi
de nabijheid van «kn spot .

ugo-Avesnes, die thans voor dea vij.and onbruikbaar is, daar wij ex bij Mau-beuge slechts vier mijlen van a" staan.
üe. gevolg Vam de operaties in i

pen wee-!; zal bijna zeker een algemeene te-rugtocht over hei geheele front zijn 101achter de Mat»?linie. Onze vorderingen iv
ctor van Guise mai.en bet voor denvijand moeilijker zijn üroepen, wor-

meer h^t oogenblik .
ger Unce , .'. c Nederl.

zich ü,oo eer naar het Zuiden uit»
schijnlijk veel Duitschers op

Xc.'cr:'.id-
von.

Do ■ Oosten-ijs. es:
ki.jo laat, s'e-its te. g over, _!. bet

lijk. en hel Zuid_>uitsche. .aksen enBeieren v< thans in
vaar en «lj& vijand heeft geen tsroepen om ze- vei De Hu.

van olie en 1. Roe.
menie en de O

GEMENGDEBERICHTEN.

De toestand in Oostenrijk.
Oostenrijk wenscht wijziging der

blokkade
Weeren, 7 ,ov. Ju Vérband >■( liet voved-

eelgebrek-, vooral in Weme-n, he.»!t !.e
ie van buitenlandsche z

tot do regeeringeu van dc Enten
van de V' si. Jle. heeS

ingen vfr .os-lil, fo_ spoedig -commissie in te stcillen, bedoeld' in art. 5
van hei wapeustilstandsverdrag en b
om de wijzigingen in dé Mokkade te be-
spreken. Het wensCht aan deze com
het varzO-i voer to telgen, een beoaaV
tal van onze hand_E-c_ep.ii, <_ ■

vergchillende iv Spinje en X
Indie liggen, reizen na.ir Axgsnthii', naai
Noord-Amerika en uit In ia t .
Aan deze regelingen te voorts YC-.ocht,' toe
te stanu, dat in dse landen graan, vetten m
bevroren vieesch voor onö kan i—irdai ge-
kocht en ingeladen Het transport zoei. on'.r

" iiiig van de Enicnte reg—rin.ca en
do Vereenigèe Staten óver Triest tn de
daar Ueginu-— . Spoorwegen ku_n>sn plisits

De wapenstilstand met Oostenrijk-
Hongarije.

Do Hongaarsche minister van oorlog ver-
klaarde be den ge;,
stand, dat «le demaxoat-lijn ook de Hon-

zal zijn.
.Jijk zulien Fran Engel-

sche treej. Hongarije komea. 'Aoc-
den zij komen, dan komen zij niet a

i enlmu verbUjf stal.._,eh_ k ()!

Lu gce_i gevaj zaijie bc.-"
lang< ijn.

JDo vroc-ü—e
?>iet JseiHoiigaarsche volk,' do*<h bei Ver

" na is overwonnen,

De ineenstorting van het Oostenrijk-
Hongaarsche leger.

De . Polil »a" public,
baal '■

■ ■■: OostCni
f. e' ri'-s. 2"-n üc -

ii n.s
der Zij riepen: „Wij willen mar I
Dit c- e\ er o'e isso it b
gen i de .ijand
nen rle Piavo over.

vangen
dag kwam hej
pen, geholpen

lee,er van genera il YYur.u

dat do troepen overgingen te- een
■

; en mot
m weg kwam. Den 27en O

er niets ii\:r te , e ">»-,. Toen blcei bet ver-
val *

.e.- af-
tocht

Het Engelscheroofdier in de knel
7 Nov l'e Loml.

geen oi _a_-

le. toi
kortwieken.

! e „Daily 'i ;e' n .
ad bii e'

voudig zijn veiligheid en ni
■

van de vrijheid

■

le ro >,
ln dit opzicht iv'

-.. i."
Vertrek dor Russische legatie uit

Berlijn.
Berlijn, 0 Nov. : Te Kuss'sch. diploii

ing is he<_

Slavernij ook na den oorlog.
In ..Plutus" schrijft" Georg „crirhiu' ■

o uier den titel „Was wird?'', \
de moeilijkheden der

to bespreikt. .'.'ei moet ex re'.eriiisg
houden, ze-,, lijj, dal millioenen ' i

tijd i.i hel la_d terugkecren. Deze
groote en i-i
de industrie te 'Verschaffen, za] onmo
zijn. I aStelijk WGrdi n, b
te-land een groot d*.el dir kraouten too te.
vpi rii, en do_ro— zou het t—inbcvelh
dienen, iv de eerste plan.;, terug te koeren
naar de plannen, die reets bij hei uitbre-
ken ve-n den ooriog veelvuldig zijn overwo-
gen „én die ie. aanleggen v*n groote _oe-

e, oo»; dnootzakelijk zijn 0m d< vbareii bo*in zoo groot moge. .,„„ jin "
el gc-lit zijn, in al!e ope_bare bedrijven dcreparaiiewi makto bevordtr.m. Te.i slotte lijkt i.et doelmatigmet b e 'ft van kanalen te betginn %ook daarom, om de van he! ider tri-Bporlen in het e , belang os;. voere:i.

INVOGELVLUCHT

■

I ,Jj' hl o.T«,
'"' ■'

V;,i- blind .. ■ ;" land
ti

! i T|
Jl.
zou
V' J' r n e
al e

Dat
i van . n.

