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Koloniale Beschaving.
£*» Indische medewerker achrijü:
"ederlaadH taak als beschaving-aanb^en-

&Me mogendheid in het Oosten is door
"^ijta dichters en kunstenaars bezongen

* da bewoners van villa's op Zorgvliet,
«'t Gooi enz., die sich ten koste van bloed
* zweot van don Inlander hebben njk-

r'len. kloppan zich op hun vette bulk-
vol eigenwaan en pedanterie en zeg-

t«o:
..Nederland ia bekend Om zn u'.tnmn-

jj*d koloniaal bestuur; dat tapt géén an-
""ra mogendheid 'm beter!''

Ot de bewonera van het eiland Boeroe
V° de Moluksehe archipel) er zoo over
"waken-, valt te betwijfelen, als menkennia
""""rt van een artikel in de Sumara-Poat,
***mü wij het volgende overnemen:. &e oorzaak van bet onlangs plaats ge-
"*u hebbend verzet op Boexoe was het
jjchaadolijk gedrag van de gewapende po-

die do kampongs ingingen en
molesteerden, die zij dwongen

koeiUdiensten to verrich.en als droogsters,
**wijl hulzen en tuinen vernield werden.

Toen de lang getergde bevolking in
verwet kwaav werd op bloedige wijze
Oütegehüudan en een valscii pa'.roui le-
Japport ingeleverd bij den resident, die
krachi^o maatregelen beval en die/eldePoli. " eiren, onder leiding van mand"-
"** commandanten, opdioes he*. verontterdriiltken. Van dat plein pouvoir»
maakte d 9 gewapende politie ruim gebruik

* de inboorlingen werden, schuldig ol
onschuldig als wilde varkens neergescho-
ten.

Weenend en tandenknarsend zullen dia
hewoners van het eiland Boeros de zege-
len van het Hoiliuiilsche bestuur ver»
?'»«k en IEen ander staaitjo lazen wij In het In-
r^be Tijdschrift voor he» recht, waarin
j**1 zekere n.oeö;er Pijper mededeelt, dat
ijl °P de eilanden van Riouw gecqnsiar
***d had, dat tal van inlanders to t

9er dan vier jaren in voorloopi-
* hechtenis zatsn, alvoren3 de een ol an-

.*r° snertzaak kon worden behandeld
' °j* den rechter !
dJ? '" niet bemeltorgend en vervloekt schan-

''g, dat toestanden kunnen be-gaan ■?, kn dan zit een meesier in de rechten|? Zljn vakblad daarover nog flauwe grap-
j!* 'a verkoopen en tracht hij den arge-
j^en lezer wija le maken, dat de inlan-;*s daar net verblijf in de gevangenis
J" zoo erg vinden-, waarop hij zijn

eindigt niet de opmerking:

lijkt mij een preventieve vrijbeids-
/^■Qoving van meer dan vier jaren wel

' lang en het is te hopen, dat de

~^*« regeling een middel vindt om dit* öep,:Tk eu.
k 00 > meeaier Pijper! Vindt u die vier
R f 8|

preventieve hechtenis wel wat lang!
J kom, wat zegt u 1 . ■

.^fe wo eens begonnen met al dio HO?-
-j^dscho meesiers In d& rechten vier jaren

preventieve hech(eni9 te stoppen.-..
jj**diien kwamen dan die nieuwe weiboe-
j^wat eerder klaar, omdat «r dan wat

Sten 01' kletskousen over zitten te zwanv
*chLCn z6ttera en drukkers kunnen op-

raat hun wetboekdrukkers-bedrijf!
tDh i

,!0 (',,ar in I"^1" — onder ons
l^fhtige Hollandsehe bestuur — een*°otje . .;_

Maatregelen!
I,* opperbevelhebber van land- eu zee-

fit beeloot dezer dagen tot de spoedt»?frï^0fmbig van politie-afdceüngen In heter> welke tan doel 'sullen hebben de
ca gemeentepolitie bij te staan, waar

■e °oodlig mochï blijken- Dezo aldcefUß-§.' %Q)ieu tenminste vijfhonderd man sterk
(jj 6o staan onder commando van mare.

Ontegenzeggelijk la dU
■Jtecii?**'****1, w3ll:ï de roofzuchtige tour-
yia ? rer,*ngt uit U voeren, alfl vo r-
|q * '°fea het niet te vermijden opkotnen-
<M^ ei"*et dir arbeiders tegen het vrnr.be-
-5^ * he* bocgarragleai der regaarlng.
■OoÉ g ,§***' *n*n »*' &,n draai aan, Is hei
leei*? ?eli»k <*»' dm koniaktjlk geprote-
ro«t ®*vaDbc-nd«. schuldig als ze zich
iWr- d**aJjk den «rust^ van den te-

Wo°tVgma toestand overziet on tot in

de kleinste bijzonderbodeu trefedï wat be-
treft hare beschutting tegeu de aanvallen
van het proletariaat. We herinneren ons
nog de geheime nota van dea Minist-.r v.
Oorlog aan de burgemeesters In April %
waarin gewezen werd op de onb c -
irouwbaarheid van het leger bij
eventueele ongeregeldheden Thans wü men
in doze moeilijkheden voorzien door de op-
richting van poMe-aideelingen in hei. le-
ger, liet ligt natuurlijk voor de hand,
da», wIl men deze afdeelingen betrouw
baar maken, men de mannetjes van hét
meest ongura allooi bijeen moot roepen,
als limburga-he messentrekkers, po
enz-, dia voor een paar borrels en eon
„bIJT-W bereid zijn door dik en dun
met SAbel en revolver ervan lanjs ie ros-
sen !

Bij vroegere gebeurtenissen a's In 1903
werd het leger misbruikt tegen de urij-

d'-ündo arbeiders, doch sedertdien zijn door
de ontwikkeling en ook dank zij de pro-
paganda, onze jongens voor eèn grooï
doel tot 'tbeaef gekoir.en, dat zij bij volks-
bewegingen enz- de wapens als 't ware
tegen zich zeil keereri, en is in ge'ijke ver-
houding hiermede de betrouwbaarhei 1 van
het leger voor deze ndsdadige oogmerken
beduidend geslonken, g tuigo do Haags-he
massa-opstand in April j.l-, vaar durend
soldaten zich reeds onmiddellijk arm de
zijde der arbeiders sr-hp arden,

De bourgeoisie weat maar al te goei,
r nog wel individuen te vinden z'jn,

dievoor geen bloedbad terugdeinzen, do -Ii
er voor een klein" belooning behagen in
9chappen om to welijveren wie dj meeste
klappen uitdeelt

Zulk moordenaaKluig gaat men thans
uitziften en deze benden moeien aanstonds
de belangen der heerschers beschermen
tegen het uitgeme gelifc on tot radeloosheid
gebrachte proletariaat. De bourgeo.sekent
geen pardon! Zij zal zich, tracht, ns aar-
de te houden kost wat kost en zich tot
t uiterste met de brutaalste middelen, met
het meest grove geweld trachten te weren.

En al mogen onze geweldlooze
kamaradon, zooals de chri^tpn-socialisten,
zich willen weerhouden om op deze uit-
daging der heerschers in te gaan; af zul-
len zo, zooals Bommeljé zegt', „strijden
ala bewuste utopi3ten', hetgeen
vooi; mij niets anders beteekent, dan men.
schen, die willens en wetens hun. fantas-
tische droombeelden najagen; en zooals
Clara Wlchrnan zegt: liever bereid te zija
ten onder tp-gaan, dan het beg'nsel (dat
is het lijdelijk verzet.) ta „verraden", toch
zal de bourgeoieie stram en meedoogen-
looa doorgaan om, heiaas. veel hechter
georganiseerd dan de arbeiders, baar
moorddadige plannen in e'kaar te zeten,
overtuigd als zo is, dat geweld nog
zeer langen tijd zal zegevieren over d 1:
ongewapende massa.

Trouwens, het Is teekenend, dat In den
laan-sten tijd In verschillendeplaatsen waar
christen-socialisten von-gaderden het) vroe-
gere politietoezicht op het bezoek van mi-
litairen is opgeheven, terwijl onder dover-
schillendie bladen, dio thans voor militfd-
ren verboden zijn „Opwaarts" niet ge-
noemd wordt.

Nu kan men daar wal tegen inbrengen,
dat juist met het oog op do organisatie
van het contra-geweld, onze seldaiWL-rftden
zijn opgericht Zeker t maar we weten
evenzeer, dat behoeven we niet ta ver-
bloemen, dat de Nederiandsche Solda'ci-
raden, hoogstens slechts den vorm van
kleine propagandaclubs hebben, die wel-
iswaar, de soldaten opvoeden tot hun
socialistiachen taak, namelijk om In tijden
van revolutionairen strijd do wapenen dio
men van de bourgeoisie ontving, tegen
de bourgeoisie (e keeren.

Het historisch moment van den opstand
kan zeer zeker ook de soldaten aanwak-
keren, om de wapens te grijpen en zich
aan de zijde der arbeiders te scharen,
doch het is besüst onvoldoende om
zich alleen op dit punt (e verlaten. Tic
groote massa der arbeiders staat o n ge-
wapend, mede door hflr wapenver-
bod. Bovendien ts de bourgeoisie zóó ge-
wikst in de organisatie van haar geweld-
dadige plannen, dat zij er cveneen-s, door
ce tijden jyoleerd er voor waken zal,
dat de soldaten hun wapenen en mnn'lio
direct bij de hand hebben.

Stel ja voor. dat arbeiders bij enige
duizenden ergens optrekken, ze zullen on-
middellijk stuiten op de gewapende en be-
troawbare poliüe-afdeelingefl, dia bun
spoed*!? In bedwang zullen hebben

Inmiddels ban zich do mogelijkheid voor-
doen dat onmiddellijk de wapen- of muni-
tie-depots door trouwe poHtie-afdeeün-
gen bezet word,n. De militairen zullen hun
socialisiisehen plicht willen doen, zo k'c-
zen de zaak der arbeiders, willen do wa-
pens grijpen, doch.... sluiten op hoi ge-
wapend verzet der pooiers-brigaden '.

De arbeiden; en soldalen staan dra
ongewapend en de heerschers „uilen ze
opnieuw onder de knie krijgen. Van de
historie leert ook de bourgeoisie, dat moe-
ten wo nimmer vergeten U

Ais antwoord op de witte gardes van
Snijders, moeten de arbeiders zich on-
verwijld organlseeron tot roo-
de gardes, ter wille van lijfsbehoud,
tegen de moorddadige hinderlagen van da
machthebbers.

Een allereerste vereu3Ch.io daarbij l- o li-
ter, de goede solidariteit van »n minste
alle revolutionaire atbe/Jers vam verschil-
lende richting, die niüt zoo onverstandig
zijn om net geweld ,ils ui-ers.e noodzake-
lijkheid togen de reictie te ontkennen

Revolutionaire socialist n, syndlcal's en
en anarchisten, die vroeger in het le^er
gediend hebben, benavcr.s da icden der
soldatenraden, moe;en b r wille der erit'e-
ke tobden alle onderlinge ver-
schillen afleggen en aLs slaven-
broedfcrs zich krachtdadig veneetnlgen in

Roode Garden, d'te de te.reur der heer-
schers zal beantwoorden mei den onver-
bitfdobjken terreur der arbeiders.

Onverbiddelijk vooral moet O;
wezen, dat heert ook de historie der laat-
ste maanden ona revolutionairen geteerd.
Immers,- de verscliillondo officieren ei bur.
gerl. autoriteiten die door de Sovjetregee-

ring in Rusland waren gevangen geno-
men en later door een zekere „groo-moe-
digheid", ter gelegenheid van den lVftn
verjaardag van Marx waren vrijgelaten,
hebben van deze vrijheid schromelijk mis-
bruik gemaakt en de contra-revo'.uie le-
gen de revoltttionbire regeering te orga-
nïset-ren on aan ie wakke.-e-p.

Daarom moet reeds eeêr lang vóir den
strijd vaststaan, dat de terreur van don
arbeid onve.-biddelijk tegen de ho r-
gooisie zal optreden. De bourgeoisie 'rent
gesn pardon voor de millioenen weerloozo
on uitgehongerde slaven van he kapi a-
lisme.

M. v. B .11 e:n

GEZAGSGEVOLGEN.
Een S.D.A.P. er schrijft in „Het Volk":
„Dinsiag 9 Juli w*3 ik in.de gelegen-

heid eeas een kiekje to nonen in de ouda
ftlrair-elion bij 't imian-tericgi.de»'.te der
Oranje Nassaukazerne to Amsierdan. Wat
ik daar hoorde van een oppas? r, diezeido
to IjO-tooren tot de z.g. ..dienstdoende huip-
gevangonbewaarders", ging aio perken
to buiten.

In cel één hoorde ik iemand rammelen
roet zn boeien. En met 'n hoofdknik ach-
terwaarts wijzende, vertelde de dhtnatdeen-
do hulpgevangenbewaarder : „I aar heb-
ben wo er net zoo nog eentje van -zich-
zelf geslagen".

Hoogst verwonderd vroeg ik : „Wat-
blief, geslagen ?"

Ja zeker ! 'En op mn vraag: „Maar was ie t,,ei

werkeüik bewusteloos ?" kreeg ik ten

antwoord: „Ja, we hebben ''m even bui-
ten westen getikt*

Ik was ontzet van verbazing .sa afschuw,
en wij;-.cnde op zn ouderwetsch model
sabel, vroeg ik : „Waar doe dat dan
mee, da.rmee ?"

Mn zeg-;man haalde een gun—is.ok te
voorschijn en zei: Nee, kijk, we hebben
dit ding ook no; en als je daar een tik

,moa krtjgi, wil je 't wel gelooven ! '
Is dat nu niet barbaarsch-onmensclielljk,

het toppunt van wreedheid in ons afschu-
welijk militaire strafstelsel ?

Laat nu het slachtoffer drie-dubbel-ea-
dwars straf verdiend hebbon, dat wettigt
toch nooit zoon wreede behandeling

Dat zoo iets gebeurt met medeweet en
goedvinden van de hoogere naütalre auto-
riteiten, wil er bij mij niet in. Vaa harte
hoop ik, dat 't thans kennen van zoo'a
feit voor hen een reden n*g zijn er eens
en voor goed een einde aan te n>--

Die S.D A.P-er was ontzet van verba-
zing' en afscle

Pat wos er dus een, bij w*e nog men-
schelijkd gevoelene tot uiting kannen ko-
„,en " „Vrije Roe '

Brieven uit Zwitserland.
XXII

De strijd verscherpt zich. Reeds e
tijd waren stakingen en demons
do orde vau den dag. Dal de nood
anderen uitweg dan een verscherpten su\„d
over tiet, wordt weer bet duidelijkst ge-
demonstreerd door het feit, dat reeds een
paar sterfgevallen door ondervoeding, be-
kend zijn geworden. Kn hoeveel ste.ige-
vallen, waarvoor andere oor/.aken wor-
den opgegeven, zullen er met am doze
ondervoeding ie wij»ec Mja?

