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Steenkolennood. 
Jpwï den steenkolennood, die ruim t\\e; 

gedreigd heeft, schijnt het nu meaneas 
te worden 1 Komt "hij werkelijk, dan staat 
cr een winloritji© to wachten: geen vwir, 
ge-en licht, poen werk en. geen eten 1 Men 
'lOM dan ook raeonoa dat de regearing reeds 
van to voren alles gedaan had om aan dit 
dreigend gevaar het hoofd te Weden, een 
gevaar dat immers ook de winstmakerij bo-
dreigt. Het ia er wel zeer ver vandaan. 
;Nu. nu de nood er al half en half is, wordit 
eln Lijk besfoten d© mijnwerkers vrij van 
militairen dienst te stellen ! Het Bprèsfrt van-
7,elf dat dit, afgezien van alle demobilisatie-
eisehen, reeda in het eenvoudigst kapitalist 
llsch bo'ang, voor twee jaar had moeien 
gebeuren. Het meerdere product vaa die 
twee laar had nu oen aardige reserve kun-
ben vormen. Dat het niet geleurd is, be-i 
wiist o-pnieuw de oppermachtigheid van. «ea i weten, gehoorzamen ze aan het 
hekrk*npen miUtairisme. Maar er tó me«r I *ezag; ea Omdat de veldwachters dat 
Mea zal van regeringszijde ongetwijfeld1 bo- , veien, zeggen ze tegen een onwillige: 
tveren dat er in d» laatste tv. ee jaren nset j: ongen, ga. mee, anders loopt het veel 
kracht gewerkt ia uiibredsng van de ! rger met ie af, want met die daarboven 
kolenmijnen. Met kracht... nu ja met Hol- j é ,rf ,e gckscheren, en omdat iedere 
landseh© kracht misschien wel l Maar JjLjL.Ver pn jjL,» «rlwider rfat u-pet «fenlrt 
geen geval zooals er gewerkt had moeten. . en ieaere a- • e-a-r üat vvee., seakt 

"eip3§ 

nog honderdduizenden zoo, die ook wel 
graag onwillig waren, — maar ze welen 
niets van elkaar, ze zijn ongeorganiseerd 
(wij bedoelen met georganiseerd hier niet, 
dal; ze lid van een vereeniging zijn,, maar 
dat zij een onverbrekelijke eenheid vor
men). Misschien denken de soldaren, die 
op hen afgestuurd worden, om ze in 
hechtenis te nemen, er net zoo over als 
zij zeli. Maar ais deze soldaten nadenken, 
zullen zjj op de uitnoodiging: help ons 
liever, want onze zaak is jullie zaak — 
antwoorden : neen; gesteld zelfs, dat de 
regeering d?n aan jullie wat toegeeft: 
jullie loopen morgen uiteen, zijn machte-
iooze individuen, maar de regeering bliji't 
ca zal het ons inpeperen. En dus — 
evenals in het liedje van Jochem, die de 
•«ver niet wilde snijden — omdat de sol-

worden. In twee jaar kan ecer -veel worden^. JJ n,e' aaïl verzet, maar komt gehocr-
tot stand gebracht — wanneer men maar^'1":*n op, a's uit Den Haag het sein 
den vollen omvang van l>e; gevaar ender 'ï,<'. :it, en Slaat hij als willoos warkiaig 
de oogen gezien had^ /on hot zeker nsoge-1'? tear, voor het Nederiancteche kapfitaal te 
lijk geweest ztfi, de NeVlandacli© kolen- Jfoifiten. En hetzelfde geldt, wanneer bijv. 
productie te ver4riedubbe.cn. In de ©or.og- ^ stak;ng polit'e en militaire macht ge-
voerende landen saja wel grootere werken 
in korter tijd tot stand gebracht, hier heeft , "y.'" j . . , V 
toen. evenals ten opzichte van de graan- "' Fc madit'van cfc slaat ever de burgers 
voorziening, maar bij den dag gekefd ! , dus niet zoo'n eönvcndigc ?aak ; et' 

Hoi» ust 3»?krH factoren bij te. peg. De 
nos niet zeker te zeggen, alleen dit adhitnt 
«eker dat Nederland niet meer kolen krijgt, 
tenzij het meer levensmiddelen laat uitvoe
ren. Levensmiddelen die het zelf niet mis-
gen kan. Met d.t gevolg dit Engeland weer 
minder doorlaat. Van allo kanten en in olk 
geval worden dus de arbeiders het kiwi 
van de rekening. Niet het minst ook, omdat 
we zeker ktrone'n zijn, dat do re.-cering haar 
sterke positie tegenover DuitfcMand, dat 
levensmiddelen nog veol meer voor zijn le
gers noodifj heeft, dan Neder!aad kolen, 
niet voidoendo zal gebruiken. Èen positie 
die c.'htcr nog veel sterker zou zijn, wan
neer ongeloofl ïk wanbeleid «jet had doen 
verzuiii.en. partij'te Ürekken, naar mogelijk, 
heid. van de Limburgsche en Brabanlscho 
koleslartca. T. S. 

 
 

De bourgeoisie vend bij haar opkomen 
c'e staat ai als product van de eeuwen
lange ontwikkeling der vorstenmacht, die 
ondersteund was door haar voorgangster, 
de vroegere burgerij. Zij heelt zich tot 
meesteres van den staat weten te maken, 
en tegelijk heeft zij zijn organisatie veel 
krachtiger, geslotener en voikomener ge
m a a k t .  Z o o  i s  d e  s l a a t  t o t  d e  o r g a n i 
satie der bourgeoisie, tot 
machtsinstituut der bourgeoisie geworden. 

Wat "wil dat zeggen ? Nemen wij een 
voorbeeld. Op 31 Juli 1914 werdeüi vanuit 
een regeeringsbureau in Den Haag tele
grammen naar aile postkantoren in Ne
derland gestuurd : open dat en dat ver
zegeld pak,e en plak de' inhoud aan. 't 
Was een mobilisatie-bevel, dat tegeliik'in 
alle kranen verscheen. En in de a'gele-
genste dorpen van het land lezen dat 
boeren en burgers ; ze vloeken of zuchten, 
dat ze hun gedoetje, hun zaak, hun oogst 
in den steek moeten laten i— maar zij 
trekken hun pakje aan en gaan naar 't 
station en stappen in naar hun garni
zoen. Twee elementen van organisatie: 
voorbereiding en gezag! Ieder 
Volgt gedwee het bevel uit Den Haag. 
Waarom ? Deels gewoonte, besef, dat men 
nu eenmaal het gezag van de regeering 
moet gehoorzamen; deels het weten, dat 
het vruchteloos zou zijn, zich te willen 
verzetten. Veronderstel, dat ergens een paar 
boerenzoons in Drenthe zouden zesrpen : 
ik blijf thuis — een paar dagen later was 
'de veldwachter (een van het groole korps 
politie, dat over het land verspreid is als 
agenten der • overheid^ aan zijn huis, om 
hem mee te nemen en in te leveren. En 
veronderstel, dat hij, met een troepje sa
nten, zou zeggen: blijf van me af, ik 
laat mij niet wegbrengen, je uniform eai 
je kaasmes kunnen toch niet tegen ons 
allen op — dan werd op dit begin van 
„oproer" marechaussee afgestuurd, ofeen 
patrouille soldaten. Wat kan dat troepje 
onwillige boeren tegen de macht van aen 
Nederia^dschen staat?, Missfihie&i zjiji cr 

d r a g e r s  v a n  d e  s t a a t s o r g a n i 
s a t i e  i s  h e t  h e e r l e g e r  v a n  
ambtenaren en beambten van 
alle soort, van dn verst en den minister 
af, fot de biireauk!iT;<en op de seüteta-
ileën en de dorpsveldwachters tce. Zij 
vermen een korps, dat onderling vast 
samenhangt als een aderliet ineen lichaam, 
oat vanuit één centraal punt, Den H?ag, 
g e l e i d  w o r d t ,  e n  d u s  n a a r  é é n  w i l  
overal op diezelfde manier bande't. Zoo 
zitten zij temidden van de overjge bevol
king waartusschen zij een kleine minder
heid vormen, maar een minderheid, die 
als één lichaam samenhangt, als eeiti reu-
zenpoliep met duizenden armen, terwijl 
de bevolkingsmassa cm hen heen, losse 
personen of groepen, zender™ saintemhang 
z i j n .  D a a r i n  l i g t  h u n  z e l f v e r t r o u 
wen, hun gezag, want. leder onder 
hen voelt zich, hoewel hij haast alleen 
tusschen een massa gewone menschenzit, 
als lid van het bureaukratiseh orgaivsme, 
d a t  „ o v e r h e i d "  h e e t :  _ d e  g e h e e l e  
s t a a t s m a c h t  s t a a t  a c h t e r  h e m .  
Nu is in Nederland deze bureaucratie 
lang niet zoo straf gecentraliseerd alsb.v 
in Duitsch'and; er is veel zelfbes'ttur in 

de gemeenten; daardoor hangen de plaat
selijke beambten wat meer met de bevol
king samen, en daardoor ontbreekt ook 
vaak heel wat aan de eenheid van wil. 
en komen allerlei wrijvingen voor. Dat 
is in Enge'ond met zijn grooter lokaal 
zelfbestuur neg sterker. Maar het Wijkt 
i n  d e z e  l a n d e n ,  d a t  t o c h  i n  d e  b e  -
1 a n g r ij k e hoofdkwesties, dSe 
het wezen der kapitalistische maatscha^i 
raken, een eenheid van wi+len 
en handelen voorhanden is, niet 
door kommando van boven, maar door 
gelijk denken cn voelen van de ^plaatse-
Ijke heenschers, de bezittende klasse in 
al haar geledingen. 

Zoolang een land nog niet in een toe
s t a n d  v a n  r e v o l u t i e  v e r k e e r t ,  i s  h e t  
m o r e e l e  g e z a g  v a n  d e  o v e r 
h e i d ,  h e t  r e s p e c t  v a n  d e  g r o o t e  
v o l k s m a s s a ' s  v o o r  d . e  d r a 
gers van de staatsmacht een 
hecht fundament voor de heerschappij der 
bourgeoisie. De ambtenaren treden zelf-' 
bewust en machtig op, de massa's ziin 
onderworpen en passief. Maar, wanneer 
het eens anders wordt, Wanneer een geest 
van opstandigheid over h.=t volk kc-mt, 
wanneer het zijn respekt verliest- en het 
mcree'e gezag van de ove-netd verdwijnt, 
wat dan? Dan heeft de saat — zocais 
wij in ons' voorbeeld zagen — nog s t o f-
feliike machtsmiddelen, ' dan 
bcsch'ikt het over fysieke macht, om de 
onwilligen te dwingen, c<n de opstandi-
gen tot respekt en gehoorzaamheid te 
b r e n g e n .  D a n  k o m t  e e r s t  d  i  p o l i t i e  
met de justitie, om elke avertre-
ding van wat het kapitalisme als dwin
gend recht heeft neerge'egd, te bestraffen. 
En is het verzet te sterk en te gevaar
lijk, om door politie aflet*}, bedwongen te 
kunnen worden, dan heelt de staat nog 
beschikking over het I p.fcr. Een le
ger is ook wel een minderheid van de 
b e v o l k i n g ,  m a a r  e e n  ^ e d  g e w a 
p e n d e  e n  b o v e n d i e n  '  o o r t r e f f e -
I  i j  k  g e o r g a n i s e e r 1  e  t  r  o  e  .  
dx>r een scherpe (door xware straffen 
g e h a n c ' h a a f d e )  s l a & f s e h e .  d i s c i p l i n e  
recir'ld tot een machtig werktuig1, dat 
ran . één w;! den wil ,,,,/t het onner-
kommando, de regeering, gehoorzaamt. 
Wat kan een rehellische volksmeerderheid, 
mag ze ook nog zoo fel tegen de regee
ring gekant zijn, daartegen beginnen — 
zij, ongeorganiseerd, ongewapend, ver
strooid; het ieger als volmaakte organi
satie geconcentreerd in de hand der re-
gcering ? 

En over die geweldige, machtige orga
nisatie van heerschappij beschikt de bour
geoisie. Ntt" is het niet meer zoo vreemd 
als het eerst leek, dat deze woekerende 
minderheid, ondanks haar maalschanne-
lijke overbodigheid, toch nog zoo vast in 
hel zadel zit. Zij heeft zich in den staat 
genesteld, als een roofridder in een sierke 
burcht. De staat is d«s niet enkel een or
ganisatie der maatschappij, tot rege1:ng 
en ten nutle der kapitalistische belangen, 
die wij daarom in onze handen moeten 
brengen, om ze tot een instrument voor 
ons te maken. De staat is in de eerste 
plaats een instrument der bourgeoisie, om 
de massa's ontferworpen te houden, 
w a a r t e g e n  w i j  a l s  h o o f d m a c h t  
van den v ij and te strijden, hebben. 
Wij hebben niet enkel (zcoals de refor
misten ineenen) tegen de kapitalisten -
k l a s s e  o m  h e t  b / t e z i t  v a n  d e  
staatsmacht te vechten — wij heb
b e n  t e g e n  d e  s t a a t s m a c h t  t e  
vechten, Wil de arbeidersklasse meester 
worden over de maatschappij, 'dan moet 
het niet enkel sierker zijn dan de bour
g e o i s i e  h e t  m o e t  o o k  d e  s t a a t s 
m a c h t  k u n n e n  o v e r w i n n e n .  E n  
het kan de staatsmacht slechts overwin
nen, als het machtiger is, niet slechts 
d a n  d e  k a p i t a l i s t e n ,  m a a r  m a c h t i g e r  
d a n d e s t a a t .  

Dat is het vraagstuk van de revolutie, 
van het socialisme: hoe kan het prole
tariaat machtiger worden dan de staat? 

A. P. 
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(v. E.) Da hooren de Miranda en nog 
een meneer uit Amsterdam hebben dezen 
Maandag blijkens een verslag in „De Tele
graaf" weer eens ferm uitgepakt tegon 
Posthuma.... te Dordrecht. Da stampvolle 
vergadering, die onze partij daar in Octo-
ber heeft gehouden, verplichtte de Dordtsch© 
leiders der Arbeiderspartij om ook eens 
teta van actie ta simuleeren. In Dordt — 
als er géén debat ia — uitpakken tegen 
Posthuma, och, dat heeft rijn voordeden. 
— Maar het toeval wilde, dat bijna tege
lijkertijd Posthuma weer een paar diertjes 
noodig had voor zijn menagefcie. En onder 

-flie dieren bevond zich ook natuurlijk weer 
oen lid van da Arbeiderspartij. — In cle 
BijkscomAissia van Toezicht op do Sui-
kervereeniging zijn benoemd de Senator J. 
A. Laan, groot-industrieel, mi!!ionair, etc. 
te Wormerveer; W. Boissovain, groot-ka
pitalist-financier, enz. te Amsterdam, Kamer
lid ea K. ter Laan, burgemeester van Zaan

dam, lid van Tweede Kamer, enz. enz. 
— Wat zal da Baas van de Menagerie 
toch lachen, wanneer hij leest, dat ze hem 
weer gekritiseerd hebben, zijp beestjes t 

('X. N.) Uit Washington wordt door Reu-
tcr's bijz. dienst (dus een, in dit geval, 
niet heel zuiveire bron) gemeld : „Naar vér-
luidt heeft Karl Craves getracht de Duitsche 
ambassade brieven te verkoopen, dia blijk' 
baar uit Du|tsch)lfend Amerika binnenge
smokkeld zijn. De autoriteiten zijn van 
meening, dat door de arrestatie een indi
recte onthulling van een geheime verbin
ding tusschen do Duitache ambassade 'en 
Berlijn heeft plaats gehad." 