He wal „Hei
2 S

Wi.i wil e.) 'ov. ra] on r.'--»ook in h - Q0 B a-wê kunnen om de solstand te brengen, d e.
ting cèn ri' aA iQ/

'" :;'iren.
Wie hebben gun ,■ al . we-r>_ieJ-jira of

:_Kie]

ote - ._.
"»< k '.",,,

zi in ïtx-
*

c worde-B
'OV B

'

chi-nen d t»
06 amsl ,v macht

(Un keïzet
ei, wat nan h n„r.ratejr. '. ovl ' Hen wc ■

-m, als de nw
.ca.Als Bult» . ,, —

'! '" Pull o i-don :

Waar blijft Engeland's lietde voor de Amsterdam.
iie coit. Wii I , lidbl.'

aan zijn blad:
zijden wordt met :«__]*

■ opgemer tK-waacde.voer den wi-penstiii gt_a
I voor de beseiü-ig vaa

e viiia.e.B door de Britsche tro<_,
en ook dat dc vo;>

I—>rd Bj schrijver vah bei boek
el aan d«

K* be-
asche kwestie. Naar zijn

tisg zou bet bete. wan-
ag was g .lo oa

■ .ing van den ook vr,,, l j ; ', 01.
' on, dat " .; ge,

' de nood.
om all.

r al tebi>
e spoor van Turksche beer.

schappij.
Br-co be_.'_r_3, dal geen bepaling neg

voor do bezetting i -dooi
sloepen.

Een bekingen eest protest.
11 et rav« .

geloo!
S van des. 't _icuw<

er kan slc-eh.
dool

■ — I, n.rr ei te ,ö—.
r.sg tb

'■
e ver-'

ir. Alle r.-
-i zij n in

dflCb
politiek aenvaard.

Ook de Arnfenïëre in Amerika
dienen hun beklag in

'i- ii! Arrr.een». zorg'
i ie Z-
si vau,

eer de

.... den President.

Thans genen ze e.kaar de schuld.
rd 't - t .-o.

voormalig.
ii Hol.
.i-e. ten,

ili.
ken

oorh g
ch oa'.

i:e|
■si _ ai
ehrijlt-j

von _ai '-'-'B
bij he:

.e,ar e_«
huift was ingestort, da . .■-
-oor l,

oorlog r- toen

ivas bègoöne :.:r«
s in de . 'elc

ui* ,c:"ts>

vb;; o_'ken_eu. hveneens _t_agt "»-.* ui tle errxsts
plaats d« -<-" vc"0"" lic fo'A-
tiek vaa I.altheid en l>esh_Ueloc-'o.<l in *K_a
.iniie&'.nd, dis ten slotte tot de k-^toij
tin. van dezo dagen he /t ge'eid1.
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UIT DE TWEEDE KAMER
voorzit..

aas Wijss e over dc orde h.i
i vroeg.

Wijnkoop . erzoe.» naar aanleiding
en in il

iiosin, die eer— al- g;\'Gi
n de lii'

Mat, ,
niet i- doorgegaa tingen le

Z.s' e.:. Voorts vraagt id.
ue ijl—srp—leüc le Hu=slsehs krij:^

rgen, die ree'- zoo-
op cic ■'.. I*

Halles
over het ii' i' air Le Ii -i zijn _fgpfc*_i-
deld.

1>it voorstel wor— aangchoud
Uarchant (V. in. me. een woord

prOtert tegen beige—ï do heer
-ruyt zeide aan het c-drea van onze
Bob.

i_e» heer Kruyt had, üaar spr m e-t,
li.iv
>p , vatten. _«lic Kedt_l—-_r hoeft te\

dat men in he» buitenland' geen
ven.ei »'""-» indruk krijgi.

cipi-e ênde over do geb-irteniJ-en io
J« Hartekamp, bö-rijdt s**,r: du opvat-

van 'kn beer Wljck
1 e ber B

nuzie., echter do greep van don her
Bon.aua waa bel ii e Mo-üs het i.gime
Fan Co : v tl. Lind—» euü - aooala
leze groep Vroeger ook tegen den

u dienstplicht wls eu bet oud»
LcanlensjßlS- wib'o haiK—laven-

Ie1 'e nieuwe koers is ingeloid dooi* de
golf die
nu over do wereld gaa; als een ban! e

De meerderen zijn banp; voor de sol-
dfitcn. Zij behoorden ben voor tj gaan
in den dood, echter a:s< do jr;oidy.k>:i in,

binnendringen om te proeven
yan de cognac vnn de ■>.' kien, dan
kruipen die iiecren wor, op /oidef., z-.n
zenuwziek, etc- Spi". wijst on het ge
bctird. 2 't' geloji'u in Tilburg
Kr werd voor bet hu' I n gso
r, ;al een schilder..- in brand ge-
en toon

vluelite dezegéneraal
.11 ser. b o'l niet Ce illusie, dut r.u

.
zoa gaan Let is eau __._ ■ui, da:

wij biet om op
«aa land- eu 'ze_n_chl, dio bnvtttdien,
ch_ van sc i ■" .c:Ve\ at", te- H — wd
en wee van t i\ej yo',h ken t -.- hier
ia Holland in handen van _>n man.

