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THEOCEAN 
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De overwinning der 
„onbenulligen". 

Wij hebben ia dit blad onze aandacht 
toog niet geschonken aan het aftreden en 
het weder-optreden van den Min. van Fi-
inanciën, Van Gijn. 

Verleden week verwierp het ouweheeren-
jcollege, de Eerste Kamer, plotseling de 
: Successiewet, een wetje, waarmee de Mi 
luister een s^uipele 8 millioen jaarlijks 
denkt binnen te halen van de 60 en meer 
Willioenen guldens, die de imperialistische 
^staathuishouding van Nederland thans 
'jaarlijks te kort komt. 

De Minister diende zijn ontslag in, 
maar de Koningin, d.w.z. Cort van der 
Luiden, heeft het niet aanvaard, enthans 
'staat de Minister reeds weer gereed met 
een nieuw ontwerp, dat aan die wenschen 
van de ouwe heeren van het geldzak
kollege tegemoet komt. 

Het aftandsche, het „onbenullige"' kol
lege, ai hoe de Eerste Kamer meer uit
gescholden moge-worden, heeft; het dus 
gewonnen. 

De nobele Cort, zej^zoo'n aftandsche 
en onbenullige, zoo'n Sachet van het be
zit, is voor de Eerste Kamer op den 
loop gegaan en heeft dus wederom, ge
lijk liberalen als Lely e a. reeds vroeger 
deden, de macht van het ulterst-reaktio-
naire kollege vers terkt. 

Merkwaardig, bij deze historie zijn de 
volgende omstandigheden-

Ten eerste, dat niet alleen de klerika-
len, die de meerderheid vormden in de 
fcerste Kajn«r, maar evengoed liberale 
bladen als Handelsblad, Nieuwe Courant 
en Rotterdammer, nog tbdenkingen 
hadden tegen de onnoozele acht miUicen, 
die Van Gijn van de enenissen wil halen. 

De liberale heeren hadden dan ook 
niet zoozeer spijt van de verwerping als 
zoodanig, als wel ze beweerden, dat de 
manier, waaronder de verwerping ge
schiedde, hoogst onbehoorlijk was, een 
overval, enz., juist cp een tijd, dat we 
zoon goede Min. v. Financiën hebben. 
Namelijk eene, voegen wij erbij, die het 
kapitaal spaart en zelfs zeer verrijkt, maar 
de lasten van het Imperialisme ?waar leoti 
op de schouders van de groofce massa 

De ouwe Cort nu, heeft de overvallers 
gelijk gegeven, en Van Giin haalt bakzeil. 

De tegemoetkomingen, _ die Van Giin 
thans yoors'elt, betreffen vooral dedoode 
hand en de schenkingen. Dat wilze*wen, 
dat de vaste macht van het kerkel"k bezit, 
dat zoo'n looden last van uitbuiting 
legt op een aanzienlijk deel van het pro
letariaat, meer ongestoord kan worden 
uitgebreid. 

En dat, ten andere, de schenkingen 
beter dan in het oorspronkelijk voorstel 
van Van Gijn, een voortreffelijk middel 
blijven voor de groote vermogens om aan 
de sucoessie-beiasting te ontkomen. 

Hoe gering die tegemoetkomingen nu 
mogen zijn, wat overigens nog afgewacht 
dent te worden, onbeschaamder kan in 
'dezen tijd, nu het volk elke minste be-
noodigdheid onthouden wordt of duurder 
gemaakt, niet gedemonstreerd worden, dat 
de heeren bezitters niet in het minst aan 
hun bezitsrechten laten tornen, zelfs niet 
nu grondbezit en geldbezit overrijk wor
den van de ellende des vo;ks. 

De Eerste Kamer doet het bezits-orin-
ciep leven en Cort geeft zijn zegen. 

Maar aan. den anderen kant is cok 
het moment, waarop dit tusschenspel 
voorvalt, karakteristiek. 