De arto&lers in Lugano hebben to. hot
wapen, de algemeene werkstaking, gegre-
pen. Deze staking is uïtsïokend doorge-
voerd, maar met een compronusge.i.
In Biê»^l*)ben de „Revolutionaire
bunjehen" — toen de parij he. sen niet
gaf — de arbeiders tol een d.
voor de gemeenteraad opgeroepen,
zij het provocerend optreden van de
brandweer, dio dadelijk ecu waterstraal
op de massa richtte, kwam het to. e li-
stige siraatgeveehren,' waarbij jm

hulp werd ingeroepen. De arbeiders lieten
zich niet als een rroep slaven na'spu ten
en afranselen, en het gevolg was, datv.n
de poUUe ei* militairen er bijnagcea enkel,
zonder verwonding n afkwam, terwijl am
den anderen kant één doode en vei
tv.n gewonden alsr slachtobers van da
Schietpartij vielen. Ook hier verklaarde da
partij weer niets met de rello,;ei' *.
i.en to hebben. „Da nood» ca de bonding
der heerschende Wassen heb'con er echtor
de aanleiding too gegeven" Waarom toeft
do partij dan de actie niK ingezet en kwam
zij eerst nr.et haar actie toen do anderen
voorgegaan waren ?

Wij r.oct n hei herhalen, ondanks alle
verklaringen rust de verantwoordelijkheid
voor de.se voorvallen ook mee op de
partij, die de massa to lang op leiding
heef; laten wachten.

Na deze nissen heeft de re^e>
ring he;. offensief tegen de arbeiders ge-
opend. Het antwoord op de kre en van
het hongerende volk was duidelijk -. Ma-
chinegeweren en gevangenis. Het begin
met een aanval op de sold.tenorganistt es
De gonoraal verklaarde, dat geen enko' 3
actie van deze organisaties geduld /.al
worden. Hei oprichten! van organisaties
blijft dus, volgens do*e legerorder fe le-
lijk geoorloofd, maar elk optredm
krachtig onderdrukt worden- Natuurlijk
zal dc maatregel wet het krachtigst op de
revolutionairen toegepast worden, vaat
de burgerlijke soldatenvereeniging.n. sys-
teem : mobilistiüeciubs S.D.A-P.. zijn niet
zoo gevaarlijk. De partij-pers beanl
deze aanval met de raad', zoo noodig, de
or-gan'saürs op onweltige wijze in te rich-
ten en de actie geheim te voeren.

Eon tweede aanval van de dienaren win

het kapitaal was onmiddellijk tegen
uitgever van „Donatn" gericht. Guilbeaux
is wegens „schending der netiiraliiei'
vangen genomen Waaruit sijn nv

it, weet geen mms»* ca ov.r de
heele zaal wordt ecu pi.si wijgen
bewaard. Is hier misschien een waak vaa
do Fransche regeering in het spel ? Voor
de levensmiddelen moeten wij onze wes-
telijke buren ook te vrind houden en ah
het tegen de revolutionairen gaat, is de
Zwitsersche rggeering gauw voor een
vriendendienst to vinden-

ftit alles was echter nog maar
voorspel van de dingen, diakomenzo

Den I2en ,)uli heef, do Bondsraad
nend op baar generale volmachten,
aantal bepalingen in het loven» gi:t»>
waardoor het „vrijo Zwitserland zijn so-
e'taltstcnwet gekregen heeü Om des* ho-

en — die alle vrijheid vanspi
schrijven en de:nonHtreeren met étn Blagf
opheffen, te inoiveeren, dart deregeering,
behalve op dc „onlusten' 3 te Ztirich, Ba-
mi en Biel, ze lis op de algemeene werk-
bt.t'-ting in I.ugnno wijzen. Pair deze sta-
king, ondanks allo provocatie van bur-

o en militaire zijde, /Ouder
ordeverstoring verloopen Is, i-,e'-< ekent het
aanhalen van deze s-a'.ing a's
een even groote adiaan-elooéberd, als da
heele reeks bc

Hes Is ronduit net voorn elk
c te

ie Bondsraad tl t do
i nlfe rn ogen !te

aanpakken en geeft de kantonsro-
i i In to

'i Natuarüjk idlng,
aoè ooodWi troepen beschikbaar ■stat.ra.

en als dat niet helpt, dreigt de Bonds
raad met interventie van de Bondsioge*
ring-

„Volgens art. I van hei besluit- vaa deiBondsraad zijn do kanionsre^eering n be
voegd het houden van openbare vergal»
ringen en demonstraties aan de Ui»
ming ca couiraie oer politie te onderwar,
pen, samenachofingen ie verbieden en ia
verstrooien. Naast deze maatregel-n kun«
nen natuurlijk ook nog andere in aan-
merking komen als b.v. het verbod vaa
agi#tJe-gea--briften, strooibil.ïö'.lpu en pla<
katen uit to geven, ie verspreiden of toni
te dragen, bet verbod van wapens, enz.

liet besluit spreekt a'leon van bui.engo-
wono maatregelen tot bet handhaven vaa
de orde en rust. liet blijf; dus aan da
kantonsre;eeringen en om te be-
slissen -wetko n-aatr geen de toe
eh-'cht."

Art. 2 bepaalt de giraffen* we'-e op bat
overtreden v,m deza bepaling gest id zijn
Overtredingen of aansporing daartoe,kun-
nen mot gevangenisstraf tot 2 jaar ot
boe e tot 500 D Fr gestraft ".vo.len \o»r
zoover geen zwaardere sraf'on in n inper-

king komen. 1) la buitenlanders, AA- na-
tuurlijk weer eene als zondebok moet-n
dienst doen, worden nog e&ivi ex ra met
uitwijzing bedreigd-

Po bepalingen treden onmiddellijk in
kracht en de Bond-raad bes;ist het tijd-
stip, waarop deze eventueel w-er b.,lea
werking gesteld worden.

Hier hebben wij dus op de vraag om
meer voedsel antwoord Het Jointpracris'-h
iiiorop neer, dat de van beleg over
heel Zwitserland is a'gekondigd. Dat da
macht bij de kan'onsregeericsen berus^maakt do zaak niefs beer. lets dergelik9kennen wij in Holland ook wel ui ,1a
practijk van de »e ri'olUe bevelhebbers.

Wij moeten nu afwachten wat de partij
en het agitafSeeomité zoden doen- Deaaa-
val van de regeering escht eea krach:i|
antwoord. Dit antwoord zal de toetasteerj
voor da revolutionaire waarde en kraehi
van do Zwitsersche arb-id-rsbeweging zijn*

1) Overtredingen tegen militaire iro.pe»— dio de ordo handhaven — en van be>
palingen van militaire kommandinlea val
len in Zwitserland onder het nflikafterecht

Zürich, 12 Juli 'ï& - v. d- F-

Waar onze suiker blijft.
De „Vorwnrts" klaagde dozor dagen, dat

'icrlnlf pond suiker, welke aja aan-
vulling voor het verminder le hroodranlsoen
zouden worden gegeven, wel voor de maana
Juni zijn verstrekt, doch in de maand Juli
zijn achterwege gebleven. Door verscheide-
ne hinden -werd reeds het bericht verspreid,

i rantsoen suiker slechts é<jnmaal zoa
worden verstrekt. Daar dit bericht onder d»
BcrlijnsOhe bevolking groote onrust te voort
schijn beeft geroepen, eischfo de „Vof-
,t rs', dat de autoriteiten onmiddellijk tot
d*-distpboWfl van het beloofde snikerrantsoon
?!il3en overgaan en bekend zullen maken aaa
aaa welke oorzaken de vertraging Utew ("
ten. Het blad veronderstelde echter, dat de
antoritei.cn door lichtvaardige beloften ver-
wachtingen gewekt hebben, aan welke zij
niet zullen kunnen vodoen.

Inmiddels is er blijljiaar raad gesci-aft.
Men heeft zich gewend tot den vriend, die
al ;:oo vaak als redder uit den nood te

ii gekomen, zij het met opoffering van
aiangen der eigen bewolking: men U
rosthi'.ma .gegaan en deze hooit on-

het Kederl. volk van al zi ;-

kcr beroofd om d!e aan het DnU^oiie in*«
.i-*!..0 te kunnen geven,

Reicht.
Correspondenten worden er. Wjherhatl^

ff gewezen:
1. nat eopie elcehta aan *én kant vai

b-t papier mag worden beacfcttTaa;
2. dat „berlchien" het best op briefkaa*

teil worden geschreven; doch daa voor elli
bericht afeebtn een briefkaart en ges»
9er t a ;

3. dat niet geplaatste eopln aiet wordt
teruggezonden ;

4. dat brieven en*, voor do redaadaaaa
de redactie rootten wordsn geadrea
"eord. en nïat aan da adiilnhrrade.



„DeTribune" en het Duitsche
en Engelsch-Amerikaansch

Imperialisme.
Vóór de verkiezingen zond Gorier ons

net volgeMe, dat wij Mk om ons ant
Sf-iord, eerst titans kunnen plaatsen:

I.
Tk wil plenr.ee nog een sloc-woordi

i ep het stuk van do Redactie van
26 Maait tegen mij-

Dit s'.u'rt . was voor mij zeer teleur-
■_t«üend. Ik had gehoopt door een uit-
voerige uiteenzetting van raijn mcen'uig
over, het Engeisch-Amerikaanscho Impe-
rialicine de redactie er toe te 'brengen
eindelijk klaar en duidelijk de hare te

"». Dit is- niet gelukt. De redactie
len strijd ovt-r dit voornaamste

stelt he» vooi atèolnüjne
iig van ue bare afwijk*-Dij

.»- .; ■>. (èp dit ccno punt sta ik.-;:,. over da redactie. En, daar
leriajisme in het algemeen
kan zonder he; Engclsch-

c tmpexi te bestriji
dei;, in de bestrijding. van het
Imperialisme in be? algemeen tegenover
de Redactie.

i- de strijd ti Imperialisme
bei middenpuni is n strijd tegen
het kapitalisme, en daar er niets ver-
derfelijker is voor het proletariaat dan
verdoezeling of duisterheid op dit punt,
31-11 ik dus nog ern^ geherp deverschillen

hen mij en tic redactie aangeven.

Pc Redactie bestrijdt het Engelbch-
Amerikaansch Imperialisme zoo goed
ais niet.

En nooit zoo scherp als bet Duitsche.
Ik daarentegen acht het de eenig juiste

proljptarische politiek om, zij bet dan
ook niet even veel malen torn de
eigenaardige positie van Nederland tegen-
over het Duitsche Imperialisme), toch
even scherp het Engelsen-Amerikaan-
sche te bestrijden.

©e Redactie bestrijdt het Engetech-
AmerikaaßsCbe Imperialisme nooit
grondig.

ledere lezer der Tribune weet wat nel
Duitsche Imperialisme wü : de bebeer-
sching van Midden-Europa, van Europa,
van een dcc! van Azië, en daardoor ten
f lotte de wereld. Honderdmaal stond in
de Tribune „Van Vlaanderen tot Bag-
dad" . Maar wat het Engeiseh-Ametri-
kaansche wfl, juist, precies, scherp er,
1 ii. oerig uiteengezet, dat zoekt men er

rgeefe.
Dat vond men er slechts éénmaal in,

n.l. in mij n artikel vun 22 Januari,
waarin weid aangetoond, dat Engeland-
.Vereenigde Staten met hun zoogenaurnden
-Volkenbond", en hun ..zelfstandigheid"
en „zelfbeschikkingsrecht" der naties,
aiets anders bedoelen dan het Europee-
sche Vastelnn'l in staten en stnaèjes to
verdeelfn en op dio wijze zwak te
honden, zelf de overiuacht daarover t'
krijgen en zoo de heefschappij over
Azië, Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika,
le wereld.

Ol Duitschland of Engeland Vereenigde
Staten winnen, of de overwinning van!
de een ot van de ander nadeeliger is!
voor de proletarische revolutie, dat doet |
er voor deae vraag : of de propaganda j
tegen het Imperialisme in de Tribune I
'grondig is, niets toe. Zij moet gron-'
dig. zij moet principieel zijn, tegen
beide linperiaHsmen. De propaganda,
«ter Tribune is dit niet. 1)

. De Redactie der Tribune zwijgt niet
alleen gewoonlijk en is niet alleen niet
grondig over liet Engelsch-Amerikaansch
Imperialisme, zij hult het ook in een
mysterieus half-duister. Met vage aan-
duidingen, met vage omschrijvingen

>«preekt zij er over. In plaats van scherp.
en klaar zijn doel, middelen en gevol-

!gen aan te geven, laat zij door-
schemeren dat het iets „anders" wil.

1) Het is. natuurlijk mogelijk dat er
rwel eens een juiste opmerking tegen het
Eng.-Am Imperialisme in do 'J ribune
stond. Maar geen systematische bestrij-
ding.

Zelfs" op mijn artikel waarin ik aan-
toonde wat het doel yan" ïGöjgeland-Ver-
eenigde- Staten is, en dat dit doel even
laag, even grof-kapilalistiseh, even ge-
vaarlijk voor het Proletariaat is als dat
van het Duitsche, zelfs op dat artikel
gaat de redactie niet klaar in. Is zij het
er mee eens ? "Waarschijnlijk niet, want
dan was het haar plicht geweest dit doel
van Engeland-\Tereenigde Staten al lang
aan haar lezers eenbaar te maken. Ia
zij het er niet mee eens ? Zij zegt het
niet. Zij hult het.Ei-gelech-Arnerikaansch
Imperialisme ook nu weer in een schemer.

Maar de Redactie stelt het bovendien
telkens, dikwijls, zoover er uit haar on-
duidelijke woorden iets op te maken
valt, voor, alsof het Engelsch-Ameri-
kaansch Imperialisme bister is dan
het Duitsche.

Dit zon uit vele plaatsen te bewijzen
zijn. Zoo noodig zal ik die in eennieuwe
polemiek tegen de Redactie nog aan-
brengen. Nu kies ik er slechts één : doplaats waar zij de imperialistische poli-
tiek van Duitschland en die van Ame-
rika-Engeland bespreekt tegen Polen. 2)
Een der voornaamste vraagstukken, mis-
schien hel voornaamste in Oost-Europa.

De Redactie stelt daar dc oplossing
van het Poolschevraagstuk door Duitsch-
land en door Wilson tegenover elkaar.
Duitschland wil het regelen alleen meï
zijn bondgenooten, EngelanJ-Amerika op
een algemeen congres als algemeen, als

klbeeret-her-
En de Redactie der Tribune prijst

Wilson om dit streven. „Hij heet", zegt
zij, „historisch en redelijk gesproken ge-
lijk3. Dit, zooals gewoonlijk zonder éér»
woord van kritiek, in den mond en ven
het standpunt van een revolutionair, kan
niet anders beduiden dan lo'.

Nu, wie dit streven van Wilson prijst,
bevindt zich omtnmt de helft van het
Wereld-Imperialisme nog in oen sche-
merdonker.

Want zeker is he de bedoeling vanDuitschland, om, door de Poolsche zaak
"en onderonsje van Duischland en

Oostenrijk te maken, Polen te onder-
werpen. Haar wat is het doel van En-
geland en van de .Vdreenlgde Staten
mei bun algemeen, alle vragen bespre-
kend, congres, met hun TP^Cdesonder
handelingen en vredesvoorwaardlen, die
een werkelijk universeel en nlles om-
vattend karakter dragen'3 ?, zooals do
Tribune, ook weder prijzend, yegt ?

Dat is niet anders dan op dat con-
Polen, en zooveel mogelijk andere

I o oj-oes-the landen, to maken autonoom
en zelfstandig.

'Dat liü't mooi, n:et waar? en is voon
alie liefhebbers-, van „demokratie" ver-
lokkend. ■

Maar ongelukkig verblind k hij, dia
gelooft, dat dit een betere oplossing zou
zijn dan de Duitsthe.. Want wat scbnalt achter doze bedoe-
ling ?

