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WERELDOORLOG. I Democratie of.... ? 
(Fragment uit Pan, een 
Gedicht door Herman Gorter.) 

FJn het geschiedde dat in donkerheid 
yan wereldoorlog de arbeiders werden gestort. 

En 'k zag de elaven naar den oorlog gaan : 
[Voorovern liepen hjun drommen naar de aarde 
Met het hoofd, hun lichtmillioenen mommen, 
(Voorover naar de aarde met_ het hoofd, 
Hun lichamen waren fijn, diepklearige, 
En hunne hooEden en hun ranke lijven. — 
Zooals de donkre groepen van kristallen 
Gedreven worden door het groot Heelal 
Door 'n onbekende macht diep iij luen zeiven, 
Zoo zag ik de slaven gaan. Als stralende 

kristallen. — 
.Wat zijn d'Arbeiders anderiy dan kristallen? 
Welk onderscheid is tussche» hm W kristallen? 
Men zegt het leven. Loc®* kristallen niet ? 
Men zegt beweging. Bgs^geo, kristallen niet? 
Men zegt de ziel. Heeft eest, «bcadsslaaf ziel? 
Zooals de donkere atonva* ga**i 
Door 'n onbekende mae>Ji iiep in hen zei ven, 
Stroömend door het oa«feidige Heelal, 
Zoo zag ik de slaven gaan ten Wereld

oorlog. — 
[Want wat zijn slaven anders dan atomen ? 
Welk ondersdheid tussohfin hen en atomen? 
'Men zegt het léven. Leven atomen niet ? 
iMen zegt beweging. Bewegen atomen niet ? 
Men zegt de ziel. Heeft de arbeidsslaaf 

ziel? — 
Zooals de donkere atomen gaan 

•Door 'a onbeketrute macht diep in hen |EeJve, 
Stroomend door het oneindige Heelal, 
Zoo gingen de arbeiders ten Wereldoorlog, 
Werden gedreven tot den Wereldoorlog. 
Zooals de klare en witschittmuïe nevel — 

donkerblauwe hemel boven ze 
taat stil, — schittrend van duizende nevel-

sterren, 
Kevelenkaarsen, nevelenkernen, 
Zoo kwamen de legers aan uit he: Westen, 
Licht bij de zee, en vermoordden elkander. 
En uit het Oosten kwamen donkre massa's 
iAls witte sneeuwbloeinen, als kelken sneeuw, 
Millioenen en millioenen en millioenen 
up uit den nevel, uit den somberen nevel 
Van het Oosten en ze vermoordde' elkander. 
En millioenen arbeiders stierven daar 
A's sneeuwvlokken, die sterven in het water. 
iAls de bloamigé sneeuw, 
Die in' bloemen van uit den hemel daalt, 
En in de watervlakte sterft' en sneeft. 
En millioenen Arbeiders stierven 
't Verwrongen gelaat ten dioht omfloerBten 

' V - hemel, 
Het aangezicht waarin het leven was, 
Ten donker omfloersten lichtstralendem hemel. 
Ën duizenden arbeiders werden begraven, 
Het lichaam, het bloedende lichaam, het 

veelvertungende. 

En zöo zeer waren zij diep ïn den dienst, 
fVan 't Kapitaal 
Rn zoo zeer waren zij met ziel en lichaam 

|Voor hem werkend, voor hem werkend alleen, 
LDat zij ver leken, ver van de Natuur. 

Diep in den heldren nevel van den wtater, 
Liep in de blauwe beekschaduw den dalen, 
Hoog in dfe gouden lichten op de bergen, 
Liep in den zuivren adem van den morgeu, 
Hoog in den vüurgen middag, bij de avondster, 
En diep in den "nacht, lagen hunne lijken, 
Der arbeiders lijken over de aarde. 
iVreemd in de Natuur. 
!Als de geweld'ge kristalle' in 't Heelal, 
De sterrenbeelden, de Sterren-Giganten, 
Zooals geweldige kristalle' in 't Heelal, 

Steeds opkomen in het donkere Heelal, 
En weer vergaan in het donker Heelal, — 
Zooals witte sneeuwbuien onmetelijk 
Hoog laten fladderen hun witte bloemen, 
Azalea's, witte rozen- en lelies, 
Laten vallen, zoodat ze ver weg smelten 
Of in de zee in den hoogen nevel, 
Zoo waren daar óp die kristallen drommen 
IVan Arbeiders tot den Oorlog gekomen, 
Zoo sneuvelden daar in den donz'gen nevel 
De Arbeiders tot den Oorlog gekomen, 
Zooals millioenen prachtige atomen 
ÜDie weer vergaan in 't oneindig Heelal. 

En ik zag naar de eindelooze lijken 
iLle als paarlon glinsterden in 't Heelal. 

iEn ik liejl henen door de liohte lucht 
En nam eenen der stervende op mi|n schoot. 
Zijn hoofd rustte teeder aan mijn lichaam, 
Met de armen omvatte ili den naakten schouer 
En zacht keek ik neder in zijn gelaat. 
Ontzetting, verwijting, en vol van smart 
Keek de stervend' mij aan. Waartoe? Waartoe? 

iEn zacht ginge' d' oogen in den marmren 
dood. 

Iï 
Frankeert voldoende I 

Wij moeten degenen die ons per post iets 
'toezenden, dringend verzoeken dat voldoen
de te frankeeren en ons niet op kosten te 
jagen. Speciaal lette men er op, dat brief
kaarten sinds 15 Oct. gefrankeerd moeten 
svorden met 3 cent (iii de stad 2 cent). 

Wij moeten nog eens terugkomen op de 
argumenten, die de vice-vcorzitler der 
Tweede Kamer, J. H. Schaper, in zijn 
welhaast" beruchte artikel van 31 October 
fen beste gaf, om aan ie toonen, dat het 
blijven van Kamerleden in de Commis
sies van Posthuma.... een eisch der demo
cratie zou zijn. 

Niet zoozeer om de waarde dier argu
menten zelf, als wel, omdat daardoor 
mede licht geworpen wordt op het heele 
vraags'uk van het parlementarisme. 

Schaper begint met ,,in 't midden te 
laten ', de bizondere beweegredenen, die 
Posthuma gehad heelt, om deze commis
sies te benoemen en samen te stellen, zoo-
als "Hij deed. „Dat hij (Posthuma) er 
stelselmatig Kamerleden inzette (en zelfs 
de benoeming van Vliegen introk, toen 
deze ophield Kamerlid te zijn) is in ze
k e r  o p z i c h t  b e d e n k e l i j k ' .  

Hier wordt dus toegegeven, dat Post
huma booze bedoelingen met die benoe
mingen kan hebben gehad. Schaper .zegt, 
dat, wanneer het Posthuma's. bedoeling 
is geweest, om daardoor de kritiek t; ver
l a m m e n ,  d i t  v a n  e e n  d i p l o m a t i e  v a n  t e  
groven aard zou getuigen,. om te 
worden goedgekeurd. 

M.a.w., wanneer Posthuma maar wat 
fijner op het diplomatieke bc-rd gespeeld 
had zou Schaper dit eer hebben toege
juicht. Men ziet : in zijn lange parlemen
taire loopbaan heelt da ex-werkman zin 
en oog gekregen voor de finesses van de 
grcolen der aarde. — 

„Maar, zoo gaat hij voort, met die oog
merken van Posthuma hebben wij ien 
slotte niets te maken. Wij hebben te vra
gen : was er reden om Kamerleden te ver
zoeken, den Minister bij te staan in het 
werk. 

En dan. gaat Schaper bet oog en, dat dit 
zoo was.. 

Ook wij wenschen de kwestie nu eens 
van die zijde, dus afgezien van alle bi-
zondere oogmerken of fouten van dezen 
Minister, te bezien. 

Schaper dan redeneert als volgt. 
De taak der levensmiddel en voorziening 

is een ontzet.end zware taak. Er valt 
daarbij te worstelen met ontzettend moei
lijke internationale verhoudingen, met de 
wanorde van het kapitalistisch regiem en 
met de voortdurende zucht tot zwendelen, 
uit de jacht naar oorlogswinst voort
spruitend. 

Wij kunnen dit tot op zekere hoogte 
beamen, al stelt Schaper de moeilijkheden 
uit de in erna tonale verhoudingen voort
spruitend, expres veel te erg voor. 

Wij laten ook daar, dat hij, geheel ten 
onrechte, spreekt van het „socialistische", 
dat er in de te nemen maatregelen zit. Dit 
bewijst slechts opnieuw, dat Schaper hee-
lemaal niet" meer weet, wat „socialistisch" 
beteekent. Maatregelen, als die, welke b.v. 
genomen worden krachtens de 'Distributie-
wet „socialistisch" te noemen, is zoo be
lachelijk, dat de man, die ze zoo noemt, 
daardoor bewijst, noch van de geschiede
nis, noch van . de maatschappelijke ont
wikkeling iets af te weten. 

Of denkt Schaper misschien, dat prijs
bepaling door de Regeering, vaststelling 
van "voorraden, verdeeling van die voor
raden, iels is, dat voor 't eerst in dezen 
tijd is toegepast ? 

De ex-werkman moge niet veel weten, 
maar hij heeft toch misschien er wel eens 
van gehoord, dat lang voor men het woord 
„socialisme" zelfs kende, dergelijke rjaf
regelen in tijden van oorlog en nood zijn 
genomen, in tijden, lang voor er sprake 
was van modern kapitalisme. 

Doch dit alles daargelaten, blijven we 
Schaper's redeneering volgen, voor zoover 
die eenige beteekenis heeft. 

Zij houdt in : de Ministeries, de ambte
naren, de bureaucratie, die er voor aan
gewezen is, is tegen die reusachtige taak, 
die verzorging met Levensmiddelen, niet 
opgewassen. Ze moeten dus hulp hebben. 
Nu kunnen ze die hulp alleen krijgen öf 
van belanghebbenden,, en dan 
worden ze misleid. Of ze moeten kunnen 
rekenen op den „daadwerkelijken steun 
van personen, wier positie meebrengt om 
onafhankelijk en onpartijdig de zaken te 
k u n n e n  b e z i e » ,  d i e  e e n  n a a m  h e b 
ben te verliezen als eerlijk man 
e n  a l s  o p e n b a a r  p e r s o o n . "  

Dat zijn, volgens Schaper, de Kamer 

En, gaat hij voort, als een regeering een 
beroep mag doen op het strijdbare deel 
des volks om de neutraliteit van he; land 
te verdedigen — dan heeft ze toch zeker 
nog veel meer recht om op „aller steun 
te rekenen in den strijd tegen -de maat
schappelijke nooden en om den honger 
buiten ons lana te houden ! 

Nu kan men hierop antwoorden, dat de 
steun van die onafhankelijke en onpartijdi
ge mannen er" dan toch maar niet in ge
slaagd is om den honger .bulten 't land 
te houden. 

Maar wij willen nu eens heef principieel 
de zaak bekijken, zoöals Schaper althans 
voorgeeft te deen. 

Volgens Schaper zelf is dus in deien 
tijd de taak van Kamerleden, die het volks
belang willen behartigen — wii nemen nu 
maar voortdurend voor de aardigheid aan, 
dat dit alleiïlaal zoo is — de Regeerinn;, 
d.w.z. de Ministers, en speciaal den Mi
nister belast met de zorg voor de levens
middelen des volks, hulp ie verleenen, bij 
'e. staan. 

Aan het slot van het artikel wordt dit 
nog eens nader uitgewerkt in deze zinnen: 

„Het demokratlsch beginsel verzet zich 
allerminst tegen de bedeelde werkzaamhe
den van Parlementsleden. De demokratie 
eischt juist meer decentralisatie en mede
werking vun het ^ parlement ook op deze 
wijze. Staatskommissiën werden sedert lang 
benoemd om zekere p'-ii ieke kwes'riën tot 
oplossing te brengen. Op het gebied der 
buifealandsche politiek wordt deze a^ede-
vverk'ng juist- met klem door de demokra-
tiscbe- • elementen gevraagd. Zelfs v tegen bet 
bekleeden van het lidmaatschap van de 
Kamer door ministers — ofschccn dit 
met precies hetzelfde isN —, verzet zich de 
demokratie allerminst. Een dogmatisch 
sterke afscheiding^ van gezag en volksver
tegenwoordiging is meer gebruikelijk in 
autokratische dan in pariementair-demekra-
tische landen !" 

Men. ziet: het is aldemokratie," wat 
de klok slaat. , 

Demokratlsch beginsel! Demokra ische 
elementen ! De demokratie. 

Het schijnt, dat de heeren van de S. D. 
A. P. daar nog steeds het monopolie van 
denken te hebben. 

Nu is er bijna geen woord — er ziin 
eenige van onze partijgenooten, die zich 
dat ook' wel eens achter de ooren mop-en 
knoopen ! — waarmee zoo gemakkelijk be
drog en demagogie, d.w.z. volksmSslLei-
dingv gepleegd kan worden als met het 
woord democratie. 

Democratie beteekent regeering des volks. 
Maar democratie in den werkelijken zin 
des woords is pas mogelijk, wanneer dat 
volk bestaat - uit vrijen en ongeveer gelij
ken, gelijken in ontwikkeling, geliiken in 
economisch"" opzicht, zocals b.v. de vriie 
burgers in den bloeitijd van een Griek-
schen stadstaat ongeveer waren. 

Volledige democratie zal eerst weer mo
gelijk zijn in... een socialistische maatschap
pij, nadat het volk, d.w.z. de arbeidende 
mas -a zich bevrijd heeft. Wie er thans 
van- spreekt, dat er .,demokratie" in den 
huidigen, kapitalistiechen Staat zou kun
nen bestaan, met ziin armoede, zijn ach
terlijkheid in ontwikkeling, zijn diepe el
lende der groote massa's, pleegt eenvc„dig 
bedrog. De demokratie moeten de volks
massa's' nog in den strijd tegen den öe-
staanö'en Staat en voor het Socialisme 
veroveren. 

Maar plaatsen we ons nu eens even op 
den bodem van het Parlementairisme, van 
den Parlementairen Regeeringsvorm, waar 
Schaper toch waarschijnlijk een voorstan
der van is. 

Is het dan waar, dat leden van het Par
lement geroepen zouden zijn om de Re
geering, d.w.z. de Ministeries te helpen,, 
bij te staan, zelfs in in een kritieken tijJ ? 

Is dit mogelijk ? ,Is dit vooral vereenig-
baar met hun functie, die dan toch, ook 
volgens Schaper, nog wel zal moeten zijn 
de verdediging - van de be'angen en de 
rechten van degenen, die hen hébben af
gevaardigd ? 

Het antwoord moet natuurlijk Rondweg 
luiden : Neen ! 

En in tijden, toen de volksvertegenwoor
diging — hetzij* van het geheele vol'k of 
van bepaalde-klassen van dat volk — wer
kelijk veel macht, v£el invloed had, ia in 
tijden en bij. gelegenheden, toen die volks
v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n  w e r k e l i j k  r e g e e r 
den, werkelijk de hoogste macht uitoefen
den, is het ook nooit zoo geweest 

Dan was het altijd zoo, dat volksverte
gen woerd1' gingen de Regeering volkomen 
aan zich ondergeschikt maakten, zelf een 
Ccmité of Comités benoemden, met zulk 
een macht bekleed, dat daardoor de Re
geering werd vernederd tot een soort van 
ambtenaren, tot een soort van Dienaren 
van de Volksvertegenwoordiging. 