En uit New-York: „ Graves !s tegen borg
stelling vrijgelaten en van Washington naar 
New-York vertrokken. Uii verklaart, dat cle 
brieven, die hii, aan de Duitsche ambassade 
heeft getracht te verkoopen. inlichtingen be
vatten omtrent zekere fondsen, waarin met 
zekerheid van winst op de beurs gespecu
leerd kan worden, omdat !n die brieven mel

ding wordt gemaakt van Duitsche ftotiea, • 
die in de naaste toekomst zullen plaats 
hebben. — G ravee beweert tevens, dat deze 
brieven idiploiniatieka geheimen Levatten, 
welke voor de Vereenigde Stiten van groots. 
beteokenis zjjn en besdiuldigt graaf Bern-
storff ea zijne vrienden ervan, dat zij mil-
lioener dollars hebben verdiend door specu
laties in fondsen, wat hun mogelijk was, 
doordien zij vooraf inlichtingen uit Duitsch-
land biuWen ontvangen. — Graaf Bern-
storff wist, nare Graves verklaarde, reeds 
24 uur vóór anderen daaromtrent iets be-
bejidi wns, van het bezoek van de ,,U 53" 
en verdiende d'iontmgevoige geld op do 
fond&eubcurs. — Volgens een mededoeling 
van Graves zelf ea ook volgens bijzon
dere telegrammen uit Washington, zal Gra
ves niet voor het gerecht verschijnen." Of 
het waar is ? lieri'.sLyrff is voor de En
tente-lui een gevaarlijk heerschap ! Overi
gens is 't geer, kleinigheid, zoo'n Duitsche 
gestant, die nwllioenea dollara verdient met 
speculeercu door inlichtingen, die hem be
kend waren 1 Hot lijkt erg veel op de han
delingen van een zekeren minister in oen 
zeker land, wat dichter bij ons. 

[y. It.J Dr. med. M G. Sohuyten to Antwesrpcn 
deelt in de ,,N.R.Ct." het onderzoek mee. 
door heim ingesteld omtrent den physiologi-
schen voedingstoostand van Antwerpselio 
schoolkinderen uit de arbeidende klassen, 
vergeleken met dienzelfden toestand In 1912. 
Reeds in 1912 bleek dezen arts, dat van het 
achtste jaar af, een pathologische (d.i.- zie
kelijke) storing in de oorpsronkelijke voc-
ding-energic)'dezer kinderen optrad. Nu e ;h-
ter kon.t h:j pp gro d van een zeer uitge
breid ea doorwrocht onderzoek tot deito con

clusie : ,0 n z e kinderén achij« 
n e n. naar al hetgeen voorgaat, 1 a n g -
z n m e r h a n d physiologisch UIT 'FE 
HONGEREN. Wellicht niet, omdat de voed-
selbediening aan de bovolking kwantitatief 
(d.i. dus in hoeveelheid) mank gaat, veeleer, 
omdat vermoedelijk „zéker© soorièa van 
voedingsmiddelen da arbeidende klassen niet 
meer bereiken. Het sohijnt mij voor de be-
voorradingscommis&ie& ©en dringende nood
zakelijkheid te we.cn, beslist ie weten, op 

^grond van vooiralgaandelijk wetensehappelijk 
geleid onderzoek.... weike • voediiigsstbrfon 
er bij het huidige algemeen voedingsproces 
der arme bevolkingen ontbreken." 

Dr. Setmyten ziet ton slotte ook nog in 
psychische (zielkundige) factoren, aia angst 
en leed, ook van de omgeving, oorzaken, di© 
deze physiologlscho uithongering versterken. 
— Hier is dus weer oens een medisch, we
tenschappelijk getuigenis, dat inzonderheid 
da kinderen der West-Europeesche bevol
king op het moment reeds voor e'.i belang
rijk deel aan 't verhongeren zijn. — Welk 
©en vreaselijke gevolgen deze ondervoeding 
en uithRngering voor deze Jkie.dteoa -«tl 
hebbon alg zo volwassen worden, zal een. 
ieder zonder veel medische kennis treurtjpen. 
— Wat voor de Antwerpsche kinderen geldt, 
geldt natuurlijk evengoed voor de arbeiders
kindoren, althans een zeer groot deel ervan, 
in ons land. 

Het is niet alleen of hoofdzakelijk het (gil, 
d a t  d i e  k i n d e r e n  g e e n  v o l d o e n d e  h o e v e e l  
heid voedsel krijgen, wat hun ondervoe
ding en physiologischo uithongering veroor
z a a k t .  M a a r  v o o r a l ,  d a t  z i j  g e e n  g o e d  
voedsel krijgen. En dit, wij behoeven het 
zeker niet weer to zeggen, is in ons land 
veroorzaakt door den uitvoer van dia 
producten, die ons laml zelf voortbrengt. 

in de groeve, in de kuilen, 
Waai li doods-vijauden schuilen: 

Mol en luis en tor en mier, — 
In da grebbe, in de poelen, 
Waar met onrustig, krioelen 

Leven land- en waterdier, — 
In da vunzigs loopgraven, 
Iu der aarde voehte naven, 

Waer het beest het beest versllndv/ — 
In do loenscho gaten, stinkend, 
Waar de grijze larve, krinkead, 

Steeds herrijzenis begint, -— 
In do stijgende kolommen, 
Van der aarde diepo kommen, 

Waar het loofblad rottend ligt, 
En het diepgeschotcn koren 

Wordt vernietigd en herboren 
En wil sehieten naar het licht, — 

lil d'oneindiga mansaarde, 
In den moederschoot der aarde, 

Haar loopgraaf en murw» schacht, — 
In haar weeke schaamtedeelen, 
Waar de levens levens teelen 

Waar in dood geboorte wacht, — 
Van do Neva tot de Memel, 
' Van da .Toppen naar den schemel, 

Van het Noord-Atlantisch land, 
Van nlomm» komt to vloeien 
Bij het aangestoken loeien 

Vaa het juichende kanon 
Bloed van Pruisen en Franzosenj 
Bloed van mannen, diep uit Posec 
' Bloed uit purper Albion, —i 

Bloed van Serven en Gröaten, 
Bloed uil Saksen en der Stalen, 

- Overzcesche, Ganada; — 
Bloedstroom spuit uit vacht en Vrondten 
Van da duizend menschen-honden, 

Dio eikander jagen na-, — 
Bloedstraal uit da •uina Turken, 
Dia bij da nachtvurcn hurken, 

Aan do 'rotten het geweer, — 
Bloedstraal uit da vlugge Franschen, 
Stervend henen over schansen 

Bij Belfort cn St Omer; — 
Bloedstraal uit do blonde mannew, 
Opgeroepen uit do bannen 

van hot Duitsche vaderland; —« 
Bloedstraal uit de ope' slrotten. 
Bloedstraal uit do menschcn-rotten 

Van het witte Samarkand; — 
Bloedstraal uit hel groen Lithauei 
Wil bevochtigen de gouwen 

Van lieS brandend Belgium; -
Bloed en regen van bloedstralen 
Kwam uit da lichamen rtalen 
* Van hot Britsch Imperium, —< 
Bij het laffo avond-gloeien 
Poarsche bloed-zce kwam te vloeien 

Over heuvel en vallei; — 
In da slingerendo strengen 
Den bloedvaten die zich mengen. 

Wordt do aarde roode brei: —t 
Want de bloed-ze© is gekomen, " 
Woud en heuvel worden stroomen! 

En da bergen staan gedekt, — 
Da oude aarde wordt verdronken, 

Do oude aardo ligt verstonken. 
Da ouda aarde wordt verdrekt, —< 

Schemering komt neergezonken 
Op de velden, dia vol stronken 

Mensehen ligt, gezaaid als kool; -« 
Uit da velden gaat opstijgen 
Een verpestend adem-tuitf,~ 

Al.t uit rottende riool, — 
iiu uil d'adent zelvo rijzen 
Misgeboorten, dii aanwijzen. 

Onttrokken van nevelliug; -> 
Dezo hullen zich in mantels, 
Maken met hun voeten trantels, 

Huu. gestalten zijn gering, 
En zi] drijven zonder steunsel, 
En hun monden geven kreunsel, —, 

Doo-da monden, stijfeel-blauw, —. 
En zij drijven in om-waren. 
Maken allerlei gebaren, 

Alsof mond iets spreken wou; —^ 
Maar zij kuunoa niet, zij spreke» 
Aid doofstommen met het teeken. 

Vingervlugge, in de lucht, 
Buige® tot elkander, gi-oeten 
Me; hun hoofden, want zij moeten * 

Spreken in een snello vlucht; 
Van al wat zij wijzen henen 
Op da ganseho aarde, gcene • 

Is cr, dia den tekst vertelt.. 
Want uit bloedig afgerukt© 
Jtembra, lillend en verplukt©, 

Is hun lichaam saamgesteld — 
Weten niet meer, dat zij wnronj 
Eertijds, Serven of Hongaren, 

Wezens uit Croaten-land, 
Bouwers van hel groen Chamipagn* 
Inboorlingen van Gteirmanje 

Of het witte Samarkani; ~ 
Bij het nevelig herlgven , 

Alla taal is opgeheven. 
En zij zien elkander aan; 

laiei is, wat allen waxen: 
Franschen, Duitschers en Bojaren ~r 

En nu zijn zij opgestaan. 
Wal zij waren, is vergeten, — 

Weten niet meer, lioo zij lieeten. 
Kennen nu 'geen vaderland, 

Weten dit alleen to zeggen, 
Dat zij. Broeders waren, leggen 

Op da schouders broederhand, 
Kussen elkaar'a veega lippen, 

Heffen di-oef da mantel-süppcnr -« 
Hun gebaar is een geschrei 

En hun oogen gaan ta wecnen 
En zij donkren langzaam honen 

Naar der aarde roode brei. 
Naar da groeven, naar da kuilen, 
Waar al,3 doods-vijanden schuilen: 

Mol cn luis en tor en miorT — 
Naar d>i grebben, in da poelen, 
Waar bij onrustig krioelen 

Leven land- en waterdier; — 
Naai da vunzige loopgraven. 
Naar der aardo diepe naven, 

Waar het bec3t het beest verslindt; — 
Naar dn loenscha gaten, stinkeild. 
Waar da grijze larve krinkend 

Haai herrijzenis begint; — 
Naar da stijgecda kolommen 
Van der aarde vocht© kommew. 

Waai het loofblad rottend Ugt 
En het afgeschoten koren 
Wordt gespleten eD herboren, 

Op to schieten naar het licht; —i 
Naar d'oneindiga mansaarde 
Ia den moederschoot der aarde, 

Haar loopgraat' cn weeko schacüï, 
Waar da dieren dieren teelen 
En den menscb gebooTta wacht 

'A. VAN COLLEM. 
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Opstand petroleumslaven.

.

D E  T R I B Ü \ 1 E .  

TWEEDE KAMER. 
 

Zooals Zooals wij wij reels reels verwachtten, verwachtten, ia ia het 
aniendteme.it-I.ohman, dat de invoering van 
meervoudig ste.nrecht mogelijk malden wild», 
verworpen, en wel niet 44—36 etemmen 
(lin s iegen rechts) ; het aru«adement-Troel-
é-ira v. erd aangenomen. In de discussie 
vond de heer de Savornin Lobman gele
genheid te wijden op de overeenstemming 
van zijn amendement met hetgeen oiatrent 
het vrouw eakiesrecht wordt bepaald. De 
heer Troelstra ging op dat betoog echter 
wiiselifk niet in. 

Vervolgens werd het gisteren .afgebroken 
leoat over de evenredige vertegenwoordi
ging voortgezet. De bezwaren, gisterendoor 
den heer \an Idsinga tegen dt etekel ont
wikkeld, ziin voor esn groot deel van theo-
reischen aard. Deiie christeli I;-historische 
if e-'a&rdi e, wij wezen er reeds ee.der op, 
Ls een der zeer weinige Kamerleden, die 
zich nog do weelde van theoretische be
schouwingen 'veroorlooft. Hij is een ouder-
wetsch staatsman, conservnticf in hart en 
nieren, en vindt 't vreeselijk, dat door de 
evenredi . e vertegenwoordiging feitelijk het 

«partijwezen officieel wordt gesanctioineerd. 
Mar.r de moderne politici houden zich 

met die theoretische bespiegelingen niet op. 
l)e heer Rink, die in een uitvoerige rede 

'den heer v. Idsinga beantwoordde, ging op 
te theoriën nauwelijks in; maar -hij stond 
eterk in de aanwijzing van de onmiskenba
re pra t sc' e voordooien van het stelsel; De 
voornaamste grond — theoretisch en prak
tisch — is voor den heer Rink deze, dat 
de evenreti.-e vertegenwoordiging „het ge
wag" van het parlement versterkt. 

„Het wekt — zoo vond de liberale pud-
mintater — het politieke leven op en daar
door wordt de oorzaak weggenomen, dat 
het in ons land op zoo menige plaats is 
ingedommeld". 

n bij herhaling betuigde de spreker, 
„dat het gezag van. het vertegenwoordigend 
lichaam er door wordt verhoogd". Dat is 
het, wat het imperialisme behoeft en ver
langt : verhooging van liet aanzien van het 
parlement in de oogen der massa, opdat cl 
hare krachten in dienst van den imperialis-
tischen staat worden gesteld. 

De heer Alberda, op zijn beurt, achtte 

het grootste ^oordeel der evenredige verte-
woordiging, dat zij de herstemmingen af
schaft en d)at zij „aldus de mogelijkheid 
opent tot het voeren van een meer prinei-
pieelen strijd'*. Het was stellig zijn bes'enkt 
Marxistisch hart, dat de verzuchting slaak-
te, dat men thans „het met de program-
oischen op een accoordjö moest gooien, 
schipperen moet met bet program, wil men 
niet allen kans op een goeden uitslag be
derven". 

Het is er natuurlijk naar, wat men een 
„goeden uiteéag" noemt. Wie alleen oog 
heeft voor de vergrootïng van de werkelij
ke maciht van het proletariaat, door socia-
listischen strijd tegen het kapitalisme, die 
sofhippert niet met programs ; die ziet den 
besten uitslag in de beginselvaste scholing 
der massa's. Mfcar in des' heeren Albarda'a 
partij noemt men dat geen goeden uitslag ; 
daar is het eenigo ideaal zooveel mogelijk 
zeteltjes bijeen ta scharrelen. Daar schip
pert en scharrelt men net programs en be
ginselen. De politieke figuur vaaj den heer 
Albarda, de beschermeling der Twentsehe 
fabrikanten, is esn levend getuigenis voor 
deze praktijk. 

De heer Albarda heeft ons inmiddels ver
zekerd, dat zijn partij „vurig verlangt" 
naar een pTuicipieelen strijd, „van het be
gin tot het einde". Nu zullen wij dus de 
revolutionatro politiek van de S. D. A. P. 
te zien krijgen. 

Gelukkig zijn wij haast in den Sinter-
klaasti d en kunnen wij zingen : vol ver
wachting klopt ons hart... 

Het eind van het- lied was, dat professor 
Eerdmana zijn amendement introk en het, 
artikel werd aangenomen. 

Daarna sprak de heer Schaper een kort 
woordje over de Eerste Kamer- Wel verre 
van de Eerste Kamer af te schaffen, be-
oogcn de regeeriïigsfv'oerstelicn dit lichaam 
nog eonigszins te versterken. Het protest 
van den heer Schaper had echter wel onge-, 
aproken kunnen blijven,' daar hij eindigde 
met' te zeggen, dat hij en zijn* partij hun 
verzet zouden uitstellen tot „een volgende 
Grondwetsherziening", — dat is misschien 
weer over 25 of 30 jaar ! 