/*."«; «iit voortgaan o.i z.l dc opvolger
dezelfde is: iicb' en 't

Overigens wil <vc. iv deze -aal. een
woord van dank aan gniot
onthüu&en ii ty_i--.li-» militair r.'.o id i\
n-} der Ludc—.dottlla op

Éei, leger hjcit e:h_r nog er-a at
ia ik, üidt. ge i' b.»
dwiii.iisg van onlusten. l_n uu ï sm do
i«g«—"ing n'ei ïi.e'-.r i " 9 ion

op de mitraiffeurs.
voor I kan
ons i r'aud 1 -.- t
ik_e geest en tic re-eéxing s.aat ei
maclilelooa legéno 1

Wal do s'tvincdc en de trcö-reJe !c
irett, do regeering heelt welsprekend ver-. dat aij z.eii lot het uiterste /.on

Q.
Le regeling lalo e- ler de we'apre.

iei_ varen. Jlen moei deze di , 11
nuchter on 'er t.'e oo^en __n. J o 1 n-
tralen zullen onze grenzen, onlzen. _n
ai. d_ Entente onza neutraliteit wil
scheud u, wio zil dun zoo dom zijn om

,- te willen f
Wijak o o p Zeer juist
Mare h - nt. Als tl" nnch-

ten dc .chelcji» wi-le.i hebben, moe6aWil
U.'m gaan Vachten ?

Wijnkoop. Lat wil de bse Troel-
"s>"l H__

11 arfha ut' wons.-lii ian de tt^cc-
ing geen antwoord op hetgeosi hij zeide

enkel eens rustig in 1
leu ■"egge- Hij wil ook

deiuoi - ini'i-

Behappen moei natuurlijk gezorgd wor-
den

Il 3 ni i_ i .-" i' cii van Lianen-
landsche Zaken re-ti'iei*. t den
mt—ledeelihg, betresfeni- de ln iriirllo v_o
dvi oppei her.

\ d Laar (C.-S-) wit beginnen aan de
revolutionaire uitdrukkingen van de -ri
DA,P aandacht te wijden. Zii gaan in

rlfl dr» hee*r Wijnkoop Kr
la dus gesea principieel verschil tussehen
de richtingen vun den heer Dr-9elhuye

u heer Wijnkoop
"Vij e;h:t»r v.'il'eu bet evangelie plaat-

aen tegenover de revol.it'e Als de heer
T ii-Stra -.preekt van het iv liaudeu

Vergaderingen.
AANKONDIGINGEN.

8. D. P. afd AMSTERDAM H___
vergadering op heden, Vrijdag 8 Nov.,
aa, .avonda W* uur precies, lokaal
De Jong O. _. Achterburgwal Agenda:
Vervolg Behandeling Eeschrijvlngsbrief
voor het 'tanstaando Congres.

en ledea mee tuinder un_ 3 in.au*
dea contribulieóchuld hebben toegang,

Het Bes'.uiu*
VERSLAGEN.

B.D.P. LEIDEN. Dinsdags. oSd verdor-de de afi. huishoudelijk. 3 Afgevaasriligdcn
irerdea voor het congres gekozen. Ecu in-
gtóomen «ohrijvea vaa do afd. den Haag
rrexd. bij liet punt partij bestuur besproken.
'Na langdurige besprekingen -waj-d hetvoor-
etel tot ro;>»nienf. aaogenoiren met 14 vóór
T at.r-Ti!#n Manco. Nog vrrrd e*ai commissie
1.1.«-i ca l__. «ou.r:t voor i_ Lvreldwi.

in van de macht dan slaat hij het
Algemeen Kiesrecht

in het gezicht. De heer TrOsistra
heer vnn ae., kla

L» e voorzitter (heilig ha_-rend)
verzoeil den bij hel onderwerp
te bepalen.

V. d. Laar. De bespreking va
revolutionaire stroo—liagen, cli'e nu over
de wereld gaan ziin urgent. Wat de
laüdsvci—'Cjdigi ;t, spr wil üe \. ij
moeien, indien _ien ons dan oorlog aan-
doet, vechten tot we ondergaan.

Wijnkoop, hs dat dun geen bloed?,
V d. i.aar. Wat d< ei do heer Kruyt,

bij de Wijükoopianen, bij di.» Tribunis-
ten 't Dio wülen den burgeroorlog. \\iy
willen ateuncn on Let Evangc'ie ca op
hot l«.er, wij will u den Statenbond.

V. d. V ooit v '/. i.i p (A. il.) Wijst op
de te§t»_,!r'j_ga houding van Troclst.', tl o
:: -g iv. 191. de woorden sprak, dat de nsv
tionsile" „edachto dc r/ccbiilen o.'t-
beerschu», en nu zulke rcv—kitionaire wo.ir-
'c.i sprak. Vooi-te be-rp—<ekt deze redens»—r

ï vi'in zi'ü richtillg '«en rp.',sh,t,
vat, hel regirre Bosboom en raat— daarbij
iv hef—.e disci«.io met den he.rTr l

k» broeit iet- ca e- te sxcnuvractUighcid
ook bij tle S»D.AP.octns>- p_rlijlöiding 'p o-

D bi;, «le S.D.A.P.e—i).
Wijnko o p. lèn toeli is" her 300.
V. «l. Voort "?. Zijp. Bespreekt voorts

Ook de f?ebeurteni-«_. iv de Ha-dcan-.p en
naar den toe:3tand van onze armlede,

waar ook dc he r Troc'.alra zo* n'euw.s r',o-
-i! . naar v_

Mr» vr. GïOoïcweg (S D.A.P.). Be-
gfnt met naat* all« kanten dankbotingings-n te
"iovcn. /ij wil ook iets zeggen aangaande
de milt-d - iu'e.u-idlali—i. Zij dringt «r op
aan. dat ook vrouwen Én de CommiS—e wor-
elfii IwpoenMJ. l'.ü.c.r wn moet "__ ler Laan
ei-i ii. die

da vaderder soldaten
gviicoind wi.r.i'. (gelach).