Zoo W2S. het — en dat blijit steeds het 
meest illustere voorbeeld • — met de be
roemdste Volksvertegenwoordiging der mo
derne tijden, de Nationale Conventie der 
Fransche Republiek van 1792, door Alge
meen Kiesrecht gekozen, die zich alras van 
het Uitvoerend Gezag meester maakte, de 
ministers tot een soort opper-commiszen-
c-ndergeschikte hooge- ambienaren degra
deerde, en zelf regeerde doo r middel 
van de Comités, die zij zelf benoemde en 
telkens vernieuwde. 

Nooit is er een krachtiger, nooit is er 
geweldiger, nooit" is er in zijn soort de
mocratischer Regeering geweest, dan die de 
Ccnvent'e van 1792 tot '94 instelde. 

Maar daarbij waren de volksvertegen
woordigers, de veriegenwcordiigers van den 
Soeverein, d.w.z. het Volk, zooals men toen 
zeide, geen mannetjes, die die Regeering 
hielpen en bijstonden. Precies andersom : 
de Regeering was niets dan de wil dei-
Volksvertegenwoordiging. En de ambtena
ren, ook de hoogste, ook de niinis'ers, 
hadden d$ bevelen der Volksvertegenwoor
diging uit te voeren. 

Zoo heeft de meest democratische staats
inrichting, het meest democratisch Bewind 
er uitgezien, dat -een groot volk ooit in 
de moderne geschiedenis heeft voortgebracht. 

En nu vergelijke men. dezen toestand 
met de pcs'tie, waartoe de kamerleden, 
volgens Schaper's eigen woorden, zijn te-
rugs'ébfacht in het huidige imperialistische 
tijdvak. 

Men kan dan els 't ware met de han
den tasten en ' griinen, hoe ver de huidige 
Staat ons ook van wat cfe burgerlijke de-
mocra ie ken zijn, heeft verwijderd. 

v. R. 

Eindelijk Eindelijk begint begint het het ook ook tot tot de de regeering^ regeering^ 
door to dringen, dat er zoo iets als hon
gersnood dreigt en ze heeft daarom, nadat 
duizenden en duizenden hectoliters over de 
grenzen gegaan zijn natuurlijk, de uitvoer 
van peulvruchten stopgezet. Is er echter 
eenige reden om aan te neir.en, dat de 
erwten en boonesi, behalve het 'gebrek aan 
aardaippeleh, straks ook dat aan brood zul
len kunnen aanvullen? We laten nu daar, 
dat men toch niet alleen van zoo zware 
kost kan leven. 

De regeering erkent nu zelf, • dat er hon
gersnood dreigt. Zij zal echter ook moeten 
erkennen, dat zij alle voorzorgen daartegen 
verzuimd heeft. Bi.i treinen vol zijn de win
teraardappelen van de zomer al opgeruimd, 
li rood is er nu al nauwelijks, van voorra
den meel of graan geen sprake — wan
neer van den winter of in het voorjaar 
Amorika iden uitvoer verbiedt, zitten wij er 
slechter voor don het veelbeklaagde Duitsch-
land ! Roekeloos zijn de producten van 
eigen bodem uitgevoerd, onder toezicht van 
de U-wen der S. D. A. P., roekeloos is de 
invoer van buiten verzuimd. 

En waarom dit laatste V Voor een deel 
uit bureaucratische onbeholpenheid, maar 
vooral: uit eerbied voor de winsten van het 
scheepvaartkapitaal. 

Zie, de boeren durft men, als het al te 
bar loopt met de prijsstijging, nog wel aan 
te pakken, maar wat gebeurt er tegen de 
groote veroorzakers van duurte, hetfleheep-
vaartkapitaal ? Niets. De aandeelen van de 
vrachtvasrtmaatschappijen stijgen tot. over 
de 1000 % door de woekerwinsten op alle 
verbruikers behaald en de regeering... 
steekt geen hand uit. O ja, graan moet 
vervoerd worden tegen een iets .lager tarief 
dan de fabelachtige prijzen die op de „vrije" 
markt gevraagd worden — voor de reeders 
oen onbeteekenende last. Maar daarmee uit. 
Indien de reeders gedwongen werden alle 
levensbehoeften, veevoeder, kunstmest, .enz. 
tegen redelijke tarieven te vervoeren, zou 
daarmee aan de duurte van alles zeer, be
langrijk worden tegemoet gekomen. En niet 
alleen tegen redelijke tarieven, ook bijtijds, 
zoodat er voorraden zijn in plaats van te
korten. 

Verkiezen de heeren het niet te doen — 
dan inbeslagneming van schepen, wat is 
eenvoudiger ¥ 

Men kan gemakkelijker beslag leggen op 
100 groote schepen dan op overal - versprei
de aardappelen of boonen ! 

Maar er zal oneindig veel meer actie 
van de arbeiders moeten komen eer de 
winstmakerij van het grootbedrijf aangepakt 
wofdt ! Die het laatst van alles. Intussöhen 
krijgen wij van den hongersnood telkens 
eens een voorproefje, om er vast aan te 

wennen : ieder oogenblik zijn hier geen 
aaröapjpelon, daar geen forood, (laar gieen melk, 
daar geen suiker, daar geen visch. Totd!at 
er eerst ergens en dan overal zoowat alles 
ontbreekt? Als het zoover niet komt, zal 
het niet de schuld zijn van de regeering, 
maar wij vreezen, dat liet wel zoover komt! 
Als belooning voor het zoet zijn van de 
meeste arbeiders. ' t.S. 

De oorlog oorlog is is geworden geworden do do -Internationale -Internationale 
naaml. Vennootschap tot uitbuiting van het 
weutöldfproliJtariaat. Terwijl de proletariërs 
thnis blijven ziiten omdat ze geen schoen,en 
kunnen koopen bedroeg de netto-winst van 
de Amei'ikaansche Huiden- en Ledwrmaat-
sehropij 1.463.265 doll. tegen 959,974 doli. 
in 1915 en 107,205 in 1914. Een maatschan-
pi.1 bijna 4 millioen gulden winst, terwijl 
mihioenen proletariërs gebrek lijdon. En 
ook de Nedleirjandsche looiers en schoenfa
brikanten worden schatrijk, terwijl do voor
uitzichten voor de prijzen van schoenen en 
zoolleer nog meer prijsstijging d(ben wachten. 
Onder n,ark t bericht en lezen we het volgende 
uit Waalwijk : 

,,Niettegenstaande de enorm hooge en nog 
steeds oploopende prijzen- der huiden van 
buitenlandteelien oorsprong, is de handel, 
vooral in do tweede hö'.ft der maand Octo
ber, willig gestemd, terwijl er betrekkelijk 

'flinke zaken tót stand zijn gekomen. Er be
staat in de leerlooierijen en leerfabrieken 
nog steeds groote behoefte aan grondstoffen. 
Er is nu wel geen tekort, maar de vraag 
naar alle lederscorten, zoowel voor de 
«clicenMiK-erheid als voor militair en tech
nisch verbruik is zoo belangrijk, dat -de tra
fiek handen tekort komt. Men kan inderdaad 
niet bijgekoclit en niet bijgewerkt komen. De 
leder- en schoenindustrie en up analoge 
handel, hebben een winstgevenden tijd mede
gemaakt, maar liet vooruitziakt, is niet -#oo 
sohittereaid ; in do eerste plaats niet v^or 
de looierij. Immers men spreekt van buiten 
sporis hooge liuidprijzen. O.a. vooir gezou
ten La Plata wordt 88 tot 90 ct., voor Rio 
Janeuo 80 tot 84 ct. per . halve K.G. g» 
vraagd en daartoo zijn reeds eanige zaken 
gedaan. We spreken nu nog niet over de 
hooge marktprijzen der looiniiddc'en en van 
do hooge arbeddslconen, der kostbare vracht
prijzen en moeilijkheden om de gekochte waar 
vrij te krijgen. De leerprijzen, zoo hoog 
als zo reeds zijn opgedreven, zijn waarlijk 
niet e.-enredig aan die der grondstoffen. Het 
zal dus don eenen of anderen weg uitmoeten, 
liet loder zal nog verder stijgen of de-grond
stoffen zullen eene min of meer da'lenda 
richting inslaan. Intusschuan ontmoedigd zijn 
de looiers nog niet, -want men hoort voort
durend van uitbreiding van bestaande in
richtingen en oprichting vra nieuwe. En dat 
is toch nog wel de beste barometer." 

Dio' gunstigei barteetopstand beteekent voor 
de. arbeiders grootere ellende. Er blijkt uit 
lioo hoodig het is dat schoen- en zoolleer 
onder de bepalingen der distributiewet dient 
te vallen. Intusschen begappen grossiers, 
fabrikanten en winkeliers de verbruikers. 

Boekaankondiging. 

^ an dit S. D. Maandschrift onder Eeü.lfl. 
van Gorter, Ilenr. Roland Holst en Ant. 
Pannekoek ontvingen wij het November
nummer (21e Jaargang, no. 11). 

Een uitstekend nummer ! 
Het vangt aan met Liederen van Gemeen

schap van A, v. Collem. 
K. Kilbom, een Zweedsch revolutionair 

socialist, geeft in een art. De Zweedeche 
Sociaal-demokratia in de Wereldoorlog een 
dtokument van beteekenis voor de ontwikke
ling der TSweedscho arbeidersbeweging ge- • 
durende do wereldoorlog. Uit het proces 
tegen Ilöglund weet men van .hoe groot 
belang die beweging voor de revolutionai- -
ren aller landen is geworden. 

Henr. Roland Holst besluit haar artikel 
Geen Legenden, Geen Fatalisme in dit 
nummer. 

Wolda begint een stuk getiteld üen 
Dietzgen-Brevior, dat des te belangrijker is 
omdat Dietzgen naast Marx en Enge's de 
geestelijke grondslag legde voor de revolu
tionaire beweging van het proletariaat. 

Pannekoek geeft een soort revue van de 
inzichten der revolutionaire socialisten om
trent Eriedrieh Adler. Men kan hierdoor 
uitstekend tot een eigen meening ^komen. 

De Problemen van de Groote Oceaan 
worden door Van Raves.teijn in een tweede 
artikel behandeld, terwijl Coltof de afleve
ring besluit met een art. over de Grond
wetsherziening. 

Wij kunnen de arbeiders niet genoeg 
aanraden de Nieuwe Tijd te lezen. 
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De macht van de bourgeoisie.

Duurte en loonstijging.
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door v. R. & R. J.

99)

e.

O E  . T i S S e S J f ê E u  

 

Hce komt he; dat de bciu^isie nog 
J maduig is — ci.e klasse, maaischap-

peii;k een overbodige parasiet, rot, zecie-
locs, veratlufiijk, en toch zoo machtig? 
\\ aar zit u e macht ? 

Die macht is in de eerste plaats g e e s-
t  e  1  i j  k  e  m a c h t .  

üij pp letar éis, die daar in Amsterdam 
cf Ro terdam werkt ea zwoegt, vol haat 
en strijdlust e^n uw uitbui-ers — gij 
zegt misschien : waar is die geestelijke 
macht? Als wij p; Ie ariërs maar alle
maal cptradten, de la mlendigheid afschud
den, en ene gesj eröe vuisten donderend 
K en neerd tunen, dan zou je die heeren 
(.ris zien met hun geestelijke macht 

Wij am woerden : gij onderschat de 
macht \an uw heerschers, omdat ^ij ze 
niet begrijpt. 

Wij zuilen eerst een voorbeeld uit de 
geschiedenis neiüen. In het oude Rome 
zwoegden en leden one.'care slavenmas-
sas. en ze werden zoo gepim.gd, dat nu 
cn dan opstaneïen 1 sbarst eu. De gevaar
lijkste was de GladiaU ren< pstand van Spar-
takus. Moectige, bekwame kerels, die den 
dood niet vreesden, st eden voor hun vrij-
h e cf, hun leven ; het eene Romemsche 
leger na hel and re versloegen zij, steeds 
v:rder breidde de opstand zich uit, Zuid-
italie was in hun mocht, ontevreden vol
ken kwamen in beweging, Rome SOP.een 
verloren. Maar nieuwe legers werden ge
vormd, de Romeinen wis:en verdeeldheid 
(e brengen, h er door beiof>en een greep 
'e winnen, daar door kleine overvallen, den 
vijand te verzwakken, hier en daar kwam 
ontmoediging, en vrees, onderling wan-
'rouwen ; de kans keerde. Waarom kwam 
de heerschende klasse in Rome de krisis 
ie boven ? Door haar geestelijk overwicht. 
Als heerschende klasse was zij gewend 
met ruimen blik alles_te o.v er-
zien; daardoor i>!ee- zij, koelbloedig, 
teen het gevaar het hoogst scheen : zij 
kende haar hulpbrcnnen ; diaardoc* ook 
wist zij kleinigheden voor het groote op 
te offeren. De onderdrukten misten deze 
breede b-'ik. overzagen niets, tas ten als 
het v/are in het duister* wantrouwden el
kaar en werden bij den eersten tegenslag 
ontmoedigd; daardoor kenden zij ver
deeld worden, en elke overwinning liep 
op niets pogit e's uit. Met sluwe va'sch-
iieid werden zij bedrogen — woordbretik 
tegenover opstandige uitgebuiten heeft de 
heerschende klasse nooit geschuwd. Tepen 
deze sluwheid kon de dom-goedige massa 
nooit op; steeds liep ze in de val. Door 
dit geestelijk overwicht, deze ruime blik, 
deze sluwheid, deze bekwaam herd in be
driegen, in handig geven en nemen bij 
de heerschende klasse moesten slavenop
standen in de oudheid, moesten boerenop
standen in de middeleeuwen ten slot e al
tijd mislukken. 

Nu ia, dat was in den ouden tijd. Nu 
zijn wij zooveel • verder en wijzer. Werke
lijk? La'en wij het heden zien^ Een ar-
^idersklasse, hier zoowel als in alle lan-
aen die voer eenige jaren zoo gevaarlijk 
scheen, die al droomde van de verovering 
der mach;, ligt" machteloos, zonder verzet 
terneer — al wat er aan opsiand en re
volutie in scheen te zitten, is gedenmpt, 
onderdrukt. Daar zien wij het geestelijk 

overwicht der heerschende klasse. Ook nu 
kunnen wij, zeggen — want het is in de 
politiek gebleken — de arbeiders- hebben 
fWoond. die breede blik geheel te missen, 
d e c "bourgeoisie heeft getoond te bezitten; 
cue arbeiders staren op hun kleine kringetje 
vjö beloftet^es en de voordeeltiest, terwijl 
de bourgeoisie met geraffineerde s!uwhe:d 
hun ke enen steeds vaster smeedt. Hier 
was het bedrog .bovendien nog gemakke
lijker, omdat de arbeidersbeweging in S. 
D.A.P. en N.V.V. in botte verwaandheid 
?Kh verbeeldde, geweldige macht' uit te 
oefenen. Dat1 op het oogenblik de massa's 
dood en onversehill g zijn, niet verslagen 
in een open strijd, maar, onderworpen 
aoor sluwheid, door eigen domheid1, dat 
b e w i j s t  h o e  g e w e l d i g  s t e r k  
h e t  g e e s t e l i j k  o v e r w i c h t  d e r  
bourgeoisie nog is. 