Wij deuken, dat de heer Albarda, die 
zooeven over het schipperen met partijpro
grams had gesproken, bij dit betoog van 
zijn partijgenoot Schaper, gemeesmuild zal 
hebben. 

 
In Oii..e afdeling weru een voorstel 

vciv, ij.cn, ctat zoveel mogelik samenwer
king n.et a.ien bij het Rev. Com. aange
slotenen bij de Ka-ihJiverkiezingen wilde, 
niet alleen dus met de chr. soc. Men 
meende, dat het in de praktijk toch op 
hetzefcle neerkwam. — Maar dt is toch 
nog zeer de vraag en in elk geval zou 
een dcrgelike fcrmuleerirg praktiese voor-
deeten brengen. 

M. i. moesten wij zelfs zooveel mogelik 
het voorsel in de Rev. Comitees en de 
daarbij aangesloten organisaties aanbangi g 
maken, om vanwege de komitees kandida
ten te s.efen, respectieveük altans tot kan
didaatstelling door de apare organisatie 
in samenwerking met een eventueel be-
s'.aande afde ing van ons cf dé Chr- Sec. 
ter plaa se. En wil ook de hele organi
satie niet, dan tcch misschien een groep 
ervan of ook maar een enkeling. Altijd 
dus na gezamenlik overleg kancjdaai-
stelling van een van ons of •— een van 
gen. Want wij horen bijeen. 

Bezwaar van onzen kant zullen de 
meesten wel niet hebben. Zoa's b.v. v.W. 
onlangs schreef, de verkiezingsstrijd is 
maar een deel van c-e algemeen®. Dat het 
op bet ogenblik zo is, blijkt al uit de 
leuzen, die wij willen aanheffen : tegen 
honger en oorlog., Op het ogenblik al-
tans gaat het dus om hetzelfde als in de 
dagelikse s'Tijd. Zouden we dan niet ook 
hierin samenwerken met dezelfde groenen, 
die geregeld onze verbondenen zijn ? — 
En in de toekomst ? Zijn het niet juist 
wij,, die er voortdurend op wijzen, dat 
deze oorlog geenszins „de laatste" is en 
dat ook de economiese ellende er niet 
bevend minder op zal worden. Dat het 
imperialisme met maar ereis een poosje, 
maar 'blijvend alles opslokt voor zijjn strijd 
en dus de arbeiders blijvende' ellende wil 
brengen ; dftt deze hoogste yorm van ka-
pitalistiese concurrentiestrijd ook het ge
weldigst aanbotst, en steeds geweldiger, 
tegen het belang van het proletariaat bij 
internationale samenwerking, dat juist deze 
laatste gewe'dlge steigering van het kapi-

. talistiese strijdros, deze laatste ontzettende 
dodendans van het nu waanzinnige oude 
productiestelsel, de massa's de wil naar 
het nieuwe socialistiese systeem zal cp-

 

— — En En wat wat voor voor voordeel voordeel zouctt zouctt gij" gij" clan clan 
daarin gevonden hebben? 

— Dat zou rechtvaardig geweest zijn. 
— Alsof de rechterlijke organisatie van 

nu iets met die rechtvaardigheid te maken 
beeftl zeide Nekhlud'ov. 

— En welk ander doel gelooft gij, dat v.e dan heeft? 
— Zij heeft tot eenig doel eeii orde van 

zaken fe handhaven, die gunstig is voor 
«en zekere maatschappelijke klasse. 

— Dat i» iets nieuws voor mij, ant
woordde glimlachend Ignatius Nileforovitch. 
Dat is niet de rol, die men gewoonlijk aan 
de Justitie toeschrijft! 

— In theorie, neen; maar in de praktijk 
Is het zoo, daar heb ik mezelf van kunnen 
overtuigen. Onze gerechtshoven dienen slechts 
om de maatschappij in haar tegenwoordigen 
staat te handhaven, en daarvan komt, dat 
zij evenzeer hen vervolgen en straffen, d-ie 
onder het algemeene peil zijn, als zij, 
die erboven zijn pn de maatschappij tot hun 
peil trachten op te heffen. 

<r* Ik Biag u niet laten zeggen, dat de 

dringen ? Daartegen en daarom begint 't 
nu te gaan. Onze leuzen zijn, nu blijvend, 
zullen zich alleen nog verdienen in den 
strijd, ook wel bij ons zelf. 

En men weet dat ook onzes nu syndica--
lisüese makkers die aanheftten en willen 
verdedigen. Wat oncfcrsdieidt ons dan 
principieel van hen ? Dat. zij het parlement 
niet als tribune willen gebruiken. Maar 
dat is getn motief om ons verefcr te laten 
verdelen. We doen het dan ook niet in de 
dagelikse strijd. Waarom dan bij de ver
kiezingen ? Zover het niet hun schuld is, 
moeten alians wij proberen ook hier to* 
eenheid te komen- En waarin berust dan 
nog het „principiële verschil ?'.' Zover hun 
inzicht nog niet klaar genoeg] fs, val het 
dat in den strijd wel worden — zoo moet 
het immers bij ons zelf ook 'gaan? En 
laten enigen maar zeggen: „die vrijen 
zijn principieel van ons vejsdiilijend in 
hun politiek, want ze zien het parlement 
niet als het centrum vare dte politieke 
macht der bourgeoisie en dus ook van 
den politieleen strijd." Wij wejen a^en 
dat de machten beiderzijds nu buiten het 
parlement liggen, het bankkapitaal ener-, 
de arbeidersmassa anderzijds, dat liet par
lement slechts een middel is (maar een 
dat ook wij Willen gebruiken, ter wekking 
der massa?s), dat het overwinnende pro
letariaat mettertijd zelf wel zal zorgen 
door de vertegenwoordiging die het nodig 
heeft ter regeling van den arbeid. Al'en 
welen we ook dat hervormingen in ons 
belang slechts door onze eigen macht, het 
proletariaat, zelf, kunnen worden afgedwon
gen, en dan zouden onze syndicalistiese 
makkers de vruchten van die overwinning 
tcch evengoed willen binnenhalen als ze 
het als vertegenwoordigers in een Ioon-
geaing doen. -r- Ook dat ze in alge
meenheden zouden blijven steken geloven 
we niet. Zooals ze ook nu met dè cn-
zen de taktiek van de heersers nauwlet
tend gadeslaan en ze op vergaderingen, 
enz. in details bekritiseeren, om zo door 
de feiten van den dag de nog sluime
rende arbeiders te doen wekken en de 
strijders te verzamelen, zo zullen ze het 
ook daar doen. En voorzover niet. dan 
blijft nog altijd hun negatieve houding 
een winst, zij 't, ook dan een kleinere, 

voor het socialisme: tegen elke positieve 
houding van een heel- of hall-booirgeöis 
immers een bedreiging. 
\ Onze pgn. zullen het wel willen. Maar 
heelt het prakties nut er in de praktijk 
mee te komen aanzetten ? Dat het geen 
bezwaar zou hebben dit te doen blijkt 
b.v. hieruit, dat men van gene zijde ook 
indertijd in de S. A. V. met voorstellen 
kwam om de individuele dienstweigeraars 
te steunen, hoewel wij als partij het 
daarmee evenmin eens waren als zij het 
met deze takliese kwestie zijn. Maar, al 
was 't nu nog zo mooi, wat voor nut 
zou het voorstel hebben? . 
' Om te beginnen bood het voorstdien 
zelf ons een krachtige gelegenheid, onze 
medestrijders in te liditen over onze oog
merken in dezen en henzelf tot düscussie 
erover te wekken. Hébben de onzen niet 
indertijd net 700 in het N. V. V. gehan
deld, waar zij, ook zelfs nadat het li
chaam als geheel zijn medewerking aan 
de anti-duur-e-beweging had geweigerd, 
toch nog als leden in hun organisaties 
daartoe opwekte?... En wat zullen onze 
syndicalistiese makkers gaan zien ? Zii zul
len zien dat wij de parlementaire striid 
niet als een aparte beschouwen, een jacht 
op zetels, waar achteraan we ook hen 
en anderen graag zouden wilden hebben 
om onZe partijmscht te versterken ; maar 
dat we het in'egendeel voelen als een nood-
zakelik onderdeel van den algemee-
nen strijd die ze zelf met ons mee voe
ren, en niet als partijzaadje;. dat onze 
partij een werktuig voor het socialisme 
wil zijn en is, geenszins omgekeerd! de 
strijd wil om de parüj. Zij, zullen veel 
eerder inzien dat ze bij ons horen ook 
daarin, als wij hun zo tonen met hun, 
te willen zijn, ook hierin. Zij deen ter 
versterking van het prolelaillaat wati de 
bourgeoisie zo vaak ter zijner verzwak
king doet: het vertrouwen, n.1. voor dit 
strijdmiddel, winnen van dtee arbeiders, 
door ze zelf tot medewerking te roepen. 
En al zullen ze niet allen willen, dan 
alfans sommige groepen.- En zöfs die 
gekant blijven tegen afvaardiging naar het 
parlement :• zelfs de stevigste tegenstan
der daarvan (E. B.) moest in (ziin aan
vallen in de Tribune het gewicht van de 
verkiezigsstriid voor de propagahda er
kennen. Ook zelfs met die mensen is m.'i. 
samenwerking ook .in dezen tot zekere 
hoogte mogelik. Zij zouden alians geza
menlik vergaderingen kunnen beleggen, 
waarbij de fceide sprekers toch in hun 
strifdredes een lijn zouden vólgen, maar 
alleen op dit spe.iaie punt van lacëek 
twee tegenoverelkaarstaande inzichten zou
den ontwikkelen. Het gehoor zou dus in 
elk geval een revcl.. soc. scholing krij
gen, en over het patlemeatalrisme altaus 
nadenken, allicht ook gedeelteJiik onze tak
tiek volgen, en anders — altaas niet de 
bourgeoisie steunen ! 

En wat een bredere armslag zou het 
ons zelf bij de verkiezingen niet kunnen 
geven i Dor<t...ctó heeft uns geleerd hoe 
wij, ook waar wij geen afdeling hebben, 
mei succes kunnen optreden. In tal van 
streken waar wij niet zitten,, maar wel 
vrije organisaties bestaan, werd de ver-
kiezingstijd zo toch voer ïevolullonaire 
propaganda gebruikt, op menige plaats 
allicht deze strijdvorm zelf meegestreden, 
overal opgetrokken tegen de kapitalishese 
overheersing, de arbeiders wakker geschud 
en verzameld onder eigen -onafiiankelike 
vaan. En dan, een deel der vrijer, die 
niet mee wil doen, onze propagandisten 
zouden die aliana ai voorbereid vinden, 
ze hadden de kwestie pas nog eens ern
stig overdacht, zodat een disciiEGie m<et 
de onzen dan veel meer nut Leeft. En 
voor onze zwakke afdelingen, welk een 
steun is daar ieder die van begin af mee 
wil werken. En overal: onze mensen zijn, 
dan niet meer hei kleine troepje die het 
werk alleen moeten opknappen, mede voor 
die vrijen en anderen die toch wél met 
ons willen meegaan ook in deze kwestie. 

En hoe anders voelen we ons'! We 
zijn niet meer de aparien, die ons van 
onze medestrijders afzonderen om ie's bi-
zonders te gaan doen, iets wat wij1 ook 
zoveel beter weten, wa worden niet als 
vreemden ontvangen die voor hun apart 
zaak'e wat komen vnagen. Want we weten 
dan dat we samenwerken met allen die 
zich met onze taküek konden verenigen, 
en ook die dat niet konden voelen daar 
niet als een hun vreemde partij komen, maar 
als hun, alleen op dit punt andere tak
tiek voor beier houdende, makkers. Wij 

zijn dan niet speciaal afgezonderd met de 
wel kleinburgerlijkste greep van de bij hei 
Rev. Com. aangesloten organisaties, de 
Chrisiensociaiisten, wat bij menigeen tot 
onjuiste beoordeling van onze p oiitieke 
grondslag aanleiding geeft en zeifs som
mige pgn. een weinigie bedenkelik schijnt 
voor ons principieel klassestandpunt, maar 
we trekken de lijn waarlangs we met 
dezen samenstrijden zóver mogelk door, 
tot alle medestanders in enze -dagelikse 
strijd, zover zij willen. Zö voelt dan 
ook iedereen dat de enige, lijn ivoor ons, 
ook in de stembusstrijd is: de daadwer-
kelikheid van de klassenstrijd, de aanval 
van het proletariaat op de imperialistiese 
roofdieren, de tot daad wordeinde wil 
naar het Socialisme. j\nders. 

Amerikaansche Brieven. 

het is een umsteliende ervaring, dat ik 
vrijwel iedere brief zou kunnen beginnen 
met de vermelding van een geval, waarbij 
de arueiders in, de uitoetning van hun 
zoogenaamae grondwettige rechten als 
vereeniging, vergadering, steking, enz. 
door de moordenaarspolitie van & groot
kapitalisten worden gewond cl gedood. 

Nu heen zich het gebruikelijk drama 
v/eder op grocte sciiaal afgespeeld te 
Bayonpe, onder de rook van New-York, 
waar een paar duizend slaven van dsn 
petroleumkoning Rockefelier tot staking 
overgingen. Hoewel deze arbeiders, die 
tot de ongeschoolden behoorden, niet wa
ren georganiseerd, werden toch door een 
commissie in allen vorm de eischen ge
steld en eerst na weigering daarvan gmg 
men tot staking over. Reeds voor het zoo
ver was gekomen, had de maatschappij 
boven het gewone aantal gewapende 
wachten, een groot aan ral private politie
mannen kien -,,inzweren" en kc-n men in 
de burgerlijke bladen lezen, dat dit aantal 
zoo groot was en de bewapening zoo 
prima, dat bloedvergieten als in dit voor
jaar terzelfder plaatse, zou worden voor
komen. Dit duistere bei écht heeft men 
dan zoo te verstaan, dat de kapitalisten
knechten zoo snel en moordend zullen 
optreden, dat er wel geen bloed zal 
\loeien van de dienaren van het kapUaal. 

Reeds bijna onmiddellijk na het uiitbre-

un ! het gewone peil zijn ! De measchen. die wij 
ver0orderten, zi.in voor het meereadeel het 
schuim der maatschappij. 

— En ik. ik ken boeven, die onvergelijke
lijk ver boven hun rechters staan ! 

Maar Ignarius Nikeforovitch, als iemand, 
die niet gewoon is, zich het woord te laten 
ontnemen, ging voort met spreken, zonder 
naar Nekhludov ta luisteren tot groote ver
ontwaardiging van dezen. 

— En dan mag ik u net zoo min laten 
zeggen, ging hij voort, dat de rechtbanken 
ten doel hebben den tegenwoordigen staat 
van zaken te handhaven. Do reöhtbanken 
hebben een dubbel doel ; ten eerste te ver
beteren..... 

— Pradhiig die verbetering, die het . ge
volg is van het gevangenisstelsel ! riep Nekh
ludov uit. 

— In de tweeöe plaats onschadelijk te 
maker die verdorven en verstompte wezens, 
die een bedreiging zijn voor het sociale le
ven, 

— En ik zeg u, dat deze rechtbanken 
geen van beide deze doeleinden voldoen! 
Redelijke straffen zijn er slechts twee, d'e 
twee eenige die men vroeger bezigde: ' de 
•zweep en da dood! 

— Waarachtig, dat zou ik niet ver
wacht hebben, u te hooren zeggen? 