/Üi Rist a-s h.sar nie ning le kannen dat
'ti nsa_i.cu uio aan den haai g_gen m do
t_____up iv,, _. van ,o heii/on t_i_——_a
on iio, o_*—_> —i belwmjjeu v. rrf.aiuiig .a-
-le'ii. /,ij bev_Ct voor— üe mote 'ler Laan
aan on ——_.,<— ' te niosle —mijt.

Wij n«.o o p begint met do 1* juümg Van
■i- l.si.i bij uo militaire ongere-

geld] ore-n in. 1.1. te Lo:r.u3ö.ren. i/ie a.ge-
vaardgie vond 't namvlijü toen noi erg aut
'i|(> im.i.iVren ges.ram werden, desnoods
zwaar.

Voor . stel. Sj.-r. de bctcelecnis der mobiii-
-ia: u-eluba in t lioht, «Lo voigei.B 't zeg-
gen, vaa dea loer ïer i.ai_ zelf, «ie _t—öt
in 't lo er ia bedwang houdt !Spr. l-e.ri.ipi
dat c- rlijk nsessscU het .min—itcric-

digdo en ran" den beer 'ier
■cjrijpt hij bc* cok wel. Diens bedoe-

ling ;*» tot
om van twee wratlen te eten

wil do bdlce'.on:a van lietgeen in de, !:rs i :.*» ge.eurde n,&-. o»crschauen. liet is
ecu s.uipieoai vaa ho.gi.oa U—t in 't volk.
'Ji:a volk tcoo; niets htiüoea van. do poppen-
u_3—<ri* v^n t iuhi,a.risjie. Wij te_i—xen t
uitbreken, van dezo uitbarstingen uit, iuto-

"l Ofiü doet he-t alben maar _»e_l dat
di{ verzet nog niet ge.rga_^seerd was on
dat daarom dc vr.csitcn nog nie». gcpiuset
kunnen wordiu dio wc van ooa tewu&t re-
volutionair vwzet wèl zoudon hebben kun-
non' **__<.-;_,

Kek f-r er is op deze uitbarsting van ver-
vet cl »..el icU gevnlgd. Er is meer door

gen dm door vie-r jaron parieraeiitai-
ro Jprorserij en regcerittgasaatrsegelen Lo
bjpperbeve—lebber is a'gezet. Spr. vindt dt
ni». vau zsJó vcjl beteo'-veriis. Want de mi-
nister benoemd, oud-minia.er de Jonge tot
lid *er commissi; van onderzoek. Hot ojstcom
van dezen minister komt dus blijkbaar no<»r
op incoaaequontie dia op een bepaald mo-
ment 'maar _.artsreg—_i aeenst. Ce
echter treedt aan «i<»a dag. Spr. wil dea ar-
be_test- in het land dc houding der solda-
ten tot voorbeeld stellen. Wat is er nog
mee.- bereid? De militaire voorraden wor-
den ter beschikking dor bevolking gca'.eld
Dat was kort geleden nog onmogelijk. Wat
de 'regering er toe noopt is *_«_ fllechia bet
verzet dor soldaten hot is evenals vroeger
zoo dikwijl, bleek

een zachte terugslag
van hoijgecm in 't Buitenland, plaats grijpt.
Verder is het Broodrantsoon' verhoogd. Do
massa buiten dit paerJement^voelt ine.inctma-
ng dat do verhooging van het broodran'.. oen
ook aan tle revolutionaire beweging- dieko-
iiiou gaat te danken is. Voorts waa liet toe-
staan cl—" verloven een direct gdrolg" van,
do acrU der militairen. Tobn do maatregel
van de introkking der verloven ter fce-ois
word gebracl. hebben wij direct getracht
over dezo regeoringsirsanocuvre oi:s licht {e
laten schijnen. Door deu beer Marchent ia
van biuuorliik stan*dp«.i_t de werkelijke ei-
tua'je uiteengezet. Dit is de huWe die apr.
van zijn revolutionair standpunt aan deu
beer M.vrcharit hoeft te brengen. Hoo staat
hst er voor? Alleen verblinden kunnen den
oorlog willen. Wij hebbeu ov.e absoluut to
onthouden Hot Benige gevaar dat or.s dreigt
komt van de kj_— dor Te veering die metdc
me&st opportsinis iscsi. oprcrvlakkige systeem»
loosheid ons in de verwikkelingen kanstoo-
fis. En dit is de les von de Harskamp. AU
daadwerkelijk

de massa buiten het parlement

in beweging kom;, dan zink! dat alleï
meen tot frazes voor de macht Van het
gewapei-le eo ongewapende volk

Als met ve lo* dan zooveel beteekent',
geelt de coldaten dan vtrlof, _ geel dan
algemeen verlof, zoon'? mijn chibgpne'Oi
Kruyt beeft geëischt.

de soldaten hebben gewonnen.
maar het is nog niét genoeg. Do fioltla-
ten moe-n dazelfdc politieke reehtcn heb-
beu Onze soldatenradeo v.aarover (ie
9.D.A P.-er. zoo smalend spreVon, _.oc-
ten geheim zijn, want zware .t-atteu be-
dreigen oiióo monnen Dat er al 20 sol-
d-ilenradt-n b-staan, is al heel wat voor
dit land. De soldaten, zui'on da nieuwe
geest ln de nieuw- koer. zelf tnoelen ver-

en do allereerst, veivi&chte la
daarvoor dat de aoldatf. hun eigeu otii-
cieiei' kie_f_v

De regee iug poogt _.nu.-aehl-igh-'l in
het v.ik i. brengen, te-einde het „v-ie-

i-dan des te beter te kunn n
i.ehdrigen Ln aio nieii op dezo vrij&a
hei volk doodsbenauwd heeft gemaakt...

