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Karakter.
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de vluchtelingen der reforméereride predikers, die zich verschuilden. Uit onzen
tijd': de met list en misleiding van be
(Naar aanleiding van de. artikelen
wakers vluchtende ballingen uit Siberië,
over „Karakter-vorming," onlangs
een met ontduiking der wet belegde ge
in „De Tribune'' verschenen.)
heime vergaderingr waar men ongemerkt
Zooals bij stormweer — de golven samenkomt, een manifest-vergadering, die
5 e u k e n w o e d e n d d e v o o r t g e j a a g d e b j o t men juist niet in een particuliere woning
— de schipper in de reddingsboot zijn belegt om zich te verbergen. *)
Nog meer:. gesteld, een der onzen
karakter van durf en offermoed kan toouen;
Zooals de ridder 'uit de middeleeuwen. dreigde- gedood te worden en hij of zij
In tal van strijdkansen zijjn trouw en on kon door o m k o o p e r ij gered werden.
Hce oordeelen wij over al deze feiten?
zelfzuchtigheid kon toonen tot in het
Maar anderzijds ;
f
willig prijs-geven van lijf en leven aan
Dacht een, dat onze strijd zonder moed,
de, eer van zijn zaak ;
Zcoals Luther voor „Worms wilde „al zender offer, zonder niets-óntziende Trouw
waren er ook zooveel duivelen inWorms en Standvastigheid kon worden gevoerd,
*
als pannen op de daken'' en daarin zijn laat staan- gewonnen ?
Ziet men niet, hoe de heerschende klas
waarheidsliefde en gehoorzaamheid' aan
se alles, letterlijk alles eischt- van de
zijn Ideaal toonde ;
Zöö roept deze tijd alle karakter te massa : lijf, hart en ideaal, arbeid etr
recht, a l l e s voor z i c h ?
voorschijn.
/iet men niet, hoe nu, waar 't gaat
Zö6 werdt nu het edelste in de revo
lutionaire sltrijders gespannen : de liefde om de verdeeling der wereldbuit, alles
voor ons Socialisme. En de liefde is sterk, wordt aangewend van wetenschap en tech!
niek, gesmeerd door stroomen menschenzoodat ze niet breken of scheuren zal.
Het is naar liet bekende beeld uit de blced ?
totid-christe!ijke en uit de jong-revoiuuoEn begrijpt men dan niet, dat een klas
naire tijden alsof de Bruid in haar volle se, die tegen deze heerschende klasse strijdt
toovor-heerlijkheid wenkt. En er is maar op leven en dood, een klasse die deze
één zaligheid : zich te geven, gar.sch-en- heerschers verpieteren wil, op welke ma
r1, aan haar stralende wezen.
nier dan ook, die aan die. gouddorBtige en
n
*
blccddrinkende moordenaars al'e vtereild*
Ja waarlijk, wat nu noodig is, ;s : buit zélf wil ontrukken, , dat zulk een
klasse moet beginnen met de offerkracht
V a ra k t e r !
En h: 2 r is karakter : toewijding • er, in zich te voelen öp-rijzen, opspuiten als
overgave, zich bezield vee'en. En trouw! een fonte'n ?
Dit te weten, hoort ook bij denoodige
Neem deze twee: Offer en Trouw,
kennis.
Daar is een bekend woerd van den
Een klasse, die dit niet in haar karakkerkvader Augustinus.: „Heb God lief en
r
er heeft, overwint niet.
loe dan wat ge wilt."
,,t'n niet opdat wij weien wat deugd
Zoo zouden wij willen zeggen in deze
Jagen van uitersie inspanning (en nu ook is, stellen wij ons onderzoek in," zegt
ie vraag bovenkomt naar jjaraktervorming reeds de oude wijsgeer en moralist, „maar
In 't algemeen, voor Waarheid-soreken in opdat wij er ons naar richten."
En de praktijk van het dagelijksche le
bijzonder) :
—
„Heb het. Socialisme lief en doe dan ven ? vraagt gij.
Mag men liegen ? Wil .de practlsche
'vat ge wilt"
Dit alles is u te vaag, lezer ? Te na- weten, ;a, cf neen ?
Alsof ooit zöö de kwestie stond, zoo
thetisch en te „mach'spreukerig ?"
U wilt de gevaUen van de praktijk ? simpel en naief!
Maar neem een voorbeeld, een héél dui
Van Uw levens-praktijk ?
Maar dat is van Uw kant te haastig. delijk : Gesteld, ik ben telegraaiïbeambte
Want als wij spreken 'over karakter en en ik moet het. telegram seinen van mo.
onze strijd, moeten we het eigenlijk ta- bihsatie d.w.z. van oorlog, van doodkeeren en spreken over onze strijd en ka naar-het-lichaam, van verscheuring-naar-dengeest. En ik zou op de een of andere
rakter.
wijze, het telegram achterhoudend of ver
-Onze strijd eerst.
Want iedene strijd eischt een bepaald keerd overseinend, een revolutionair komiTcarakter, iedere strijd vormt trouwens lee kunnen waarschuwen, zocdat door een
revolutie het proletariaat zich kon stellen
een bepaald karakter.
Onze strijd e'seht als iedere revolutio tégen den oorlog.
En mij werd gevraagd: „hebt u het
naire strijd uit de felstbewogen tijden:
het christendom, de Reformatie, de bur telegram der mobilisatie verzonden ?"
Dan is het antwoord toch waarlijk dui
gerlijke Revoluties, ja misschien méér dan
een dezer worstelingen twee voorwaarden: delijk !
En als iemand daar nu van maakt:
k e n n i s en i d e a l i s m e .
Het een heeft geen kracht zonder het „dus gij liegt maar, dus gij bezoedelt uw
ander. Het ander heeft geen succes zon strijd, enz., enz.", dan zou ik zulk een
farizeeër, die zijn renten trekt voor de be
der het een.
taalde, de officiéél betaalde (!) diplomaten-,
Hiervan moeten wij uitgaan.
Uw levens-praktijk, lezer, moet dus zijn leugenaars, voor de leugen van de kapi
tfe praktijk van een seherp-gezicnen en talistische school-opvceding en het onrecht
toch ook harlstochtelijk-gevcerden strijd. dezer vervloekte samenleving, geen ant
En alle conflicten uit welker oplossing woord waardig keuren of het bekende:
H\v levens-praktijd bestaat mceten staan in „Wee U geveinsde."
_ De kwestie is niet zoo' enkelvoudig,
d&t teeken.
Het proletariaat heeft in dien eigen a'sof men vrij is te liegen of de waarheid
s t r i j d z i j n e i g e n d o e l , z i j n e i g e n te spreken.
Maar in den strijd tusschen de klassen...
ideaal, zijn e i g e n moraal, zijn e i g e n
gced en kwaad, zijn eigen offer, zijn d i e e e n s t r i j d i s o m h e t l e v e n
z e l f m e t a l z ij n w a a r d e ;
: i g e n trouw.
ook met al zijn inhoud van zedeliikeZoo als iedere strijdende klasse die had
|"
en heeft, en dit alles te beslister neemt waarden...
Zijn er oogenblikken. dat de klasse of
tot richtsnoer van handelen, naarmate zij
de vertegenwoordiger der klasse, dié de
het klaarder en duidelijker beseft.
In de p r a k ' ij k bestaan hier voor ontplooiing van de ééne menschheid in
allen, die'w e z e n 1 ij k revolutionair-so zich draagt, niet anders kan dan bij de
klasse-scheiding tevens de scheiding trek
cialist zijn geen verschillen.
Geen verschillen tusschen den S.D.P.-er, ken waar het gebod wijkt voor een ander
den christen-Socialist en dén Syndicalist. gebod, waar den ook wijkt het gebod
Het voorbeeld is genomen van het van „wees volkomen zooals gij zijt."
Want — en hier ligt wel de verwar
"Waarheid-spreken" of neg algiemeener
van „zïeh geheel te geven zooals men in rende knoop — die „gij" is met een per
nerlijk . is.M
soon zonder meer; die „gij" is geen
Dacht een, da' hij de verschettrd'eeiel kluizenaar of een Robinson, die trouwens
dezer wereld zou kunnen ontgaan en dat geen menschen dus ook geen vijandige
zijn handelt schoon zouden blijven vtan klasse hebben om tegen te liegen.
den drek?
Die „gij" is dan, zooals we reeds zei
, Dacht een, dat bi? dit én moreel èn den, de vertegenwoordiger vaneen klasse!
Of deze mensch dan zelf die leugen zal
practisch zou kunnen ?
Nog meer : dacht een. dat „waar-zijn" toejuichen altijd; .ook later ?
Wij meenen van niet, zoo min als men
hetzelfde is als, opzettelijk in des vijands
het zal toeiuichen. dat men een dolgewor
val locpen?
Wij vragen maar één oordeel uït de den hond in 't belanar' van zijn kind
historie: de hagep reekers en de geuzen. heeft doodgeschoten of een vloekende dxon1
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kenlap, die uw huis wil binnendringen er
uit zal verwijderen.
De levens-conflicten zijn soms ontzet
tend pijnlijk.
Wie onzer voelt dat r.iet, a's de striid,
de vrouw, de propaganda, het kind, het
sociale leven, ae eigen verlangens, alle
tegelijk roepen en hun roepstemmen' wor
den tot een valsche dis-harmonie in het
hart ?
Altijd zullen soortgelijke conflicten onzen
weg. versperren. We moeien ze oplossen
en menigmaal zal de besfje opfcteteing
wonden en pijn achterlaten.
In deze wereld "van gedeeldheiden breuk
van haat en van vijandschap, is het conilict veel ingewikkelder en is de keuzeniet
een „op-lossen", maar een l'es-scheuren,
een kapot-iïjten !
Wellicht is dat het zwaarste offer. Al
thans voor menigeen. •
Wie dat bracht, zal, als met rusiige
glimlach, tot- veel ander ofrer de kracht
hebben.
Vergun mij een klassiek voorbeeldende
onderstelling van voldoende Bijbelkennis
bij mijn lezers : Gethsémané is z w a a rd e r dan Golgotha !
Karakter.
Karakter is : wat men is in do een
zaamheid-" heeft een gezegd.
Zeker, maar karakter is niet minder, en
krijgt alleen hierdoor zijn waarde, door
wat wij zijn. samen in den strijd : één
Sferk in de trouw,
Rustig in het offer : èo' de eenheid, èn
de trouw, èn de offvflereid' e'd in en
voor het Socialisme.
M. G.V. W

ningen door een of ander officieus persoon
ten gevalle van de officieele, worden gemerkt
met het stempel van niet-revolutionair inde
„revolutionaire pers" of wat daarvoor door
gaat, wil ik hier openlijk verklaren het met
de onverwachte wending van de Tedactie
van ons partij-orgaan niet eens te zijn wat
betreft persoonlijke aanslagen. Aangeziep ik
ook propagandist ben en, tevens deel uit
maak van het Partijbestuur, acht ik 1 et mijn
plicht, na bet eigenaardige stuk van A. N.
nu dit eenmaal is gelanceerd', ronduit ta
verklaren.
•»

*) Dit is een voorbeeld uit de gesctredenis vs»n liet Ditens'twfh'-|erings-n-jpm((etet.
Pe politie was er echter ach'er gekomen
en was in het 'ruis der vergadering en
zal wel een middel hebben gevendten cm
het gesnrokene te beln'sferen :
slimheid
tegen nog méér slimheid !

nen die hierover iets van belang te zeggen
hebben, aan het woord laten.
De meening
van de Redactie ia uitge

Frits

Adler

en

het

nieuwe

socialisme.

Waaneer een daad als die van Ad'ter in
zijn beteekonis voor het. socialisme en de
arbeidersbeweging door revolutionaire socia
listen verschillend beoordeeld wordt, is dat
niet vreemd; wij worden niet door een vaste
doktrinairo opvatting geleid, die voor alles
reeds een oordeel klaar heeft, mnar wij
bouwen ons inziclit nog steels aan «Je hand
van de praktijk der wereldbeweging op.
Uit de verschillende indrukken
en
soms
tegengestelde beoordeelingen groeit ons ge
meenschappelijk inzicht op. Wanneer echter
geprobeerd wordt, Adlers daad als de ware
revolutionaire methode voor te stellen, zelfs
voor Mederland," waar een revolutionair so
cialist door niets verhinderd wordt op de
massa in te werken; en wanneer, als in
de Tribune van gisteravond, gepoogd wor> t
het kritische standpunt van H. R. H. als
afwijking van het overigens eenstemmig oor
deel van Revolutionaire strijders van geen
waarde te verklaren, dan moeten wij daar
met kracht tegen op lcomen. W ij
z ij n
het geheel me t het o o r d e e l y a n
ti. K. H. eens. En wij voegen er bij,
dat ook Karl Kadek, blijkens zijn ar
tikel in de „Berner Tagwacht," van
26
Oktober, op hetzelfde standpunt staat. Wij
Hennen Fritz Adler van vroeger, en ook
uit zijn latere geschriften: en het gevoel
van warme vriendschap, dat hij bij ieder
wekte, die nader met hem in aanraking
kwam, is niet verminderd door het ver
schil in algemeen standpunt, dat zich gaan
deweg openbaarde. Wij begrijpen en waardeeren zijn daad, omdat zij is de dappere
zelfopofferende konsekwentie van zijn alge
meen standpunt,- dat zooals bekend is, het
naast aan dat van het Duitsche partijcen
trum komt. Had hij geheel en ai theore
tisch op ons standpunt gestaan, hij had,
geloof ik, anders gehandeld. Zijn persoon
>n zijn daad is er nietr minder ,om — maar
de gevolgtrekkingen uit deze daad voor ons
woxVIen daardoor anders.
ANT. PANNEKOEK.

Ik protesteer met den ïr.eosten nadruk
tegen d'c wijze waarop A. N. tracht aan de
toevallige een bijzondere meening van de
Redactio e;n autoriteit te geven als waie
zulk een neening e?no partij-eenheid, waar
aan een denkend partijgenoot zich heeft te
houden en dus gehouden om te verdedigen.
Deze poging om voorat elke kriiiek af te
snijden of in een ongunsiiger positie' te
brengen, riekt zeer naar de Keizersgracht
378 ! Overigens A. N. ?al wel lid van een
afdeeling zijn. mag ik hem (tsarir) verzoe
ken om in He .afdeeling de . zaak op het
tagi.it te brengen. Hij (zij) geloof* toch wel
dat de kool die hii (zij) verkoopt f ver' den
aanslag den tr e s der kritiek kan doorstaan?
Mag ik A. N. dus verzoeken een debat,
zoo noodig openbare, over defe zaak ?
B. LUTERAAN.
A'dam, 31 November 1916.
Onderschrift v a n

d e

Redactie.