— Maar natuurlijkt Een mensch pijn te 
laten lijden, om hem te beletten _ nogmaals 
een daad ta begaan, waarmee hij die pijn 
verdienrl heeft, dat i3 redelijk; en een mensch 
het h-oofd af te sniiden, omdat hij gevaar

van Samuel Gompers een offideele ver
klaring uit, dat zij ae beweging niet koa 
steunen, omdat de heeren aioe.«ss6eiüers 
van de A. F. L. (AmerJkaatnsche federatie 
van den arbeid) de metuoUen vari ae sha
kende, ongeorganiseerde arbeiders niet 
)kenden goedkeuren. Men moet -namelijk 
weten dat deze staking uitging van ce on
geschoolde arbeiders voomameijk bestaande 
uit Hongaarsche, Italiaansdie, Pooische en 
andere slecht betaalde en behandelde ar
beiders, die over het algemeen nog geen 
Amerikaansche burgers zijn en door de 
gezeten Amerikaansche vakarbeiders als 
volstrekt minderwaardig worden beschouwd 
De „blanke"' arbeiders, zoo noemen zch 
deze verwanten burgerlijke arbeicers ter on
derscheiding van hun Itaiiaansche, Einsdie 
en Russische „broeders," die in dezelfde 
onderneming werken deden dan ook aan 
de beweging niet mee. Wel waren zij 
tijdelijk werkeloos, omdat de werkp assisen 
.werden gesloten, maar zcodra de deuien 
weer open giogen melden zij zich onmid
dellijk weer aan. 

En telkens weer is men verbaasd en in 
bewondering over den moed en solidari
teit die de ongeschoolde arbeiders bezielt 
in hun strijd tegen de overmachti ge trust, 
waarbii ze telkens weer worden verlaten en 
verraden door hun „blanke" medewerkers. 

En wat hebfben nu de Amerikaansche 
socialisten te zeggen ? Wat zegt b.v. de 
„Cair, bet officieele dagblad van de partij. 
Geen woord van afkeuring natuurlijk tecren 
het verraderlijk in den steek laten door de 
A. F. L. Van de drijfjacht met ongeveer 
300 zwaargewapende politiemannen, dood 
en verderf verspreidend in de aïbeiders-
wijken wordt gezegd : „a's het niet zoo 
tragisch was, had he; veel van een „orsera-
klucht." En 11a verklaard te hebben dat bet 
bezielend was de heldhaftigheid van d< 
stakers in hiui hopelooee zaak gade te 
slaan volgt dan een soort boet-predikatk 
als volgt: „Zij hebben nog n'et ontdekl 
met welke wapens dit systeem kan worden 
overwonnen, zij hebben nog niet uitge
vonden wat het Staatsbestuur eigenliik be-
teékent, wat de vakbeweging eigenlek be 
teekent en hoe te organiseeren ai de or
ganisatie te behouden. Er is zoo verr-hrik* 
kelijk veel, dat deze arme arbeiders no^ 
niet hebben uitgevonden, er is nogi zooi 
veel, dat in hun vermoeide, ondbordrin^ 
bare (heavy) hersenen moet worden ge
stampt. En men kan veilig voorspellen, 
dat, zoolang ze geen beter gebruik maken 

-f 3 - . van hun hersenen... enz." 
ken van de staking had er dan ook reeds Als men nu weet, dat deze arbeiders, 
een boising plaats natuurlijk zcogenaar eenvoudig niet als burgers worden toe-
liifoP?/Ylr+ /lorir rllo orllflïHpfo nAliüiA liv i„, . J. , _ _ • >. * uitgelokt door de arbeiders. De politie hée< 
zich daarbij gced verschanst in een bafoie. 
cade en doodde twee personen, terwijl u & 
twintigtal werden gewond, cngeacht klein'J-
re kwetsuren. De polne had als gewoon
lijk slechts enkde licht gewoncfen. 

De woede van de aibeiders werd zoo 
groet' dat ze de politie uit de arbeiders
wijken wisten te verdrijven en het statig __ 
bezett-n, wraar een tie n met onderknifi'^eüïk:. aicde-. een van 
en nieuwe moordenaars zou aankcnWiV. i(Cair' deze lieden durft hoonen onaer 
De spoorwegmaatschappij vond het dan 
ook geraden geen treinen meer te Boyonne 
te laten stoppen en de arbeiders waren ge
durende 24 uren meester van het station. 

Daarna was de politie versterkt en werd 
een ware drijfjacht gehouden. Niemand 
mocht zich op straat vertoornen of aan een 
venster en verscheidene salvo's werden af
gegeven met als resultaat nog een paar 
dooden waaronder een advokaai die «iet 
de staking niets had te maken, ve"e gewon
den en nog grooler aantal arrestaties. Alle 
huizen werden qnderzocht en Se nolltie 
had het speciaal gemunt op cafés waar 
arbeiders gewoon waren samen te komen. 
Niet minder dan dert'en dergelijke inrich
tingen werden door de politie totaal ver
nield. Alle voorraden, glaswerk, meube's, 
enz. werden stukgeslagen onder het voor
wendsel dat niet voldaan was aan een zoo 
juist uitgevaardigde order tot sluiting van 
alle'' cafés. Op deze wijze wordt het recht 
van vergaderen ook voor de toekomst 
Uiterst bezwaarliik gemaakt. De caféhouder 
van een locaal dat als hoofdkwartier van 
het stakingscomi'té werd aangemerkt, werd 
bovendien met eenige familieleden gevaatgen 
genomen, nadat al zijn hebben en houden 
was vernield. 

Thans heerscht -een zoodanig schrikbe
wind dat eeenerlei uiting weer mopelrk 
is en zal men er ongetwijfeld in slapen de 
beweging wederom den kop in te druïden. 
En terwijl de-e feite klassenstrijd in vol
len gang was en dooden en gewonden de 
straten bedekten vaardigde de vakcentrale 

gelaten, dat organisatie voor hen eenvou
dig onmogelijk is door een meedoooen-
toos stelsel van terrorisme ea spionage 
en dat, als ze spontaan in verzet komen, 
het eeuigie verzet dat voor hen mogelijk 
is, zij, de ijzige onverschilligheid en, het 
laffe verraad van hun mede-arbeiders te
genover zich vinden, cfen moet men toch 
wel den treurigen moed bewonderen, waar

de hoofdredacteurs van de 

lijk is VOOT andere menschen, dat lieeft ook 
zin. Maar wat voor zin beeft het, zich van 
een mensch meester to maken, die reeds 
verdorven is dooi do luiheid en het slechte 
voorbeeld, hem in eon gevangenis op te 
sluiten, waar luiheid voor hern een nood
wendigheid wordt, en waar de slechte voor
beelden hem van alle kanten omringen? Of 
wat voor zin steekt er in hem op staats
kosten tc teansporteeren, ik heb hooren 
zeggen, dat het niet minder dan 500 roe
bels per hoofd kost, van goevemernent Ir-
koetsk, o! dai van Koersk... 

— Hetgeen • niet verhindert, dat de lui 
bang zijn voor die reizen op kosten van 
den staat en dat wij zonder de gevange
nissen niet kalmpjes hier zouden zitten, 
zooals wij nu doen. 

— HetgeeJ, niet verhindert, dat gij; mot 
uw gevangenissen, in 't geheel n'i< t kunt 
beweren, de samenleving te beschermen; 
want die lui, die ge in de gevangenis stopt, 
komen er vroeg of laat uit; en het stelsel, 
waaraan go hen ondcrwea-pt heeft slechts 
texj gevolge, hen nog gevaarlijker te ma-
Ispn. 

— U wnlt zeggen, dat ons strafstelsel 
dient verbeterd te worden? 

— Wel zeker nitft 1 dat zou moodelooze 
moeite ziin. MOt de gevangenissen to willen 
verbeteren, zou men nog^ meer geld ver
spillen, dan men tegenwoordig verspilt met 
het openbaar onderwijs te verbreiden, en het 
zouden alweer de arme drommels zijn, die 
.het moesten betalen. 

—> Maar wat wilt u dan gedaan hebben ? 

verwijzing naar het sembiljet en de ver
ouderde en volkomen verburgerlijkte ver
men van vakorganisatie 

Men ziet hier zoo duidelijk het uiteen
vallen van de arbeidersklasse en hun so«-
cialistischen aanhang in twee deelen: eén 
deel, dat zich krampachtig vastklampt aan 
enkele verkregen rechten en voordeden, 
ook wanneer de rechten van, hun betee-
kenis steeds meer verliezen en de voor-
deelen tot nauwelijks zichtbare afmetingen 
inkrimpen, en één deel, dat niets heeft te 
verliezen dan ketenen en dat bereid is den 
zwaren strijd desnoods alleen te voeren 
en zich in dien strijd te vormen en te 
organiseeren. Het zijn de vormen van 
strijd, die onder het Imperialisme tot de 
eenig mogelijke worden, en die zich nog 
moeten ontwikkelen tot een werkelijk krach-
tig en bruikbaar wapen in den klassen
strijd. Maar ongetwijfeld zuben zeer 
velen, de nu verwaten neerzien op de 
gebrekkige methoden van de ongeorgani
seerden, al zeer spoedig door de ver
snelde maatschappelijke ontwikkeling aan 
den lijve waarheden ondervinden, die nu, 
om met den „Call''-redacteur te spreken, 
niet in hun ondoordringbare hersenen 
kunnen worden gestampt. 

Een gevoelige les wordt thans reeds 
ondervonden in de stakiftg van de tram
beambten in New-York, waarop ik echter 
lever terugkom, nadat deze strijd, welke 
eveneens is gericht tegen de groote geld
machten van Rockefelier en Morean,, .al 
zijn beëindigd. s. J. R. 

Dat men Iedereen om hals brengt ? Of wel 
dat men, • gelijk het onlangs ren uitstekend 
staatsman voorgesteld heeft, den misdadigers 
de oogen uitsteekt ? vroeg IgiTatius NföMo-
rovitch met een gedvv-oncen glimlach. 

— Dat zou wre^d zijn maar dat zon ten
minste zin hebben ! Terwijl men thans doet, 
wreed is, en heelnmaal geen zin heeft. 

— Maair ik zelf maak deel uit van die 
rechtbanken, waarvan rrii zoo spreekt ! zei-
do Ignatius Nikeforovitch, bleek wordende. 

— Dat, dat ia uw zaak!* Ik bepaal mij 
er toe. aan to wijzen, wat ilc niet begrijp. 

— Er zijn heel wat dingen, die gij niet 
begrijpt Izeide Ignatius Nikeforovitch mot 
bevende stem. 

— Ik heb gezien, hoe in het Hof van Assi-
zen een substituut ziin best deed een onge-
kikl icen jongen veroordeeld te krijgen, cüe 
bij elk man Van een weinig eerlijkheid, 
slechts medelijden zou opgewekt hebben. 

— Ik zou het ambt niet uitoefenen, dat 
ik uitoefen, indien ik niet van de wettig
heid ervan overtuirrd' was ! antwoordde Ig
natius Nikeforovitch en hij stond op. 

Nekhludov meende ieta onder, bet lorgnet 
van zijn zwager to zien schitteren. ï.fn 
God, ik hoop, dat 't maar geen traiyn zijn, 
dacht hij. . Maar het waren werkelijk tra
nen, tranen van spilt en van vernedering. 

Ignatius Nikeforovitch ging naar het raam, 
haalde zijn zakdoek te voorschijn, wischte 
zijn lorgnet af, en tegelijkertijd wiKchta hij 
zich de oogen af. Daarop ging hij op dè 
divan zitten, stak een sigaar op, en zeidie 
niefa meer. 

INekhludov voelde zich geheel droevig et 
beschaamd bij do gedachte, dat hij ziin zwa 
ger en zuster zoo had gekwetst, en nog 
des te meer, omdat hij wist, dat hij, daar 
tuj den volgenden morgen vertrok, geen ge-
legeiiheid meer zou hebben Jhen nog eens 
te zien. Hij najn afscheid van hen na eeni
ge alledaagsche woorden en ging naar huis. 

Wat ik gezegd heb, is •oissihion 
waar, zeide hij in zichzelf; maar in ieder 
geval had ik zóó niet tot hem moeten spre
ken. Bepaald, de verandering, die ra mij 
heeft plaats gehad is nog niet zeer diep, 
dat ik me zoo heb kunnen opwinden ei, Ig-
natius «oo wonden, en zooveel verdriet doen 
aan m'n armo Nata! 

IX. 

Het konvooi van ballingen moest den 
volgenden dag om drie uur van het sta
tion vertrekken. Nekhludov beloofde zich 
zei! 's middags voor de gevangenis te zijn, 
om het te zien uitgaan, en te vergezellen 
tot aan de spoor. 

Terwijl hij zijn papieren schikte, alvo
rens naar bed te gaan, kreeg hij zijn dag« 
boek in handen, en hij kon niet nalaten, 
de laatste -innen er van over te lezen 

VWordt vervolgd). 
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Laatste Oorlogsnieuws. 

Uit Pelersburg wordt aan de Fransche 
Wrden gemeld, dat bijna alle Russdscfhe 
strijdkrachten van het Kaukasische front 
naar liet Roe eensche front zijn gebracht. 

De Russische Rjctsj jreldt de oproeping 
van alle Russische lichtingen tot en met de 
in 1886 geborenen. 

Do Engelsehen veroverden aan de Stro©-
ma Barakli Dzoeuia. 

Da Roeineruërs zijn uit Tergun Jiu te
ruggetrokken. 

De Oostenrijkere behaalden kleine voor-
deelen bij San Marco ten O. van Görz. 

Het Engelscho s.s. „Trevannick", het 
I) enscha s.s „Therese" en de Engelscbe 
schoener ,,Earl Kitctener", zijn getorpe
deerd. 

Een vertegenwoordiger van het Roemeen-
che hoofdkwartier is in Londien aangeko
men. 

D« Fransche vlieger Beauchamps vloog 
var da streek van de Somme tot Miinehen, 
Vierj daa? bommen en bereikte over de 
Alpej) heen Venetië. 

De „Agente des Balkans" . meldt uit Boe
karest, dat al de graanvoorraden van het 
district GonsUmza bij de nadering van de 
Bulgfcaj-sch-Duitsoht troepen op wagens en 
in sloepen geladen konden worden en in 
veiligheid: gebracht. De Duitschers hebban 
geen korrel graan in de stad gevonden. 

De De Oost-Pruisische Oost-Pruisische burgers, burgers, die die na na d^ d^ 
Russiselien aanval zijn medegenomen naar 
Rusland, mogen weer voor een deel naar 
Duitsehland terugkeeren. De mannon tus-
Bchen 17 en 50 jaar, ilie dienstplichtig zijn, 
echteff niet. 

Uil dit bericht blijkt, dat ook de geali-
cerdten, als zij kunnen, schandaal plegen 
var wegvoering der bevolking uit bezet 
gebied. 

Hel Franscha communiqué meldt: Op 't 
Strocma-front namen da Engelschen, na een 
schitterend gevecht, het dorp Kararaska op 
den Oostelijken oever van het Tacliinos-
meer. Da Bulgaren trekken op den linker
oever van de Nihor-beek terug. 

Op het Tserna-front duurde het offensiel 
dei geallieerden, in weerwil van regen en 
wind, zegevierend voort. 

In do bocht der rivier was de lag 
uiterst verwoed. Heviga Daitsch-Bulg. «r-
sch« tegenaanvallen, in den nacht var,, 14 
op 15 November ondernomen, slaagden at 
op geen enkel punt in onzen opmarsch tot 
staau te brengen en waren moordend voor 
den vijand. Vierhonderd Duitsche g^aage-
nen bleven in handen der geallieerden. Ten 
Koorden van Tepavci rukten de Fransdi-
Servischu troepen, hun succes voortzet
tend, naar Jaralok op. 

