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De taktiek der Russische
Maximalisten.

Men hoort dikwijls van binnen- en
buitenlandsche sociaal-democraten een
klacht over het optreden van Bolsche-
wiki, Lenin etc. Zij zouden met hun
bestrijding tot _het uiterste van hun
Imperialisme in theorie wel gelijk hebben,
maar op dit oogenblik door de toepas-
sing er van de revolutie bestrijden.
Want nu maken zij door hun binnen-
landsche strijd, door het opruien der
soldaten, enz., de overwinning van
Duitschland gemakkelijk, of althans
mogelijk, en daarmee de Duitsche revo-
lutie, die de kern en de grond der
revolutie in alle andere- landen moet
zijn, onmogelijk.

Zij die zoo spreken, hebben, naar ik
meen, ongelijk').

Om dit te bewijzen, moeten wij de
geheele taktiek der Bolschewiks en hun
doel overzien.

Lenin heeft eerst getracht de leiding
der geheele revolutie te krijgen. Dit is
mislukt. Zij is overgegaan aan de oppor-
tunistische elementen onder de arbei-
ders (Tscheidze enz.) en aan de boeren
(revolutionaire socialisten, Kerenski
enz.).

Maar de opportunisten en de boeren
zijn beide twijfelachtige partijen. Zij
eijn beide half revolutionair, half behou-
dend. De opportunisten willen wel den
val van het Tsarisme en ekonomische
en politieke vrijheden voor de arbeiders,
maar zij willen ook een sterk overwin-
nend kapitalistische Rusland. De boeren
willen wel de verdeeling van den grond,
maar ook het behoud van het privaat-
bezit.

Door dit tweeslachtige bevredigen
deze partijen niemand. Zij voldoen niet
aan de bourgeoisie en de grondbezitters
doordat zij de arbeiders niet kunnen
dwingen den oorlog met aiie kracht te
voeren, een ijzeren discipline te her-
stellen, de doodstraf weer in te voeren
enz., zij voldoen niet aan de arbeiders
door dat zij geen verbond met de pro-
letariërs aller landen kunnen sluiten,
den oorlog niet doen eindigen en de
komst van net socialisme niet voorbe-
reidnn.

Deze tweeslachtigheid, deze zwak-
heid nu geeft aan de tegen-revolutie
gelegenheid om op te komen.

Naarmate de tegen-revolutie sterker
wordt, wordj de positie der opportu-
nisten en boeren (meerderheid der sov-
jets, het ministerie Kerenski enz.) moei-
lijker. Zij moeten partij kiezen tusschen
de reactie en de revolutie. Daar zij dit
niet kunnen valt hun macht (het minis-
terie Kerenski enz.)

Dan is het oogenblik voor de Maxi-
malisten gekozen. Want alles wat revo-
lutionair is en voelt dat de revolutie nu
gevaar loopt,,komt dan tot hen. Allen
die de politieke en ekonomische her-
vormingen willen behouden, de arbei-
ders die een proletarische vrede willen,
de boeren die zich willen meester maken
van den grond enz., enz., alles stroomt
tot hen.

Dan ontbrandt de burgeroorlog, en
Unin roept, terwijl hij dezen oorlog
tegen de bourgeoisie en de grondbezit-
ters, tegen de tegenrevolutie in Rusland
begint, het proletariaat van Duitschland,
Engeland, Frankrijk, kortom van Europa,
—op om het voorbeeld der Russen te
volgen, en, terwijl zij den vrede met het
Russische proletariaat en met elkander
sluiten, den oorlog tegen de Europeesche
bourgeoisie en voor het Socialisme te
beginnen -).

En dan zullen wij zien hoe het pro-
letariaat daarop antwoordt.

Dan zou het kunden gebeuren, dat het
Duitsche, het Europeesche proletariaat,
gelokt door, den vrede met het Russi-
sche proletariaat en met elkander, en
gedwongen door door den aldoor hooger
stijgenden nood, dien vrede sloot, en
dat aldus, nog tijdens den oorlog der
heerschende klassen onderling, de Duit-
sche, deEuropeesche revolutie losbarstte.

De kans daarop is, ook naar mijn
meening, nog" volstrekt niet gehee
voorbij. Dit is het plan, dit het doel

Ë
Maximalisten,

loc deze po zal afioopen, of de
.imalisten de leiding zullen krijgen,

of zij, gesteund door de arbeiders en
boeren, dan in staat zullen zijn de
tegenrevolutie in Rusland te overwinnen
af het Duitsche en Europeesche prole-
tariaat aan hun roepstem gehoor zal
geven, dit alles is nog onzeker. Maar
deze tactiek derRussische Maximalisten
was de eenig mogelijke voor revolutio-
naire sociaal-demokraten.

Want voor hen stond de keus tus-
schen met Miljoekof of Kerensky te

gaan en dus mede het Duitsche en
Oostenrijksche proletariaat te bestrijden
en sociaal-patriot te worden, of het
Russische en het Europeesche Imperia-
lisme te bestrijden, en de eenheid van
het Internationale Proletariaat te be-
reiken.

leder die voelt dat het eenige noodige
is, dat het Internationale Proleteriaat
één wordt tegen het Internationale Im-
perialisme, zal inzien dat de taktiek der
Maximalisten de éénig juiste was.

Lenin en de Russische Maximalisten
zijn de eersten die de Idee van de Een-
heid van het Internationale Proletariaat,
door en tegen het Imperialisme, die wij
allen door dezen oorlog hebben leeren
begrijpen, in de Daad hebben omgezet.
Dit is hun eeuwige roem.

Hun taktiek is de taktiek die nu nog,
tijdens den oorlog, en na den oorlog,
algemeen moet worden: Bestrijding van
het nationale en internationale Imperia-
lisme tegelijk.

Het is de taktiek der nieuwe Inter-
nationale.

Het is de taktiek waarmee de strijd
tegen hef Kapitalisme zal worden ge-
wonnen en het Socialisme zal worden
bereikt.

7 Sept. H. Gorter.
') Op zichzelf moet men deze mee-

ning natuurlijk respecteeren. Want als
men werkelijk gelooft, dat de nederlaag
van Duitschland voor de internationale
revolutie noodig is, dan moe? men die
nederlaag ook hopen.

2) De meening dat Lenin en de
Maximalisten in elk geval den vrede
willen, is een dwaasheid. Zij willen geen
enkelen burgerlijken vrede, zooals zij
geen burgerlijken oorlog willen. Zij willen
alleen vrede tusschen de proletariërs.

Raden van Soldaten.
Zooals verleden week gebleken is,

houdt do „demokratisclio burgemeester
van Amsterdam, geflankeerd door do
nog demonkratischer'' wethouders [Wï-
_en. Eu Vliegen, nog titeeds de mili-
tairen gereed, om het verzet van de
Amsterdamficlie arbeiders tegen drei-
gende oorlog en toenemende ellende
neer te slaan.