Tegen de geestelijke macht van verstand, 

kennis, siimhcid, overleg, is de ruwe kracht 
van ae gespierue vuist maciijelocs. bat 
spreekt CJk vauzeu. Niet aoor z^n 
lichaamskracht, maar door zijn geest, 
heeit de mensch zich boven ce u'eren 
verheven, heeit hij ciie sterkste. beesten ge-
temet oi uugeroeid en is hij tót meeseer 
over de werejd geworden. Dit o\ei wicht 
van den geest geldt cms ook binnen de 
maatscnappij. Daarin ligt een der grootste 
bronnen van macht en het iunuamtnt.van 
heersciiappi] voor elke heerschende klasje, 
dat zij kennis, wetenschap, ontwikkeling 
v o o r  z i c h  m o n o p o l i s e e r t  e n  d e  
u i t g e b u i t e  k l a s s e  g e e s t e l i j k  
beheerscht. Dit geidt voor de bour
geoisie nog rneér dan voor vroegere klas
sen, omdat kennis en wetenschap in de 
kapitalistische maatschappij zulk een groote 
rol spelen. Zoolang ce bourgeo.sie opkwum 
en de volksmassa s met haar meevochten, 
werden deze massa's geheel met de bur
gerlijke wereldbeschouwing vervuld tn 
-sindsdien zorgt de bourgeoisie door ver
schillende midderen om haar geestelijke 
invloed op de massa's te benouden en te 
bevestigen. 

Daartoe dient in de eerste plaats de 
school, waar de kinderen van jongs 
af aan wordt ingeprent, dat enze maat
schappij met haar tegenstelling van armen 
en rijken niet anders zijn kan, dat men 
tevreden moet zijn, eerbied voor de over
heid meet hebben, dat hard werken eer
vol is, en vaderlandsliefde de hoogste 
deugd. Daarbij komt de kerk, vroeger 
de konkurrent , nu de bondgenoot van de 
bourgeoisie; zij stelt haar geestelijken in
vloed op de massa's in dienst van het 
kapitaal, door deze gehoorzaamheid, on
derworpenheid en afkeer van alle nieuwe 
vrije gedach en in te prenten. Bij dit twee
tal veegt zich de pers, van ouds een 
machtig hulpmiddel van het kapitaal, om 
door dagelijksche propaganda de gedach
ten der volksma§sa te be nvloeden en te 
leiden. Zij is wel het belangrijkste en 
krachtigste middel van de drie; zij werkt 
op de volwassenen in, dag aan dag, 
ongemerkt. Zelfs de neutrale, lokale schijn
baar onschuldige nieuwt'espers werkt reeds 
daardoor ten diens.e van. de bourgeoisie, 
dat, zij den geest der lezers, der arbeiders
massa's, fep het kleine, onbeduidende, gees-
teooze gericht houdt, en ze afhoudt van 
het groote belangrijke, dat hen tot den 

zou brengen. 
Door deze middelen houdt de heer-

scharde klasse, met het geheele leger in-
tellectueelen in haar dienst, haar geestelijk 
overwicht der massa's in stand. Maar 
daarnaast heeft ze een tweede even belang
rijke, ;a nog belangri'ker overwicht. D e 
g r o o t s t e  m a c h t  f a c t o r  d e r  
h e e r s c h e n d e  k l a s s e  i s  h a a r  
s t e r k e  o r g a n i s a t i e .  

Organisatie 'is altijd een der geweldig
ste brc-pnen van kracht geweest. Peeds in 
de dierenwereld, en nog meer* in de ir.en-
s c h e n w e r e l d .  O r g a n i s a t i e  b e d u i d t  
e e n h e i d  v a n  w i l l e n  e h  h a n d e -
1 e n. Een groot aantal individuen, die 
ieder wat anders willen, kunnen hun 
kracht niet tot éc'n groote kracht vereeni
gen; ze loopen elkaar in de weg, de een 
bederft wat de ander probeert; hun stre
ven heft elkaar op als dat van pt'arden, 
die vóór, achter en op zij aan een wa
gen trekken. Alleen als hun wil'en in de
zelfde richting gaat. als zij düs hun krach
ten vereenigen op hetzelfde doel, als zij 
alien naar denzelfden kant trekken, groeit 
uit al die verstrooide kleine krachten een 
reuzenkracht. 

In de geheele geschiedenis der mensch 
heid speelt organisatie naast geestelijke 
macht de hoofdrol. Wie de beste, krach
tigste organisatie had, dus op elk oorat-
blik alle kracht daar wist ?an te wenden 
waar het juist noodig was, kon minder 
goed georganiseerde groepen overwinnen. 

De konservatieve Pruisische professor 
Delbrück heeft er in zijn geschiedenis van 
het corlogswezen herhaaldelijk op gewe
zen, hoe organisatie in alle oorlogen den 
doorslag gaf. Kleine, goed georganiseerde 
legers wisten' gröote, minder gred geor
ganiseerde massa's te overwinnen. En dit 
g e l d t  o e k  v o o r  d c - n  k l a s s e n s ' i r i j d .  E e n  
g o e d  g e o r g a n i s e e r d e  m i n d e r  
h e i d  i s  s t e r k e r  d a n  e e n  o n g e 
o r g a n i s e e r d e  m e e r d e r h e i d  e n  
k a n  d e z e  z o n d e r  v e e l  m o e i t e  
regeeren en beheerschen. Daar-

 

„Neen, wat er ook gebeurd is, wel verre 
fan mijn besluit te kunnen wijzigen, kan 
slechts hot gevolg hebben dat to verster
ken. Deza vrouw heeft' door zoo te dóen, 
slechts gehandeld mar het karakter, dat 
haar haar levensomstandigheden gegeven 
hadden. 01 zij „grapjes gemaakt". heeft met 
sen ziekenoppasser, dat is haaf zaak! — 
Maar mijn zaak is het, te vervullen, wat 
mijn geweten van mij eischt. En mijn ge
weten eischt, dat ik mijn vrijheid offer, om 
mijn zonde te boeten. Wat er ook gebeurt, 
ik zal haar trouwen, en haar volgen over
al waar ze gaat!" Hij herhaalde zich dit 
met een hooÜdigheid, gemengd met kwaad-

»aardigheid, terwijl hij met groote etappen 
do gangen doorliep. 

Bij de d«ur van de groote zaal gekomen, 
vorzo<*it hij den bewaker, die de . wadht 
had, den direkteur te gaan zeggen, dat hij 
Maslova wensehte te zien. De be
waker, (He hem reeds meermalen had ge
sproken, deelde hem ten antwoord belang, 
rijk nieuws mede : de „kaptein" was op 
pensioen gesteld, en vervangen door een 
anderen direkteur, die oneindig veel stren
ger wae. 

— Ja ! het leven zei nu vrij wat har
der worden ! voegde de bewaker er aan 
toe. En hij liep heen, om den nieuwen di
rekteur te waarschuwen. 

Deze liet niet lang op zich wachten. Het 
was een groote, magere man, met een 
norsch uiterlijk en uitstekende jukbeenderen. 

— Men kan de gevangenen niet spreken 
buiten de reglementaire bezoekuren 1 zeide 
hij tot Nekhludov, zonder hem aan te zien. 

— Ik wou haar" eigenlijk een gratie-ver
zoek laten teekeaen ! 

— Dat behoeft u maar aan mij te over
handigen I 

— Ik moet volstrekt de gevangene Mas
lova een oogenblik spreken. Ik werd altijd 
bij haai toegelaten, tot nu toe. 

— Veel van wat tot nu toe gebeurde, zal 
niet meer voorkomen ! zeide de direkteur, 
plotseling zijn oogen naar Nekhludov op
slaande. 

— Masff ik héb een machtiging van den 
gouverneur! hield Nekhludov aan, terwijl 
hij zijn portefeuille voor den dag haalde. 

— Alsjeblieft! zeide toen de direkteur'. 
Hij nam het blaadje in zijn lange beenige 
handen en langzaam : 

— Wees zoo goed in het bureau te gaan! 
zeide hij. 

Het bureau was ledig. De directeur ging 
aan tafel zitten, begon in de papieren te 
bladeren, die daarop lagen : blijkbaar was 
hij van plan bij het onderhoud' tegenwoor
dig te zijn. Nekhludov vroeg hem, of ook 
een politieke gevangene Bogodouchovska kon 
spreken, maar de direkteur antwoordde op 
korten toon, dat dat onmogelijk was. Be
zoeken aan politieke gevangenen zijn ver-

t boden ! verklaarde hij, en opnieuw verdiep-
' te hij zich to. de lectuur van zijn papieren. 

op vooral berust de heersichanmj van 
minderheden in de ipaatschappij. 

Ook de heerschappij van de bourgeoi
sie berust bovenal op haair goedig orga
nisatie. £n deze organisatie van de bour
geoisie" heet d e S t a a t. A. P. 

Verweer van E. Bouwman. 
II. 

Aan de Arrondissement-Recht-
• bank te Rotterdam. Straf

kamer. 

Evenwel, mijn standpunt is, dat het 
gezamenlijk en ordelijk naar huis gaan van 
b.v. een honderdtal vergaaering- of kerk
bezoekers, geen betooging is in den z:n 
van artikel 13 van bedoelde verordening. 
Daaruit volgt, dat ik mij niet' geroepen 
gevoelde op hei verzoek, namens een 
Commissaris aan mij gedaan, het ge-
wenschte antwoord te geven. Zoolang de 
politie toelaat, dat, wanneer de Prins in 
de stad komt of het carillon van de St. 
Laureuskerk speelt, zich groote volksver
zamelingen op straat vormen, staat het 
voor ons vast, dat door de politie „met 
tweeërlei maat wordt gemeten, wanneer 
zij bij een andere" gelegenheid eenige rus
tig wandelende vrouwen met geweld 
uit elkander» slaat- Wanneer eenerzijds onze 
vergaderingbezcekers met alle der politie 
ten dienste staande machtsmiddelen op 
straat worden vervolgd en andere'burgers 
de grootst mogelijke faciliteiten genieten, 
waarbij de bepalingen van de verordening 
op de straat-politie finaal worden op zij 
gezet, kan >k aan de wenken van op der
gelijke wijze optredende politfeauiorUeiten 
geen gevolg geven. 

Om nu te begrijpen in welken gemoeds
toestand Commissaris Vüyk, die ik héb 
Ieeren kennen als een ambtenaar, tlie bij 
verschillende gelegenheden zeer tactvsch 
wist op te treden en met wien ook wel 
behoorlijk vtel te praten, na afloop der 
vergadering cp 27 Juni verkeerde, moet 
men bedenken, dat bedoelde Commissaris 
de zooeven genoemde vergadering had 
bijgewoond, waar de spreker Dr. W. v. 
Ravesleijn, het onbehoorlijk optreden der 
politié uit de afdeeling van Commissaris 
Vuyk aan critiek onderwierp. Reeds ge
durende de vergadering bleek de Com
missaris zeer geïrriteerd te zijn, blijkens 
zijn onophoudelijk en blijkbaar zeer on
rustig uit en in de zaal loopen, tijdens 
cfe redevoering van Dr. W. v. Ravesteijn. 
Deze gemoedstoestand van den Commis
saris meen ik te kunnen verklaren, uit 
den druk door den Burgemeester en cïen 
hoofdcommissaris op hem uitgeoefend, die, 
blijkbaar niet in overeenstemming met het 
gevoelen van Commissaris Vuyk ten deze 
opzichte, even scherp tegen onze verga
deringen wiio'en optreden," als op last dier 
autoriteiten tegen de, door den Burge
mees; er toegestane betooging, der S. D. 
A. P. en de daaruit voortgevloeide rel
letjes, is opgetreden. 

Ik, als voorzitter, heb bij het sluiten 
der vergadering den aanwezigen niets ge
adviseerd. Na het gebeurde in de vorige 
vergadering, waar was geadviseerd, om 
zonder te betoogen tarnt naar hu's te 
gaan, doch. waar de politie, ondaïiks 
medewerking van de zijde der Vrouwen
vereniging ,,Ons Belang", tcch zonder 
reden op hulpeloöze vrouwen en kinde
ren inhakte, meende ik niet beter te kun
nen doen, dan aan de vergaderden te 
zeggen: dat het Comité hun niet aan
raadde om te beloögen, doch als men 
meende gezamenlijk naar huis te moeten 
wandelen, het niet tot de taak van het 
Comité behoorde zulks af te raden. Ik 
vond daar.ee des te minder aajnleiding, 
wijl ik eensdeels de bezoekers niet in mijn 
band heb en anderdeels het ontreden der 
politie, blijkens hetgeen de vorige wede 
gebeurd was, tegen de menschen, die onze 
vergaderingen bezoeken, van. dien aard 
was, dat zij, de politie, toch relletjes zou 
hebben uitgelokt. 

Daarbij hebben de menschen het recht 
langs den weg dien zij verkiezen, naar 
huis te gaan, in gezelschap van allen, die 
'n dezelfde richting gaan. Dit recht, dat, 
ik herhaal het, iedereen overal heeft, trach
ten de politie-autoriteiten aan onze ver
gaderingbezoekers te ontnemen-

Daarbij komt nog, dat onze vergade

ringen op den dag plaats hebben, zoodat 
voer storing van de orde geen vrees be
heert te bestaan, terwijl het aantal 'bezoe
kers niet van dien aard was, dat een 
ernstige belemmering van he;. straatver
keer mogelijk zou zijn geweest. 

Trouwens daarvoor vreezen de politie
autoriteiten allerminst. Het toestaan van 
de reeds vermelde betooging der S. D. 
A. P., in den laten avond, langs de 
hoofdverkeerswegen als de Botersloot de 
Kipstraat, entz., bewijst voldoende, dat 
verkeersbelemmering bij de politie-autori
teiten geen bezwaar is om demonstraties 
op den weg tce te staan,. 

En, dat die betooging van de S.D.A. 
P. door gebrekkige orde-maatregelen der 
politie, die toen eens voor al heeït getoond, 
niet op de hoogte van haar taak te zijn, 
en in dit opzicht zeer veel lager staat, 
dan de politie te Amsterdam en Den Haa?, 
in relletjes ontaardde, kan haar nog niet 
bet recht geven, ordelijke vergaderingbe-
zoekers uiteen te slaan als zii deed "on 
20 Juni 1.1. 

Het optreden der politie-ai t3riieitei 
schijnt ons derhalve ten onzen opzichte 
niet vrij te zijn van provocatie. 

En nu vestig ik speciaal de aandacht 
op hetgeen na het sluiten der vergadiering 
van 27 Juni gebeurde. 

Ik en de soreker, Dr. W. v. Ravesteijn, 
gingen onmiddellijk na het sluiten der 
vergadering langs een zijweg uit de zaal, 
ons niet bemoe'ende met een incident, 
ci&t in de zaal plaats vond en waardoor 
de vergaderingbezcekers in de zaal wer
den opgehouden. 

Alzoo kwam ik nog voor bijna alle 
andere vergadering'bezoekers op. den Goud-
scheweg, zoo ook de hierboven genoemde 
persoon en mijn vrouw, die ongeveer 10 
pas achter mij aan kwam. Nauwelijks 
bleef ik staan en ik draaide mij om, met 
mijn gezicht- naar he'; Vereeqjg'ingsgebouw 
gekeerd, teneinde mijn vrouw af te wach
ten met wie ik naar huis wilde gaan 
of Commissaris Vuyk kwam, zwaaiende 
met zijn wandelstok, op mij af en bul
derde mij op zeer ruwen toon toe: . door-
loopen !" Ik antwoordde : ..dat zal ge
beuren. wanneer mijn vrouw, die daar 
aankomt, bij, mij is." 

