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Deftige loonslaven
„Gij zult het loon van den

arboider niot laten overnachten."
v^adar de vele toonslaven, die het pro-
2ri *M telr, zijn er groepen, die zlcluel!
f? *«o naam van deftig sleten- Het aaa-

'T "«Br is groot en op enkele uitzonde-
rt na, achten zij zichzelf niet tot het
"OKariaat te behooren.» hebt, lezer, zeker reeds begrep-n,
?**" groei Ik op het oog heb, want

r**«er loonslaaf dan de onderwijtzer is

* b'j*a niet. Maar.. zoo deftig voelt

** de onderwijzer niet, of hij blijft to?h
5* toonslaat en al voelt he, gros zich
?* »et de bourgeoisie, het la diezeilde
*u'Berkla39e, die don onderwijzer dubbel

*" dwars laat gevodea, dat hij loonslaaf is.
if°wel onder christelijke als ander li-
""*te rijke- en geiqeentebee<«ren, hee.t

*^ tientallen van jaren den ondorwtjwrgegeven aan honger en gebrek.
'e«» nu nog met de voortdurende prijs-

Jrj^ng der levensmiddelen laat men dui-
"?*n onderwijzers ten plaatlande rond-
dartelen met een jaarloontje van ï525
*■ "'oogst© vastgesteld bij de wet.
ij^u zult a wellicht zeggen : Den 2Sea
?*ruari is een -wetje aangenomen, waar-
* Jen onderwijzer een loon verzekerdJoi-dt van f 1225 per jaar co dat dit aa-
■*ri* van terugwerkende ( kracht ,1» over
?** volla jaar 1917.'" Nu zijn we rae:ls
*o* Jn\i I,ilg1 ,i 1g genad rd, maar' van het Ukv
P**Sda verhoogde salaris over 1917 heb-
"6o *>»doelde onderwijzers nog nooit G&et

ontvangen, en onderwil komen rijk

* gemeento de belastingpenningen vragen,
'*»IJI velo onderH^O" zoodanig in die
I* zitten, dat ze geen raad weten, waar

vandaan te halen.
Set r ijk is den onderwijzer geld ver-

"p"*^, dat hij op geen enkele wijze

2J* te bemachtigen. Niet alleen dat de
**«ldenaar niet betaalt, maar hij eUcht
*°Tendien nog geld van zijnisohuldeischer,
J}** bet rijk weet uit des onderwijzers
r* 1"^ beura do belastingpenningen nog
J5te halen en al zou hij er door ©m-

van gebrek.. . Sijmen betaalt.
kart* allCn' die onder het avbeidacon-
öa^i Wercea- & ei" kans, met de wet in de
g**l, hot verschuldigde loon op le eischen-

<(
6n boor? nmeid of -kn«ht behoeft zich
*c*l9 op het arbeidscontract ta beroepen,

5^,T*a een onwilligen boer het vorachul-
-8 aibeidiloon wettelijk te vorderen;

j,T* den onderwijzer bettaan zulke con-
j^*n met. Voor hem heeft elke gemeen-
C**^ een instructie gemaakt, waarin het

Op «ija plichten wijst; hoo hij zich
gedragen heet in de pchool; dat hij

JJr** gekleed in do school moe', versclvij-
y^j dat hij opgewekt moet zijn en "".. wg t Misschien voelt hij zich daardoor

nu zou men misschien den.ven, dat
salaris tenminste over het

JJ** wordt uitgekeerd. Ook dat ia
jJ/~ zoo. Tot nu toe —en wie weet hooJ[r* »og — blijft hot uitgekeerde salaris
i~* «teed? op de hoogte l l vaa vóór 'a-

OtkU **el dezelfde gedweeheid blijven dew**fwysers hun werk mot groote liefde
„teewjjd;ag ve.-richten

>»u au '^ u Vragen '" Wat doet da
%***>"& dan ? Ja, de vakbond ! Zijn he-
i îT, "aat soms eans op visitie bij eon, hooggezetenen en na zoon audiëntieJ^8' men in „De Bode , dat het geld wel
j^!**l salf maar ziet u, er is zooveel
|jj* te doen, dat gaai zou gauw f l uiet.
*o» tt zBu!ï <*e verder mee In het

Ïb* h0t N.V.V. on de 8.D.A..P.J met
P&rtij, dia i,et openbaar onderwijs ver-

«jMe)c' 'ieaft voor een 00 linzii.
Geidf e' vn I^rsoonlijke elgere belangeti?»
i^n' " dau weten da heeren wettemuakers
W-, "dtvoenders we! wat meer haast te
■vL0"- Toea h> t salaris en het pensioen
■Sta. Kamerleden verhoogd moest wor-
♦ÜJ ,.<?'n w&s men daar in eon minimum'
'cM«„ v uiee klaar "" nu et maar de
*'ac f'iz °ra z,Jn, nu ia er zoovee! om-
e;^. ntoe gemaakt, da! He! enorm vooi tijd
Oöijt!' .oro er mea klaar te komen en
*o|ujr" '^ ft **fs plattelandsonderwijzer
*e«d '°')'Jen' elke maand In de hoop h>
j^j ®» dat het nu torh wel gauw komen

Au
f4t i

*'5 *9 onderwijsere «ioh maar
»iir» "<? er vei'irftnt gevoelden aan de
,0tn»?°W|le' Wftt miuder deftig en wat meer
**ö d

f|an zOU(Jen *y ri<* «chartsn

"" zijde dor revolutionaire strijder--.

die beter hun misère kunhen begrijpen.
Zij zouden dan steun vinden bij het strij-
dend prolet-trlaat. Zoolang zij echter blij-
ven varen in het schujtie der sociaal na-
tlonaliaton, zoolang zij niet hebben begre-
pen, dat alle loonslaven — ook de det ga— over gansch da wereld één lijn moeten
trekken, zoolang zal men hun def'igheid
straffen met armoe en gebrek, zoolang
zal meu van hoogerhand me hen M jvem
omaollen op dezelfde wijze, als men vroe-
ger deed mei godweej slavea- K- V. S-

De nieuwste aardappelenzwendel
Laag voor de kapitalistische uitbuiting

ïulke bloedige vormen had aangeno-
men als nu in dit imperialistisch tijd-
perk had men de arbeidersklasse er al
aan gewond, er al toe genoodzaakt om
den aardappel als het hoot'dvoedsel te aan-
vaarden. De kapitalistische uitbuiting toch
had ecu product van noode dat goedkoop
kon worden geproduceerd en dat do ma-
gen der arbeiders kon vullon, dat ze, zoo-
al niet vooden, dan toch verzadigen kon.

Dit product was de aardappel; dezei
goedkoope buikvulling/ is meer en mccc
geworden de hoofdschotel in ie arbei-
ieremonage. Het teelen Tan den aard-
appel is dus ecu gewichtig bedrijf, dat)
zich in Holiand steeds moer uitbreidde.

Om eon'tg begrip van do beteekenis van
don aardappclteeit in Nederland te vor-
krijgon, oelioovon we sloc'-ts na to gaan;
hoo deze zich sedert de lnatsto helft dor
vorige eeuw heoft uüigobreid. 'In, 19H
waren volgens de gegevens van de direc-
tie van den. landbouw niet minder dan)
166.385 H.A. met aardappelen beteold,
tegenover 95.834 H.A. in 1860; tcryrijï
in 1915 met dit gewas 177.074 H.A. b&i
iet waren, niet minder dan 3126.440.240
K.Ö. opbrengende.

Sedert dien tijd en vooral
op beden is die verbouwt
steeds toe go nomen.

Uit doze cyfers kan men dus zien, dat
Holland aardappelen voortbrengt in zulk
een enorme hoeveelheid, dat er per hoofd
en por dag ongëveor 2 K.G. beschikbaar
zijn, een hoeveelheid, die met geen mo-
gelijk!eid is te verorberen. Mon heeft een»
ter mindere soorten -, de z.g. fabrieks-,
aardüjpe'.on — die voor de con3«mptio
minder geschikt zijn en die voor aard-
ap|)elnieel oto. wordea gebruikt. 700 bc-,
hoorde het althans te zijn. leder weel)
evenwel, dat oen der nevenverschijnselen
in de distributie-misèro was, dat ons is\
de oorlogsjaren aardappelsoorten te eten
gegeven zyn, die vrooger nooit werden ge-
geten. De eetbare aardappelen werden uit-
gevoerd en de fabrieksaardappelen, de z„
g. „veonlonollon" werden gedistribueerd.
In de „Haagsel e Post" word onlangs met
cijfora aangetoond(inmimum-productio, verl
minderd met maximum osporb en con-
sumptie) dat een groote koe-veolkeid aardappelen spoor-
loos verdwijnt. En het rfjn na-
tuurlijk niet de slechtste soorten, die zoo
verdwijnen ia de kelders der meergogoede
medeburgers.

Zoo lazen we ook onlangs nog ia 't
Hbld. wat een aardappelhandelaar schreef,
over dc verdwijning van aardappelen. De-
ze man schreef het volgende :

Wij hebbon aanwijzingen deze ontrekking
aan de consumptie, voor zoover het de
kleiaardappclen betreft toe te schrijven
aan de ,drogerijen. Wat de veenaardappc-
len aangaat is het bekend, dat in de
streken, waar klei-aardappelcn verbouwd
en toch veen aardappelen gedistribueerd
worden, de boeren deze laatsto aan hun
vee voederen. Het is op deze manier
geen wonder dat er gebrek ontsthat..

Inderdaad, het is geen wonder. Vooral
als men bedenkt, dat do distributierege-
ling, gebrekkig georganiseerd als ze is*de deur wijd openzet voor allerlei cor-
ruptie en sabotage, 't Is hier in dit
goede land met alles een organisatie van,
liVme-vessie. Er zijn, zooals ieder weet,
massa's aardappelen bedorven door *.rc-
brekking inkuilen en door rookeloozo ver-
zending brj vriezend weer. Het gansche
systeem deugt geen snars, maarmen gaat
er mee door; weet go waarom ? Omdat
het in 't belang van den „handel is.
Hoor maar:

Drentscho handelaren rekenden zioh vóór
den oorlog gelukkig ate ». n»e* veel

moeite, in levering aan fabrieken of in
export, tien gulden per wagon aardappe-
len verdienden. Nu wordt hun per wa;on
franco plaats vaa bestemming honderd-
twintiggulden betaald. Na aftrek van ge-
middeld veertig gulden voor vracht ~cq
verdere onkosten, boeken ze toch nog ecu
winst van tachtig gulden of achthonderd
■procent van hun vroegere verwenste-
Zij zijn echter niet de eenigon die -wèl
varen. Het is algemeen dat dö
uitbreiding der retrecringsbemooiingen aan
alle hoogere crisis-ambtenaren fancy-trae-
tomenten bracH. En onder hen bekleedcn
de heeren aardappoldistribuanten geen on-,
belangrijkeplaats. En dit zijn de mach-
ten die voortduring der distributie wcn-
ichen en met luider stem de noodzake-
lijkheid er van bepleiten.

De heeren kooplni en ambtenaren vin»
den het prachtig zoo. Hoo meer verwar-
ring hoe beter; in troebel water is het
goed visschon. O Holland is eon prach-
tig land voor die schunnige duitcndicveu.;
Kent ge het plat-Duilsche. spreekwoord
lozer, dat zegt: „de domste boeren ver-
bouwen de meeste aardappels?"

In Holland kennen wo yeen domme boe-
ren, daar zijn ze uitgoslapen. In de Han-,
delBberichten van. het Hbld. van 21 J»li
lezen we de volgende treurmare der goo-
chomo boeren :
Aardappelen. In Maas en Waal

valt do oogst vaa het nieuwe gewas niot
mode en levert op vele akkers maar de
helft op van een normaal jaar. Ook in
do Bommelerwaprd, waar zeer veel aard-
appelen geteeld worden, 13 ie opbrengst'
der vroege soorten bonoden het middel-
matige. Rooide men hot vorige
jaar uit 2 vierkante roeden
»p vele plOatsen een H.L. f lin-
ke aardappelen, thans rooit
men dezelfde hoeveelheid uit
5 a 7 roeden.

De goedgeloovigc lezer vliegt daar na-
tuurlijk in. Hij zucht en zegt berustend:
't Is Gods band. Maar het is on blijft toch
een wonderlijk verschijnsel.... Het weer
was goed, uitstekend voor do aardappelen,,
„De boeren worden rijk met op hunrug
te gaan liggen," zeide» do dagioanenC
En nu opeens die slechte ocyrstberio'Utnn.,
Weet ge wat er achter zit ? Lees dit
bericht uit de „Tel." :

Het is dar zake kundigen opgevalion,,
dat voor binnenlandsch verbrui thans
reeds latere soorten aardappelen, als eigen-
heimers e.d. aan de veilingen komen,
terwijl de eerste soorten ais b.v. „muis-
aardappelen niet of slechts in zeer kleine
ioeveelheden in consumptie zijn gebracht,
Wij hebben naar aanleiding van deze op-
merking een onderzoek ingesteld, waaruit
ons het volgende is gebleken.

.Volgens besluit van minister Posthuma,
mogen nieuwe aardappelen eerst dam wor-»
deu uitgevoerd, wanneer er voldoende
hoeveelheden voor het binnen landzijn ge-
veild. Het is dus voor dc laiul'K>uwers
van het grootste belang, dat bet over-
blijvende gedeelte," dat voor witlocr be-i
stemd is, zoo groot mogelijk zij. Daar-
toe worden de hoeveelheden kunstmatig
opgevoerd, door aardappelen, 'die anders,
veel later uit den grdnd wordeu gehaald,,
reeds thans vte. rooien en aan de veilin-
gen te brengen. De bedoeling is duidelijk.,
De vroegste soorten, waarvan voldoende
voorraden aanwezig zijn, komen dan vr,j
voor den uitvoer naar Duitschlaod.

Wat het resultaat van een dergelijke tac-
tiek zal zijn, is gemakkelijk te voorzien.
De voorraden zullen straks op onbegrijp-
elijke" wijze vcei geringer zijn dan de
goede oogst deed verwachten.

Ziotjfe, arbeiders en arbeidersvrouwen,
zoo wordt jo na bedondwd. Komt ge nu
bij do heeren burgemeesters, bij wethou-
ders of ministers — zij kunnen er alle-
maal niks aan doen. 7ij wasaphen hun,
handen in onschuld.

Maar de waarheid is. dat de levensbe-
langen van hei proletariaat worden op-<
geofferd aan de winstzucht van 'tO.W.-
■oiiiiim. dn handelaar eu do grondbezit-
ters.

Do aardappelen, do groenten, dc peul-
vruchten, hot fruit, enz' enz. tonnen iv
dit, land overvloedig en goedkoop zijn»
ie zijn echter schaarscb, en duur.

Tegen deze rótte toestanden helpt slechts
Üet daadwerkelijk verzet van do ■arbeider»,
klasse, ter verkrijging van de dingen, die

alleen in staat zgn om ons een goede
levensmiddelenvooróening .te verzekeren.
Dat zün :

le. Verbod van uitvoer.
2e. Distributie door de arbeidersorgani-

satie.
3e. Invoer uit Amerika van granen eto.
Hiervoor moeten de arbeiders in 't ge-

weer komen. Dan kan er een einde ge-
keraars, die dc arbeiders slechte waar
maakt worden aan depraettfken dcrwoe-
voor veel gold in de maag stoppen.

.V—NTER,

Gereglementeerd Beulen-werk.
Een Indisch medewerker schrijft ons:
In ons blad hebben indertijd reeds de

uoodige vriendtlijko opmerkingen gestaan
aan het adres van do Indische militaire
keulen, die onze jongens misl andeion op
een manier, do om wraak schreeuwt.