Bovendien is gisteren gebleken, dat de
Burgemeester ile stad des to meer vult
met soldaten naarmate hij — terecht of
len onrechte , — méér vreest voor di-
rekto demonstratie van deze verzetgeest
onder het Amsterdamsche proletariaat.

En De Telegraaf, het blad dat nu
eens tegen de Lands-Regeering is en dan
weer met de Stads-Regeering meegaat
weet mee te deelen, dat mot het
°o_ op de nadprendo winter
het garnizoen van Amsterdam wordt
versterkt.

Allemaal dus zekere leekenen, dat het
der Regeering van Stad en Land, mits-
gaders politie, justitie en cle __.i_itaire
autoriteiten, erom te doe» is in de ko-
mende winter een eventueele beweging
van de revolutionairen en de hongeren-
den IN BLOED TE SMOREN.

Het is met het oog hierof,
van het grootste belang, dat thans

I door do arbeidende klasse allerwegen
in het land zoo spoedig mogelijk wordt, overgegaan tot een begin van uitvoe-
ring van de oproep van het Lan". ijk
Revolutionair Socialistisch Komitee tegen
de ■i_torlog eu zijn gevolgen tot VOR-
MING VAN SOLDATEN-RADEN.

Dit moet het antwoord zijn van het
i strijdend proletariaat op de bloedige be-

doelingen van de Regeering en deheer-
schende klassen.

"Do heeren willen het gewapendevolk
stellen tegenover het werkende. ,

Het proletariaat, dat zoowel het ge-
wapende als het werkende volk is, moet
ervoor waken, dat het goAvapendo en
het ongewapende volk één zijn in hun
strijd legen de uitbuiters en' de heer-
sehers.

Onmiddellijke volledige demöbiliea-e
en direkte scherp gehandaaa'de uitvoer-
verboden met inbeslagneming van alle
levensmiddelvoorrade.l zijn de levolu-
t'onalre eischen, zoowel van de prole-
ta.-ér in de soldaten-rok als van die
ln het werkpak.

Daarom, arbeiders zorgt ervoor dat
onmiddellijk in alle plaatsen de solda-
ten zich in de soldatcn-ratba tezamen
voegen, en zich aansluiten bij do
plaatselijke revolutionair-s id._i_i_tii.cbr
ggitatie-komitees, opd.t zij niet staan

tegenover de vrouwen en mannen va.,
hun eigen -klasse, tegenover de wer-
kenden en de werkloozen, maai- _wa*_
hua ouders, broeders en L4.__.e_-a, in
de wereld-bevrijdende strijd tegen hei
Imperia.lisme.

Ej is met het oog o __: d e ko-
m ende winter, gelijk het officieele
woord heet, geen tijd. te verlie.cn.

Mannen, broeders, handel., i u I
Wp

VervolgNieuwstijdingen.

S.D.P. Afd. AMSTERDAM. Huishoudelijkevergadering op Donderdag a.s. le B}_ uur
in toncdrdia, Weesperplein. Agenda: 1. Vor-
ming propagandaclub „Tribune.'. 2. Roye-ment-Do l.aaij. 3. VoorstellenBuitengewoonKongres.

Amsterdamsch Nieuws.
Geen wandelingvanaf hetBeursplein

Het PI. Rev..Kom. bericht.
Met het oog op. het geweldig mili-

tair vertoon der laatste dagen, gaat dewandeling van het Beursplein naar de
Diamantbeurs, die hedenavond aan de
protestvergadering zou vooraf gaan, niet
door. — Wij willen geen

De vergadering over de levensmid- !
delen politiek der regeering wordt ge-
houden hedenavond 8.30 uur in de Beurs
van den Diamanthandel, Weesperplein.
Sprekers: B. Lansink jr. en C. Kitsz. j

Tellegen en Wibaut omringen
zich met bajonetten.

In do stadsediiio van Zaterdag maakten
wij roods melding van het ondernemen de-r
autoriteiten, om hét „onbetrouwbare-' re-
serve-ba.al.on F. Groningers hier tor stede
gedetacheerd, te vervangen door meer „be-
trouwbare Brabanders. *

Dal onze mededeelingen terzake iudor-
dttad juist on op betrouwbare inlichtingen
gegrondvest waren blijkt wel uit liet feit
dat wij gisteren konden meded-oele-n, dat
men allen uit Naarden 30TK) man Merjreéa
heeft gehaald.

„Het Volk' geoit naar "aanloiding daar-
van de vo.gonde definitie:

„Hedenmorgen trok het do aandacht, dat
aan do hoofdwacht in hot Paleis op deu
"Dam een detachement infanterie was go-
arrlvcerd'

Ter pïaatso waar men van een cm an-
der op do hoogte kan zijn vernemen wij,
dat de autoriteiten thans deu tijd geko-
men achten, het garnizoen, dat Amsterdam
altijd heeft, maar in verband met do mo-
bilisatie voor eon groot deel naar do gren-
zen was verplaatst, weer op zijn oudo
Isterkte te brengen.

Met het oog hierop hebben de laats,e da-
gen ten stadhuize besprekingen plaats ge-
had tusschen den burgomo o s l o r, den
hooldkojn m i s a r i s., don pro k u -reur-generaal bij het gerechtshof,
den ste 1 1 i n g-k omm a n d-.an-t en den
plaatse! ij ken kom man dan t".

Die militairen zijn dus volgens dat no-
bele blaadjo alleen hier gekomen om het
garnizoen op zn oude sterkte te brengen.

Natuurlijk weer een „Volk" leugentje
Naar wij' wederom uit de beste bron -

niet van de autoriteiten, waarvan „Het
Vol-'' de inlichiingen franco thuisbezorgd
krijgt — vernemen, zijn do kazernes in de
hoofdstad

voller dan ooit vóór den oorlog.
Voor den oorlog waren ook niet do et-

telijke scholen door militairen bezet ls nu.
Alleen in do Transvaalbuurt zijn 2 nieuwe

scholen, nog nimmer voor het onderwijs
in gebruik genomen, in militaire kazernes
herschapen. -'

Vergeten wo vooral niet het voormalige
E.N.T.0.5.-lerrcin, hetwelk raen in het be-
gin dor mobilisatie tot een formeel garni-
zoen heeft ingericht, waar ecnigo duizen-
den van onze kameraden in oen gecstdoo-
dendc sleur het jonge leven slijten. Uit
een en ander blijkt dus wel - de feiten
zijn trouwens van zelf sprekend - dat dc
garnizocnsslcrklc niet achteruit,

maar geweldig vooruit is gegaan!
Dc militairen worden dus ___. con ander

kennelijk doel hier gebracht.
Niet voor niets waren er tusschen de

milltaire-autoriteiien eenerzijds en burge-
meester Tellingen en den hoofdcommissaris
anderzijds onderhandelingen gaande.

Want, waren de maatregelen enkel en al-
leen voor de garnizoenssterkte genomen,
dan had, meenen wij, noch burgemeester
Tellingen noch de hoofdcommissaris iets
met deze' zaak uitslaande.