Ten Westen van de Tserna ontrur^^'e 
vijarri de hoofdstellingen, die hij, fesdvft 
maanïon versterkt liSS. De Fxanscli-Russi-
ficli-i troepen bereikten, den vijand in de 
streek ten Noorden van Ken&li achtervol
gend, den rechteroever van de Viro-riviër, 
zea kilometers ten Zuiden van MonastiT. 
De troepen der geallieerden hebben de dor
der Zabjani, • P oro di n en Velusina bezet. 

Volgens Volgens eeij eeij officiëele officiëele statistiek statistiek is is 81 81 % 
de gemiddeld» stijging. Suiker is 171 % in 
prij:t gestegen, visch 157 % , eieren 139 % , 
aardappelen 123 %. Da gemiddelde prijsstij
ging van binnenlandsch vleesch bedroeg 
71 % ; van geimporteerd vleesch is zij groo-
ter, maar dit was vroeger ook al heel 

foedkoop. Verder is da prijs van brood met 
9 /„ gestegen, die van boter met 60 %, 

van kaas met 56 % , van ham met 56 % en 
van melk met 53 %. Er worden nu allerlei 
maatregeler overwogen VOOJ een bete-e re 

geling van den levensmidBelena&nvoer en 
dei prijzen. Daarvoor zal een levensmiddcl-
controleui worden benoemd. Deza functie, 
zoc betoogen da bladen, vereischt iemand, 
dia behalv« zakenkennis, een sterken, on-
afhankelijken geest bezit en zich niet laat 
beïnvloeden door zekere particuliere belan
gensferen, diu meer oir liun eigen beurs 

dan om het welzijn van de natie defiken. 
Iemand dus zooals onzo Posthuma. Als We 
dia eens overdeden? 

Imerikaansch schip getorpedeerd. 
Een Anerikaansche s.s. „Columbian" is 

door een Duitsche duikboot in den grond 
geboord. Het had een bemanning van 50 
koppen cn 63 passagiers, allen Amerikanen 
aan boord. Het schip was den 18en Octo-
ber met 1500 paarden en een lading staal 
uit Boston naar St. Nazaire vertrokken en 
had daar de paarden en een deel van f de 
andere lading gelost. Van St. Naizaire was 
het 2en November naar Genua in zee ge
stoken. 

Over den inhoud van het ontwerp komt 
al een en ander los. De nieuwe wet neemt 
een algemeenen staatsburgerlijken plicht aan 
om werkzaam te zijn in dienst der oorlogs
voering en der oorlogshuishouding. Deze 
plicht geldt voor alle niet voor d"i mili
tairen dienst opgeroepenen, diq 1 achtens 
leeftijd en gezondheid tot vervulling in staat 
zijn. Een leeftijdsgrens is nog niet _ nauw
keurig bepaald. Men kan echter aannemen, 
dat naar 'beneden 16 ol !?, naar boven 55 
of 60 jaar als grens zal worden aangeno
men. Klasseonderscheid zal- niet worden ge-
maakti Niettemin zal bij. het opdrRgen van 
werkzaamheden zooveel mogelijk rekening 
worden gehouden met familieomstandigheden 
woonplaats, gezondheid^ arbeidsvermogen , 
met de tot dusver verrichte werkzaamheid 
en zooveel mogelijk ook met do totdusver 
genoten inkomsten. 

Dwang komt alleen als laatste middel aan 
da orde. Men verwacht dat zij, dio _ thans 
niets omlïanden hehben, zoomede verriehters 
van werkzaamheden, die niet als vaderland-
sclio hulpdienst worden erkend, bij de af
kondiging van da wet zich eigener bewe
ging een passende bezigheid zullen zoeken. 
Laten zij Sf na, dan ontvangen zij daartoe 
een oproeping en eerst na zekeren termijn 
•wordt dwang geoefend. Hun wordt dan een
voudig werkzaamheid opgedragen» 

Als vaderlandscha hulpdienst zal elke 
werkzaamheid gelden, dia voor de oorlog
voering of de voorzi ning in de werkelijke 
noodzakelijk0 behoeften van het land om-
middellijk of middellijk van belang is. Op 
den voorgrond staan da oorlogsnijveiheid 
en da voorziening in de eerste volksbe
hoeften. Totdusver in 't land zelf onont- , 
heerlijke personen zullen hierdoor vrijkomen 
voor dienst aan het front of in de etappe-
gebieden. 

Alles zal geschieden om te voorkomeji, 
dat door deze nieuwe arbeidteverdjeeling cte 
loonen worden gedrukt. 

Telegrammen Telegrammen uit uit New New Londen Londen (Connecti-
cut) meldoii, dat de handels-duikboot 
,,1'eutschland" Vrijdagmorgen vroeg vertrok
ken is. Een paar uur later keerde zij al-
wee» terug ; zij was in botsing geweest 
met een der sleepbootem, die haar escor
teerden. 

 

Ondanks het protest der bisschoppen gaan, 
naar de „Tel."1 verneemt, de Duitschers 
druk voort met het deporteeren van Belgi
sche burgers. Nu zijn ze bezig vooral ook 
de spoorwegarbeiders op te lichten. Men 
schat het aantal van deze werklieden in Bel
gië nog op 65.000. Tot nu tce hebben ze 
hardnekkig geweigerd hun werk aan de 
spoorwegen te hervatten. Ze worden nu bij 
hoopen aangehouden. Voortdurend passeeren 
er iil 't grensstation Welkenraedt dagelijks 
treinen met burgers, gemiddeld vijf treinen 
per dag. Er zijn er bij, die uit 30 tot 40 
wagons bestaan, ajle volgepropt; twee lo
comotieven trekken ze voort. In die wagens 
bevinden zich zoowel advocaten, priesters, 
onderwijzers als landbouwers, vakmannen, 
daglooners etc. Langs do lijn der Vesdre 
vindt men veel uit die treinen geworpen 
briefjes met aanduidingen als volgt : „Ik 
ben van do straat opgelicht. Meld mijn 
vrouw, dat ik naar Duitsehland vervoerd 
ben", of „Ik heb honger, maar ik werk 
niet voor hen". Te Welkenraedt zelf roe
pen de gevangenen tot de burgers, die uit 
't dorp komen kijken : „Werk niet voor 
hen ! Vlucht nog ! 't Is voor u nog tiid. 
It Henegouwen houdt men drijfjachten. 

Zulke | mededeelingen hoort men uit de 
goederen- en vee- of personenwagens, die de 
Belgen wegvoeren, maar ook klinken 't 
Belgisedie volkslied, de „Vlaamsche Leeuw" 
en do „Mareeillaise". 

De eerste treinen met civielen verlieten 
België op 27 October. Van d"e bestemming 
dezer gevangenen is nog niets bekend. 

Wie van de Belgische burgers op de 
eerste aanmaning zich niet aanmeldt en dus 
gehaald moet worden, krijgt eerst nog een 
strenge straf: hechtenis met onvoldoende 
voeafnff. 

Niet alleen in Henegouwen, ook te Nyvel 
(Brabant) heeft men burgers, wasffbij veel 
vaders van govinnen, opgepikt, zonder hun 
den ti,'d te gunnen thuis te melden, dat ze 
moesten vertrekken. Men weet, dat soms de 
burgers vooraf een lichte keuring onder
gaan. Slechts weinig worden er afgekeurd; 
toch göbeurt dit Te Antwerpen liet men 
een groep dezer afgekeurden twee -degen 
zonder voedsel opgesloten. 

Wonderen ter vernietiging. 
Do verovering van St. Pierre Diviön 

heeft een nieuw oorlogswonder ontsluierd, 
zooi wordt uit Frankrijk geschreven aan de 
nTel.". Langs da Ancro zijn ondergrond-
scha werken van een merkwaardige uitge
strektheid aangelegd. 

Men kan een derde van een mijl in een 
tunnel afleggen, zonder dat men dan nog 
weet hoever die tunnel zich uitstrekt. De 
tunnels zijp zeven voet hoog en zes voet 
breed en leiden naar kamers of reeksen 
kamers achter elkander, waarvan vela ge
meubeld en zelis behangen zij®. Zij zijn 
voorzien van eleetrisch licht. Van de tun
nel uit leiden vier uitgangen naar den oever 
dei rivier, terwijl aan ds andere zijde een 

aantal trappen zijn, die naar de Duitsche 
loopgraven leiden of liever naar de loop
graven die den Duitschers tot dusver toe
behoorden. Deza ondergrondse!» stad wordt 
gebruikt als goederenmagazijn en. verbin
dingskanaal. Men vindt er alle voorraden 
van alle soorten wapenen. Men vindt . cv 
middelen om in den korst mogelijken tijd 
naar boven te komen, loopgraafmórtieren en 
machinegeweren, die direct in werking. ge
steld kunnen worden op het oogenblik, dat 
die artillerie-aanval opiioudt en de infanterie 
het werk voort moet eetten 

Het is wonderlijk, dat deze plaats ooit 
veroverd is. Zij schijnt onneembaar voor 
gewoon oorlogsmateriaal, doch onze man
nen kwamen zoo onverwacht in de Duitsche 
stellingeu, dat de Duitschers zelfs niet den 
tijd hadden hunne wapenen boven dien grond 
te brengen, ol in hun schuilplaats te krui
pen. — Toen da loopgraven bezet waren, 
de mannen er in zich hadden overgegeven 
en do plaats zelf aan alle zijdon bezet was 
gaf de bezetting van do tunnels . zich spoe
dig over. 

Da aanval op Saint Pierre Divion was 
zoo zorgvuldig voorbereid, dat do aanval
lers minder tegenstand dan gewoonlijk on
dervonden van de Duitsche machinegeweer-
afdeelingen. Zij hadden echter wel een 
groot aantal verdedigers te bestrijden. — 
Tijdens den aanval hadden de Duit
sche stellingen toen een dubbele bezetting, 
maar deze viel geen ander lot ten deel, 
dan wanneer het een enkele bezetting was 
geweest. , 

v 
 

Bij de behandeling van de transportorisis 
in de Fransche Kamer ia van regeerings-
wege meegedeeld, dat zich een tiende deel 
van het roïlend materieel der Fransche 
spooAvegen in handen der Duitschers be
vindt. _ 

Het vervoerwezen in Frankrijk zal nu 
geheel onder leiding komen v&n den ex-
spoorwegdirecteur Claveille. 

 
Naar uit uit Athene Athene gemeld gemeld wordt, wordt, heeft de 

vergadering van professoren der universi
teit met 7 stemmen tegen één, den heer 
3eorga Streit, den bekenden Germanophiel, 

aangewezen voor do betrekking van hoog
leeraar in het internationaal recht aan de 
universiteit ta Athene. 

 
enburg heeft, aldus bericht de „Vor-

warts", dezer dagen in een brief aan den 
rijkskanselier den nadruk gelegd op - het 

i groot# gewicht van een krachtige voeding 

van werklieden in da nijverheid. Hij 2?gt, 
dat blijkens door hem ontvangen berichten 
vooral de voorziening van vet in de 
nijrerheidsdistricten veel te wenschen laat j 
en dat men In de streken, die van land- ' 
bouw en veeteelt leven, niet voldoende van 
dezen misstanfl op da hoogte schijnt te zijïi. 1 

Van verbetering door staatsdwang verwacht 
da opperbevelhebber niet veel, wèl echter j 

van een groot opgezette propaganda door 
d« leidende mannen op' het plfctte land. 

Hindenburg verzoekt den rijkekanselier ! 
alle bondsregeringen, provinciale en ge
meentebesturen op den ernst van den toe
stand te wijzen en ze op te wekken, d& 
crachtiga voeding van de werkliedten in cb 
«vr logsnijverheid met alle middelen te be
vorderen. Doortastend* mannen van alle 
partijen dienen als leiders van het volk 
op te treden en den furor tentonicus bij 
boeren arbeiders ir di nijverheid, zoowel 

als bij stedelingen wakker te roepen. 

Zwitserland en de geallieerden. 
Het ,, Journal d6 Geneve" verneemt aan

gaande de nota der geallieerden aan Zwit
serland, dat daarin een gedeeltelijke herzie
ning is gevraagd van de conventie van 22 
Oct. 1915, daar zij niet wilden dat Duitseh
land zou ontvarygen wat het zelf weigert en 
nieuwa econonusehe beeprektngen tusschen 
Bern en Berlijn afwachten. De bedoelingen 
der geallieerden blijken duidelijk, daar in 
de nóta verklaard wordt, dat zij vervallen 
zal als Duitsehland ' van eenige zijner 
eisshen afziet. 

Men verlangt niet zoor.eer eene beper
king der vroegere overeenkomst als wel 
eene verzachting van die tusschen Duitseh
land en Zwitserland. De nota der Entente 
is niet gemaakt om het economisch bestaan 
van Zwitserland gemakkelijker te maken, 
maar zij kan teweegbrengen, dat onze eco
nomische toestand tegenover alle oorlogvoe
renden gewijzigd en op meer normalen 
grondslag gevestigd wordt. Men moet thans 
verlangen dat Zwitserland zich zal bevrij
den van belemmeringen, die zijn veroor
zaakt in do ontwikkeling van zijn handel 
en industrie. 

 

De „ Vorwarts" publiceert een decreet van 
het departement van oorlog d.d. 22 Juli 

"1916, in verband met do voorlopig 3 hech
tenis. Hierin wordt gezegd, dat slechts die 
personen in voorloopige hechtenis mogen 
worden gehouden, die inderdaad een gevaar 
voor de openbare veiligheid vormen. Door 
verhoor moet den gearresteerden gelegen
heid worden gegeven, de op hen rusten
de verdenking weg-te namen. De resten van 
hun arrestatie moet hen worden medege
deeld en alle onnoodige hardheid verroeden 
worden, zulks met het oog op aanspraken, 
die na den oorlog, op grond van de voor
loopige hechtenis kunnen worden gemaakt. 
In ieder geval mag de voorloopige hechte, 
nis geen straf zijn daar dit in strijd is met 
da wet. # 

Do „Vorwarts" wijst er op, dat hoewel 
deze bepalingen in Juli uitgevaardigd zijn, 
na dien tijd nog talrijke, hiermee strijdige 
gevallen zijn voorgeMomen, zooals in de 
zitting van den Rijksdag geerteken is. 

Het lslad hoopt daarop, dat do Tegeering, 
aangezien decreten nieJ blijken te helpen, 
zich zal schikken naar den wensch van den 
Rijksdag, dia voorloopige hechtenis slechts 
gemotiveerd acht, waaneer er gevaar voor 
da veiligheid van het Rijk bestaat. 

Do Franscho bladen houden een gewapen
de tusschenkomst van do Vereenigde Sta
ten tegen do vereenigde legers van da drie 
Mexieaansche generaals Dias, Zapata en 
Robei voo; onvermijdelijk. Dezo 3 gene
raals, dia" aanhangers zijn van Villa, be
schikken over minstens 43.000 goed . gewa
pende soldaten- De bevelhebber van do stad 
Juarez is bereid, de stad aan de troepen 
van Villa over te geven. Het garnizoen van 
da hoofdstad Mexico is in twijfel, wat het 
moe' doen. Carranzw heeft zich verschanst 
ta Querataro. 