Zooals ii zeide. er schubt achter dat
Engeland-Aïner.fka Poïfen en zoowel
mogelijk andere Europoesehe (en ook
eenige Aziatische en Amerikaansche)
naties „onafhankelijk" willen maken om,
ze te maken zwak. Om ze te maken

tot leden van een sterk verbond
van Europeesehe volken. Om ze tema-
ken tot strijdobjecten van hun buren en
daardoor ook oorzaak van eeuwige go
schillen tusschen deze. Om dc sta en
vnn Europa tegen elkaar te verdeden.
Om op deze wijze alle Europeescbe
■sinten te maken niet Opgewassen tegen.
Engeland-Amerika. Om op deze wijze
zelf de macht over het vasteland van
Europa te krijgen. Om op deze wijze
de heerschappij over Azië en Afrika,
over de wereld, te^ bemachtigen.

Nogmaals : Wie dit niet inziet, wie
meent, dat het Duitsche iruperialirsme
met zijn doel gevaarlijker voor het pro-
letariaat zou zijn dan het Engelseh-Amerikaaneche, dat d't „redelijk gespro-
ken gelijk zou hebben tegenover hetDuitsche", heeft van het Wereld-Irape-
rialisme nog niet alles, nog slechts dehelft begrepen.

De Redactie noemt mijn voorstelling,
dat dit het doel van Engeland-Amerika

2) In het nummer yan 16 Febr. IDIS.

zou zijn en dat dit zal gebeuren Jilg
deze beide 'winnen, fantasterij. Maar
doel en gevolgen van een overwinning
Van Engeland—Vereenigde Staten kun-
nen geen andere zijn, want zij volgen
vis het wezen van. het kapitalisme en
Imperialisme, en uu de wereldpolitiek
van Engeland en zijn Dominions en
van dc Vereenigde Staten.

Trouwens, de Redactie geeft zelf dik-
wijls wèl de gevolgen en he-t doel van
het Duitsche Imperialisme aan, die toch
ook nog grootendeels in de toekomst
liggen, en van den uitkomst van den
oorlog afhangen. En dat, is dan geen
fantasterij ! Maar als ik hetzelfde doo
voor het Imperialisme der Geassocieer-
den, is dat het wel! Wat kan duidelij-
ker de eenzijdigheid der Redaclie en
haar voorkeur voor het Engelsch-Ame-
rikaansche ImperifSSEme bewijzen dan
dit!

Neen, de Redactie weet zelf geen
ander doel van het Engelsoh-Ameri-
kaansch Imperialisme. Zij stelt tegen-
over mijne, geen duidelijke opvatting
van baar zeive. Zij zwi.^t over het doel.
In haar verblinding voor het Imperia-
lisme der Geassocieerden, stelt ze hét
als iels hoogers voor dan bet Duitsche
en schij n t, terwijl zij zelf niet dui-
delijk spreekt, waarachtig te gelooven,
dat er een demokratisch Imperialisme
bestaat, dat de onafhankelijkheid van dg
Europee,?.: he (misschien ook van de Azia-
tische, Afiïkaansche en Amerikaansche?)
naties, zou willen en kunnen tot stand
brengen.

Deze zaak is hoogst ernstig, want
zoolang dit geloofd wordt, zoolang de
Fransche, EngeJeehe, Amerikaansche,

'Belgische, enz. arbeiders, »o misschien
langzaam aan nu ook de leden der S-
D. P., denken dat hot Engeisch-Aaeri-
kaansch Imperialisme ook maar een
haar beter is dan het Duitsche, zoolang
komt er geen eenheid van het proleta-
riaat, geen Nieuwe Internationale, en
geen eendrachtige strijd van het we-
reldprotetariaat voor de Revolutie der
Wrereld. i '.

Daarom hierover nog enkele woorden.
Wilsons doel : zelfstandigheid van

alle naties van Europa en een wereld-
bond van volken, is ten eerste onbe*
twistbaar onmogelijk. Want de belangen,
van al die volkon zijn verschillend en
er zijn zeer machtige onder henen zeer
zwakke. Het moet onder het kapitalis-
me, zooals het nu nog is.zooals het nu
nog verdoold is in nationale kapitalis-
men, tot overheeiw-hing en onderdruk-
king voeren. Dat kan niet anders.

Het is bovendien huir-heïarij. Want
het belang van de Vereenigde Sta-
ten-Engeland Is , dat geen enkelemacht
op het vasteland van Europa sterk
wordt. Hun middel om dat doel te be-
reiken is, na de vernietiging vnn
Duiisehiand's macht, de zelfstandigheid
van alle volken. Tie zelfstandigheid is
dan echter maar een schijn, want zij
maakt de naties ju*! ckonomisch en po-
litick aan Engelarid-Vetroenigde Staten
onderworpen.

De waarheid is dus' deze: Er he-
s.ta a t onder het Imperialisme geen
zelfstandigheid. Wint Duitschland, dan
ontstaat er een Volkerenbond van Eu-
ropa, waarin de volken niet meer zelf-
standig, maar eenvoudig aan Duitsch-
land onderworpen zijn. Winnen de Ge-
associeerden, dan ontstaat er een ■Ver-
houd van Nalifli, waarin allen zooge-
naamd zelfstandig» maar allen, behalve.,
Engcland-Vereenigde Staten, zwak en,
door hun zwakheid, aan deze beiden
onderworpen zijn.

Het doel van beide Impcrialismen is
dus precies hetzelfde: Overheersching,
Onderwerping der Volken, Beheersching
der Wereld, Wereldmarkt, A.leenheer
schappij. En, van kapitalistisch stand-
punt gezien, het doel en de middelen
van beide, zijn precies even „redelijk",
zij hebben „historisch en redelijk ge-
sproken", beide even groot gelijk. Maar
van socialistisch, proletarisch standpunt
hebben ze beide evefl groot ongelijk J.

Duitschland' vermoordt ruwweg da
zelfstandigheid,, Engeland—Vereenigde
Staten laten ze in schijn beskan, maar
dooden ze in werkelijkheid.

Het verschil is schijnbaar, niet
werkelijk.

Het ' verschil tusschen het Duitscha
en het ÊngelsckAmetrikaansehe Impe-
rialisme is van denzelfden aard als dat,
tusschen Conservatief en Liberaal, tus-
schen Absolutisme en Republiek, tus-
schtn Autokratie en Demokratie. Onder
het Imperialisme is er tusschen deze
echter alleen nog maar een verschil in
3chijn. Zoo is er tusschen het Imperia-
lisme van een reactionairen, absolutisü-
schen, autokratischen en een liberalen»
republikeinschen, demokratischen staat in
der daad geen onderscheid.

Werkelijke zelfstandigheid is nietmeer
te bereiken onder het kapitalisme, noch
onder een demokratie, noch onder een,

autokratie. Het kapitalisme, het Imperia,
lisme leidt onder beide tot onderwerping
der volken.

Het is juisc het eigenaardige dat het
kapitalisme oolc omtrent 6e:e vraag in een
slop geraakt is, waar het niet uit kan.

Alleen het Socialisme kan dezevraej.'.
als zoovele andere, oplossen.

In de binnenlandsche politiek devoor-
keur te .geven aan liberaal boven con-
servatief of klerikaal is nationaal refor-
mïs-me. In de internationale politiële de
Demokratie te stellen boven het Abso-
lutisme is internationaal reformdsme.

Het is het opwekken van de gedachte
bij de arbeiders, dat een deel van het
Kapitah'eme, de DemiokrjaUe, tot „her-
vormingen", tot het oplossenvan vraag
stukken in staat is, waartoe alleen het
Socialisme in staat is

De 'zaak waarop het voor het inter-
nationale proletariaat aankomt, is juist
in te zien dat beide Imperialismen ge-
lijk zijn. in hun doel en gevolgen even,
verderfelijk, zich dan door dit in-t
zicht te vereenigen, en beide tg
verslaan-

Evenals hij, die in de nationale poli-
tiek Liberaal stelt boven Klerikaal, da
eenlieid van Eet! nationale proleariaat
verhindert, zoo verhindert hij die het
Engelsch-Amerikaansch Imperialisme stelt
boven het Duitsche, de Eenheid yan het
internationale proletariaat.

DE AFVALLIGE.
7) (Slot)
Hen morgen ging zij ook niet naar

haar werk. Hit was een ziekte zooals zij
nog nooit bad bijgewoond Koorts en de-
lirium daar kon ze bij, maar dit wasirnaltdnnigheSd. Zij vrok de dekens weerover hom heen en stuurde Jennie naarden dokter

Tc«ri doze kwam 3liep Jöhuny heel
■ra-jlïg en rustig word hij ook -wakker enHei zich rlen pols voelen— Hij mankeert niete, zeide de dokter.Er? verzwakt, dat ia allee.— Hij ia altijd zoo gewee3t, antwoord-
de zija moeder.— Ga nu maar Been, mosder, en laat
jP»il uitslapen.
f Johnuy «prak heel bedaard eu even
Jjediaard draaide hij zich weer om en
jjing slapen.

" Om tien uur werd hij jakkeren kleedde
«dch aan. HIJ ging naar de keuken wair
hU zijn moeder vond met eon verschrikte

op het gezicht
.— Ik ga weg moeder, zeide hij, en ik

kom n goedendag zeggen- Ze wie p haar,
boezelaar over haar hoofd en ging op-
,eens zitten hullen. Zij wachtte geduldig.— Waar ga je heen, vroeg ze ten
laatste, terwijl zij haar schort van haar

deed en hem aankeek met een
a*e!agen gezicht, waarop nieuw sgjerig-

d te lezen stond.— Ik weet het niet, overai.Terwijl hij eprak deed de boom aan de !

overkant van de elraat zich aan zijn
geestesoog voor In verblindende sehi-to-
r'ng.

Het beeld ging juist onder zijn oogle-
den schuil en hij kon he 1 zien telkens
wanneer hij wilde,

—i En je werk, vroeg zo met trillende
stem.— Tk ga nooit meer werken.— Mijn God, Johnny, klaagde zij, zeg
v.ooiets toch niet.

Wat hij gezegd had, kwam haar ala
Gonslaßterïng vtoor. Zooals een moeder,
die haar kind God hoort verloochenen,
zoo was Johnny's ntceder geschokt door
zijn woorden.— Wat bezie!! je toch, vroeg zo mei een
zwakke poging om een gebiedende toon
in haar stem te leggen— Cijfers, antwoordde hij, alie.naal cij-
fers. Ik heb deze week veel gerekend en
ik sta er versteld van-— Ik begrijp nie>, wal dat er mee te
maken heeft, stotterde zij. Johnny glim-
lachte geduldig en zijn moeder voelde ee nschok door haar leden gaan, toen ze zag,
hoo zijn gemelijkheld en prikknlbaarheid
geheel verdwenen waren.— Ik zal It u zeggen, zei hij. Ik ben
doodop. Wat maakt mij zoo vermoeid? Het
bewegen. Vanaf mijn geboorte heb Ik het
gedaan. Ik ben 't zttt en ik doe het niet
meer. Denk u maar eens aan den iijd.da,
ik in de glasfabrlek werkte Ik maakte
driehonderd dozijn flesschén per dag. Nu
reken -ik, dat ik voor ledere flesch tien
verschillende bewegingen maakte Dat la
zesendertigduizend per dag. Tlen dagen,

di'ieb,onderdzestigduiznd bewegingen. In een
maand dus één millioen tachtig dul/end-
Keken nu die tachtig duizend niet mee— hi.i sprak met de behaaglijke weidad g.
heidszin van een philantroop — reken dua
die tachtigduizend niet mee, dan blijven
er nog één millioen bewegingenper maand
over, dat is twaalf millioen per jaar.

Aan de weefgetouwen maakte ik twee-
maal zooveel bewegingen. Dat was dus on-
geveer vijfentwintig mUUoen per jaar en
het lijkt mij of ik op dio manier al een
millioen jaren ge-.vorkt heb.

Nu heb ik deze week heelemaal nietje,
werkt. Ik heb urm en uren lang ge-n
bewegingen gemaak:. Ik kan u zeggen,
het was heerlijk daar zoo te zitten en niets
te doen to hebben. Daarvoor ben ik nooit
gelukkig geweest. Ik had er geen tijd
voor. Ik wag altijd maar balg. Dat is
niet d«manier, om geliukkig le worden.
En ik zal er niet meer mee beginnen. Ik
ga nu eens nitrtts en <-n uitrusten en dan
.vrer uitrit-— Maar wat moet er worden van Will
en de andere kinderen'? vroeg ze wan-
hopig— Dat is het: '» 3-3' en de andere kin-
deren, herhaalde h'.-■

Maar er was geen bitterheid in z:.'n
stem. Hij kende reeds lang zn moeders
roorüefdo voor de jongere broer, maar
de gedachte eraan gaf hem geen wrok
meer Niets kon hem meer schelen. Zelfs
dat niet. Ik weet wel moeder, wat voor
plannen u met Will hebt — hem op school
houden om hem boekhouder te laten wor-
den. Maar bet te niet noodig, Ik schei er

uit Nu moet hij gaan werken.— En 'dat, nu ik je groot gebracht heb
op de manier, zooala ik dat heb gedaan,
huilde zij, terwijl zij zich weer met haar
schort bedekte en het over eten anderen
boeg gooide.— U hebt me nooit groot gebracht, ant-
woordde hij met droevige welwillendheid.
Ik heb mezelf groot gebracht en Wüly,
■moeder. Hij Is grooter dan ik en zwaar-
der en langer. Toen ik klein was, denk
ik, dat ik genoeg te eten heb gehad. Toen
hij kwam en een kind was, werkte ik en
verdiende voor hem ook de kost. Maar
dat is ageioopen. Willy kan gaan werken
evenals ik, of hij kan naar de hel loopen,
het kan me niet'schelen. Ik ben moe. Ik.
ga nu heen. Wilt u m© niel goeden dag
zeggen ?

Zij gaf geen antwoord- Het schort be-
dekte nog baar gezicht en ze huilde. Hij
bleef even in de deurpost staan.— Ik weet zeker, dat ik alles zoo goed
mogelijk gedaan heb, snikte ze.

Hij ging de deur uit en de strant op.
Een ziekelijke verrukking kwam over zijn
gelaat bij het zien van de eenzame boom.— Nou doe ik niks meer, zeide hijtot
zichzelf, half overluid, op kreunende toon.
Hij blikte peinzend op naar delucht„ maar
de schitterende zon verbijsterde en ver-
blinde hem.

Het was een " lange wandeling, die hij
ondernam en hij liep niet vlug. Hii nam
zijn weg langs de zakkenfabriek. Het ge-
dempte geraas uit de weverij bereikte zijn
oor en hij glimlachte. Het wa3een vrien.
deüjke, kalme glimlach. Hij haatte nip-

mand, zelfs niet de eampende, gl6l^*
machines. Er was geen verbittering in"^nitels dafri een. buitengewoon ver'»01'
naar rust. A

De huizen en fabrieken werden 6CP^rfgcher en er kwam meer open ruimte
mate hij verder ging. Op t laatst l}®e4de stad achter zich en wandelde bijilJ jjjj
lommerrijke laan langs de spoorbaan- $
liep niet als een mensch. Hij zag ei"
uit als een mensch. Hij was een ve*»1 gf
ming van eon mentichelijk wezen H«*
een misvormd, ziekelijk en onoogelijk
leven, dat daar langs den weg wano^j,
als een zieke aap, met elaphangendc
men, vergroeide eenouders en .f^jl
borst, vreemd en schrikaaniagend- Hij * .^voorbij een klein spoorwegstation en 8
onder een boom in het gras liggen- ,^
geheelen middag hlee' hij daar. SómB-.^bij in, terwijl in zijn slaap zijn BP' jjij
trokken Als hij wakker was, Ia&
doodstil en keek naar de vogels of *
de lucht tusschtn de takken van de
men boven hem. Een of twee keer "\^ï
hij hardop, maar zonder dat er iet*
dat hij gezien of gevoeld had en da1
lach veroorzaakte . e jtal

Na de schemering in de eerste don*'
van den nacht rolde eên go«icrcntrel"o^|
station.binnen. Toen de locomotie"
op een zij-spoor bracht, kroop J° ,gji
langs den trein. Hij trok een zijd©ot__gen
van een ledige, overdekle goederenden
en onhandig en vermoeid klom hij -oow
Hij sloot de deur. De locomotief
Johnny was gaan liggen en in de <*o fc
nis toog eea ailmiaeb ov«t zijn go|B

Tooneel.
Grand-Theatre.