Dan Was de maatregel een zuiver mi-
tarist i s c h e n aard, dus voor reke-
ning der militaire autoriteiten ALLEEN ,
dus geheel buiten burgerlijke autoriteiten.

De T.edoelhïgen van het reusachtige mi-
litaire vertoon zijn dus niets ander dan

dat men zich voorbereidt op gebeurtenissen in den naderenden
winter.
Tollc-en en Wibaut wapenen zich tot de

tanden om het verzot in den komenden
winter, als het arbeidende volk, snrrens-
moede, de ellende, konde en gebrek met
meer zal kunnen of willen doorstaan, m
Moed te smoren. i_.no-f.riHet Volk" verzint danrom dio leugen-
achtige verzi.nsoltjcs, teneinde do

moord-democratie
ïn de hand te werken, en de aandacht van
de zaak ai to leiden.

Ook dc „Telegraaf' maakte gisteravond
melding- van liet geval en verneemt:

worden or op hot oogenblik maatre-
,,gelen genomen om niet het oog op
„den: naderenden winter....." enz.

Een ruiterlijke erkenniitg !
Mon ziet liet dus, maatregelen voor den

naderenden winter.
De bureauhanden van de hoeren jonken

reeds bii de gedachte spoedig nieuw
„sci>.dmv', „rapalje" en wat 'dies moei'
zij, om het leven te kun non
br o n g e n.

Maar zij utoctcn a c_h ter het
net vis s e I.' en.

Laten onzo menschen dat vooral goed
begrijpen.

Een intensieve propaganda.
nu roods, onder de hier aanwezige mi-
litairen is dringend noodig. Wij moeten
ze nu rood 8, dis niet als zij een-
maal voor 't fait accompli geplaatst sijn ,
overtuigen, dal' zij aan onze zij d e
moeten staa' n, .loor middel va»
onze lectuur en vliigsciiriftjes.

Laten we ons dit in de komende weken
ernstig voornemen.

Laat èn Tellenen en Wibaut èn Vliegen
èn Roest èn „Het Volk" een belooning
krijgen, die ze als handlangers der be-
zittende klasse ruimschoots verdienen !

11. M- I.

Onze „orde-bewaarders".
Men schrijt ons:
Maandagmiddag was ik ooggetuige

van een stom en. ezelachtig optreden
van een ordebewaarder.

Een jonge propagandist werd gekom-
mandeerd het Amstelveld te verlaten.
Om welke reden? Ja, misschien omdat
de agent niet lezen kon en geen Hol-
landsch kon verstaan. Doch na eenig
tegenspreken werd de propagandist ge-
last het Amstelveld te verlaten, wat
deze echter niet deed, aangezien hij de
standplaats betaald had en hij niet wist
wat hij misdreven had. Hij moest toen
mede naar het bureau, doch keerde
reeds na een half uurtje terug om weer
verder te propagandeeren en meteen
het ezelachtig optreden van sabelsujet
no. 1284 bekend te maken.

Ned. Ver. afschaffing Atc. Dranken.
In Bellevue werd dc 83c Alg. Vergade-

ring van de Noderlandschc Vereeniging tot
Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken
gohoudon.

Niettegenstaande het vroege uur vvas de
Burgemevstcr van Amsterdam bij de ope-
ning op Let podium aanwezig. Die drinktgeen bitter, die drinkt en is dorstig naar— wat anders

De Openingsrede word gehouden door den
heer P. v. d. Meulen.

Kleine berichten.— Eea agent heeft op aanwijzing aange-
houden een 50-jarige vrouw, dio in een
bazar op don -Nieuwendijk door .het per-
soneel op heeterdkiad was betrapt gewor-
den bij het Ontvreemden van een inktstel-- In den nacht van Zaterdag op Zondag
j.l. Ki.in uit een winkel aan den Nieuwen-
dijk 13 heeren-overjassen en Verschilendo
counons stof ontvreemd.— Een koopman uit Vordon heelt aan-
gifte gedaan, dat uit zijn portefeuille eon
bankbiljet van fOO is ontvreemd, terwijl
hij zich met twee vrouwen op een kamer
in een perceel aan den O.Z.Achterb
hadafgezonderd. Beide vrouwen zijn voor
onderzoek naar het bureau geleld.— Ecu reizi-'cr uit /.wollc, dio zich jris-
terenmiddag1 met ecu vro rw in een per-
ceel in de v. ÖstadestTaat jad aïgezon-
derd, ontdekte, op straat gekomen, dat
zijn portefeuille, inhoudende . 265, was
verdwenen. Een onderzoek in het perceel
leidde tot niets.— Een-ge agenten hebben m den atgo-
loopeu nacht 10 kazen aan een bureau
gedeponeerd, door hen op den openbaren
weg gevonden en vermoedelijk vaa dief-
stal afkomstig. _.'._..',

—' Onder krachtdadig verzet hebben
eenige agenten een bewoner der tred.
Hendri.straat aan een der bureanx ge-
leid, welke man in staat van dronken-
schap zijn vader had mishandeld eu met
zijn broeder aan het vechten was.

'— Een bewoner van het Damrak. dio
Maandagavond te ongeveer 9 uur7.'jn,-Otid
had uitgelaten, bemerkte bij zijn thuis-
komst, dat er zich een mau in „dn wo-
ning bevond. Toen hij naar het btureaf.
wilde gaan om assistentie to halen, wist
de insluiper dpor de vrouw des huizes
met ecu mes te bedreigen, te ontkomen.

— Twee noenten hebben -gisterenavond
R!wco anncn aan_.ohoudon,. die in <
schap van oen derden man, welke ge-
vlucht is. in de Buitensingcl'-Taclit in ecu
roeiboot voeren. Een hunner bekende in
verccnis'in? met dc anderen vanaf een zoV
dersoh-it een aantal gonjezakken te heb-
ben ontvreemd. Vermoedelijk hebhen zij,
zi.ch ontdekt ziende, die zakken in liet
water geworpen.

Ongelukken.— .Gisterenmiddag is op dc Oostenbur-
gevgracht oen 4-jarig knaapje tegen oen
motorwagen van lijn 13 aangeloopsn,
waardoor het kind onmiddellijk gedood
werd. De wagonbestuurder treft. in dezo
geen schuld.

GEMEENTE-ARBEIDSBEURS
Afd. voor mannen

Hoofd-Bureau BARNDESTEEG 6
AanvragendoorwerkgeverstotdeBeursgericht.

VOLWASSENEN. 3 Koper- en blikslag.,
2 kruid.bed., 2 mach. houtbewerkers, 1 __#■

taaidraaier, 1 monteur, 1 plaatwerker, t
smid, 1 barbier, 15 instnimentth_Jxe_*3, §
kleermak., 2 kuipers, 1 tapij(wéy<_#

Gemengd Nieuws.
Moord.