Le Voorzitter (hamerend); I
de regeering hiervan niet beschuit],.

Wijnkoop. Ik zeg alleen, wat ook.
is het „Hbld.. stond, lic heb Le. _i.ge»
sproken Wij, willen de deniobilisatje. Wie

erlijfc uil, stemme voor do mo.ie-
K uyt lu ;.Uet Volk" stond datde.-«?«
van dt-iiobilisafte enkel g<_»e"_ werd door
kabaal rtvoiu,. onairui. Tnoels.li. ze.t aan
de kant van den minister te. staan, ie
msnisicr zegt dcniobiLi°:».lie la z< I'moord
Echter spr* zegt me'! dei heer Mar
dat integendeel! de mogelijkheden die uit
eau oo log voortkomen, zelfmoord bel e*
ke.it. Alk; praatje, over vechten tot het
uiterste oi niet tot het uiterste, zijn Spi .-
gelgwechlen Dacht iemand dat da En-tente, waartegenover spr even vijandig
staat ala tegenover elk antle. imperia-,
me, zitsh zou iaU-n bedoiU-n- door dit
spel? Dat .ij zich zouden storen aan wat)
heel zoetelijk in een fioUaadsvh. troon-
rede staat? Dat te een. krankiunlghrid,
<»cii

moord op dit volk!
'Ho V0.0r7. i 11 or. Ik verzoek dea ge-

ach.eu spre at zich to .matigen.
IV ij nko o p. Ik doe mijn beat cm -zoogmuitigd mogelijk te spreken. Do heer v.d.

Las. */.t»gt dat wij don Burgeroor.og pre_i-
kou. Inderdaad dat doen wij. Als men ona
iv don oor.og poogt te jegen met wolkemogendheid dan ook dan zullen wij on»Yori—-tten. Dat ia de burgeroorlog.
Voorzitter. Gij moogt hier niet op

eon dergelijke wijze opruiend sproken.
ff ij nk)o o p. Het volk wordt telkens vooruhgosna-kto zaken geplaatst» Men spreektvan

een demokratie hier to lande ais zijnde een
demokratie geüjk in Duitschland. Er heefthier buitengowoon woinigi machtsvertoon
plaats gevtoaden. Men wil de trad-"e ha. d-
linvon

Do Voorzitter. Het is niet do ge-
woon, om hier het volk op to raicn.

Wij n k o op. Hiertegen kom ik op. Ik rul
het volk niet op. Wij willen gom. lands-
verdediging, meao. mï_tar__o. Wij revolutio-
nairen willen ook den oorlog niet als mid-
ded om onzo denkbeelden te verbrefiden. Dat
hooit Rusland go'eord.

v. d. Laar. Stroomt er dan goenbloed
in den burgeroorlog?
Wijnk o o p^ Sjoomt er dan geen bloed

bij rellot.oi ior handhaving van do z.g. or.
do. Gij zijt dus nio, org oprecht in dit
opzicht. Wij gebraiken het geweid alleen als
alweer. Spr. lieiridaeert dan hot „inferna-
tionaüsme"' van Troelstra ca coui—ateert dat
deze op dit moment nu

de revolutionaire gedachte
zich baan breekt, bij de conlra-retvoludonai-
ren B.aat. Do revolutionairen zijn niet blind
voon- werkelijkheden, zij ont-ennoa de na-
tionale gedachto niet, maar zij staan voor
het interca(j".na]__._, Spr. prolesloertt|agon
do las:er teyeu zijn vii__l _.ruijt.
Do Voorzitter. Dat iiroogt u nlot

zeggen.
Kruyt. De Heer Duymaer van-I'wie;

beachuliUgde mij van leugen!
Do Voorzitter. Daarvoor Lob i!< hen

tot do orde» geroepen.
Wijnk o o p Wij slaan dus volkiomen to-

genoior clo sooiai/l-democraten dio oa'ssl vra-
gen lot hoever wilt gij verdedigen. De mo-
"l'.a ter Laan ia voor om onaanne—olijk.

ij nwuwsgsier'g naar de hxiding van
den heer Van Zadelhof, dio hol irot spr.
zeide eer.3 te ziin hierin. Hij zal voor spr.'s
iiio.o moeten «'ommen, als zijn oppositie in
de f. D.A.P. coissoluent ia.
De Voorzitter doelt mede dal de heer

Tree!dri nog ojii v_a <t wilde steden.
Troelstra. Er loopen gcruohtcn, dat

oud-mii.lsi r do Janga reeds vóór 7,ijn af-
ticb.ii rret generaal .aijjlers een diepgaand
con*;ic_ had. De konlnedn will» e-'n'er het
ont+b-sg niet toestaan. De heer «le Jongo is
dus len onrechto verdacht vnn tobeliooreo.
tot do our'o richting. Spr. vraagt hierover

ïnlkshfingen.
lied n 1 usir voortzetting.