„BOKKESPRONGEN"
van Möldau.

Dezo Duitsche klucht is niets betier of
slechte* dan de vele. van die dingen, welke
beoogen het publiek te toten laohen. Op In*
houd, vaak niet eens oorspronkelijk, kopt*
het niet aan, als men maar lacht.

En daarin is men geslaagd, want om do
verschillende tooneeltjee werd braaf geüachen
en vooral het einde van het tweede bedrijf
had succes.

Er werd, voor zoover de wajrmte het toe-liet, met „vuur" gespeeld on van het ge-
ze^chap waren het speciaal Jurgene en
Timroth die den lmchlust van h«t publiek
prikkelden. 9. V.

VervolgNieuwstijdingen.

Amsterdamsch Nieuws.
Revolutionaire Sooialisten.

De afd. Amsterdam der Fed. van Rev. So-
cialisten houdt heden, Maandag, avond een
buitengewone huishoudelijke vergadering in,
het lokaal „Handwerkers Vrlendenkjipg",
groote zaal.

Pl. Rev. Soc. Comité.
G-edelqg.-vergaderlng hedenavond half ne-

gen, op het buTeau van het P.A.S., Rozen-
gracht 164.

Actie van gemeentewerklieden
voor meer lons.

Do drie samenwerkende organisaties van
gemeentewerklieden beleggen eik een leden-
vergadering, op welke de noodzakelijkheid
der gevraagde loonsverhooging vaa 10 cte.
per uur zaj worden aangetoond.

De Amst. Fed, van Personeel tn Openb.
Dienst vergadert in „Fraecati", O.Z. Voor-
burgwal 304, spr. Ó. J- A. Weseelrngh ;
do R.-K. Bond van Personeel in openbare

lichamen in het gebouw der St.-^ie.
lea-verecniglng, Stadbouderißkad*, *Pr'p«J|
FaVia£uS; ca Nel. Cbr- Bond " * d
neel in Phblieken dienst in. hst. SeW^den Chr. ffcfkinansbond, &<*»*'*""■* ,
spr. W. Strijbis, «eer. Chr. fla*» J
Traasporfarbeidersbond.

Vacantie-kinderfeest.— —.—■—... —
Het aanvankelijk tekort, ua.tra.ee -j

kening van den penningmees er 't
Vacantiekinderfeest dit jaar s.oo!
een laatste oproep om steun, om-,
in oen batig saldo- De commiss.e »
door in staat nog aaneen 250-t« -
rei (I—4 van elke s.hool) een u °
cantiepret te geven l

In verband mot ingekon.cn k-.acni«»
zouden, kinderen van di&nnnthe»»
uilgesloten zijn bij het V. K- F-, -f',
coniniisóto op alle scholen een onö^
ia naar het aantal kindei-en van**f
bewerkers, dat dit jaar en heUong"
is tneia geweest.

- - v'o*
Op Vrijdag 26 Julf, de iaa.se <H j(j

de groote vaeontie, organiseert $
Amsterdam van den Bond van c,'»e j
derw. een zgn. Stadionfeest „Aan «',,-,
zal zeer waarschijnlijk deelgenote» j
nen worden door alle leerlingen
twee hoogste klassen en de één- en
jarige vervolgklassen van all 9 oj?*l^
«ö bijzondere scholen, voorzoover .
minste de onderwijzers van deze kl*^
zich als geleider beschikbaar steil** j

De voorberachngseomiafssie hoop* .
kinderen een aardig programma, o*
geeostumeerde voetbahvedetjijd — eo „
kleine versnapering ta kunnen aanW*]

Bet feest begint 's middags om ~" J

Gemengd Nieuws.
Toepassing der veiligheifewek.

De minisJer van landbouw ena de*!
de Staatscourant mede, dat men ingang 5
1 Janu. 1 919 de Vellljsiei<kwe» oo* 3
toepassing is op fabrieken en werk|J
sen zonder .krajentwerktuig ol oven,_
in vijf tot en mei negen personen pjj
te verblijven en op bemalingsSnric'Wlnv'

■» » -
De tzaar doodgeschoten?

Moskou, 20 Juli: (Wolff-bur.). D»2gore tsaar is op 16 dezer, krachtens v&v
vaa den Sovjet Jn den Oesai, ie i&**\nenburg doodgeschoten. Een deertet V**
Juli meldt, dat hel geheele bezit van 5
vroegeren tsaaj, van de tsarinnea Alfl**2en Maria en van alle andere leien det^j
fere keizerlijike familie tot het bezit

uasische republiek behooren. fjj|
der vroegere tsarenfamilie, die in R"B*^en buitenlandsche banken belegd ware»»'
geconlistecrd.

Japan treedt op.
IG-emeld wordt uit Tokio, dat Japan

sloot in Siberië tussdhenbeide te te9.
De noodzakelijke maatirege'len, wordep 'troffen. _

Scheepstijdingen.

Binnenlandsche Havens .
DELFZIJL. Aangek. 20 Juli: Brem«P>

Hamburg. J
Vertr. 20 Ju!»: Fimmo, motolrb., .G*

monde. s .;

NItfUWE WATERWEG». Aangek. ?0 M]
Rentier, e., Montreal; 22 Juli: Storw"3

e., New-York. *J,
Vertr. 21 Juli: Haai, bergïngfivaaxtuift $
aühelfing; Consul Olssen, e., Shndy B°\,
VLISSINGEN. Gepass. 20 Juli: Mag»*s^

Fisöher, s., Zeebrugge n. Antwerpe»-

—~ ad V EBT ENT IE H.^
Gemeente Amsterdam»

DISTRIBUTIE VAR LEVENSMIBOELEI.
Dinsdag 23 Juli zal worden verkrijg

festeld op bon No. 7 van de Vleeschkn,
[LAUW C een pond Regecringsvt»"jJ

Van Woensdag 24 Juli af zal op boa »u
verkrijgbaar zijn een half stuk ha«7|)
Zeep (62'/a gram) a B'U cis. of een k*
stang (50 gram) a 4 ets. . i

Burgemeester en Wethouders tan «melu"

BE TKJBIUf-



Laatste Oorlogsnieuws.

Nieuwe vorderingen der
geallieerden.

Parya, 22 Jtili, 's avonds. In den looft'an den dag hebben dc Duitschers, door
krachtige tegenaanvallen, gepoogd devor-,
leringen der geallieerden tusschen Marnei
6n Ourcq te beperken. De FranseJ-Ame-t
ikansche sroepen lteben tülo aanvallen
■an den vijand weerstaan en hunnevor-

en nog uitgebreid, —ij zijn de hoo;,r-
kn van La Croix en Grisolies voorbij-
fetrokken; z ijtiebben het dorp Epieds
toroverd en terrein gewonnen ten Noord-r
oosten van Monfc-Saint-Fère.

■fhsschen de Marne en Reims zijn hevi-,
8° gcveclten geleverd, welke den Duit-
fciters geen enkel resultaat hebben opge-,
bracht. Ho Franschen handliaven hunnelinies inh et bosch van Courton en het-Koningsbosch. Meer naar het Noorden,''"el.ben de Engelsche troepen vorderingen
gemaakt, waarbij, hun 200 gevangenen eu
*H mitrailleuses in landen vielen.'Tea Noorden van de Ourcq en aan het
«ront van Champagne heerscht; groote ar-,
■illericbedrijvigheid zonder infantere-actie.Do Franschen melden voorts, dat ©j
"°c GOOO krijgsgevangenen hebben ge-

De „Leviathan" getorpedeerd.
-Berlijn, 22 Juli:O fückwl. Het Amerikaan-"ehe tröeptijntransportschip „Leviathan" islp den 20slen dezer bij do Noordkust vanlerland tot zinken gebracht.
(De ..Leviathan" is de Mroogci-e Vaerk-ud" van de Hamburg-Amei-^a Ujn, het

«roclete schjip 'der werctkl (M.OOü tpo)
'n een der 91 sahepea die verleden jaariprll in de Amerikaansche havens in be-llag werden genomen).

GEMENGDE BERICHTEN.

Amerikaansche kruiser gezonken.
licu mijl van Five leland is ten Ame-

rikaairiache kruiser vergaan.
Het departement van marine mollt, dat

llöb man der bemanning aan boord warenvan twee stoomschepen, die mei onbekende
Be.-.lemming vertrokken zijn.

De gezoulven kruiser is, volgens een be-r.cht uit Washington, de gepantserde krui-"tr „San Diq^o 3 .
De miuister van marine meidt: De ge-Bonken kruiser is klaarulijyelijk op een,uiiju galoopem. Verschikcodo mjjneni wer-den in den omtrek waargenomen, maar geenenkele duikboot gezien. Van de bemanning

«'orden 48 man vermist.

Nieuwe vliegtuigen.
«aar Reuier meldt, Se gehikt de Brits die.luchtmacht te.k-rt kort over zwermen vannieuwe bombardeèr-vüegtuigen. welke eengroot gewicht aan bommen, macüinege, '.» e ,

'ar^ re *ui tr,-sia-Btukkea 'ot hooger dmm,wo voet kunnen meevoeren. Dit is hoo-ger dan het gemiddeld afweer^e-i^nt reiktL"n do Duitsche viiegeis kunnen gaan Ke.
lyt,e vliegt met groote snelheid, waardoorbet mogelijk fe een ver vei>vi,;d'er4 punt aan
'e vallen en verscheidene malen terug te
keerén o;u nleawe bommen te hater», terwijl
bet alle jachtvliegtuigen, behalve de snel-te,
tenter, zich Dat alsof ze stil s enden-

De Paus en de deportaties.
Zürich. Volgens berichten nit ValjicaanscLe

*ringen zal de Dans opnieuw ten protest
de Uuifoche regeering richten, teg n

de deportaties uit België-
liet protest zou ditmaal zeer stellig wor-

den gelormulecrd, zóod.tt de Duitsche regee-
rtn.s -zal »_,»,«■« toegeven of de "conSüinen-ti.os van een weigert» <d antwoort zal heb-
hen ie aanvaarden.

Kamterbouw in de Ver. Staten.
■do eerste kamferplantage in de Ver. Lta-»n, dio zich bevindt in den Staat Florkia,Jieett verleden jaar 10,000 pond brufo kam.'er opgebraaht. Andere plantages worden

aangelegd. Tot dusver werd de kamfer
.voornamelijk geïmporteerd uit Japan.

Buitenland.
Het ontslag ministerie-Seidler

aanvaard.
Weenen, 22 Juli: Aan het s,lot van de zit-

ting van het Huis van Afgevaardigden deel-de pres dent Gro.;s mede, dat do niinlster-
pre-sident, dr. von Beidler en de geheeSere-
g«ering om ontslag verzocht hebben, dat
door den keizer aangenomen is. (Toejui-
chingen dt.r Tsjechen) en del. de regeering
belast is roet de afdoening der loopende
fcaken.

FEUILLETON

Door duisternis tot licht.
Roman van FRIEDRICH SPIELHAGEN
13)
Bij de woorden van dit jonge mensch tet-

&>n Oswald weder ruimer adem to halen.Xenobi en Czika waren weg, onverecuihig
Waaa-heen, zoo zij slechts uit deze hel ver-lost waren. Hij bedacht zich een oogenblik,
!>f het niet raadzamer zou zijn heen te gaap»,
«onder zich verder met die koorddansers in
'o laten; doch zijn begeerte, nog meer te
vernemen — misschien wel te hooren, waar-
heen Xenobi zich waarschijnlijk begeven
aad, behield de bovenhand, en hij begaf
tioh tevt den man, die hem a-ls het hoofd
fran de troep was aangewezen. ■

De lieer directeur Schmenckel had met de
plooibaarheid, eigen aan zijn ondervinding-
rijken geest, de harmonie zijner ziej, die
Jerstoord was geworden gedurende den strijd,
dien hij zooeven, met eervolle wonden be-

harl verlaten, terug erlangd. Zoodrade eerste aanval van den hartstocht voor-bij was, bezat hij in hooge mate die philo-
eophisehe onderworping, die iemand zidh met
'^aardigheid ia het onvermijdelijke doet schik-
ken en hem gelaten doet zijn zelfs in bit-
Jpre rampen. iDe Heidin was nu eenmaalpeg; daarover langer te klagen zou hem
Jdcchfa belachelijk maken, en het past aan
een edele inborst, te vergeten en te verge-- tt:; ,",.„* rf»--T<s. of mr niets «ebeurd was,

dat hij niot sinds lang had voorzien- — On-
dankbaarheid is 's werelds loon. — Zoo ge-
wonnen zoo geronnen '— heden Snijn beurt,
morgen de uwe! - Zouden wij niet weder
plaats nemen, mijne heeren — directeur
Schmenckel laat zich door zulk een kleinig-
heid niet van zijn stuft brengen — wij heb-
ben nog andere middelen te onzer beschik-
king, dit hooggeschat publiek een zljr.or
waardig kunstgenot aan te. bieden, eu gij
zult zien, dat de voorstelling, die ik moe-
gen met goedkeuring der hooge overheid —wat wil die heer? verlangt gij mij te spre-
ken? Ik ben tot uw dienst! — een direc-
teur moet steeds bij de hand wezen - en
de heer Schmenckel volgde Oswald, die ver-
zocht had hem te sproken, des te liever,
daar de verschijning vaai een elegant . ge-
kdeeden heer, die den heer Schmenckel zelfsin de Groene Muts" kwam opzoeken, een
gebeurtenis was, die niet zou nalaten enig
opzien te baren. .4— Wat is er van uw dienst? vroeg de
heer Schmenckel, toen zij builen -rekomen
waren.— Ik wilde u verzoeken, antwoordde Os-
waAd, mij zoo mogelijk eenig bericht te ge-
von over die Heidin, die naar ik hoor he-
denavond zich uit uw troep verwijderd heeft.