Er zal over terroristische daden tijdens
het Imperialisme ~ naar aanleiding van Adler"5 optreden heel wat geschreven werden.
Oe redactie van „De Tribune" zal, zooals
ze vpn den beginne af gefiaan heeft, dege

drukt in de nummers 19 en 20 van de Ioopo'ide jaargang.
Die meening was géén goedpraten of
aanprijzen van het terrorisme a's taktiek,
maar het was a l s r e v o l u t i o n a i r e
Marxisten
v o l k o m e n v o o r o n s
r e k e n i n g
nemen v a n
Adler's
daad, te voorschijn gebracht door
het
Imperialisme en de 'houding der sociaal-pa
triotten in de speciale omstandigheden van
Oostenrijk op
het moment.
We hebben
daarna aan het hoofd van de krant
na
tuurlijk de afwijkende meening van fl.R.H.
onzen lezers doen kennenT gelijk we dat in
dit nummer en in het nummer van mor
gen wéér doen.
De redaktie intusschen li e!'t Adler's daad
-niet als de ware revolutionaire methode
voorgesteld, en zal zich tegen elke zooda
nige voorstelling verzetten.
Er i3 volgens ons maar één ware revo
lutionaire methode, en wel de beweging der
massa's zelf, die trouwens in het sterk
militaristisch
tijd'vak,
waarin we leven,
noodzakelijk tot het gebruik van wapenge
weld door" het proletariaat, volkswapening
gelijk we dat noemen', moet voeren.
Wat bet stuk van A. N. be-'rqft, h ijzelf verzocht o n s,, de twee laatste
alinea's van zijn stuR te schrappen, maar

SOCIALISME OF OPPORTUNISME ?
(Ingebonden.)
Toen voor eenige jaren geleden ce.i internationale conferentie werd gehouden
van
diamantbewerkers,, over het clandestieniame,
werd daar in een re olutie besloten, dat in
dio diarnantcentra's waar de noodzakelijk
heid bleek de clandestienen tot den bond zou
den toegelaten worden. . Een iedeir begreep,
dat zoo het al niet in de bedce'.ing mocht
hebben gelegen, het eerst Belgié voor de
toepassing
van g.n. resolutie in aanmer
king kwam. Elkeen kent de miseire die
voortvloeide uit de strijd Van den A.O.B.
cn do geroyeerde leden* van den A.D.B.,
die zi.ii tot een organisatie vormde met
een aantal clandestienen.
Bekend is ook, dat de houding van het
bestuur van den A.D.B. in deze" kwestie
niet de goedkeuring kon wegdragen van het
bestuur van den A.N.D.B. Wat echter niet
verhinderde dat deze kotste even fel tegen
de „inlandsChe" clandestienen optraden, als
dat zj tot .dfsverre h tiden gedaan. Dit
optreden ging zelfs zoover, dat toen voor
eenige maanden geledén, eenige d'iamantbewerskersleden van den- A.N.D.B. geld bij
een wilden brengen om de stakende clan
destiene diamantbewerkers te steunen, zij
met <le- zwaarste straf werden bedreigd, als
zij dUar niet onverwijld mee ophielden. En
nu? Heden werd op dg fabrieken ern mani
fest verspreid, waarin al de georganiseer
de diamantbewerkers tot een bondsvergade
ring worden
opgeroepen ter bespreking
van dr clandestiene industrie, met voorstel
der besturen tot hot toelaten der clandes
tiene diamantbewerkers tot het lidmaatschap
van den Bond."
Vanwaar
die
plotselinge
frontverand<>
ring ? Wordt deze frontverandering geleld
door de so ialistisohe revolutionaire gedach
ten dat al de uitgebuiten in één organisa
tie behooren te zijn? Of is zij e 'n gevolg
van tactische overwegingen,
Het laatste komt ons, kennende onze pap
penheimers, het waarschijnlijkst voor. Gaaa
wij even wat dieper op de zaak, dan
zién wij het zoo. Op het oogenblik heeft
de A.N.D.B. de. alleenheerschappij —> de
twee confessioneele satellieten tellen niet mee.
Nu komt er een andere organisatie, die los
van elk verba-nd staat, en die alleen dezej
maar de meest doorstag gevende overeen
komst met de A.N.D.J3- vertoont, dat zij
ook met dezelfde middelen wil strijden als
deze organisatie. Laat men deze organisatie
haar gangetje gaan, en zij neemt in om
vang toe, waarvoor de voorwaarden ruim
schoots. aanwezig zijn, dan krijgt men in
den toekomst een niet te versmaden tegen
stander, dio wel eens een sta in den weg
kon wezen, en waai het dan niet zoo ge
makkelijk zal gaan, 0111 ze te bewegen lid
to worden van den A.N.D.B., tenzij hun
belangrijke concessies worden toegestaan.
Terwijl door op het oogenblik de deuren
voor deze menschen open te zetten, nu maar
hun organisatie nog in haar begin-periode
is, gaat het gemakkelijker, en zijn de be
zwaren niet zoo overwegend'. En ie clan
destienen? Wij veronderstellen, dat zij wel
zoo verstandig zullen zijn, om van de ge
legenheid gébruik te maken mits... de leden
van den A.N.D.B. hen dïo willen bieden.
Het is voor beidsn beter ten halve ge
keerd, dat ten heela teiwaald, maar de so
cialistische tendenz is zoek. Misschien ge
ven de -vergaderingen ons nog gelegenheid
om op een -en ander nader in te gaan.

het was te laat, de krant was gestypt. Hiermede
vervalt zoowel de opmerking
van • A. P. aan zijn adres, als de heet-gebalcerde beschouwingen vsn B. Euteraan.
Het artikel» van Radek hopen wij spoe
dig te plaatsen, en wij zullen dan evenals
op de zijne,

op H.R.Hes beschouwingen in

dezen terugkopten.

ALEX

Geen

varkens

meer.

In do prov. Drente — en elders — zal de
varkenstcelt binnen niet al te langen ted
tot het verleden behooren.
In normale tijden was in dit gewest,
geen keuterboer, geen arbeider of hij had
Waarde Redactie.
oenige, vaak wel '20 ëtuks varkens „op
Ik zie heden in het orgaan der S. D. P.
't hok liggen". Onder deze vsike .s b von
een stukje opgenomen in de redaetioneele
den zich .steeds drachtige en audere. tiet
kolommen, waarin ;e,';ero A. N. schrijft over
vaxkensfokken en
mesten ging op deze
de daad van FriedTich Adler. Dit stukje is
wijze hand aan hand. 'Thans evenwel is 't
blijkbare bedoeld om partijgenoote Holst als
bekeerd zondares publiek te laten bekennen, aantal varkens zeer klein, ja, zijn verschil
dat zij gezondigd, heeft -tegen de heiljge lende hokken geheel ontvolkt De nog aan
wezige varkens worden gemast. Drachtige
meening der redactie-meerderheid. Blijkbaar
verlangt A. N. geheel op het voetspoor van varkens vindt men niet meer. De vurkensde officieele sociaal-diamocratie en haar or fokkerij staat stil, de rueslerij gaat haar
gang. De varkensstand gaat hierdoor in
ganen, slechts één officieele, door ue partij
dit gewest achteruit, daar de gemeste var
redacties geijkte meening !
Smaken verschillen, waarde 'A. N. Motor kens geslacht worden en niet door nieuwe
voordat deze eigenaardige manieren bij ons kunnen worden verdansten. Oorzaak? De
insluipen, namelijk dat z.«- afwijkende mee hooga voederprijzea.

LISBEU.

-Srsgelsche oorlogskasten.
Hieronder volgt een staatje van de Ettgelsche oorlcgscredieten, toegestaan sünds
den aanvang van den oorlog:
1914—15.
6 Augustus 1911
£ 100,000,003
15 November 1914
225.00X09?.
37.000.00fr
1 Maart 1915

DUURTE.

DE

A f ) f jtll
llj.g-nN
«J«Lïlll

£

362.0fl.000

I
15
20
15
10
21

Totaal 1911—15
1915—16.
Maart 1915
Juni 1915
Juli, 1915
Septèmber 1915
November 1915
Februari 1916

£

250.000.000

£ 1,120.000.000

21
23
24
II

Totaal 1915—16
Totaal 1914—19
1916.
Februari
Mei '
.Juli
October

2",0.000.000

15*000.(XW
250.090.000
409.009.000
, 120,000,000
£ 1 7-2.000,000

£ 303,009,090
- 300.003.000
450.000.000
300.030.000

Totaal 1916
£ 1,350.000.000
Totaal 1911—16
£ 3.132.000.000
Sinds den aanvang van den oorlog heeft
het Fngelsche parlement dus fle
fabelach
tige som van £ 3/2 miiliard of f 40 inflliard gevoteerd.

2

& £

Gezagsmoord

?

zijn kestjuffrouw meermalen geklaagd'had.
En om het denkbeeld weg te nemen,
i als zou hij een recalcitrant zijn, zij ver' meld, dat het verdere personeel steeds op
"Stang stond.
Het Gezag heeft een slachtoffer te meer.
De eisch : Afschaffing van het hoofd
schap en daarvoor goeverneerende school
vergadering voor de onderwijzers blijft
eisch.
Het hoofdschap tiert welig.
Hoelang nog ?

G«wiengüe benemen plegen uit aen aarcf
der zaak te werken op de gevoelzenuwen
— momentueel echter slechts.
Immers zoo gelezen, zoo .vergeten.
Toch kan het zijn nut hebben evcff stil
te staan' bij een dergelijk bericht, wijl het
in de paar nuchtere, regels het slot van
een arama vermeldt, welks inhoud beier
beier dan in de schouwburg demonstreert,
wanverhoudingen in de geordende maat
schappij ; in het onderhavige geval meer
Rëleveeren we nu nog, als bewijs, dat
speciaal onderwijstoestanden.
v
Zoon slot js liet gemengde bericht : de onderwijzers van het Gezag niets dan
„ O p g e h a a l d u i t d e S c l i i e b i j onderdrukking te wachten hebben wat de
< 1 e H e u l b r u g ( t e R o t t e r d a m ) h e t Rotterdamsche wethouder van onderwijs
1 i j k v a n d e n o n d e r w i j i e r S . van der Molen naar veren bracht bij de
& e d e r t 13 dagen uit zijn woning begrooiingsdebatten in verband met de
zelistandighed van den klasi'eondferwijzer.
V-i r m i s t."
Niet genoeg reeds als kamerlid bii" de
Het drama zelf.
behandeling van art. 192 zijdelings de
Ook kort — doch veelzeggend.
onderwijzers te beschuldigen van het geven
„De 24-,aiige onderwijzer S. had voort van zeer materialistisch onderwijs, (Hij
durend berrie met zijn hoofd."
(d. i. van der Molen) hee.t lessen •bij
Veel kleine bedrijven, soms grocte, sorns gewoond, waarvoor de strekking zeer makleine pauzen.
terial'stisch was), natuurlijk zonder be
Slot zie beven. Scherm ^ncer.
wijzen en feiten te leveren, komt hij als
wethouder met bru ale cynische openheid
Neen niet dat scherm neer. Een recht
verkondigen, dat hij den invloed van den
bank daar en in de fcank der beschuldig
onderwijzer waaronder de school meer
den „Het Gezag". Het Gezag, dat orideren meer gekomen is, heeft trachten te ver
wjjsmisstanden handhaaft, dat het ambuhinderen ; dat alleen irj de kringen van
lantisme en het hoofdschap niet afschaft. de onderwijzers zelf de propaganda voor
Kraphtens wet en- verordening is een
de hooidelooze school gemaakt" wordt;
schoolhoofd in zijn rijk met bijna abso
de demokratische schoolinrichting de meest
lute macht bekleed. In de meeste grocte
geschikte manier is om onze school neg
Bteden bovendien nog ambulant; d. w. z.'
meer (v/ie is dan begonnen ? ) nc.r de
een soort van duivesjager, die aan, in,
keider te helpen en... Dat c!e onderwij
om en buiten het schoolgebouw alles
zers moeten zijn onderwijzers van bij
doet, behalve onderwijs geven.
stand ; zij staan niet naast of "tegenover
BleeE het nu maar bij ccnciergespelen,
het hoofd, zij sta-n het hoofd bij.
dan was voor de lesgevende onderwijzers
Zoo is de kcers voor de tóegandeï'ng
de soort vrij ongevaarlijk ; doch ook de
van de onderwijzers-aangegeven.
kcntrole behoort tot zijn taak.
Da' evenwel - .is het regiem, hetwelk
Onder den schijn van de kontrole en
slachtoffers — in wat voor zin ook —
met een-zich-bercepen op behartiging van maakt,
doch ook *het verzet, bii de onder
de belangen van het onderwijs kan nu
wijzers zal aanwakkeren en hen zal bren
zoo'n hoofd z ij n onderwijzers — z ij n gen,
v/aar ze reeds lanc behoorden n.1.
knechtjes — doodpesten ; dooctoesten van
'fl
de
rijen van het strijdende rvroV.b:' *.
«lag, tot dag, van uur tot uur.
R.
v. D.
Boekdeelen waren te vullen met be
schrijving van door op die wijze uitgejcefend hoc-klêngezag veroorzaakt onder
wijzersleed
taktiek
en
Broodangst hield cn houdt dat leed op Terroristisch
gesloten.
Niet weg te cijferen valt, dat dergelijke imperialisme.
¹)
wanverhouding n o g s t e e d s b e s t a a t ;
eer met de huidige reactie toeneemt en
I
na de dreigende verclericaliseering van de
Wanneer
wij
in
de^e
dagen lazen, hoe
fchool nog meer zal toenemen.
Het is dan ook dat de onderwijzers, alle sceiaai-patr^\tisciie bladen zich a.s
geleid door een bewust of onbewust soli een bende Mailende henuen cp Fiiedridi
dair soort instinkt, zich keeren tegen de Adler stort .en ; — waan.er wij ue erbar
arbeiderspartij, die bij monde van Vliegen melijke argumenten nagingen, (alle er op
-tue(C. s. hen trachtte over te halen zich te aangelegd om rust en geduld en
jverlagen tot hoofd — over te loopen ijjkheid aan de massa aan te pn izen, ^iinaar hun „natuurlijke vijanden". Natuur cierwerp.ng aan het impöria&'issne), waar
lijk vijanden, krachtens de positie waarin mee zij zich tegen de daad van tien Letdhaltdgen eenling keerden, dan werd t ons
tlie schoolhoofden geplaatst zijft.
Met vijanden vecht ie of je onder zwaar om het hart dat wij ons — schijn
baar .— door ons oordeel over deze daad
werpt je.
Strijd, openlijk of bedekt
wapenstil bij dit ongure gezelschap voegden. En
stand, onderwerping. Dat zijn de phasen, wanneer wij lazen, wa. de Zwlcèrsche
partijbladen schreven over den daad zelf,
waarin de onderwijzer verkeert.
over zijn louteren en milden zin, ziui
En de gevolgen ?
Onverschilligheid, bij lijdzaam zijn lot uiterste nauwgezetheid van geweten, zi n
gouden menschelijkheid, — dan sneed het
endergaan.
Motto : Je moet weten te geven en te ais dolken dücr ons heen, dat wn ons riet
nemen.
voorbehoudloos konden scharen aan oe
Zenuwziek worden, als je geen strijd zijde van den tragisch en held, den door
matujir hebt en toch niet kan bukken.
liefde tot de menschheid gedreven de daad
Sanatoria kunnen hierover meer licht h a d b e g a a n , w a a r t o e h i j z i c h v e r p l i c h t
verspreiden. Bij sterke zenuwen gaat het gevoelde, al drnischte zij tegen zijn aard
staal. tegen staal en dan... gaat er één en wezen in. Maar, ondanks dit alles, en
!de keien op. Natuurlijk de onderwijzer- ondanks 't feit dat — naar wij in de vo
'Wanneer is ooit een hoofd bij botsingen rige week nog meenden — al onze naaste
.ontslagen ? Hoofdenrapporten en die zijn politieke geestverwanten, in Nederland en
|i o o i t leugenachtig deen dan de onder over de grenzen, den aans'ag op graaf
wijzer de das om.
Stürgkh als een daad van goede taktiek
De heele gezagsbende huilt: ,,d'r uit" d.w.z. van revolutionaire strekking prezen,
en die er zich verlegen mee voelen, noe bleef cle diepste siem, de-innerlijke over
men het slachtoffer krankzinnig, etc.
tuiging die eenheid van verstand, hart en
Geeft zoo'n ontslag eenige beroering, geweten is, in ons spreken : „eer den da
dan wordt de deksel van de stinkdoos der om zijn heldhaftige toewijding aan
,.rotte school toestanden '* even opgelicht, zijn ideaal, heb hem lief om zijn onvoor
doch gezag zit er zoo spoedlc mogelijk waardelijke zelfopoffering, streef dat in
.weer bovenop.
hem na, stel het anderen tot voorbeeld,
De onderwij; er S. bleek niet onverschil — m a a r p r i j s n o c h v e r h e e r l i j k z i j n d a a d
lig, werd niet zenuwziek; de keien of want zij is niet den weg der Bevrij
strijd tot het uiterste heelt, hij niet aan ding, zij bergt in zich het gevaar van
gedurfd misschien... hij werd „opgehaald" nieuwen omweg, nieuw dwalen voor de
Natuurlijk zal wel naar een bevredi massa."
gende verklaring worden gezocht. In de
Het artikel in De Tribune van Zater
onderwijzerswereld echter gaat rond „zich dag, »Ad!er"s daad en Nederlands' beeft
van kant gemaakt om de voortdurende ons van den laatsten innerlijken twijfel
kerrie met zijn hoofd.
bevrijd en 't ons volkomen helder °eGesirubbe!, waaronder hii rctsds lang maakt,/dat onze rev.-soe. plicht is, om
jzuchtte, waarover hij thuis en tegenover ons tegen elk prijzen, elk aanvaarden van
zitting begon. Met hot overige, publiek
kwam Nekhludov in de gehoor/nal, ean
minder groole zaal en eenvoudiger ver
sierd dau die van liefassizenhof, waar
Nekhludov geieteld had, maar overigens op
eendere wijze ingericht. Dezelfde scheiding
tusschen publiek en rechters, dezel'Be pla
ten aan de muren en toen de deurwaarder
Aankondigde „Het Hof!1" stonden allen op,
cm da senatoren in groot tenu te grueten
die achter de tafel gingen zitten en hun
best deden om zich een ernstig en plechtig
uiterlijk to goven.
Do senatoren waren vier in getei. Eer
stens was er die, welko do functie varn pre
sident waarnam, Nikitine, een grooto kale
man, n et een smal gezicht en stalen oogen;
dan Wolff, vcrsch gesehoren en die zijn
mooie witte handen liet zien ; dan Skovorodnikov, èen klein oud heertje, dik en zwaar,
met een gezicht, dat lieelemaal bchcgeld was
door de pokken; eindelijk Bé, de grijsaard
met het patriarchale uiterlijk. Achter de se
natoren kwïum©n de griffier en de substi
tuut van don prokureur op da verheven
heid, do laatsto was een nog jonge man,
magor en droog, met een donkere tint en
erge uitdrukking van droefheid in zijp oogen.
Ondanks het vreemde kostuum, dat liij droeg,
herkende Nekhludov in hem dadelijl; een van
zijn beste universiteitsVrienden.
Heet die substituut niet Sélénine? vroeg
hij a&n zijn advokaat, die bij hem op de
banken voor het publiek was komen ziticm.
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De deurwaarder, een mooie maai met een
looden kop, met een indrukwekkende unilorm aan, kwaui naar Faïnitzine toe, om
hem te vragen, in welke zaak hij zou
pleiten. Terwijl hij op een papier 't ant
woord vau den advocaat opschroef, ging
de deur van do ko*t open en zag Nekhlaflov er den grijsaard met het patriarchale
Uiterlijk uitkomt, rnJwr
nu niet ine^r In
£6n jas en jfrijre broek, aooals hij erin
was goga&ii. Hij had nu »jn gewone
IclcedSj v^rwweeld met een kakellonte -uni
form, «B-a h«m or als kh reuzenvogel tl-eed
uitzien.
ZoIf acliócn hij tromr<\n3 gegeneerd to
sijn door (He vermomming, want bijna op
ten drafje ging Lij de 2aai uit.
— Dat » 86, een respoktabele vent!...