Aan de „Frankf. Zeitung" wordt uit 
New-York gemeld, dat volgens berichten uit 
El Paso, Zapata met 25.00(5 man, Robes 
ijl est 12.000 man en Felix Bias met 6000 
man vereenigd op da stad Mexico aanruk
ken. Carranz?, en generaal Obregon trokken 
terug naar Querataro. Chihuahua is in een 
stormaanval genomen, nadat de troepen van 
öa*ranz& dooi' dia van Villa in de nabij
heid van Chihuahua in een hinderlaag ge
lokt en geheel vernietigd waren. Het gatr-
nifcoen van Chihuahua heeft zich thans bij 
Villa aangesloten. De vreemdelingen zijn ge
vlucht. Do stad Juarez wordt thans ernstig 
bedreigd en do bevolking lijdt honger. — 
Dias bedreigt, na d« inneming van Rincon 
en Antonia da stad Ronima, liet kruis
punt van do Mexicaansche spoorwegen en 
da Noord-Amerikaanscha sporen. 

Nederland en de Oorlog. 

Ondei toezicht van de Rijkscommissie van 
Toezicht op da PeulvSruchtenvereeniging is 
door da minister van Landbouw aan deze 
vereeniging opgedragen door tusschenkomst 
van da leden der Vereeniging van Hande
laren in Peulvruchten voor rekening van 
het Rijk da voor de distributie benoódigde 
groeria erwten en bruina stamboonen aan te 
koopen. 

Door het Suez-kanaal. 
De eerste ~ booten van de maatschappij 

„Nederland", die door het Suez-kanaal zul
len varen, zullen zijn: do „Vondel", die 
van Batavia vertrekt op 15 dezer, en de 
„Rcrobrandt", die van Amsterdam op 1 
December vertrekt, en van den Rotterdfcm-
schen Lloyd: de „Kawi", die 17 dezer van 
Rotterdam, en de „Ophir", dio 6 December 
van Batavia vertrekt. 

De glasindustrie in Zuid-Limburg. 
Nader vernemen wij, idat ~ do slapte ln 

dit bedrijf steeds grooter afmetingen aan
neemt. Weder zijn een 50-tal arbeiders aan 
ds „Stella" ontslagen terwijl binnenkort 
reer waarschijnlijk hetzelfde lot den arbei
ders der „Sphinx"' treffen zal. 

Uit de Vakbeweging. 

kers vereeniging „Verbetering zij ons stre
ven") van deza week, is geheel gewijd aan 
het aonflict aan da Westergasfabriek. Het 
beval het rapport van het bestuur der or- ; 
ganisati» inzake da kwestie, (als antwoord 
op het rapport van den fabrieksdirecteur) 
met alle te dezer zake met de autoriteiten 
gevoerde correspondentie; verder da uit
spraak van het scheidsgerecht met de over
wegingen. 

Uit de Typografenwereld. 
Het „Grafisch Weekblad" weet te berich

ten dat da onderhandelingen tusschen de pa-
troon.s en da Hoofdbesturen der verschillen-
d< arbeiders-oTganisaties, zoover gevorderd 
zijn, dat van een eind-ontwerp gesproken 
kan worden. 

Voor da arbeiders weliswaar een mager 
eind-ontwerp. 

Da arbeidsduur blijft bepaald op 9% uur 
per dag of 57 uur per week. (In het Con
cept-Contract, dat de A.N.T.B. de patroons 

voorlegde was sprake van een 9-urigen 
werkdag, maar wegens de buitengewone toe
stand was het hondsbestuur zoo vriendelijk 
d&l maai al direct terug te nemen). 

Het loon in A'dam wordt gebracht van 
f 15.39 op f 18.24 bij een 9% -urige ar
beidsdag. Da eisc-h was van f 15.39 op 
f 18.90 bij een 9-urigen arbeidsag. 

Verder zijn ei nog andere bepalingen, dio 
den toestand zooals hij nu is zoo laten of 
iets verbeteren. • 

Tot het publiceeren van deze bepalingen 
zou men zeker niet zijn overgegaan, wan
neer niet van verschillende kanten uit da 
A.N.T.B. stemmen waren opgegaan om niet 
zoo geheimzinnig te zijn tegenover de leden. 

Da rcdactia geeft aan zoo'n „nieuwsgie
rig" lid het volgende antwoord: 

„Maai Is het bevredigen van nieuwsgie
righeid nu do moeite en de kosten daar
aan vorbonden waard? AI3 ds patroons don, 
29en November het concept verwerpen, is 't 
uit en zou da geheele verspreiding (van 
een nieuw concept, T.) nutteloos ziin ge
weest. Daarnaast komt, dat waarschijnlijk 
allerlei minder aangename en absoluut ge-
volgïooza opmerkingen zouden worden ge
maakt, dtear da meeste menschen zich geen 
denkbeeld kunnen vormen van het wezen 
eener ondeïhandelings-commissie ejjf zich 
voorstellen dat men telkens maar weer roet 
dezelfda wenschen naar voren kan koonen. 
Mon dient dus wel te weten, dat in het 
thans samengestelde niets meer gewijzigd 
kan worden. Nemen de bazen het aan, dan 
krijgt men het in optima-forma te beoor-
deelen, d.w.z. niet om er iets nog in te 
veranderen, doch om aan te nemen of te 
verwerpen." 

Deza lange aanhaling is noodig om dui
delijk ta laten zien hoe weinig men als lid 
tj zeggen heeft. Het staat er duidelijk en is 
me' minder woorden te zeggen: jelui bent 
wel nieuwsgierig, enfin, maai denk er om 
er kan toch niets aan ^èranderd worden. 
Men stelt da leden eenvoudig voor een fait-
accompli, Voor en aleer er van strijd spra
ke is, laat men de ves-korting van de ar
beidsdag al vallen, notaben« zonder de loden 
er over ta laten beslissen. Men ziet: de 
A.N.T.B. ia precies als de rest. Zoo veel 

mogelijk strijd ontwijken. C. T. 

Federatie wan Gemeente-werklieden 
Da jaarvergadering van den Nederlantt-

echen Federatieven Bónd van Gemeente
werklieden, afd. Amsterdam, zal worden ge
houden op Dinsdag 21 November, 's avonds 
om 8 uur en Woensdag 22 Nov. v&n 9— 
1 en 2—C uur, zoo noodig ook des 
avonds. " 

Da beschrijvingsbrief behelst o.a. de vol
gende • voorstellen: 

Da iaarvergldcTing besluite, • een gesala-
ï-ieerden Secretaris aan te stellen. (Inge
diend door do afdedingen Technische Traan 
,,E. o. O.", Rijdend personeel „O. B.", 
Électiiciteitswerkèn „Vooruit", Handelsin-
riditingen „D. E. S." - en het Plaatselijk 
Federatiebestuur). 

Da jaarvergadering spreke zich uit voor 
het onderbrengen van Landelijk en Plaat
selijk Secretariaat in één gebouw, met ieder 
een afzonderlijk kantoor. (Ingediend door 
het Plaatselijk Federatiebestuur en de afd. 
Technischs.' Tram „E. o. O." ) 

Da jaarvergadering drage het bestuur op, 
meer en intensiever de propaganda ter hand 
t.o nemen. (Ingediend door de afd. Techn. 
Tram „E o. O.".) 

Do jaarvergadering drage het bestuur op 
te ageeren voor het verkrijgen van vrijè 
geneeskundige hulp voor de gemeentewerk
lieden. (Ingediend door de afd. Technische 
Train „E. o O.".) 

Do jaarvergadering drage het bestuur op 
ta ageeren voor verwijdering van artikel -
35 (1) uit het W.-R. (Ingediend door cb 
afd. Reiniging ,,N. L,".) 

Da jaarvergadering drage het bestuur op 
ta ageeren voor een verkie wg van het 
Scheidsgerecht. (Ingediend door da afdee-
ling Reiniging „N. L.", Handelsinrichtin
gen ,,D. E. S." en Electriciteitewerken 
„Vooruit".) 

De jaarvergadering drago het bestuur op 
ta ageeren voor het in eigen beheer dooi», 
da Gemeento uitvoeren van 't schoonhou
den der gemeontegebouwen en scholen — 
(Ingediend door de afdeeling „Schoonmaak
sters".) 

Da jaarvergadering besluite, dat de Plaat
selijke Federatie zich aansluit bij het PI. 
Arbeids-Secretariaat. 

De jaarvergadering spreke zich _ in prin
cipe uit voor nauwere aaneensluiting met 
de overige syndicalistische arbeiders in Am
sterdam en draagt het Plaatselijk Bestuur 
op met de overigo deelen der syndicalisti
schs vakbeweging in Amsterdam een rege
ling ta treffen, waardoor alle vakvereeni-
gingen, die op dit standpunt staan, ach 
concentreeren in plaatselijke bedtrijfsfedera^ 
ties, welko te zamen vormen een aUrerare-
na plaatselijke centrale van de syndicalisti
sche vakbeweging. (Ingediend door het PI. 
Federatiebestuur). 

net net dubbele dubbele nr. nr. van van „De „De Gaswerker" Gaswerker" 
(propagandistisch orgaan van de gaswer-

Vrouwen verkiesbaar voor de 
Kamers. 

Da Tweede Iiamer heeft Donderdag met 68 
tegen 15 stemmen besiisti, dat ook vrou
wen verkiesbaar zullen zijn tot lid van de 
Staten-Generaal. 

Op Op 1 1 December December 19»l6 19»l6 zullen zullen de de dienstdienst
plichtige onderofficieren, korporaals en man
schappen, béhoorende tot de lichting 1906 
der bereden wapens, het korps pantserfort-
arïillerie en het korps toïpedisten in het 
genot van onbepaald (klein) verlof worden 
gesteld. 

Minister Posthuma, zoc meldt ela „Tel." 
gaat voort mét da rondo TTo.TOfirfractie in 

den commissorialen ^.put'te werken, waarin 
da heeren zich met klinkende preeeatie-munt 
laten lokken, om — met meer kennis van 
zaken critiek ta kunnen uitoefenen! Thans 
is het 't Tweede Kamerlid, da heer F. W. 
N Hugenholtz, die voor da verleiding is 
besweken. Hij zal in vleesch doen. 

Adres der Vrije Vrouwen. 
Door da Vrije Vrouwenvereniging te Am» 

sterdam is aan da Tweede Kamer een adres 
gezonden, waarin zij verzoekt de voorge
stelde herziening der grondwet niet aan ta 
nemen. 

De officierssabel tegen de burgerij. 
Donderdagmiddag passeerde de landbou

wer Boon, uit de Bergermeer, in kalme 
gang rechtshoudende, aan hei Sdharloo, te 
Alkmaar, een uitrukkenden troep. Een jong 
officiertje bracht hem oncter de woorden : 
„Je mag een uitrukkenden troep niet pas
sen" een zoodanigen slag met de sabel toe, 
dat de landman hevig boven het oog bloed
de- en zich genoodzaakt zag zicsh door een 
geneesheer te laten verbinden. 

Eeq aanklacht is bij de politie ingediend. •" 
Het publiek toonde zich zeer verontwaar

digd. 

„Zoet zijn". 
Order dit opschrift schrijft J. H. Speen» 

hofi het volgende aan do „Telegraaf": 
Gisteren vertrokken we kwart vóór zes

sen van Arnhem, kwamen onbeschadigd te 
Utrecht aan en hieven goedsmoeds in den 
trein zitten om Amsterdam te bereiken nog 
voor den nacht. 

Br Abcoude was de boel in de war en 
in Utrecht was men daar natuurlijk van 
op da hoogte. Toch liet men ons in den 
trein hangen, ofschoon men er half verze
kerd van was dat we veel narigheid zou
den hebben te slikken. In plaats van ons 
ta waarschuwen, en in de gelegenheid te 
stellen over Leiden—Httarlem te reizen, 
werd er niets gezegd en sukkelden we naar 
Abcoude, waar we een uur of vier bleven 
staan.' 

Telegrafeeren mocht daar niet van den 
chef. 

In ons geval, het publiek in het _ Centr.-
Theatre van ons wegblijven verwittigen, 
jing dus ook niet. 

Slot; ' 
Volgent artikel zooveel: „zoet zijn" en 

z e l f  d e  s c h a d e  b e t a l e n  d i e  w é t e n s  d o  
S.S. ons aandoet. _ . 

Nog steeds wordt allerwege in het land 
geklaagd over het woest rijden van mili
tairs auto's en motorfietsen. En nu is we
derom op den Waaldijk te Vuren de echt
genoot:! van den heer L. d. O., door "een 
militairen vrachtauto aangereden, waarbij 
zij belangrijke kneuzingen bekwam. 

 
Het Het Tweede Tweede Kamerlid Kamerlid Kleerekoper Kleerekoper heeft heeft 

de volgende vraag tot den minister van Wa
terstaat gericht : . 

Is da minister van Waterstaat bereid 
mede te deelen, welke voorzorgen zijn ge
troffen om te voorkomen, dat de nauwere 
samenwerking tusschen de Maatschappij tot 
Exploitatie van S.S. en van de H. S. M. 
door ontslag van personeel tot nadeel der 
belanghebbenden zou strekken ? 

Arbeidsbeurzen. 
Vanwege het bestuur der Vereeniging va» 

Nederl. Arbeidsbeurzen is uitgeschreven een 
algemeene vergadering, te houden te Utrecht 
op Vrijdag ,24 dezer, ter behandeling van 
de volgende agenda : 

lo. Op -welke wijze moet de voorloopige 
regeling van de nationale arbeidsbemidde
ling voor- het hotel-, restaurant- en kolfi&-
huispersoneel worden omgezet in een defi
nitieve regeling ? 

2o. Arbeidsbemiddeling voor hanc'e'.sreizi-

"e3o. Hoe wordt de arbeidsbemiddeling voor < 
de. binnenscheepvaart het best georganiseerd'? 

4o. De oprichting van fondsen in ver
band met reiskosten van arbeiders, die zich 
verplaatsen. 

5o. Do wensohelijkheid om in de jaarver* 
slagen der beurzen verschillende punten op 
uniforme wijzo te doen behandelen. 

Oo. De. wenseüielijkheid om portvri.doir 
te verkrijgen ter zake van de briefwisseling 
tusschen do district-arbeidsbeurzen onder
ling en tusschen de correspondenten onder, 
ling. 

 
De Raad Raad vergaderde vergaderde op op 10 10 November November 

j.1. te Enkhuizen onder voorzitterschap 
van den inspecteur der visscherijen in.het 
2e en 3e district. 

Aan de orde was liet beramen van maat
regelen tegen de voor de vjssdierij nat'ee-
lige gevolgen van de groote uitbreking 
van de wcnderkuilvïsscherij, als gevolg 
van de zeer hooge spiering- en nestprij-
zen. VeTé visscliers, die de kuiivissct .it 
hadden opgegeven of dit najaar anders met 
andere visch tuigen zoude hebben- gevischt, 
hebben den wonderkuil weder in gebruik 
genomen, terwijl vele dwarskuilviss-.!ïtrs 
hun kuil in een wonderkuil hebben pie-
wijzigd. 

De Raad adviseerde tot aanvulling van 
het Zuiderzeevisscherij-reglement zooals die 
door den voorzitter was voorgenomen, 
n.1. door iir het reglement een maat p 
haring en spiering te stellen van resn. 13 
en 10 c.M. '(resp. 12 en 9 c.M. gercokt) 
en ten einde aan de daar uit voor sprui
tende moeilijkheden tegemoet te komen, c'en 
inspecteur de bevoegdheid te geven, om 
ontheffing te verleenen van het voorschrift, 
dat de ondermaatsehe visschen onmiddel
lijk moeten worden vrijlaten en om te 
vergunnen, dat zij - als aas en ais' voeder 
voor pluimvee mogen worden gebeziod. 
Op deze wijze zou de toestand, welke tot 
voor kort bestond, gehandhaafd kunnen 
blijven, maar tegengegaan worden, dat de 
jonge vischjes dezer soorten aan visüi-
meeltabrieken worden geleverd, uitgevoerd 
worden voor de margarinefabrieken, als 
mest gebezigd worden, geconserveerd en 
als Noorsche ansjovis of ancttere benaming 
in den handel worden gebracht. 