Zooeven hebben grondbezit en geldbe
zit, door middel van de Katholieke No-
lens en de liberaal Cort, het imperia1:s-
tische kiesrecht en de verdomming der 
school in de Tweede KaKer binnenge
haald. 

Politici uit de dagen van olim, zooals 
Iroelsfra en konsorten, heffen daar juich
kreten bij aan, alsof deze bevrediging, 
zooa's zij het noemen, iets goeds was v°or de vooruitgang en het proletariaat. 

Die bevrediging zou dan deze zijn, dat 
niet meer tegen links staat, pelük 

Sinds jaren in onze politiek het geval is, 
en daf de macht der reakt'e gebroken is! 

^ Maar daar komt het oolijke diüivelt e 
van de Eerste Kamer de heeren, die zoo 
iets mochten gelooven, er even aan her
inneren, dat daar niets van aan is. 

De sobere Nolens, de katholieke pries
ter moge in de Tweede Kamer ziin knao 
ppel gespeeld hebben met Cort, de heeren 

mogen niet vergeten, dat de elegante Van 
Lanschot, de chique gentleman van de 
Eerste Kamer, slechts de keerzij vertoont 
van dit eigen spel. 

Nolens hangt voor het volk de demo-
kratische hansworst uit, Van Lanschot 
voor de bourgeoisie de hansworst van 
het. bezit. En samen tellen ze de centen, 
die het edele spel ze opbrengt. En die 
zijn niet gering, 

Zoo heeft de Eerste Kamer reeds bij 
voorbaat door een daad van reaktie, het 
verwerpen van de successie-belastingrechts 
tegen links, aangetoond, dat de heele be-
vredigings- en vooru'itgangskomedie van 
de Tweede Kamer met kiesrecht en on
derwijs maar een demagigische maske
rade is. 

'De Eerste Kamer is de baas. Dereak-
tionaire Eerste Kamer is de baas. Men 
laat haar de baas, omdat ze anders kap-
sies maakt bij het spel van vooruitpang 
en bevrediging. En is er nu iemand, die 
waarlijk gelooft, dat een Grondwetsher
ziening, die door zulk een Eerste Kamer 
zal worden aangenomen en nog wel met 
zulke middelen van lafheid moet worden 
doorgedreven — is er iemand, die'meent 
dat zulk een grondswetsherzieninw een 
bewijs is van de kracht der demokratie? 
Niemand natuurlijk. 

De politiekers, die dat zeggen, liegen 
uit overtuiging of om den brocde. 

Zeker was, om een woord van Vliegen 
ie gebruiken, de Eerste Kamer bezig om 
de politieke wegen uit het rechte spoor 
te rukken. Maai- uit welk spoor ? Uit 
het spoor van het Imperialisme. 

De Eerste Kamer zou met zijn verwer
ping die slapende hond, d.i. het Gods-
vrede-proletariaat, kunnen wekken. 

Daarom geven Cort van der Linden en 
Troelstra haar maar gauw tce, sussen 
haar, maken da! ze niet meer schreeuwt, 
dan blijft ook het proletariaat slapen. 

Van Kol had dan ook een helder oogen-
blik, toen hij Woensdagavond in de Dia
mantbeurs zeidie : Juist één dag voor de 
verwerping was in de Tweede Kamer 
het heuglijk feit der pacifikatie (d.i. de 
bevrediging op kiesrecht- en onderwiïs-
gebied) bezegeld, waarvoor de S.D.A.P. 
zoo lang en zoo vurig heeft gestreden. 

De heer Van Kol heeft gel' k. 
Het is het bewijs, dat de S.D.A.P. 

voor niets hee't gestreden. 
Het votum van de Eerste Kamer is niet 

alleen een klap in het gezicht van de 
ouwe Cort, maar eveneens van de S.D. 
A.P. En de S.D.A.P is reeds sinds lang, 
gewoon van een klap zich niet méér aan 
ie trekken dan een hond, die zijn 
baas met elke klap nader tegemoet komt. 
Zoo de S. D. A. P. tegenover de Eerste 
Kamer. 