««1 4e ivivok&at tot Nekhludov, terwijl hij
Mj hüm littrani.
Kn hij begon hom dc zaak uit te log
gen, cfie aioo ging behandelen.
iutuaaehea duurde het tuiet lang af dc

l

T R I B ö N E t

de terroristische taktiek krachtig te keeren.
Op uitnemende wijze hebben zoo onze
mede-redak leuren aan De Tribune, ais
onze partijgenoot Grimm in de Bemer
Tagwacht, 'aangetoond dat Oostenrijk in
een
uitzonderings-positie verkeert,
die
— zoo ooit — de terjroii-t'SL&ie taktiek
niet alleen volkomen verklaarbaar maakt,
maar ook weitigt. En juist deze uitzon
derings-positie, op 't oogenblik in Oos
tenrijk bestaande onmogelijkheid, van op
andere wijze te s trijden, voerde de eenen
zoowel als den andere tot de konkiusie
dat Adler goed had gehandeld, dat üe
terroristische strijdwijze in uitzonderings
gevallen door het revolutionaire Marxis
me moest worden aanvaard.
Echter, in "Te Tribune van Zaterdag
betoogt J. A., op «even uitnemende wiize
in een sterk geargumenteerd artikel, dat
„de verhoudingen tusschen het volk en zijn
allerhoogste dienaren in Oostenrijk en
Nederland in den grond dezelfde" ziin.
Naar onze meening hebben zoowel
onze mederedak"'et:i*n als J. A. , gelijk.
In Oostenrijk heeft de reaktie, het afschu
welijk svsteem van verdrukking van het
volk zijn. toppunt bereikt: zöö vreeselitk,
zöö hemeltergend als daar is het in geen
enkel ander land, zöö volkor en afgesne
den is elke mogelijkheid tot ireenlngsuiting nergens. Maar „in den grond" in
wezen, is gelijk J. A. helder, aantoont,
de toestand in Nederland niet anders.
Ook daar heeft het volk P~' én „we"leliike
en gebruikelijke" midde'en ter zijner be
schikking, om de reeeering te dwingen,
haar politiek te veranderen. En, voegen
wij er bij, niet slechts in Nederland, maar
overal, in alle landen, tot in 't meestdemokr f'sche van a'len : in Zwitserland
toe, zijn de verhoudingen „in dén wond"
dezelfde. De burgerlijke vriiheid sterft, de
wereldoorlog heeft haar ondergang eer
bespoedigd ; de oude midle'en waarmee

DE

de massa's hun vrijheden verdedigden
tegen de bevoorrechte klassen, worden
uitgehold tot leege wezeplcoze schijnenEn naar mate het imperialisme meer door
dringt, zijn geest en zijn methodenmeer
de algemeen heerschende worden in alle
landen, zal die onmacht der massa's, om
met de oude middelen tegen het geweld
van boven te strijden, toenemen. Dit
weten wij immers van h t imperialis
me, en dit inzicht trachten wij immers
juist onder de massa's te wekken. Wij
herinneren aan 't woord van Pannekcek
in 't beg'in van den oorlog: „c!e poli
tieke instellingen der verschillend^ landen
zullen meer aan elkaar gelijk gemaakt
worden; Rusland zal-meer op Engeland,
Enge'and meer . op Rusland gaan gelitken". De russifikatie van Engeler
reeds een heel eind opgeschoren, en in
Rusland
worden
(schiin)-dtemokratisdie
hervormingen voorbereid. (Misschien zelfs
zal in Rusland nog vroeger dan in Ne
derland, beperkt... vrouwenkiesrecht wor
den ingevoerd !)
En omdat d.'t zoo is — omdat met den
weredoortcg een tijdperk van de ergste
reaktie en onderdrukking (soms onder
demokra'ischen
schijn)
internatio
naal begint, daarom kan het revolutio
nair Marxisme o.i. Adler's daad niet als
taktisch-'uist en goed aanvaarden door te
verwijzen naar de uitzonder'ngs positie
waarin de Oostenrijksche revolutionairen
verkeeren.
^
*) Eerst nadat dit artikel, althans in
den geest, was geschreven, teen
wij dat
van Padek in de Bernér Tagwacht. waar
in deze vooraanstaande voorvechter der
revolutionaire taktiek van uit zrn ervarinren in en zijn kenn's der Russ'sche be
weging, tot gelijke konkiusie komt als wij.
Wji horen dat ons blad spoedt? ook voor
dat artikel plaats zal kunnen maken.

OORLOG.

ALGEMEEN

öe strijd aan de £§©©»
EnraeasBScfae
Qnmiskenbear ;s er iiï de laatste dagen
voor de Rcemeinseiie ïegtrs eenige vei we
tering ingetreden, al kan iies, gevaar, dat
Roemenië bedreigt, nog vo.streKt niec ge
weken zijn-.
Na de vele pessimistische bieseheuwafgen in de pe.s van Roemenia's groote
bondgenooten, voorat Engelsclie en rransche, maar ook Italiaansche bladen, weer
klonk er Maandag ook een ietwat andere
toen. Het Reuter-ageniscliap te Londen
seinde :
,,Blijkens berichten, in toonaangevende
Roemeensche kringen ontvangen, is de mi
litaire toestand van Roemenië aanmerkelijk
verbeterd. Gelijk- verwacht was, hei i on de
pogingen de bondgenooten te zamen met
het verweer der Rcemeensche troepen be
moedigende resul'aten opgeleverd en er
is reden om aan te nenien, dat een nieüWe
groepeering van het Roe i eensche leger en
de zeer belangrijke hulp, door Rusland
xieend, spoedig een volkomen verande
ring in den toestand zullen bi^ngen."
Er wordt dan nog gemeld, dat in dit
belangrijke opzicht een groote verbetering
in den toestand is gekomen, dat de Roe
meensche hoofdstad Boekarest, waar vijan
delijke vliegtuigen weken lang groeve
schade hebben aangericht, thans door de
aankomst van een aantal vliegtuigen der
tntente voor aanvallen van vijandelijke
vliegtuigen gevrijwaard is. „In veertien
dagen is er nu al 'geen vijandelijke lucht
aanval geweest en uit de jongste berichten
blijkt, dat de Taubes, enz. hun aanvallende
taktiek hebben opgegeven.''
Aang nomen, dat dit laatste zoo is —
de Duitschers hebben zelf erkend, dat ze
direct na de oorlogsverklaring Boekarest
weken lang voortdurend met bommen
hebben bes'rooid om er paniek en vrees
te verwekken — zoo' vraagt men zich toch
weer af, hoe het mogelijk is, dat men
met die hulp door vliegtuigen er niet eer
der bij is geweest. Het was toch waar
achtig te voorzien, dat de oorlogsverklaring
van Roemenië beantwoord zou worden
door vlieger-aanvallen.
Dat Russische troepen thans ook aan
de Noordgrens van Roemenië strijden,
wordt bevestigd door de officieele com
muniqués. Overigens kunnen wij ons nu
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reeds zoo'n beetje een voorstelling er van
.maken, hoe het gekomen is, dat hetiegeroffensief van de Du'itsclli-Ocsienr.ijkache
troepen in Zevenbergen onder Falkenhayn,
samengaande met dat van Mackensen in de
Döbrcedzja, succes heeft gehad. In de
eerste plaats heeft de Duifsehe legeraan
voering op beidfe terreinen weer een
overmacht van geschut kunnen tot Mand
brengen. In de tweede plaals hebben de
Roemeensche legeraanvoerders blijkbaar een
reeks militaire stommiteiten uitgehaald, die
opnieuw bewijzen, hoe moeilijk 'netgis om
lessen, die theoretisch reeds vaststaan, ook
in de praktijk -door te voeren. Zoo heeft
de Berlijnsche correspondent van de N.
R. Ct-, hei officieuze mannetje in a.ienst
der Duitsche Regeering, die permissie heeft
gekregen om naar het front in de I ranssylvanische Alpen te gaan, beschreven, op
welk een man er de Roemeensche officie
ren loopgraven hadden aangelegd. Op een
manier namelijk, die absoluut geen reke
ning hield met de ervaringen in dezen
Wereldoorlog opgedaan. Precies eender
tusschen haakies als het geval zou zijn
en is met de superieure geesten, die het
Nederlandsche leger aartvoeren. Het gevolg
was natuurlijk, dat toen Falkenhayn rrnar
over genoegzaam troepen en geschut in
Zevenbergen kon beschikken, het betrekkelijk
gemakkelijk viel om, gebruik makende van aile
ervaringen, waarover de legers beschikken,
die nu twee jaar en meer oorlogsonder
vinding hebben, de Roemeensche troepen
te verslaan, hoe da[iper de soldaten ook
waren.' Het was weer het! fcude 1liedje,
telkens en telkens nieuw in dezen wereld
oorlog gezongen, namelijk, dat de soldaten
en gewone ofii eieren bij duizenden met
hun levens de routine en de achterlijkheid van
de hoogere aanvoerders moeten betalen...
Wees verzekerd, dat het hier precies een
der zou gaan !
In deze omstandigheden moet men er
zich eigenlijk nog over verbazen,, dat de
Roemeensche legers niet veel grootere ver
liezen hebben geleden, toen zij uit Zeven
bergen zijn geworpen.
Thans is de toestand in groote trekken
zoo.
Van grenzen der. Boekowina af, waar
Noordelijk Roemenië (Moldavië) in een
driehoek tusschen de Boekowina en Zeven
bergen indringt, loopen de Karpathen in
een groote boog ongeveer naar het Zuiden