In de Boekhorslstraat io Arnhem !sMaandagavond de trompetter v__a do Rij.
dende Ardllerie O. door zijn buüxvrouwM. v. Z. doodgestoken. Ton huize ranlaatstgenoemde werd een feestje gehouden,waar veel werd gedronken en ten* slottegevochten. De vrouw va;n 0 er. een buur-
vrouw kregen ruzie. Men scheidde de vech-
tenden eu O. nam zijn vrouw mee. naarhuis. Toen hij op straat was gegaan word
hij irgehaató door vrouw M. v. Z., diehem een messteek in de hartstireek toe-bracht, waardoor O. op slag werd gedood.
Vrouw v. Z. en de korporaal G., met
wien zij leeft, zijn aangehouden.

De „Eendracht".
De motorbeuger „Eendracht VII (VI.

214), is Zondagmorgen op 8 mijlen van
IJmuiden, door een Duitsche duikboot
aangevallen en tot zinken gebracht. De
protesten van den schipper, dat hij zich
in het vrije gebied beyond, werden
door den Duitschen commandant gene-
geerd, omdat naar diens meening alles
'wat op zee dreef naar beneden moest.
De zestien opvarenden verlieten in 2
booten het vaartuig en werden, na 20
uur te hebben rondgedreven, opgepikt
door een Britschen torpedojager, die ze
later heeft overgegeven aan den thuis-
zeilenden logger „Wilhelmina" (KW 79).

Duitschland en België.
Naar aanleiding van het bericht van

de „Deutsche Tageszeitung", datDuitsch-
land «er reeds in heeft toegestemd af-
stand te doen van de heerschappij over
België, meldt de Berlijnsche correspon-
dent van de „Koln. Volkszeiting", dat
hij ook dergelijke berichten heeft ont-
vangen, volgens welke in de vorige
maand de beslissing over België in voor
Engeland gunstige zin is gevallen. Ook
de „Frankfurter Zeitung" bevestigt het
bericht van de ..Deutsche Tageszeitung."

De hootrijkdom van Europa.
De „Kheiu lïe-tf. Ztg.'- vaa 29 Augus-

tus gevit eecige ciiiers belre;'ende denhout-
rijkdom viin de _jj,ur©peeBcLe landen. Euro-
pa bezit iv het geheel 30'>>_ millioen HA.
Bosch, (Canada alleen inter dan 323 mil-
lioen HA.) . Finand is iiet rijkste aan
bosschen; zij beslaan meer dan de helft
van tio oppervlakte des lands. Dit is ook -
hot geval in Bosnië en Herzegowina. Rus-
land heeft nog bijna 2to millioen HA.
Bosch, Scaudinav*. tets meer dan 20 mil-
iioen, Ooi3U»nrijk-Hong_rij_i 16 millioen. Op
i!o vierde plaats staat Duitschland met
14,170,000 Ti-A. Alle andere landen staan _
hierbij ver ten achter. Frankrijk hijvoor-
beeld Lett sischts ü.75 millioen HA; bosch.

ar *n-*»..--.. . nim.jiu,.É<p.jDj.i ■ "rm~ni---_nTr—"T'-THW" **"!**^b
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Nieuws Dienstregeling.
De gister bij de Spoorwegen

intredende dienstregeling brengt zulke
groote veranderingen in de toch reeds
zeer beperkte dienstregeling, dat het
gevolg o.a. zal zijn, dat in sommige
deelen van het land de abonné's hun krant
niet meer denzelfden dag
zullen kunnen ontvangen. Het spreekt
natuurlijk vanzelf, dat de officieele, door
de Post verstrekte mededeelingen aan-
gaande de wijzigingeh met de grootste
nauwkeurigheid worden opgevolgd.
Mocht de bezorging dus iets te wenschen
overlaten, dan ligt de schuld hiervan
bij de Post en verzoeken wij omgaand
bericht, ten einde een onderzoek in te
stellen en zoo mogelijk verbetering aan
te brengen. De Administratie.

DE OORLOG
Van het Westelijk front.

Van hot Westelijk front blijven de we-
deizijdsche logerbérichlen gewagen van
plaatselijke, soms vrij hevige aanvallen en
gevecht-én, waarvan heide partijen een voor
zichzelf gunstige voc-rstelling' geven. Al-
leen de Duitsclio verklaring, dat de En-
gelsche infanterieaanvaltpn tn.sahen betiïouti.tilstoi'boscb en de Leic, waar dc En-
gelsche kanonnon reeds dagenlang krachtig
werkzaam waren, in den regel werden
teruggeworpen, houdt een voorzichtige er-
kenning in van een succes der Britten, een
gr.eces echter, dat misschien morgen weer
verloten gaat. *

GEMENGDE BERICHTEN.

Costa-Rica en Duitschland.
Ecu telegram uit San José (Costarica)

Do diplomatieke betrekkingen tus-
schen (le republiek ca Duitschland kannen
als &.'gebroken beschouwd worden. Do

ent ontdek e, dat de Duitsohe bewo-
ners zich aanstoten bij dc aanhangersvan
den vorigen president iv een samenzwe-
ring tegen, de regeering. Drie gezagheb-
bende Duüscher,. zijn gearresteerd Er is
last gegeven, alle Duitschers in d.. havens
van Costar'.ca to interneoren

Buitenland.
Tegen de geheims diplomatie.

ln Stockholm is b. ijkens een bericht van
den ' Mbld."-corr. aldaar een betooging ge-

.i tegen üe geheime diplomatie on voor
den on middellijken vrede.

De Zweedsche Kwestie.
Maandag hielden dn socialisten een bo-

" tooging, 'waaraan 1000 a 151)0 personen
deelnamen. Na een redo van Branting en
'7 andere candidaten voor de versie:
te Stockholm, werd een motie aangeno-
men, welke het aftreden der regeering
eisc'n.t.

Staking in de Amer. ijzerindustrie.
IJlt Washington wordt geseind:

is een staking uitgebroken on-der 25.000 werklieden in de Ijzer-indus-trie on de we?ven van don Stillen Oceaan.Hierbij zijn 12 pCt. van de stakers' bij
den vlootaanbouw betrokken. De c'.sch is
-0 pCt. loonsverhooging.

Wereldscheepsbouw.
Aan een overzicht van Vcxitas vanl Pc-

lèber 1916 tot 31 Maart 1917 omtrent den
bouw in verschillende landen, ont-

leen, u wij de volgende cjjl
_<■ .:>.'.v,'d in ; tal br. toni-ngcland 261 630,946

Nederland 103 190,619
Frank/ijk 42 . 61,988
Italië 20 ,913
Vereen. Staten 150 -.381
Japan 46 128,913

Beslagtegging op Kapitaal.
"Veel belangstelling is Opgewekt door

de onlangs gepubliceerde verklaring van
Bonar Law tegenover, een Trade Unionist
die schatting vroeg va* do kapitalen.