Als de vergadering in de Diamantbeurs 
Woensdagavond dan ook een motie aan
nam, waarin uit het votum der Eerste 
Kamer de konklusie wordt getrokken, dat 
de afschaffing van de Eerste Kamer een 
der meest actueele punten van den striid 
moet uitmaken, dan is dat puur boeren
bedrog en men staat versteld, dat de 
massa der S.D.A P. reeds zoover is, dat 
ze daar niets van merkt. 

Afschaffing van die Eerste Kamer, een 
der meest actueele punten van strijd! 
Welnu, dan mces:en diezelfde Van den 
Tempel ai Troelstra, die daar die avond 
spraken, door de vergadering in staat van 
beschuldiging worden gesteld. Want waar 
bleef dit aktueele strijdpunt bij de pas 
aanhangige Grondwetsherziening ? Daar is 
het door de heeren verdonkeremaand. 

Voor ons, revolutionairen, is afschaf
fing der Eerste Kamer een strijdpunt van 
belang, maar in de S.D.A.P. is het po
litiek bedrog, is het een frase, om de 
groetende macht der Perste Kamer, die 
Troelstra zelf' meehelpt groot te m-ken, 
voor het stumperige volk te verbergen. 

Van den Tempel had wel gelijk met 
te beweren, dat de verwerping het uit
vloeisel is van een sinds jaren gevoerde 
verderfelijke politiek, maar hii vergat *r 
bij te zeggen, dat de S.D.A.P. daarvoor 
verantwoordelijk is.. Hij stelde natuur-ijk 
,,de rechtschen" verantwoordelijk, en in-
plaats van de Eerste Kamer als reaktio-
nair instituut te bestrijden, werd dus we
derom tot verheugenis van de Eerste Ka
mer en van alle reaktionairai (ook libe
ralen, en liberale Arbeiderspartijders), de 
antithese van links tegen rech'p versterkt, 
evenals dit ondanks de , .bevrediging'" van 
liberale zijde bij de onderwijs-kwestie is 
geschied. 

Niet de christelijke arbeiders in de 
eerste plaats maar de arbeiders, dte achter 
de S.D.A.P. staan, zijn allereerst ver
antwoordelijk voor de ongestoord-reaktio-
naire gang van ons staatswezen. 

Het was dan ook wel merkwaardig 
van -Troelstra de bekentenis te hocreln, 
d a t  s p e c i a a l  d e  a r b e i d e r s 
klasse ten gevolge van de 'idfe-
o m s t a n d i g h e d e n  n i e t  m e e r  i n  
een zoo geregeld k o n ta k t Blaat 
m e t  h e t  p a r l e m e n t  a l s  v r o e g e r  
het geval was. 

Hier hebben we de onomwonden in ede-
deeling dat de oorlog, dus hal! imperia
lisme, de invloed van de aAeiders zéér 
heeft verminderd. 

Dat is dan ook de reden, het aan
vaarden n.1. van het Imperialisme, in 
plaats van het verzet ertegen, dat Trcel-
stra instee van de heldhaftige rol te spelen 
van iemand (in casu de Eerste Kamer) 
het pistool op dfe bt>rst te zetten, een 
rol de hij/ gelijk men weet, zoo piaame 
speelt, zich liever vergenoegt met de min
der heldhaftige pose van' de gaoer, die 
die bittere pillen slikt. En als een Am-
sterdamsche s'raatjongen, veegt hij-, stik
kende in zijn tranen, er aan- toe : Later 
zullen de heeren bittere pillen moeten 
slikken ! 

Jawel met St. Juttemis ! 
Troelstra's heele politieke wijsheid in 

deze dagen is in dce eene formule saam 
te vatten, die hij zelf wooru?lh'k aldus 
uitdrukt: Een konflikt in die p'jarschernste 
vorm kunnen wij niet wenschen. 