— .Ja, nu ?
— Ik ken hem heel goed, 't is een man
van grooto kwalilei en.
En een uiterst opmerkenswaardig sub
stituut, heel alaief, en reeds heel invloed
rijk. U hadt u tot hem moeten richten, zei
de advokaat.
— O, die zal altijd uitsluitend volgens
zijn geweten handelen! zei Nekhludov en
hij herinnerde zich de uitmuntende hoeda
nigheden' van zijn ouden mede-student in
vroomheid, oprechtheid en edelen zin.
Overigens zou het nu toch ook te
laat zijn ! antwoordde Fa<nitzine en daarna
begon hij met een godsdienstige aandacht
naar de discussie te luisteren.
Nekhludov begon ook te luisteren ©n
trachtte met alle macht te begrijpen, wat er
voorviel. Maar opnieuw werd hij erm ver
hinderd door het feit, dat men, in stede
van over den grond van het proces te
diskussieeren, hot heele debat liet loopen
over bijomstandigheden. Het proces had als
oorzaak een artikel in een blad, dat debedriegerijen onthulde van den president
van een vennootschap. Bij een goede recht
spraak zou het belangrijke zijn geweest te
weten, of dio president werkelijk -zijn last
gevers bestal, en, hoe men in dat geval een
einde kon maken aan zijn diefstallen.
Maar over dit alles werd in de diskussïe
geen woord gesproken. ^ïen debatteerde en
kel over d« vraag of, volgens een zekere
uaragraaf van het wetboek, de direkteur van

tot het dal van de Buzeu. Deze laatste
ontspringt evenals vele rivieren, de alh
n de Sereth (Roemeensch SerUu) valien,
aan de Noordzijde der Karpathen. Li
Karpathen heeten vanaf de Buzeu aan de
Noordzijde, dus in Zevenbergen, hei Bodlzaer-gebergtei: Langs heel dat get uite van
de grens, waar de voornaams;*, passen
zijn, die van Borgon, van 1 oïgycs, üekas,
Gyimes, Oitoz,» Bodza of -Buzeu, zijn de
Roemeensche legers wel over de grenzen
;eruggedrongen, maar is het Duitsch-Ocs.
tenrijksche olfensiei' er nog niet in geslaagd
terreur van beteekenis op Roemeensch grond
gebied te winnen. In de laatste dagen zijn
de Roemeensche legers er cp een enkel
punt ook weer tot het offensief overge
gaan.
Gevaarli k is de toestand op de enorm
lange grenslijn, die ongeveer van de Bu
zeu tot den Donau loopt, waar de Transsylvanlsche Alpen in een nagenoeg Weste
lijke richting zijn omgebogen. Daar liggen
de groote doorgangen of passen, welke
uit Walachije naaf Zuidelijk. Zevenbergen
voeren,, en waarvan de bekendste, in den
laatsten tijd veel genoemde,-zijn: de Tcemcespas, die van Krenstadt (Madizgaarsch
Brasso geheeten) 'de cfire te en korts e 'ver
binding vormt naar Boekarest (Roemeensch
Bucuresci) De weg en spoorweg voert
door dezen pas in het dal van c'b Prahova,
een der vele riviertjes, die van de Trans-sylvanische Alpen door Walachije naar den
Donau stroomen. Dat is één punt waar
de Oostenrijkere en Duitschers 'er in ge
slaagd zijn de Roemeense grens eed eind
te overschrijden. Pred'eal, het laatste Roemeensche station van beteekenis, is in hun
bezit. Maar uit de' jongste communicjucs
blijkt, dat zij1 er nog niet in geslaagd zijn
door te dringen tot Azuga, dat nog iets
verder in Roemenië ligt. Daar wordt nog
steeds liafd" gestreden.
Gaan wij nu meer naar het Westen, dan
strekt zich daar een eenzaam etii woest ge
bergie, het Fogèras-gebergte uit, met hoogt
toppen (meer dan 2500 Mi.) Daar ligt nu
alles natuurlijk reeds diep onder de breeuw.
De Duitsch-Oostenrijksche troepen zijn van
den Rooden Toren-pas (Mazjaairsch Verestoreny-pas), die in het Westen aan hel
einde van deze Fogaras-bergen ligt, waai
de Alt of Aluta (Roemeensch Oltu) -dooi
de bergen breekt, er in geslaagd hier vrij
diep in Roemenië door te dringen. Hun
offensief, is of was daar vooral geridit op
Campulung, in het dal van de ïirguiliui,
waar een spoorweg eindigt, die ever.eeils
rechtsstreeks naar Boekarest leidt (Boeka
rest zelf ligt aan de rivier Dimbovita, die
niet ver van de Tirgului ontspringt). Maar
zij hebben deze vrij belangrijze stad nog
lang niet bereikt en Zondag meldden de
Russen, dat de invallers daar len Noorden
van Campulung waren teruggeslagen. Dit
laatste werd ook gemeld uit het dal van
de Topoicgu, een zijriviertje van die Oltu.
Ook daar blijken de Roemeniërs, door
Ruseen geholpen, sterker te zijn geworden.
In i/et dal van de Alt zeii is) efl waar
schijnlijk een soort evenwichtstoestand. Nog
meer naar het Westen, in het dal van de
Jiu hebben de Roemeniërs zelfs aanmer
kelijke voordieelen behaald en de Beiersche
troepen, die daar in de richting van TirguJiului, ook een spoorweg-eindpunt, op
rukten zware verliezen aan gevangenen en
kanonnen toegebracht. .
Samenvattend mag men dus ditwelzeg'gen : de gedwongen terugtocht op hun
eigen gebied heeft den Roemeenschen weer
stand aan het Noordelijke, Walachysche
front, niet verzwakt. Integendeel. Maar de
toes and is er op sommige punten blijk
baar nog steeds hachelijk. Het i& echtei
zeer de vraag, of de Duitschers en Oos
tenrijkers wel de kracht zullen heblben ooi
op deze zeer uitgebreide grens en mei
hooge bergen in hun rug, nog veel ver
deren voortgang te maken.
In de Döbrcedzja is het gegaan, zoo.
als men mocht verwachten. De terugtrek,
kende Roemeniërs en Russen hebben d»
vernielde groote spoorbrug bgj Tsernawodb
(lijn Constanza—Boekarest) toten
liggen
en zijn naar het Noorden teruggeweken,
Het is zeker een belangrijke overwinning
voor Mackensen. Maar het betrekkelijk ge
ring aantal gevangenen, dat ook hier tot
nog toe gemaakt is, bewijst, dat er we!
van een terugtocht, maar niet van een beslissende nederlaag kan worden gesproken.
De Duiischers en Bulgaren zullen zich nu
ongetwijfeld ook van de Noordeliiksten
hoek van de Dobroedzia meester maken.
En dat is _ in ieder geval heel gevaarlijk
en heel lastig voor de Roemeniërs en, de
Russen.
V-

het dagblad het resht had gehad het artikel
te drukken én of hij, als hij er dat recht
niet toe had, door het d/rukfcen ©en eerrooving, of laster had begaan, of wel laster
gepaard met eerroof.
Twee dingen slechts troffen Nekhludov :
hii merkte in de eerste plaats op. dat Wolff,
die eenige dagen van te voren had verklaard,
dat de Senaat zich alleen bezig hield met
proceduur-fouten, nu integendeel zich grootelijk inspande om grondige argumenten aan
te roepen, ten e nde de veroordeeling van
den direkteur te doen kasseeren; en hij
merkte ook op, dat Sélénine, gewoonlijk zoo
koel, zich evenzeer inspande om de tegen
gestelde stelling te steunen. Hij meende zelfs
op te merken, dat er in die warmte van
den substituut een zekere vijlandigiheidl ten
opzichte van Wolff lag, die eindelijk zelf
een gelijken indruk scheen te gevoelen, want
op een repliek • van Sclénine werd hij rood,
béefde, maakte een gebaar van spijt en zei
vorder niets.

v

iv.
Zoodra de vier senatoren in hun raad
zaal waren gezetón, begon Wolff met veel
warmte de redenen uit te leggen, dio het
vonnis van den dagblad-direkteur moesten
doen kasseeren.
De president, een man, die in 't algemeen
heel weinig welwillend was, was bovendien
nog op dezen dag bizonder slecht gestemd.

Reeds onder het beraadslagen over de zaai
in de publieke zitting, had hij zijn opinil
vastgesteld en nu bleef hij, zonder naai
Wolff i te luisteren, in zijn gedachten ver
diept. Zijn overpeinzingen draaiden om ha
feit, dat. hij den vorigen avond, in zijl
mémoire» 1) verteld iïad, hoe het gebeurd
wi3, dat Velianov en niet hij, benoemd v aa
tot een post, die al lang door hem was
begeerd. Dio president Nikitine was nan.e
lijk heel diep overtuigd, dat zijn opinie o -ei
de verachts lende hoog waar ddghcidsbekleeiers,
dio hij in de gelegenheid was geweest t<
leeren kennen, een allergewichtigst dokument voor de geschiedenis zou worden. Ii.
het hoofdstuk, dat hij den vorigen avond
had geschreven, waardeerde hij met de uiter
ste gestrengheid het gedrag van sommigen
van die waardigheidebekleeders, die hem,
zooals hij zich uitdrukte, belet hadden Paia
land van den ondergang te redden, wai
eenvoudig wilde zeggen, dat ze hem bedel
hadden een grooter traktement op te strij
ken -, en hij vroeg zich nu af, of hij ziet
duidelijk genoeg had uitgedrukt, dat de na
komelirigschap, dat alles, dank zij hem, on
der een geheel nieuw licht zou kunnen zien
— Zonder twijfel, zonder twijfel 1 gaf hij
aan Wolff ten antwoord, toen deze er uit
zag, alsof hij zich tot he.m richtte -, maai
hij verstond geen woord van wat hij zei.
1) gedenkschriften.

(Wordt vervolgd)^

DE OORLOG
Laatste Oorlogsnieuws.
De la ianen deden in het Wippachdal
en op den Karst'aanvallen op de Oosrijkache stellingen.
l e
gea!Leerden veroverden tian de StrceDia het dorp Barakli-Ozcema.

Een Duitsehe aanval bij Sailly Saillisel
werd aigeslagen.
Tct zinken gebracht zijn de Engelsclie
s.s. Meroe en Torino.
Het Duitsehe 4egerberieht meldt on het
Westelijk front aigeslagen aanvallen op de
lime Gueudecourt—Les Bceufs en op het
Oostelijk front a geslagen Russische aan
vallen aan de Narajolka.
Een

in

munitie-departement
Duitschland.

Be avondbladen melden, dat tegelijkertijd
niet de wijzigingen in liet Pruisische minis
terie van Ooilog, een. nieuw oorlogsdepar
tement tot stand is gekomen, dat deel uit
maakt van het ministerie van Oorlog. De
taak van het „Kriegsaihbt"' is te zorgen
voor de levensmiddejlenvoorziening der mu
nitie-arbeiders en voor de aanscliafling van
do ruwe stoffen ten behoeve van den aan
maak van munitie. Tot lei'der van hei de
partement ia benoemd generaal Gröncr ook
tot de leiders van dit departement.

Een

„Toekomst"

man

van

hoord

gehaald.

Do correspondent te Soerabaja van de
N. R, C{. seint: dat overste Van der Weijden, (bekend medewerker van de „Toe.
komst") de bekende schrijver van do bro
chure over de verdediging vanNederlandechIndiB, bij aankomst te Singapore met hét
stoomsemp „Vondel", door de Engelsclie
autoriteiten van boord werd- gebaald en dat
hem verscheidene vragen a\ e.-cen gec'ejd.
Honden

en

smokkelworst.

In de „National.' 1tg." leest men: Opliet
hoofdstation te Münchea wekte dezer dagen
het volgende toonejl groote vroolijkhcid.
Een wel doorvoede bejaarde heer wee juist
bezig zijn -bagage aan te" geven. Hijgend
sleepten do witkielen siuk vpor stuk op de
waag zonder zich bijzonder te verbazen over
het^ .gewicht van de koffers. Het komt meer
voor, dat menschen, die op réis gaan, de
bagbge \ffor een gelitele divisie meenemen.
Dezen keer echter ncan 'de zaak een heel on
gewoon verloop. Van alle kanten kwamen
ronden aanloopen en besnuffelden kwispel
staartend de koffers van den ouden heer.
Dit wekte toch achterdocht. Men opende de
ko fers, en nu bleek, dat zij niet minder
dan 550 kilo worst en zult bevatten.

voorstel, waarin de redactie van do „Vorwarts
werd aangemaand haar beUekkingen neer te leggen, zoolang e:n lid van
het partijhestu,ur in de „Vorwürts" meerto
zeggen had dan met het toezicht op de na
leving win de voorschriften der censuur te
verecnigen was, werd verworpen. Aangeno
men werd daarentegen een voorstel, waar
in de redactie uitgenoodigd werd in de
handhaving harer rechten te volharden en
haar wegens do totdusver gevolgde houding
en waardeering betuigd wordt. Ten slotte
werd een commissie van actie ingesteld,
waarin een vertegenwoordiger van elk. kies
district zitting zal nemen, voor de verdere
Tjehandeling van de „Vorwarts"-kwestie. —
Naar flie commissie zijp alie ^erjere voor
stellen verwezen, waaronder er een was om
Pfannkueh en Ilichard Fisches- niet meer
als afgevaardigden van den Rijksdag voor
het 3de en 3de Berlijnsche kierdistrict te
erkennen.
/
De vergadering, duurde 5 uur en de po
litie hield op de beraadslagingen toezicht.
Uit

Oost-Indië.
Onrust

op

Java.