Een welingelicht correspondent van de
Yorks! iro Post verneemt, dat de kanse-

lier van de schatkist, ofseboon hij niet
daadwerkelijk beslag wil- leggen op' do ka-
pitalen, hij toch maatregelen overweegt,
die zeer veel gelijken op onteigening 'van
den rijkdom Bijzonderheden dei- voorgeno-
men maatregelen kunnen nog niot wor-
den bekend gemaakt, maar zonder twijfel
zullen do rijke burgers meer aan den Staat
moeten betalen, naar verbonding vau hun
inkomen, dan nu. Erg bcslagnemerig klinkt
dit laatste niet !

Vergaderingen.
AANKKONDIGINGEN.

S.D.P. Afd. AMSTERDAM, liv lioudelijko
vergadoiing op Donderdag a.s. le 8,1. uur
in Concordia, Weesperplein. Agenda: I. Vor-
ming propagandaclub „Tribune" 2. Roye-
ment-De Raaij. 3. Voorstellen Buitengewoon
Kongres.

KROMMENIE Openb. verg. op Donder-
dag 20 September 1917, 's avonds 8 nur,
in het lokaal „Ons Genoegen", te Krom-
menie. Onderwerp: Hoe zuilen dc arbei-
ders zich in den komenden winter voeden
Cn verwarmen? Entree 5 cent. Debat vrij.

ROTTERDAM. S. D. P. Huish- Verga-
dering Donderdag 20 Scpt. acht uur, Geh.
Onth.-lokaal Botcrsloot 00.

Agenda : Notulen, Ingek. Stukken, Be-
schrijvingsbrief Buitengew. Congres, Ver-
kiezing afgev. Congres, 3md Vorslag Pen-
ningmeester, Verkiezing bestuurslid, Be-
spreking propaganda. Rondvraag.

„DePionier", Adam.

De Rov. Soc. Vrouwenvereeniging do
Pionier houdt hare h. h. ledenvergadering
Op Donderdag 20 bept., 's avonds 8 unr,
in zaal I van do ücclvinck.

Do leden worden verzocht datgene wat
zij af te staan hebben voor do solidari-
téitsbazar, zoo spoedig mogelijk op te
zenden of op de vergadering mede te
brengen. . Alet Bestuur.

De dipliuatenkwestie.
Volgens een telegram uit .Genève bevat

het „Journal de Genève" een telegram
hit Buenos Ayres, volgens hetwelk" de
Argentijnsche Eegcering1 haar gezant to
Berlijn opdracht gegeven heeft ophelde-ring van de zijde der Duitsche Kegeering
to ci.sc-.en en indien dezo niet voldocmdo
is, zijn paspoorten te vragen.

Groote knociers.
.\olgcns bericht uit Thorn zijn d. ad-ministrateur der Loibitsohe molens, 5'Jspoorweghcambtcn uit Leibitsch en Thorn

en een koopman uit Berlijn in hechtenis
genomen wegens graanknoelerijen op groo-
te schaal. Zij moeten verscheidene ' hon-derden centenaren graan en meel verduis-
terd en naai1 Berlijn gezonden hebben.

Vleeschnood in Engeland.
Deze weck had te Westminster een!

groote vergadering plaats van vleesebitan-delaars uit alle deelen van het land. De
voorzitter van den bond van vleesohhan-
delaars verklaarde, dat de slagers gedu-
rende do vorige week niet in staat waren
dc gewone hoeveelheid te leveren. Een
der handelaars zeide .e gelooven, dat het,
tenzij hot vojk gedurende eenigen tijdopaield vleesch te eten, het na korten tijdonmogelijk zijn zoti nog eenig vleesch tehekomen. Vlccscttlooze dagen zou een on-voldoende maatregel zijn.' Het slachten
van runderen moet door het geheele landiiedurende een onbcpaalden tijd opi ouden
en hoe spoediger hoo heter dit zijn zou.Lord Khonda, controleur yan het voe-
dingswezen, zal een deputatie der flcesch-handclaars ontvangen.

Beweging te Milaan.
Kaar de „Lokal Anzei^er" uit Bernverneemt, duurt de staat 'van beleg toTurijn voort, terwijl bij de stra&igevechteninfanterie en hergartillerïo zouden gewei-gerd hebben tegen de arbeiders op te tre-den. Daarop werden op last der regeeringmachinegeweren in werking gesteld. Tienarbeiders werden gedood, verscheidene hon-

derden gewond. Er hadden arrestatiesplaats op groote schaal, o. a. van alloarbeidorssecrctarisscu. Achtduizend arbei-ders der ji'tofabrick „Fiat" hebben vijfdagen lang het werk gestaakt.

De veestapel wan Brazilië.
Waar de voorziening van vleesch in dolaatste jaren, ook reeds vóór den oorlog-niet steeds gemakkelijk ging, daar zelfs déVor. Staten van Noord-Amoiika nawwelijkain eigen behoeften konden voorzien en me-

nige lading vleesch uit Argentinië naardeOost-Staton van do grooto republiek werdgezonden, is he. niet geheel zonder belang
io weten of de veestapels van Zuid-Ame-rika in staat zijn om voldoende vleesch toblijven produceeren.

Vóór den oorlog leverden vooral Argen-
tinië en Uruguay bevroren vleesch (nl.han do Zuid-Amerikajanschc staten) ; tij-
dens den oorlog is bok do vleoschuitvoer
van Brazilië zeer sterk toegenomen.

Volgens de Braziliaanse!)© „Censo pecua-
rio" waren in Brazilia de volgende" aan-
tallon stuks vee:

Runderen 30,705,000
Paarden 7,289,000
Ezels en muilezels 3,208.000

Gei,en 10,049,000
Schapen 10,053,000
Varkens 18.399.000

Totaal 80,303,000
Dit. vee werd gesihat op een waarde van

14:10,5 millioen gulden.
Per vierk K.M; waren in 1913 in Ar-

gentinië,1 Uruguay en Brazilië do volgende
hoeveelheden stuks vee., .Aantal pnr vit. K.M.

Brazilië Argent. Urug.
Runderen _ ' 3,00 11,00 7,00
Jaarden 9,85 2.Ö0 3,50
'Geiten 1,18 1.18 0.01
Scha; c-i ï,25 22,00 18,00
Varkens 2,1 G 0,50 0-30

Per vic. KM. hce't derhalve Argentinië
en daarna Uruguay het grootste aantal
vlce=>chprodnceercnd vee. maar is toch ook
de veestapel van Brazilië lang niet onbe-
langrijk.

Nederland en de Oorlog.
Het Engelsche visscherijvoorstelverworpen.

De ledenvergadering: der Recdersverceni-
g.ing voor dc Nederlandsche Haringvis-
scherij heeft het Engelsche vissc'nerijvoor-
_{__ verworpen.

Ds Russische Revolutie.
Legearde van Kerznaki.