Opdat doze zaak niet „vergelen" wordt,
volgen bier de letterlijke bepalingn om-
trent de rietslagen in de militaire gevange-
nis te Tjimahl (op Java), zooals omschre-
ven in de Indische legerordor van 1915,

"No. 1, artikel 30:

„De niet gegradueerde veroordeelden
die' zich aan luiheid, hals&rrighe.d ot
slecht gcdrjag schuldig maken, word n
door middel van een der volgende straf-
fen to! de orde teruggebracht:

a. Opsluiting in een hok (cachot), met
"water, bc&od en rij-rt voor iolamlsche
veroordeelden, armlioudend of bij tus-,
aohonpoozen gestoten in de boelen, en
gedurende zooveel tijd als do direc.ejr

naar dan aard der overtreding ca deal
of niot herhaling der/.elVe zal oordeo'ea
oorbaar en rechtvaardig te zijn. niet ta
boven gaande, echter den tijd van acht-
maal 24 uren-

Indien oen zoodanig veroordoeAtle om
re.lon van ziekte uit het cachot moat
worden ontslagen, zal hij na zijne her-
stelling den ontbrekenden straftijd in
het cachot moeten doorbrengen'

(indien die veroordeelde dus ziek gewor-
den is tengevolge van die emzame opslui-
ting in eon nauw stinkend hok, overdag;
slikkend van de hitte en des liaeats op-
gevreten door muskieten en ander onge-
dierte, dan wordt i-ij ter t weer eventjes
„genezen" en dan gaa. hij weer dat hei-
hok in, om w'ér ziek ie worden eawear
te v. orden gene z e n en wc e r er in
te gaan, enz- enz red)

b Het gevca van een door don direc-
teur te benalea getal rlaislagou op hot
achterste gedeelte van den sclwldi;e, die
tot dat einde over een bank wordt uit-
gestrekt' Altijd na .bostraifng mort l»ij
minstens 24 uren in het cachot ronder
sluiting, en op g wonen kost, word.en op-
gestoten

liet getal slagen ma^ dat vau twintig
niri te boven gaan

Een of'icier van ge.oudheid w r.n;
bo; toepassen van slagen tegenwoordig.

(proeft men de huichelaars? Als het slacht-
offer tijden» do marteling in zwijm
valt, dan is er geneeskundige hulp bij de
hand om hem even weer bij zn positie-.
ven te brengen, opdat hij do slagenvoor-
al goed voele! .. "" red)

Da strafoefenlng geschiedt onder __ da
leiding en In het bijzijn van deu adju-
dant onderofficier, behouden^ debevoegd?
heid van den directeur, om daarbij zelf
tegenwoordig te zijn De sagen woelen
door korporaals toegebracht

(fijne heeren-. die korporanlel getuurde
btuMkuechten! .. .. red.)

Oedurende deze etratoefenlng neemt
de directeur zoodanige militaire voorzor-
gen ala de omstandigheden kunnen ge
bloden.

(of ze ook zélf overtuigd ziin van de ge-
meonheid van hun beu!?wetk! Met die
voorzorgsmaatregelen rijn natuurlijk be-
doeld de noodige gehuurde l»eul»kneebu,
die met fteladcc geweer een leder al» een
hond moeten neerschieten, die he» zou dur-
\en wagen do baud op le Uchlcn tegen
dien direc'ettr of tegen dien oftltier van
gewondheid, of tegen dien stip ol korpo-
raal, omgekochte martelv.-erfcUtige» van de
militaristische "nieerpoetóenlroeo . ...red^ .

c. Het nacht en dag vastgeklonken
zijn aan eu zware keien, waaraan 03»
24-pouds kogel verbonden is, wolko hij
niet zich moot siopen of dragen, wan-
neer Idj zich verplaaisea wil en zulkd
voor eea onbepaaldon tijd.

[Voor onbe paalden tijd!... Ta-i^o-
klonken aan ketenen eu zware kog3

We mee'en noodig In onze vaderand-
sche geschiedenisboekjes verontwaardiging
huichelen over de methodes der Spaansche!
inquisitie. We moetm noodig in den Haag
aan de Gevangenpoort damartelwerkulgen
van de middeleeuwen ten iOOn ftellen, als
teeken van vooruitgang van detegenuoor
dlge besc'naving, die dergelijke monsterack-
tigheden niet me^r tolereert.

Ga naar Indië, man! En noem een kijb
in do gevangenis te Tjiuanit Dan kun is
lien, boe de tegenwoorligcn maoHhcbber„
ali" hij zich maar veiig waant te midden
van omgekocbi» ba>nctteint oplreelt als
een wild bees:.

Lees wat Van Kol op UO Mei 1918 in
de Eersle Kamer betoogde:

Het gewe,r van een soldaat a-re ver-
roeat, do korporaal maakte een a-uaier-
king. natuurljk op ruwe wijze, en de
anrlcr dreigde" hem de hersens fn te
slaan. Hij wordt gestraft met 14 dage»
een kogel van 30 pond aan het been
rond to sleepen. Kor; daarop krijt hii
8 dagen water ca rijpt en moet hij met
esn ketting aan, armen en beenen Lr ona
ritten in de provoost. Ten slotte krijgt
hij 20 rietslagen, waarbij het ïiiCnschen-
yleeüch bloederig en rsnif te voorschijn

En wat antwooiddo de Minister daarop
moleen schijnheilig glimlachje (Handelin-
gen Wz 566):

„Ik heb geen statistiek to mijner b»
schikking, om te kunnen uitmaken ol
het nog vaak voorkomt ot niet.'

Zoo wordt er door de regeering mfl»
hot leven en de gezondheid der Ind'S'hï
proletariërs gespeeld. p*

Het laat ze steenkoud, of dli menschep
daar onder hunne beutóiauden bezwijkent-

De minister van koloniën, of beier noj
het heelo stelletje miniaers bij elkaar,
moest eiken dag net zoo lang twintig rli*.
slagen ontvangen, totdat die Bi»—a*^&*%
de Kamer kon overgelegd worden Mia-
schlcn waren ze dan al lang leeg gebloed
en waren we dan moleen het za:ikjo voor
goed kwijt. I

Wij behoeven daar-ojr.geenkorporaals-
stokkekneckts in te huren of om te koo-t
pen. Immers het opruimon van beulen
is geen beulswerk, dat betaald moet wor-
den,, maar is een werk van l'.eMadlgbe'-A'
Kn daarvoot zijn iv onze gfelidcren liet-
hebbers genoeg '.e vinden.

Wil het oude en het nieuw optredend*
mlnisterio daar eens een proel mee nemen!
We hebben nog rietje» genoegbij debaadt
Gratis!

VERHOLEN KRACHT.
Ito; weikjier werkt. Zijn stalen epiereo
Kneuzen rota en woud. Formeert «elf waaf.
Uit 3iof de waap naar mee.-itors woord.
Gehoorzaam» Blind. Onmachtig "dan tot

dienst . " é

Wij, meesters, denken. Macht van onze geert
Is sterker dan do alavenarra, die torst

Hoe, als het werkdier dacfet?
En vragen ging. Waarom? Waartoe?
En vinden ging eon antwoord, ona ten spütf
Maar staven denken niet.
GW, meesters, waant. De maobt van on»

geloei
,1e sterker dan uw sohoois geleerd versta»*.
Zal sterker zijn. WU winnen In bejrtp
Van wat gi] nooit begfleaipfc, de mens:

Geen doelloos mce*er en geen willoos die».
En wie bojrüpt, is vrij. Q» .

Thans is het de lijd,
Abonné's te winnen op Oe
Tribune, het eenige dag*
blad der strijdende arbei»
ders in NederlandI

Medestrijders, werkt!



„De Tribune" en het Dutischeen Engelsch-Amerikaansch
Impreialisme.

11. (Slot)
De Redactie van de Tribune houdt

hatuurlijk onbewust en tegen haar eigen
door hnar bestrijding van één Im-

perialisme, het sparen van het andere,
de éénwording van* het internationale

"u'iaat tegen.
Hierop komt ten slotte alles neer. Dit

■te dc oorzaak van mijn oppositie tegen
de Redactie. 9H moet dus nog eens zoo
duidelijk inogélijk nüeengezet worden:

Ik zeide: Zoolang deEngelsche, Fran-
éche, Amerikaansche, Belgische, enz.
arbei lers mesfien dat het Duitsche Im-
perialisme gevaarlijker en verderfelijker
1b dan dat van hun eigen landen, zoo-
lang kan er geen Eenheid komen.

Want, bij Revolutie zal men denken:
laten de Duitschers maar eerst, hun
eigen imperialisme vernietigen, want dat
is gevaarlijker dan het onze, en men
zal niet door zeil op den zelfden tijd
en in ieder geval tegen de eigen regee-
ring op te staan te hulp komen- En
ils er weer oorlog dreigt, zal men zeg-
ien ■■ liet Dnüsshe ImperiuJteme is. het
gevaarlijkste, het is hei aanvallende-
Doe -. dc Duitv-he arbeiders moeten het
Berst den op«tn.»d tegen den oorlog be-
ginnen. Zoolang xlj het niet doen, doen
jój het niet

En zoo aullen ook omgekeerd de
rroitsthere sprsken over het Engelsch-
Ameilfcaansch Imperialisme.

De Redactie der Tribune zegt wel:
„Voorloopig is de scherpste oprijd in
ieder land tegen het eigen Imperialisme
vcMoeode en alleen mogelijk". Maar
zetis de*e strijd helpt niet als men met
over.'iiiga is, dat het eigen Imperialisme
even gevaarlijk Is als het vreemde-
Houdt men het vreemde voor verderfe-
li'tker, dan zal men toch bij oorlog!
vindon d<U men dit, als het „ergste
kwaad", meel afweren, dan zal men bij
revolutie toch mecnen dat dit het eerst
vernietigd moet worden.

De werkelijke toestand In het in'.erna-
ivumie proletariaat is deze. dat de over-
aver-groofe massa der arbeider/» — en
lukt vooral In de Entente-landen en in
Je VjereenSgde Stnten — hei vreemde
Imperialisme voor verderfelijker houden
San het eigene.

Welnu, zoolang dat zoo dnutrt» is,
nm «le redenen die ik boven noemde,
de Eenheid van Handelen van het in-
ternaJtonale Proletariaat, de Eenheid
van Revolutie, de Nieuwe Internationale
onmogelijk.

Hier kan alleen het inzicht helpen dat
e& Imperialisme even gevaarlijk Is als
bet andere, en daarvoor Is het inzicht
m het wezen, het doel, do middelen en,
de gevolgen van h«J. Imperialisme van
beide groepen absoluut noodzakelijk
.De redactie der Tribune dia sli><ftts
he» wezen in het doel van één Impe-
rialisme belicht, verhindert dus, onbe-
wust- en tegen haar wil de Eenheid,
"de Eenwording van het Intematipnate.
Prektariaat.

Dit te bet wat mij van de ïedactio
■scheidt.

"Na deae hoofdaaak nog eokede onder-
geschikte punten.

De redactie zeg* verder dat beschou-
wingen o*er toèkomßtmogeJijkbecten niet
bet werk mogen zijn van een Merxist.
Marx en Engels hebben die nooit ge-
geven in hun publkSstksche aTtfcefcen
Hierop antwoord ik dat wij staan voor
geheel nieuwe verpchijnsejeo): Imperia-
Bsme en WereMtooTlog. Het voorbond
Van Marx kan one, als op zoo menig
punt, in 't geheel niet meer dienen.
Wij moeten onzen eigen weg zoeken,
tooals hij-heelt moeten doen. De oor-
logen die Marx beleefde waren klein,
meestal van twee tegenstanders. Wiens
overwinning voor het proletariaat wen-
■acheüjk was en welke gevolgen zij aon
hebben, was/ in vergelijking met nn,
Jnidelijk en eenvoudig. Deze beide vra-
gen zijn nh moeilijk en ingewikkeld.
En het is onmog e 1 ij k ze op te lossen
«onder de mogelijke gevolgen van een
overwinning van beide groepen te be-
spreken. Een andere weg bestaat er een-
roudig niet.

Of men tot in bij zonderheden
alle gevolgen julet voorspelt, doet or
niets toe, als men maar in 't alge-
meen doel en gevolgen, de richting dus.
van beide Jmperialismen, naar waar-
heid aan het proletariaat voorstelt.

De redngtie maakt verder de opmer-
king dat Ik In de eerste jaren van den
oorlog mij niet ver2et heb tegen de tak-
tiek der redactie. Dat ie zoo. Ik heb
er wei soms om gelachen dat Engeland
er aoo goedkoop afkwam en Duitsch-
land alle slagen kreeg, maar Dnitsch-
iand —i1d o dan toch ook het vaste-
land van Europa onderwerpen en het
Duitsche Imperialisme was het Hol-
mmtiaeVe. Als Engeland won, zon 'er
betrekkelijk weinig veranderen op het
▼asteland van Europa, Engeland kon
toch niet alleen de heenschappiS over
Europa of over de wereld krijgen. "—

Maar dit Is alles veranderd sinds de
.Vereenigde Staten meedoen! Nu is er
kans dat Engeland en dé Vereenigde)
Stalen samen het monopolie der Wereld-
macht veroveren, en dat het vasteland
van Europa zeer verzwakt wordt en
niet moer opgewassen is tegen de twee
formidabele heerschers. En dit Is zulk
ten reusachtig gevaar voor het Euro-
peeeche proletariaat, dat ns een over-
flrinning van Engelani-Amerfea even
gevaarlijk is geworden als een over-
winning van Duitschland. De redactlei
San de Tribune heeft dit niet begrepen,
ynnar la doorgegaan met haar evdn
tektiek: «spnzüdla tegen Eültachland. J

Daar kom ik tegen op, en dc redactie
weet dat ik reeds eenige maanden na
het komen van Amerika in deu oorlog,
in den zomer van 1917, begonnen ben,
in particuliere brieven aan haaj-, tegen
haar taktiék op te komen.

Dan de Kussische Revolutie. Voor mij
is van het grootste belang wat de Rus-
sische revolutionairen denken over de
taktiek tegenover het Imperialisme \an
'Duitschland en van de Vereenigde Sta-
len. Ik houd Lenin voor den eersten,
grooten revolptionairen politicus tegen,
het Imperialisme. Ik had geschreven dat
de Russische revolutionairen, ais zij ge-
kund hadden, hoogstens de Duitschers
uit Rusland en Polen hadden geworpen,
maar niet getracht zouden hebhen
Duitschland te vernietigen, omdat *$
daardoor het Engeisch-Amerikaanscn
Imperialisme zouden hebben doen zege-
vieren. De Redactie der Tribune schrijft
daarentegen dat de Russische revolutie,
als zij gekund had, degrenzen zou zijn
overgetrokken en niet gerust zou hebben
voor het Tsarisme der Hohenzollern en
de Habsburgere gevallen was. — Het
kwam mij voor van 'zooveel belang te
zijn, voor de nieuwe tiktiek tegen het
Imperialisme, om het oordeel der Rus-
sen precies té weten, dat ik na het lozen
van het artikel der redactie die vraag-
stuk heb onderzocht Ik heb Holzmann,
den afgezant der Soviets in West.
Europa (die sinds jaren en jaren mee-
streed met de Bolsjewiki), Platten (die
een persoonlijk vriend te van Lenin en
In de beslissende maanden December en
Januari aldoor met hem in Petersburg
was) en Waletzki (redacteur van dn
Poolsche, internationalistische revolutio-
naire sociaal-demokratie, die die taktiek
der Bolsjewiki ook uit jarenlangen om-
gang met Lenin, Trotzky en de anderen,
rrecies kent) bij een samenkomst dié
ik met hen had, de volgende vragen heb
voorgelegd :

Zouden de Botejewiks, als zij gekund,
hadden, het Dullsche Imperialisme heb-
ben vernietigd, of zonden zij dit hebben
nagelaten om het Ententö-Impjeriallsme
niet te doen zegevieren ?