waarschijnlijk zouden gen aakt zijn, wanIN
VOGELVLUCHT.
'neer het wee'; niet had stilgelegen, v,orden
Grafrede.
niet als verzuimden tijd beschouwd.
Neen, vreest niet, gij fijaen, onze grov»
2. De aannemer is niet verplicht aan een
werkman op grond van {iet vorenstaande, profane - geest zaK niet schamperen bij het
het loon to betalen' over langer dan 6 of, grai, dat verscfc gedolven is. Eiken lach
bij stilliggen wegens ongunstige weersge- ! zuheii wij terugdringen, al valt het ons
1,,k bij do gedachte aan de kwezelarij,"
steldheid, voor langer dan 3 achceresnvol moe:
t.io u .zeus met verlaat in de ure, waarin
gende vierkdagen, noch over meer dan 15
gij een der uwen grafwaarts draagt. Wij
dagen in een tijdperk van 3 mas.nden.
zullen er niet om lachen, dat de zalving
niet zwijgt in uw stem, zelfs als gij tol
Loon? bij verzuim wegens ziekte en andere I elwandren spreekt over uwen doode.
bijzondere reden.
We bedoelen niet het oogenblik toen Ls.
1. De aannemer is e/eneens verplicht aan Geelkerken heden vertelde, dat hij' 1:et voor
de werklieden ..aan wien een aanstelling is recht had gehad nog in Ka er's laats'e da
uitgereikt, tijdens den duur hunner dienst- j gen een onderhóud i e. he n te hebben,
betrekking^ het in die aar.s'elling vermelde waarin de oud-voorzitter van den Bond,
loon over" den door hen vermelden tijd uit die hem zoo lief was, nog de bede uiis ii'ak:
te betalen in de volgende gevallen :
„Heer. dat Patrimonium voor uw aangezicht
a. bij bevalling •vsa de echtgenoote van den i leve !"
werkman eu bij het overlijden van een
Nog minder bedoelen we het woord van
ziir.er huiggenooten of van een zijner den heer P. van Vliet, voorzitter \an ,,Pabloed- of. aanverwanten in de reehte linie ' trimonium", toen d've aan het graf zede:
of onbepaald en in den tweeden graad „Steeds heeft Kater met ze'dza', © trouw te
Nder zijlinie gedurende ten hoogste 1 dag ; g e n o v e r d e b e g i n s e l e n v a n o n g e l o o f
b. bij ziekte, indien de ziekte langer dan en revolutie gesteld de cljri lelijke ge
twee dagen duurt, met inachtneming der loofsbelijdenis."
bepaling van Art. 1638 c van het Burger
Maar wel mogen we zeggen, dit het
lijk Wetboek, tot een maximum-duur van overbodig was, dat deze spre-er nog de
- 6 weken -,
mededeeling bijvoegde, dat: Kater was esn
c. bij militie- en landweerinspectie gedurende trouw aanhangor van het huis van Oranje
ten hoogste 5 uur;
en liet spr. zeer \ei-lieugd had, toen het
d. bij uitoefening der kiesbevoegdheid ten 11. -VI. de Koningin mocht behagen hem'
hoogste 2 uur.
(Kater) te beioen-en tot ridder in de orde
De a'deelingen worden verzocht aan dit van Oranje Nassau.
adres aclhaesi* te betuigen.
Ongeloof en revolutie stoelen niet bepaal
delijk op de leer van den „Zaligmaker"'.
BUITENLAND.
Toch hebben we nooit gehoord, dat deze
Tramstaking te [Parijs.
voor hij het hoofd op een steen te ruste
Te Parijs is verleden week een staking legde, eerst zijn ridderorden opbergJe in een
uitgebroken onder heinwegpersonsel. Za fluwee'en doos op een echtelijke nachitafel.
terdagmórgen konden de wagens de remises
Toen Deze uittrok te?en tollenaars en fa
niet verlaten, wijl de stakers direigden, dat rizeeërs cn vóór verdrukten, werd hij ge
zij op de rails zoilden gaan - liggen. Men hangen.
zou trachten het verkeer met werkwilligen
Kater trok uit vóór tollenaars en fari
gaande te houden.
zeeërs en tegen verdrukten, toen hij Dome'a Nieiweahuis achterna reisde, daarom
werd Ivaler niet „ge"-hangen, maar
RAADSOVERZICHT
',,be 'hangen.
Gemeenteraad.
den
Amsterd.
En nu, Kater, rust in vrede. Koningschap
en ridderorden volgen u dra.
„Kindervoeding".
Kindervoeding