Het is met Troelstra's politiek afsterven 
dus reeds zoover gekomen dat hii zelfs 
voor een konflikt met deze ouwe heeren 
uit die weg gaat. 

Wij kunnen de . overwinning der ,,on
benulligen" niet scherper karakteriseeren 
dan Troelstra het doet. 

Wij wenschen Troelstra, wel te rusten. 
Wp. 

Dit is dus de vraag, waar alles, op 
n e e r k o m t :  H o e  k o m t  d e  a r b e i 
d e r s k l a s s e  a a n  m a c h t ?  

Het eerste element van macht, dat zij 
op de bourgeoisie voor heeft, is haar 
groot aantal, haar massa. In alle 
landen, waar het kapitalisme sterk ontwik
keld is, vormen de loonarbeiders de meer
derheid van de bevolk mg. Daarin ligt de 
beteekenis van deze kapitalistische ont\ 'k-
kel-ng zelf. Voor dien tijd bestond de 
meerderheid uit kleine en gemiddelde bur
gers en boeren, die ais kleine bezitters 
aan geen socialisme denken en kunnen 
denken. Het kapitalisme heeft deze kieine 
zaken er onder- gekonkurreerd, boertjes en 
burgertjes geproletariseerd en ais loonrr-
beiders in fabrieksdistriklen en steden sa-
mengehoopt. Door het kapitaal is dus 
eerst een groote klasse onistaan, die al
leen door strijd voor het socialisme ! „ar 
nood en eliende kan opheffen. In de sterkst 
ontwikkelde landen als Engeiand, Duitsch-
land, België vormeu de arbeiders van de 
grootindustrie en het groote verkeer reels 
de meerderheid der bevolking. Daarom 
is het socialisme mogelijk. 

Wij spreken dus verder over de meer
derheid in getalsterkte van het proletariaat 
als een grondfeit, waarop al het volgende 
b e r u s t :  a l l e e n  d a a r ,  w a a r  h e t  
proletariaat de groote massa 
v o r m t ,  k a n  h e t  d e  h e e r s c h a p 
pij veroveren. Wij denken dus b.v. 
aan een land als Duitschland in de eerste 
plaats. Heeft dan, wat wij, verder zullen 
afleiden, geen geldigheid voor minder ont
wikkelde landen, b.v. Nederland ? Daarop 
antwoorden wij drie dingen. Ten eerste : 
wij behandelen de ontwikkeling, waar zij 
het zuiverst en eenvoudigst vertoom- d-ar 
zien wij het algemeene karakter het test: 
maar volgens dezelfde groote lijnen, al
leen wat meer verward en moeilijk moet 
het ook elders gaan, waar de toestanden 
neg ouderwetscher zijn. Ten tweede: ook 
in Nederland, ondanks zijn groote boeren
bevolking en zijn vele burgertjes, vormen 
de arbeiders steeds meer de meerderheid; 
men ziet ze alleen niet zoo Op den voor
grond treden, omdat ze nogal versoreid 
zi'n en zichzelf niet sterk voelen. En ten 
derdeelk land, yooral elk klein land, 

staat sterk onder den invloed (van de 
andere landen. Als in die induskidele 
hoofdsteden een revolutie komt, ondergaat 
het achterlijke boerenland in de provincie 
die revolutie mee, en kan er niet buiten 
büiiven. Maar op dezelfde wijze zou een 
boersch en kleinburgerlijk Nederland en 
Denemarken niet het oude land bliivem, 
als b.v. in Duitschland de arbeidersklasse 
baas wordt en hef. socialisme wil tot stand 
brengen. Om de redenen gaan wii bij 
ons onderzoek uit van de omstandigheden 
van een industrieel en kapitalistisch hoog 
ontwikkeld land, waar de arbeidersklasse 
de overgroote meerderheid der bevolking 
vormt. Daar moet het socialisme veitoverd 
worden ; en wij, in mfndier gunstige om
standigheden, trachten naar onze krachten 
daaraan mee te deen. 