Zou men, ter kenschetsing der taktiek
der Botejpwiks, zonder natkiurlijk het
begrip „grenzen" leterlijk te nemen of
niet te erkennen dat nog andere lacto-
ren, als b.v. strategie, Invloed konden
hebben, dus als symbool der taktiek
der Bolsjewlks — kunnen zeggen, dat
de Russische revolutie hoogstens de
Duitschers nit Rusland en Polen zon
hebben geworpen en verder een verde-
digende houding had aangenomen ?

Beide vragen natuurlijk voor het ge-
val dat, zooals in December, Januari,
Februari en Baart ook de waarheid
waa, er geen revolutie in Duitschland
was uitgebroken ?

Antwoord van alle drie aanwciigen 64n-
slemmig:

De Russische revolutionairen zouden»
nagelaten hebben het Duitsche Imperia-t
lisme to vernietigen, om niet hei Imperia-
lisme van de Vereenigde Staten fen En-
geland to doen zegevieren. En zij zou-
den, in 't ahüemeen gesproken, do Duit-
Bchera hoogstens uit Rusland en Polen
geworpen heblien

Was dit do bewuste overtuiging der
Bolschewlkfi, na overleg en bespreking,
onderling verkregen ?

En was dit de meening ook speciaal
van Lenin ?

Ja.
Zouden zij (en detoe vraag stede ik

iot oplossing van mijn geschil mei
A. P.) zouden zij, als de revolutie in
Duitschland wèJ uitgebroken was, Duitsch-
land zijn binnen getrokken en de Duit-
sche revolutionairen hebben geholpen ?

Ja.
Hen ziet hieruit dat de Botejowiks ca

speciaal Lenin het niet eene zijn met
de taktiek der Tribune.

Ten slotte: de Redactie zegt dat de
grondslagen voor de Nieuwe Internatto-i
nale nog niet anders kunnen worden
gelegd dan door den seherpsten strijd
In ieder land afzonderlijk tegenhet eigen
Imperialisme, en dat haar systematische
opbouw voorlooplg nog onmogelijk Is,

Dit is ten deele waar, maar een begin
kan gemaakt worden. Zimmerwald was
een zwakke poging en bijna niets dan
een prlolest. Maar het was meeir ge-
weest, als het een internationaal pro-
gram voor de revolutie had opgesteld.
Of het P.B. en de redactie der Tribune
allee hebben gedaan wat zij konden om,
Zinmerwald te versterken en in de ]viste
richdng te brengen, weet Jk niet

Maar hoe dit zij, na den oorlog kan
de Nieuwe Internationale zeker wel etevig
en systematisch opgebouwd worden. Wij
gaan een tijd waarechijnUJc van revo-
luties, zeker van revolutionairen strijd
tegemoet, die jaren en jaren zal duren
Die kan niet gewonnen worden, zooala.
ik boven reeds heb aangetoond als elk
proletariaat slechts zijn eigen Imperia-
lisme bestrijdt. Dit geeft geen borg voor
de internationale Eenheid bij revolutie
en nieuwe wereldoorlog- Voor die Een-
heid ia noodig gemeenschappe-
-lijk e bestrijding van alto Imperialis-
men, van, het geheele l£apitatisme ge-
zamenlijk. En deze wordt alleen ver-
kregen door het Inzicht bjj het geheele
Internationale Proletariaat, dat élk Im-
perialisme, zij het Engelsch, Duitschot
Amerikaanseh in wezen, 5n doel, in ge-
volgen en In middelen hetzelfde Is.

De redactie der Tribune die het Duit-
sche Imperialisme zoo goed als alleen
bestrijdt en beweert dat de Nieuwe In-
ternationale nog niet opgebouwd kan
worden, houdt zelf tegen haar wil en,
onbewust den opbonw der Nieuwe In-
ternationale, nu en in de toekomst, na
den oorlog, tegen door die eenzijdige
bestrijding van het Duitsche Imperia^
lisme, zij maakt dat het Nederiandsche
proletariaat de beteekenis van het En*

-Amsrlkaassche en aióa «cli

met het Duitsche niet injsiet, en dat het
Nealerlanasche p?oleïj£raaat iïaö in déj
NjenTwe Internationale zal binnentreden
met een eeijfeijdige fiïeening omtrent een
deel van het Imperialisme, en een te,
gunstig oordeel ol gevoel over het andere.

Het groote gevaar voor de toekomst
van het internationale proletariaat voon
zoon strijd en voor de revolutie,
is juist dat een deel van het proletariaat
bij het eene Imperialisme zal blijven,
het andere bij het andere.

Dit la het wat deRedactie der Tribune
tegen haar wil In de hand werkt.

Dit alles heb ik tegen op de taktiek
dep Redactie en hierin bestaat het onder-
scheid tusschen haar en mij.

Wanneer ik in 't kort mag samen
vatten wat mijn meening over de poli-
tiek der Redactie is, dan zou ik dit
zegden: De Redactie der Tribune be-
strijdt uitstekend, ja Inderdaad schitte-rend onze regeering, hoewel de eenzijdige
politiek tegen het Duitsche Imperialisme ten
slotte ook de geheele btnnenlandeche polk
Hek bederven kaa. Het is baar ook
gelukt — en er kan niemand haar
daarom meer genegen en dankbaar zijn
dan ik — om alle revolutionaire ele-
menten in Nederland tot één actie te
vereenigen. Ook haar strijd tegen het
Duitsche Imperialisme, dat ook het onze
Is, Is voortreffelijk door het klaar bloot
leggen Van zn wezen, middelen, doel en
gevelgen. Door dit al.es overtreft de
Tribune en de ,S.D.P. verre de S.D.A.P.,
die werkelijk tegenover haar geen be-
teekenis meer heeft.

Maar in den strijd tegen het Imperia-
lisme Is het de Redactie nog niet ge-
lukt oïta hethoog6te standpunt in te nemen.
Zij ts er nog niet in geslaagd het ge- \
heele Imperialisme te beatrijden. Zij la
nog eenzijdig gebleven.

Moge het hai| in de toekomst nog ge-
geven zijn dienTilgemeencn, dienwereJd-
etrijd, dien eigenlijken atrijd van het
wereldprofolariaat tegen het weijeldka-
pitaal te voeren. Dan aal zij waarlijk
nel hoogste standpnnl hereikt hebhenen
de S.D.P., hoe klein ook, een voorloo-
per van het Internationale proletariaat
mogen worden genoemd.

H. GÖHTER.

(Antwoord van de Eedactiemorgen.)

Vervolg
Nieuwstijdingen.

Amsterdamsch Nieuws.
Rev, Soc. Vrouwenbond.

Hedenavond hall negoa huishoudelijkever-
gadesring bij De Jong, O. Z. Voerhurgwtil
no. 47. Bq\afk£i->jke agenda. Aller opkjomst
noodzakelijk.

Tevens wordt bericht dat er morgen-,
Woensdagmiddag 2 uur, twee wijkvergade-
ringen zijn, een in buurt IJ IJ, in 't ge-
houw „Do Goede Tempelieren", Ger. Dou-
straat 29, en Bpiegelgracht no. 20, huis. Wij
sporen allen aan vooral die vergoiieriugen te
bezoeken» Verschillende . sprekers (stars)
zullen het woord vcerfn. Het Best.

De A'damsche vrouwen tegen denaeodtoestand.

De Vergadering gistermiddag in Handwer-
kers Vriendenkring, waa bezocht door ecu
paar honderd vrouwen.

De voorzitster zekle In haar ope-
ningswoord, dat er voor deze vergadering
goed was gewerkt, des ondank» was het be-
zoek niet schitterend te noemen, dit was een
voorbeeld van laksheid der nrbeidersvrouiwen.
Ki ta %, als eerste eprefecr het woord ver-

krijgende, wfcst op den «tijgenden nood, din
nu welhaast zulke vormen aanneemt, dat de
kindere» met den dag magerder worden, de
vrouwen laten den moed zakken door al die
ellende, de flinko vrouwen, die altijd op de
bres etaan uitgezonderd. Voorts wees hij op
de sehvsnnige praktijken der bewoners van
Heeren- en Keizersgracht, die het vleesch bij
10-tallen -fciflo's tegelijk inplnan, en op het
feit dat de militairen, vijf ome brood wordt
verstrekt, terwijl aan de arbeJders 200 gr.
wordt toebedeeld. Als» de arbeidersklasse dit
allea goed Inzag, dan waren deze vrouwen-
vergaderingen overbodig, dan zou bier do
zaal gevuld zijn met militairen, daar zijnde
heeren banger voor ale voor ongewapende
vrouwen. Zoo de vrouwen nog de kracht
hebben om iete te doen, hUen zij ,den de
mannen aansporen tot de algemeene werk.
staking.

Men spot met de ellende van bet proleta-
riaat, men voert de levensmiddelen nog
steede nit en geeft ons stinkend brood te
eten.

Ala bewijs laat KH»z een brood zien, dat
door een vrouw was medegebracht ter ver-
gadering.
Dit brood, een product van een bakker uit

de Rozenstraat, etonk als verrot muf stroo,
en was van binnen week a]s brij. Hetwek-
te terecht de vcronlwßiardig4ng op.

Kitsz besluit met te zeggen dat de vrou-
wen moeten ophouden net kankeren onder
elkaar en in de winkels, zij moeten een-
drachtig opkomen en gezamenlijk: Öen)Btrljd
aanvaardeni (Applaus-)

Hierna is het woord aan Mevr. Koo-
m an s-Ti mtner, die begint mot er op te
wijzen, dat er wel weinig menschen zuülea
zijn die zooveel, en zulke groote beswaren
hebben tegen de aanwending van geweld als
zij. Nn ik echter dit brood gezien heb, zegt
spreekster, dat men waagt om aan een moe-
dor te verknopen el" voedsel voor haar kin-
deren, en dat een stank versprend z66 door-
dringend dat het zelfs hier op het podium
onhoudbaar was, nu kan ïk begrijpen,kan
ik me voorstellen.dat een moeier op zoon
oopjenblik In staat Is tot alles.

Een moeder ziet haar kinderen veirgifligd
door het „voedsel" dat nog niet eens goed

genoeg is voor de honden en da 4 men
waagt aan de moeders, aan de vrouwen van
het proletariaat toe te werpen.

Onze demonslraties naar den burgemeester
zijn geen bedelpartijen om een stukJß brocvl
- wii eischen wat wij noodig hebben. TJe
regeering moet in staat van beschuldiging
werden .Besteld voor de uithosgeriws va©

het proletariaat. Als de burgemeester be-
weert, dat hij niets kan doen aan den zeep-
nood, dftn gelooven wij dat niet. Er is zeep
genoeg te koop voor wie het betalen kun-
nen. Ook wil spreekster er op wijzen, dat
men steeds de zeep distribueert op Woens-
dag; dan heelt de arbeidersvrouw geen geld
meer. De arbeidersvrouw zit het grootste
deel van de week zonder geld. Zij ziet haar
kinderen te gronde gaan-

Moeders l roept spr. uit, voelt ge het niet
als een misdaad dat uw kinderen, _ slurven,
terwijl de arbeidersvrouwen zich niet ver-
zetten? Strijden moeten wij met alle macht
die ons rest.

Alles moet etop gezet worden, dear'e'ders
hebben dit in hun macht, zij kunnen aan de
maa-Bohappij onthouden het licht, het wa-
ter, het eten, alles kortom, hangt van hen
af, zóó kan dé arbeider toonen dat hij met
zonder verzet zich laat doodhongeren.

De soldaten, zegt spr., moeien de wapens
neersmiijten. Zij moeten solidair zijn me.
Iran broeders, de arbeiders.

Laat ons optrekken in massa en eischen
met al onze kracht een mensonwaardig be-
staan. (Daverend applaus.)

De vergadering die zeer onder «len indruk
was, werd daarna door mej. Deurhot gesto-
ten, die alle vrouwen aanspoorde om zich te
scharen rondom de vaan der revolutionaire
organisaties.

Loonactie der Gemeentewerklieden.
AmsterdaiiiSche Federatie van i,eison,elin

Openbaren Dienst, U.A. Bond v. Pers In
Sienst v. Openb. Lichamen en I'eliijven,
ald. Amsterdam, Neder1. «Ihi-ktelife «««"
van Personeel in Pnbliele.j ïHenet, afd-Am.
sterdam, hebben het volgend monil-st tolde
-«Tneentewerklieden van Amsterdam gericht;
Gemeentewerklieden !

B. en W van Amstordam zijn nlei voor-
nemens den (Jetnecnttraod thans en voor-
stel tot verhooging van het loon der ge-
meentewei'klieden te doen. .

Dit is het antwoord, i.e'weik do dne voor
ioonsverhooging Bam,m\ïe>rk«nde organisauee
ontvingen, Op hun ver/.oe'v aan den voor-
aitter der Cvnlr. Commissie om E. en ,w.
"uit te nofK%«fl om dc iconen der fcemeea-
tewcrklieden met 10 cent per uur te ver-
hoogen ■ . . i X,

Do toesand is sinds .lannan met zeoaa-
nig veranderd, dat er aanleiding zou zijn
loonsverhooging te geven... *oo mo'iveeren
B ca \V.

De olfkieele statistische gegevens-, we.Ke
nog niet verder gaan dan tot en met April
1918, wijzen re-& sedert Januari een op-
gaande lijn aan. "" „

ledere arbeider en arbeidersvrouw Van U
bovenden in de ptritjea verdien boe de
wwkeli.jkheid omgekeerd evenredig is aan de
meeaing van B- en tv. , . K ..

Is het dan niet waai', cat voer he- **ccV
sel met den dag meer geld woT.lt \eieiscnt,
zoodat voor een paar heel ge ,vom> »««»-«
vrouwe«scliO€i>fin 120 mee'worden r.e.-rg«..egd
Wa»jr koopt n schoenen voor het fc.iid,evan
Z jaar die goeJkooper zijn dan f *fi f l?
bet dan B. en W. onbekend. d*t he» «ho*
«d in de prijzen, die de arl**<V kanae»
helden, van zoodanige intcniu'^ «^««"j"
dat je binnen 14 dagen doar rl' ■»'■ '' 00 %
Heren zooien heen bent ? ! ' on
nu In pri'S vergeleken rn« bcjo>

len ? Kivnnen Wij daarvoor een i e IM-gnoe-
men, of meel daarvoor worden ge.ica naai
den echoën wat* de arbeider in **?■* ei

helaas djkwitl» naar den klomp, welke door
de noo'dzakéiilkheid geboden, het voetje var
het arbeidersiina omsluit?

Hoeveel stukjes toiletzeep van 60 tn U
cent ot nog duurder per stuk, hetót a<
huisvrouw noodig per week-, om hanu wascl
todeen ? Wordt hiervoor' niet eemgo g'U

dons per week uitgegeven?
Kosten d* spereicboonen me. 2 J

cent «n de snijboonen 1 cent ve' stnkïwa
beleekent 100 eprreiehoünea ol hO snijbooncj
voor een middagmaal van 2H personen I
Is er voor weinig geld aan andere groonei

to komen ? ,■,..*„ i
Maakten 15- en W. niet bekend, dauanai

11 Juli de aardapre'ci 0 cent per IvV*-
zuilen koeien ? „„„ ,n
■ Koot het k&ltsvleesih op de bon geen. W

CeßetaaU°uw vrouw nit 7fl & SO/entvoor
een Woaje garen, tegen 40 cent 2 a Smaan-

'UDitflra«cs te zamen slelt op sehrüle wijxe
in het licht, dat B- en W, hi niet met de
nooden der arbeiders op de hoogten rijn,*!
koud de aandrang, om tegemoet te kon.ei
in den noodtoestand, van de hand wifcen-

Als wii dii alles benen, seibn win om
de vrat*': hoe zal hst mogelijk zijn ons
voor teberelden op den wln.er
met zijn hooge kosten voor leveneonderhojd

Tegenover deze afwijzend, .houding van
ons 'democratisch gemeentebestuur «*-«
gunstig af de vermeerdering van loon -voor
de gehuwde spoonvegmannen van l **»"*
18.65 per we* en voor de *»«*»**£
van f 2.45 tot 1 5.76 per week voo. de

tweede helft van het jaar 1»!».