Buitenland.
Een oude generaal pleegt zelfmoord
' Eon Duiisoh cs-genoraal hoeft zioh dood-
geschoten uit wanhoop over de DuHsct- ne-
derlagen. In de ftdver!cnti. rubriek ven de
,4-raun-sreiger Neueeea Naclirichlen" ver-
scheen'ds volgondo^ advertentie: „Ia diepste
treurnis en ver-wij e'ing over den aniaad ,
zijn D.iilsolie vadorlaod aangedaan, is de
gep. luitenan-t-goneraal GusUv Ahihorn. te
Goslar, aan den voet van het Bismarck-
steudbeeld, 82 Jaar oud, den dood inge-
gaan."

De Oud-Rijk-kanaelier von Bülow
neemt het op voor den Keizer.

De „Nordd. Allg. Ztg." .publiceer! ecu
boordariikel van.de hand vau vorst V. li_-
ïow over de keizerakweUlo.

Uij verklaart daarin dat he. Duitsel-Volk
na hetgeen het in dc laatsto jaren heelt gc-
pree-erd, ten volle- recht h.e_ op do Ver-
vulling van eisclu-n, zooale do oorlog ze
aan allen etett, ook aan den keizetr.

Ik weet, dat er eea strooming is, die do
at.-ik;nxr de* -eizen- weoscht. Ih acht
iedere overtuig'll?', maar masik ook aan-
spraak op die achting voor tegengestelde ge-
voelens, volgeus welke ia dezen moeilijken
tijd geen haat en t-eespalt iv ons volk ge-
zaaid moesten worden, dat in zijn duizend.
jari.o geschiedenis nauw met het keizer-
schap on do kei-sr-idee is s__ien_. .roeid.
Het gcdemooratiseerondo keizerschap is een
zekere waarborg voor de democratische ont-
wikkeling des rijks. 111 geel do vcTze-eriiij.
dat de w ._"_»*-."-'' te, de staatsinstellingen
voorloopig vn-oemlo zijn. Ik geloof, dat
«e.i stormachtige ontwikkeling, als door een
a*'daiiki;i,_ vau den kci:*cr zou worden in-
geleid, «en grooten nasleep zou hebben.

En wat zou de indruk op het le ,er zijn?
Allo mnnsehappen hebben den keizer trouw
gezworen. Do oorlog begon in discipline,
ook de demobilisatie meet ure' discipline ge-
schieden, ot' er zullen onMoorzieue dingen
voorvallen, dio eiken Duitschen Bt_"_t—'urge.
hetzij hij vóór of tegen den keizer is, even
/waar zulien treffen. 11. ben overtuigd, da*
de onveran .woordelijke vertegenwoordigers
.an eea . __>&..» !»_.'_".. ftY_¥__J4ing, bo.B-

zeer hun tTpvattin sou gerespecteerd u
a, ie goode patriotten zijn, om hun

specie hen niet op' den achtergrond
ie st>,len in bel belaag van het al..welzijn. Zond-ra. de soe.-douioGra-tioeïkent.dat
da*, niel g—ïoel Duitschland achter haar
staat, zal zij or van afzien, met het -t-
dwlnge les keïzera de
kir-sn te leggen tot latere noo«"Rotligoverwar»
ring onder liet Duitseho volk.

Hongersnood in Montenegro
De consul., noraal van Montenegro tè

Amsterdam l.erit-bl, tfet -ij hen een schrijven
is ingekomen van het ministerie van Mon-

>, waarin ii'.cd*»<!\oe\ing worclt gedaan
van den vr—!S-i'ke_ Uonger-nood, welko ln
Monteiieïro hees a 1 it_ en een beroep wordt ge-
tiain op de liefdadigheid van Ned-orland <_l
tot len'girg dier ramp mede te «verken.

Soldatentreinverongelukt.
De Wceosche bla>len melden uit Boeda-

pest: De» trein, die om 10 uur 'fl avonds ut
S-inbruch vertrok, is vea-Ongeiukt, De WB.
gens waren overvol net soldaten, die ooi-
op tlo li—.planken, op de- buffers ca bovin
op de wagens hadden pinals genomen. Voor
__koe brs-k een der asen. Do et—-* zeg
wagens schoten in rasend. *a*x\ voorwarte.
Drio ervan ontspoorden o:i w_i en goheel
xcrvpiinfeijd. De achtersta wagens *_o-tten
over elkander- Uit Boofatpest kwam Spodig
eon reddingsbrigade en politie ter hulp. Tot
nu toe zijn 60 dtooden on 150 .. wair go-
wonden geteld

Geheime bepalingen met Turkije
Aan een, lunch van den Bond Van En-

gelsen sprekenden, welke gegeven werd ter
eere van. do Amerikaanse!ie dagbl—ireiaoteu-
ron, zeide lord Cocjl, dat er geen geheime
liepallnjsen waren, in bet wapenettlstadsve..
drag mot H.rkije

De vrees voor de naderende
Wereldrevolutie

Riga, 4 Nov.: Den ödea Nov. zal in hetslot eea zitting worden gehouden van denver.enig-den Landdag van Lijfland, Estland,
Rigja ca Oesel, waar door een commissie
uit den Land—-aild o.a zal worden voorge-
steld om aan Duttachtend een verzoek te
rio__n om do Oostzee"."—don verder te be-
schorrr.on tcg<—i anarchie en verwoesting.