 
Dt Engdsche „Economist" rekenl uit dut 

• . 'n den • kleinhandel voor leveus-
miüdelea sinds het uitbreken van den oor-
log mett 68 pet. gestegen zijn. De „Laboor 
b-azstte schat de süigjpg in da levensbe
hoeften der arbeidende klassen (voedsel, 
huur, klceren, vuur, licht enz.) tussclien 45 
en 50 pet. Hierbij is de verhooging in de 
bolastiDgen niet medegerekend. De loorren 
der mijnwerkers stegen met 25 tot 48 pet. 

Hieruit blijkt dat de grootste loonstijgin
gen nog bij de duurte achterbleven, en de 
stijgingen met 25 pet. een verarming; vh-n 
20 pet. aanfoonert-

De in Juni door de Britsche regeering 
benoemde commissie van onderzoek naar do 
oorzaken van de düurtebeweging komt ook 
tot de conclusie dat do levensduurte voor 
arbeiders met 45 pet. is toegenomen. Nij 
kan echter geen aSdoende maatrdgelen ter 
bestrijding aangeven. Dit is niet te verwon
deren, want ook daar gaan de producenten 
vóói de consumenten. Slec1it3 do wil der 
massa's tot socialistische daden kan verbe
tering brengen. 

In Duitsehland si eg en de loonen van 
mijawei'kers als volgt in marketn per dfig: 

Tijdens 

Rulrr-gebied 

Nekhludov, dio in zijn zak esn brief voor 
Bogodouchovska had. voelde zich in den 
toestand vau verdacht persoon, daar hij 

gefouilleerd 1) kon worden en in do ge
vangenis gehouden. 

Toen Maslova het bureau binnenkwam, 
hiel dj direkteur het poofd op en zonder 
Nekhluitlov of haar aan te zien vergenoeg
de hij zich met te zeggen : U—kunt pra
ten 1 En opnieuw verdiepte hij zich in zijn 
paperassen. 

Maslova was gekleed in haar oude ge
vangeniskostuum met haar witte jak en een 
doek om het hoofd. Toen zij de koude, vijl 
andigo uitdrukking op Nekhludov's gezicht 
bemetrkte, werd zij rood, pakte een piooi 
van haar jak beet en sloeg de oogen neer. 
Haar houding bevestigde voor Nekhludov 
het verhaal van den bewaker.. 

Hij wildo van ganscher harte haar be
handelen op dezelfdo wi.ize als de vorige 
malen. Maar toen hij hïior trachtte een 
hand te geven, was hem dat onmogelijk, 
zooveel afkeer voelde hij nu voor haar. 

—i Ik breng u een slechte tijding ! zeide 
hij met kalme stem, maar zonder haar aan 
to zien, of haar de hand te reiken. Uw 
beroep is verworpen. 

— Ik wist hét van te voren ! antwoord
de zij heel zacht. 

In allo andere omstandigheden, zort Nekh
ludov haar gevraagd hebben, waarom «ij 
dat zeiida ; maar ditmaal bepaalde hij er 
zich toe haar aan te zien. En hij zag dat 
haar oogen vol tranen stonden. Wel verre 
van hem te verteederen, ergerde dit ge
zicht hem nog slechts te meer. 

Da direkteur stond op en begon heen en 
weer te loopen. 

Niettegenstaande ziin ergernis meenda, 

Saar-gebied 

Wrcrm-gebiftd 
(Aken) 

Opper-Silezii 

1914 
1915 
U)16 
1914 
1915 
1916 
1914 
1915 
1916 
1914 
1915 
1916 

den oorlog. 
5.22 
5.39 
6.28 20 
4.42 
4.31 
4.96 i-a 
4.80 
4.78 
5.40 12% pet 
3.65 

4.44 21 pet. 

pet. 

pot. 

Do duurto in Duitsehland is echter zóó 
schrikbarend toegenomen, dat deze loons-
verhoogingen erbij in het niet zinken. 

Tegenover de ellende van het proleta
riaat staat de weelde waarin zich do bezit
tende klasse van neutrale cn oorlogvoe
rende landen bacdt-

Yan Nederland is het voldoende bekend, 
hoe de oorlogswinsten zich opstapelen. In 
Engeland bedroeg de nettowinst van 139 
maatschappijen over de eerste 9 mnandeii 

van het loopende jaar 70 millioen pond te
gen 54 millioen pond in 1915; e n toene
ming dus van ruim 3ö pet. De gem'ddelde 
winst per maatschappij bedraagt van_ het 
3è kwartaal 1S16 öü.lüO tegenover 76.400 
en 72.400 pd- st. in het overeenkomstige 
kwartaal van resp. 1915 en 1914. Meer 
winst beteekent voor ons meer ellende. Be 

lialvo brouwerijen en petroleum-mafitschap-
pïi,en toonen -alle bedrijven groote winsten 
aan. In Duitsehland is de toestand niet zoo 
algemeen gunstig. De dividenden der staal
fabrieken stegen van d—15 pet. in 1914 tot 
10—30 Oct. in 1916, terwijl alles wat bij 
Voeding- en legcrleverantie betrokken is de 
pri>-«en opjaagt. , 

Amerika toont weer een gansch ander 
beeld omdat zich daarheen de industrie en 
handel van Europa verplaatst heeft: daar
over een volgende maal. ff. 3. 

Wilson of Hughes? 
Wie van de twee zal blijken dinsdag tot 

President van de Vereenigde Staten teziin 
gekozen ? 

Terwijl wij dit schrijven, weten we 't 

nog niet. 
Het is blijkbaar een dubbeltje op ziia 

kant. 
Woensdag brachten de telegrammen de 

mededeeling, dat Hughes, de reoublikein-
sche candidaat, rechter in het Opperste 
Gerechtshof der Uflie, tot President zou 
zijn gekozen. 

• Donderdag kwam ineens de tijding, dat 
dit nog niet vast stond, dat de stemminge-
uits'ag u t diverse Staten nog niet bekend 
was en dat het daarom heel goed moge
lijk zou zijn, dat Wilson alsnog de-over
winning zou hebben behaald. Waar de 
zaak zoo staat, heeft het niet veel zin, 
er nu r^eds veel van te zeggen. 

Alleen maar dit. Hughes en Wilson zijn 
allebei de werktuigen van .de twee grootste 
partijen, de in de Unie elkaar in't be
wind afwisselen, met dien verstande, dat 
de Republikeinsche Partij sinds lange jaren 
verreweg de sterkste was en dus gieregeüd 
haar candidaten voor het Presidentschap 
er door kreeg, benevens meerderheden in 
het ,;Congres", dat uit een Senaat en een 
Huis van Afgevaardigden bestaat, en dat 
steeds mui of meer ondergeschikt is aan 
den President. 

De staatsregeling van de Unie heeft 
namelijk met „democratie" niets le maken. 

Wilson is 4 jaar geleden slechts geko- _ 
zen, omdat Rocsevelt, een vroegere Pre
sident, ruzie had gekregen met de Repu
blikeinsche ' Partij-machine, en een eigen 
Partij-machine had gesticht* de zooge
naamde Progressisftsche Partij. Zoodloende 
werd Wilson gekozen, al had hij veel 
minder stemmen dan tie beide Riepubli-
keinsche candidaten (de officieele en de 
afgescheiden). 

Als Wilson dus nu gekozen mocht ziin, 
dan moet hij veel meer stemmen -hebben 
gekregen dan in 1912, want Rooseveli 
heeft nu de candidlatuur van Hughes weef 
met al zijn kracht — ea die bleteeJcent nog, 
ai wat — gesteund. 

De Amerikaansche Constitutie verleent 
.den President, eenmaal gekozen, een 
enorme macht, veel grooter dan die van 
constitutionele koningen. 

En een President kan dan ook> prfec-
üsch gesproken, de buitenlandsche en de 
binnenlandsche politiek dei Unie een be
paalde richting geven. 

De grootste vraag, waar het bij déze 
verkiezingen om gegaan is, was deze: 
zal de buitmlandeche politiek der Unie 
worden gewijzigd? 

M.a.w., hebben de leidende Amerikaan
sche kapiialistenkringen belang bij een 
koerswijziging. 

Want de leidende Amerikaansche kapi
ialistenkringen, de financiers, de groote 
bankenlui, hebben de verkiezingen in 
handen. 

Wilson's bewind heeft hun enorme win
sten bezorgd. 

Zij kunnen dus in zekeren zin over hem 
tevreden zijn. 

Maai het is mogelijk, dat zij zijn be 
wind in sommige opzichten te slap hebfcen 
gevonden, voornamelijk wat de houding 
tegenover Mexico betreft. Dat zal de 
factor zijn, die ten slotte den ttoorsiag 
heeft gegeven, wie gekozen is : de „demo
craat", die geen democraat is, of de „re
publikein", die de uitverkorene is van een 
republiek van geldvorsten, van mammen-
arenen. v r 

Nekhludov aan Maslova zijn spijt te moe
ten ta kennen geven over de verwerping 
van haar beroep. 

— Wanhoop niet ! zeide hij. Men kan 
altijd nog op het verzoek om gratie reke
nen, en... 

— O! dat is het niet... antwoordde zij 
vestigda op hem klaaglijk haar oogen nat 
van do tranenj 

— En wat dan wel? 
— U bent naar het ziekenhuis gegaan 

en daar hebben ze u gezegd... 
— llah! dat gaat u alleen aan! ant

woordde Nekhludov op • drogen toon en 
fronste da wenkbrauwen. De naam van 
ziekenhuis had hem het ellendig gevoel van 
zijö gekrente trots weer gewekt. „Ik, een 
man van de wereld, wien "het meest aristo
cratische meisje gaarne getrouwd zou heb
ben, ik heb mezelf aangeboden, dat schepsel 
te trouwen en zij, die niet wachten kon, 
heeft zich onderwijl geamuseerd met een 
ziekenoppasser." Dat zeido hij in zichzelf 
en keek haar met kwaadaardige oogen aan. 

— Hier, dat moet ge teekenon 1 zeida hij 
en legda op tafel een groot papier, dat hij 
uit zijn portefeuille had gehaald. Maslova 
veegda haar tranen af met een slip van 
van haai sjaaltje, ging aan de tafel zit
ten, en vroeg hem, waar zo teekenen moest. 

Hij wees haar d« plaats aan; en terwijl 
za schreef, bleef hij voor haar staan en 
keek naar haar rug, over de tafel gebo
gen, en die soms geschokt werd door in
gehouden snikkên. 

En in zijn ziel begon de strijd van 
goede en booze gevoelens, van zijn belee-
digden trots en zijn medelijden voor baar, 
die hij verdriet zag hebben. En dat laatste 
gevoel behield emdellik de overhand. 

Dacht hij er allereerst aam, haar te be< 
Magen, of wel herinnerde hij zich eerst 
zijn eigen fouten, en vooral' fouten van 
denzeliden aard, als hij aan de ongelukkigs 
verweet . Het feit is dat hij zich tegelif. 
leertijd schuldig voelde, en haar beklaagde. 

Maar zij nadat ze klaar gekomen wal 
met schrijven en haar met inkt bcvtekt< 
vingers aan haar rok afgeveegd had, Stoni 
op en keek hem aan. 

— Wat u ook overkomen moge en wa/ 
ge doet, niets zal mijn flesluit veranderen! 
zeide haar Nekhludov. 

Da gedachte, dat hij haar vergaf ver-
sterkto nog in hem zijn medelijden vooi 
haar, en hij gevoelde zich in "een gebie
dende behoefte om haar te troosten. 

— Wat ik gezegd heb, zal ik doen! 
Waar men u zendt, zal ik met u meegaan. 

— Onnoodig! viel zij hem in de rede; 
en zij werd rood opnieuw. 

— En denk! eeos goed over wat ge oji-
derweg noodig zult hebben !' 

— Ik heb niets noodig. Dank u ! 
De direkteur kwam op hen toe. En Nekh-

ludov zonder zijn aanmerking af te wach
ten, nam afscheid van Maslova en ging 
heen, met een gevoel, dat hij nog nooit 
ondervonden had ; van diepe kalmte en 
groote liefde voor de menschheid. Ik zie'l 
nu, zeide hij trots' in zichzeli, niets wat 
Maslova doet, zal mijn gehechtheid voor 
paar kunnen verminderen. Laat ze grap-
jes maken met ziekenoppassers, dat is haar 
zaak: de mijne is haar lief te hebben, ea 
dat niet voor mezelf, maar voor haar oi 
voor God 1 

1) onderzocht. 
CSVor.dk vervolgd). 
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B E  T  F J I  3  U  8 ?  E .  

> Do „Berneir Tag wacht" kan het niet laten 
Over den „separaat-vrede" met Rusland to 
schrijven. Het blad schrijft: 

In versalueidene burgerlijke ' Zwitsersche 
bladen wordt do nieening uitgesproken, dat 
het proklameeren van Polen tot een Ko
ningrijk door de Centralen (Duitschland en 
Oostenrijk) de kansen op een Duitscli-Rus-
sische „separaat-vrede" geheel heeft te niet 
gedaan. Dat is, zegt de B. T., een onder-
E telling die geen steun vindt in de -werke
lijke feilen. Want ten eerste is hiermee 
geenszins gezegd, dat het proklameeren van 
Russisch Polen tot een Duitsch-Oostenrijk-
Bcha vasalstaat het bij de vrede teruggeven 
van een grooter oï kleiner deel van' de 
vroeger tot Rusland behoorende Poolsche 
gebieden aan het Czarenrijk geheel uitsluit. 
Over de grenzen van het Koninkrijk Polen 
zegt de prokiamatie van de Centrale Mo
gendheden (Duitschland en Oostenrijk) heel 
voorziclitiglijk geen woord. KIN zelfs als 
de losmaking van Russiscli-Polen van het 
Czarenrijk een voldongen feit bleet, dan nog 
is de door de Berlijnsche en Weensche »e-

. geering Zondag . jl. verkondigde isoleoring 
van Galiciö (Oostenrijkscli-Po'ien) en de 
Duitsch-Poolsche provincie Posen van Po-* 
len den machthebbers in Pietersburg in elk 
geval aangenamer dan de vereeniging van 
alle (Russisch-, Duitsch- en Oostenrijksch-) 
Poolsche gebieden tot één slaat. De hoop, 
Sat het den Russen misschien nog gelukt, 
hun voormalige Poolsche provincies vroe
ger of later terug te winnen, is veeleer ge
rechtvaardigd, als Russisch-Polen in zijn 
tegenwoordige omvang als „zelfstandige" 
bufferstaat blijft bestaan, dan wanneer ook 
Galieië en Posen bij die staat gevoegd wor-
Jen, om van ' do met Poolsche ele
menten doortrokken Russische provincies 
Opper-Silezië en West-Pruisen maar niet te 
spreken. 

Bovendien zal de omstandigheid, dat dte 
zgn. „bevrijding van Polen" aan de legers 
der Centralen zeker (wanneer? R. T.) eeni
ge honderdduizenden nieuwe soldaten zal 
toevoegen, de Russische zekerheid in de 
overwinning, die toch al meer en meer ver-
Iwenen is, nog doen verminderen. 

De Centrale Mogendheden hebben alleen 
hierom (om dia soldaten) midflen in den 
aorlog Polen tot een erfelijk koninkrijlk ver
klaart en zo zullen met de gedwongen lich
ting (konskriptie) aller min of meor weer
bare Polen geen tijd verliezen. Onmiddtellijk 
eullen ook de vele tienduizend Polen, die als 
Russische onderdanen vroeger in het leger 
van den Czaar dienden en zoodoende in ge
vangenschap raakten, toegevoegd worden aan 
do -in do Poolsche gebieden op het jnoiment 
nog aanweziga burgerlijke mannelijke bevol
king. 