Maar deze meerderheid in getalsterkte 
— dat weten wij nu allang — is niet 
voldoende. Nu begint eerst de vraag: 
hoe kan deze meerderheid, deze massa 
der bevolking, het socialisme veroveren ? 
Of anders gezegd : hoe kan zij de macht 
overwinnen, die tegenover haar staat? Hoe 
kan zij sterker, machtiger worden dan 
bourgeoisie en Staat?' De matcht van de 
bourgeoisie is geestelijke macht, de macht 
van de staat is •organisatiemacht. Dit is 
d u s  h e t  v r a a g s t u k :  D e  a r b e i d e r s 
k l a s s e  m o e t  g e e s t e i l  i j k  m a c h 
t i g e r  w o r d e n  d a n  d e  b o u r 
geoisie, en de organisatie der 
a r b e i d e r s  m o e t  m a c h t i g e r ,  
s t e r k e r  w o r d e n  d a n  d e  o r g a 
n i s a t i e m a c h t  v a n  d e n  s t a a t .  
Kan dat, en hoe kan dat ? 

Wai- beteekent het eigenlijk, wanneer wij 
spreken van geesteliike macht van de ar
beiders ? Wij hebben gezien, dat hun 
zwakheid en slavernij in de eerste plaa's 
berust op het geesteliike overwicht van 
de bourgeoisie. Dat beteekent ntet enkel, 
dat de bourgeoisie geestelijk meer ontwik
keld is dan de onderworpen klasse: 
dat zou . eerst in -aanmerking komen, 
wanneer ze als twee legers tegenover el
kaar staan (zooals de Romeinen en hun 
opstandige slaven). Het beteekent ook, 
dpt de slaven niet eens in opstand zi'n, 
en dat ze geduldig hun lot dragen, om
d a t  z i j  g  e  e  s  t  e  1  i j  k  b e h e é r s c h t  
worden door hun meesters. De ar
beiders denken, wat hun meestere wen
schen wat zij denken ; zij leven in gees
telijke afhankelijkheid. En daarom meet 
het eerste doel zijn, en de eerste voor
w a a r d e  v o o r  h e t  s o c i a l i s m e ,  d a t  z i j  g e e s 
t e l i j k  v r i j  e n  o n a f h a n k e l i j k  
van de bourgeoisie worden. Een onder
drukte uitgebuite klasse, die zich geeste
lijk vrij gemaakt heeft van haar heer-
schers, die haar eigen gedachten denkt, 
staat reeds op het punt, zich van al 
haar ke'enen te bevrijden. 

Het eerste element van deze geesteliike 
v r i j h e i d  i s  k l a s s e b e w u s t z i i n  
Klassebewustzijn is weten, dat de arbei
ders een a'zonderlijke klasse vormen. Komt 
een arbeider van het platteland of uit 
kleinburgerlijke omgeving, dan ziet hii 
nog niet goed, dat hij in een nieuwe 
maatschappelijke toestand verkeer ; hii ziet 
alleen, dat de een wat armer en, de ander 
wat rijker is; en hij hoopt door geld te 
verd enen tot zijn vroegeren staat terug 
te keeren (zoo tallooze Oost-Europeesche 
landverhuizers in Amerika). Eerst lang
zamerhand wordt hif zich bewust, dat zi'n 
n i e u w e  t o e s t a n d  d e  b l i j v e n d e  s t a a t  
i s  v o o r  h e m  e n  m i l l i o e n e n  
lotgenooten. Nog een stap verder 
is noodig, of vele stanoen, tot hij het 
kapitaal 'als onderdrukkende, uitbuitende 
en vijandige macht erkent. Klassebewust
zijn, het weten, dat men een aparte klasse 
vormt, beteekent, dat men xich als lid 
van één geheel, van een klasse voelt, 
waarvan de belangen in scherpe tegen
stelling staan tot die van de heerschende 
klasse. Klassebewustzijn beteekent, dat men 
duidelijk de twee klassen ziet, die te
zamen het kapitaFsme vormen, en de 
onverzoenlijkheid van hun diepste levens
belangen. 