Te ICediri en Pesantran vreest men, zoo
seint de „Telegra af"-corr. aan zijn blad
voor rustverstoringen. Sinds~ eenige dagen
Honderden vrouwen uit Duitschland's in waren er verschillende voorzorgsmaatrege
dustriegebied, schrijft een eorr. van het len genomen om kruispunten van wegen,
„Handelsblad ", trotseeren de scherpe grens gebouwen en bruggen te bewaken. De be
controle, die haar belet dichter dun 3 K.M. volking maakte zich zenuwachtig. Thans
de grens tè naderen zonder speciale ver zijn deze veiligheidsmaatregelen weer opge
gunning. Loopend door velden en wadend heven, doch men blijft op zijn hoede.
in
Amerika.
De
„Deutschland"
door slooten trekken deze menschen
op
Pest te Bandoeiig ?
, Uit New Londen in Connectlent Ver. ons gebied om wat eten te bemachtigen, en
Staten wordt d.d. 1 Nov. geseind, dat al mag men al wat met smokkelarij ver
Te Bandoeng heeft men verdachte ver
band houdt nimmer goed praten, wat zegt schijnselen op doode ratten waargenomen.
een ondferzeesch handelsvaartuig genaamd
men van zoo'n in-braaf „Ildbld."?1) zoo ligt
„Deuiscliland" (wellicht dus de Duitsehe er in de pogingen van dergelijke vrouwön, Men vreest voor rattenpest.
handelsduikboot die reeds eenmaal in Ame dio met kinderen aan de hand uren ver
rika is geweest.) in den morgen van dien komen loopen om voor geld en goede
woorden wat te koopen, iet3 heel verklaar
dag aldaar . is gearriveerd.
baars. Er spelen zich hier sedert een paar
BINNENLAND.
den
in
het
Balfour
zeeslag
dag<en dan ook waartijk droevige tooneelen
tosstand
de
De
Hembrug.
Kanaal.
af, want natuurlijk wordt den menschen do
Het
comité
van
ac.i»
uit
de rijltswerklieIn het Lagerhuis, beantwoordde Balfour_ smokkelwaar ontnomen, hetgeen met gejam
denorganisaties heeft een particuliere audiën
ten vraag betreffende den aanval van Duit-' mer en geween gepaard . gaat.
Vóór de behandeling der begrooting werd
En behalve het groote aantal vrouwen, tie hij den Mini» er van. Oorlog aangevraagd een zitting gehouden die althans één belang
Eche torpedobooten in het Kanaal. Hij zeide
met
het
doel
te
bepleiten,
de
categoriëii
val
Üat het Duitsehe bericht, volgens hetwelk dat de grens weet te passeeren, aan gene len buiten de enquete der oïficieele commis rijke positieve beslissing heeft gebracht, d.i. maar als er geen vast loon is en in ge
geen Duitsehe torpedobootcn verloren waren zijde van Elten, ongeveer 4 K.M. van sie van onderzee';, alsnog in die enqueta te inzake kindervoeding. \ ojortaan is dit een meentedienst wel tarieven en daggeld wordt
gegaan, onnauwkeurig waa. Duitsehe tor- onze grens verwijderd, liggen thans hon
tak van den gemeentedienst. Over dè vorige gerekend om ais prikkel te dienen om vlug
pod'oboptcn waren getroffen door het En derden vrouwen bij nacht en ontijld buiten, betrekken.
regeling — alleen geldend in den winter werk te kmijgen,
Bed'óeld
worden
de
werklieden,
niet
ver
gelsclie kanonvuur, maar dharinede wiervl wachtend om van smokkelaars wat te koo bonden aan de artillerie-inrichtingen en wier — va.n de verecniging „Kindervoeding", dan moeten dc werklieden uitmaken
niet beweerd, dat zij door kanonvuur tot pen.
werd een onthulling gedaan door den heer
positie het onderzoek tot heden niet geldt.
zinken, waren gebraciht.
Ter (Iaa r, toen hij sprak over de klacht, of zij en op welke wijze, een en ander
moet worden toegepast Het komt er op aan
Volgens medtedeelingen van de Admirali
Broodbezorgers Den Haag,
dat er te weinig vet in hei eten was. of zij de- macht l ebben om altijd hun wil
teit waren twee Duitsehe torpelbbooten op
In Concordia Hoogezand had eergisteren
Dit was juist, hij ontkende het niet, door te zetten, overleg is hier niet buiten
mijnen gestooten, in de netteri, welke wa
een openbare vergadering plaats van brood De liefdadigheid treedt hier in het volle gesloten. Een ander standpunt in zulk een
ren gespannen. De mijne» waren ontploft,
Een baggerraadsel.
bezorgers in particuliere bedrijven en uit licht en deze "belichting is scherp. Wethou kwestie is veiri.eerd.
en de schepen waarschijnlijk gezonken. Zes
Vlak tegenover het dorpje Itteren, op ruim
drijvers van ds netten waren verloren ge een uur a'lstand van Maastricht, hebben do gaande van den Alg. Ned. Bond van arbeli- der Uen Hertog vroeg op een der ge
Een nisuw ziekenhuis.
gaan, maar de „Queen" kon behouden blij Duitstehers, zoo vertelt het ,Vad.", een dersfsiers) in het bakkers-, chocolade- en houden conferenties of een kind dat be
Wc
krijgen
een ziekenhuis met 50') bed
hoeftig .was op 30 April dit niet meer was
ven, daar de kapitein erin geslaagd
was groote baggermaclijiie in de Maas gelegd , su i ker werkea'sbedri jf.
den nabij den Amsteldijk. Het crediet wordt
Op
deze
bijeenkomst
werd
liet
woord
ge
op
1
Mei.
De
dames-bestuurders
van
„Kin
het schip zes uren vlot te houden. De tor- aie daar bij stukken en brokken is aange
met 1% ton verhoogd. De bouw ervnn, zoo
pedeboot „Nubian", welke dc Duitsehe flot voerd. Een zestal houten en ijzer'.n pon veerd- door den bondsvoorzitter van de af- dervoeding" hebben» toen geantwoord: Het zei de heer Abrahams z, zal twee 4
deeling
Amsterd'aiü,
den
heer
Hillebregt.
was
altijd
zoo
geweest
en
men
hooide
er
tielje aanviel, werd getorpedeerd, maar kon tons liggen reeds geheel klaar aan den
Hij betoogde, hoe wisselvallig de verdien niets van! Ziedaar nu het geweten, het drie jaar duren. Intusschen zal het oude St.
naar do haven gebracht worden. De tor- oever, terwijl Duitediers bezig zijn' een ze
sten voor de broodbezorgers zijn, waar zij klasse-geweten van de bourgeois, niet zoo St. Bernhardusgesticht aan de Oude Turf
pedbboot „Flirt' werd door den stornj in vende te mónteeren. Iets meer naar achte
markt in gebruik worcei genomen. Ilier
eensd?e/s een gering vast loon, anderdce'.s
de duisternis verrast en op zeer korten af ren staan een dertigtal kipwagentjts voor provisie ontvangen. In dit provisicstelsel nu als het is in de conversatie, in de kerk of zal plaats zijn voor een 120-tal bedden, be
in de krant. Als je er niets van hoort —
stand tot zinken gebracht.
klein spoor mot een miniatuur locomotief. wordt vooral bij stijging der broodprijzen
stemd "voor patiënten, - die niet' lijden aag
Indien het do el-der Duitscheirs was oan Wat ze van plan zijn te maken, west nie herhaaldelijk wijziging gebracbj, dikwijls zeer de kinderen in het graf, de tuberculeuse een besmettelijke ziekte. Het gebrek aan
en
klierachtige
kinderen
spreken
niet
—
den levendigen transportdienst over
het mand. Een Hollandsche soldn'enpost is aan tot ongerief der bezorgers. De bedoeling van
ruimte zal dus voorloopig blijven aanhou
'Kanaal te benadeeten, dan was hun po onze zijde deT Maas opgericht, met de op deze vergadering was dan ook met meer
den. Tegen den tijd, dat het nieuwe gast
laat se dan de moord steken!
ging mislukt, ofsdhoriJi de aanvallen zich dracht, die werkzaamheden gestadig te ob- klem terug te' komen op liet voorgtel, reeds
huis klaar is, zal vermoedelijk de behoefte
in gunstige omstandig'ludeii bevonden wat servearen. Het „Vad." was erg ongerust, in den loop van het voorjaar tot de werk Kan men een treffender beeld krijgen van aan meer ruimte zich weer doen gevoelen.
de
voetting
der
proletarische
jeugd
en
hoe
betreft het gekozen tijdstip, het doel en maar nu weer wat gerust.
gevers gericht, om een meer stabiel week lief de bourgeois de volkskinderen hebben? De grief, dat men niet vooruit voorziet, zal
den weg.
,
loon door het toekennen van een hooger I's dat niet de zuivere klassenioraaiy In- dus blijven.
De
opgebrachte
trawlers.
vast
loon
en
geringer
provisie.
tusschen
heeft
dit
debat
geleerd,
daf
toela
handelsonderzeeërs.
Duitsche
De
— —
—
\
Blijkens ingekomen berichten zijn de
tingsvoorwaarden zijn gosield. Deze zijn 1
Nogmaals
de
heer
Broekhuys.
De „Naticnalzeitung" verneemt uit
een
Staking
stoombootpersoneel.
of 2 kinderen f 11, 3 of 4 ƒ 12, 7 of 8 ƒ11
stoomtrawlers
„Hercules",
„Eendracht
1"
tiron, • die zij geloofwaardig acht, de volDe
heer
Broakhuys,
te
Rotterdam,
redac
Gisteren is een staking onder het perso en 9 of 10 J 15.
genlfto bijzonderheden, aangaande de beide en „Oceanic," welke naai' een. Britsche neel van de Stoonlboolt-Maatsc'hapJ>.':j, „Eens
teur van heb blaadje „Ilandelsprotector", en
Wethouder
den
Hertog
-zei,
datdcror
do
Duitsehe handelsonderzeeërs „Deutschland" haven waren opgebracht, eenigen tijd ge gezindheid" to Pmnmerend uitgebroken.
uitzetting der grenzen de toeloop niet is van wien geruchten gingen dat hij was ge
en „Breinen", waarvan men sinds cenige leden weder vrijgelaten, nadat zij koten
toelatingsvoorwaarden arresteerd wegens 'Postliiwna-be'eediging, ia
De reden van de sitaking is het geven van vermeerderd. Deze
weken niet meer hoort (behalve dan het hadden kunnen innemen en in de gelegen ontslag aan 3 man personeel. Men wenseht, zijn van December 1915.
Vrijdagmiddag wel in hechtenis genomen,
bericht van 1 Nov. uit New Londen, 4tft heid warén gesteld de aan boord zijnde dat deze personen weder aangesteld zullen
B. en W. .ziulicn ernstig toezien op de maar voor iets anders dan Posthuma-belcedaar weer 'a;a handelsduikboot is aangeko visch te verkoelen.
worden, doch noch de onderhandelingen van toelating. Eerst een uitspraak in beginsel diging, n.1. wegens een kwestie in een fail
men).
De schepen zouden 7.ich op de een of het personeel ea de directie, noch de inmen en daarna zullen zij over de uitwerking be lissement.
De
eerste handelsonderzeeSr, die uit
ging van den Bond van Machinisten, Sto slissen. Dit is voor ons het punt. Als de
Duitschland vertrok, met bestemming naar andere wijze verdacht hebben gemaakt aan kers en Dekpersoneel mocht iets .baten.
Valsche
zilverbons.
gemeente deze zaak ^e.-mt uit de hand der
Amerika, was de „Breinen"; hij is er niet de Britsche marine, doch bij onderzoek
De vuren zijn gedoor"d en de booten «van particuliere verecniging en Brengt onder het
Bij
het
a'deeliugsonderzoek
van het X1T»
in geslaagd den Oceaan over te steken en bleek, dat er voor die verdenkingen geen 6 en 8 uur zijn niet uitgevaren.
gemeentebestuur, dan mojt dit niet willen hoofdstuk der Slaatsibegrooting voor 1917
evenmin om terug te keeren.
grond bestond.
,
zeggen, armenzorg niet doo'r particulieren, ,werd erop gewezen, dat in 1915 voor ver
Er wordt druk gepost.
In hot mijden van Juni van dit jaar is
De staking omvat 14 personen. Getracht maar dooi
goeding va-n verliezen, geleden disor liet t©
vervolgens de „Deutschland 2" vertrok Rijkscommissie voor distributie van zal worden het goederenvervoer gaande to
goeder trouw in betaling nemen van valsche
de
plaatselijke
centrale
dsr
ken ; den Oen Juli bereikte hij de haven
ijzer en staal.
houden.
zilverbons, f 3888 is uitgegeven. Eenige le
bourgeoisie!
van Baltimorc, die hij den lsten Augustus
Door den minister van Laadt» uw, werd
Tengevolge van de werkstaking van het
den achtten het verleenen van zoodanigi
verliet, waarna?' hij den 23sten Augustus
Deze
toelatingsvoorwaarden,
deze
gren
vergoedingen bedenkelijk. De regeering is
gistermorgen aan het departement geïnstal personeel der Stoomboot-Mij. „Eensgezind
zen,
zo
zijn
uit
den
booze,
—
deze
cijfers
voor de monding van den Weser aankwam.
heid' ondervond het melkvervcer veel moei
daartoe niet vxrplicht en het geven van
Tien of veertien dagen later ondernam die leerd de bij kon. b.e;luit van 23 Oct. j.1. lijkheden. Een gedeelte van da melk uit de trouwens kritiseeren zich zelf — omdat de
vergoeding heeft ten gevolge, dat de ont
,,Deutschland", onder den naam van „We ingestelde rijkscommissie voor de distribu plaatsen, liggende tusschen Primerend en toestarid van het kind niet tot maatstaf van
vangers der bons niet toezien, of zij echt
ser" een tweeden overtocht over den Oce tie van ijzer en staal. Bij deze gelegenheid Amsterdam, werd per tram verzonden; een beoordeeling is gemaakt. Een feit wat te zijn.
aan, maar hij kwam niet in Amerika aan werd dbor den minister een redevoering ander gedeelte, moest echter blijfven staan, vens „boekdoelen" spreekt is de toezeg
Anderen meenden, d'at kwalijk gevorderd
en dp* onderzeeër ,,U 53", die uitgezonden gehouden.
ging dat bij de andere bedeeling rekening kan worden, dat iedereen, dio een bon ont
,
t
daar de tram reeds vol was.
werd om hem op te spoTcn, slaagde er niet
zal worden gehouden met het krijgen van vangt, de echtheid daarvan zal onderzoeken
in eenig spoor van het verdwenen vh-arvoc»lsel door de kinderen. Het wordt afge en dat weigering van vergoeding den om
Daar gaan onze centen.
Een
adres
der
Bouwvakfeieratie,
trokken! Buitendien zal de dienst zoo sober loop de: bons zou belemmeren. Naar men
tuig te ontdekken.
In militairen kringen lieerscht groote op
Het Bestuur der Federatie van Bouw mogelijk woTden ingericht.
De beide handelsonderzeeërs zijn dus ver schudding over het feit, te Batavia gecon
meende, wordt ook door de Nelerlandsche
loren, zoodat men waarschijnlijk geen nieu stateerd, dat alle vliegtuigen en water vakarbeiders heeft onderstaand adies ver
Bank voor valsche bankbiljetten vergoeding
De liefdadigheid in kiassebeheer
we officieele inlichtingen ontvangen
zal vliegtuigen, uit de Vereenigde Staten ont zonden :
Amsterdam, 23 October 1916. is gedurende het heele jaar, die van een gegeven.
aangaande dit soort van vaartuigen, dan vangen, absoluut ondeugdelijk zijn gebleken,
nadat een nieuwe onderzeeër zal zijn ver daar het materiaal, voor de vliegtuigen ge
Aan Zijns Excellentie den Minist vereeniging als „Kindervoeding" was er één
de
Scheepvaart.
Raad
vaardigd.
v. Waterstaat, Hsaidel en Nijverheid, voor den winter alleen; de eerste geeft
bezigd, te zacht is en overal reeds scheu
De
Kaad.
deed
gister
uitspraak betreffende
meer vet; in elk geval een vetbei-oerte zul
to 's Gravenhage.
ren vertoont.
len de kinderen nog niet krijgen. De kin den stoomtrawler „Zaans'rooin V" IJM.
De centrale strijdmacht tegen
Het onderzoek van de machines heeft be JSxoellentie,
193. Het is den Kaad uit het gehouden on
Roemenië.
wezen, dat er geen enkele is met een goe
Ondergeteekenden, Joh. Nieuwenhuyze en dervoeding is niet sociaal geworden maar derzoek gebleken, dat op de „Zaanstrootn
Uit Rome wordt gemeld, dat volgens in den motor. Aan de officieren-instructeurs is B. Lansink Jr., voorzitter en secretaris van liefdadig gebleven!
V", IJM. 19>3 enkele nagels in de half
lichtingen uit Petrograd de strijdkrachten, de raad gegeven, hun leven niet met die de Landelijke Eederatio van Bouwvakarbei
Het conflict aan de Wester,
ronde schuurijzers lekten, deze hal frq;iden
die Roemenië aanvallen, ongeveer 600,000 oudeugdelijke toestellen te wagen,
ders in Nederland, vertegenwoordigende en
Hier is een tariefwea-kkwestie. De rege op enkele plaatsen niet volkomen slui end
man bedragen, waarvan 250,000 in Tr«mNu is da vliegdienst in Indië absoluut Jiandelende namens ongeveer 5000 bouwvak ling van het tarief is niet naar den zin der tegen de huid waren aangebracht, terwijl
salvanië strijden onder bevel van Von onmogelijk.
arbeiders, aangesloten bij genoemde Fede werklieden. 9 Man zijn geschor st. Het werk ook eenige naden aan dek niet volkomen
Falkenliayn en 220,000 in Dobroedsja on
De bestelde machines zijn voor het mee- ratie,
schiet blijkbaar volgens den directeur bij sloten. Deze kleine gebreken kunnen ech
der Mackensen. Het derde Duitsehe Oosten- rendeel reeds onderweg en betaald.
De
Verzoeken Uwe Excellentie te willen be- het in daggeld werken van de coKes-ploeg ter onmogelijk oorzaak geweest zijn, dat
rijksche leger, onder bevel van Aartsher fout heet te berusten bij de Nederlandsche pailen', dat voortaan in de- bestekken van niet op. Hij zal en wil beslissen welke
zooveel water in het schip kwam als schip
tog Oarl geste'Vl, bevindt zich in do om commissie te San t'ranciseo.
door Uwe Excellentie aan te besteden of groep in tarief of in daggeld a;«.l werken.
per en machinist verklaren.
streken van Orsova en telt tot heden
Och ja, de kleine man — ook onder de vol uit te voeren bouwwerken, bijgaande bepa l)e overige kolenwerkers zijn in verzet,
Uit het onderzoek is echter gebleken,
150,000 man. De 220,000 -man van Von ken — moet zich nu eenmaal tevreden stellen lingen worden opgenomen.
zoo hebben •wij begrepen. Deze 9 werklie dat de deur aan de koelkast achter de
Mackensen vormen 'tien divisiën, waarvan met ütimaak en surrogaat. En als-ie mee
Wij nemen voorts de vrijlheid Uwe Exc. den zullen worden voorgedragen voor ont
een Duitsclie, zes Bulgaarsche en drie wil doen met de grooten, boven zijn stand er op te wijzen, dat door Zijne Exc. den slag! We zijn niet van plan in deze zaak winch niet gesloten was en daardoor zal
veel water bij het heerschende ruwe weer
Turksche.
gaat leven, dan worden hem prullen voor Minister van Marine, ten dezen opzichte reeds een andere zienswijze te volgen, dan wan in de machinekamer gekomen zijn. De oor
echt spul in handen gestopt. Dan maakt-ie toezeggingen zijn gegeven, voor bouwwer neer zulk een kwestie zich eou voordoen zaak dat een groote hoeveelheid water m
een gek figuur en wordt' uitgelachen. Het ken vanwege zijn Departement aan te be bij een particulier, een kolenl\andelsvere:ni- het schip is gekomen, schrijft de Kaa.1 dus
GEMENGDE BERICHTEN.
>
t
trfurige is in deze zaak, dat de lui, die steden."
ging of iets van dien aard.
toe aan da zorgeloosheid van den schipper
Wij vestigen de aandacht van Uwe Exc.
zich door de goocheme Yankees hebben la
Die heer O u d/e g e es, t en het orgaan en den machinist, die er niet op gelet heb
de
Zwitserland
boycott.
ten linken, anderen — de arbeiders — op dé groote waarde en beteekenis van bij v a n d e w e t h o u d e r s W i b a u t e n V l i e g e n ben dat de door den stuurman geopende
Uit (Jhartx-de-Fonds wordt gemeld, dat men voor de kosten laten opdraaien
gaande bepalingen voor; dé Ixmyvakaïbeaders. staan aan den kant van de werkgeefster. deur gesloten is geworden. De geconsta
lu • de kringen van horlogemakers verneemt,
't Welk doende,
E<p zou gezondigd zijn tegen de goede rege teerde gebreken konden geenerlei gevaar
dat men zich in Frankrijk en In Engeland
Namens het Bestuur der Federatie: len van de vaktaktiek, het kan zijn, dit is opleveren, terwijl onder de gegeven om
levendig bezig houdt met den boycot, door De
om zulk een standigheden, nu bleek, dat de pompen ge
J. NIEUWENHUYZE, voor.
cah ter volstrekt geen reden
en de Internationale
Duitschland uitgeoefend tegen de ZwitserB. LANSINK Jt., secretaris.
houding aan te nemen.
D i t i s e e n makkelijk het water konden bijhouden, geen
sche huizen in horloges en dergelijke arti
machtskwestie. Een haas in liet ko- reden bestond om uit zee terug te keeren.
kelen, die voor de geallieerden werken.
lenbedrijf die zou zeggen : Ik zal uitmaken
Bepalingen omtrent loon bij gedwongen
De kloof verbreed.
De heer Clementel, minister van HancleJ,
wie in tarief rif in daggeld zal werken, zou
verzuim.
Duurder bier.
Het
verbond
van
sociaal-democratische
heeft een Fransche delegatie van industriee1. Wanneer het werk door schuld va,n met hoongelach ontvangen worden. Een op
Naar wij vernemen, heeft gisteren de
len ontvangen, die vrrzoeken, dat als repra- kiesvereenigingen te Berlijn heeft Zondag
geblazen directie, die pootig weet op te
saillomaatregel Zwitsorsche huizen, die voor een belangrijke vergadering gehouden, wel den aannemer of tengevolge van hem per treden door schorsing en ontslag, dat is Bond van Bierbrouwerijen- in Nederland aaa
Duitschland werken, op den index zullen ker besluiten de kloof tusschen de meer soonlijk betreffende, toevallige verhindering het ideaal van Oudegeest c.s. Gaat bet zijn afnemers een circulaire toegezonden,
worden geplaatst. Een delegatie uit Fran derheid en de minderheid in de pRrtij weer wat of van ongunstige weersgesteldheid geheel werk te langzaam ? Geef dan een tarief, waarin bekend wOrdt gemaakt, dat de brou
werijen besloten hebben van heden af den.
breoder hebhen gemaakt. Besloten werd: lo. of gedeeltelijk stil ligt, is de aannemer ver
sche comité heeft dit verzoek gesteund.
dat het vlugger gaat. Bij deze categoriën prijs van lager bier met f 3 per H.L. te
-Het „Journal de la France horlogère" met 266 tegen 65 stemmen, om de bijldra- plicht aan de werklieden, aan wien een aan van werklieden in hét kolentransport, me
kondigt aan, dat eerstdaags een lijst zal gen aan het partijbestuur in te houden; stelling is uitgereikt, tijdens den duur hun in gemeentedienst — gaat het nooit anders, verhoogen, en den prijs van alle andera
worden gepubliceerd van ~de Zwitsersche 2o. om het abonnement op de „Vorwarts'' ner dienstbetrekking het in die aanstelling Waarom een anderen regel voor die in ge- soorten bier met f 4 per H.L. De prijs
van bier wordt dus met circa 2 cent pesr
liorlogcwinkels, die voor Duitschland .wer niet meer te betalen. Een voorstel om de vermelde loon over den door hen. tenge
„Vorwarts" geheel in den ban te doen, volge van het stilliggen van het werk ver mCSommige1 details kunnen daar anders zijn, 1 slas verhoogd.
ken.
jïerd .echter verworden. Ook een ander zuimden tijd. uit te betalen, Overuren, die
Noodlijdende

Duitsche

vrouwen.

weer

Uit de Vakbeweging.

over

aan

van

en

Nederland en de Oorlog.

voor

en

Oorlog

1ÏE TRI B U H E.

Binnenland.