Do militair* machts<vergrtootingi, die het 
Koninkrijk Polen aan de Centrale Staten 
geeft, valt dus niet te onderschatten. 

Anderzijds blijft de zekerheid' bestaan, dat 
tnen te Berlijn bereid is, de Russen voor 
het verlies van Polen schadeloos ta stel
len met Oost-Galicië en Boekowina (thans 
declen van Oostenrijk), gedeelten van Roe
menië, en met Turksch-Armenisc'h gebied, 
Indien Rusland op een „separe-at-vredo" wil 
Ingaan. Da Oekrainers in Obst-Galieiö (de 
Ockrainers zi|a een Slavisch volk, waar
toe ook Ha Klein-Russen en Roethenen be
boeren, en dat in Rusland — méér deun 
29 niillioen — en in Galicië -woont) hebben 
dit begrepen en Zij hebben dan ook direct 
bij het verschijnen van dte prokiamatie om
trent Polen geprotesteerd Zij fcijn als eerst-
belanghebbcnd zich volkomen ervan bewust, 
dai da z.g.n. „bevrijding" van JJoleu het 
gevaar van het afstaan van Oost-Galicië 
aan Rusland niet verminderd maar vergroot 
heeft. (Als nationalisten willen zij een ..on
afhankelijke" Oekrainsche Staat, en zij den
ken dio moeilijker ta bereiken als héél hun 
volk bij Rusland is ingelijfd. R. T.). 

Dat er overigens nog steeds voelhorens 
worden uitgestrekt in de richting van een 
afzonderlijken vrede met Rusland, bewijst 
— volgens do B. T. — pas weer het Zwit-
serscho blad de „Tribune" van Genfeve. Dit 
blad verneemt uit Bern, dat er een samen
komst plaats vond tusscben den vroegeren 
Duitsehen Rijkskanselier Bülow met den 
Vroogeren Russischen Minister Sasanof. * 

(Notabene, voegen Wij, R. T., erbij, ging 
Sasonof totnogtoe juist steeds door voor 
een . zéó F rans eh-Engelsch gezind man, dat 
hij, naar deze zelfde „separaat-vrede"-Jnen-
schen tot dusver juist meldden, hij wapens 
zijn afkeer van een afzonderlijken frede 
Indertijd ontslagen was!) 

Het . Berner Tageblatt (een burgerlijk 
Zwitserseh blad) verklaart: „Naar wij ver
nemen steunt het bericht (omtrent de bijeen
k o m s t  B ü l o w - S a s o n o f )  i n  d e z e  v o r m  
niet met de feiten overeen. Prins Bü-
low is in de laatste tijd heelemaal niet in 
Bern geweest.'' 

De Beriier Tagwacht, het blad dus wair-
aan wij het bovenstaande ontleenen, besluit 
met te schrijven : liet bericht omtrent de 
b i j e e n k o m s t  o p  z i c h z e l f  w o r d t  d u s  n i e t  

o n t k e n d  ;  s l e c h t s  d e  p l a a t s  v a n  s a 
menkomst wordt ontkend". 

Wij zijn intusschen van meening, dat er , 
vooralsnog voor de berichten omtrent een 
afzonderlijke vrede tusschen Duitschland en 
Rusland geen voldoende grond bestaat. 

D E  O O R L O G  
Laatste Oorlogsnieuws. 

In de Dobroedsja maakten de geallieerden 
verdere vorderingen. 
«Aan de Vlaamsche kust hadden luchtge
vechten plaats tusschen Duitsche en Engel-
sche vliegers. 

Do Deenscho Rijksdag besloot tot de uit
schrijving van een nieuwe leening. 

Gisterenmorgen is door een vliegeresfcader 
der geallieerden een aanval gedaan op de 
duikboothavens to Zeebrugge en Ostende. 

Het aantal naar Duitschland -weggevoerde 
Antweiripsche burgers is reeds geklommen 
tot 30,000. 

 
 

Het bestuur der Belgische posterijen heeft 
door de _ bezetting van een deel van Duitsch 
Oost-Afrika gelegenheid gekregen tot een 
reprassaille. Het heeft postzegels van den 
C ongo-staat voorzien van een opdruk : 
Duitschi-Oost-Afrika—Belgische bezetting, op 
de wijze waarop de Dutsche bezetter van 
België, daar Duitsche postzegels met opdruk 
liet vervaardigen. 

Naar uit Konstantinopel bericht wordt, 
zal da actieve militaire dienst in Turkije 
worden uitgestrekt tot hen, die zich daar
van tot heden hebben vrijgekocht. Er zul
len echter maatregelen worden genomen, dat 
geen economische crisis ontstaat. Dftt wil 
zeker zeggen, dat deze en gene milüonair 
zich nogmaals zal kunnen ^vrijkoopen. 

Levensmiddelenmagazijn verbrand. 
De stedelijke levensmiddelenmagazijnen 

van Lokeren (Oost-Vlaamderen) — ingericht 
in de fabriek langs de Durme — zijn ge
heel door bTand vernield. De voorraden zijn 
verbrand ; de schade is aanzienlek. 

Duitsch terrorisme in België. 
21.000 burgers weggevoerd. 

Van de grens ontvangt de „Telegraaf" 
de volgende mededeelingen : 

Niet 5000 burgers, zooals we meldden, 
maiar 21,000 manneir uit Antwerpen werden 
reeds als slaven naar Duitschland gedepor
teerd. 

Een ware paniek heeft de Antwerpsche 
bevolking aangegrepen, en deze paniek ver
spreidt zich als een vuur over de omlig
gende gemeenten, waar ook reeds vele man
nen tusschen de 18 en de 35 ja ir bericht 
ontvangen hebben, dat zij zich tot het ver
trek gereed moeten houden. 

Maandag -waren de mannen van Eeekeren 
aan de beurt, en heden moes'.en die yan 
Santvliet ©n Stabrpéck zich voor het ver
trek gereedmaken. 

De mannen van buiten worden met de, 
stoomtram naar Antwerpen vervoerd, waal' 
de karavanen van duizenden slaven ge
vormd worden, die met speciale treinen, 
samengesteld voor 't grootste gedeelte uit 
goederenwagens uit de Zuid-Statie aldaar 
vertrekken. 

De Belgische regeering 'is van plan bij 
do neutrale lauden krachtig tegen deze weg
voeringen te protesteeren. De Belgische mi
nister van justitie verklaarde aa i eon mede
werker van de „Echo de Paris": Ik wei
ger to gelooven, dat zelfs in de neutraalste 
landen fatsoenlijke lieden onverschillig zul-
ven tégenover deze herhaling, in erger male 
nog, van de barbaarsche gebruiken der Af-
rikaansclie slavenhaalders, en dat in de 
twintigste eeuw. De menschheid zon ophou
den, menschelijk te zijn. Wij hebben ver
trouwen in haar". 

 

De presidentsverkiezing in de 
Vereenigde Staten. 

Laatste nieuws: Het schijnt zeker, dat 
Wilson gekozen is. Er kunnen echter nog 
eenige dagen verloopen eer de oftieleele tel
ling ten einde is gebracht. Daar een stem
bus defect was, zijn te Los Angeles twee
duizend stemmen overgebracht van Hughes 
op Wilson, waardoor deze in Californië een 
meerderheid kreeg van 345 stemmen. De 
„Boston Traveller' , een blad dat IItighe3 
steumt, erkent dat Wilson gekozen is. 

Allerlaatste bericht: Uit New-York wordt 
geseind, dat Wilson gekozen is. 

Spiegelbeelden 
Het is den' mensch o a. beschoren lief te 

hebben. Ja, ja, dat is (jen heele plaag. Wie 
'het treft, is, zegt men, met blindheid ge
slagen. Dat is tot daaraan toe. Dat schijnt 
in den aard van het beestje te zitten. Dat 
schijnt geen zaak* van mode te zijn. ik lieb 
jne ten minste laten vertellen dat in de 
landen waar van mode heelemaal geen spra
ke is, zooals om den evenaar, waar het te 
warm is om iets meer te dragen d&n een 
«wembroekje de liefde hetzelfde begeleiden
de verschijnsel heeft als op 52 graden noor
derbreedte. Deze graad, dat heb ik me ook 
laten vertellen, loopt zoowat van de gevan
genis aan den AmsteJveenschen weg naar 
da cholera.barakken op den Zceburgerdijk. 
In da straten die daar tusschen liggen loo-
pen de jonckelinchcn en de jonge dochter-
kens even blind als in de een of andeTe 
dessah hun geluk of ongeluk tegemoet. En 
wat noordelijker, in Lapland, waar ze aan 
gene kant staan van de mode, met 12 rok
ken, of 3 broeken plus een rendiervel er 
overheen, zijn ze al even ziende-blind. 

Die blindheid is, ja, wat? Instinct durf 
ik niet zeggen. Mijn lezers mochten eens 
donken, dat ik ze op één laagte, of ter eere 
der beesten liever op één hoogte zon 
willen stellen met de huilende kat, den brul
lenden leeuw of het kirrende dnifje. Want, 
Ik weet niet of ge 't weet, ze zijn nog blin
der dan wij en maken geheel geen onder
scheid, waar wij volgons Darwin nog aan 
teeltkeus doen Onze blindheid is dus geen 
Instinct. God bewaar me vooj dat woord-

De nood in Spanje. 
Naar uit Madrid gemeld wordt, trachtten 

anarchisten uit Barcelona als protest tegen 
do duurto van. het parlementsgebouw in de 
lucht te laten vliegen. De aanslag werd 
door do politic ontdekt en verijdeld. 

 
Den ven November werii de Kamer her

opend. De voorgeschreven nieuwe verkie
zing van het bestuur leverde hetzelfde re
sultaat op als in het voorjaar. Gekozen 
werden tot president IIemmer en tot vice-
president Faber. 

Daarna werd de Kamer weder tot den 
Hen verdaagd, als wanneer in do afdeelin-
gen zal worden beraadslaagd over her budget. 

 
Volgens ,,Svenska Dagbladet" verluidt het 

in wetenschappelijke kringen aldaar dat aan 
den physioloog prof. dr. II. J. Hamburger 
te Groningen de Nobelprijs voor physica, 
misschien voor scheikunde, zal worden toe
gewezen. ' / • 

De stad van den arbeid. 
Jules Chancel schrijft in het „Petit Jour

nal" ondei bovenstaanden titel over BcuT-
ge;i ee» artikel, waaraan wij het volgende 
ontleenen: 

Bourges, da sta,] van den arbeid, is dien 
naam waard, do ouda stad vap Jacques 
Coeur en Jean de (France, hortog van lier-
ry, want sinds den oorlog, in den tijd vtm 
twee jaar, is haar bevolking toegenomen 
van 44.0001 tot 100.000 inwoners. 

Dezo fantastische duizelingwekkende toe
neming is alleen te danken aan de arbei
ders, dio in de reusachtige fabrieken der 
stad werken voor da nationale verdediging. 

Het scheen den schrijver belangrijk oin op 
do plaats zelve- het leven van die groote 
arbeidersbevolking te gaan bestudeeren en 
de elasticiteit dier stad te bewonderen, dio 
zonder bezwaaT da toenemende bevolking 
herbergen kan. Voor een reiziger, dia de3 
avonds laat te Bourges aankomt, zonlai 
vooruit eeij kamer besproken te hebben, w 
het bezwnarlijk zijn om nog onderdak te 
komen. 

Zoo iets is nog onlangs een bekend po
liticus overkomen, die uren lang met eenige 
leien van een delegatie door de straten 
rond doolde, aleer hij een nachtverblijf ge
vonden had. Dit vraagstuk i3 in Bour-es 
moeibik op te lossen; men begrijpt neg niet 
hoe die menigte van mens-h:n er huisves
ting kan vind en. De minste kamer kost 50 
francs per maand en de eigenaars der hui
zen maken goede zak n, want alles is be
woond van dMi keOd r tot den zolder. 

Op alle open terreinen h' e't de militaire 
overheid barakken latpn opslaan voor de 
ongehuwde arbeiders en d ar vindt men ze 
van alle nationaliteiten: Serviërs, G (rieken, 
Arabieren, Annaaniëten,' een schilderachtige 
en cosijnopolitischn opeenhooping. 

En inderdaad men krijgt een in "r,ik als 
van dcn-'Toiren van Babel, wonde r men 
een fabriek ziet uitgaan, waar wel. 5000 
werklieden uitkomen om vervangen te wor
den door weer 5000 anderen. 

Ik zag, lioé al die arbe'g rs zich ver
spreidden door de breede lanen, welke de 
fabriek omringden. Deze kalme menigte be
staat uit allerlei rassen en allerlei sociale 
standen. Do salarissen zijn hooger gewor
den en da gezinnen, die dertig & veertig 
francs per dag verdienen, vormen geen uit
zondering. 

 
Omtrent liet uUerUjk der t'nks en hunne 

vech'wijze, is nu re-ds zoo e n en ander 
bekend geworden. Algemeen vindt men de
zo ni uwo moordtuigen nogal vermakelijk. 
De „Manchester Guardian" geeft nu eehter 
bladzijden uit het dagboek van een der le
den der bemanning van een dier landsche
pen. Wij nemen hieruit het volgende over: 

„Maandag. — Voor d n eersten keer uit. 
Vreemd gevoel'. Erger dan in een Onder
zeeër; kon eerst niets zien, maai- verbeeld
de mM d 's te meer. Eerst sloegen de ko
rrels tegen onze tank aan als hagelst enen 
op eeft gcalvnnieerd ijz eren dak, toen kwa
men ze als een reeks hamerslagen. Kwa-
nrn daar zonder letsel doorheen. Plotseling 
een geweldige schok. Uitkijk zenrt, dat we 
dwars over een vijandelijke loopgraaf zit
ten. „Vuur", zeart do officier. En wo ga
ven vuur. Onze kanonnen bestreken dte loop
graven naar rechts eii links. Kon nu de 
verschrikte Duitschers zien. Een somber-
grappig gezicht. Trachten in hunne gedokte 
schuilplaatsen weg te komen als konijnen, 
maar velen- bereikten ze n:et. De vijand 
brengt machinegeweren naar voren. Kwaad
aardig geratel op onze huid. Hoegenaamd 
geen averij. Nu beginnen er skrapnells bo
ven ons uiteen te springen. Rijden voort 
en ontmoeten nog meer Duitsche soldaten.' 
Snijden hunno gelederen aan flarden. Zij 
vluchtten In* paniek. Ofiicier tracht hen bij
een te houden. Zij wv.chten ons een oogen-
blik af. Dan vuren onze kanonnen weer en 
slaan zij weer op de vlucht. Onze infante

rie Jaagt hen bijeen en neemt de overle
venden gevang n Gevangenen kijken n'euws-
gierig en verbaasd .naar ons. Rit e in da 
tank is niet bepaald aangenaam. Ben „tank-
ziek", wat net zoo erg is a s zeeziek, tot 
je er aan gewend bent. 