SU» Ar*sJ! wb * *%vakken zullen worden betaald reaip. voor
timmerman, loodgieler en "ff^^ap .
Vnnflßn dfi directies der spoorwe^maatscoappS en de boawvakpatroS;n9 zonderdemm-
<to wiWriug in den toa*»nd dergelijke te-
gmncTtkomSken geven aan hun V*"s:>
omdat zij «to werkgever zooveel maalvrfr
o* i^er zrro dan de «en.emie Amßierdam ?
"*"£ Zernden, £. verhooginjen wo
den eeceven, omdat men met langer ö'"l

T oTemxen', dat de
geworden, Bij het "POOTwegpara^eJ eten
to alle organisaties aohter *n «»** "*loonsverhooging. Ook daar werd dooi. n>

directies alwiizend besohikt,
later de vermeerdering van loon werd toe.

g6^« kameraden 1 Do «efente^ie-den hebben elkaar gevonden In hun^nooatoestand met uitzondering van de moo*","Dele doen niet mee. De moderne epoor-
mannen werken wel met
ni^eerde kameraden voor fan eisch samen.
De moderne gemeentewerklieden met.

Laat dit geen beletsel W om B- «i *»
van Amsterdam te doordringen >im "noodfeakeliikheid Van inwilliging van ons
verzoek om loonsverhooging-

De aanexatie van Ransdorg.
Naar aanleiding van de anncxa^ieplonnen

vam Amsterdam, eielt de bevolking der gein.
Ransdorp eenparig pogingen in het werk hij
Gedep. Staten om het wetsontwerp zoodanig,
te wijzigen, dat niet een kjlein gedeelte,
maar de geheele gemeente i.tau*doi'i> bij
Amsterdam worde ingeluid

Gelukwensch uit Indië.
Door het P.B. onzer partij is cc:) ’£

graan (jntvaugen uit Oost- Indië,;\var.iv> M*
vliet, paars en Stam, namens de fcuk*?^
der Indische sociaal-dcmocxatie, de 9J^_
gelukwenechen met den uitslag der ver'

zingen en den wensoh uitspreljm dat
partij op den ingeslagen weg moge vo«
gaan tot de overwinning.

Aanbesteding.
Het gemeeniehesluur he^it giser a*"

stead het maken van 00 pereeebn, i«të°"
tot 130 wdningen op een terrein gelcg**
den Bulksloterham,

Ingekomen waren 20 biljetten, waaxfa»
niet "do bekende voorwanden van dea *
derlanclschen Aannemershond. .
Laagste inschrijver de firma Z. <*»""te 's-Gravenhage, voor f 1.219.83:1,

derd met 14000 voor electrisdie drijfrr»"*

Gemengd Nieuws.
Op. Molensnogsteedsformateun.
Officieus wordt verzet cru, dat de aanJ*,

Nolons verkonde opdracht tot tmn-m^'*£van een nieuw ministerie nog steetl» rw
kracht ie.

Distributie wan zachte zeep.
Maatregelen zijn genomen tot voorzit**

in de behoef le aan zachte zeep voer de <Jvolking en de industrie. De hoe*clhcid»f
bedragen een hall pond per hoofd tD
maand.

DeArbeidsinspectie.
Bij Kon. besluit ia» bepaald, dal mei * I

gong van 15 September ten bcheevu 1*
den diene! der arbeidsinspectie I** *J I
verdeeld wordt in tien districten, *aW-|
omvatien : w,,

het Iste de provincie wimburg en JJgedeelte der provincie Noord-Brabant, *
behoort tot het rechtsgebied van de 'tongereohten. Veghel, Boxmeer, _mß«et"
Oirechot, Weert en Helmond ; to

het 2de het gedeelte der prorrhiei»
■JSioordnßrabant, Oat niet bchoert te» w

lste district; - tx
hot 3de bet gedeelte der prcvinc* ijft

Hoilaad, dat behoort tot het ree^gegj.
van de kantongerechten Schiedam ca 'T
ieraam, alsmede de gemeente Berkel, V*
'sGaavenoande, Hof van Delit, de l*"
Monsler, Naaldwijk, h'ootdorp, Tiioaaat'
fjohiplutóen, Vrijenben, Wateringen
IJselmonde ; ' g,

het 4d? ?e provincie Utreciht, ne* P^
'detfto i-v provincie Zuid-Holland, dat.
Ikoort tot hei rechtsgebied der kantongW^,
ten 's 1-^arenbage, Leiden, Gouda, " _
den, Alphen en Haarlemmermeer, he* »
deeltc van het rechtsgebied vnn het «Jj
tonpereeht Delft, dat nie; behoort tot
3de district, het rechtsgebied van het \.
tonrereebt SchoonhoTen - met uitzonder^
van de gpmeentea Krimpen adi iJrA^
Krimpen n/d. Dek en LelskerkMc - «^yens de gemeen'en Vianen «n Vageste»» |

hot Me gedeolte der provincie
land, dat behoort tot het reehtsgeMed
het kantongerecht Amsterdam, beneven* _,
niet tot eenige provincie hehoorende w
gebied de? Ri.ks ; „a-Ö^

het 64d gedec.te der provincie «<>«-?H}
land, dat net behoort tot het 6de disn»"

het 7de de provinc;e Gelderland ;
het Bste de provincie Overijsel ;

het 9de de provincie Groningen, *, land en Pronte ; ft' h»t 10de de provincie Zeeland «n yi
' gedeelte der nrovincie Zuid-HoHani, p

niet behoort tot het 3de en het 4oe
' trict.

„PVERTEHTIEH.^,
Gemeente Amsterdan»»

OISIBIBÜTiE M LEfEKWHOA
Burgemeester en Wethouders berichte».^.

de afitTering van Huishoudzeep »P de" Jrfi
teren aaigekondigden Bon No. h "*UontUrdag 25 dezer kan beginnen.

IwiêweslM ib Wslhoadara m lib*^ I

Twee vrienden zoeken een eenvotf"

peubileeids ShspkaMi,
18 guldenp. maand niet te boven gaa»»
Liefst omtrek Dam ot Centraal-Stat»

Brieven fr. J. SIEDSES, Wagend
straat 1253, Amsterdam.

I. A. M. W., Afd. Am»«erd»^

Groots Openb. Prop. VsrpdaiM
op Maandag 29 Juli»

's avonds 8 uur, t

in gebouw „Handwerkers YridiiAn*'
Nieuwe Achtergracht ,40"**^^

ter verwelkoming van 3 dienstweigc^J
te weten: K. de Graaf, Limb*^
en Goosen.

MUZIEK CN ZANG.
Spreken zullen dien avond: -IKewr. KOOMAMS-TIWWIE;

de Heer 6. BUNDER»'
Zegt het voort! Entree »

HET BESTÜ^
KOOPT UW MREGEERINGSARTIKEU 11

i in een der Winkel» -»*'k van iHEiiiui **

112 PE TfJifiUiTl,
~.U, l i iWni ll'lll— All",". W.



Laatste Oorlogsnieuws.

Het Fransche offensief.
Uit Londen wordt gemeld, dat de Fraa-*ohen een offensief zijn begonnen ten Noor-den van Moutdidier, daar belangrijke vorde-

f'ngen gemaakt en verscheidene plaateenheb-ben veroverd.
Zoowel ten Noorden ads ten Zuiden vs©ien Öureq hebben dc Fraiisq'.ien, ondapks

len hardne!;kigea tegenstand der Du'tsóheTS
vorderingen gemaakt

Op den Noordelijken oever zijn zij den
poelen weg naar Soi-:sons genaderd; op
ien Zuidelijken oever, waar zij hnjn linie
meer dan een hli'.ometer heiden vooruitge-
brachi, hebben «ij dien overschreden.

Ook op den re'ch eroever der Marne heb-
ben de Franschen hun terreinwinst uitge-
breid.

Tusschen de Ardre en Vrigny is hevig
Do Franscfc-Britsche troepeüzijn

daar meer dan 1 K.M. voornitgerukt.
Bij de plaatselijke operatie ten Noorden

van Montdidier ziin 1500 gevangenen ge-
maakt.

Blijken; het Britsehe avond-communipié
le de vijaudejijie artillerie in acSe bij Vil-
"ers-Brelonneux.

GEMENGDE BERICHTEN.

Braziliaanshe troepen naar
het front?

In mijitalre kringen te Home verluidt, dat
la lacgilujijge vertwurwe9i|ke be6preli|ni^en
le regeeringen van Braziiiö en van de Ver.
ïtaten overeen zijn gekomen, dat Braziliaan-
teho troepen actief aan den oorlog zull»en
leeineeen. Voor dit doel zullen Bra-zildaftn-
tehfz troepen binnenkort ter opleiding naar
Ie Ver. fjtaton worJon geaonden.

Een duitsche meaning.
>n eon artikel van de „Munchenex Neu-

**tc Naclirieh.en ' over de gevechten aan het
Westelijk front, wordt gezegd, dat hoe meer
do menschen thuis beginnen te begirijpen,
Jat Frankrijk nog zeer sterk is, dat Ame-
rika roet-r dan een half miilioca soldatenin
l'rankridi hee t, dat de duikbootoorlog

'tiet iv fcinat is alken te verlrinderea, dat
voortdurend ntaiejiaal en troepentraneporlen
mar Frankrijk . worden gezonden en dal ten

- klotle het Fngeische leger, in goede condi-
tie en tot vechten gereed is, boemeCT zul
len iij in staat itijn de dhvgtsn to zien,
tooals ze warkelijk zijn. Misschien zullen
mg walen verloopen voor bet initiatief, daf
foeh heet in handen genomen, opnieuw
tan Duitschlands zijde komt. De schrijver
iraaTïchnwt tegen overhaaeting en zenuw-
■fobtigheid.

Een elsetrische kogelontdekker.
Dr. Mackeneie-Davidson, Britseh otiieie»

4an gezondhetti, heeft een uitv|ntlinß ge-
daan : «en eenvoudig lnstTirment om na tegaan of er ja het tichaam van een ge-wonde al ol niet een kogïft, granaateoiierl
pf amkr metalen vreemd lichaam aanwezig

liet Jn-lriuatnt bostant uit vvn liooi^lautje
dat in contact wordt gebracht mei. 't richman
van den gewonde en als positieve pnol
fungeeri.

Al de 'materialen nu, waaruit kogeïs,
gramar.tf nijgen e.d. worden vervamdlgdi zijn
nogalit-f geladen en in het lichaam ■achterge-
bleven deoHjes iimgeefen) als n«^atieve
pool, terwijl het lichaam zelf aüe eiectro.
lyth werkt.

Wordt nu de keken gesloten doordat men
don kog^zoek^r, waelrtnede men deWonde
sondeert, op het metalen vreemde lichaam
eloos, dan onïstaiU een siaroom, die sterk
"genoeg is om in dea kogetetdelkker (die
nit tweo miorotelephoonhorcntjes bestaat,
welke do onderzoeker me; eea hooidband aaa
aijn ooien bevestigd)' een geluid waar-
neembaar ie maken.

He* vooifldeel van (fit eenvoudig »nS!«nu-
>n*Vit. waarbij zeMs gpen ettectrlscbe batte-
rij noodig is, is vooral voor den oorloge»
Sirurg tip het slagveld zeer groot.

Buitenland.
Rusland en Duitschland.

De „Frankf. Ztg" wi.dt een ar.il el a»n
<ten toestand in Rusland in verband mei dea
moord op graal Mirbach en wijst daarin ej
op, dat bet niet politieke desperado's waren,
ibe graal Mirbach vermoordden. Twee dagen
foor den moord had een zekere Alexandrof,
tic wellicht met den moordenaar identiek
was, als vertegenwoordiger van hetOekrain-
nehc Sovjetcongre'» voor de vergadering te
Moekou een retle gehouden, welke openlijkaanspoorde tot den oorlog met Duitschland.

Te spreker wierd alleen door het
Sovje;-congres met stormachtige huldigingen
begroet, zelfs de voorzitter der bowle.vnki
öweidkol verklaarde, dat de be3yrekingto
niet den spreker, maar diens politieke doel-
einden geld, dié het Congres 20u beproeven
te bereiken Dei} dag voor den moord Op
den gezant, kon een, spreker der linke-so-"
ciaal-revolutionairen het wagen in het Sov-
iet-Congres de aanwezige Duitsche diploma-,
ten op ongehoorde wijze te beschimpen. Hij
werd wel tot de orde geroepen, n',aar vol-
gens het verslag in de „Issvetii'' werden
bij het tumult, dat in de vergadering uit
barstte, kreten gehoord, die graaf Mirbach
persoonlijk troffen-

De Sovjetrcgeering gaat niet zoo ver als
het Congres en zijn 'e'dir Tro.zky heet als
volkscommissaris voor het oorlogswe-jen. twee
dagen lang zij» de grootsto moe.te gegeven
het Congres de onmogelijkheid en onzinnig-
heid van een franCtil-eur-oorlog tegen de
Duitschers uit-en te zetten, maar dit hij dit
noodig had, is toch lekkenend voor dea
toestand. Ook zag zkh de Sovie-regCeiiug
genoodcaa'it haar aiketr '.e^en he; „L'uH-
sche imperialisme, zeer dejuonettatief te too-
nen. Een voor de breide vo'.kskgen, wel3<e
het o'ficieeie orgaan „Iswestïa" 1 vermoedelijk
to ingewikkeld is, l>e>teind bolejewikischblad
„Bjednota" verscheen bijv. op den dag nei
den moord op den gezant met i!è ,r.f;e>
ringsvtxr'Jlaring" bovenaan- Ona verkkr'ng,
die besluit met d« woorden -. „We^ mei ie
knechten der AV'ute Garde en van Skoro-
padsky" veroordoolen den moord, omdat hij
voor Kw land bet govaar van ezn nieowea
oorlog beteekeot. „In Duitschland", zegt bet
fchd, zoskt de tferksto partij, de mlü'airc
partij, reedis lanj een voorwendsel tot ean
aanval op Petersburg, Moskou en Teartsln.
■Thans he«!t deze pavtij e,;n voorwendsel,
zooals zij het niet jjioo.er kon wenßidiea".
Het hoofdartikel van -het blad begint dan
met de woorden: ..Bitter en smadelijk wan
het voor het Itusiisthe voik den drukken-
den en viernedorendian vrede met de Dui.sCbe
o«erwo;d'.gei-s te staken". Met geea Tegel
wordt gcstiroken over te vreesohjl.e trage-
die. l.*uiu zelf is naJnurHjk voorzichtiger,
maar ook hij heeft de uitspraak b rbaaid,
dat de vrede van Brest voor Llusland geen
oplossing, slechts een pauze om ie ademen
bc.eekent-

Bij al de reie"neriuge/i en verklaringen
Eiei men steeds woer, dat de «egeering d«r
Sovjets zich bevindt in «en verdelend' po-
sitie. Ueh verwijt baar, dat zij zich heift
onderworpen aan de Duilsshe slavernij. Zij
verdedigt zkh daartegen elecfots met t. wij-
zen op do onmogelijkheid op het oogeahik
krachtig veraet te oefenen.