De opper-bevélhebber van het in Koerland
liggendo achtste leger heeft een schrijven
ontvangen van den voreenigden Landraad
van Lijflaüd, EsHlind on Riga, waarinom
liesoberming en uitstel van he: vertrek der
Duitsohe troepen, wordt verzooht. Ho_d«_-d--
dui'onde.j", zoo wordt in het schrijven ge-
zegd, „zijn rcels op vlucht naar Lijfland.
Waaneer de Duitsche r*»geering de gevraag-
de lie-schermlng niet kaa vorleenen, zou men
zich, zoo noodig tot andore mogendheden om
bescherming en hulp moeten wenden".Het schrijven, dat ondertoekend is door
baron Pilner en het lid van het n .nister-
pr sidi-um v. Samson, verzoek, verder, dat
met den afmarsch dor troepen gewacht zal
wordo.a tot geordende toestanden ontstaan en
maatrogbn tot bo cherming der bewoners ge-
nomen zijn. Dea legercommandant) wordtver-
zot-, dfc verzoek Hj de regeering te Ber-
lijn to steunen.

Soldaten-Tribune.
Nu 5s het tijd om met de Sol_aten-Tr'i»

buno" te werken Nog ettelïjlj. dulzen«lea
exemplaren voorhanden. Onmiddellijk beetel-
lingen te riohtcn aaa O, Vanter, Amstel 85,
Amsterdam!.

Binnenland.
„Gelijke rantsoeneering”

De minister van Landbouw heeft voor-
schriflea gojeven om to komen tot gelijke
ranEsoem-eoring der goiistribueo-—> artikoïea
in alle gemoei—en va_ het land.

Graan uit Amerika.
De "—igearing dei» Vareeuigdo S—.ten van

Noord-A-j—*ika haall zicih bereid vn_. __.. d
45 000 lon graan in Noord-Amt_t_aa_BCitie
havens voor Nederland beschikbaar te stellen.

Rijkskleedingvoorziening
Het Bureau van Mededelingen in74ake de

Voedselvoorziening- meldt :
In do regeling van de rijkalcleadingdLtri-

butio is in het algemeea bepaald, dat bsjdo
verstrekking van een nieuw bovenkleed, ag.
stuk door dun kon-per «3n door hom ■ zelf
afgedragen oud kleedin_s-:ik moot worden in-
geleverd.

Daartegen zijn ernstige bezwareni inga-
racht, omdat zeer vaak- oude kle—ling—uk-

ken weder worden vermaakt voor jongera
leden van hot gezin. Ten doe'e was» de>e
inogolij^lit.d ree", vöoczien, _ oordat n.»
voor olke verSlr-iking van een nieuw k'rfM-
ding_i.uk inlevering van een oud word ver-
langd; nochtans werd dit in ongeveer 7. %
der gevallen noodig gooorde.ld.

Intussch—l heeft do directeur éei" rijka-
kloeelini'voorsziening de gemeente e.turen en
co commidaics, belast niet deze d. s»tr—>utie,
uit .cuoodigd, om indien ile inlevering van -!e
volle 75 percent van het aantal to ftstribii-
eereu uovcnklcadingstukken b. do ingezetenen
hunnor gemsente bezwaren ontmoet, die ten
spoedigste schriftelijk aan hem te doen ken-
nen. Bij geblö.cea nopd-akeiijkhe-'»» bestaat
dan do mo_e'.i.. h-d, dat de de;betr-"e_le
bepaling wordt gewi.izigd-

Gekochte efachtoffers.

Om toch maar slachloKurS to bobben om
hun woede le koeien, .-.beri de log.r auto-
riteiten SOO gulden uitgeloofd voor de aan-
wijzing ran —_ of meer ..daders"., die op
tle Vilasakkerj de barakken in brad he b*sn
.«stoken Voor 300 gulden vindt rnon allicht

ellendelingen, die, al kennen zij geen irer»
kolijken dader, er maar In~-raak ten .f meer
aanwijzen. Dat blijk!; nu op do Vlasakkers
te ziin geschied. Op grand van geheime ae.n-
wijziiigeii door op tlie 300 gulden bc-wte
Smeerlappen, zijn tw-< mtliltahe. ESjkßlr.
en Heeres gchee.n, in arrest gesteld, h< e-
w_ zij zoo stellig mo .elijk ontkennen-

Een dreigend gewaar voor spóor-
wegemployees.

liet is van aDiemeem» bekendheid, dat er
aan de Hollandse!- IJzeren Spoorweg Mij.
op Sociaal gebied heine.—-gende toesianden
beetaan- E* worden thans pogingen, onder-
rw__p o» dit no« -*n graadje ergH -W<"--

ken en hot ia wel wen;—hoüjk, o- ïbelan. van een grexite ma—>a spool'f<'|
nen hierop da aand-acht t» vestig—i- ,1