De heer .Schmenckel aarzelde te antwoor-
den; dat verzoek kwam hem verdacht voor;
bij wierp een onderzoekenden blik op Os-
wald, die juist beschenen werd doorbet licht
der lantaarn aan de huisdeur, en herkende
In hem den heer, die Czika had omhelsd.
De heer Schmenckel begreep terstond, wat
hem te doen stond. Dit jonge mensen was

een ontzaglijk rijke graaf, die de mar.ie had,
bijzonder veel belangstelling te toonen in
'Heidens, hun kinderen hun af te koopen en
dergelijke dwaasheden meer. De heer Scronen-
ckel dacht: misschien komt de Heidin terug
en dan kan ik den prijs voor 't kind des
to hooger stellen, hoe grooter de rechten
zijn, die ik er op kan doen gelden.— Hm, zeide hij, om tijd te winden, waar-
om zoudt gij dat zoo gaarne willen weten?— Dat kan u niet schelen, antwoordde Os-
wald; ik wil het verlangde bericht niet voor
niet hebben, dat spreekt van zelf, en hij
drukte den directeur een daalder in de hand.- Ik danll u, hernam de heer Schmen-
ckel, die door Oswald's mildheid in zijnver-
moeden werd bevestigd, ik zou echter
gaarne —— Maar ik begrijp volstrekt niet; waarom
gij er iets tegen hebt, het weinige, dat gij
van die vrouw weet, mij mede te deelen.— Hm, zeide de heer Schmenckel, mis-
schien is dat, wat ik weet, zoo onbedui-
dend niet. Wanneer men iemand dertien jaren
lang lid van het gezelschap heeft mogen
zien —— En ik heb die Heidin dezen zomer te —doch dat doet er niet toe! maar zeer ver
van hier, en alleen ontmoet.— Dat is wel mogelijk, zeide de slimme
directeur; het is heden'-avond niet do eer-
ste maal, dat Xenobi weggeloopen is, doch
zij komt steeds terug-— Keeds dertien jaar? vroeg Oswald, dm
dat verhaal ais goede munt Opnam; hoe oud
was de kleine, toen do moeder bij ukwafa?— Hoe oud? eeide de heer Schmenokel,

nu! toen zij bij mij kwam, h:ul zij neg geon
kind - ik kan dat zekter hei best >\ei, n,
hi, hi, hi!— Gij? zeide Oswald, ©n een riling liep
hem over de leden.— Ja, waarom zou ik dat niet weten? z'.e
ik er dan uit, alsof ecu schoon©, jonge
'deern niet verheid op mij zou kunnen wor-
den; \oo*al wanneer zij door mij haax
kost verdient! ik verzeker u, dat ik nog
Wel andere veroveringen heb gemaakt. Zijt
gij ooit in Petersburg geweest? — doch het
is waar, ik mag daairover eigenlijk niet
spreken. —Oswald deed zich geweld aan en vroeg :
weet gij zeker, dat (Jzika nw dochter is?— Ik durf er geen eed op doen, ant-
woordde de - heer Schinencl^el lachend; maar
dat zi', mijn kind kon zi.tn, on dat ik haar
steeds daarvoor heb gehouden, dat kan i* u
bezweren.— Gelooft gij. dat de Heidin wöder terug
zal komen?— Daar kunt gij zeker van zijn; z/ij hoeft
het nergens zoo good als bij mi .— Maar waarom loopt zij dan telkens weg?— Ja mijnheer! die viroawcn zijn nu een-
maal zoo wonderlijk, zeide de philosophi-
solie heer Schmenckel; hoe beter men zo
behandelt, hoe eer ze ons foppen. Getrouw-
heid en waarheidsliefde moet men bij haar
niet zoeken, en vooral zijn die Heidinnen —

Oswald, die zijn alKeer van dieaman niet
langer verborgen kon, Zeide: wij zullen het
hier maar bij laten; een andere maal spre-
ken wij verder over de zaak.

En bij verwijderde zich methaastige echre-

den.
De heer Schmenckel zag hem een oog-c©>'

blik na, schudde het hooid, stak den daaï«'
der, dien bij nog alüjd in de ha^d had, te
zijn zaïk, lachte in zijn vuistje en keer!*
naar de gelagkainor terug, iv het streelend*
bewustzijn een dominen sukkel bedrogen ta
hebben. Inmiddels was de vrede binnen zoa
volkomen "hersteld, dat de gezamelijke aaa.*,
wezigen in een eenstemmig gezang hel g*"'
liefde volkslied: „bteuw bloeiter een bloem-'
pje,3' aanhieven. .

Terwijl Oswald deze rampzalige meaeoe»
lingen omtrent de wezenlijke ' r w*

me Czika van den wa&rbeidelieveiidcn bee»
Schmenckel vernam, wachtte Frans met on-
geduld op de terugkomst van zijn vriend,
De post had werkelijk den vurig verlang-
den brief zijner bruid sangebwcht, doch de
inhoud er van, de vrees die hij in de laat.
sto da^en geUocslerd had, maar al ie zee*
bevestigd. Sophio meldde in een door hevi.
ge aandoening bijna onlecstbaar Bchriit, da»
naar vader een beroerte had gehad, en dat
de geneesheeren voor het ergste beducht
waren. Op dit oogenblik (verscheiden urenna den aanval was hij nog altijd van zijn
spraak en van alle beweging berooid. Zo*er nog behoud voor haar vader te hope»
was, het kon slechts komen van hem, en
wien zij even groot vertrouwen stelde', aiazij hem beminde.

Het besluit -van Frans was onmiddellijkgenomen, hij bestelde extrapost. ten einde d»naastbijgelegen station van den *r,,ooi'w«*zoo mogelijk nog dieu nacht «e 'eerelktjS

Deensch-iJelandsch verdrag.
Volgens een officieel bericht uit Roijkijavik i

hebben de onderhandelingen, welke over ie,
weVJarzijtdechg ei&atSTeeMcjlijke betrekkingen
tusschen Denemarkon ejx IJsland te Reijk-
javik gevoerd werden tot volkomen over-
eenstemming geleid, watndoor aan fc'.e lang-
dtrrigo mocilijldiedeii eeai einde gemaakt
werd. De overeenkomst werd Za.erdag geba-
kend en heeft van do zijde van IJsland in-
stemming 'on goedkeuring ontmoet. Bij te-
rugkeer der Deensene afgevaardigden naar
Kopenhagen, welke waarschijnlijk in het
midden der volgende weck zal plaats bcj-
bon, zal het verdrag aan de Deensche re-
geering worden overgelegd mo: verzoek
het aan den Rijksdag ter goejke.trrng aan
'e bieden.

De IJslandscne „Alting" werd Zaterdag
geslo.en en zal in September weder bijem-
komon om over het verdrag te bera
gen. Wanneer hel verdrag door de/„Altin#"
wordt goedgekeurd, Hallen de l.'Jsjandscbe
kiezers- er in het openbaar h-an,. stem over
uitbrengen.

Leearing van Amerika aan China.
De regeering te Washington keurde de

leening <ler Amerikaansche banken aan
China gceel, miis China alle uitstaand© lee-

a. intrekt en alle leeningen gegatan-
worden door Amerikaansche, Britsche

Framsche en Japansolie banken. De eerste
nitgifle is. ongeveer 50 duizend dollars.

Een luchtvaartreederij in Noorwegen,
In Noorwegen is een luchtvaartreederij op-

gericht met een kapitaal van 3 millioen
kronen, rr.et den zclel te Chrietiania. Al-
leen Noorsche staatsburgers zullen kunnen
inschrijven op het aandeelenkapünal.

De Spaansche griep te Berlijn.

In Berlijn en omgeving is do beruchte
Spaansche griep thans aan het aJneinen ;
het aantal nieuwe gevallen wordt dagelijks
minder en do ziekte schijnt even snel le
verdwijnen als zij gekfomen is. Hetverloop
was iv de meeste gevallen goedaardig,
slechts bij enkeio personen, vooral bij **"berculoselijders traden bedenkelijke ver-
schijnselen op, die hij zwakke gestellen
tot een langdurige ongesteldheid leidden. De
meer ernstige gevallen bedroegen echter
slecjhts 1 pet. van het totaak Gemiddeld
duurt de ong-esleldheid 8 dagen, bij krach-
tige gestellen slechts vier, en bijzonder ge-
harde naturen slaagden er zelfs In, zich
tegen de ziekte te verzetten en hun dafte-
lijksche bezigOheden, te blijden verrichten.

Het kiesrecht in Hongarije.
Het wetsontwerp betreffende de kies-

redhlltervorming werd met groote meerder-
heid aangenomen.

De Duitsche banken in Engeland.
In het Engelsohe Lagerhuls heeft do rc-

goeriag medegedeeld een gerechtelijken eischte zullen instelden tot. ontbinding der Duit'
sche bankfilialen te Londen. BoiVendieo ia
Itiet de bedoeling van de regeering, ©eu
wetsvoorstel in to dienen, waarbij voor een
zc!;er aantal jajen» na het sluite-u van denvrede d« haropening van banWüialcn zal
warden verboden, wclfccr centrale zich fa <ca
der thans vijandelijke landen bevindt. Ten-
einde ontduikingen te voorkomen zal liet
noodig zijn ook bantken uit neutrale landen
niot toe te lalcn, in geval IVipita&l uit de
vijandelijke landen participeert of onder be-
paalde omstandigheden kan partkipeereh.

Buitenlandsche handel van Spanje.
In de eerste vijl maanden vaii het loo*

pende jaar heeft de waarde van den uit-
voer van Spanjo 332J^ mi]Ike peseta's be-dragen, legen 554,3 3 miliioeu in denzeitden/
Üjd van bet vorige jaar. De waardt; vaaden Invoer bedroeg 218,2 (v. j. 356,4).
miliioen peseta's.

Duitschland en de Russische
staatsschuld.

Bij de thans in gang zijnde economische
onderhandelingen tusschen Duitschland en
Rusland speelt, naar het „Handelsbl." weette berichten, de quacstie der inlosïing van
de onbetaalde coupons der Ku.ssiscl.e
leeningen en der door deu staat gegaran-
deerde leeniugen, zoowel ais van onbetaal-
de uitgelote stukken eea groole rol. Naar
gen eid wordt, is men het te dien aanzien
thans geheel eens, zoodat de desbolrcÉeoide
overeenkomst binnenkort definitief za-1- wor-
den grteekend. Als bedrag, dart aan Duitscl»-
land zal moeten worden betaald; noemt
men, volgens de „Fr. Zeltung', een simvan 270 milHoea mark. In verband net
het vooruitzicht op een spoedige afdoening
zijn do koersen van Russische coupons in
den laatsten tijd in Duitschland weder be-
langrijk gestegen. Men meent, dat dit deel
der overeenkomst zoo spoedig mogelijk zal

worden doorgevoerd en dos niet zal moe-
yen wachten op overeenstemming in zako
dc ftVerige punïen, waarover thans . nog
wordt onderhandeld.

Kroaten en Servlërs.
Vo-igeu een W. E, telegram uit -'.

bij dea aanvang van dc zitting
den Landdag dr. Bouns nae ieded!inge.i ge-
daan over ac stappen van de g-root-1\
sclte part'j ter instelling van een militar

:. Hij las verschillend© memories voor
welke deze partij aan de militaire autoritei-
ten en waarin werd gewezen op de nood-
zakelijkheid van een militaire dictatuur ia
Kroatië, met het oog op do toegevende hou-
ding van de Kroatische regeering jegens
dc Qroot-Servischc agitatie. Deze mededei-
'ingen yfa. den Banus weken groote ver-
ontwaardiging bij do regeringspartij en de

8 afgevaardigden. Paic en
t Verlieten daarop» de zitting. De inear-
d besloot alh door don banus overge-

legde documenten door een commissie te
doen onderzoeken.

Antisemletischeagitatie in Oostenrijk
,it Woene.n verneemt hot JoodscLe cjr-

respondeuUebureau : Keods in de eerste zit-
ting van l«et Oostenrijksche parlement kwam
het tot hevige Anti Semietiech-e scènea. Do
Cbristen-sociuJe afgevaardigde Jerzabek
lichte hcxigc aanvuiien te^en do Joden;
zij dragen de scjhukl van hongersnood en
hebben de vuj«ehe geruchten over keizerin
Zito in omloop gebraoht. 'Daarop onietond
groot lawaai iQ het huis. De afgevaardigde
ytoinhaus riep; „Gemeene lasteraar 1" De
Jooikche afgevaardigde Reizen riep : „Jul-
lie willen tot progrouis ophitsen om de
opwinding van het volk op de Joden al teleiden ; jullie, DuiU;ch-nadonaten hebben
de geruchten over keizerin Zita verspreid
en willen nu de schuld daarvanop de Jodensohuiven. Misschien hebbon de Joden ook
de Spaansche ziekte in het land'gebracht?"

Het rumoer nam toe. Verschillende afge-vaardigden werden handgemeen, en het duur-
de geruimen tijd voordat de voorzitter de
rust kon herstdficn.

Ook dc afgevaardigde Kunlschak heef: in
het raadhuis te Weenen, in tegenwoordig-
heid van regeeringsautoriteiten, ongehinderd
de Ween sche arbeidere tegen de Joden op-
gehitst. De ReiclisiK)St" en andere anti-semitische bladen bevatten dagelijks oprui-
ende artikelen togen de Joden, maai dü
Joodsehe pers wordt door dc censuur ver-
hinderd daartegen op te komen èn over de
anti-somiti3Clio agitaties te spreken. Hen. is
ernstig hovreesd dat wanneer dc autoritei-
ten niet ingrijpen, weüdra in Weenen pro-
grons zullen uitbreken.

Werkstaking in Noorwegen.
Ohristiania, 21 Juli. Ali nellt

dat in vijftien oaabidiabrieken ie Oade het
werk plotseling is gestaakt.

UitOost-Indië.

Maleisch in een Voiksraad.
Ba'avia, 12 Juli. Het gebruik van (U-Ma-

brijschc taal is ottisleel taagettt^an in
Voilke. CN- 1. P. A.)

NederlandendeOorlog.

De „Sterne" en de „Piet Hein"
ito Raat. voor de Scheepvaart deed uit-

spraak fee.r-, "lende de be-cutóng en s'xMi-
diiig van itet aeüechip „Sterne' .

Ijit het gchoudfn onderzok btjkt, dat
het Melerlandsche zeilschip „btrn,: , koo-
wcl voorzien v&n alle kenteekenen harer na-
tionaliteit, door een Du'utcha dva
beschoten, zoodat dc beinamdu.; zich %an

'boord moes: verwijderen ; dat deze
gens in <cc.i open boot aan baat lot Ss
overgelaten en dat de Sterne ' onbeheerd ia
weggedreven, op de klippen bij Ldsirn. 'n
goloopcii en tol wrak geworden

De besêhieling heet. plaats ge-bad in hot
,z.g- vrije gebied, he'.-te:» aMeiCudc 'dijkt nit
de verklaring van don duikbóotcoma »l .
zeit. dat men zich bevond op een "
van 44 mijl Z.W. van' het vaur va.i Dis-
ter.

Le Raad d«"d voorts a'lspraak Lei-
het net man ca muis vergaan van : liet
zeilvisschersvaartnig „Admiraal Piet Hen'
Kw, 23, het zrii'.'.sschc.svr.arti.ig
Kw- til, hee zeiiachdp ' Henarika","he zeil.
vlsscaersvaartuig Maria Johanna''
125, bet zeilschip „Benzina II", he. z il-
vissehersvaartuig „Corneilj, Maria" Sch. -75
en het zeilvisschersvaarluïg ./Maria Gezina
Sch 267.

De Rand is van oordeel, dat dê/.e bcjvj-
pon op verschillende data, op de Noordse j

met man en muis zijn vérgauci; iteeer/.a-u
kan niet met ze'-terheid worden v«s:ge-s'.eltt,
doch de Raad acht he niet onwaarschijnlijk
dat de/.e verband houdt .met d: oórlogaon»-
standigheden.

Uit de Vakbeweging.
Uit de Diamantidustrie.