Kerensky publiceerde de volgende leger-
order aan leger en marine: Het normale
leven in het leger is verstoord tengevolgevan den opstand van Kornilof. Om de or-do te herstellen gelast ik terstond allepolitieke twisten in het leger te laten va-
ren en al de aandacht te wijden aan de
vermeerdering der slrijdvaard.ghefd, bet-
welk Ile eenige hoop is op het behoud van
het vaderland. Alle mil .aire organisaties
en commissarissen moeien zich' slechts be-
zig houden met productieven. arbeid, ont-
daan van het karakter vau politieke on-
verdraagzaamheid en wantrouwen, terwijl
zij zich niet moeien mengen in de mili-
taire en sLrateg'.sehe orders van hunne com-
mandanten. De arrestaties van militaire
chefs moeten terstond ophouden, aangezien
hot uitvoerend recht uitsluitend toebehoort
aan de rechters van instructie, procureurs
en speciale commissarissen, dio reeds in
functie, zijn. Voorts moet een einde ko-
nten " aan de afzetting van militaire chefs, daar
dit recht aliceu toekomt aan de wetiigo
organen der overheid. Als opperbevelheb-
ber eisch ik van alle commandanten, com-
missarissen en militaire organisaties uit-
voering van bet boven vermelde en ik
waarschuw dat niet-opvolging mijner or-
ders zwaar gestraft zjl worden

Kornitef.
Generaal Alexejef is in hot hoofdkwar-

tier aangekomen. De generaals Kornilof
en tukowskv werden gearresteerd deu len
September (B. T.) om 10 uur 's avonds.

id do .-aak van dc Kornilof een
speciale commissie van onderzoek inge-
steld, onder presidium van den procureur
van leger en marine. Sehablosky. die zich
*naar het hoofdkwartier begeven heeft.

Do arrestatie van generaal Kaledin wordt

niet door de ochtendbladen bevestigd. Ho
Bolschewistisclie bladen Fowjizin" en

I.ab'otso_a:' zijn op last der voorloopige
reg'eorrng1 geschorst.

Finland.
Volgens bericht uit Petersburg heeft de

voorloopige regeering een' besluit gepubli-
ceerd, hetwelk deu Finschen Senaat het
recht verleent eene reeks van quaestiën lo
regelen, wier oplossing vroeger geoorloofd
was aan den grootvorst van Finland zon-
der goedkeuring van den Landdag. Tot
deze quaestiën behooren niet bijecuroepin-g
en ontbinding van den Landdag, begena-
diging van veroordeelden, benoeming van
den gouverneur-generaal en- anderen.

Kerenski naar het hoofdkwartier.
Eerejnski, VerkoMri (minister van Oor-

log) en Vcrdrefski (minister van Mas'ijne)
vertroMceu naar het Groote Hoofdkwar-
tier.

Van het Partijbestuur.
Aan de Afdeelingen en Leden!

Afdeelingen of alg. leden, dio nog exem-
plaren mochten noodig hebben van het
broclmretje als antv.oö-d op do Brochure
Remming, indertijd aan alle __A. en leden
gezonden, kunnen, zoolang de voorraad
strekt, deze nog aanvragen bij het secre-
tariaat, Voor 't P.B. S.D.P.

J. C. CETON,
Lainge Nekstr. 33. Secr.

Binnenland.
Ongebreideld militarisme.

Verschenen ia dc Staatsbegrooting voor
1918, aanwijzende een geraamd totaal te-
kort van f 48.873.847.80.

Op de Mai'i-ncbegrooting zijn eerst, ter-
mijnen uitgetrokken voor dèa bonw van
3 ouderzeebooten en con mijnenleggervoor
Nederland on 3 onderzeebooten voor lndi,c.

Voor aanschaffing van vliegtuigmaterieel
enz. wordt f 2.400.000 aangevraagd.

Ook voor Indië zal een Marineluchtvaart-dienst worden geschapen.

Bij do Öorlogsbegrooting wordt een re-
organisatie van "de luchtvaart, wat eerste
aanschaffing betreft, op 18 h 1!) millioen
geraamd.

.De autodienït en het regiment genie-
troepen zullen worden uitgebreid. Ook do
generale staf zal een uitbreiding .onder-
gaan.

Het Staatspensioen.
Op den Landdag van den Bond _van

Staalspensionneoriiig Zondag gehouden" op
de Platvoet bii Deventer, spraken de hee-
ren Mr. MarijLa.it' en A. Koning van
Eenkum, de Bondssecretaris hield een in-
leiding. Mr. Marchant verklaarde bekeerd
te zijn tot het Staatspensioen, nadat do
Juridische bezwaren tegen de rechtsgron-
den voor hem waren komen te vervallen
eu de goldkwestie niet langer een bezwaar
is. Wanneer oen sociale maatregel als het
Staatspensioen "door het volk gewild is,
wordt daarvoor allereerst de rechtsgrond
gezocht in heb hart van het volk. Spre-
kende over het Staatspensioen ia de Twee-
de Kamer, naar aanleiding', van dc bro-
chure van dien titel van den voorzitter
van den Bond voor ytaatspcnßiocni-aeeri. _■>■,
verweet hij do rechterpolitieke partijen
chicanes en gemeene streken, waardoor do
reeds door do Tweede Kamer aangenomen
aangenomep gewijzigde Taltna-wet, niet is
kunnen worden ingevoerd, om daardoor bij
do verkiezingen in 1918 do rechtstreeksfchemeerderheid in de 'Eerste Kamer te vrij-
waren voor het verwijt, die wet te hebben
tegengewerkt. Toch zal naai' de voorspel-
ling van Mr. Marchant de;rechtsche poli-
tiek niot aan dat verwijt ontkomen. Aan
het sjot zijner rede ontried spr. de Staats-
gepensionweerden ernstig bijl de a.s. verlkie-
zïngen ' met eigen candidaten deel to ne-
men, waardoor" de . mooie beweging Voor
het Staatspensioen in gevaar zó: worden
gebracht en wekte allen op, dio beweging
zoo krachtig mogelijk te steunen.

DELFT.
B. en W. bieden den Baad ter vaststel-

ling aan do ontwerp-begrooting voor 1918,
sluitende in ontvangsten- on uitgaven met
een bedrag van f 2,457,900, tegen t 2,567,359
voor 1917.,

In deze cijfers is begrepen wegens op
die" bcgrooiingen voorgekomen buitengewo-
ne ontvangsten en uitgaven i 1,051,175' en
f 1,314,099, na aftrok van welk bedrag ovea>blijft Voor gewone ontvangsten en uitga-
ven voor 1913 f 1,415,791 en voor 1917
f 1,253,209, zoodat voor 1918 . meer wordt
geraamd f 103,530.

De te benoemen vierde wethouder zal
worden bolast met hot toezicht op de be-
drijven -van gas, waterleiding en electrici-
teit " ■

DEN HELDER.
„Altjen. Tehuis voor Militairen."