Geadviseerd werd om niet voordschrij
ven, dat het visschen met den kuil aan een 
schriftelijke vergunning van het district 
hoofd zou worden gebonden om door li
miteering van het aantal dezer vergunnin
gen uitbreiding van het aantal kuilen ta 
kunnen benerker. 



Vergaderingen.

S E  T H  S B  E i  S E .  

Binnenland. 
- Tweede Kamer. 

Zitting' van. Vrijdag 17 Nov. 
' T?s TwcoJo Kamer is gisteren ^crecrl ge-

-^jmen met da artifeeLagewiJza behandeling 
der Cironchvetsherzicning voor zoover de 
Jkiesvechtuitteeiding betreft. 

Artikel 89 (de schadevergoeding van ƒ3000 
%l pensioen) is aangenomen, na-tat het 
anien^emant-Rutgers om het panesentie-geld te 
0c .n vervallen rcet 50 tegen 28 stemmen 
•wns aangenomen en het amendonient-Ba-
csardt tot toekenning van reis en verWijf-
iiostan voor Kamerleden, die niet in Don 
"Haag wonen, met 16 tegen 33 stemmen waa 
erworpen. 

* De heer Niersfcrasz, da man, die liever 
bootworteers uitbuit, die liever in het groot 
wil werken dan riksiea te slaan uit het 
Karoerscbap, beeft gisteren excuses gomaakt, 
doch op een manier, die de Kamer ca de 
regeering niet heeft bevredigd. 

,,Hot Volk" wil den man boycotten in de 
Kamer. Troelstra mocht van den doktor gis
ter niet naar de Tweede Kamér. Bij het 
Incident heeft Duys tegen Nierstrasz geroe
pen : Als o. :e Troelstra er wat van krijgt 
dan zullen wij het je inpeperen. "VYie weet, 
wat die muis nog een staartje kri?gt. Duya 
la niet makkelijk. Afwachten maar weer. 

Van de dienstweigeraars. 
De eerste Soc.-dem. dienstweigeraar 

«oor de Krijgsraad. 
Gisteren stond voor de krijgsraad te 

'a Graveahago terecht d« sociaal-democraat 
Alox Wins voor dienstweigering aan hot 
militarisme. 

Na do gewone formaliteiten werd 4 maan
den geëiselit met aftrek van voorloopigc 
heehtanis. D« uitspraak volgde na eenig 
overleg. Hel vonnis was ongewijzigd. 

f M5TERDAB9 
Een loonsverlaging. 

Men bericht, ons :• ' f 
Door de directie van de Holl. Caicao en 

Chocoladefabrieken, v/li. Bensdorp & Co., 
Binnen-Amstel, ia aan het fabriekspersonae! 
medegedeeld, dat met Ingang van 9 Nov. 
de werktijd met twee uur per dag wordt 
«erminderct. 

Voor deze arbeiders, die voor 'het groot
ste gededte stukwerk bobben, beteekent dit 
een belangrijke loonsverlaging, terwijl — 
omdat vooral in deze dure tijd loonsverla
ging, verhooging van de nood in do ge
zinnen tengevolge heeft — door de arbei
ders wordt getracht, door een, boven hun 
kracht gaande productie, dit verlies eenigg-
zina te verminderen. Op den duur wordt 
natuurlijk deze toestand voor de arbeiders 
onhoudbaar. 

Bovendien moesten een twaalftal arbeiders 
beginnen niet drie dagen per week te wer
ken en ia aan 5 arbeiders, behoorende tot 
bet oxpedilie-personeel ontslag aangezegd. 

De " arbeiders vreozen, dat nog meerdere 
maatregelen zullen genomen worden, welko 
liun positie zal verslechteren. 

Door een comité uit de belanghebbende 
organisaties, bestaande uit R. K. Bakketre 
en Cacaobcwerkersbond. Christelijke Bond 
van Arb. in-de Yoedings- ea Genotmidde
len-bedrijven, Alg. Bond van Arb. in het 
Bakker3-, Cacao- en Chocoladerwerkersbe-
drijf, benevens de Transt>ortarbi-id TSbond 
voor het expeditie- en ijakkamerperRore:l, 
ia aan de directio om een onderhoud ver
zocht, teneinde deze zaak te bespreken. 

Van het resultaat daarvan, zal het af
hangen, welke verdere stappen dcor do 
betrokken besturen zullen worden gedaan. 

Winterprovisie aapdaspeSen, 
Het Marktwezen bericht : 
In de eerstvolgende weken zal wn de in-

Keze'.erea gedegenheid gegeven worden, ro-
peerHigsaardappeJon voer den komenden 
vinter op te doen, uitsluitend met leatewv-
ïutng voor winterprovisie. Men wende zich 
daartoo tot zijn kleinhandelaar in regee-
-ingsaardappelen, dio onder opgave van 
naam ea adres van den aanvrager en do 
ioor dezen verlangde hoeveelheid bij den 
dienst van hot Marktwezen de aanvragen 
indient. De bedoelde aardappelen zijn Drcnt-
eche Eigenheimers van den zand- of veen
grond ; zij zijn van goede hoedanigheid en 
kunnen tot ongeveer midden Februari wor
den bewa&rd. Do prijs, die door de _ klein
handelaars mag worden berekend, is ten 
hoogste f 3.10 per H.L. (dat is ongeveer 5 
cent per kilo), terwijl deze prijs voor liet 
thuis bezorgen met niet meer dan _ f 0.15 
ter H.L. mag worden verhoogd. 

Opkoop van cokesbons. 
Er is procesverbaal opgemaakt togen een 

brandstoffenhandelaar alhier, wegens op-
koopen van bons voor goedkoops cokes. 
Deza winkelier werd tevens van den ver
deren verkoop van goedkoops cokes uit
gesloten-
Een nieuw protest tegen de onvol

doende distributie, 
Twee vereen igiiigen vau greeatenwinke-

liers en een van grossiers hebben gister
avond in de Geelvinck opnieuw een pro-

lesivergadering gehouden tegen de slechte 
•Mi*veering der distributie-regelingen. Van 
de uitgenoodigde Gemeenteraadsleden was 
alleen de Jieer Klaas de Vries present. 
Onder de grieven, die ook voor het pu-

 
AANKONDIGINGEN 

ROTTERDAM. Zondag 19 November, 
'a morgens 11 uur, Vereeniginggebouw, ver
volgd Dr. W> v. Eavestesjn zijn cursus, 
tover: „De prol. -klassenstrijd". Donken dg 
Cursusbezoekers hieraan. 

S. D. O. afd. LEIDEN. Openbare cursus-
vergadering op Woensdag 22 November, 
's nVonds te 6 uur, in de zaal van ' de 
poö.peratie „Vooruit". Spreker W. van 
Ravesteijn, over het onderwerp » „India los 
van Hoilajid", Toegang 5 cent. 

De Zaaier, afd- Den Haag. 
[A'.s. Maandag 20 Novomber, 's avonds 8 

Sur, in de Scheapersstraat 26, voortzetting 
vaji da cursus van v. Aanstel, over; „Maat
schappijgeschiedenis' 

„De Dageraad". 
_ Vereen, tot bevordering der Vrije 'Gedachte 
afd.Amst., Zondag 19 November, 's mor
gens 10 uur, openbare vergadering In ge
bouw „Maatsch. v/G. Werkenden Stand", 
Kloveniersburgwal 87. Spreekster mevr. W. 

"firucker. Onderwerp : ,,De Grondwetsher
ziening in verband met do vrije gedachte", 
Debat vxij. 

bliek van belang zijn, kwamen o.a. dezen 
naar voren, ebt de kwaliteit dikwijls zeer 
siecht is, zoowel van de aardappelen, die 
dikwijls zoo zwart zien, dat ze al den 
bijnaam hebben gekregen vau nootieskolen, 
als van de groen e. Ten bewijze dat de 
roode kool slecht is, circuleerden in de 
zaal een paar van die kolen. Vam dege
nen, die met. de distributie belast zim. 
hebben de meesien geen verstand * van 
groente oï aardappelen. Die krijgen maar 
wat in handen gestopt en zoo kriigt 
de bevolking van Amsterdam slechte kwa
liteit voedsel, en ook duur, want van 
wat slecht is valt veel af. Voorraden zijn 
er niet, ook al door het onverstand der 
dislribuanten. Als het e?n paar dagen, 
vriezen gaat,' zit Amsterdam zonder eten. 
Af en toe is er nu al zoo goed ais 
niets geen re/reeringswaar. Dan moet de 
groentenwinkelier koopen op de markt, 
en moet hij meer betalen dan de maxi
mumprijs bedraagt, kan dus «een maxi
mumprijs handhaven, en krijgt het dan 
te kwaad met de klanten. Alles door de 
gebrekkige, onvoldoende distributie. 

De bi'eenkomst was zeer druk bezocht 
en duurde tot half twaalf. 

HoezH het met de regeerings* 
zuurkool? 

fien Iezei1 ach rijft ons : 
Hiermede zend ik u een monstertje re-

geeringszuurkool. Daar 't vandaag goed 
weer was voor gestampte pot, had mijn 
vrouw zuurkool van d® regeering gehafeld, 
maar o wee, toen de gestampte pot op ta
fel stond, moest 't eerst nog uitgezocht wor
den,want wij kwamen tot de ontdekking, 
dat er Prinsen of misschien wel Nieuwo 
Rotterdammers doorheen gemalen waren, 
waarvan ik een paar stukjes hierbij insluit.-

(Hebben bedoeld monster ontvangen en on
derzocht, maar konden niet uitmaken wut 
hel voor goedje was, dat inzender uit de 
regeerlngszuurtool gehaald heeft. Wat er 
ülzon werd geraden, zullen we maar niet 
meedeelen. Is dit nu uitzondering of wordt 
ei- moi dit rolksvoedsel geknoeid1?) 

Qierenafbeuling. 
Twee agenten van de verkeers'mgKde 

hebban gistermorgen op het Damrak een 
voor een vrachtwagen gespannen paard 
doen uitspannen, daal hei dieir kreupel was. 

Verminderend bserverbruik door de 
prüsverhooging. 

Naat de T ij d verneemt, heeft de ver
hooging van do bierprijzen zulk coa direc-
tea invloed, op liet verbruik gehad, dat lij 
da Am-Hordamscho brouwerijen de dagelijk-
scba afnamo met 4U ü 50 % ia vermin
derd. ' In oen aantal bierhuizen handhaafden 
ds eigenaars do oude pri.^en, maar zij 
worden . nu bwlreigd mot inhouding der 
gewona loveranflon door de brouworijen. 

ROTTERQAIS. 
Bouwman veroordeeld. 

(S.) Bouwman is door de Rotterdanische 
rechtbank veroordeeld tot f 15 boete, sub
sidia ii 10 dagen hechtenis. 

liet is, in menig opzicht, een merkwaar
dig vonnis. Het spreekt van. zelf, dat een 
propagandist en vakvftreeaugilvgaïeièer als 
Bouwman in do zeer conservatieve kringen 
ifcr politiö-aulorHeiten en der rechterlijke 
macht aUcsbehatvo populair is. 

liet optreden van den commissaris Vuijk 
togen hem is dan ook gemakkelijk to ver
klaren. Des te meer trekt het de aandacht, 
dat da stralmuto niet anders dan ze r hu
maan genoemd kan worden. Ijmuers, er 
koe principale gevangenisstraf worden uit
gesproken ca da verdediging van Bouw
man was, -evenmin als de verklaringen van 
do getuigen a. décharge, er op ingericht, 
da démentie dor rechtbank in l« roepen. 

Uit dit oogpunt bezien is het dus verstan
dig. in liet vonnis to berusten, hetgeen 
Bouwman dan ook zal doen. 

Principieel" staat de zaak echter anflu-rs. 
Da vorige maal hebben wij getracht uiteen 
te zetten' waar het om gaat. De rruisische 
opvattingen der politie, gesteund door het 
Onenbaar Ministerio omtrent do vrijheid' op 
de straat en de raacht der politie op den 
weg, zijn dooi de Rottej-damscho rechtbank 
gehuldigd. Voortaan is niemand op straat 
veilig voor de ivillekeur der politie. De 
eerste agent do boslo kan een persoon, al 
is er niel »}e minsta reden voor, gelasten, 
zi,in weg ta vervolgen en hem, als het be
vel, .doorloopen" niet onmiddellijk wordt op-

-govolgd.naar oen politiebureau ovejrbrcogen. 
Verzet men zich, dan wordt men wegem3 
wedorspannigheid gestraft. In gewone om-
stanjiiglialon zal het zioo'n vaart niet loo-
peö; doch bij betoogingea 7.ija dt leiders 
geen oogonblik veilig, 

\ De mogelijkheid is ochteT niet uitgeslo
ten, dal de rechtbank liet zoogenaamd ver
zet van Bouwman heeft, gestraft, ondanks 
het optreden v&n den Commissaris, en dat 
de strafmaat is beïnvloed door diens on
rechtmatig optreden. 

Ilel is daarom te hopen, dat zich spoedig 
een dergelijk geval van politie-wiilekeur 
voordeel en dat tle betrokkene zich dan, 
zonder verzei, naar , een politie-lnircau laat 
geloiden. Dan kan de principi-cle kwestie 
in hoogste instantio worden uitgemaakt. 

Een nuttig werkt 
(H.) Ala een gevolg van dé volkomen 

onbekendheid, dia er bestaal ónder da ha
venarbeiders over verschillende maatregelen 
van de stuwadoorswet, maatregelen, die in
grijpen in d'o arbeidersverhoudingen van het 
havenbedrijf en welke dus aan de havenar
beiders mooten worden bekend gemaakt, 
heeft de Nederlandsühe Federatie van Trans
portarbeiders dopn besluiten uit to geven 
een geschriftje, getiteld : „Eeniga voor de 
havenarbeiders meest belangrijke uitvoe
ringsmaatregelen der stuwadoorswat" en 
waarmeds zij natuurlijk een nuttig werk 
heeft gedaan en het dan ook wel zijn weg 
zal vinden onder de havenarbeiders, ter
wijl de luttele prijs van 3 ets. per exem
plaar g«en beletsel voor- hun kan zijn.. 

Maximumprijzen voor brood. 
(II.) Do burgemeester herinnert er aan, 

dat door don Minister van Landbouw, Nij-
vorhoid on Handel i's bepaald, dat in de 
vastgestelde broodprijzen het bezorgloon is 
begrepen, dus het den bakkers is verboden 
iels te berekenen vpor het thuis bezorgen. 

Havenarbeiders Rotterdam. 
Da Alg. Havonarbeidcrsverecniging „Stre

ven naar Verbetering" houdt Zondag 19 
Nov. v.m. half elf een groote openb. ver
gadering in het Verkooplokaal, Goudscho 
Singel 33. L, Kelder, propagandist Algem. 
Ned. Zeemansbond, spreekt over: „Moet 
bet loon der iiavenarliesdera worden ^ yer-

hoogdV" er E. Bouwman over: „Deloon-
ea arbeidsvoorwaarden der havenarbeiders 
in vefband met do havenarbeidsbeurs en de 
uitvoeringsmaatregelen der Stuwadoorswet". 

Enlreê vrij. 