Van de Idylle van „vrede en vriendschap"
«Xe in het aanvangsartlkel van het verdrag
v&n Brest is verkondigd, Is bij «ht alles
nlet9 te roerken. Thans is de sooiaaJ-revohi-
tionaire opstand ta de beVde Russische hoofd-
sleden onderdrukt Maar daarmeie hebben
do bolsjewiki zich slechte ontdaan van een
hunner vele vijanden en wel van die welk»
hun het meest n&twjslaat, wat tactiek en
programma betreft. Nog steeds dreigt hon
van &k«i fle propaganda der anarchistische
groepen, iHe he* laatste overblijfsel van orde
willen ondermijnen, van reehta echter het
verbitterd verzet van alle gematigde partyen
onder welke de rechts sociaal-revolutionairen
dfo ook na «te versnippering van hun radi-
calen linkervleugel tengevolge van den luoord,
OP den gezant, nog steeds He eter'rsie partij
In bet Jand blijven. Meer dan colt in daar-
om de Soviet een verte^enwoordic'-ng d»
minderheid".

Het blad, dat opmerkt, dat men er nlel
ie reet de Bnte»nte de s mild te geven v»n
den moord op Mirbach, herinnert verder aan
een litlnting vau Troteky, dat hij s>chiB
met de scherpste middelen kan beletten, dat
zijn troepen de Duitschers in den mg aan-
tallen en merkt dan op. dit het de vraag
is ot de regeering der Sovjets zich op .ten
duur zonder vreemde bulp tegen aanvallen
zal kunnen verzetten. De Dufiecbe poütirfi
zou In e«n poshie kunnen komen, dat, in-
giijpen ook jsontfer de w*nseïien van Mos-kou noodig werd De „Frank!. Ztg", «He
*ijn beschouwingen grondt op inededeelingeu
vaa haar correspondent te Moskou, beslui*
joet te wijzen naar de hurge'rK.jke pairti.'en
m Rusland, Se sterk verlangen naar rust.
Dit biedt de Duitsche politiek nog anr:«-e
mogelijkheden, ngar dan aou de politiek in
liet Oogften grondig en snel moeien worden
herzien.

FEUILLETON

Door duisternis tot licht.
Roman van FRIEDRICH SPIELHAGEN

14)
Loiiiiniicliji.c en innig gelalde bruid in

mikc droevige omsiamlighedén — misschien
ender bittere tranen aan bet ziek- ja wel-
licht doodbed van haar vader zitten wa-
ken — en bij, baar troost eu hoop, meer
don tachtig mijlen van haar verwijderd -dat was een denkbeeld, dat zelfs een 200
heldhaftig gemoed, als dat van dokterBraun
met angst en konimer moest vervullen. De
grond brandde onder zija voeten. Deoogen-
blikken, vóór zijn rijtuig ingespannen was,
schenen hem een eeuwigheid.

Eindelijk kwam de wagen en tevens Os-
wald. Frans deelde hem het zooeven door
hem ontvangen bericht mede, ads ook zijn
beslui?, terstond op reis te gaan. Met en-
kele haastige woorden verzocht hij dringend
zijn vriend, " niet langer te Fichtenau te vér-
toeven, dan volstrekt noodzakelijk was, en
vooral aAn den tijd te denken, waarop men
hem op het Gymnasium te Grünwald ver-
waob.te. Door de zonderlinge gebeurtenissen
der laatste uren was Oswald in een stem-
n&ng gebracht, die hem al wat Frans zeide
met een soort van onverschitt^held deed
a^nhooren. Onderfcusschen, terwijl hij Frans
naar zijn reierijtuig geleidde, beloofde hij
*i]n raad te zullen opvolgen.- Weet gij wat gij doen moest, OswaJd?
(froeg Frans, toen bij reeds ta den wagen
r'--.te, f^-omiw nafi. fI.A met mij roede! gij

1 il30213 ,-1- — -***—-■ -:.'._.." .-—zult dat een vreemden voorelag vinden,maar de zonderlingste handelingen zijn dik-
wijls de verstandigste.— Neen dat gaat niet, Frans! hernam Oe-
wafld; Ik kan niet van bier gaan, zonde»Berger zelfa maar even gezien te hebbea;
daarenboven —— Ik weet al wat gij zeggen wilt, viel
Frans hem in de rede, en ronduit gezegd,
Ik heb eigenlijk geen grond om er op aan
te dringen; maar er is tets, dat mij zegt,
gij hier niet alleen moet blijven. Kom, Os-
wald, ga met mij mede.— Ik zal u zoo spoelig mogelijk voegen.— Nu vaarwel dan! voort koetsier!
Frans drukte Otwald nogmaals de hand.De wagen gteed over het hobbelige plavei,

sel van het stadje de poort nit.— Het is jammer, dat deze heer zoo spoe-
dig weder vertrekken moest, zeide Louis, deobérkellner van het „Kurhaus", die meteen
servet over den arm en een pen achterliet
oor naast Oswald stond. Verlangt de heer
doctor niet te soupeeren? er is nog een tal-
rijk gezelschap in de eetzaal.

Oswald ging het „Kurhaus" weder bin-
nen. Wanneer - Frans op dit oogenblik nog
eens Oswald had uitgcnoodigd hem te ver-
gezellen, Oswald zou niet langer hebben ge-
aarzeld hem te volgen. Sedert Frans weg-
gereden was, was het hem alsof ziin goede
engel van hem geweken en de luebt in Fich-
tenau hem drukkend geworden was.

De zaak-Liohnowsky.
v)i9t i^zf'b Tagebl." bevat een artikel vaaLduard Bernstein, over de zaak Lichnown-ky, waarin deze eerst verklaart, hoe bijkennig maakte met Lichnowslty en wat leid-de tot de voortzetting der kennismaking.
Schr. legt er den nadruk op, dat Ljchaows-
ky zich tegenover hem onthield van opmer-
kingen over dt Duitsche regeering en dl-
plonnaüc. Daarop publiceert hij een echrtj-
vea vaa 21 Mei 191Ó vanLichnotfeky, waar-ia deze zijn overtuiging uitspreekt, dat

zoolang het Duh&uhe vojk voor zija bestaanstrijdt, het noodlottig zoü zi(jn door oritjek
Op de Duitseh* politiek oneenigheid tebrtó,
gêa en daardoor de kjraobt van verzet to
verlammen.

Of de politiek?, die voorafging aan denwereldoorlog., de bijval van allo partijen
verdiept, is een vraag, waarvan de openba-
re behandeling in eyn latere periode zal
moeien plaats hebben, voegt hij er aan toe;
voorloopig acht bij het den plicht van alloparijen, in het belang der gemeenschappe-
lijke zaak de regeering te steunen en het
vertrouwen in de regeering niet te schok-
ken.

Bernstein vertelt verder, dat bij van hetgeschrift, dat prins Lichnowsky in 1916 op-stelde, eeret eleohts indirect hoorde. Toenhij Lichnowsky later sprak, merkte hij, datdeze de publicatie in ruimen kring netwenschte. Hij ga! Bernstein niet het te le-zen en deze kreeg er pat kennis -ma doorbemiddeling van een derde. Daarentegen
wondde Lichnoweky sici, hi den zomer van1917 tot Bernstein met bet verzoek dat de-ze zi.m politieke vrienden zou bewegen er-van af te zien bet stuk, dat reeds in ruimerkring bekend was geworden, in het builen-land te verspreiden. Bernstein beloofde rijn
vrienden dien wensch mede te doelen en heeltdit ook gedaan.

honen tijd na dit verzoek (30 Aug.)
ontving Bernstein opnieuw een schrijven,
dat Lichmowsk.vi verzond van ziin lnm-igoed
in Opsier-Siiezië, waarin hij verzocht dat
BernsUan zou voorkomen, dat het memo-randum op ruime schaal to Duiteohftand werdverspreid door zijn parüigenooten. Bernsteinhelooide dit. Toen een exemplaar naar betbuitenland was gez<md,,n aan „Politiken",richtte Lichnowsky opnieuw het verzoek tothem, de» Bernstein telegrafisch zou. verzoe-ken de publicatie ie staken. Dit dcci Bern-
stein, die besluit, dat uit dit alles Miikt,hoe Licn.nows.ky bet onmogcli;jke hee*. ge-,
daan om te zorgen, dat het stuk net buitenden krmg zijner intlamste vrienden zon ko-men. Dat dit niet uitsluitend gceciiieddemethet oog op ziji, poSi;ie bleek uit zijn «ehrij-
ven van Mei 1915.

Bernstein had daaTom, toen bekend weed,dat het PmSeisohe HeerenbuSs een voorsteloverwoog om Lichnowskv wegens het ge-
schrift uit te sluiten en tot onderzoek de-
*er zaak een commissie had Ingesteld, het
zijn plicht geacht den voorzitter couiv.u.een kopie der beide brieven van den prinete zenden, met «te teevoeging, dat hij zichvoor nadere inlichtingen beschikbaar stelde.Hij voegde eraan toe. dalbij dezen stap zon-der medew»ten van den prins eu mtsseMenaelfe tegen diens weQ aeh dc>d

HOOFDSTUK VI.

Oswald ontwaakte den volgenden morgen
laat; de slaap bad hem niet verkwikt, zon-
derlinffe droomen hadden hem benauwd. Me

tttta, oe nog kort geleden zoo vurig be-
minde Melitta., wee hem in zijn droom ver-
sobenen, en had haar schoon, aanvaliig,
doch nu bleek en door zielesmart ontluis-
terd gelaat naar hem gewend, en hem met
haar bruine, door tranen bevochtigde oogen,
waarin een onuitsprekelijke weemoed lag,
aangezien. Zoo had hij ze zien zitten —met een droevlgen glimlach op haar ver-
bleekte lippen en Oswald's hart werd met
Bedde en medelijden gevuld. Allee, wart eenige
verwijdering tusschen hem en haar bad
veroorzaakt, was vergeten — dat kwade zaad
door lastertongen uitgestrooid en in zijn
eigen wispelturig hart zoo spoedig ont-
kiemd en tot rijpheid gekomen — alle 3ver-
geten — doch niet de herinnering aan de
dagen van zijn zaligend ge'uk.

Hij had zich toen voor haar op de
knieën geworpen, had bittere tranen van be-
rouw gestort en haar om vergeving ge-
smeekt. Toen had zij haar koude handheM
op het voorhoofd gedrukt, en toen hij de
oogen tot haar opsloeg, was het Melitta niet
meer, maar professor Berger; niet die roe-
Janeholisch-humorfstische Berger met_ zijn
vernietigende satire, zooals deze menigma-
len In gezellige kringen over hem bad ge-
zeten, met een demonisohen en toch goedhar-
flgen glimlach om de fijne lippen - maar
een somber,, stille, akelig beweginelooze
masker van was. Dat ijskoude, verstijfde ge-
laat was plotseling begonnen zioh te bewe-
gen, evenals wanneer lemand iets zegeten
wtl en zijn tong hem haar diensten wei-
gert, - elndeïiitó was die verschijning be-
gonnen te spreken, niet In menschelijke
woorden, doch in mystiek* taal, en uitte al-
lerlei onbegrijpelijke verborgenheden, lizln»-

wekkende openbaringen, vreeselVjfcb geheimen
uit een andere wereld.

Oswald's ziel had die verschrikkingen niet
langer kunnen verduren, en hij was uit
den benauwden droom ontwaakt. Doch het
daglicht bracht hem geen vertroosting aan;
want de- nachtelijke spooksels bleven hun
invloed ook nu nog op zijn geest uitoefe-
nen. Wee hem, wiens hart niet vrij is van
boosheid! We 3hem, wiens ziel herinnerin-
gen bergt, die hij met oen lichtvaardig voor-
hoofiMronsan poogt te verdrijven, watniee*
hij kalm en bedaard, in oogenblikken van
ernstig nadenken, ze voor het oog zijner ver-
beelding ziet verschijnen 1 Deze mag wel
letten op hetgeen bij Sn zija slaap zal droo-
men.

Oswald bracht £en voormiddag in deze
rampzalige stemming door. Hij kon er niet
toe besluiten, den moeilijken gang naar ie
inrichting van dr. Birkenhain te doem-, hij
stelde dat bezoek uit tot na den middag, en
verbeeldde zich, dat hij dan beter gestemd
en bereid Mm wezen, Berger te kunnen ont-
moeten. — Hij nam 's middags deel aaa de
taMe d'hote, die in weewü van bet gevoe-
derde jaargetijde door badgasten en reizi-
gers nog druk bezocht was. en terwijl hij
stilzwijgend achter zijn flesch znt, had hij
het genoegen, bet „geestige" onderhond van
eenige jonge handelsreizigers te kunnen aan-
hooreo, die zich ongedwongen met allerlei
onderwerpen bezighielden, onder anderen
ook over het verdwijnen van de Heidin en
haar kind, en de hevige twist, welke den
vrede in de Groene Muts" zoowel ate de
naaWrust yan een deel de» bewonen» vaa
het stadie had verstoord.

de voorstelling op de gemeenteweide hadde*
bijgewoond, roemden de schoonheid de»'
Heidin in bootsc male, en betreurJcn de ver.'
dwiming ..dier lamense nimf. Ook baar..-
dochter was een fameus ding geweest, j
met „fametise oogen". Een gekke Êngelseh-i
man, die da-w juist doorreisde, was plotse-1
ling op haar verliefd geworden, en be'. Wa»;
meer dan waarschijnlijk, dat genoemde Kn-;
gelschwan, van wien men later niets mee»
vernomen had,- da Heldin had geschaakt.

Deze authentieke berichten aangaande het
lot van Xenobi en O.lka stelden Oswald
jui*t niet gerust, en hij veriict de tafel oO
zich wedor naar ziin kamer te begeven. —,
Zijn stemming was nu nog minder goed dß*
vroeger; bet koelte hem werkelijk moeite,
den door hem geroepen bediende naar dea
weg naar do!;'.er Birkenhaln's inrichting te

"_ °0 die is hier dicht bij,, mijnheer! de
kort«te' weg is door onzen tuin, de HocJg.
straat op, tot dat gij linke asn een groot
hnl- komt. Dat is de inrichting van dokter
Birkenhain, mijnheer! Bevindt zich misschien
daar een nwer bteedverwanten? Er komen
dikwijls heeren hier, om hun betrekkingen
bij dokter Birkeahain een bezoek V> bron-
gen. Nog dezen zomer logeerde een dameuit uw streek versoheiden maanden bij oni.
Een zeer schoone dame; misschien wel bij
u bekend — een mevrouw von Berbow,
met haar broeder, den baron von Olden-burg - een zeer langen heer met een zwa»-
ten baard —- Is baron Oldenburg een hroeJer «efdame? vroeg Oswald, niet zonder zich af»weid stat te doen.

Belsjewisme in Zuid-Afrika.
Naar aan'teiding van het inbochtenw ne-men van dra» inrtsttluaföttoailfite», (Mhrijlt

„Holl. Zuid-AlriW; 'Wat in Zuid-Afri^a „injaioefiona'lHca"wordt genoemd, Kaat iv Europa in denjongsten tijd bij dea naam van „bolsjewi-
ki". Bij het uitbreken van den ocrlog waeer een splitsing in <5e 'Zuid-Afrikaanscbe
arfbeidets-partjij pekotnen. De atgepchcJde-
ncn, internationalisten, oefenden bij de
verkiezingen gee.i invloed van beteekenis
uit. Dooh hun aanhang jS, met denv»n den oorlog, toegenomen ï.i
het' sterft, nu le JohaiuiCiiurg en aan ,!ra
Hand voortdurend werks*kJrgen plaste \'v>-
«ten en de. arbeikrchcvclking uien beighit
te verze;jen teyen .de dwangmaatregelen,
waarmee men traebt, hea tot diensimemen
in het Engelsche leger te verlokken. Vau
geheel anderen aard dus dan «ie beweging
der Afrükaamschc. reputliljfeinen, moet do
aotie der interna(ioróibaten en de stajcide
arbeiders, zoodra de>.o ««n pollffeke. ge-
daamte aanneemt, die de nationalisten Tajkcn.