Deze vereeniging stelt zich volgens art.
3 harer statuten ten doel voor de militai-
ren een gelegenheid open le stellen, waar
zij zich kunnen ontspannen zonder genood-
zaakt te zijn vertering te maken en waar
getracht zal worden hunne zede! Ijkc en
verstandelijke ontwikkeling" te verhoogen,
zonder dat daarbij een bepaalde godsdien-
stige of politieke richting op den voor-
grond mag treden.. Zij wil dus aiie mili-
tairen bereiken en synthetisch optreden ,

■i gd dat de eenheid in leger en vloot
moot bevorderd werden- Oo de leestafel
vindt men dan ook bladen van alle rich-
ting. (Ook „Tribune' en de verdere re-
vol. soc. pers?)

ENSCHEOE.
Bedrijfsooncentratie.

Door B. en W. dezer gemeente is een
commissie benoemd, welke dc mogelijkheid
zal overwogen van concentratie der hier
gevestigde wasscherijen en strijkinrichtin-
gen tot een ol meer gemeenschappelijke
bedrijven, zulks in verband met den gerin-
gen aanvoer van brandstoften en en einde-
de toegewezen hoeveelheid zco economisch
mogelijk te benutten.

GRONINGEN.

Ontevreden fabrikanten.
Door den Boud van Stroohandelaren in

de Provtnole Groningen is 1.1. Zaterdag de
voïtrenue motie telegrafisch ter kennis ge-

bracht van Minister Posthuma: Do Bond
van Stroohandelaren in de provincie Gro-
ningen, in een buitengewone vergadering' to
Groningen vereenigd zijnde, besluit, over-
tuigd zijnde dat door de vastgestelde maxi-
mumprijzen voor stroo, gelet op het feit,
dat de marge van f 5 per 10CU Kilo tus-
schen den prijs bij den producent en den
prijs bij den consument lang niet de kos-
ten van spoor- of scheepsvracht dekt, do
voorziening van stroo aan consumenten ab-
soluut onmogelijk zal zijn, . het dagelijkschbestuur op te dfagen de regeering to wij-
zen op do wantoestanden, welke door de
maximumprijzen in dezen vorm ontslaan en
de verschillende grieven en wenschen, het-
zij schriftelijk of mondeling aan de regee-
ring kenbaar te - maken en Z.Exc den Mi-
nister van Landbouw enz. telegrafisch mot
dezo moitie in kennis te stellen.
HENGELO.

Paddastoelen.
Te Hengelo werd Zaterdag en Zondag

een druk bezochte paddcnsfoelenientoonstel-
ling gehouden vanwege do afdeeling der
Natuurhisiiorischo Vereciri'^ging, on/der lei-
ding van me.i. C. Cool u, t Haarlem. Een
tweehonderdtal soorten waren in de groote
zaal van :t Vercerïig'mgsgcbouw van Geb.
Stork en Co. systematisch gerangschikt,
zoodat het gemakkelijk was ook aan lee-
ken een overzicht te geven van de hoofd-
soorten en van de wetenschappelijke indee-
ling. Verder waren er een aantal na-
tuurgroepen door verschillende inzenders
(sters) tentoongesteld.
Onder leiding van den heer Bernink, di-

recteur van „Natura Docet", werd Zondag-
morgen een wetenschappelijke excursie in
Verband met de tentoonstelling gehouden ,
terwijl de bezoekers gelegenheid hadden
eenige paddenstoelengereöhten te proeven.

LANDSMEER.
Afslachting van Pluimvee.

Tengevolge van liet gebrek aan pluim-
veevoeder zijn do kippen- en eendenhou-
ders zoowel Wer1 als in andere omliggende
dorpen, begonnen met het afslachten van
pluimvee. Door dc bemoeiingen der com-
missies, is echter voorkomen, dat de han-
delaars zo van de hand zouden moeten
doen voor zeer lage prijzen, waardoor vele
pluimveehouders tè gronde zoudon zijn ge-
gaan.

Zeer spoedig zal koelruimte in de groote
pakhuizen, -te Amsterdam vrijkomen, om
het gevogelte te doen invriezen en voor
bederf to vrijwaren. Do prijzen voor "ge-
slachte eenden en kippen zullen dus we-
der beduidend hooger worden.

Uit de Vakbeweging.
BINNENLAND.

Neder. P. en T. Bond.
Op Zondag 16 Sept. j.l. werd door de'

atdecling Haarlem van den Ned. P« en T.
Bond de volgende motio met algemeen©
stemmen aangenomen:

De Afd. Haarlem van den Ned. Posten
Telegraafbond, gehoord, de besprekingen
naar aanleiding van wat er in de laatste
maanden door do leiders der verschuilende
porsoneelgroepen wordt. gepropageerd-, ver-
klaart zich iï_ aito opzichten homogfcen met
do leiding van het Hoofdbestuur van den
Ned. Post en Telegraafbond,

is van oordeel, dat waar het corps van
comimiezen-titulair en adjunct-commiezen een
afzonderlijke plaats toekomt in de perso-
neelsformatie, op grond van afgelegd© exa-
mens, opgedragen werkzaamheden en uit-
gesproken beoordeel,; ngen van superieuren,
behoort gerangschikt te worden aan dc zij-
de van liet hooger personeel,

spreekt de verwachting uit, dat de auto-
riteiten, ook in het belang Van den dienst,
niet aarzelen zullen, dit corps recht to la-
ten wedervaren-.

C.O. en stekingen.
De centrale commissie van de collectieve

arbeidsovereenkomst in de typografie heeft
in haar vergadering van Woensdag 12
September -jl.l. haar volle aandacht gewijd
aan de typografoiislaking, die te Apel-
doorn was uitgebroken zonder toestemming)
der commissie, die uit werkgevers en werk-
nemers bestaat

Na de rapporten, van verschillende zij-
den ingekomen, te hebben gehoord, stelde
de commissie vast, dat het heengaan van
de gezellen uit do drukkerij op een be-
paaJd oogenblik verklaarbaar 13 door de
gebeurtenissen, welko "in diie inrichting
voorvielen, terwijl toch van een werksta/-
king van eenigen dienst geen sprake mocht
wezen

Met voldoening stelde de commissie ver-
der vast, dat door het optreden van het
hoofdbestuur van den Alg. Ned Tynogra-
tenbond in den korst mogelijken tijd aan
do staking, het karakter ontnomen heoft,
dat zou heblxm kunnen aanleiding geven
tot een conflict tusschen dc partijen der
collectieve arbeidsovereenkomst.

Dienstweigeringsbeweging.
(W.) De ex-matroos J. de Haas, welke

voor de eerste maal voor de krijgsraad
verscheen is veroordeeld tot drie maanden
gevangenisstraf met a.trek van voorarrest
en ontzegging van het Techt om te dienen
bij de gewapende macht.

(C) De groep Amsterdam houdt op
Donderdag 9 Oct. a.s. een openbare ver-
gadering des avonds 8 uur in Odéon, Sin-
gel 460 Sprekers Piot v. d. Veen, uit
Sneek. Onderwerp: „Mijn ervaring als
dienstweigeraar" en ds. G. Westmijne, on-
derwerp: Noodlicht of lichicood.