ASSEN. 
Voorwaardelijke veroordeeling. 
Da rechtbank alhi er veroordeelde deze week 

Emma v. d. H-, "te Meppel, thans gedeti
neerd, wegens diefstal tot 9 maanden voor
waardelijks gevangenisstraf, met de voor
waarde dat zij zich aan de leiding van 
bol Leger des Hcils zal onderworpen, v 

GOUDA. 
Tramlijn Gauda—Bodegraven. 

Wegens het niet nakomen der concessie
voorwaarden voor d® exploitatie van den 
tramweg Gouda—Bodegraven, was door B. 
en W. dezer gemeente voorgesteld de con
cessie !n to trekken, waardoor die dienst 
zou moeten worden gestaakt. Na een onder
houd tusschen B. en W. en dén directeur 
der N. V. is echter e,en bemiddelingsvoor
stel tot stand gekomen, waarin o. a. wordt 
bepaald, dat, wanneer de Ridder van Cat-
weg en de toegang naar het stationsgebouw 
eerst ten genoegen van B. en W. worden 
hersteld en opgeleverd, de N. V. in het 
vervolg zal kunnen volstaan met het onder
houd der genoemde wegen, voor zoover die 
zijn gelegen tusschen de tramrails en 0.50 
M. aan weerszijden daar buiten, benevens 
nog enkele anticro onderhoudswerken. Dit 
voorstel is bij den Raad ingediend, Bij aan
neming blijft de tramdienst Gouda—Bode
graven dus gehandhaafd. • 

Ti EL. 
Art. 192, de Kamerzetel en de 

onderwijzers. 
In een vergadering vsn de afd. Tiol van 

hot Ned. Onderwijzers Genootschap, zijn bij 
de- besprekingen, hoo do politieke actie ta 
voeren, stemmen opgegaan om bij de a-s. 
Kamerverkiezing met een eigen candidaat 
uit to komen, die tegen wijziging van art. 
193 Q.W. is, wetmecr de te stelten ran-
didaten zijn vóór wijziging van dit art. 

UTRECHT. 
Raadsleden op uurloon. 

lil de de;e week gehoudon raadszitting 
werd mot 27 tegen 4'stemmen het presen
tiegeld voor de raadsleden vastgesteld op 
f d per zitting. 

Met 15 to^en 15 stentnen werd daarna 
besloten het presentiegeld to splitsen, zoo-
dat de raadsleden, die bij den aanvang der 
raadszitting aanwezig zijn f 2 cn zij die 
bii het einde der zitting aanwezig zijn even
eens f 2 zullen Ontvangen. 

Do leden, dio do geheele zitting bijwo-
iiqii, ontvangen dus do vastgesteide f d pre-
aentie^old, 

VL!SS3f«r:E^. / 
De „Seniagin.Rsgentes". 

Naar wij vernemen, is thans wel alg 
vaststaand aan to nemen, dat do „Koningin 
itogontes" naar Ostenda is overgebracht, 
nadal dn postzakken v&fl boord wareo ge
haald en op spoorwegwaggons geladen, 
waarschijnlijk om naar Berlijn to worden 
vervoerd. 

Het schijnt in de bedoeling der Duit-
schcff.i te liggen, het schip voor een prijs-
boS ta brengen, hoewel, naar mn» vei'Eckeit, 
geen contrabando aan boord was. 

SO.3ESJC.OE BESiCJITE«, 

W i n k f l b r a n d .  —  T e  B o t t e r d a m  i s  
uitaeiir.lv,d do winkel in fparfumeriöfn cn 
galoutecicën van da firma Croiset, arrci den 
Ouden l-inneiiweg. 

H l  a c h  t o f f e r ^  d o r  d u b b e l e  
m oraal. — De justitie heeft to Veere 
een onderzoek infjbsteld naar een geval 
van kinderdoodslag. Een pasgeboren kind , 
dat nog leefde, wei'A reet een hoofdwond op 
een mestvaalt gevonden. Op cenigen afstand 
werd het lijk van de ongehuwde moedor 
uit een sloot gehaald. 

O v o r  d e  g r e n s .  —  T e  M a a s t r i c h t  
zijn gistermorgen 3 onlvuichte Bussen aan
gekomen, dio bij Leur-Simpelveld over de 
grens gekormen waren. 

V  o r  d r o n k e n .  —  D e  m a t r o o s  N a c h -
tegal van het Duitse!» stoomschip ,,Stein-
götl'J, liggende to Delfzijl, is - gisternacht 
uit de vlet geslagen, waannedo hij naar 
boord zou gaan, en verdronken. 

S m o k k e l e n .  —  D o n d e r d a g n a c h t  g e -
lukto het eenige - liulp-konwoiezen te En-
achode ongeveer 500 pond vet in beslag te 
nemen, hetwelk dooof oen bende smokkelaars 
over de grens zoa worden gebracht. 

T o  w a r m .  —  T e  W i e r d e n  b a d  e e n  k a t  
zich ta slapen gelegd onder een foBnuia-
pot, en merkte pas dat er vuur onder aan
gelegd werd, toen reeds do vlam knette
rend omhoog laaide- Met brandoade haren 
en vreieeelifk kromme sprongcp makende, 
kwam ie da vlammende hel ontvluchten. 

D  b  b  e  v  r  i j  d  o  P o l e n .  —  T e  H e n 
gelo kwamen Donderdag vier roolsehe 
mijnwerkers, dio daar werk zochten. Het 
was hun gelukt over de grens te komen,. 
Zo hadden tót voor een paar dagen inde 
Rijnprovincie in do koJcnmi'nien gewerkt, 
doch ze waren gevlucht, omdat i& soldaat 
moesten worde®. 
• B o g r ij p e 1 ij 1?. — Een Belgische jon
geman, dio to Ede vertoeft, is plotseling 
krankzinnig geworden, toen hespi het be-
riclrt van den Belgischen consul gowerd 

dat hij onder de wapenen moest komen. 
V o - c h  t p  a r  t i j .  —  D e  v a r e n s g e z e l  O .  

van der D., uit Amsterdam, is gistermiddag 
op den Scbiodamscheix Singel te Rotter
dam. bij een vechtpartij, gevallen en met het 
hoofd tegen da straat geslagen. Hij heeft 
oen hersenschudding gekregen, en zijn toe
stand ia niet zonder gevaar. De man werd 
in bowustcloozea toestand naar het zieken
huis gebracht. 

S m o k k e l r l s l c a  —  T h a n s  i s  o o k ,  
Iwoeda smokkelaar, Segers uit Boxmeer, 

dia enkele weken geleden afeu den Veodijk 
door liulpcomnjiezcn werd aangeschoten, in 
het ziokenhuis la Gennep overleden. De man 
laat oon weduwo met 5 kinderen achter. 

D r a a d l o o z e o n t d o k t  —  T e  M o o k ,  
(Limb.) is gisteren een toeïtel voor draad
loos telegrafie ontdekt cn in beslag geno-
inen 

Brievenbus. 
„Een abonne* van uw blad te Den 

Ilaag." Van ongeteekenfl toegezonden bij
dragen wordt door ons geen nota geno
men. 

Scheepstijdingen. 
AMSTERDAM. Aangek. 16 Nov., Surlna-

naekade: TeJhi-9, st., -Rott., ledig. 

Nederfandsche Stoomvaartlijnen. 
Anlenor, n. Bat., 8 Nov. v. Colombo. 
Buitenzorg, n. Bat., pass. 1U Nov. 'IWecbel-

lingcrbanklichtschip. 
I'aiïda, n. Amst., 11 Nov. v. Colombo. 
Booroe, n. Amst-, 14 Nov. v. Sabang. 

•Bintang, n. San Francisco, 14 Nov. to Norf. 
Oastor, 14 Nov. v. Barcelona n Tairagona 
Oardanus, S Nov. v. Bat. n. Amsfc 
Eemland, n- Amst., 11 Nov. te Rio Jan. 
Frisia, 11 Nov. ta B.-Aires v. Amst. 
Grotius, n. Bat., 14 Nov. v. Durban. 
Hollandia, v. Amst., 12 Nov. v. Falmeuth; 

gaat om de Noord. 
Java, n. Amst., It Nov. v. Port Said. 
Menado, n. Bal., IS Nov. ta Sabang. 
Noordam, v. N.-Yor!< n. itott., arriv. 15 

Nov. te Falmouth. 
Prinses Juliaua, n. Bat., pa.-s. 11 Nov. 

Flnisferrc. 
Riouw, n. Amst., 11 Nov. ta Suez. 
Kindjani, n. Rolt., lc Nov. v Kaapstad 
Rijndam, nj N.-York, pass. 16 No?. Ter-

schellingerbank. 
WasÈcrdijk, 14 Nov. v. Baliimora n. Rott. 

Wilis, n. I'ott., vertr. 15 Nov. van Falm. 
en pasa. denzelfden dag Lizarcï. 

Zniderdijk, n. Philafieiphia, 11 Nov. van 
Kirkwall. 

Zcelandia, v. Amst. n. B.-Aires, arriv. 15 
Nov. ta Falmouth. 

Binnenlandsche Havens.. 
IJMUIDEN. Aangek. 1(J Nov.: Tellus, s., 

Rotterdam: Torfred, s-, Sundswall. 
Vdrtr. 16 Nov.: Ilelena, s., Bordeaux: Ti

tan. s., Swansea; Nias, s., Java; Boe-
kelo, s., Goole. 

HARLINGEN. Vertr. 15 Nov.: Prima, Boer-
ma, Dieppe. 

N WATERWEG Aangek. 1« Nov. Vega, 
fi., Sundswall. St. Annatand, s., Newc.; 

' Caledonïa, s., Hul); Kieldrecht, s., Newc. 
IJssol, s., Sundswall; Moordrecht, s. New-
castle; 17 Nov. Rotterdam, s., Pliilad. 

Vertr. 16 Nov.: Tellus, s., Amst.; Bui
tenzorg. s., Java; Woensdrecht, s., Sun-
derland; Emma Fernstrora, a., Sundsw.; 
Ask, s., Stocklinlm, Olof Maersk, s., N.-
York; Ary Schfeffei, s., IlRvre; 17 Nov.: 
Aberia, 9., Middlesbro'; Oostenrijk, e, 
Baltiroore. 

Buitenlandsche Havens. 
Betsy Anna, 13 Nov. v. Amst to W-IIart-

lepooL 
Boomberg, 15 Nov. v. Rosarvo n. Amst. 
Emil Ham3un, 13 Nov. v. Tampa n. Amst. 
Gaaf.terland, 14 Nov. v. Amst. te Shields. 
Kralingen, 14 Nov. v, Rott. te Gravesend. 
Kieldrecht, 13 Nov. v. Rott ta Shields. 
Neerlandia-, Kajuitev, HNov . v. Schiedam 

t« Gravesend. 
Vestfold, 13 Nov. v. Rott. ta W. Ilartlep. 
Willy, 13 Nov. v. Amst. te Shields. 
IJslroom, IS Nov. v. Amst. n. Londen. 

Hoesten 
bedaart spoedig, wijl het vastzittend 
slijm wordt opgelost door het ge 
bruik van eenige AM ̂ -bonbon?. 
Prijs 30 en 69 cent pet* doos. 
In Apotheken en SSï,ogisïeimijesi. 
Fabrikant A. KI li 81 HA R DT 

Pharm. Fabriek - Zeist. 

1 

A D ¥ £ R T E » T I E  

SOCiALISTiSOHE VR60^EHVER££MiOiü& JE PJOMIER" 
AMSTERDAM. 

iioote Openbare Vergadering 
op Hflaandag 20 fiovember a.s., 

in de 
€5 po of e Haal v. s,d'©eelwjïïck". 

Spreker: Os. I I. 8. SCHERMERHORH, 
Nieuwe Niedorp. 

Onderwerp: Se Taak dei» ¥r>oui». 
Entree 10 cent. — Aanvang 8 uur. 

HET BESTUUR. 

Voor den meest biedenden 

TE KOOP» 
ALLE wenschenen Jaar^angsn^ 21, 
van hei Maandschrift 

„OE ME UWE TGJH". 
De eerste negen jaargangen zijn in de 
officieële band gebonden. 

Brieven onder letter S., D. PACH's 
Boekhandel, Hilversum. 

Zenuwen 
en lichaam vermoeid door zorgen en 
inspanning, herkrijgen nieuwe kracht 
door Enecsan-tableiten, 
Per koker f 1.00, 3 kokers f 2.85. 
In Apotheken en Drogisterijen. 
Fabrikant A. EN IJ N H AR DT 

Pharm. Fabriek - Zeist. 

J .  R A D I U S  
SCHOENMAKER, 

AEbert Cuypstraat 42, A'dam. 
Heeren Zooien en Achterlappen f J>8& 
Mans „ „ -
Dames „ „ 
Vrouwen „ „ 
Kinderen „ „ 

extra „ 2 .00 
* 1.25 

extra „ 1.45 
naar grootte, 

Buiten de stad: 
met verhooging van psrtkosten en 

onder rembours. 
üllss met hout gepend. - Genaaid 1$ cent lieopr 

Lapjes onzichtbaar. 
D e s gewenscht in één dag klaar. 
I !• •! MP— I aj—•B——•«—B3—IIM—M—•——| 

Gesprongen 
huid, kloven, barsten, springende 
lippen, winterhanden en winter
voeten, wondjes van allerlei aard 
genezen snel en zeker door Purol» 
Indoozen van 12'4, 25 en 75 cent. 
In Apotheken en Drogisterijen. 
F a b r i k a n t  A .  M U N H A R D T  
4 Pharm. Fabriek - Zeist. 

jfiRAND THEATRE. 
V'v»  n .v ,  „TOOi lËELVEJtEEiCI&lNG" .  

HERMAN HEYERMANS en JAN MUSCH. 
Zondag, Maandag, Dinsdag, 8'lt 

TROPENADEL 
Indisch blijspel v. Van Wermeskerken. 

ZONDAGMIDDAG : HALF TWEE 

SPAANSCHEBRABANDER 
Blijspel door Bredero. 

GEWONE AVONDPRiJZEN. 
Revoiiitionair-SociaSËstïsch Komitee tegen den Oorlog te Dordreoht, 

0EüO^ILlS^TaÊ™Ü~VÜ5oD' VAM UITVOER. 

GROOTE OPENB* WS^OaOEIIIllS 
op mmmmm 20 NOVEMBER £1. s,, 's avonds half 

nege», in de Gsncerizaa! wan VAM HOHGEÜ» 

SPREKERS: 
Th. J. DISSEL van Rotterdam, 

Mevr. C. KOOMANS-TIMMER van Rijswijk ea 
O, J. WlJüfCOOP van Amsterdam, 

ONDERWERP s 
fPosthuraa's i-isi^gei^regeei^Ing est 

het dreigend oorlogsgevaar. 
EKTREE 5 CENT. D1SKUSSIE VRIJ. 

illSen, lanneti en Vrouwen daarheen! 1 
#== 

^ y i S T Ï l l B E  
als eigen 'tanden sonder gehemelte 

OEÜTiSTRY. OEIBTAL OFFICE 

WiLHELMINASTRAAT 31, DEN HAAG 
BILLIJKE PRIJS, LAMS JARIGE GARASTiE. 

B E S L I S T  R I J  I V  L r  O  O  2 5  E  B E H A N D E U N G  
Pariijgenooie» betalen materialen prijs 

E E N I G E  I N R I C H T I N G  

f 

Kiesrechtstrijd en Klassenstrijd 
door D. J. WIJNKOOP. 

Prïjs.,.5 cent. Franco per post 6 cent. 
ESSsT" 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, Jt 
BOS & Co., Kinkerstraat 300', Amsterdam. 