Een Tsjecho-Slovakische kendin de Ver. Staten.
De corrosp<Mident van de ,-Daily UeW te
Newyoafc indlrit, dat", inleidende inaatr-egelen,
zijn genomen voor de voim'wg van een na-
tionale steun«sommissie onder de onderhall
millioen Tsjecho-Slovakken in dc Ver. ffca.
ten, niet het doel om do in, Siberië en el-
ders voor de zaak der geaJtöcerdmi Strijden-
de Tsjccbo-Slowakken ■ tteun te vftrleenen.
De leiding va<a deze organisatie zal in han-
den zijn van voome|ne Amerikanen. De
onmiddellijke bedoeling is om «en millioen
doliaxs bijeen te brengen om medische be-
noodigdheden en andere bcnoodigdheden aan
te ktoopen. Maar van verdere strekking zal
zijn, dat men in Amerika door deze orga-
nisatie een beter begrip zal krijgen van
de Ts'|e<Aw-B|öVakkite<lhe bew>f\ging, in het
bijzonder in Siberië.

John Moifort, voorzitter vaa het nationale
steuncomité voor de geallieerden, heeft het
voorzitterschap van de nieuwe organisatie,
die Nationale Tsyecho-Slovakklsehe liga zal
heeten, aanvaard.

De zaak-Caillaux.
De „Franki, Ztg." verneemt uit Gen&v'e:Caillaux heolt in een nieuwen brief aaa

den preaident der Kamer opnieuw geprotes-
teerd tegen het sleepende houden van zijn
proces. Tegelijkertijd heeft hij nieuwe mis-
bruiken tijdens do instructie, nooral het ge-
bruik maken van vervalschte brieven, ter
kennis van dc Kamercommissie gebracht, die
de machtiging tot vervolging moet onder-
zoeken.

Salvarsaan-bereiding in Amerika.
De bcreidingÊwijze van salversaan is

Duitsch patent, en zorgvuldig door dc
Dui'tisohers giehcim gchoudan, zjpodat de
wereld sinds het begin van den oorlog ver-
stoken is gebleven van nieuwen aanvoer.

Het gemis deed zich zoo sterk voelen, dat
men er ook in NeJerland over ge iaohtjheelt
het 'patentrecht ia'dezebuitiaaEewone lijden
door den nood gedwongen te schenden, maar
de overweging, dat de aan do zelfberei-
ding verbonden moeilijkheden onfzagtijk
groot waren en men zich tot op zekere
hoogte wel behelpen kon met kwik en jood-
praeparaten, hebben van pogingen in die
richting bier te lande doen afzien, iioo net
Amerika. Daar U men reeds in 191 d be-
gonnen met pogingen tot bereid!^ Tan
salversaan. Tbans is het eindelijk dr. G.
P. Me'z, die indertijd in, Ihiitechlajid -werk-
zaam was bij de salverßaanberciding in de
Hoeoihster Farbwerke, gekikt een gciijk-
waar.lij; praeparaat te bpreiden.

Tibet in opstand tegen China.
De „Times' verneemt uit Peking d.d. 18

Juli: Tibet is opgestaan tegea de C'-hiuec-
zen. Daar de Cealr. regeering niet in rfaat
was de treepen aan de grenire.l ie betalen,
was het dezen laatsten niet mogelijk dc op-
ma'-stb te itiiten- He» w&peostJlsUhd tretlt
gereild.

Docsr «en j«d»t ■gefloten overeenkomt van
een .Tapanfcch syndicaat met de Cbinetsehe
regeering ga! 4» luwte de bosschen en mij-
nen in «lè provincie Kiriu in pantl t.ven
een leening van 20 milbioen yen, waarvan
de helft onmid-tellijk zal worden betaal].

De moordenaar wan Jaurde.
De moordenaar van Jaurès», Villaia, heeft

wederom een reqnest ingediend om over le
gaan tot dc behandeling van zijn proces of
voorloopig ii), vrijheid te worden gos:rld.
Dit verzec'c is echter wederom geweSgM.l.

Geen kousen en schoenen meer.
Men mcidt van de grens : In de Dnit-

soho greneplaatsen ziet men den laatsten
tijd meer en moer, dat messenen van al-
lerlei Biand en. Be .derlei kunne, honteu San-
dalen zonder kousen, dragen.

Het groote gebrek aan textiehvaron waakt
dit noodzakelijk, terwijl wol voor de ver-
vaardiging van kousen ei sokken, reeds
lans: niet ïntgr in Deiitsehland te krijgen
is, vooral na dc smokkelhandel in satel
door de distributie op dit artikel in NeVr-
]a3d, geheel stilligt.

Nederland en da Oorlog.
Uitwoeruit Frankrijk naar Nederland.
Dc Holla.nd.-cIK! gezant te Parijs seinde

aan den mini <or van Bmten^acidiphe Za-
ken dat, aooals officieel t r kennis is ge-
bracht van de Frar.sihe exporteurs van góé-
deren, bestemd voor Nederland, v^n 1 Aug.
al als voorwaarde voor den uitvoer is ge-
steld het vertoonen van een certificaat van
goraalie, geldig gedurende drie maanden,
dat moet worden verstrekt in Nederland on
geregistreerd door dc Nederlandeehe Me»-
ge.ilUtcrêc commies'e.

Cellulose uit Zweden.
De motorevmoener „Mervreetein" uit Dor-

drecht, Tvetl.e op reis van Goth>nburg naar
Velsen gedurende ruim twee wekten op de
ree.te van Bkngcn (Jutland) door storm-
weer werd opgehouden, is gisteren te Vel-
sen aangekomen met e;n volle 1tding cellu.
loso bestemd voor de fabricage van papier,

Uit de Vakbeweging.
Congres van het H, V. V.

Verleden week beeft het N.V.V. te Amster-
dam congres gehouden. Nieniaaid ter wereld
snapt waarom, wijl toch een handvol leners
als pausen en czaanjes alles autocratisch
bedisselen. Drie dagen heeft bet „congres"
geduurd, Drie volte dagen heeft men noo-
dig gebad om uit te spreken, dat bet kapi-
taal van het N.V.V. ook verder nieie heett
te vreozeu, dat het zal voorigaan op den in-
geslagen weg van hondentrouw aan de re-
geering en van uitlevering, der in den kring

zijner hypnose getrokken arbeiders.
De heer Oudegeest, nu eindelijk na 15

jaar vergeefscho pogingen Kamerlid, heefteen soo-rt openningsepe^cb afgedraaid. Na-
tuurlijk ontbrak daarin niet net gebruike-
lijke gesnoef op den groei. Maai- onze Jaa
moes! toch erkennen dat de overige cerira-
les sterker zijn gegroeid in den laatPen
tijd, dan bet N.V.V. Het N.A.S., zoo moeitde hoofdman van het gele verbond erken-nen, is in den loop van een jaar verdub-
beld En hij vr:eg zich af. on?e Jan, waar»
om die menschen niot In het N.V.V. zij»
ge'ornen!

\ et-heugend is, aliuS liet Oudeceeït zicb '
in een loslippig oogenblik1 omvallen, de te
neming van „onzen" invlcel in werkge-
vers- en reieer:ngs";rin.;en. 00-k erkende de-
ze anti-revolutionair: Wc hebben samen^e-
wérkt met de regeering.

Natuurlijk was Jan in dc wolken d* hij
nu ein ',eüjk Kamerlid is.
Bij <,o bespreking van bet 'maner-slag

bracht de heer Jens (schild ,) no-tabqae hwiCp aan hetgeen het bestuur opbe; gebied van dc levensiidadefrfcvoÖFzieninßgedaan liee't.
■Den heer v. d. IVal Itypografeo) was dittoch blijkbaar wat te bar, en hii gaf daar-aan uiting door te zeggen, dH bei N-V.V.meer kracht aan zijn eischen ten dl n op-zicht, kal moeten bijzetten dan dcor mte

tings ei <]e:nonstrat;es.

Va«-de verdere vcrhandeii,igen van dö
door breedsprakigheil en wijdlodpigheii zie}-.kenmerkende schijnftongres vbn autocraten
met hun onmondige onderdanen, is clecnnog maar het Vermelden waard de volgen-de parade-motie, de de leiders ]ie en aanne-
men om jte te verioonen en op te bergen
naar den eisch -\an liet oogenblik:

,>De algerne ne vergadering van h*t Nel-
Verbond van Vakv«rreenigingen enz.;

overtuigd, dat eea liei-h-ifi.ig van den hul-digen wereldoorlog onvermijddijher wordt
en blijft naari!ia:e de bewvpening In »W>
kapitalistische staten voortschrijd*;

dat deze steeds hooger opgeroerde e* "*pening bovendien moet leiden tot den « -'■nomischen onderg]En# der volkerf
draagt het V<'rbond*bc*luur oe * ■■■'■'-e jJ-

ging en elk steven in dc Internationale
der BociaSs:iselu arbeidersbf wég ng, ten «in-
de te komen tut algemeene ontwapening, te*
krachtigste te stenr.en."

Met «te; e motie ia den zsök gaat Gein
Jan nu dapper voor oorloos- en roobi'^sa»
fic-cred&elen stemmen.

De Spaansche griep.
Omtrent den verwekker van de z.g. Spaat*.

sche griep heeft de Mediziniseb.e Woclien-
schrift" navraag geilaan bij verschillendemed;tsehe autpritcitsin, die op gtrond van
bacteriologisch onderzoek ban meening heb-
ben meegedeeld. Professor Pleiter, de ma»
van den inftnenzabaoil antwoordde-. Ik ben
nog niet 3n stiat, een definitief cordeel uit
te spreken, daar ik pas begonnen ben met
mijn baet<»rioibgisch onderzo* van de nieu-
we epidemie, en mij nog slechts een klei»
aantal gevallen onder de oogen zijn geko-men. Alleen kan ik zeggen, dat ik jn e?mreeks van gevallen soortgelijke baeiilcn. ge-
vonden heb als bij de in^lnenea-epidemla
vaa ISPO ca 1891-1892, in Bndr.ro gevalle»
weler ni?t. Verder onderzoek zal misschien
deze tegenstrijdigheid ophelderen.

Professor Gruber in Müacken meldt, dat
hij den inHueaza-bacil nog niet gevonde»
heeft en zijn onderzoek voortzet.

Proleesor Friedemann, de chef van dein-
fecticaidceling van bet Kudolf Virohow-zle-
kenhuis te Berlijn schrijft: Bij de thans tof.
Berlijn lieeirscliccde epidemie hebben wij'
stellig klinisch met een soort van inlfcenza
te doen. Ziekteverschijnselen en eompliea»
'ties komen volkomen overeen met die va»
de groote epidemie van 1889. De Inl'mens*»
bacil kon totnogtoe niet vastgesteld worden,
maar deze ervaring lieeft men Teede bil vroer
gare intluenza^epideuiieën opgedaan. Bij de
longontstekinpen als complicatie heeft mea
in de mcoete gevallen pneumokokkea. e9
streptokokken als verwekker gevonden H(4
Is mogelijk-, dat bet niet vinden van
fluenznbacil samenhangt met de moeiüjkh»
den van metlvKle. Ik acht bet echteT ni<^
onwaar9rfcijnli.ik, dat er epidemische ziek»
ten bestaan, die het klinische beeld van In-
fluenza vertoonen, -waarvan dc Intluenza-ba-
ell nipt de verwekker is.

Professor Uhleabofli *e Stnia^burg ani>
woordt, dat bij in versolnliende gevailjerk
den inUuc-izabaeil van Pfeiü«-T gevonden lieeft,
in andere weer niet, en dat hij bet onder-
zoek voortzet.

'(?«#———
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De Russische Revolutie.
Geen Hobenzollern beschikbaarvoor Finland.

ir Xya Da;l. Allehauda ui. be-
trouwbare Pinsche bron verneem, heeft
de Finechü gezant te Beren, -siaitsriad
tljelt, bij ziju jongste bezoek aan het vsu
derland aan den Finacheó Senaat debood-
schap overgebracht da' keizer Wlihslai
jgeeu zijver zonen a!s oandidaat voor den
Lfinscheu troon geS'cUl vee,.--cht te zien.

De Zwarte Garde.
Een bericht in het „namburgOf Fteir-

„ubl.' weet te melden, dat de Tsjecho-
l^lowaken beer on me.sier zijn vnn het
gebied, dat alicb uitstrekt tns.^'lißn Tonaü
eu Tsjarvenir over «.en afstand vau iti
K.M. Do in dezo sa eek stri^iciadofTsie. ho-
bUiH-aken hebben zich naar verluidt, den
naam Zwarte Garde aangemmen

De strijd aan do Moermankust.
Uit Zürich wordt aan het „Uambjrgsr

Erojidenbl.' gemeld; De „Neue Zür. Ztg."
torueeait uit Londen, dat dqKussiseh-Fin-
tche grens gesloten is. Over ceo groot
kedoelle van den Mocrmauspoorweg we-dL oorlogivoeatand afgekondigd. Men ver-
heon t, dat de Finsclw garde het olt.nsief
■heelt opgevat tegen «ien Moermanspoorwe^
ht do richting van Kandelar en Ketn. 1»e
jFStischo garde moet roeds op een p-jut
m K-M. van deu spoorweg sijn aauge-
(tr*>en-

De interventie in Siberië.
it»e Asaodated Preaa' vera e.il uit Wa;-

aiügion, dat de onderhandelingen tasSchea
»te Vereenigde St.den. . Groo'-Britannitt
Frankrijk en Japan betreffende den aaril
Vaa de interventie ia Rus'.uad, nog rooit-
mten.

Tol nu toe werd nog geen.overe^nstem-
fc-ing bereikt- „Üeutral News' verneemt uit Tokio, at
Ked'-lnd : Het kabinet is vandaag bijoenge-
coinon en heelt volgens do Asaki ten gun

(te vaa een tusSchen-komst ia Siberië be-
Itat. Nergens ontkent men hel meer, datIrermocdelijk onderhandscho stappen uit
jftmerika de aanleiding zijn geweest, datd3kwaaie in een beslissend, stadium Is go-

pracht. Er zijn hier nog zekere politieke
fnoeilijptheden te overfcinnan, maar alge-
tueen erkent men, dat de aanval van Oos-tenrijkers ca Duitschers op de Tsjecho-(Howaken e^n nieuwen toestand höbbon ge-
schapen. De Oostenrijkers en Duitscber.i
Normen het gros van bet zoogenaau.do re^rolutiouaire leger dat ofschoon het in naamfcnder de aovjes staat, in werkelijkh<-4i ver-moedelijk «m leger ia dat ds Botsjjwifci in
1 Da „Times" vernee._ uit Tokio van 13«lid : Een blad geeft het overzicht vaa degebeurtenissen in Jtmi- Engeland, Frankrijk
n Italiii stelden aaa Japan ca Amerikaanfci^B-henliomst voor Na ernsige ovcrive-
Wi:g heeft Japan geantwoerd, waalbij het■lege.ijk san Amerika oen belangrijk voor-gel deed. Later deed Amerika wrer eeaVoorstel aan Japan ei na de giseren t*j
huize van ('ca ennte-sriaküer gebouden c-m-
-férentie achtte men het zeker, dat Amerika
""ea gemeenschappelijke tusïchenkomst beeft
voorgesteld eu dafi Japan voorgoed be*ft
sloten, om troepen te zenden. *
De spoorwegstaking indeOekraïne.

lit Berlijn woidt gemeld: 15 Jali brak
ten tfJaking op het spoornre^kaooppuni; Ko-
r^t.ii uit, Ve tr, tn. natir cïarnV yreri ni.tt
boer doorgeat n. D» dunst Kirf— I'owuisl
ca Klef—iiunowi'stli werd stopgezet. Geo\
trein kon KiJ moer verlaten. iX&ar aanl i-
itiug hiervan vaardigJe de rainist.-r van
«arteeer Vuteu'ro een crJ r uit, waarin de
toonen binnou drie dagen uitbetaald zoudteti
IrtirJen. De loonen over Vlaarv ca April
(uiten iv de vorm ran spaarbankboekje:! nit-
Maakt worden. Verder trot ht ministerie
niaatro^clen voor de tevein . ibt Iciivoor.ic-
fcing van de inwonen. Alle overige eiachea
van de anoorwegarbeldeta «erdm verd-r ca-
tegorisch afgewezen, «laar d«»ze in de wet-
geving ingrijpen. AUe apoorwegft-heiiiefs
mja verplicht op 1$ Juli huu dienst weer
te heriratti— Die wedorom weigert wo &. da-
delijk ontslagen. Wanneer t!e toeat.inl trots
■alles blijft vocMti'irc.i. za! d? minis-er ge
noodzaakt zijn «ie «Kcsi der spoorivogca on-
der het iJuiisclie couiiit-uido te stollen, ca
alle stakenden het gebied der Oekraïne te
Ontzaggen. Gevreesd wixdt. dat do spoor-
wegstaking nietisgcnsUunde allé uvislreg lea
fcica over all» Oe rainsche spoorwegen zat
Oitbreidea. lleeds wordt ge.i.ekf, dat dii ge-
beurd zou zijn Te Ktef «jn li» Jali ge«
tr Lien linneiigAoinen of ver .Takken- Ia
verschillend» plsatsea zijn aakiogscoiuiti's
gevangen goaomon.