Dinsdag. — Weer er on uit. Een kogel
regen om in ta verdrinken, maar spoedis 
afgeloopen. Duitschers prob-eeren een aan
val als op een fort Komen van alle zij
den aanstormen Vuren van vlakbij op hen. 
Toch verscheidene dappere ke els bij. De 
ov, rgeblever.cn wagen liet opnieuw. Wij 
blijven vuren. Er vallen nog ireer. Ouzo 
ouwo tobbe schokt hevig. Lee hemel, 
dacht ik,, 't is afgelfiopen, maar dat was 
niet waar. 't Is nie!s, een eindje imnir of 
zoo iets. Gewreervu ir gaat door Dan iets 
als een donderslag op het dak, kijken el
kaar aan. Daar iraat ome tank. N en toch 
niet, nog heel. Was biina uit m'n vel ga-
SprongeiH Het was alleen maar w~er een 
loopgraaf waar wo overheen g re'en wa
ren. % 

Nederland en de Oorlog. 
 

Toen dte Vlissinger mailboot gistermor
gen uitvoer naar Engeland, verschenen in 
do nabijheid van het lichtschip Schouw en-
bank twee Duitsche watervliegtuigen, die 
het schip eenigen tijd volgden. Toen go-
ven de aviafeurs seinen en onmiddellijk 
doken twee duikboolen op, die de boot 
aanhielden Er waren NedeTl. marine-vaar
tuigen in de buurt, die de plaats naderden. 
Een der marine-autoriteiten vroeg nadere 
verklaring van het gebeurde en de comman
dant van een der duik'booen antwoordde, 
orders te h b'jen ontvangen de mailboot op 
te brengen. Deze voer daarna in de rich
ting van dc Belgische kust. Men zeg dat 
er orMer de passagiers groote opwinding 
heerschte en één zelfs wanhopige pogin
gen deed om overboord te springen, waar
van^ men hem met geweld moe t weerhou
den. Van de Vlaamsche kust naderden in
tusschen Duiisehe torpelobooten. 

Aon boord van de „Koningin Regentes" 
bevonden zich 93 passagiers, waaronder 18 
Engelsche,. meest vrouwen ea kind ren. 

 
De namen der beide me sjes, die gevan

gen zjjn genomen wegens haar optreden in 
de astie-Liebknecht, zijn : Hermine Strey en 
Elisabeth Trobaeli. 

 
Er is onder do revolutionaire socialisten 

in Duitsiehland sprake van, Licbknecht can-
didaat te stellen voor den Rijksdagzetel 
voor Keulen, die door l e^ overlijden van 
Ilofrichter vacant is gekomen. 

 
Ik gun n'e.nand kwaad, zelfs mijn vijan

den niet. Laaroni kan ik met mij» rood 
i gemoed nog meevcelen hun ieed, nti hun 
achtereenvolgens Talma, Bos en Tydeman' 
ontvallen ïuoesien. Allo drie reJzenkepels , 

: waarvan ik gaarne wilde, dat pet pro.eta-
riaat huns gelijken onder zijn voorgangers 

; telde. 
Het blijft dus afgesproken, dat liet groote 

| kerels waren. Maar wor.derxnenschen waren 
het niet. Dit sclvint de voorzitter van de 
Tweede Kamer niet met mij eens te zijn, 
want bij zijn woord gewijd aan de nage
dachtenis van den vrij-liberalen leider zei 
hij: „Moeten dan allen ons ontvallen, mag 
ons geen een' gespaard blijven". 

Wat Verbeeldt dia» voorzitter zich -wel. 
Nederland is groot, zijn parlement is groot, 
zijn voorzitter is groot; maar All^h is nog 
veel grooler. Diens wil is immers wel ge
daan. Dit in te zien behoort toch tot de 
eerste Christelijk-Nederlandsche deugd, die 
na de bevrediging Tiog sterker zal worden 
geleeraard. 

Ik gun niemand kwaad, zelfs mijn vijan
den niet, berhe al ik, maar daarom belioef 
ik nog niet op het standpunt van dien 
voorzitter te staan en zijn wensehen te dea
len. 

Als i k het eeuwige ie . en niet heb, met 
welk recht eischt hij het dan op voor Tal-
ma, Bos en Tydeman. 

P. S. Nader verneem ik, dat de bede 
van den voorzitter niet is verhoord. Ty
deman is wel degelijk begraven. Dr. van 
Leeuwen was door S. D. A. P.ers offi
cieel afgevaardigd om dat te constatee-
ren. Ook 'n standpunt: e'kaar de huid 
vol schelden bij het leven, tranen plen
gen op het graf. Waar komen die tra
nen toch van daan ? De Nijl is zoo ver 
weg. Wacht even, ik ben er: Van den 
Krokodil uit Artis. 

Wat is oa:e blindheid dan? Onze blinde 
verliefdheid is een sfeer. Een sfeer verre 
verheven boven het alledaagsche. Verre ver
heven boven vriendelijkheid en sympathie. 
Nog hooger: hoven vriendschap. Er zijn 
er geweest, dio zeiden nog veel hooger: 
boven zelfzucht En zelis vyas er eeh wijs
geer, die uitriep: allerhoogste zeltpiclit. 
Maar, al moest ik sterven, ik zou u 's mans 
naam niet durven noemen, want ik. weet 
hem niet meer. 

En let nu eens op hoe aardig we in 
onze blindheid kunnen zien. 

Het meisje en het jongetje roepen, nfl de 
eerste kennismaking alleen gebleven in hun 
pa<rticuliere vertrekken, uit: „Ik kwam, zag 
en overwon." Maar dan gaan de oogen 
reeds open en richten zich op iets anders 
dan de liefde. Ze gaan naar de linnenkast 
en de uitzet wordt geschat. Ze schitteren 
van voldoening, ais het blijkt, dat het meisje 
van alles twaalf heeft. Eén minder zou 
dwaas, één meer zou ongelukkig zijn naar 
den cathechismus van het bijgeloof. En de 
oogen wprden nog scherper, als de lijst 
wordt voor den dag gehaald met de namen 
van hen, die bestemd zijn een verlovings
kaart te ontvangen. 

„Hêi, moeder, hoe kunt u tante Bet nu 
een kaart sturen? Het mensch heeft verle
den jaar nog gezegd,-dat het heel begrijpe
lijk zou zijn, als ik 'n muurbloempje werd. 
Dat zei ze maar omdat 'r eigen dochters 
nog geen jongen hebben: En hoe kunt u 
nacht Alida op de lijst zetten? U hebt laatst 
toch zelf gezegd, dat het mensch ons niet 
meer aankijkt, nu 'r man van klerk adjunct 
5s geworden. En hoe kunt n nu toch oom 
Jan en zijn yr<ftrw uitnoodigen Sinde va-

De minister van Landbouw,, Nij. erneid en 
ïfande-l heelt 1 het verhandelen van uiivoèr-
consaaien verboden. 

De minister van Financiën is bij Kon. 
bestuit gemachi'gd tot de uiigif.ó van schat-; 
kistpapieren tot een bedrag van f 50 mil-
licea. 

Bij Bij de de behandeling behandeling der der Giondwe'sherzie-Giondwe'sherzie-
ning verv ierp de Tweede Kaeier gisteren 
het amend ment-Troelstra om de leeftijds
grens voo>r de kiesgerechtigdheïd van 23 op 
21 jaar te breagen. 

Verworpen Werden de amende i.enien-
SnoeCk Heakemws tot uitsluiting van • be
lasting-wanbetalers en van bedeelden ten 
gevolge van arbeidschuwheid en wangedrag. 

Het amend inent-Schaper om de invoering 
van stemplicht facultatief te stellen we.d 
met 53 tegen 25 stemmen verworpej. 

Enkele andere amendementen worden Dins
dag nog afgemaakt. 

Tusschen de Engelsche regcering en het 
Ned rla d che Comité voor den uitvo-.r van 
landbouwproducten . is een handelsovereen
komst gesloten. 

Volgens de \T. K. Ct. heelt de inspecteur 
van het Staa tsboschbeb'eer uit naam van den 
minister van landbouw - onder voorbehoud 
va.n goedkeuring door de wetgevende macht 

voor f 242.000 ingeschreven op het 
Ugclielsche bosch en hebben de eigenc/re.i 

het bosch voor dit bedrag aan* hot staais-
bosebbeheer gegund. 

Het Ugchelscho bosch is gelegen aan den 
i; ooien weg -lloenderloo—Apeldoorn. Het be
slaat een 'oppervlakte van niet minder d» 
10CO H.A., die nu, in een der schoonste stre
ken van ons land, gerei zijn voor afraste
ring, in bli jvend en vast eigendom van het 
rijk, zonder dat men voor veilingen op 
groote schaal behoeft te vree::en. 

 
Up Up du du vergadering vergadering van van li li . . hoofdbestum hoofdbestum 

inet da propagandisten van len Bond vooi 
Staatspensionneering, Nc ember in de 
„Keizerskroon" te Zwolle gehouden, werd 
do actio geiegeld voer i • i winter en da 
aan'.'taandu verkiezingen. / )owel bij aanne
ming als bij verwerping van het on'werp-
Treeb docr, da Eerste Kim r zal 't werk 
plan van den Bond word n uitgebreid. 

Besloten werd eventueel door ean be
kwaam advocaat een civiele vordering te 
do n instellen legen een tusschenpersoon 
art. 370 Invaliditeitswet Talma, die zich 
schuldig maakt aan plichtverzuim tegenover 
een aspirant-rentetrekker. 

 
De De 'heer 'heer C. C. Bloys Bloys van van Treslong Treslong meld., meld., 

dat is o gericht het Haagsch bureau vooi 
internationaal overl- g, gevestigd Poten 46, 
dot zich ten doel stelt, „een grondige ge-
d'aeht mv-i.-s ling. \an • belangstellende Ne-
d' rlandors en vreemdelingen to bevorderen 
over hetgeen er gedaan kan worden in hel 
belang van een doeltreffende methodische 
behandeling van h t vraagsiuk van het 
inteiüatJoiiaMsme en dat van den wereldoor
log". 

Reeds lang brengt men in het mondstuk 
van sigaren en sigaretten enz. fittertjes om 
den rook te zuiveren. Gelukt het om deze 

j filters vochjifl te honden, dan' werken zij 
beier. Muller gereikt dit laatste door de" fil
ters te dren .en, met een mengsel van ijzer-

i chloride en een ma.gnesiumzout. Hij gebruikt 
; daartoe een 0{>iossing, waarin 2 gëwichts-

deelen magnesia en 10 gewichtsdeelen ijzer-
chloride aanwezig zijn. Een of meermalen 
dompelt net het filter,.aieriaal in deze op
lossing ; daarna laat men afdruipen en 
brengt men het filter in het mondstuk var 
c e s igaar,, enz.- Volgens Muiier blijft een op 
deï.e wijze bereid filter maanden lang voch-
tijf en onttrekt het afin den rook alle scha 
delijke bestanddeelen. 

O n t s p o r i n g .  —  G i s t e r m o r g e n  o m  1 1  
uur ontspoorde de locomotief van d.n goe
derentrein naar Dedemsvaart. Hierdoor on
dervonden de sneltreinen van 12 uur naar 
het Noorden bijna een uur vertraging. 

S p o o r l o o s  v e r d w e n e n .  —  N a a r  
men 0113 mededeelt is uit de legerplaats bij 
Milligen séde-ri 3 November spoorloos ver
dwenen de milicien-sórgeant T., afkomstig 
uit G'roningen. 

der cén zelfde zaak is begonnen als hij, 
nebben ze geen voet meer oveir den drem
pel gezet En als u nu d- nkt, dat ik het 
pre'itig vindt, dat mijn aanstaande schoon
ouders op één receptie zullen koni-n met 
oom Dirk h b u het mis. Die man kan 
nooit nalaten te praten oyer den tijld toen-le 
nog matroos was; alsof het wat moois is 
dat-ie naar zee is gegaan, omdat-ie aan 
land niet oppassen wou. En dan neef Ger-
rit, die nooit z:jn maat weet te houden en 
als er wat te doen is, altijd maar in de 
buurt van de flesschcn blijft ea voor er nog 
een half uur om is alles in de war .stuurt 
en een taal uitslaat, waarvoor 'n mensch 
zich gewoonweg moet geneeren. Dan heb 
je nog oom Willem, die denkt dat iedereen 
voor hem komt. Z'n ratel staat nooit stil. 
Voor je er op bedacht bent, heeft hij 't 
baantje van - ceremoniemeester al te pakken 
en dan tikt-ie telkens maar tegen z'n glas 
en schreeuwt om „attentie", dat je hooren 
on zien vergaat En als-ie niet twintig toas
ten heeft uitgesproken voor we ujt elkan
der gaan, is-ie niet tevreden. Nee, die moet u 
nou es thuis lat n. Want m'n schoonouders 
zijn van veel te nette familie. Moeder, je zal 
er paf van staan als die MOT komen. Hij 
zoo'n groote man, met zoo'n snor en een 
echto diamant aan zijn vinder en in zijln 
dasspeld. En je zou hem veertig geven in-
plaats van twee en vijftig. En hij is op n 
kantoor zooveel als de patroon zelf. Procu
ratiehouder noemen ze dat. En m'n galantr 
zegt, dat z'n vader wel briefjes teekent van 
duizend gulden. En u zal 'r eens zien hoe 
zij 'r uit ziet. Heelemaal in zwarte zij en 
een groote goudten ketting om er hals, met 
zoo'n zwaar goud medailjon er aan. En het 

cene meisje heeft piano-les en het andere is 
geëngageerd met 'n gymnastiekmeester. En 
m'n beminde zal heel gauw chef de bureau 
wezen, noem n ze dat. En nou begrijp u 
toch wel mocdw, dat we het liieu zoo maar 
niet meer de zoete inval kunnen laten blij
ven. Nee, hoor. U moest blij zijn, dat uw 
dochter liet zoo goed getroffen heeft;, Zoo'n 
fijne familie en 'n aanstaande man met zoo'n 
nette posisie." 

Begint het er niet êen beetje naar uit te 
zien of die wijsgeer gelijk krijgt met z'n 
bewering dat liefde allerhoogste zelfzucht is? 
Nu ja, we waren met de kritiek op de uit-
noodigingslijst nog niet tot het allerhoogste 
genaderd en zullen dat ook niet naderen 
omdat de liefdespraat tusschen de twee feest
varkens niet voor publiciteit geschikt is. 
Wel mag ik u nog wel mededeelen dat in 
hun blindheid de twee gelieven toch nog-
verschil zien tusschen den rechtschen onge-
trouwden en den linkschen gehuwden kant. 
Ook de-afspraak dat het huwelijk nog eeni
ge jaren zal wDrden uitgesteld bewijst dat 
de blinden juist genoeg gezicht hebben over
gehouden om een rekening te kunnen nakij
ken. 

U zoudt heel verkeerd doen, als ge dacht 
dat ik den geliefden kwalijk neem dat ze 
voorzichtig zijn. Dat gebeurt overal naar 
's lands jvi.ïs en 's lands eer. Een Javaanscih 
paartje bedenkt of het straks een buffel zal 
hebben en het samojeedsche verlangt naar 
een rendier en slede. 

Ik deel een en ander alleen maar mee, om 
zulke paren te bekoelen, die in hun liefdes
waanzin met alle geweld naar het een of 
ander eindje van de wereld willen. Ten slotte 
moet het mannetje toch achter het rendier, 

de buffel o, de lessenaar en liet wijfje ach
ter het spinnewiel of de breikous. Daar is 
'geen ontkomen aan. De wittebroodsweken 
maken.de t'.rugkomst op dén beganen grond 
nog maar moeilijker. 