Ingezonden.
„Onbeschaamd gebrul ! ?"

Ge beweert, meneer Croiset, dat gij „in
geen enkel opzicht tot oorlog tegen Duitsch-
land aangehist ' hebt. Sta ons toe, dat wij
iets uit uw debat op een. dor in den laat-
sten tijd gehouden vergaderingen citeeren:

bat-vergadering Klomp in Con-
cordia, op Dinsdag 20 Juli.)

„Croiset, de laatste debater, zegt,
eigenlijk- geen debater te zijn, hi.i. is
een der debaters b ü Corne-
lis se n geweest, zou C_o me-
lissen weer optreden, hij zou
nu ANDERS spreken.

(Verslag „Tribune"!

Wat wil dat zeggen, en nu ' eens niet in
Spratzel taal maar in zuiver Hollandsch^

„Dat het Duitschland, dal' gij als da
burcht van het Imperialisme beschouw!'
neergehouwea moet worden. '

Op zichzelf zijn wc dit met u eens, ai
voegen wij er onmiddellijk aan toe, da. liet
niet geheel oudiens'.ig zou zijn, invieu cle
andere imperialistische burchten — de Vev-
eenigdo Staten b.v. — ook eens iiccrgo-
liguwen werden.
Niel met u eens, zijn wc bet echte-.als ge zegi, zoolang Duitschlandnigebouwen is, zoolang - om in uw e'ge»

taal te spreken:
„getuigt het net van revolutionair

strategisch inzicht, a's de revolutienaf-
ren iri do landen der Entente tesen hun
regeeringen revoluttoneeren '.

' Dus: Handhaving van den Godsvrede inEngeland, Frankrijk, Eusland, Italië en
andere Entente-landen; Voortze.tii-g var, den
oorlog due.

Sta. ons toe, waarde „revolutie strateeg",
daax tegenover ons inzicht te plaatsen. Hei
inzicht, dat wij meenen het eenige. juiste
voor den werkelijken revolutionairen i n
oer logs- en in vr destijd te zijn.
nl.: „De revolutionaire oorlog
tegen hot oig e n imperialisme.
Steeds en al l ij d.

Dat is het juiste internationale stand-
punt, dat gij, meneer Croiset, die u toch
ir-ternaiisonaal socialist noo m t, dealen
moest. Het is het standpunt van onzen
kameraad LieM.necht, loen hij in eon. der
laatste door hem bijgewoonde Rijk_dag_.it-
tingen, zijn dappere historische woorden lot
de loopgraafsoldaten sprak: Richt de
geweren tot nw eigen onder,
drukkers.

Het is het standpunt van Lenin, dool
hem ingenomen vanaf het eerste oogenblik
dat hij uit zijn ballingschap in zijn ge-
boorteland "teruggekeerd was. Het is ook -we lezen het tot onzo groote vreugde ln
de bladen van deze .dagen — het stand-
punt van de Bolschewiki in hun strijd te-
gen bet Korensky-Kornilolf bloedsysteem.
Het is de str ij d voor den di-

racton vrede, door middel van
den revolutionairen burger-
oorlog.

En dat is liet standpunt van de revolu-tionaire internationalisten, dio hier in Hol-
land in de S. D. P. georganiseerd zijn.

Uw standpunt, dat is liet standpunt van
een Barnes in Engeland, een CompèrQ
Morel in Frankrijk en een Kerensky inRusland. Dat is een Entente partriotiscb
standpunt.

" *_
En thans uw uitval tegen Lenin :
ls het een vergissing" als gij do woor-

den uit xLa Bataillo" óver Lenin tot d«
uw» maakt. „Een vergissing" en geen
„laster" all ei van onzen kameraad gc<
sproken wordt als „van een „we 1"
eerlijken maar fantastisc hen
d w a a s".

Neen geachte Sociaal-Patriot, dat is
smerige laster en hoon aan het adres
Van Lenin. Want gij en ook nw tiianb-
engere-geestverwant Cornelissen, die hier
in 1014 tot oorlog tegen Duitschland
kwam aanhitsen.

G- ij weet beter.
Inderdaad hebt go een andere mentali-

teit, dan de heer A. N." De vwo is,
dat' gij den internationalen rev. soc. strijd
van liet standpunt van den Entente So-
ciaalPatriot beschouwt.

Daartegen kwamen wij op. Misschien
wat....RigK>reus. Misschien ! De desbetref-*
fende opmerking1 in het redactioneele on-
derschrift bij ons protest, willen we dan
ook als juist erkennen.

Overigens behoeft ge niet bevreesd te
ziju. Do weinige spontaniteit van het
koele nuchtere Hollandsche volk (Wibaut's
intimus, de Amsterdamsche kozakken.

Hun man Roost heeft er heele studies
over gemaakt). Staat u er garant voor,
dat men niet licht tot handtastelijkheden;
zal overgaan. "Wij hopen thans, geachte Entente Pa-
triot „beschaafd" en geargumenteerd"
gebruld te hebben.

Uw vriendelijk aanbod om met u te de-
battceren slaan wo dankzeggend af. Het
lijkt ons na bovenstaande opmerkingen,
die ons standpunt in resumé weergeven ,
onnoodig.

Amsterdam, 31-8-'l7. 'A. E.

Scheepstijdingen.
Binnenlandsche Havens.

IJMUIDEN. Aangek. 18 Scpt.: Camtit-.
motorschoener, Rott. n Mexico, als bijl

Vertr.: 18 Sept. Helena, s., Pitea.
DELFZIJL. Aangek. 1.7 'Sept.-. Ondcrno

ming, v. Donderen, Termuntcrzijl naai
Haarlem, met must; Bertha, lichter, Ha-
nover via .Emden n. Groningen met ka-
llzout

NIEUWE WATERWEG. Vertr. 18 Sept- .
Carlito, ' motorboot, Mexico.

VLISSIKGEN. Gepass. 18 Sept.: Magda-
lena Fischer, s., Antw. n. Zeebrugge-

BuitenlandscheHavens.

Biesbosch, Amst. n. New-York, pass. 18
dezer Doggcrsbank N.

ADVÊRTEH'T-EII,

"SRAi-D THEATRE, Amstels-i*.
M.V. „TOONEELVEREEM.GI.-G",
HEYERMANS, NOSCü en VAN DER HORST.

lederen auo.d jchV uur.

ICOIC & SPRINGER.
ADVOCATE!. ES2 P3X.CUREURS.

Blijspel in 3 bedr., van George Eysler.
Vertaling: Falkland; Regie: Heyermans
jPir PUATSBESPREKIH6 AAMBEVBLEH. ~&®<

Brochure taiming
wordt gratis toegezonden aan
partijgenooten, die naam en adres op-
geven aan: A. BEEKING-BAKKER,
ZOCHERSTRAAT 27 111 AMSTERDAM
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