Koraitef.
Moskou, 21 Juli. Da Madoa uetichoi.datKorniloft toctt. Hij bevindt xieh op het

bogenbük te Novo T&cberkock ea zal totopperbevelhebber van de revolutionairen wcr-
4en uitgeroepen

De interwentieplauuen.
Londen, 23 Jwli- De „Times" vcrne.imt

alt Tokio, d-d i» Juli, dat het concept-*at.
Woord op de Anier'kaansehe voorstellen tot
■ïnterveutie in SSberiß dien dag goedgekeurd
is ia de bijo^nkoics' van d«n diplomatiekea
raad en dat (evens goedkeuring werd ge-
j.echt aan «le ontworpen mededeel" ngen te
fteoor sake aan de rct<eeringsn van Enge-
land. Frankrijk en lta'l-

De constitutioncele partij nam eea- «nolia
jnan. waariu nordt gezegd, dat daar de in-
tcrventieiplßnrien der regeering iv overien-
ietemuiiiig zijn mot het voorstel v;tn Was-
jbingon ten aanzien van biberiö er geen
Stadere weg is dm toe te stemmen in de
'Arocrikaanselie denkbeelden lietreffende de
'noodzakelijkheid vnn san enwerk in» met de
Sgeallteerden.

Binnenland.
Op zoek naar een kabinet.

Dr. Nolens heeft, volgens de „Tiad" j.l.
Maandag aan H.M. -'de Koningin rapport
uitgebracht over het resultaat van de etap-
pen, godaan naar aanleiding van de hem
verleende opdracht.

Goedkooper kalktavleesch.
Het Bureau voor Mededeeiingon inzake de

Voedselvoorziening merlt - dotih eonder
zichzelf als berichtgever te noemen, dus
net of bet bericht niet van het Bureau
komt - blijkbaar met de beloeling wel wat
to beloven, maar hel niet le doen - bet
volgende :

Naar wij vernemen, is binnen zeer kor-
ten tijd te verwachten., dat de prijs der
vette kalveren, die door het Kijksksntoorvoor Vee en Paarden zullen word<m over-
genomen, a:et onbelangrijk zal worden ver-
laagd.

Overvloed van vleesch.
Men schrijft uit Roermond aan de N. Ct:Men staat verbaasd over de groo e boe-veeihedeu vleesch, gcreokt, gezouten en ge-

conserveerd, die men hier ziet. Wel zijn de
prijzen zeer hoog, n.l. f3.50 tot 15.50 per
pond. Van een beambte met de velcontrole
aan «le gaens belast, vernam ik, dat ten-
geloge van de onwedera In den laatstentijd tientallen stuks hoornvee de weiden
uilliepen, en Jocvalllg naar onze ooster-
buren vluchten. De reu wae jdet groot,
slcVhte «nkale tiantellsti metefcor

Eikels.
Het Bureau voor Mededeelden Inzake do

Voe.'ts, 1voorziening meldt: Bij hee Rijks-
kCmtoor voor l.heo en kof>ie is een rege-
(ing ia voorbereiding voor de imzame'ing,
het vervoer en de verwerking von eikels
vaa den oogst 1918. De plattelandsbevol-
king, dio voornemens Is zich bezig te hou-
den met de inzameling van eikels, zal la
hun eigen belang wel doen, niet vóór Oo-
tober eikels, welke dan nog onrijp zijn,
af to slaan. Zij zal hare moeite voor het
Inzamelen belangrijk bet* beloond krijgen,
Indien zij later velgroeide, r*pe eikels aan-
brengt.

Maatregelen tegen schurft.
Bij kon. beilult Is, overwegende dat schurft(aeabies) in vfcrachiltende doelen van het

Rijk voorkomt, bepaald, dat de voerschrif.
ten van de artikelen 2, 3, 4, 5, voor zoo-
veel betre* de woorden „De burgereen-ter
is bevoegd besmette of van besmetting ver-
dachte voorworpen ten koste van de gemeen-
te te deen ontsmetten", C, 19, 26, 27 on 28
van de wet van 4 December 1572, tot voor-
xieniiigte,gea besmettelijke ziekten, geduren-
de óén jaar la het geheele Rijk van toepas-
sing zija op schurft (ecabies),

Luchtpostdienst.
Naar de Maasbode vorne»inrt. wordenreads geruiuwa tijd vanwege bet departe-

ment van Oorlog proeven genomen irat
vliegtuigen om na te gaan of met bot oog
op de w-eer3ge3ljidliaid hier te lande eea
regelmatige luohiposidicnst, mogelijk is. Bii£
aea korten HjA zullen met het hoofdbestuur
dcc posterijen, ca telegrafie besprekingen
worden gehouden over de resullalen van de-
ze proefnemingen.

A.G.C. van Duyl.
 

Naar wij vernemen, is Maandag,niddag te
Amsterdam la den hoogen ouderdom van 83
jasr overleden de heer A. G. C. v. DuJJ,
oud-hoofdredacteur van het „Alg. Handds-
bhd'.

AMSTERDAM.
Een bezoek bij den Burgemeester.

Dinsdag middag half drla wars» ongeveer
3ÖO vrouwen voor «n om hei stadhuis asa-
wozig, welke d;ar kwnmoa prolee'eeroa te-
gen de riistribu'icregi»'.lng.

De politie maakte juist aaas'.altead' paar
vrouwen, weike «ioor htin harJen waren
geglipt on voor hel stadhuis «ouden ts
verdrijven, toen cm deputatie van \ vrou-
wen naar binnen ging. 'f*\\ werden ontuur-
hjk niet ontvangen, en gingen «eer onver-
richterzake naar buiten ca trokken toen met
hun allen de Stad hi- Flun bedoeling was
naar het huis van de» burgemeester te gaan
ca zijn vrouw le "ragen of zij. «Ie bij k»ar
aanwezige zeep onder de vrouwen wilde dis-
tribueeren of anders met ons a's moe-ler ei
huisvrouw baar pc>'.est uitbrengen tegen «te
zeepnood. Torn twee vrouwen, welke zich
van de stoet hadden afgescheiden, onbeir.erkt
het huis van «Jen biwgemetster bereikt had-
den e\ aansoheidea, kunnen 5 agznvêx, l
brigadier en 1 bereden agent op haar at om
dezo twee staslsrevaiirlijka vrouwen desnood»
«net geweld te Verwijderen. Om du» ordeke
waarders goeu radea tot wanordelijk opre-
den (e geven, gingen de vrouwen matig
hun wet; en konden eenige ©ogenblikken ia-
ter het heugelijk folt constilecren. dat de
be.edoa agent de kop vaa zija paard ia de
atoepvaa het huis van denburgeaie:ster had
gebracht om de st enen ta besclvr.i.ea. Een
heerlijk gevoel w^e het te siea hoe devron-
wea bj het optrekken zich nit docr de
agenten Heten verspreiden, msar ml kalme
vastberadenheid op hun «loei afgingen.

Donderdagochtend 10 aar werd de deputa-
tie op bei stadhuls ontboden. Drie vrouwen
waren aanwezig, en bij den buTgemie-ler
toegelaten, ontspon zich ongeveer bet vol-
gend gesprek :

!"": Wat «ja «we grieven?
l»k>u vrouw " De zeepnood. Wibaut berfj

ons verleden «eek i/i ons zeep leloold.wij
kregen slechte e.-a half on*- l<an distribu-
eer; u twee snoeien zeep tegelijk, zoodoende
krijgen zij, «he geen geld hebben en tot
Zaterdag me; knopen moe'en wachten. al-
leen de slechte, it moest de e>ne kcergoete
eu als het dan niet anders kan de volgende
week slechte distribiicei-ea, dan kan cci ieder
van beide soorten genieten. Ook is bel on-
verantwoordelijk een stad als Amsterdam
«onder eeep te laten, daaruit moeten nood-
wendig ziekten ontstaan- Zorgt u dan «oor
een ander reinigingSin'nJdel ; ook ze.'t u
ruim 600,000 inwoners te moeten «1 s.ribu-
eerea en u spreekt van een wasetatuiU voor
2* a 2noo wasseliea, dat i» dun toch een
paskwib

B. : Ik heb geen «eep en ken er niet;
aau doen, ik moet wachten op wat men uit
Den Haag «tui

Ken vrouw: Maar Wibaut be-tt «och bv

ijiv wethouder niet, anders moet u het doen.
Kan u ons niet beloven zeep te dtstribue?-
ren?

B- : Dat kan ik niet, wat ik beloof moet
ik doen, en ik kan dat niet.

Een vrouw: Het vleesch ia ve 1 te duur
en niet voedzaam-

B. : Daar is in don Raad over gesproken
en het zsl goedkooper worden.

Nu kwam de veinood, het gebrek aan
peulvruchten enz- aan de beurt.

Een vrouw: In andere gemeenten wordt
ruimer gedistribueerd

B : Dat geloof ik nier, maar zal het on-
derzoeken. Het miniserie gaat van de ge-
dachte dat als er niet genoeg i&', moeien
eerst de kleine geholpen worden en dan de
grooten.

Een vrouw: Dus wordt Amsterdam w'of-
uioederlijk bedeeld.

B : Dat ze; ik uiet, ik dw moeite ge-
noeg, wissel scherpe telegrammen en ble-
ven, mtar sta er machteloos teg-snove.-.

Een vrouw: Maar over de Centrale Xe I-
ken heeft u toch wol macht, zorgt ti dan
dat de voeding daar bc.er ia.

Als de Koningin oi Priu* koman proe-
ven krijgen wij aoep met v!«-«-:li en twee
dogen daarna water.

B.: Dat le.i ik niet net u rena. Ik hoor
het eten prijzen, hier op >et st.idhuiewordt
hé: ook gejeven en ik proe! liet ooit eiken
dag ; 't is goed.

Een i-rousv: Dan zijn nle heeren ve ;er
hielenlikkers en u hoeft er niet uitsluitend
uw maal meJe le doen-

B. : Mijn tid is beperkt, Ik heli n.eer te
doen ab met u te praten.

Den vrouw : Kan u dan met ons n.et
„reen voor een betere levensmiddel nvoor-
ziening, ate u dan geen macht he-lt?

B : Daar kan ik mij niet wede* noe'en.
Een vrouiv -. Dan mos u het maar z»ï

weten als ver niet voor zorgt zu'ien de
vrouwen het z-lf halen.

B- : Ik heb geen tijd n.cv en leschouw
het onderhoud a's aTgeloftpen.

Een vrouw: Dua u kant on? o'e's bel>
ven.

B.: Neen, Ik heb daan» gcei mneht,
maair zal doen wat ik kan. "ll'us volgen»
erkenning van eigen iji&éate'oo^heid nlels).

C. K.
■ ■■

ROTTERDAM.
Geraffineerde oplichting.

fcen liekeid drukkerspatroon te doz:r «ts
de, out* ing ein<h« Juni bezook van 2 koop-
lieden uit Den Haag. deu 25-jarïgen M. Pk-
W. en den 35-jarig«a M. F., die kan me-
dedeeldea, dat zij in Amsterdam eea goote
hoeveelheid goederen van een winkel in
kantoorbenooiügdheden — die, naar zij
voorgavei, spoedig failleren zou — te
koop i\l ten Paar re teemde drLikkersna-
Iroon ook e?n kantoorl^eknandel heo.t, gin^
hij op «Ht voorsiel in Nu kwam eshter de.i
aap uit dsa mouw- De koonlfoden hadden
n.l. geen geld ca vroegen den drukker hun
dit te vers?Jiar !en tot oei bcór.igvan f TOCO
Als onderpand zou hij d-an een koffertje
inH go— en l»rillau*.en ontvangen. Te»
transa.tie kwam tot stan.l, tioch eenige di-
gen later werd de drukker weder o-go'e 6
en n>en Vroeg ben nog f I*^oo er bï-Paar-
aanword ook voldaan Daarna we .'don no*
bedrijen van t 7(>\ t 000 en f SCO ge-
vraagd, welke p.T.e veesr-V-t v«-'n en 'vél
[exen onderpand v,,n htinmefibr ojes nit
Kotter-lam, De.i ll^.g en Ams'e:d".ii. Séai-
gn ti.jd daarna werd den dmkker vertodt
naar Amstodani ',o komen, daar ds partij
prrcoter was dan d- heeren dacht n. 7A)
baddoiß-L nog f 21.000 nood'g en hij zou
negeen koffer Xet goud en «vte'gesteente» in
ondorpand krl'gen De drukker kwam la
Amsterdam en d» heeren wisten »oo mooi te
praten, dat hij na>ir een bank aldaar g'ng
om het geld te h-den. Daar »*de nen hen
bet edd wel te willen geven, ratte m?n le»,
gou-1 etc, dit als ondert»an« zou dienen,
zelf taxecren mocht- Hferte?an badden ce
kooplieden bezwaar. I>o zink spr-ng hierop
af Waar ds drukker bovenlien 00» no?
f 200 had gc^ven om een «*»» -e hur-n
om al het gekochte naar EoHerdim te v r-
voeron en er nieta kwam opdagen, werd hij
achterdochtig en deed Donderdag hh an-
rffte van da aak bit de politie- De ko.er
werd, op hst der politie g'opead en do
inhoud gelaxeerd door ten juwelier. Ha
taxeerde allej b-.j dkauter op or.gov. f 465.

Gisteren is He' onderzoek te Ams.crdam
voortgezet, waar blo*, d.4 vw eea ge aU-
tee-din of te failtee-ctt boe-Aande! geen rlei
iprato was. Ie 230 vul penhouder*, welke
de drukker reeds ontving, »ï» door

L.„ e^
ko.wi* van de koopitetlea °P verschillend?

e» in Ven Ha*g «pkwsjiit. Tevens ia
bij het onderzoek in Den H*»? tl»fee,
M de vrouw van W. alda-.-r f 3 Stootte.
Üceg aan co'd on e-n bank N* «an. Zi,
»vonit verdacht van beling-

liet toteaA bedrag '*»._***» de st.aic»
tOOflt, twdTMlgt f tt.ooo.