Verschenen is het verslag nopens te

stuud e.l de verrichtingen vau, den. Ai».
Diamantbewerkersbond (A.N.D.8.) o
tijdvak 1 Januari "31 December

Aaa dit verslag ontleenen wij Let \
de: iiet jaar 1917 l3et zich a
vrij gunstig aanzien. De beirekl
waaxloe nijverheid en handel in I'JlO waren
gekomen, scheen Sn den aanvang van he:
verslagjaar bestemd ie zijn om te zullen
voortduren. Het ke, anj/r.
uit. De Duitsche regeering s.ak een M *,K

in het wiel, door hare aankondügiing, dat ,
3 het weigeren van h.iar vred

bod door de geallieerden op .1 Februari ren
onbeperkt optreden Imrer duikboo.en een
aanvang zou nemen, eoodat in het doorbaar
ais versperd a&ngewzen zeegebied, elk
schip, ongeacht van welke d
oorlogvoerende of neu't waar-
schuwen zou worden in den grond geboord-

Xe;. lag voor de hand, dat deze gelwurte-
nis voor den diamanthandel de stóhi»
sic gevolgen hebben moest - gevolgen, itfe
zich dan ook niet lieten v On/.e
scheepvaart werd ;. dus
ook de trs cl.o. Verbinding met de
Ver. St ,len per ss. van de Holland-A-fneri-
ka-lljn had sijchts ongeregeld en met ztti
lange poozen plaats, terwijl her-
haaldelijk de booten, geladen en wei, to
Roilteriam moesten blijven Ii iardoor

^cn diamant sou-.s veli n on-
g bleven.

Qo verzending van diaiTMini moest dus zoo
goed ad-s uitsluitend via Engeland g<
don. ' Doch ook daaraan «
verbonden,

Om «e beginnen, met", nie.i in Amerika
eopH zich nog vertrouwd maken met de
s*erk gestegen verzckf-r'mt^preii.ie. llc.nec.k
niet zoo gemakkelijk ging. Doch toen deze

digheid daar eenmaal wee «Émvaard,
werd do uitvoer bemoeilijkt docr Let hit-,
dat de verzekeraars op elk schép s
een beperkt risico wilden ne een, veel te
weinig voor do behoeden vanonzen handel.
Want nu men bet meestt over Engeland
verzenden moe?!, was men afliaokeVijk van
het varen van bet Eng«lsche convooi. da*
soms iv twee of drie weken aiet verscheen,
zoodot elke verzekering een vrij :>> ■ ienijk
bedrag vormde.

Toen nu ook de Verzekering- a ble-
ven stijgen, werd '"■"[ geval i-

'Doeh onze g stak 'de
l.iand uit. Zij- -, ieb, de :
Neder'andscihe schepen ie vferzeVeren >

van een niilMoen gulden in elk
s sehappe-

premie.
uitvoer kon nu róeei geregeld p^ t' 3

i eu langzam, i hand begon <!e t- e-
ook weer wal gans iSer te worden. -Kr kwam echter era ~n'c in de

kabel.
Ia l'y:~ v.», Wocs,

on:e-
veer 3770 per week (3128 |. li.
de/e cijfers bil « toeetaad
in IÜI7 belangrijk slechter wae dan in MG,

» i veH niet aan de verboa-
tliii^e.j ju ,„ ,;.

o. rii> o;, haar ise" U<m in-
, vepineM.

I>c uirvoer ent na ir de Ver.
felsen hal een waarde van 1G.262.JW0 dol-
lar; di; is nominaal ruim I 4-0.000-ÜOO, zeo-
dat hel minder dan oe-.
111000.000 achterstaat bij dat vau he
Wl6.

De toestand in de roet ie bleef on-
gunstig. Meer dan t\zae derdon van de be-

ren dezer branche b'eei werkloos er-
wil ite vooruitzichten voor i','lB nie. \eei.
hoop op verbetering geven.

Van eene a>lgomee e vert>eterlßg der
wa: in 1917 ge n speciale wei werd 'e be-
staande dm»rj?t%e&lag van 10 op iil, ge-
bracht.

Het ledental van den bond bedroeg oi, 31
12, i.,,en 11427 in 16 ;

een achteruitgang dos van 3Ö3 1
Blijkens het Ünaneieel verslag sluit de

staat vau ontvangsten en uitgaven wet een
drag van f 1.477.570.7£|j en bedroeg b t

den A. N. D. H tip het ein-
de van het boekjaar I 1,»>19.43G. Ie;:
1!»14 1 1632.048 36J$ eon verlies dus van
i 12.C12.3bJi

INVOGELVLUCHT

, en hij . t Na-
! 'steuncomité cp.

e genoegen gencmaa wieè
dO O',e

■wordt voi
liet Coaü.é is er co..

■ oor kleeling. Thai s k -:
:n in wc

ilaar
gelaten. Het zórgt voor me

j
,"i te loopen in 1

e I; een contr ,ci ge
van han

hands»schoenwerk.
De gesje d ,re-

trophie op eea kot
ze be-eedip:ii,g jjyeB ),ril|peu ten einde toe?

Vetnood op reis.

■ : is j. eivau Bartjens,
Waar van ona Crisis
Volgen» voorschrift meel .

voor eiken maaltijd tien gram vau, de bowterkaart innamen.Dub ben ik, op reis, 30 griwn per daaeomüdig.
Of in i«- n dagen — 300.Maar de ministerieele beschikking **ei:'M KRim p-r 10 dagen!D.s zoü 30 XlO - 250 moeten aija.Of we 'kernen, op reis.- 50 grauu op dc ttej»«agen »e kor». D.w.z. twee dagi-'n aonderbot*.
Waaf zit ile oplossing»?

Een melkpoeder-schandaal.
Naar „liet Volk" verneemt is tegen tanig*grooitabrikanlen en handelaren In melkpoe-der te Rotterdam, proces-verbaal opgemaaktwegens het. verkcopen van magere mclkpoe-dor. ver -boven den maximumpriJF. Bijdeae

zaak zijn eenige zeer hekendc Kotterdam.mers betrokken, o.a. de heer De ïLadt, di-
recteur der Kon. Confederatie en vin dé(■orulente Milk Conti)., de heer A J. tenHopo, de beer Noordaan, voorzitter Ti \ mvroegere meik-Commisaie in D*»a Haag, enthans nog, niot officieel adviseur van oen
nrinieter en directeur der Vereeniging vaode Ue'.keommiosie -«oor ZuiveVbereid"Deze hoeren hebben wagcunladéngcn melk-
poeder, waarvan de maximfumpi-ijs 1115.3aper 100 Kg. is, verkocht voor 1135 lot
f lds. Onderiin/r hadden ze, nsar 't pelijjnj,
e»'u conamïsie gevormd, o»n de everttueete
risico, voortvloeiende uit boeten, bisftaKnan»,
enz., te dekken. De heer Ten Hope is be-
stuurslid van i.'o Ceniraie Keuken, op .dit00/ïcnljlik baar aacretaris-penniagmeesten
Docr zijn 1.e.u.i1,',,1.ng zijn o.a. gekocht te.;;en zeer hooge prijzen groote parlijenni^a

eten, die later grooten.
deels afgekeurd moesten worden, benevens
boonen en erwten, de door (ten Keuring^. ■! li.ik voor do consumptie weides

aard.

Ingezonden.
Poover.

Geweigerd door „Het Volk" als te po*,
soonlijk.

In „liet Volk" las ik het verheugendebe<
richt, dat met enkele weken 16 a 17 drank,
bestrijders hun intrede zullen doen ind©2d«|
Kamer

Daar zullen de vertegenwoorilger/t van dei
arbeiders zeer zeker hel grootste dceß Van
venten. Mis, slc-hts vier (zegge 4) leden
van do 22 werkers voor bet beil en wel-
zijn van het proletariaat.

Toea ik dc porlreüten ïn den „Noteiiiira»
ker" beschouwde, kwam een oogenblik 4(?
gedachte hij mij op: „Konikn deze a'beei-
dingen inw even spreken". Dio vier ha»
hoctde ik niet te vragen: '„Waarom zijl gü

'drankbestrijder?'" dorti aan de 15 anderöfll
zou ik de vraag willen stellen: „Waarom
ziit gij het NIETï"

Gij spreekt zooveel voor de aibcide»
de klasse, is hot u te veel er iets voor tê
la te nV

Ot ts het alcoholisme geeo kanker, djt»
knaagt a-in vder toch al zoo zargevlijjk ca
somber bestaan!

Met vriendelijk dank en Btrijlersgroetep,
Mompel, 15 Juli. G. J. WOBST.

Belangrijk bericht.
ledere abonné, die nog geen Ver»

zekeringskaart heeft ingevuld en
opgezonden, wordt verzocht er een
aan te vragen en ons PER POST
ingevuld terug te zenden.

.(Wordt ?«rvalg4iTv
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De Russische Revolutie.
De chaos in Siberië.

frtadlwostók, 15 Juli: VeertigduizendTsje.
tho-Slowaken houden den spoorweg bezot

Samara- lskoetsk. ïteu vaa-nicedi,
lat ze ia oostelijke richting op.rekkon, daar
Uuu aontcrwr.arieche verbinding in derich-
i:ng van lskoetsk verzekerd is. Twaalfdui-
zend van do veertienduizend Tajecho-Slowa-
ken ie Wladiwoetok bevechten de bolsjewiki
ï*j Khatarofek. Zij hebben, heden na hari-

,-n strijd Spasskaja bezet. Als ze
roisk vermeesterea zijn do Tstjpcho-

ÜlOYia'.en van plan voort terukUen langs dea
achen Oosterspoorweg ten einda- sa-

neu ie treffen met de Tsjecho-S'lowakcn van
lrkoetsk. Er bevinden zich drie afdeelingen
van bolsjowikH en Duitseh-llongnnrechc
krijgsgevangenen, samen ongeveer 47-000
man, tusschen Khabaroek on irkoetuk.

Do te Wladiwostok ingestelde voortoopige
Siberische regeering maakt deel uit van de
Siberische regeering te Tomsk. Beide heb-
ben eich verbonden een Siberische cousita-
muo bijeen te roepen, hee nationale leger to
kervormon en met de geallieerden sttnen te
«-erken. Horvata stap om een re-,eering, te
rornien, maakt den toe-dand ingewikkelder,
Do Siberisohe regeering verklaarde llorvaa
medewerking onmogelijk.

De houding van do Tsjecho-titowaken je-
gana do Siberische regeering ia vriciitlscfcftp.
pelijk neutraal, maar zij zullen zich ver-
Betten tegen den dreigenden opmarsen van.
Horvaltk naar Wladiwistok, daar het uitbre-
ken vaa den be,rgeroorlog hua operatljjaom
atenn te brengen aan de Ts,echo-Slowaken lu
bet binnenland, in gevaar zou brengen.

Lontea. 20 Juli: Do „Timee" meldt «It
Tokio, d.d. 11 Juli: Volgen» de Ifeatste be-
richten oiver hel gevechtsierroin tusschen
Wladiwostok en Kharbarofslj zou de gene-
raal van de Oessoeri-kozakken aan de bol-
slewikl zijn ontsnapt. Hij bracht een leger-
macht bijeen en deed met e»-n flinke B!rij.d-
-kracht een aanval op de Bolsjewiki. Hij
varmeeatorde een gepantserden tre'n en ka-
nonnen en vervolgt hiermede éri vijand. —De fflaateefcjke kozakken voegen zich bij
hem. Het schijnt dus dat er meer dan één
aanvoerder in het veld is, die zijn eigen
kleinen oorlog voert. Dit maakt de toestand
In .Siberlö slechts :e moer ingewikkv-M. Men
r.cc . dit d<v.o strijdmacht van den ko/ak.
ko:ige:ieraal een punt heeft bere'l-te ten N.-

-i van Mkolsk en dat- op G Juli een
g sla/r la begonnen met een slriidraaoht

ler Bolsjewiki, dl»^ 3000 man s'erk sou ziin,
behalve 13 000 Duitechers, Oostenrijkers en

«ren.

Weer een nieuweregeering in Siberië
itlianghai, ongedateerd: Alexe e£ vorrado

een nieuwe regeering tueschefa. Tomsk en
Nl/jnl Oodiusk om samen te werken m»et ge-
neraal Horvat.

Een nieuwe republiek in de Oeral.
Kie».. ongedateerd: Volgena dagbladberic—-

(en. zal op 15 S?pt. te Oefa een oonstttu-
eerendo vergadering eener nieuwe Uar-
taarach-Basjldersche repubiieW bijeenkomen
weKke beslaan zal uit do gouvernementen.
Samsra, Orenbnrg en Oefa.

De Duitsche veroveraars.
Uit Riga meldt men aan de „Bomer Tag-

wach; ': Met do inname van Riga zija da
Duikche legers in eea stad der revolutie
iageirongen, die in de ri^en dor revolutio-
naire demokratie aan de uiterste linkscho
zijie stond. De arbeiders gelepnteerdenraad
van Riga, die do poliuck van moneer Ka-

erp mogelijk beslreel, de lol-
deujo organen van de Lettische soo.-demo-
kraie, die koasekwent voor de meest Spoe-
dige beëindiging vun den oor.og " opkwamen— zij a,i*a hebben besloten nn;t uit Rijta
met de (crüsfrwkkwis Russische troepen te
Tluch.en, doch met hot arbeiden.!* volk* dat
moest achterblijven, de getongen^chap te
éeelen. En bet is in waarheid oen gevan-
genschap. Ja, neg me?r. Er lieerscht op dit
«ogenblik in Rigsi de moest scherpo miiai-
re die(;otuur, d.e alle bewegingsvrijhcal, elk
woord onderdru'-t.

Wij laten biet slechts teilen volgen:
i Dieet na de inneming van Riga kondig-
de het „keizerlijk gouvernemoat Riga' ai ,
dat alle poluieke partij-en en. vcreenigiugen
waren oogehavon. Ook vakorganisaties wer-
doa politieke organisaties genoemd.

Op den dag van don in ocht der verove-
raars had juist de nieuwe, op grond van
het algemeene, directe en geheime kiesrecht
gekozen gemeenteraad zich geconstitueerd.
TJ»3r de DoUsche militaire autoriteiten is de
gemeenteraad eenvoudig opgeheven en ont-
bond>n.

Alle kranten zijn ooderdrukt. Vanat Oot.
verschijnt aleqhts pon reactionair Lcltisch
bhd, dat op scliaóldijl.e wijze een open-
lijke agitatie voor de monarchie in Ru3land
tegen de sociaal-demokratie on de RusaHsche
revolutie is toegestaan. De uitgave vaa
andere bladen is verboden op straffe van in
het tuchthuis opgosloten te worden.

Do deelname aan politieke agitatie kan tot
tien jaar tuchthuis kost sn.

BJga is een slad met slechts 23 pCt. Duit-
sch- lawsners. Dcatradvnka worden scholen
onder de voogdij vaa den.Prui-.alachen Feld-
wcbel, slechts in de Duiselie taal openge-
steld.

Op aanlran» der Bal.ische baronnen wor-
den allo politieke emigranten on gearres-
teerden, d.e op de obligalorische meldings-

oa voor aHe 17—45-jarigen hebben te
verschijnen, vastgebonden en in de gevan-
gene gov.-orjien — tet. nader order - Do
geheime „Feldpolizoit" (spionnagcsysleem),
werkt bier met volle kracht.

De arbeidsraad, de raad vaa publieke
■WgsaJsalieH, hebben aan de militaire autori-
teiten elk o^n kort memorandum gezonden,
ca fn dc eerste plaats ©eëischt dat dc nor-

ring van Riga zon woriten
bersteM. He 33 is onnoodig te zeggen, dat dit
zoadv-r resnHaait fa gebleven; de beide or-

i'e3 worden als opgeheven beschouwd.
I Overal wordt van de zijde der nieuwe ml-
fiiaïro reg.-ering d» aktuiteche propaganda
ter bind gocoknen. De politie- en hulp-ïn-

Vergaderingen.
AANKONDIGINGEN.

yfi.D.P'., Krommenie. Huishoudelijke ver-
wßering op Woensdag 24 Juli, 's avond»
f hg P. ,-troo. Wükeliainastraat,,

stellingen bij de rijkaduiteche regeeiringaorga-
eOu zija door de balüoChe jonkarabezet^ die
tpenitjk en in het geniep tegen de domo-
kratia en zooabi vanzelf spreekt tegen de
sociaal-demokratie hun liohtsdtuw werk be-
drijven.