12 oent per K,G., gemiddeld gewicht (6
ct. per^% K.G.)
Prijs en gewicht van cadetjes en kleinTweede
Kamer.
brood blijven onveranderd. De prijzen gel
den voor het brood thuis bezorgd. Deze
Zitting van 1' Nor»
altijd alg. beschouwingen Grond- regeling gaat in Woensdag 1 Nov. 1916.
Alweer dus de broodprijs met eenige pro
...
eneicnmg, Aan het., woord was d'e
lieer Tydeman. Dezo 'wil de openbare school centen verhoogtd. Sijmen betaalt wel. En
.voor de volksontwikkeling behouden en ver zoolang hij dat blijft doen, in plaats van
langt •waarborgen voor deugdelijkheid. Oi den strijd aan te binden tegen de uitinerdo voorgestelde regeling bevrediging zal gelaarsbende, zal het nog wel erger wor
den.
krengen, is hoogst onzeker.
Gemarineerde gemeenteharincj.
Deserteurs vrijgelaten.
In de Gemeentelijke vi3'chwinkels zal van
. Woensdagmiddag werd tiit het internee- Donderdag 2 November a.s. af gemarineer
ringskamp te Bergen weder een 16-tal Duit- de .haring verkrijgbaar zijn tegen 6 cent
eche deserteurs ontslagen. Zij waren in den. per stuk.
'
>
loop van die laatste weken naar Bergen geDeze haringen zullen ter voorkoming
sonden, omdat zij geheel oi gedeeltelijk in van fraude koploos worden verkocht en in
militair op ons gebied zijn gekomen. Het geen grooter aantal dan 5 stuks tegelijk.
is ct; T®il van den minister van Oorlog,
In de ver-strekking van versche visch is
dat in ctergelske gevallen deze lieden naam door het niet uitvaren der trawlers te
liet kamp worden gezonden ter onderzoek IJ muiden stoornis ontstaan, waardoor de be
van hun desertie.
schikbare hoeveelheid Noordzeevisch in den
eersten tijd zeer gering zal zijn. Zoodra
het weer 'gunstiger wordt, zal echter voor
Staatspensioen.
He, hoofdbestuur van den Bond vöor beschikbaarstelling van Zuiderzeevisch worStaatspensioneering heelt een open brief ge- '3en gezorgd.
Klachten omtrent overtreding der vroe
ficht tot
Eerste Kamer, waarin „uit
Haam van de talrijke oude menschen,
die gere en bovenstaande voorschriften worden
door de uitvoering van de artt. 369 en 30 ingewacht bureau Marktwezen, Keizersgr.
Ier invaliditeitswet zuchten onder onrecht", 756, telefoon N. 9101 of Vischvoorziening,
verzocht wordt om, zoodra 't wetsontwerp Do Ruyterkade, telefoon N. 4216.
t>p 't verleeaen van ouderdomrenten door dat
Amsterdam en de Noordzee.
college in behandeling wordt genomen, dit
Gisteren voor 40 jaren, op den eersten
ontwerp a'an te nemen.
November 1876, werd Amsterdam dlirect
De uittocht.
De minister van Landbouw heelt atin
het Kamerlid Yan Vuuren, op zijn verzoek,
eervol ontslag verleend als lid der Rijks
commissie van Toezicht op de „Peulvruch
ten-vereeniging' '.
Verdwijnend natuurschoon.
Het is een algemeen bekend verschijnsel,
dat alom in den lande, in verband met de
abnormaal hooge houtprijzen, een- buitenge
woon groote hoeveelheid hout wordt geveld!
Als de kans zich voordoet oorlogswinst te
maken-, verkoop je natuurlijk desnoods je
vader en je moeder, je eigen ziel en zalig
heid.
.
Die kans is er voor al wat maar hout is
Jus ia er een voortgezette, systematische
vernietiging van ons schijntje Nedeiiandsche
natuurschoon.
Ook het eiland Walcheren wordt niet ge
spaard.
Werden eenige jaren geleden reeds tal
rijke Hectaren woud, vormende de Oostelijke
uitloopers van d'e Domburgsche boseelien, ge
veld, waardoor de aan alle Middelburgers
zoo bakende uitspanning ,,De Oranjezon"
al haar charme verloor — dit jaar zullen
aldaar opnieuw cea drietal hectaren boschgfond in bietenland worden omgezet, zoodat
het Voorheen zoo schilderachtige woeste ka
rakter van deze duinstreek onherstelbaar zal
worden vernietigd.
Ook de prachtige olmenlaan voerend naar
het dorp Oostkapelle, en vele andere boomcosnnle e.i zullen dit jaar vallen, terwijl boverylien de boeren, die op Walcheren steeds
'meer den. grond in handen krijgea, stelsel
matig voortgaan hun weilanden, van knot
wilgen en ander houtgewas te „zuiveren".
Zelfs eigenaars van buitenplaatsen, die vroe
ger nimmer c e i boom rooiden, laten zich
thans door de hooge .houtprijzen verleiden,
vrij aanzienlijke hoeveelheden hoornen te
pen, zoodat het Cr, alles bij elkaar ge, iiuiut'n, nuet do toekomst van het ntituursclioon in deze streken treurig uitziet. Zoo
als trouwens met alle anèere deelea van het
;
Uvnd.
„De Pest'' verneemt bijvoorbeeld, dat ba
ron Yan Brakel, te Doorwérth, de bosschcn,
gelegen ten zuiden van den Utrechtschen
weg tusscüien Oosterbeek en Heelsam heeft
verkocht aan een maatschappij,
die
zich
VdorsteK aldaar villa-s te bouwen.
AEVESTERDAM
Het brood alwëer opgeslagen.
De burgemeester maakt bekend:
Wegens verhooging van den medlprije is
eene verhooging van den prijs van 't brood
aoodig gebleken.
In overleg met de Broodcoimnissie en do
sub-commissie voor brood en meel van de
levensmiddelen-Commissie, bepaal ik der
halve, dat de volgende broodprijzen zullen
gelden:
_ Brood gebakken van gebuild' tarwemeel,
minimumgewicht 6/4
ons gaargebakken,
hoogstens 1:8 cent als waterbrood en hoog
stens 21/4 cent als melkbrood;
brood, gebakken van gebuild tarwemeel,
minimum gewicht 3%
ons gaargebakken
(z.g.n. halve broeden) hoogstens- S) cent
• als waterbrood en hoogstens 11 ct. als
melkbrood.
Melkbrood moet voorzien: zijn van het
sac.rktoeken V M (prikmerk).
De prijs van het regeeringsbrood blijft op

Vergaderingen.
AANKONDIGINGEN
De

Kursusvergaderingen

der

S.

D.

P.

Vrijdag 3 Nov. Voortzetting: De Massaactie, (aan het woord zijn de debaters L.
B. Sp anjer en A. en E. Korper.
Vrijdag 10 Nov.: Dr. W. v. Ravesleiin
Jr., Beteekenis en karakter van den We
reldoorlog.
Vrijdag 17 Nov.: do. do.
Vrijdag 24 Nov.: B. Luteraan, Onze In
dische Politiek.
Vrijdag 1 Dec.: J. C. Ceton, De Macht
van het Bankkapitaal.
Vrijdag 8 Dec.: do. do.
De kursusvergaderingen worden ^gehouden
in ,,Concordia", Weesperplein 1.
Alle vergaderingen Vangen aan des avonds
te half __ negefi.
Prijs "eener seriekaart f 0.35.
Wij dringen er bij allen ten sterkste op
aan» aan deze hoogst belangrijke en leerzame
cursus deel te nemen en van dezo gelegen
heid om zijn socialistisch weten en inzicht
te vermeerderen en te verhelderen gebruik
te maken.
Aan de afdeelitigen S. D. P.
Wanneer zich bij het bestuur van een
onzer alleelingen een Duitscher vervoegt,
met een Diploma van de a f d . A m s t e r 
dam, waarin enkele .zegels op de maand
i g., als bewijs dat hij lid is van de Sl>. P., is het' gewenscht, eer dezen per
soon geld voor steun te verstrekken, dat
men eerst inlichtingen vraagt bij den secre-,
taris van de afd. Botterdam: 'P. Koeten,
Groote Kerkplein 8a. 2 X b-

met de Noordzee verbonden.
Ai heeft de oorlog ook tijdelijk een ge
deeltelijken stilstand in onze havenbewe
ging gebracht, zoo kunnen wij toch er
kennen dat van den len November 1876
al de scheepvaart op de haven van Am
sterdam steeds en gestadig is vooruitge
gaan. Tegenover de 1533 schepen meteen
inhoud van 625,000 tonnen in 1877 te
Amsterdam aangekomen, kunnen wij wij
zen op de cijfers van het laatste normale
jaar voor den oorlog, het jaar 1913, toen
in onze haven kwamen 2597 schepen met
een inhoud van ruim 4.347.000 tonnen.
In verband met de verbeterde waterweg
vermeerderde ook de Amsterdamsche Koop
vaardijvloot in de aïgeloopen 40 jaren aan
zienlijk ; in 1876 bestaande uit 208 sche
pen met in een inhoud van 149,480 ton
nen, varen thans voor Amsterdamsche
reederiien 249 schepen met een inhoud van
708,176 tonnen.
„Zeepost"
Nog meer dïstributiepapier.
In verband met da beschikbaarstelling van
gort, havermout, rundvet en riist, zijn aan
winkeliers bestelbiljetten ter invulling toe
gezonden, welke ten spoedigste (de beschikbaarstellingsdienst
werkt
graag met
spoed, is nu eenmaal een, snelhandelend,
vlugwerkend lichaam ! ! !) per post (ge
frankeerd) ingewacht *worden aan het Dis
tributiebureau, Keizersgracht 699.
Aan dit bureau zijn voor lien die deze
biljetten niet mochten hebban ontvangen,
exemplaren -.verkrijgbaar.
Circulaires, formulieren, documenten, tallooza paperassen — maar nog altijd geen
eten!
Dienstmeisje van het dak yevalSen.
Hedenmorgen is van het dak van een
woning in de 2e Jan Steenstraaf een dienst
meisje naar beneden gevallen. Ernstig ge
wond werd zij naar het ziekenhuis ver
voerd.
Verhogen uitvoer, .
Do vierde kamer der rechtbank deed gis
teren uitspraak in de' zaak van een koop
man in eieren te Landsmeer, die terecht
had gestaan beklaagd van verboden uitvoer
van 2210 I£ G. cacaoboter op 23 Mei j.1.
De eisen tegen bekl. was geweest 6 we
ken gevangenisstraf met verbeurverklaring
van de in beslag genomen cacaoboter.
Gister werd bekl. tot een maand gevange
nisstraf verooroecld met verl.e.iriverkiai'ing
van de caeaoboter?
Duitsch Deserteur.
De vierde kamer der rechtbank sprak
gisteren een Duitsoh déserteur, beklaagd
van landlooperij, het zender middelen van
bestaan rondzwerven, vrij. De rechtbank
achtte het ten laste gelegde niet wettig en
overtuigend bewezen.
Poging tot moord.
Voor de vierde kamer der rechtbank
stonfl gisteren terecht de 46-jarige bestel
ler J. J. R., wegens poging tot doodslag,
subs. poging tot zware mishandeling, ge
pleegd op zijn eehtgenoote Maria Douisa
Minneboom, in perceel Emgelschesteeg 13.
Bekiaagdes vrouw was even na Hartjes
dag — volgons eenige getuigen — in per
ceel Engelschesteeg 13, waar een logement
gevestigd is, gaan wonen ó.a. omdat zij in
ommin leefde met haar marl.
Op 18 Sept. was bekl. verschillende ma
len in het logement naar zijn vrouw gaan
vragen, maar hij kon haar niet te spreken
krijgen, 's Avonds om half twaalf kwam
bekl. terug en vroeg wederom naar zijn
vrouw. Die stond hiar man toen te woord
en een woordenwisseling ontstond, waarbij
bekl in de gang der woning een revolver
schot op haar loste. De vrouw werd lich
telijk" aan den rechterschouder gewond.
Het O. M., waargenomen door mir. ba
ron van Harinxma thoe Slooten, wees op de
bekentenis van bekl., zijn vrouw te hebben
willen dooden. Oorzaak en aanleiding zijn
weliswaar ongelukkige huwelijksomstandig
heden, maiar het geldt hier toch poging tot
moord met voorbedachte rade, waarop als
maximum straf 15 jaren is gesteld.
Spr. eisclite tegen bekl. een gevangenis
straf van zes jaren.
De verdediger meent, dat beklaagde door
alle omstandigheden reeds genoeg is ge
straft en hij vraagt daarom voorwaarde
lijke veraordeeling. Uitspraak 14 Nov.
Ongelukken.
Gistermiddag is een 24-jarig man bij het
Sorphatip'ark met den linkervoet bekneld
geraakt tusschen de pedalen van een transportrijwiel, waardoor hij niet meer kon
loopen. Na door een verpleger van den Ge
neeskundigen Dienst te zijji verbonden, is
'hij naar zijn woning vervoerd.
Van den bok gevallen.
Op de brug over den Singel bij het Ko:
ningsplein viel gisteravond de bestuurder
van een voertuig, toen hij over een open
gebroken gedeelte der trambaan wilde rij
den, van den bok, waardoor hij de wielen
over zijn borst kreeg en bewusteloos ge
raakte. Per rijwielbrancard is de man naar
het Binnengasthuis vervoerd.

Brandjes.
Kleine binnenbranden: Kaxthuizerdwarsstraat 10.
ROTTERDAM,
Een tweede ge jal-Hausmann.

Bij, de firma A. de Hoop, electro-technisch bureau alhier, was wjarkzaam de
Duitschar Willy Hauber, die uit.Duitschland gevlucht was, daar hij weigerde dienst
te nemen in liet Duitschle leger. De Duitsche regeering heeft, evenals in voorgaande
gevallen, thans een middel gevonden, om
Willy Hauber over de grenfe tes krijgen.
Hij is beschuldigd in Duitschland een in
braak te hebben gepleegd. En daarvoor is
aan de Nederlanasche regeering zijn uit
levering verzocht. Gisteren ïs Willy Hau
ber gearresteerd en het is zoo goed als
zeker dat hij zal worden uitgeleverd!.

mede is de volledige dienst Kwadijk—Volendam hervat.
'
i

Thans is op het geheele net der Maat
schappij het bedrijf, dat door en na den
watersnood' voor de helft stil stond, weder
om noTinaal. Op 1 Juli waren reedB de
lijnen naar Amsterdam voltooid; het ge
deelte Edaan—Volendain eischte echter omvangrijka voorzieningen. Ongeveer 31 kilo
meter baan zijn hersteld geworden.