Ik kan er alleen niet bij, hoe men er toe 
gekomen is verliefden blind te noemen, want 
zo hebben, zooals u ziet, dezel de eigen
schap als wij. Ze vergeten geen oogenblik ( 
naar zich toe ta rekenen. 

En de enkelen dio het- niet doen zijn ver
doemd, behalve ais ze Heine heeten en do 
heele wereld gelukkig maken niet het testa
ment hunner gelukkige liefde M aa'r de rest 
13 Improductief, onmaatschappelijk. De rest 
zijn dway.en, excentrieken, vreemden, maar 
in hun blindheid ziin ze oprecht. Ze loopen 
overal tegen aan. Zelfs met hun .kop tegen 
de kribben. . _ 

Die lui kunnen we niet gebruiken, waar
om houd ik het met dc meisjes die van alles 
twaalf hebben en met de jonge mannen die 
het minstens achter 'n lessenaar tot chef de 
bureau krengen. Dié alleen hebben gemaakt 
van de wereld wat ze is Het zalig oord, 
waar ik vredig mijn spiegelbeelden schrijf, 
waar vredig kinderen worden voortgebracht 
voor God en de Koningin, waarvoor ZIJ op 
zijn tiid weten te sterven. 

O, wereld van verlieulen buis aan huis, 
gezegend zij uw vruchtbaarheid gehuld ia 
linnen van elk twaalf. In uwe ziende blind
heid en in uw blinde* zien hebt ge de we
reld gebracht tot overbevolking die u zelve 
verveelt. 6 , . 

Heel goed, dat ge door den oorlog eea 
rean aanbrengt. Nu komt er tenminste weer 
ruimte voor uw nageslacht. Zai dat even 
blind zijn als gij ?? 



AMSTERDAM

Het jalige vroede gevadorten.

Abonné's te Almelo.

4 —LU'.'uataraa DE TRIBORr. 

Binnenland. 
Kort versla?; van het dozijn zittingen, 

waarin (1e begrooting van 1^17 is ,, behan
deld," ontleend sou Xederland's grobtste dag
blad : 

G e i\' e o-n t c b e g r o o t• i n g totaal: 
/ 48.750.000. 

P e r c e n t a g e  i n k o m s t e n b e l a s 
ting 5%. 

Hoofdn oajc-ntcn uit de discussies i 
Yrooliiklicxl. 
Vroolij'dicid. 
Grooto vrool khcid 
Vrooiiiktn :d. 
Luid? vreugde. 
Beweging. 
Luid gelach. 
iGroote Viooli ikheid. 
Vroolijkheid. 
IGroote Yrooli.fkheid. 
Algcmoono, vfooli jlilicid. 
Uitbundige vrooli.ikheid. 
Kort geleden ontving ik mijn aanslagbiljet. 
Luide, nlgeuiëene e n  uitbundige vroolijk-

jheid ! 
(Het preso tiegeld voor de Raadsleden be

draagt f 5 per zitting). 
EEN TROUW LEZER VAN DE 

RUBRIEK „DÜURCR." 
Het eoaflict aan de Westec-gasfaiiriek 

Hot scheidsgerecht voor gemeeatWerklie-
den liecft uitspraak gedaan in do zaak van 
üe 37 werkliedci van de Wes ergasfabriek 

'en beslist, dat .:>> van deze werklieden straf
baar zijn en dat hun een straf kan worden 
opgelegd, bestaande in een week schorsing, 
terwijl 't gedurende ruim 2 weken tijdens de 
voorloopigo' schorsing van 8 hunner inge
houden loon niet zal worden uitbetaald. 
Aan beklaagden wordt ten laste gelegd, in 
de dagen van 23 tot 26 October bij het 
lossen van kolen volgens tarief niet vol
daan te hebben aan d.> verplichting der 
werklieden- in artikel 11(2) van het werk
liedenreglement opgelegd om wet ijver en 
nauwgezetheid de Iran opgedragen weg
werkzaamheden te verrichten. 

B. en W. hebben er in hun gisteronna-
middag gehouden Vergaiteringovereenkomstig 
het voorstel van het scheidsgerecht besloten. 

Het scheidsgerecht was siamgesteld uit de 
lieeron Prof. .Mr. D. van Embden, J. C. 
©ringaard1, L. Jonker Ezn-, H. A. Older-
eon, J Ploeger en dr. J. van Hettinga 
.Troinp, secretaris. 

Het roodvonk. 
Naar wij vernemen, heeft het Rijk toege

zegd, twee Roede Kruisb&rakken, san.en ver
moedelijk voor ongeveer 30 patiënten, aan 
Amsterdam Ün bruikleen te zullen afstaan om 
«enigszins tegen-oef te komen in het tekort 
aan plaatsruimte in do ziekenhuizen, dat dc 
laatste dagen weer ernstig schijnt toe te 
nemen. Ter illustratio kan het geval dienen 
van een stadgenoot, wiens vier kinderen al
len door roodvonk zijn aangetast en voor 

~wie geen enkele plaats in de ziekenhuizen 
open is. 

De le«3itsmiddei^itsè)>e. 
Do toestand wordt met den dag bedroe-

vender. Groente-aanvoer is er haast niet. 
De groente-kooplieden hebben gisterochtend 
in du vroe'gta staan wachten van 2 uur tot 
half zoven "en vernamen toen, dat er wel 
roode kool was, maar geen of bijna, geen 
uien, koolrapen, wortelen of savoye-kool. 
4¥io eenmaal distributie-goederen heeft" ge-
aad, koopt niet meer op de vrije markt, want 
hij moet zich bij verkoop van al zijki groen
ten houden aan de verkoopprijzen voor 
distributiegroenten. Als de kleinhandel zich 
wendt lot het marktwezen, dan adviseert 
dat om zich in verbinding te stellen, met 
den minister, on al3 men dat doet, dp.n ant
woordt de minister, dat men zich heeft te 
wenden tot het Marktwezen. 

Verdere inkrimping van'het 
Rèmbrandtpiantsoen. 

Gisteren ïs P. W. begonnen met achter-
uitlegging van bet trottoir bij do halte, ten 
koste van het plantsoen, ten einde de straat 
te verbreeden en er aan beide zijden van de 
rails vluchtheuvels aan te leggen, evenaljs 
die op het Leidscheplein. 

Steiger ingestort» 
Bij het afbreken van den steiger, ge-

pi aatst voor een gebouw van Gerzon inde 
St. Luciensteeg, ia deze steiger gedeeltelijk 
ingestort en trof een 12-jarigea jongon, die 
dientengevolge vermoedelijk een schedel
breuk bekwam. Hij is per ziekenauto naar 
het Binnengasthuis vervoerd. 
Kist steendruksteenen naar beneden 

gestort. 
In een drukkerij op do Lijnbaansgracht 

is gisteren een kist met litograafsteenen 
dia opgeheschen werd, naar beneden geval
len on' terecht gekomen op twee werklie
den, waarvan do een een wond aan het 
lioofd en do andere een aan de beenen be
kwam- Belden zijn per ziekenauto naar het 
Binnengasthuis vervoerd. 

Vergaderingen. 
AANKONDIGINGEN 

LEIDEN. S-D.P. Belangrijke ledenverga
dering op a.s. Dinsdag. Leden, zorgt 
'dan allen aanwezig te zijn. Zie kennisge
ving Maandagnummer. HET BESTUUR. 

„De Zaaier", Den Haag, 
Voortzetting van de kursus-vergadermg 

door v. Amstel, over: „MaatschappiJ-gr-
schiedenis", ln de Scheepvaartstraat 28, 
'eavorfls 8 uur. HET BESTUUR-

„Ontspanningsschool" afd. 
Muiderpoort. 

Door plotselinge omstandigheden kon ver
schenen ' Zondag geen school worden gehou
den en konden tevens de ouders niet tijdig 
worden gewaarschuwd. 

Zondag a.s. wordt evenwel als gewoon,ijk 
•weer school gehouden en de ouders worden 
verzocht alsdan de in bezit zijnde lijsten in 
te leveren, waarna elk kind op verzoek een 
bonboekje kan) verkrijgen, Inhoudende 10 bons 
i 5 cents. De opbrengst van deze bonnetjes 
is bestemd voor de aankoop • van een ka-
pierbioscooplantaarn voor de school. 

Oudera en kinderen sporen wij aan er 
flink mede te werken en de lezers om voel 
te koopen. De Commissie. 

Groep „Ontwikkeling". 
Geel vin ck, zaal 7, Maandag 13 Nov. zal 

da heer S. A. Cj-annr, lid van het Öieoso-
phiscb hoofdkwartier, spreken over het on
derwerp Astrologie (sterrenwichelen). Aan
vang stipt acht uur. Toegang openbaar «n 
(Sik 

 
Ingaande Ingaande Maandag Maandag 13 13 Nov. Nov. ontvangen ontvangen 

eenige abonee's te Almelo de krant per 
post. Zoodra mogelijk wordt ze weeT per 
looper bezorgd. 

% Hyena's. 
De poli'.ie aan het bureau Westerstiraat-

he ft e n man aangehouden, die zich bij een 
behoeftig -inwoner van de Brouwersgracht 
als armbezoeker had voorgedaan en dezen 
had voorgespiegeld, dat hij hem een betrek
king kon bezorgen. Daarvan had het 
slachtoffer een bedrag van enkele guldens 
moeten storten voor administratie- en keu
ringskosten. 
De Jonge DiamaRtbe%werkers(stei's) 

en hsin bestaanszekerheid. 
(H. M. P.) , Over bovenstaand ondorwonp 
aprafc Donderftagaviondi in Handwerkers 
Vriendenkring Mr. M. Mendel voor een ver
gadering van jonge dia,mentkewc)rkers. D'e 
Voorzitter J. Wins opent na enkele 
mcdcdeelingen de vergadering. 

Mr. Men d els, begint met te constatee-
ren, dat na het beëindigen van bet conflict 
in den A. N. D. B*. er onder de jonge bonds
leden n eer belangstelling kwam in het wer
ken der arbefdbrsbeweging in h. b. van 
den A. N. D. B. Spr. acht dc hooge loonen. 
die de jonge diamantbew. reeds op 17 a 18 
jarige leeftijd kregen uitbetaald, mede, door 
dat zij niet swoals de oude diamantbewer
kers de strijd in den Bond medegeleefd 
hebben de oorzaak ervan de oorzaak waar
door zij thans zoo onverschillig jegens don 
Bond stonden. Zij kwamen volgens spr. in 
oen opgemaakt bed. Do oorlog en de voor
uitgang der techniek, waren de oorzaak die 
de bestaanszekerheid eerst bedreigde. De 
concurrentie ontstaan, door het bet klandes-
tienismo mede een oorzaak, dat steeds een 
gevaar voor ,,het vak" opleverde. 

Uw zak is het eenige die steeds dc min
ste trillingen in de" KapHallisliadhé samen
leving, kan coüstateeren, doordat zij ̂ afhan
kelijk is van een zeker deel der • bourgeoi
sie, d'i'e zich met dia voortgebrachte leuze 
siert. 

De minste trilling dus in onze samen-
loving vooral in Amerika. 1 reeft een werke
loosheid in de diamant-industrie tengevolge. 
1 ;e Balkan-oorlogen gevolgd door dezo hui
dige oorlog hebben de Roosjes-industrie 

•totaal weggevaagd. Van eenige herleving 
van de Roosjes-industrie na het beëindigen 
van den oorlog, zal volgens spr. door de 
u i t p u t t i n g  d . i r  B a l k a u s t a ' e n ,  n i e t  v e e l  
voorkomen. 

Het gehoele bedrijfsleven zal deze corlog 
in da diepste fundamenten veranderen. 

Deze Imperialistische oorlog met zijn bloe
dige gevolgen, heeft ook een ontzaglijk ka
pitaal vernietigd. Al het geld dat men door 
oorliogsleeaiing bijeen gescharreld hcefl werd 
gebruikt voor inproduetieve en fislriijetievc 
uitgaven. 

Do grooto vraag naar kapitaal zal een 
ongunstigo tendenz worden op de loonen. 
Een tweedo ongunstige tendenz zijn de ver
hoogde belastingen, die nu ireeds in Enge
land op 35% van het inkomen zijn, en 
spoedig 50% zullen worden. 

De cencentratie van de. bedrijven zal na 
den oorlog nog sterker zijn dün thans, zoo
dat die slechts kamen in han<kn van en
kelen. De strijd van de arbeiders zal dus 
moeilijker zijn naarmate het .monopolie van 
da bedrijven zal komen in handen, van en
kele, kapitaalkrachtige, magnaten. Spr. me
moreert, dat dit alles ongetwijfeld nadeelig 
zal werken op de bestaanszekerheid van fio 
arbeiders, Boor duro materialen en levens
middelen. Dit alles maakt noodig e n hech-
tiger organisatie van de arbeiders, Iiiter-, 
nationaal, om do hen opgedrongen strijd te
gen de bourgeoisio aan te binden (Dave
rend applaus). 

. De voorzitter sluit na een opwekkend 
woord da goedbezochte vergadering. 

LevensmiddeSensanisnissse. 
In de gisteren gehouden vergadering 

werden twee nieuwe leden docr den voor
zitter welkom geheetcn, n.1. de heeren 
J. Gottschalk, bestuurslid van den R. K. 
Volksbond en F. Klein Azn., bestuurslid 
van de Aardappel winkeliersvereniging. 

Kelktceslag. 
Daarna bericht e de voorzitter, dat door 

den minister van Landbouw thans be
sloten is, dat ook toeslag mag werden 
gegeven voor de melk, verstrekt aan ho
tels, café's spijskokerijen en volksgaarkeu
kens, doch niet voor bakkerijen, beschuit
fabrieken en ijsmakers. Ook mag toeslag-
worden- gegeven voor karnemelk en tapte
melk voor inrichtingen en slij ers, die 
verder geen melk verwerken en deze pro
ducten tegen vastgestelde maximumprijzen 
verkoopen. Deze. inrichtingen en slijters 
moeten door het gemeentebestuur bepaal
delijk zijn aangewezen. Te dezen opzichte 
zal een regeling worden getroffen. 

De rogge-nood. 
Er wordt thans door bemiddeling van 

de Provinciale Broodcommissie ro^e aan
gevoerd uit andere provincies, zoodat de 
bakkers voorloopig voldoende zullen heb
ben "voor hun normaal maagdelijks verbruik. 
Roggebroodbakkers evenwel, die rc-Iurende 
een deel van de maand meer rogge ver
bakken dan hun normale verbruik • an 
1915/1916 zullen 't zichzelven te wijten 
hebben, wanneer zij een deel van de 
maand zonder voorraad zitten. 

Rijst en rundvet. 
De distributie van rijst en rundvet is 

thans ook begonnen. Rijst is verkrijgbaar 
tegen / 0.14 en rundvet tegen / 0.40 het 
pond. Van het eerste artikel werd 400.000 
K G.,, van het tweede 60.000 K.G. ont
vangen. 

In dit verband deelde de voorzitter mede, 
dat de leden der commissie, de heeren 
Dijkstra en Kristians, bereid waren ge
vonden een Commissie van Advies betref
fende den omzet der winkeliers te vormen, 
en reeds zeer vele aanvragen hadden be
oordeeld. 

Boërenkool. 
Betreffende boerenkool werd bij den 

minister van Landbouw aangedrongen op 
een uitvoerregeling, opdat de zeer sterk 
gestegen prijs weder zou dalen en de 
aanvoeren zouden toenemen. 