Zoo ziet het werk der Duitscfie verove-
raars er uit die in eea revolutieland geko-
men zijn met de zwartste reactie.

Om de kroon op het werk te zetten werd
half September In Koerland een „landsver.
gadering' bijelkaar geroepen. Deze werd
niet gekozen, maar uit Koeriandlsche jon-
kers en rijksduitsehe esoelüentiëa samenga-
s.old. Onder de 80 heeren waren ook eenige
Losten, ongeveer 9- in getal, hoewel deiLet-
ten 89 pCt. dor bevolking uitmaken. De
vergadering heeft nu met „censleanunia" be-
sluit aan den Duitschen keizer verzocht om
Koerland te annexeeren. De Leien eveuwel
werden bedreigd — zoo ze tegen dit besluit
mochten stemmen — dat ze naar Duijtsch-
laud zouden worden gedeporteerd en in het
tuchthuis gestopt En de uitgekozen roo-
mannen stetudon gewillig „voor".

Zoo werd het „zelfbeschikkingsrecht" der
volkeren te schande gemaakt, en aan de
schreeuwerige alduitsche pers het materieel
voor annexiom'stische propaganda verschaft,
terwijl de meerderheid der bevolking vaj»
do Oostaeeprovincies niet onder Dultaohe

ihappij wil staan.
De Lottesche Bociaal-de»nocratie ia op dit

oogenblik van de wereld afgesloten i Het is
waar, meneer Scheldemann heeft Blga be-
zocht, maai hij heeft er geen sociaal-demo-
era at willen zien.

De Entente-gezaten blijven teWologda.
L'o diplomatieke vertegenwoordigers der

Entente hebben, naar liet Wolïfbureau weet
te melden, door den Amerikaanschen gezant
aan het Russische commissariaat voor Bui-
tenlandse!» Zaken doen weten, dat zij wei-
geren naar Moscou te verhuizen, daar zij
zich in Wologda volkomen veilig voelen ca
Moskou eerder door de Duitsche irocpeabe-
aeeigd schijnt.

De toestand.
Moskou, 20 Juli. (W. B.) De burgerlijke

bladen, dia 7 Juli geschorst zijn, verschij-
nen nog steeds niet. Volgens de Masimalisr
tisclie bladen ontwikkelen tich de operaties
tegen de Contra-revolutionairen In den Oeral
en in het Wolga^i-jd gunstig voor d' Bol-
ejewikl.

Volgens beriohlen van 18 Jiiti werden de
kozakken, 3500 man Iterk, bij het station
Filonowo, waar zij met vijf kanonnen de
Sovjet-trbepen aanvielen, afgeslagen ; 150
kozakken, wacfbij 20 officieren, weiden ge
i-angen genomen, een kanon en acht mi-
trailte'Jrs buil gemaakt.

In Irko-'lsk sloegen èe mijnwerkers een
aanval der wilte garde af-

Krachtige bescherming van den spoor-
weg onscherpe bewaking van reizigers is
bevolen op da streken Zarizy—Ticliorezkaja
en Rjüsan Eolomes.

Het onderwijs in de Oekraine.
Het gehouden Al-Oekrajiensciio Congres

nam besluiten bctreffcnite de Oekraiuscha
scholen Itesda In ds herfst van dit jaar
zulten de voorklaaaen en de lagere klassen
van de staaisgymnftöia ver-Oekrakiiseier-i
worden. Alle nieuwe gymnasia zullen ge-
heel Oe'cralnlsch zijn- In alle scholen M
onderwijs worden gegeven in de Ockrain-
sche geschiedonis, en dc geografie en de
literatuur in de Oekrainsehe taal wordea
onderwezen; daarentegen zal de geschiede-
nis van Rusland alsook van onderwijs wor-
den opgeheven.

Bij de ontvangst der deelnemers we:s de
Iletman op de noodzakelijkheid door do
scholen een nationale cultuur te doen ont-
staan ; maar do oude bcschaivingswerken jno-
gen niet worden vernietigd.

Binnenland.
Cacaodoppen als koffiesurrogaat.
Het Bureau voor mededeelingen inzake de

Voedselvoorziening meldt:
Onder do tliaa- ca koffiesttfrogaten, In den.

handel gebracht door surrogaat-fabrikanten,
dia zich als zoodanig bij het Rijkskantoor
voor Thee ca Koffie hebben doen. insohrij-
vcuj, bomen ook voor cacaodpppen. Voor
een dergelijke inschrijving is noodig dat het
surrogaat voldoet aan bepaalde eischen, o.a.
dat hst niet mag bevatten bestanddeelen en
bijmengsels, die liet product schadelijk ma-
ken voor de gezondheid bij gebruik over-
eenkomstig de bestemming ol voor het pro-
3uot waardelooza bijmengsels, zooals eclill-
lon van eikels of schillen van bloembollen.
Bovendien moot de verpakking zijn goedge-
keurd door het Riji&kantoor en mag de een-
maal goedgekeurde verpakking niet wordea
gewijzigd. ,

Daarnaast worden evenwol ook caoaodop-
pen verkocht onverpakt of In een willekeu-
rige verpakking. Het publiek zal wel doen
er zich rekenschap Van te geven, dat het
dit artikel koopend, geenerlel waarborg
heeft dat het niet met andere wellicht scflia-
deliike of waardeboze stoffen is vermengd.

Bananen.
Als merkwaardigheid kan worden medege-

doold dat niet alleen in den Hortus te Am.
sterdam, doch ook in een broeikast vaa een
de* villa's bij Vogelenzang mot goeden uit-
slag bananen worden gekweekt.

Wagencontrole.
Met ingang van 1 Augustus wordt opge-

richt het bureau voor Wagencontrolo van,
Nederiandsche spoorwegen, dat gevestigd
zal zijn in het hoofdbureau der Maatchappij
tot Exptoitaiie van Staatsspoorwegen to
Utrecht.

Tot hoofd daarvan is benoemd de heer J.
F. G. van Goeckingk, hoofdinspecteur dcc
Mij. t Expl. v. Staatsspoorwegen.

Het ongeluk op de Zuiderzee.
Twee lijkon der dames, die verleden week

bij Mulderberg verdronken, zijn nog niet te-
recht. Thans wordt voor het vinden van
ieder f5O belooning uitgeloofd.

Strijd in het landbouwbedrijf.
In Oldambt en Westerwolde Is de strijd

tusst&en do werkgevers en arbeidersorgani-
saties ia bet Landbouwbedrijf weer hevig.
In tal van dorpen is do arbeid door do

korenzvefciers njeergetegd. De aribeMöiis ayjp,
er sterk georganieeerd en ook de landbou-
wers hebbon een stevige organisatie. Er
worden thans onderhandelingen gevoerd tus-
sohea de wederzijdacha besturen-

Slachtoffers wan hot militarisme.
Bit een achteloolening d«» houwitaerafdee-

ling'bij de Alexanderkazerné aaa den Vi e-
senaarschen Slag, te Den Haag, i 3eengra-
naat terechtgekomen la eetu waarnemlngé-
post, waarin twee mannen zaten. De een
werd gedood, de ander bieef ongedee.d.

Na<ler wordt gemeld:
Zaterdagmiddag 1 uur heeft op de \vas-

senaarschè Slag, ter hoogt» van post 2100,
een ernstig ongeluk plaatï gehad. De hou-
witaer-atdeeltng uit d» Alexandeukazerae te
'a-Gra--'enhag« waa daar bezig met schiet-
pefenïngen voor de coinmisale van proem--
mingen, waarbij i» ■xlliejen-alukrljder tier
veldafftillerle uit de Al^auderka^rne Oer-
ritsen belast was met da wairaa.uicgen ia
den waarnemingspo^t, terwijl nog «sa tweede
militair ter asalatenti» bij ham aanwezig was
Er werdgescbotenmet'7 c.M.-kanonneu, waar.
van eon der granaten door de dekkingaplaal
van den waarnemlugspoat haan Ia gegaa-i,
met het noodlo;tig gevolg, dat do mil'«air
Gerritsen werd getroflen, waarbij aan gs-
dcelte der ondcrkaak, de achouda; en een
stuk uit de zijde werd waggeselw iro.

Onmiddellijk werd door den ander n post
de batterij telefonisch gawaat^-huwd, maar
deze loslfce nog een tweede schot, ditmaal
gelukkig zonder ieta te raken

Het ongelukkige slachtoffer word hierna
uit den kuil gehaald eu ga! spoedig dan
geest- Bij de oefeningen was' geen genees-
heer aanwezig, zoodat deze tetetenlsen nit
Den Haag moest wonten opgeroepen.

Het lijk van het slachtoffer U Zaterdag-
middag 1 uur per auto naar het Mllüatr
Hospitaal vervoerd-

De militair, die zioh met Gerrit* mln c*a
waarnetn'ingsknil bevond, la met den schrik
vrijkomen.

Mr. Verkouteren trekt zich terug.
Mr. Verkouteren heeft het secretariaat van

de Chr. Hlst, Unie neergelegd; de waaru«:
ming daarvan zal voorloopig berusten bij
den beer Snoeck Henkemanfl-

Do heer Verkouteren heeft midden in dea
verkiezingsstrijd de nieuwe kiezers, door 't
A. K. bij de oude gevoegd, een bende
landlóoper* en bedelaars genoemd.

Natuurbjk gaf hij daarmee eenvoudig de
meenipg weer, die in die kringen over de
arbeiders hoarscht. Maar men vtmd toch, dat
hij ató secretaris niet allee had moeten zeg-
gen wat hij dacht, en zulks vooral niet in
dagen, vau verkiezingsstrijd. Over de ge-
oefende kritiek ia de heat Verkouteren zoo
woest geworden, dat hij «ijn partij nu bet
secretariaat naar het hoofd gooi", net als
een kwajongen zou deen die een. standje
krijgt voor e-sn begane stommiteit.

De Spaansche ziekte te Amsterdam.
Kaar gemeld wordt, zijn. in de marine-

kazerne te Amsterdam 'een 40-tal geval-
len vaa Spaansche ziekte voorgekomen.

Phosphaatgronden in Nederland.
Natól Ooimarsum zijn „i on gron.

ten aangeiroifen, die phospliaten bevatten.
Waan phosplmt een voor de landbouwers
bijn,a onmisbare kur;|e'nie.3stof is, werdreeds
door eenige heeren. J.da Kamphuis c.s. to
Almelo, tot aankoop van het recht om op
een terrein, pl. m. 1 HA groot, tot del-
ving vaa genoemde gesteenten le mogen
overgaan, besloten. ITet plan oen
Naamlooze Vennootschap te stichten, die de
kunshmesstof-bereiding op groote schaal zal
aanptkken.

Geen cacao voor hotels en
restanrants.

Naar de „Hotelhouder" medudoo't, heet
het bestuur van den Ned. HotolhouJorsbond
zich tot het ministerie van Landbouw ge-
wend met liet verzoek wel te willen melo-
deelen of er uitzicht bestaat, dat de hot vs
en café-restaurants nog langoren tijd van,
oaoao zullen worden voorzien-

De directeur-generaal der afJce'ing Oris's-
zakon heeH 15 Juli j.l. da-nrop geantwoord,
dat hij niet in de petesjenbcld 1= om ca-
caopoeder te vertrekken ten behoeve van
restaurants en hotels.
ROTTERDAM.

Distributienieuws.
Aardappelen.

Aaardappel'cn. Van 23 tof en mot
20 J,uli op bon 519 oen K-G. » r i

ca op boa 521 evoae-ns een K.G. a
pelen, nieuwe oogst, tegen hoogstens 9 et.
per K.G,, drieliugca ©n poters 7 Cent per
K. G-
Macaroni en vermicelli. Vaa23

tot en met 27 Juü is verkrijgbaar op ebeen
bon 496 eea half ons vermiccli tegen hoog.
stens 4 cent per K or.s of Vi ona macaroni,
onverpakt tegen hoogstens 1H cent por Vt
ons, verpakt ia pakken van M K.G.., te, en
hoogstens» 40 cent per pak van M K.G, doen,
dan alleoa verkrijgbaar voor gezinnen ven
5 of meer personen.
Eieren. Op elke bon No. 493 een ei

logen hoogstens 14 cent per siuk.

De moord in de tramremise.
Li H. en J- L, beiden docr den Krijg.?,

raad te 's-Gravanhage, wegens moord op
don nachtwaker v. d. Voorde te RoUerdam,
veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, zijn
van dit vonnis ia hooger boroep gpgaan.

A. N. G. O. B., Rotterdam.
Don 17 Juli is opgericht een Gehael-ont

houders Tooneelvereen. „Door Gohcel-ont-
houding Vereenigd", ona-fdeoltng van de A.
N.G.0.8. afd. Rotterdam. Elke Donderdag.
avond vergaderen wij bij Dert Haring, Ca-
tharina Beersmansstraat 40c. Het bestuur fa
sameagt^st^id.- mej. Wadman* voor|«., Nico
Mammen, secr., Mauritsstraat 701>. den Ha-
ring, regisseur. Kom kameraden, «uit u
aan, want w? beginnen dirort oen tooneel-
stuk" voor de Septembermaand. Nu alle
lauwheid aan. kent gezet en flink aangepakt
want Rotterdam en omsixektn moeten spoe-
dig zien dat wij flink werken voor de Ge-
heel-onthouding en voor allee irat ons kan
brengen, tot oen andere samotLtevrng, waar
liofde zal wonen in aile wenscnenharlen.

NICO MAMMEN, Secr.,
JÈturitsstraat 76 B.

Deschippersstaking geëindigd.
in de vergadering van de Scliippersbon-

den, In het Algemeen Verkooplokaal gehou-
den, is mededeellng gedaan van de oonfe-
rentie, welke de lieaturen dor bonden op bet
orisis-bureau in den Haag hebben gebat!.

Do regeering blijft op het standpunt etaan
dat de 15 pCt. toeslag moet vervallen.

Onder voorwaanle, dtt de staking onm:d.
deiijk wordt opgeheven, werd toegezegd dat

de tarieven zuilen wordea herzien,;
Beelpteo werd de staking der beurtbe-

vraöhöng op te heften.

Actie Bakkeragezellen.
Op de goeomb. beatuuravergadering der

versobillende organisaties im het bakkareb*-
drijf Is besloten aan de pataoonsoorgaaisaiies
do voilgen.de voorstellen botreiifende toon- on
arbeidstijd te zenden:

a. de konen te verhoogen met tenminste
J2.50 per wc

b. den " arbeidsduur te verkorten met 6
uren per week, zoodat maximaal 9^ uren
op gewone en 14 uren op Zatcrdigen zul-
len worden gewerkt;

o. dat het aantal overuren tot 2 per dag
wordt beperkt en 6 per week.

Vervocht wordt vóór of op 10 Aug. ant-
woord,

Een duitendiesf in benauwdheid.
(de ff.) In hot, auertblad van de be-

roemde „kleintjes", Let „Rott. Nleuwsbl. ',
komt in een ingezonden, stuk de een oi an-
dere duitendief, die zich S. noemt, op de
volïgendo manier aan zijn aug3t voor zijn
duiten lucht geven:

„Velen zullen zich met mij zeer veront-
rust gevoeld hebben na lezing van he; rap-
port van den heer hoofdcommissaris van po-
litie over de toeneming der criminaliteit ia
onze gemeente en zich hebben afgevraagd :
„Waar moet dat heen la den aa
winter?" Indien ik mij niet vergia, vorm-
den zioh in 1914 in diverse wij-en onzer
&tad z.g. burgerwachten, met dc bedoeling,
om, wanneer noodig, de taak van de politie
te verlichten,, Indien ooit, dan ineen, ik, dat
thans de tijd gekomen is, dat deze burger-
wachten aotief worden. Den leiders daarvan;
zou ik willen voorstellen dio maatregelen te
nemen, dat zij hun respectievelijke groepen
weder bijeoukriijgen om goed georganis, or»l
van den winter te voorschijn te komen."