ZAAKDAM,
Kermisruzie in den Raad.
De behandeling der
gemeentebegrooting
voor 1917, waaraan in de afgeloopen week
niet mindter dan vier, raadszittingen gewijd
werden, heeft den laatsten avond tot een
zeer heftig debat geleid tusschen den Wet
houder Duys en... de ,,soc.-d«m " raadsfrac
tie. • Aan dé" orde was de quaestie al of niet
voortbestaan der kermis. In de vorige zit
ting had de heer "VVagner (vrijz.) het voor
stel gedaan om de kermis af te schaffen.
Actie Transportarbeiders.
Nadat verschillende raadsleden hiertegen ge
In een Centralen Bond van Transport ageerd hadden, omdat de gemeente h. i.
en Havenarbeiders is besloten, om, in sa thans do opbrengst der kermis niet kon mis
menwerking met andere organisaties, een sen, terwijl verder de soc.-dem. beweerden,
actie voor loonsverhooging te begonnen, dat de heer Wagner zijn voorstel alleen uit
politieke overweging deed', werd door den
fen einde de schadelijke gevolgen der stu heer Dekker (vrijz.) een motie ingediend,
wadoorswet, ontstaan door verkorting van waarbij B. en W. werden uitgenoodlgd om
den arbeid, te neutraliseeren.
zoodra de financieele toestand het toelaat,
'met voorstellen of overwegingen te komen ,
Gebrek aan aardappelen.
welke tot afschaffing zullen leiden.
De Coöperatie Vooruitgang te Rotterdam
Bij de bespreking van deze motie ver
heeft helen aan fen Minister van Land klaarden de anti-rev. en r.-k. raadsleden
bouw, Nijverheid en Handel- geseind:
zich voor directe afschaffing. Dê A.-P.-ers
Wjj hebben geen aardappels, moeten zaak verklaarden zich op 2 na principieel voor
met 18 arbeiders stop zetten. Verzoeke u afschaffing:, doch zi.i wilden daarmede wach
dringend om a Meende verbetering in den ten tot normaler tijden zijn aangebroken.
aanvoer.
Een van de A. P.-ers wns uit een oogpunt
van drankbestrijding voor directe afschaf
Arbeidsrisico,
fing, terwijl de voorzitter der A.-P.-frac
(H.) De 15-jarige. N. Tiele, wonende Gaf tie, de heer Prins, tegen afschqffing was
felstraat, viel aan boord van het aan de op grond van het feit, dat de arbeiders er
Pelgritnskade liggende Noorsche zeilschip geen andere festiviteit voor in de plaats krij-"
„Vik", in ,ean vijf meter diep ruim, tenge gen.
volge waarvan hij kneuzingen aan linker
De heer Duys kreeg eerst ruz'e met de
pols ei rechterarm bekwam. De rivierpolitie katholieken, wien hij de carnaval bacchanaverleende eian hem de eerste hulp.
liën verweet. En toen met zijn partijgenootën, inzake een onlangs
genomen be
Va» uitputting,
sluit van de A. P.-fractie, om een motie
(H.) Gistermiddag zakte op den Goud- bij den Raad in te dienen, waarbij B. en
sche Singel de 75-jarige weduwe Maria W. W. werden uitgenoodlgd "om! — zoodra d'e
van uMputting in elkaar. Per brancard financieele toestand der gemeentekas het
werd de 'oude vrouw naar haar woning aan Iaat — een local option te doen houden
de Korte Pannokoekstraat vervoerd.
over de al of niet afschaffing en te over
wegen, wat eventueel in de plaats van de
OEN HAAG.
"kermis aan het volk gegeven kan worden.
Oed. Staten van Zuid-Holland hebbien De heer Duys had deze motie opgesteld in
hun goedkeuring onthouden aan het be den nacht voorafgaande aan da door buitensluit van den gemeenteraad van 's-Gra- landsche kapitalisten bekpstigdte ,,dienstreis"
naar Engeland, en de motie aan de fractie
venhage tot aankoop van de buitenplaats toegezonden. Tot zijn groote verbazing had
Vreugd en Rust te Voorburg.
ziin fractie echter nagelaten de motie in te
dienen. Dat kwam z.i. niet te pas; hij ver
DORDRECHT.
weet zijn partijgenoolen anarchie en dreigde
Rookverbod voor kindaren.
zelfs bij eventueele herhaling van een der
'De Raad nam in zijn zitting van Dins gelijk feit, van de fractievergaderingen weg
dag een voorstel aan geredigeerd! door de te blijven.
De „fractie" liet zich dit niet welgeval
commissie voor de strafverordening, waar
len. Bij monde van den voorzitter, den heer
bij strafbaar gesteld wordt het verstrekken Prins, protesteerde zij tegen de woor
doer winkeliers of hun plaasve {vangers den van den ,.Teem Besar" zooals de heer
van tabak, sigaretten of sigaren aan kin Duys hier in de wandeling wordt genoemd.
deren beneden 14 jaar.
Zii verweten den heer Duys, dat dezeniet
in de vorige raadsvergadering waar het
HILVER5UHS.
kermis-vraagstuk aan de ord'3 kwam, aan
wezig was geweest en evenmin zich had
De Koningin over Dienstweigering,
Dinsdagavond 7 November wordt door de_ vertoond in de na die raadszitting gehouden
bijeenkomst van de fractie. (Duys had wel
ald. "t'Gooi I. A. M. V. een openbare ver licht iets noodiger en vooral aangenamer to
gadering gehouden in het gebouw „de. Har verricthten in het Gooi, waar hij zoo'n
monie'', alwaar J- Hagemeijer en G. Rijn- goede bekende is). Was hij daar wel ge
ders over bovenstaand onderwerp zullen weest, dan had hij kunuen weten dat de
spreken.
fracitie zich met de inot.:è van den heer DècBakkersgezelleüboisil contra arbei- ker kon vereenigen en besloten had, haar
ders-CQÖjseratïes.
motie niet eerder in te dienen dan het tijd
Het is oo}: de bakkersgezellenbond gelukt stip waarop B. en Wl. den toestand zooda
van de arbeiderscQöperatie ,,Ons Belang" nig achten, dat er inderdaad van afselisiSeen betere bezoldiging voor bakkers en loo- fing der kermis sprake kan zijn.
Tfet debat tusschen den heer Duys enden
pers te verkrijgen
heer Prins was meermalen zeer vinnig en
vooral eerstgenoemde Het zich meermalen in
KERKREDE,
scherpe bewoordingen uit, niettegenstaande
Het tnijnongeSuk.
de voorzitter, de lieer Ter Laa,n, hem her
Ue slachtoffers van den jongsien mijn- haaldelijk tot c!e orde r'e >.
Beide partijen werdeii het tei slotte ia
samp te Kerkrade, zijn naar wij vernemen,
aan de be erende hand. Reeds kon een zooverre eens, dat zij besloten de rest van
deze vuile wasch uit te vechten in... de
hunner het hospitaal verlaten.
fractie. Daar zal een luchtje uit opstijgen!
MEPPEL.
Geknoei met regeeringsharing,

Tegen den winkelier J. S. alhier, dia
aan hem ten verkoop versuekte regeeringsharingen inmaakte, om ze daarna voor
zes centen per stuk te verkoopen. is door
öe gemeentepolitie proces-verbaal opge
maakt. ;
UTRECHT.
Socialistisch Kinder»zangkoor.
Wie lust ge.oelt voor zang en hun kin
deren eenig genot willen verschaffen, geven
zich op als lid. Bij genoegzame deelname
voorstel aan 't bestuur der Soc. Mannen
Zangver. „Excelsior" tot oprichting van een
kinderkoor. Adres van opgaaf: W. Minjon,
Joh. Carnphuysstr. 40, A. Th. van Ingén,
Bajistraat 37 • Van Rooijen, Jcemijnstr. 202;
Hartveld, Zeedijk 14 bis Spoedig opgaaf ge
wenscht. Voor muzikale- leiding wordt inge
staan.
Twee jeugdige arbeidsters vermist.

De commissaris van politie verzoekt,
namens de respectieve ouders, opsporing,
aanhouding en overbrenging naar huis van
de 16-jarige Geertruida Elias, fabrieksarbeids'er, geboren te Utrecht, hoog voor
hoofd, blauwe oogen, breede neus, zwart
haar, gezonde kleur, gekleed met zwarten
mantel, groenkleurigen rok, zwart fl uweelen hoed, lage zwarte schoenen, bruin
bont; zoomede van de, 14-jarige Mathilda
van den Brink, fabrieksarbeidster, geboren
te Utrecht, lang 1.65 M-, rond en eenigszins vol aangezicht, bruine oogen, gezonde
kleur, gekleed met blauwen malptel, donker
geruiten rok, met dito blouse, zwart fluweelen hoed met blauw lint, "zwarte kou
sen en lage zwarte schoenen.
Zij verlieten in den mc<rgen van den 20en
dezer dte ouderlijke woning met het doel
zich naar de fabriek, waarop zij werkzaam
zijn, te begeven, waar zij niet zijn aan
gekomen, sedert wanneer men omtrent bei
den niets meer vernam.
Vermoed wordt, dat zij zich in elkan
ders gezelschap ophouden..
WATERLAND.
Gisteren, 1 November, werd het baanvak
Edam—V-olendam van de N.-Holl. Tram
wederom voor het verkeer geopend. Daar

voor, alleen' de. machinist Lemos heeft door
krachtig remmen den voet verstuikt. Het
tramverkeer ondervindt belemmering.
Aan
het herstellen van d'e trambaan wordt druk
gewerkt.

UIT DE PARTIJ.
S. D.
afd. DEN HAAG. Deafdeejing
vergaderde 25 Oct. huishoudelijk. Veel discussio lokte uit een ingekomen stuk vian
partijgenoot v. Ravesteijn, aan wien de
afd, had verzocht een cursus te komen ge
ven. v. liavesteijn schrijft dit vooploopig
niet te willen doen, daar de afdeeling den
Haag, (voor zoover hem bekend) weigert
'geld af te dragen voor de verkiezingen
(dit naar aanleiding der motie). Het kun
nen geven van een cursus hangt nauw sa
men met de financiën (der Partij (o.a. naar
aanleiding van te maken propagandaboek
jes door v. R.), volgens yan liavesteijn,
die VooTloopig daarom geen cursu'6 wil ge
ven aan de afd. den Haag. Dese maniei
van doen van partijgenoot v. Ravesteijn'
werd in de afd. scherp bekritiseerd.
l3ö
verdere avond werd besteed aan
een
ingekomen
schrijven
van
partijgenoot
Hoenders, dio oen ingczonBen stuk aan de
redactie der ,,Tribune" stuurde, dat niet
werd geplaatst. Hoenders vroeg nu in zijn
schrijven aan de afd., de plaatsing van het
stuk te eischen, daar het gold een recti
ficatie van het verslag der voorgaande
huishoudelijke Vergadering. Hierover werfl
langdurig gediscussieerd'.
Sommige leden
meenden, dat de aangewezén weg was: da
commissie van geschillen» anderen, om den
verslaggever ter verantwoording te roepen,
weer anderen stuitten er op dat het stuk ,
van Hoenders niet ter inzage aanwezig
was. Ten slotte stemde de meerderheid te
gen het voorstel.
De Secr.

GE&1E3SGDE BERICHTEN,

S OIdajatco mmies-smoklcelaar.

Door de marechpiussëes is te BleijerheidetKerkrade aangehouden de soldaat-kommies
J. S., die trachtte een hoeveelheid zeep
over de grenzen te smokke'en.
P s e u d o - b a r*o n e s s e .
Door de politie is naar haar ouders te
Tiel uit Zwolle teruggebracht een minderja
rigen, die aldaar in een van de voornaamste
hotels zich voor baronesse uitgaf en groote
verteringen maakte. Teen bleek, dat zij on
machtig was deze te betalen, werd de hulp
der politie ingeroepen. Aan de jSolitie \ertelde zij wel geen barones te zijn, maar
toch te behooren tot een welgestelde familie
te Tiel. Ook dit bleek onjuist; haar vader
ie een „klein" arbeider met eon groot gozin. Het vak van barones is blijkbaar niet
moeilijk te leerein, dat een' minderjarige er
zich voor kan uitgeven en „zelfs" een der
voornaamste hote'.s erin vliegt.

Afd. UTRRCHT. Huish.. vergadering op
3 Nov. bij P. Mulder, Cremerstraat 5. —•
,Agenda r ingek
stukken;' openbare Diebknecht-A dier-vergadering; bespreking Wik»tor-camplpgne; rondvraag.
Met partijgroeten,
De Secretaris.

Scheepstijdingen.
Nederlandsche Stoomvaartlijnen.
Andijkj 29 Oct. te New-York v. Rott
Banda, n. Amsterdam, 29 Oct. Ie Rangoon.
Celebes, n. Amsterdam, 29 Oct. v. Gibraltaa
Delfland, n. Buenos Ayrês, 28 Oct. v. Balua
Pollux, 29 Oct. -v. Arica n. Valparaiso.
Rijndam, n. Rott, pass. 30 Oct Lizard.

Binnenlandsche Havens.
IJMUIDEN. Vertrokken 81 Oct. :
Rijn
stroom, s, Huil: Ystroom, s. Londen;
1 Nov.: Midskand, s. Newcastle.
VLIE. Vertrokken 31' Oct.: Minister Tak,
s. Huil. via Nieuwediep.
NIEUWE WATERWEG Aangek. 31 Oct. :
Rijnstroom, s. Amsterda.ru.
Vertrokken 31 Oct.: Ary SekeJfer, s. Havre;
St. Jansland, s. Newcastle; Schieland, b
dito; 1 Nov.:- Oeean, s. Baton Rouge 5
Batavier III, s. Londen; Suma ra, s. Am
sterdam.

Buitenlandsche Havens.
Barendreoht,. 30 Oct. v. Barcelona te Palma. Megrez, 29 Oct. v. Rott. te Buenos-Ayrea.
Scania, 25 Oct. v. Sandvik n. Amst.
iJssel, 30 Oct. v. Rott. te N,orresundet.

AP V ë's't"E El' t"| E Ü.

Net Meisje gevraagd

van 8'2 tot 5 uur, bij partijgenooten.
Rustenburgerstraat 459, 3e Et.
Vrijdag 3 Novemb'er, 's avonds
8 uur, in 't zaaltje NIEUW LEVEN,
Zaandijk,

huish, vergadering

van het Zaansch Agitatie Co»
miié,
Agenda: 10 November.

OPROEP.
•

Gevraagd een partij genoot(e) óf
geestyerwant(e), in staat en bereid oin
gedurende een goed deel wan de
dag behulpzaam te zijn bij de Ad
ministratie van Oe Tribune.
Zich te vervoegen, liefst des morgens
tusschen 10 en 12 uur, bij de Admini
stratie, Amstel 85.
Het P. B. der S. D. P.

GRAND THEATRE.

N.V, „TOONEELVEREESUGIigG".
Aangereden.
HERMAN - HEYERMANS en |AN MUSCH.
Toen de heer D. G. Maandagavond uit
Geldermaken naar Metereu per tilbury huis
VRIJDAGAVOND,
8'|4 UUR : 64ste
waarts keerde, overkwam hem aan den over
ZATERDAGAVOND,
8'U UUR: 65ste
weg aan den Utrechtschen straatweg, een
ZONDAGAVOND,
8'4 UUR: 66st«
ernstig ongeluk. De hoornen waren niet ge
en volg. avonden,
sloten en juist toen bet' voertuig zich op
den overweg bevond, kwam de trein naar
Tiel aansnorren. Het paard werd op zij
geslagen en was onmiddellijk dood. De heer
G. werd uit zijn voertuig, dat kantelde, ge
slingerd, doch bleef wonder boven wonder,
ongedeerd. Er wordt een onderzoek' inge Indisch blijspel v. Van Wermeskerken.
steld naar de nalatigheid van den ovcrwegVAN VLIET
JAN MUSCH.
wachter.

TROPENADEL

O v e r r e d e n e n g e d o o d . — Een
der passagiers van de stoomtram OtdambtPekela, die Dinsdagavond 5.10 uit Win
schoten vertrok, een gehuwde vrouw uit
Beerta, beging de roekeloosheid uit do
tram te springen, toen deze nog niet stil
stond. Zij sprong daarbij in verkeerde
richting, geraakte onder de tram en over-*
leed na enkele oogenblikken.
O n t s p o r i n g . — Bij Scheen onder
Joure, ontspoorde Dinsdagavond half acht
de tram Joure—Lemmer, grootenüeels bestaando uit goederenwagens, doordat een
op hol geslagen paard tegen de locomotief
opbotste. Het paard werd overreden en vermoreeld. De materieele schade is aanzien
lijk. Persoonlijke ongelukken kwaaien niet

DE TANTE . . . MEVR E. DE BOER-v. RIJK.

PLAATSBESPREKING- AANBEVOLEN.

GRAND

THEATRE.

ZaierdagMIBDfiG

haif

tweje

5de LITTERAIRE MATlNÉE

Y S B RA N D ,
in 4 bedr., door FRED. v." EEDEN.

GRAND

THEATRE,

ZONDAGMIDDAG: TWEE UURa

De Spaansche Brabander.