Zuiderzeeviscb. 
Daaröa kwam ter sprake de wensche-

lijkheid van beperkten uivoer van Zuïder-
zeevisch. Besloten werd den burgemeester 
te adviseeren zich betreffende dit onder
werp tot den minister te wenden. 

De distributiekosten. 
Daarna deelde de voorzitter mede, dat 

thans met de gemeen,en Watergraafsmeer, 
Slóten (N.-H.) Ransdorp, Buiksloot, 
Landsmeer en Nieuwendam eene regeling 
was getroffen betreffende het gezamenlijk 
dragen van 1/10 van he nadeelig saido 
v o o r t v l o e i e n d e  u i t  d e  D i s t r i b u t i e -
w e t, en wel in verhouding tct het inwo
nertal. Dientengevolge zal de uitvoer van 
artikelen naar andere gemeenten worden 
tegengegaan. 

Aardappelen, 
Een der leden besprak de wenschelijk-

heid van het opheffen van den maximum-
verbruikersprijs voor kïei-aardapnelen, daar. 
de winst-marge voor den winkelier te klein 
was. Daar het de bedoeling der regee
ring is de kleiaardappelen te bewaren tot 
het voorjaar, en thans de veen aardappelen 
te doen consumeeren, bleek' de vergade
ring van oordeel, dat op opheffing van 
de maximum prijzen voor kleiaardappelen 
niet'moest worden aangedrongen. Achten 
de aardappelhandelaren de winstmarge 
voor kleiaardappelen te klein, aan staat 
het in hun keus hun debiet op de veen
koloniale regeerings-aardappelen te richten 
en handelen zij aldus in de richting, die 
ook door de commissiede jtijs/e wordt 
geacht. 

Reuzel. 
Over het gebrek aan reuzel, waarover 

een der leden klaagde, zal een onderzoek 
werden ingesteld. Een der leden klaagde 
over de verschillende aanteekeningen van 
afleveringen, die de winkeiïers thans moe
ten houden. De voorzitter merkte cp, r'at 
#! was deze methode bezwaarlijk, een 
goede controle dit eischte, en andere stel
sels nog grootere bezwaren voor de win
keliers mede zouden brengen. 

Schoeisel en kieeding. 
Daar w werd schoeisel en kleeding be

sproken.^ Een nader onderzoek hierom
trent zal worden ingesteld, 

ROTTERDAM, 
Slachtoffers van he! kapitalisme. 
Openbare protcstvergadeing tegen de jus-

titicelen aanslag op een aantal arbeiderslei
ders in San I'raueisoo, morgen, Zondag 12 
November, des middags om 12 uur, in de 
benedenzaal van het gebouw ..Diligentiafi', 
Kruiskade 58. Sprekers : E. de Soet en Z. 
Kitsz, \ an Amsterdam. Entree 5 cent. 

Het Bestuur. 
De Stuwadoorswet. * 

(II.) Wu deelden reeds "mede, dat de Stuwa
doors vereen iging had besloten, in een. ge
houden vergadering., do grijze kaarten in te 
trokken,. omdat er door de havenarbeiders 
bezwaar werd gemaakt tegen de •wijze van 
uitgifte, een maatregel dus waarmede het 
vaste bootwerkerskorps zou zijn opgeheven. 

De Scheepvaart-Vercenigiiig beeft aan de 
Algemeene Havenarbeiders-V'ereeniging van 
dit besluit kennis gegeven, waarin zij 
er mede op wijst, dat er nimmer sprake is 
geweest van een ongebreidelite uitgifte der 
grijzj kaarten. 

De grijze kaarten, welke zijn ingetrokken, 
zullen door groene en gele kaarten voor 
losse arbeiders worden vervangen. 
Oabsvssgd uitoefenen dei' genees» 

kunde. 
(II.) Een juffrouw, wenende aan de Nas-
sauhaven, had enkele poeders ingenomen, 
welke haar door zekere vrouw L waren 
verstrekt geu orden, doch waarvan zij nu 
ziek te bod ligt on zich ondcT geneeskun
dige behandeling heeft moeten stellen. — 
Vrouw L. werd door de politie aangehou
den, verdacht van het onbevoegd uitoefenen 
der geneeskunde. 

UTRECHT, 
De gemeente-train heeft over de afgeloo-

peft nwand (IG5.6S1 personen vervoerd (in 
Uctober v.j. 523.&S7) ; de opbrengst was 
f 33.440 (in October v.j. f26.802). 

GEfftESGDE BERICHTEN, 
O v e r  d o  g r e n s .  —  T e  A a l t e n  k w a 

men Woensdag 2 Duitsebe deserteurs over 
de grens, welke behoorden tot de Keizerlij
ke Garde, en de geheele oorlogseampagne 
hadden meegemaakt. 

E r n s t i g  o n g e l u k .  » —  O p  h e t  
werk van v. Ilaltum & Blankevoort, t/V. 
het verzwaren van den ZuidejrzeedïJk onder 
Winkel (N.II.) heeft een ernstig ongeluk 
plaats gehad. Door do slapte van den grond 
verzakten de rails van een werkspoor waar
door een deel van de kipkaaren omvielen. 
Er ia een slachtoffer, een gehuwd man, dio 
een vrouw met veel kinderen achterlaat. 

S m o k k e l e n d e  m i l i t a i r e n .  —  
Door kommiessoldaten te Glanerhrug zijaa 
aldaar een tweetal militairen uit Zutfen aan
gehouden, die een partij spek over de grens 
trachtten te brengen. Zij waren voor dit 
werkje per rijwiel uit Zutfen gekomen en 
schenen dit geregeld te doen. Beidon zijn 
ter beschikking Van hun corpseommandant 
gesteld 

Brievenbus. 
S. C. A'dam- — Wij kunnen geen op

merkingen over onze verslagen plaatsen, 
wanneer die niet gegrond zijn op eigen 
waarneming. De „Courant," waarnaar u 
verwijst, heeft geen eigen verslaggevers, 
doch is een aftreksel van „De Telegraaf", 
Het kan u toch bekend zijn, hoe dit blad 
tegenover alles staat, wat tot de rev. arbei
dersbeweging behoort. Wat de eed betreft^ 
volgens onze meening is dat_ een zinledige 
formule voor iedereen, die niet behootrt tot 
bepaalde orthodoxe geloofsrichtingen. 

Scheepstijdingen. 

ZAANDAM. Aangek. Signfred, s. ,Sund»w., 
bout; Amfred, s., Huflikswail,- hout. 

Nederlandsche Stoomvaartlijnen. 
Beukelsdijk, n. Bat, 7 Nov. v. Kirkwall. 
Grotius, n. Bat., 7 Nov. v. Kanpstad. 
Gaasterland, 7 Nov. te B.-Ayxes v. Amst. 
Kennemerland, n. B.-AjTes, 7 Nov. v. Lis-

_ sahon. 
Kangean, n. Bat., -bevond zich 9 Nov. op 

C6 gr. 38' N.Br., 5 gr. 28' O.L. Alles 
wel. 

Lombok, n. Bat., 7 Nov. v. Dorenizo Mar-
quez. 

Maasland, 7N ov. v. B.-Avres v. Amst. 
Medan, 8 Nov. te Bat. v. Rott. 
Niekerie,. n. Paramaribo, p. 8 Nov. Beacby 

Head. 
Oosterdijk, n. Rott., S Nov. v. Kirkwall. k 

Pollux, 7 Nov. v. Valpariso r.. Mexillones. 
Bijndam, n. Rott., p. 8 Nov. TTdsire. 
Ternate, n. Bat., 7 Nov. . v Falm'outh. 
Turbinia, n. Rott., 7 Nov.' v. Perim. 
Tantalus, n. Java, 2 Nov. te Port Said. 
Theimisto, 7 Nov. van Newport News n. 

Londen. 

Binnenlandsche Havens. 
IJMLIDEN. Aangek. 9 Nov.: Sterling, 8., 

Londen; Signfred, s., Sundswall; Amfred. 
s., Hudikswall; Betsy Anna, s., Newc.: 
Rembrandt, s, Batavia; 10 Nov.: Ilolena, 
s., Genua; Vliestroom, s., Leith; Titan, 
s., Huelva. 

Vertr. 9 Nov.: Maria, s., Gothenburs;; Ni/ 
colaas, s., .Neweasüe; Eikland, s., dito ; 
Hector, s,, New-York: Ecmsfroom, s-, 
Londen: Patria, s., Gothcnburg; Minis
ter Tak, s.. Huil; Mars, s., Carthagena. 

HARLINGEN. Vertr. 9 Nov.: Schokland, 
s., Goole. 

NIEUWE WATERWEG. Aangek. 9 Nov.: 
Kirkham Abbey, s., Huil; Swvelv, s., 
Londen; Nyroca, s., Liverpool; Öusel, 
s.. Manchester; Batavier III, s., Londen; 
Elve, s., Newcastie; Kieldrecht, s., Sea-
ham; 10 Nov.: Utrecht, sleepb., Grave-
send; Iberia, s., Middlesbro'; Olof Maersk 
s., New-York: St. Pliilipsland, s., Methil 
Laurium, s., Swansea; Ask, s., Stock
holm; Soerakartaj s., Jr ;>: Gorontalo, 
s., dito. 

^ertr. 9 Nov.: Birgit, s., Londen; Moor
drecht, s., "Newcastie; Woen?drcctit, s., 
West-Hartlepool; Wilhelm, s., Gefle; Aris-
tides, ?., Newcastie; Leopold II, 8., N.-
Vork: Wondrichem, s., A.-Ayres. 

VLI3SINOEN. Mangek. 9 Nov.: Koningin 
^Regentes, s., Gravesend. 

Buitenlandsche PTavens. 
Alblaeseitdam, 9 Nov. v. Rott. te Sk itekae. 
Batavier IV, 8 Nov. v. Rott. te Tilbury. 
Engelina, de Vries, 7 Nov. v. T<onden n. 

Rotterdam 
Ubbergen, 7 Nov. v Ramallo n. Rolt. 

A D V E R T E N T I E ! « .  
G e b o r e n :  

jo^Asi aiaoKÊ, 
Zoon van 

A. I. BOTTER en 
F. C. BOTTER—STEEVENS. 

6 November 1916. 

Een ongehuwde werkster vraagt 
werk van 's morgens 6 tot 12. V. g. 
g. v. z. Br. onder lett. S, bur. v. d. blad. 

Hoest 
héeschheid, keelpijn genezen spoe
dig door het gebruik van eenige 

AiSGA-ibenbons, 
Vastzittend slijm wordt opgelost. 

Prijs 30 en 60 cent per doos. 
In Apotheken en Drogisterijen. 

Fabrikant A. ffiflU88H&RDT 
- Pharna. Fitbriek - Zeist. 

Haagscfe Vakcomité. 
Secr.: Prinsegracht 113, Den Haag^ 

formering 
op Zondag 32 Nov. 1916, des 
morgens te il uur, in de Groote Zaal 
v.h. geb. ©OÜCOrlDIA, Hoogezand26 
Sprekers: LAUSIilSC Jp« 

van Amsterdam. 
A. Ü8ARTINUS 

van Den Haag. 
Onderwerp: De siachtoffers van 
Chicago en de jongste ge
beurtenissen te San Fran-
casco. . 

Entree 10 cent. Debat «rij. 
Allen daarheen! 

Uitslag 
puisten, gele gelaatskleur, worden 
veroorzaakt door onzuiver bloed. 
Zuivert dus Uw bloed door 't ge
bruik van 
Mijnhardi's Laxeer-tabletten. 

In vierkante doosjes a 35 ct., 3 
doosjes fl.00. 
In Apotheken en drogisterijen. 

Fabrikant A. fölJHHARDT 
Pharm. Fabriek Zeist. i 

Soc.-Dem. Partij, Amersfoort 

Openbare Vergadering 
op 

KZ£AÜDiUi £3 Ü0¥£Ü!3ER, 8 uur, 
in 

DE KEeZEfSS^ÜOO^, 
Spreker: 

O» Ja Ifijnkoóp van A'dam. 
Onderwerp: 

De strijd van het socialisme. 
Toegawii vrij. Debat.vrij. 

S.A.A. Openb, Vergadering 
-n in 

HA N0Wo-VR9£i30EIIXmilQ 

Nieuwe Achtergracht bij de Roeterstraat 
te Amsterdam, 

op ZO HO AG 12 NOV. I91S, 
's morgens II uur. 

Sprekers: G. RijsiderSy Onder
werpen : Jet dra,na te Gliicap" - II Nov. 1887 • 
Joh. Nieuweniiuyze - Namens 

het N. A. s. - „Een iustitia-schaadaal te San-
Fiantisco". Ds. 19. 1, C. SCHER-

HIERHORÜ, „ANARCHISME Elf 6EWEID". 
Entree IQ cent. 

J .  R A D I U S  '  
SCHOENMAKER, 

Albert Suypstraat 42, A'dam. 

Heeren Zooien en Achterlappen f fl.80 
Mans „ „ „ extra „ 2.0 Q 
Dames „ w 1.25 
Vrouwen „ „ „ extra „ L45 
Kinderen „ „ „ naar grootte. 

Buiten de stad: 
met verhooging van partkdsten en 

onder_ rembours. 
Alles met hout gepend. - Seaaaid 15 tent hoggei 

Lapjes onzichtbaar. 
D e s gewenscht in één dag klaar, 

Verschenen bij Hf. VERSLUIJS* 
Amsterdam: 

HERMAN GORTER 
Verzamelde Gedichten. 

I. lüei, vijfde druk, f 1.59 

II. HeB*zen l9 vierde druk, f 1.21 

lil. ¥erzesi II, vierde druk, JL-

IV. Pan, tweede druk, 13.75 

Prijs van de 4 doelen samen f6.75 
GRAND THEATRE. 

N. Va „TOOHEELVEREEillSING". 
HERMAN HBYERMANS en ÏAN MUSCH. 

Zondag, Maandag, Dinsdag, 3>|4 

TEOPENADEL 
Indisch blijspel v. Van Wermeskerken. 
ZONDAGMIDDAG: TROPEN ADEL. 

GEWONE AVONDPRIJZEN. 

AMGTEKDAM. -Aangek. 9 Nov.: HanJelsk. 
Starling, s., LouJeo, stukg.; 10 Nov.: 
Vliestroom, s., Leith, steenk. en stukg.; 
Steenon Hoofd: Betsy Anna, s., Newc.; 
Sumatrakftde: Ile'ena, s., Genua, stukg.; 
Titan, ?., Lissafcon, stukg.; Javakïide: 
Rembrandt, s., Batavia, stukg. 

K U N S T T A N D E N  
als eigen tanden zonden gehemelte 

/kMEmOlkm DENTISTRY. DESSTAL OFFICE 

WILHELMIViASTRAAT 3lf DEN HAAG 
BILLIJKE PRiJS. LANGJA3I3E GARAMTIE. 

BËSLIST PlJNLOOZE BEHANDELING 
ParSiJgenooten betalen materialen prijs 

EENIGE INRICHTING 
:# 

Kiesrechtstrijd en Klassenstrijd 
door D. J. WIJNKOOP. 

Ps?ijs 5 cent. Franco per post 6 cent. 
ST*. Wij dringen er vooral bij de afdeelingen der. Partij op aan deze en 
al onze andere brochures steeds in voorraad te houden en te zorgen voor 
colportage op alle vergaderingen, ook op die der tegenstanders. De tijd van 
thans is daar juist zoo goed voor geschikt. Brochurenhandel S. D. P., J, J, 
BOS St Co., Kinkerstraat 300', Amsterdam. 