Ja, zegt u dat wel, buurmara., waar moot
dat heen? Duitendieven en O.ïï-schuimvan
Rotterdam en Nederland, vereenigt u, want
het gaat om het behoud van je brandkasten
ca provisiökumor3. En komt vooral soed ge.
orgartiseord te voorschijn, want de kozakken

"en rabauwen van Zlmmerjnan rijn nog niet-
genoeg en het leger wordt al liuiger hoe
onbetrouwbaarder-

Presentiegeld raadsleden.
B. en W. stellen aan don gemeonlvvaad

voor het presemiiegeM voor de Raadsleden
te Hoek van Holland te bcpiien op f 300
's jaars, waaronder begrepen vergoeding
voor reis- en verblijfkosten.

DEN HAAG.
De lijnolie-misère.

Vrijdagavond belogde de ïJchilderssc-recnl-
ging Do Toekomst en opcnbaro vergado-
rlng in het gebouw Pr.uscn^acht, waar ais
Sprekers optraden M. v. d. Werff on Th.
Dissol, bes.uurders der Land. Bouwva

spraken over dc lijnolie-mi-
sère en over de werkloosheid, en de lage
loonen der schilders.

Belde sprekers betoogden dat door de lijn-
olle-misèra de werkloosheid onder do schil-
ders meer en meer tsepeemt en het uitge-
vonden surrogaat niet liet minste re
heelt.

Een scherpe Critiek werd door beide spre-
kers uitgeoe'end op de moderne vakorgani-
satie, terwijl aangespoord werd om zich
aan te sinten, bij de onafhankelijke schil-
dersTßreeniging „De Tookon

ARNHEM.
Een noodziekenhuis.

Reeds geruimen tijd is het gcVek aan
plaatsruimte in het geoseentezieke.
van dien aard, dat op allerlei wijze is ge-
tracht meer ruimte te krijg

nen voor c.n nieuw ziekenhuis zijn
zoover gereed, dat ze W iv den Ra«.d
zullen ko:io:i, doch do is thans
zoo gewonnen, dat opr.ioaw ingrijpende ver-
betering noodig is, totdat do plannen y«-
weecnlijkt zul en zijn.

B. ca W. hebben tb uns met hel Lost'iur
van het Aoglijilersgesticht aan den Zuide-
l'.jken Raxalieèvog alhier een overeankomat
getroffen in verband waarmo.lo- zi, don Raad
voorstelen e?n bedrag van f82.315 beschik-
baar te siellen, om in den tuin van het
oo'-tÜtdorsgéslicht een bouten paviljoen te
bouwen as nood-zb'-fcnhuis voor 50 bed-
den, voor de inrichting van dit paviljoen
daarmeie verband' houdende Werken, bene-
vens voor do inrichting van twee zalen in
het ooglijdersgeslicht voor 14 bedden.

LEIDEN
Toeslag schilders

De plaatselijke afd der Landt. Fcde.atie
van BOuwvai.arU'-itlcrs in N.deriar.d, ta Lel-
den, heet aan een Bond van Schilde 8p«-
-troons \e.-eniging in Nederland, ald. Lei-
den, oen s-'hrijven gozondea, waarin i
de vakgroep schilders wor.K veraocht :

Aan do schiidLrgo el.en cci to>:lag op hei.
loon te geven van 4 cent per uur-

In liet schrijven wordt er op ge-
dat aan da bou\v ra m Cefclep ,
krachtons een besluit van de pakro&l
eeniging in de bo» in don vors)
van diiurtetoesl-ig 4 cc.it per uur
ging is po^evoa.

Aangezien nu reeds bet uurloon van d;
schild»rs minder bctfrtóg: daa dit der ove-
rige bouwvakar» > schilders
er op aan, te beshiltea, o-ti ook de *-hll-
dersgeze'l'n ee-.. -'" daur
geven.

NAARDEN.
Visch uit de vestinggrachten.

Teneinde tegemoet te komen aan de toene-
mendo voedsels&haarschte heeft do lialecom-
mandant van de groep Naarden gemactiügd
met het gemeentebestuur een regeling te tret-
len voor 't doen afvisaebca v:m een gedeelte
der veatinggracl

Deze g-raeiiten zija thans vlscurijk, le neer
omdat er de laatste 4 jargn niet is gevisebt
wegens de uu

De gevangen visch wordt ter I
van het ge » gela-
ten.

SCHIEDAM.
Uit de gemeenteraad.

Iv de jongst gehouden ge '.U-ver-
gadering werd aan tl, eu ft. een Credkl
van f (XK)O beschikbaar gesteld ten beitee .e
van de herstcffling van i

voor de aanlegplaat-! van stoom',>ooter
het wéesterhavenhoofd en lie3 vernieuwen vau
pate'

Evo&eess woti Igv.öOO beschikbaar ge-

ateld voor den aankoop vaa voor de aW
butie onder de ingezetenen te beste
brandhout.

Mei hei oog op het groot aagtal 1
gen werd besloten tot splits ng van altó
klassen der H-B §.

In beüiüsel werd besloten tot reorganisa-
tie van de U.L'-O. School (hoofd den hoeg

M. Marlens strekkende om deze te maken
tot de schooi, inzonderheid bestemdvoor op»
lading van leerlingen voor het Gymnasium
on de H8.3. ,

Ter voorkoming van gaslooze dagen word
besloten dat per maand hoogs :y>ns 40 M 3
gaa zal motjea worden gebruikt:

TWENTE.
Vleeschsmokkel

Te Hengelo werd door de g>:;neenfcepo'Ul§
een oude"-postwagen aangehouden, yr*
pooten, uiers, vleeschafval vau koeien v.er-
ctea vervoerd van Almelo naar Ensciied",
voer den koopman S-, uit Enschede, 'i'us-
noaeqj het vlo schat >al was e»a stuk vlcwua
verborgen, Alles werd bx beslag gano-.nan.

IJMUIGEN.
Donderdagavond sprak mevr. Kooroans—

Timmer, to Veiseroord. De zaal wna vol
volk. Bij het openen der zaal liepen wij
te colporteren me», „de Wapens Neder' etc.
liet aanwesige laitenanije verbood dit. Wij
stoorden ons er niet aan en gingen door-
Mevr. Kootnans—Tinuner kroeg het woord
en begon direct mijnheer at te strafien, wij-
zende op de mec-tltig te den Haag, waar cc»
luitenantje zeif in arrest. gezet werd omdat ■

hij eon colporteur in zijn vrijheid had bc.
lemmetd had. Zij zode daarna ineen gloed-
volle i'odo uiteen de komende eïtende.'' Zij
schetste de demonslralie in den Haag, waar
3000 soldaten ia uniform mee-demoufetreer-
dea. Dat do autoriteiten 3 uur bezig waren
om mannetjes te zoekend lo boreid war^n
ie sohielen. Dat dc huzareu weigerden t>
schieien en dat, de soldaten die geweigerd
hadden, niet met de andere soldaten onder
éón dank wilden verblijven. Ooit woc3 ■/.';}
op het bestaan van 23 soldaten-raden en dat
gcner-ial Snijders zolf gezegd had de.t het
leger onbetrouwbaar is voor de bourgeoisie.
Dit vond sterrewichelaartje te veei en wil-
de mevr. Koomans-Timmcr hel woord ont-
nomen. Aanstonds kan u met mij in debat
■komen, was het antwoord. „Dan moet ik
proces-verbaal opmaken." — „Moet u l>ii mij
n.et zijn, maar bij goa. Srdjdetrs, die heeft
dit toch zelf gezegd." Luitenant al En mevr.
Koomans-Timreer ging door net of ern'c'i
gebeurd was. Toen er gevraagd werd of er
nog iemand ia debat wilde treden, riepen
wij: „müscMen de luitenant wel." manr hij
had al a-m zijn militaire onder-t.i'.eo ge-
trokken en wij zagen hem niet terug. H'j
moest niet,

GEMENGDEBERICHTEN.

Doodgeschoten. — Door den rijke-
veldwachter K., is in het gcVcht Ifeibc do
Belg V., doodgeschoten, daar hij, na gesm-o-
moard te zijn, om te blijven st^in, aan dit
bevel niet valete-d. Tegen- V. wes een bc.'el
van gevangenneming uitgevaardigd, daarbij
verdacht werd vaa kippendie's.al.
Schip gestrand. - Te Harl

werd Zondagmiddag gezien, dat op de Wal-
'astplaat een va-.rt-.iig zat, waiarvande
vtog woei. Le skeiibaot „Johannes", met
de reddingboot op sie:p»;ouw, verliet da nop
de haven. Het gostraute vaariuig bleet U
zijn de blazer HA. 12, schipper H. delioo,
aan boord bevonden zich twee mannen en
oen 17-jarige jongen, die gisterjaiddag om-
ecn 17-jarige jongen.

De biazer was Zaterdagmorgen b'rj
weer uitgevaren om mosselen te planten en
's inachts docr den storm overvallen en
vastgcraikt, waardoor het schip lek word.

Zeer veel toeschouwers sloegen van hi
Noorderhoofd af het reddingswerk ga"
HA. 12 is gisteravond door den blazer HM
do haven binnengesleept.

Soldaat verdronken.. - Zater
dagavond is dc lamèstormeoldait-H. B. H
uit Overdinkel bij. Losser, behoorende tot
het detachement van do ter bewaking der
Yssrbrug bij Zwolle bel'ger'e tro,,c ,t> i

iiij buien diensttijd e a bad ging ne:
den IJscl door den stroom me2gcd"
verdronken.
Nckkramp. - Te Maastricht is in l.et

t Calvariënberg cm tweejarig ki,:d.io
opgenoman, hc.v, el; alle s/mptoincn vertoont
van te uden aan nckkramp.

Over de grens. - Nabij CadSar
gistermorgen twee Duitsche deserteurs over
de grens 'gekoir.cn. De/.c zijn voorb»,
Ooetburg om vereier doorgev.onden te wor-
dea naar een dor in e

Jacht op boter. — Uit do boer f»
briek der firma Neierveen te 'a-Hertogen-
bosch is ruim 2000 KG. re ;eeringsvet out

In verband hiermede werd op een
in de Engelsche. D.eze gelegen schip een

■nlijkc hoeveelheid vet in beslag gene.
men, terwijl zes arbeiders der fabriek,, ver
dacht van den dieïstial, ontslagen werden.
Tegen hen is proces-verbaal opgema

Gemaskerde inbrekers. - T#
Laren hebben twee gemaskerde' Inbrekers
zich toegang verschaft lot het theehuis 't
Biuk, juist toen do heer Volt, die bet thee-
huis exploiteert, bezig was do kas op W
maken, üoor hel bladen van den hond, die
de indringers aantriél, en het hulpgeroep;
van den heer en zijn vrouw, gingen de ia-
brekers er van door
Voor veevoeder. — Door de mare-

chanssees te GHanerbrug -zin een tweetal
landbouwers geverbaliseerd, omdat zi

en en rogge van don nieuwen oogst
aan het vee \

Stopg e z e t. - De de*
firma Bazelmana én Zoon ie Mcervoldhov»

t.

OE TRIBUWE.

ADVERTEMTIEK. _
GRAND THEATRE, Amsïeistr-

N.V. „TÖONEELWEREENIGII9G",
ZOMERCAMPAGNE.

Heden en volg. au. VU wur
GROOT LACHSUCCES.

BOKKB-SPRONGBN
Hongaarsche Klucht in 3 bedrijveö.

4


	De tribune : soc. dem. weekblad no. 245 23.07.1918
	Koloniale Beschaving.
	Maatregelen!
	GEZAGSGEVOLGEN.
	Brieven uit Zwitserland.
	Waar onze suiker blijft.
	Reicht.
	„De Tribune" en het Duitsche en Engelsch-Amerikaansch Imperialisme.
	DE AFVALLIGE.
	Tooneel. Grand-Theatre. „BOKKESPRONGEN" van Möldau.
	Vervolg Nieuwstijdingen. Amsterdamsch Nieuws. Revolutionaire Sooialisten.
	Pl. Rev. Soc. Comité.
	Actie van gemeentewerklieden voor meer lons.
	Vacantie-kinderfeest.
	Gemengd Nieuws. Toepassing der veiligheifewek.
	De tzaar doodgeschoten?
	Japan treedt op.
	Scheepstijdingen.
	Laatste Oorlogsnieuws. Nieuwe vorderingen der geallieerden.
	De „Leviathan" getorpedeerd.
	GEMENGDE BERICHTEN. Amerikaansche kruiser gezonken.
	Nieuwe vliegtuigen.
	De Paus en de deportaties.
	Kamterbouw in de Ver. Staten.
	Buitenland. Het ontslag ministerie-Seidler aanvaard.
	FEUILLETON Door duisternis tot licht. Roman van FRIEDRICH SPIELHAGEN
	Deensch-iJelandsch verdrag.
	Leearing van Amerika aan China.
	Een luchtvaartreederij in Noorwegen,
	De Spaansche griep te Berlijn.
	Het kiesrecht in Hongarije.
	De Duitsche banken in Engeland.
	Buitenlandsche handel van Spanje.
	Duitschland en de Russische staatsschuld.
	Kroaten en Servlërs.
	Antisemletischeagitatie in Oostenrijk
	Werkstaking in Noorwegen.
	Uit Oost-Indië. Maleisch in een Voiksraad.
	Nederland en de Oorlog. De „Sterne" en de „Piet Hein"
	Uit de Vakbeweging. Uit de Diamantidustrie.
	IN VOGELVLUCHT
	Vetnood op reis.
	Een melkpoeder-schandaal.
	Ingezonden. Poover.
	De Russische Revolutie. De chaos in Siberië.
	Weer een nieuwe regeering in Siberië
	Een nieuwe republiek in de Oeral.
	De Duitsche veroveraars.
	Vergaderingen. AANKONDIGINGEN.
	De Entente-gezaten blijven te Wologda.
	De toestand.
	Het onderwijs in de Oekraine.
	Binnenland. Cacaodoppen als koffiesurrogaat.
	Bananen.
	Wagencontrole.
	Het ongeluk op de Zuiderzee.
	Strijd in het landbouwbedrijf.
	Slachtoffers wan hot militarisme.
	Mr. Verkouteren trekt zich terug.
	De Spaansche ziekte te Amsterdam.
	Phosphaatgronden in Nederland.
	Geen cacao voor hotels en restanrants.
	Distributienieuws. Aardappelen. ROTTERDAM.
	De moord in de tramremise.
	A. N. G. O. B., Rotterdam.
	De schippersstaking geëindigd.
	Actie Bakkeragezellen.
	Een duitendiesf in benauwdheid.
	Presentiegeld raadsleden.
	De lijnolie-misère. DEN HAAG.
	ARNHEM. Een noodziekenhuis.
	LEIDEN Toeslag schilders
	Visch uit de vestinggrachten. NAARDEN.
	Uit de gemeenteraad. SCHIEDAM.
	TWENTE. Vleeschsmokkel
	IJMUIGEN.
	GEMENGDE BERICHTEN.

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3