Klassenbewustzijn beleekent het inzicht, 
dat zij tegen elkaar moeten strijden, en 
dat de arbeiders zich alleen door striid 
tegen het kapitaal een betere maatschappij 
kunnen veroveren 

Klassebewustzijn is dus tegelijk k e n-
nis van de maatschappij. Het 
is een eerste begin van de maatschappe
lijke kennis, die de arbeiders noodig, heb
ben, een begin, verworven door eigen 
harde -levenservaring in fabriek en werk

plaats. Het wordt des te sterker ejn zui
verder, naarmate de maatschappelijke ken* 
nis toeneemt. Het leven van den arbeider 
hangt niet enkel samen met de fabriek, 
waar hij direkt. uitgebuit wordt, maar 
mei, het geheele bedrijf, met het heele 
land, de heele wereld. 

Wanneer de arbeiders de maatschamij 
zoover begrijpen, dat zij zien, dat het 
kapitaal de vijandige macht is, bour
geoisie de vijandige klasse, waartegen ze 
moeten strijden, hebben zij ziich g e e s -
t e l  i j  k  r e e d s  t n  h o o g e  m a t e  
ontworsteld aan de burgerliike 
h e e r s c h a p p i j .  M a a r  t o c h  n i e t  g e 
heel. Dat zien wij juist nu hjeel sterk. 
Groote arbeidersmassa's, die zichzelf alsi 
klasse-bewust beschouwen en in vakver-
eenigingen tegen de patroons streden, 
w o r d e n  i n e e n s  w e e r  s l a a f s c h e  v o  
gers van hun vijanden, zoodra 
meer afcstrakte en ingewikkelde maatsfchap-
pelijke verschijnselen, zooals „politiek" en 
„vaderland'' (zooals vroeger de gods
dienst) in het spel komen. Hier blijkt 
h o e  n o o a i g  e e n  d i e p e r e  e n  b r e e -
d e r e  k e n n i s  v a n  d e  m a a t 
schap p ij voor de arbeiders noodig 
is. Het is niet genoeg, de ekonomie van 
het, kapitaal, de leer van meerwaarde en 
uitbuiting te kennen; aeze waren noodig, 
om de arbeiders tot eerste klassebewust'-
zijn te brengen, en hun massa's tof 
sterke strijdende bonden, groepen en nac 
tijen te vereenigen. Maar nu is meer noo
dig : inzicht in alle verdere maatschap
p e l i j k e  v e r s c h i j n s e l e n ,  i n  d e  r o l  v a n  
staat en politiek, in de beteekenis' 
van den pol'tieken "strijd, waar met zoo
veel mooie en misleidende leuzen op dl 
arbeiders wordt ingewerkt, in de moderne 
o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  I m p e r i a l i s 
me, in de vraagstukken van n a t i o 
n a 1 i t e i t en vaderland. Eerst als in 
deze vraagstukken de arbeidersklasse zich 
heelt ontworsteld aan de macht der bur
gerliike leuzen, staat zij geestelijk geheel 
vrij van haar meiesters. iVaar dit kan al
leen, door deze leuzen door een goed en 
g r o n d i g  t h e o r e t i s c h  i n z i c h t  t e  
overwinnen; en door dat inzicht zaü zij 
dan tegelijk geestelijk de meerdere z-"a 
van de bourgeoisie, die dit theoretisch 
inzicht ntet heeft, maar instfincfc'ef de 
impuls van haar maeh'sgevoel en streven 
nam- zelfbehoud gehoorzaamt A. P. 