Bii do H.U.S.M. bestaat hrt in-Wjl
soheidsgerechten, waar gestraften '*ic%ïj
beklagen over te hooge straifen ; het*!
«erecTit doet dan uitspra.k of de e^mniet gehandhaafd zal worden. D<—e *t|
ken nu vallen geewoo—-ijk uit in b<» Jdeel van de klagers. Natuurlijk is *directie een doorn ln 't oog Vr-.*j|
zii zelve zitting in de ".cheldsgerecl—** |
tegonwoordig bestaan die uit leden *vA
personeel, deels aan te wijzen door ;?l
ger. deels door de directie. Van de«JIdirectie wordea au pogingen ge-laan.'J
anrlsi.-ing te brengen in de Behwlfßg^il
en men motiveert dit door d.n ove*""^!ophooping van te ehandelen zaken .
zijn n.l. door de tallooze bestraffing
amokkeb-pakjes en dergelijken een» . rv~ll
tal zaken aanhangig gemaakt. Het
dat de direct"o tracht een z-odraigo J
«—"ring te knigen, dat zij zelve ■*6,?^,^|
invloed zal hebben op do acheiAagate- -j

Dat het hier dus een groot -eLjJjL
voor d~ spoorwegniaimen Wien J"6^!recht van staking ontnomen ia en *°vA
het 3choidSgcreaht nog de eenige, dlj«\
zwakke liescherming is tegen w*».-*'** I
boven at», _ duldalijk.

Een tegen-actie is hoog noodig ""«-m
SChion vindt een dor revo'.ution'>ir, |É
leden aanleiding zich met. dezo -"■*-*,(■
te houilen. Aft" j

Het Nederl. Amerik. van draginzake Oost- en West-Indië.
Reuter fcrint uit Londen d
Sir Harry John.ton, de we!I)"kent." "1

(sur van koloniën, beeft e..■-.
da „Wcstm. Gaz." _er "'*Volgende overnemen : . I

con-esDonetent te Pari,. en
deriandsohe Bekf-l. Kam.ili'i. "''-er , 1houd, in de „Telegraaf" g-?p:ibli<-''?er* M
de Fi-anüChe bladen wordt bi'**;i.'<
non ie_ belangrijk Jc»it in
X>-id-rj;an>'{Bchi Oct*r_idiii over Let £&to zien, n.l. ïiet bc—aan van c*üJ3k
komst of veriira dat . kor: ni bs. "jj
kou vau den „gc-nwoordigen o '
gesloten tussehen Ned—'land cm cl" 'I
W*—rhij Amerika het bezit van ''t
We.-Indië aan Nederland waar'-w'll'jjJ
geval dit laatste door een andere 'i*jD
Leid fjpu worden aangovailoi. D» \1
van bet verdrag werd gepublleeoT^ J:tijdstip, dat da bep'iiirs.o. onr--*t*^^^Hgericht waren tegei Japan, -na-1
Duitachlan/1 en Engeland.

De tussehen Amerika en Nederl*8 fi
ten _ overeenkomst was geenszins e*J3Stelling votfr ons Engelschen. dio *j]
het oog op Guayana ot Nederland**'"' j
hadden laten 'vallen, maar liet arrek^jjl
lsnd zeker tot steun .1' het kracht, /l
zen der Duitsche eischen- Ongetwü'B"*hetzelfde verdrag ook kunnen goldi-l "'Japansche pretenties, maar wij kun*1,I!
ik ineen, voldaan zijn, dat Japan .*,l
opzicht zijn verdragon met Ne .rl**" |zeer trouw is gebleven aU aan ejJ
I'rankri.jk omtrent Indo-.Cnrn. _>" \land omtrant Z. Azi6.

—^_«_—■—^i_——■_—■——■——__e*^

TIETJERS
Verzet lagen aa nootvordar

De veehouder^ van Tierier'aürade-
iv eea bier gehoudea Vergai'6'-—sg "j >szich te verzetten tegen de a«r_taa_s*
vordering,

HAARLEM.
De Dageraad alhier houdt op '^^ANov., te hall elf. een cuo?u -cetr^al

„Da K-K-boom", Gr. Htou-tr-- -K.spreekster zal opttraen me.jr. W ' ;*
vaa Ams-rdan. die zal behindelss»!
sen uit het oude „ualand., naaf J-*,
nari. Alle belangstellenden ziin we'1.

LEIDEN
Russ, Revolutie

iiedea Vri. a«ravond herdenkt de 'Leiden der S. D. P ln do zn»l v*-**,
Ha, het én-jarig b<.:a"n dor Uii-* I'-*'1'-*'
beidersrepubliak. De toegang ia vr j. J/j
den en geeatver wanten bezoekt de
r'mg.

_.'_ ___ -*"*

ADVERTEHTIEJjy
GRAND THEATRE, Amst-JH. V. „TOO-EELVEREENIGI"!^

Heijermans, Musch en Van dbrH»"p
Zaterdag, Zondag, Maandag "19e, 20e, 21e onv. wa*»*

DE WIJZE tKftTEl
In 3 Bedrijven door Herman Heijcffl

De Kater ..... JAN MUSCH*n<*,
De Koning . . . . JAN C DE -Ti,
Jonathan ..... WILLEM v. "-*

Zondagmiddag, 2 u-1*'SUIKERFREULE >
■■■■■__*. _ muS^sliö'lTnTs"h""c"h. ü wM!
S N.V. HET HOLLA-CSC- T°°

|j*jfJ
■ Directeur: LOUIS DE VH'
S ,

Heden en volgende avo»
8 uur

Ü Ghetto
wan HERM. HEIJERMs-l-S

( .
gPi»ij_en «an f 0,30 tot J

'Tcl
■ Plaatsbespr. dea lieden dag. ' ' J
__»________.__-_.---'''
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