Gemeentelijke woningbouw.
De Commissie voor Ai Volkshmsvestin;

beet aan B ca \V. Wed-rom plannea doen
toekomen voor den bouw van gemout-wo-
ningen on wel voor een vr.ftal h'o.ken, dl,
ten deeia zijn ontworpen aan den uaKtt
en ten doe e aan «ten reehfcr Maasoever.
Dct plan aan den linkeroever omvat dea
houw van 6:1 nanden met ï* wo.fun^,ll^a
denKtoamlio» ten zuidoosten van do 2e 1.a,-

-«emienatraat ten zuidwesten van de Udlr-
poortstraat. Aan don rechteroever * n ont-
vorpea 242 woningen en «el op t»oe per-
celen ia den polder Spangen, geleVii tea
zaid«o;ten van het terrein van apart» en
begrenst door de Speansabe bodii. *" Ro,-

K*r Vissdieratrart «le Vnn ,**"*£*,, n !"de Poigielcrar.aa 1. Spoelshal-. o *«« i» ";>""
\V. bereids a a de technische anke ing ma-h-
-«Ring verteend tot voorbereiding *** * "»-toWoe en de «takken ''*****?*Jstj£
v. "-. "-elil in banden van de Goseadbetda-
oommisaie. Maar bet plan-Spa«s<~ **«**£
deze zioh gebeet doch ten aan»*» '■'«« da
zij bezwaar tegen de stelselmatig aang -
br.i elite terugdrongen van «ca gevel waar-
van zii vervuiling vreest on je.;en «te *"«root ontworpen portale,.. T««gemoe*oimn«
aan deze bezwaren zoit cc-ld-r omwerking

van het plan ca daardoor vertea-UK icnge-

vol-e hebben, wat bij d; behoefte aan ver-
arooUng vaa den woningnood net ver,»,i

woordwonlt geacht Wel kan ie^emoet.ge-
komen worden aan den we.-i^h om sctwrir-
steench arm te brengen in de xijfcamerw
bü de boyenwoningen die voer groo^gezui-
nc, ziin bestem* IV eu W. vragen den

de plannen °:o<'d te keuren- he pien-
liol gewijzi!«d :\D ia Mpge^even e.i

hen to machtigen lot een gunning. Indien <i«
uitkomst iv verband met '--^ üaads vroeger
in derftelijko gevallen -genoji.cn beMaitonnan-
n«n»eliik is le adutn. In verband me M
OMtHUMfc'gbehl, d»t *»» heiie plannen *■

aanbesteding nog moert plaats hebben, ver-
wijzen Zij voor de raming der bouwkosten
en van het exploitatietekort voor de stuk.
ken en schorten zij het vragen van mach-
tiging ter bekoming van het Bfjkavooi«''bot
met bijdrage tot nad r op-

DEN HAAG.
Een levende nier.

Een abonnó sahrijft ons :
Yatordag 20 Juli ging mijn dodhter naar

J. v. d. Borg in de David B»e-;chstr., Den
Haag, een der heiletjes, waar zgn. vieesch
wordt verkocht, „vlecodio", dat vroeger
voor hondenvoer dienst deed : hart,koppen,
uier en vleesch en beenderen. Mijn doch-
ter kreeg per giratle Gods een „versöbe"
nier. Toon ze met dat ding thuis kwam,
liet te mij het beest.e zien, en kwa*n ik tot
deontdekldug dat het niet één, maar duizen-
den beosten waren. ïk ging zelf met dien
wriemefenden hoop levende wezens naar ge-
notfudeu persoon on vroeg hem het geld
tenug 'e betalen. Toen werd mij gevraagd
ie reden, ik zeide dat het ding nogleefde
en eerst geslacht moest worden. Ik liet hem
al die levende en kruipende insecten zien,
maar kreeg tea antwoord dat ik mijn gold
niet terug kreeg, dat t niela hinderde, er
had volgens hem maar een vileg opgezeten.
Er waren nog oen paar worksnansvrouwcn
bij die. beweerden eveneens dat «ie nier
versolt was! Met het gevolg datückon gaan.
Ik vervoegde mij op het politiebureau waar
mij werd gezegd dat ik met dat' ktuipondo
dier naar een keurmeester moest gaan. Ik
ging terug naar don slager en haalde mijn
levende ni«r,Awaar de heer Vao den Berg
onderwijl de meeste wormen uit verwijderd
had.

Keurmeester We'.inaijer koorde onmiddellijk
de nier at en nam hem in ba-slag en gaf
mij een bewijs voor terugbetaling van be-
taald bedrag, waaraan daa ook gevolgwerd
gegeven.

Maar ia het nu niet treurig, dat op mijn
klaoht van dat die nier bedorven was, dat
volgevreten zwt:n mij toevoegde dat
ik God moest danken als ik nooit anders
te. eten kreeg. Wij aten wel wat anders dat
11M zoo goed was.

flat zou t. d. Berg daarraelo willen zeg-
gen? Toch niet de veelbcroemde eenheids-
worst? Een A.bonnê.

Een Hotel aan de Zeestraat
De Haag-iCbo gemeenteraad besloot met 24

tegen 13 stemmen, dea bouw van een hotel
aan de Zeestraat onder nader aangegeven
voorwaarden toe te staan.

DORDRECHT.
Distributienieuws.

Voer doze week, iqjaande 22 Juli, gel-
den : Voor bruine boonen: 13on 3, 1 ons
per persoon Voor rijst: Bon 'i (van
gort of havermout), 1 ons per persoon.
\r«or haii 20,+ : Bon 13.

LEIDEN.
Vrouwenl

De Revolutiouaiie Vrouwenbond noodigt
u uit, morden, Donderd.«g, tijdens dcraads-
zitdng, <?e publieke tribune van de raads-
zaal té bcze.ioii, aangezien er een voor de
arbei'.ers belangrijl-.e moiie in behandeling
köntt.

IJMUIDEN.
Weet- een logger over tijd.

Te Uii.uiJeu vreest n.ca opnieuw het ver-
lies vaa etu alfaer t.iiiisbehoorondea. ze.l-
-ioggor met cou uit acht koppen bOi-taando
bomanning le mjeien betreuren.

De logger IJ.ld. U97 (Zeearea-1) van de
rooduij J. van Vrude, vertrok 1 Jua. van
Ijmuidca voor hot doen van eea z.g. „zout-
reis la hot Noordelijk gedeelte vaa devrije
vaargeul met een reisduur vaa ongeveer 40
dagen-

Volgens rapporten vaa Inmiddels binnen-
gekomen schepen zou het vaartuig do vo-
rige wcelc reeds naar huis zijn afgezoild.
Tot heien ia het evenwel nog- niot aange-
komen, zoodat het orgste wordt gevreesd.

ZAANSTREEK.
Staking Kolenwerkere.

Bij F. Huisman te Zaandam is sa'lng
uitgebroken. Deze staking is veroorzaakt,
doordat eon losse pleog (welko bij gc'irek
aan werk was afgedankt,) de vas:o arbei-
ders hot bij Vlossen moeilijk maakte, zoo-
dat politte-toezlebt noodig was {volgor.s H.)
De vaste arb. weigerden echter ondor zulk
toezicht te-w«rken. "De staküng omvat 8
man.

TWENTE.
Heng o l o. - Donderdag sprak p.g. Dc

Visser in oen gc»d bezochte verg., over
het onderwerp: vDe nieuw*regeering en do
levV-MamidtWcnnood". Duidelijk schelste spr.
de toestand der arbeidersklasse on boedeae-
ook niet onder de «iicnw» regeering vorhe-
terd zou worden, integendeel, heo ookonder
deze regeering de arboidecs door eigen mas-
sale strid voor huif rechten moesten op-
komen-. Dit alles werd door lei:eu gedemon-
streerd. Tevens maalkte spr.. tusschen dc
rede,, door. van virschillondc aanhatinliea

gebruik, om het klein mieseri» gedoe ven
alle burgerlijke en sociaal-patriottische bla.
dea, omtrent de pmokkelhistorie hier ter ste-
de, aan da kaak te stellen. Hij toonde hier-
bij aan dat het op groote schaal smokke-
len, een gevolg was van het kapitalistische
wanbeheer, en wist dan ook al deze laste-
ringen! tegen het kapitalistisch stelsel te
doen koeren, en dus tegen al deze bladen,
welke alle op hnn manier dit stelael verde-
digden. Spr. wist dan ook herhaalde malen
applaus door de zaal ie doen klinken. M.

GEMENGDE BERICHTEN.

Dronken jongelui. - Te Harden-
borg is Maandagnacht een zekere 3. door
eenige dronken jongelui zoo ernstig mishan-
deld, dat bij aan de gevolgen overleed.
Over de grens. — Nabij Cadzand zijn

in ' den nacht van Zondag op Maandag eeir
viertal Daitsche deserteurs over de» grens
gekomon; dezo zijn naar Oostburg gcbraolv
om vandaar naar een der interneeringskam
pen getransporteerd te worden.

Gjrensdrsm». — Zaterdagnamiddag
had to Neertier een droevig grensincident
plaats. Drie. Duitsche. deserteurs, die poog-
den de Nederiandsche grens te boxeiken,
werden op Belgisch grondgebied door ceno
patrouille achterna gezet,. Op do bowu3te dc-
serlCërs werd ecu snelvnur afgegeven, zon-
der b,>n evenwel te raken, de kc?2;c'avlogien
op Ne.torlandsclien bodem. Een landbouwer
woonachtig in de gemeente Nemritter, vader
van zeven kinderen, die aldaar met zijns
dochter op hot land werkzaam was, werd
door een Duitsohen kogel in don buik ge-
troffen en stierf weldra na eon vreeselijtc
lijden. Do de^teurfl werden na een wilde
jacht door de Duits he patrouille geval.
naar mon zogt op Noderlandschen bodem.

Rectificatie.
Van hot vergaderingverslag «bjr alde>llii^

9-D.P., Zwolle, ia „Do Tribune" van e^r
gisteren, is van de laatste alinea de laakte
r^ajal weggevallen. Deze allniei moetla'den:

Alle afdelingen worden verzocht ditvoor-
stel to sleuncn, opdat een eindo lcomo aan
het onzekere vsn bet Propsgandafonds De
Vjsser.

Brievenbus.

A. S., te A. Gij vergist u; er is verleden
week al herhaaldelijk over die teatf: s;»?sebre
ven-

IJ. le A. Was in diea omvang voor ona
ongeschikt. Voor ocm korte samenvatting

vkebben wij plaats.

Rechtskundig advies.
S. H. D. te L. - Het contract a» zoo

nig is geldig.
M.i, zal de rechter uit de gebrekkige ont-

wikkeling van den contractant de nietigheid
op grond van bedrog niet afloiïen. Dit klemt
te meer, omdat de coutractaat ad betaling
vaa 3 plaatsingen heelt aangeboden.

Waj-e dit nïo: gescüiiod':, dan w~ do kaaA
op sucoos gïooier geweest.

De contractant kan het in eik gev.ü pro-
bceren, om, wanneer hij voor den kanton-
rechter in Leiden gedagvaard wordt tot be-
taling, daar allcsn of te zamea met
iemand hoon te gaan en de geheele zaa1:uit
to leggen. Ia dergaiijko gevallen wil de
kantonrechter nog wel eens helpen.

Hij riskeert echter pl.in. f 10 proce?!toBfe8fe
Hij kan ook eer&t aan dienadvocaat
ven, maar dat zal wel niet veel bite.t
D. R. te G. - Indien het vonnis in krach*

van gewijsde is gegaan d.w.z. indien de ter
mijn van hooger beroep U verstreken d. L
14 dagen na do uitspraak van het vonnis
der rechlbanik of Indien de tormijn van
cassato is verstreken, d.i. 3 dagen na het.
arrest van het hof, staat alleen het beroop
op de Koningin open door middel van eea
gratie-request.

Ï3 ook dat afgeweken d« is er niets aaa
te doen..

Hij kan alleen dan ontslagen worden na-
der voorwaarden, dooli op voordracht van
de. regenten van de gevangenis, door den
minister van justitie.

Do gevanftenisdokler kan daar veel aan
doen. Laat de familie daarom met dien dok-
ter gaan spre'ea. Er is anders hete aan ti.
doon.

Voor Onderzoek en Propaganda
A. wan Amate!. Een nieuw tijdperk der

Rev. Jeugdbeweging f0.10, fr. p. p: f0.12
J. C. Cetqn. Dc vakbeweging en de po-

litieke Strijd f 0.45, fr. p. P. f 0.48
Jas. Dietzgen. Het weren van den Men-

sclieliiken Hoofdarbeid. Vertaald door
H. Gorter f 0.75, it. p. p. f 0.78

«ari Kautsky. Karl Manc* Levenswerk.
Met portret van Marx f 0.30, fr.p. p.f0.32

Paul Lafarque. Het Recht op Luiheid,
f 0.25, fr. p. p. f 0.27

«f. Liebknecht. Karl Marx, zijn leven en
werken. Met portret,iag.fo.2s,fr.p.p.fo.3o,

geb. f 0.50, fr. p. p. 0.57
Karl Marx. De Jodenkwestic Kritiek op

het Jodendom, het Christendom en deStaat
f 0.25, fr. p. p. f 0.27

Or. A. Pannekoek en Mr. M. Mf. F,
Treub. (Pro en contra). Het Marxisme

f 0.45, tr. p. p. f 0.48
Or. A. Pannekoek. Uit de voorgeschie-

denis van den Wereldoorlog
f 0.30, fr. p. p. f 0.33

Or. A. Pannekoek. Ethiek en Socialisme
fO.lO, fr. p. p. f0.«2

Dr. A. Pannekoek en Dr. H. Gorter.
MarxismeenRevisionisme f 0.10,fr.p.p. f 0.12

Dr. W. van Ravesteijn. De oorlogende
Internationale .... 10.45, fr. p. p. f<MH

Dr. ". van Raueutegu. De Antithese en
de arbeiders f 0.45, tr. p. p. f0.48

Henr. Roland Hola», De Maatschappelijke
Ontwikkeling en dc Bevrijding der Vrouw

f0.85, fr. p. p. 10.90
Henr. Roland Holat. Algemeene Werk-

staking ei Soc. Dem. f 0.60, fr. p.p.f0.68
Henr. Roland Holat. Dc Philosophie van

Dietzgea en hare beteekenis voor het
Proletariaat. f 0.40. fr. p. p. f 0.44

Henr. Roland Holat. De lntellektaeelen,
het Kapitalisme en de Sociaal-Demokratie

f 0.30, fr. p. p. f 0.33
Henr. Roland Holat. Volksleger ot Ont-

wapening f 0.10, fr. p. p. f 0.12
Henr. Roland Holst. Meiliederen en

' Propagandaverzen. . fO.IO, ir. p. p. f 0.1»
i A, S. Soep. Nationalisme en lnternatio*
1 lisme fO.IO, fr. p. p. f0.1»
j Idem «dttn met een niet uitgesproken redt

voor liet Congres van de S. D. A. P.
O. J. Wijnkoop. De S. D. P. Haar ge-

schiedenis en h?ar beginselen
f 0.45, fr. p. p. f 0.48

AOVERTEIITIEM.
GRAAD THEATRE, Amstelsta».

R.W. „TOOHEEI.VEREESUGISS",
ZOMERCAMPAGNE.

Heden en velg. au. B'|, uur

boicke:-
SPRONGËi^

Hongaarsche Klucht in 3 bedrijven.

WEEGT UW BROOD !
*— 4er« dagen van hongersnood

Cor** O* door de winathoueerige
»«wdi« wen ook WQ- ,Cfc-wdeiqk Toezending na ontvangst wan het bedrag. Verkrijgbaar bif

J. J. BOS ft Co., KIRKERSTRAAT 300«, AMSTERDAM

OE THIBUME
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