Nadat Nadat de de burger-dianstplicht burger-dianstplicht iu iu den den RijkeRijke
dag aangenomen was, achtte de officiêuso 
„Norddeutscko Altgcraeina", het orgaan vaa 
da Rijks-kanselier, Betkmann—Hollweg, het 
wenschelijk, nog eens jiiedo' te doelen, dat, 
zoo dit niet geschied was, de regeering het 
voorstel ingetrokken en den burger-dienst
plicht bij verordening ingevoerd had. 

H*e„Vorwarts ', het blad van Bcthmanns 
sociaal-patriottisch# knecht Phily Scheide-
mann, ziet er een aanduiding in, dat Holf-
forich, de onder-kanselier, van den aanvang 
af dit plan met zich omgedragen heeft. 
Blijkbaar was hij dus bereid geweest, do 
arbeiders tot verzet te prikkelen door hen 
den burger-dienstplicht op te dwingen, niot-
tegenstaimde generaal Gröner verklaard had 
d a t  h o t  z o n d e r  d e n  g o e d e n  w i l  
d o r  a r b e i d e r s  n i e t  z o u  g a a n .  

Be „Vorwarts" merkt naar aanleiding daar
van op, dat do Rijksdag weliswaar volgens d> 

Grondwet niet te beslissen heeft of Ilelffc-
rich op zijn post zal blijven, maar hij zal 
wel al zijn invloed moeten aanwenden om 
te zorgen dat de geojst der nieuwe oricn-
teering (d. w. z. het sociaaal-patrinWisme. 
R T.) zich door een anderen mond dun 
dien van Helfferich uit. 

Do „Norddeutsche" heeft naar aanleiding 
van deze en andere opmerkingen de noo t 
zakelijkheid ingezien on} den reeds opge 
stoken storm to bezweren en de opvatting 
togen to spreken, dat de regeering bij even
tueel gescliil met den Rijksdag de ,,Hilf-
dienst", d.i. de burger-dienstplicht, volgens 
haar eigen opvattingen had ingevoerd. 

Wat blijkt uit dit alles? Natuurlijk -is's 
nieuws. Maar ten eerste, dat in Duitsch
land een half-barbaarsch absolutisme, een 
„terror" van boven, heorscht, dat zeker niet 
geringer is dan in Rusland. 

Ten tweede dat de sociaal-patriotten Ma 
Scheidemann, die_ dit alles zoo goed weten, 
als wi.i, de Keizer en de Kanselier hier
voor niet verantwoordelijk willen noch dur
ven stellen, maar het in plaats van bii de 
Pruisch-Duitscho Regeering, bij een lang
zamerhand minder bemind Regeeri nes-per
soon, de financier Helfferich, zoeken. 

Ten derde, -dat het Pruisch militarisme 
zelf wel wet, dat je de oorlog niet kan 
voeren zondeir de goede wil der arbeiders, 
maar dat de arbeiders zich van die kracht 
nog volstrekt niet bewust zi^n. Helaas!-
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Een imperialistischebetooging.

ALGEMEEN OVERZICHT.

g.

£ Dk T ü £ ES U fa Ei 
<ss£:-i « mm 

In Memorie van Antwoord nopens 4e 
ontwei pen van wet tot nadere wijziging vaa 
de Indische Comptabiliteitswet en van het 
reglement op hei beleid der regeerlrtg van 
Nedertandsch-Indië, segt de minister van 
K o l o n i ë n ,  d a t  d e  i n s t e l l i n g  v a n  
e e n  V o l k s r a a d  i n d e r d a a d  b e 
s c h o u w d  m o e t  w o r d e n  a l s  e e n  
s c h r e d e  o p  d e n  w e g ,  d i e  i s  i n 
geslagen door de scheiding van 
I n d i ë ' s  f i n a n c i ë n  v a n  d i e  v a n  
het Moederland, zoomede dooar de in
voering van plaatselijk zelfbestuur en die 
?erunftal voeren tot politieke zelfstandigheid 
Ier kolonie. 

Hier wordt dus erkend, dat de Volks
raad voornamelijk een bureaucratische maat
regel is, om de belasting van het Indische 
volk voor het Ned. Imperialisme hij dat 
volk gemakkelijker ingang te doen vinden. 

Goon domokrat'e dus, zooals de details 
van het ontwerp trouwens aantooncn, en 
zooals wij van den beginne af in de „Tri
bune". duidelijk maakten, maar een smerige 
financieele truc! 

En d&ar hebben de S.D.A.P.-ers, ondlanks 
•en aanmaning uit Indië, allen vóórge-
stemd. 

Zal men dat in Indië nu eens durven 
Inzien en ei-kennen ? 

TWEEDE KAMER. 

Gelijk wij in ons vorig overzicht medft-
delden, was door den heer Drion een reeks 
amendementen ingediend om verandering to 
brengen in het door de regeering ontwor
pen kiesstelsel. In de Grondwet is 'nu ge
schreven, dat de leden der Tweede Kamer 
gekozen zullon wortten op den grondslag 
der evenredige vertegenwoordiging, l at be
ginsel kan volgens verschillende sulsels 
worden uitgewerkt. 

Het door de regeering gekozen stelsel 
komt in hoofdzaak hierop neer: liet land 
wordt niet meer, zooals tegenwoordig, in 106 
districten, maar in 18 kieskringen verdeeld. 
In iederen kieskring kunnen 25 kiezers een 
candidtuen lijst indienen, waarop hoogstens 
10 candlflatea mogen voorkomen. Gewoon
lijk sullen het natuurlijk do politieke paj> 
tijen zijn, die deze candidatenlijsfen indie
nen. 

Op de stembiljetten van eiken kieskring 
wordieai nu alle in dien kring ingeiiende 
lijeten, genummerd, afgedrukt'. Indien nu b.v. 
6 lijsteil elk uit 10 candidaten, zijn» ingele
verd, zullen op het biljet 60 namen voor
komen. Die Kiezor behoeft echter niet uit die 
groote hoeveelheid mannen een- keus t doen. 
Hii stemt in do eerste en voornaamste plaats 
niet op een persoon, maar op de partij zij
ner keuze. Hij maakt slechts één vakje 
zwart voor één naam. Is dit een naam, 
voorkomend op de lijst van de S. T>. P., 
dan heeft hij op de lijst van die partij zijta 
atem uitgebracht. Die stemmen worden voor 
iédere partij over het gelieele land bijeenge-
teld, en dan wordt naar evenredigheid aan 
elk partij het aantal van de haar toekomen
de zetels toegekend. 

Marir nu rijst een andere vraag : Een 
partij heeft op haar lijst 10 namen ge-
plaagt. Bij de verdeeling der zetels komen 
haar echter twee zetels, toe. Welke van haar 
candidaten zullen nu gekozen worden ver
klaard ? Het eenvoudigste zou zijn, te be
palen, dat dan (Je bovenste van de lijst het 
aerst aan de beurt zullen komen. .Vifcar 
daardoor wprdt de volgorde der cand-daten 
heelomaal in handen gelegd van de politieke 
partijen, zonder da,t do groote massa der 
kiezers, die politiek ongeorganiseerd zijn, 
iaarop eenigen' invloed hebben. 

Om' nu dus invloed der kiezers althans 
eenigermate tot zijn recht te doen komen, 
heeft de regeering het stelsel een klein 
beetje minfler eenvoudig gemaakt. Laten wij 
ons houden aan het zooeven gekozen voor
beeld van een kiezer, die op die lijst der S. 
D. P. wil stemmen. Nu zal die ééne kiezer 
het allereerst Wijnkoop gekozen willen zien; 
een ander geeft de voorkeur aan v. Iiave-
eteijn, een derde arin Gorter oï de Viseer. 
Elk van dez'o kiezera jnaakt het valr'Je zwart 
vóór den naam van den candidaat, dien hij 
het beste acht. 

Wij hebben het voorbeeld aangenomen — 
en wij hopen dat 't waarheid zal worden — 
dat van de tien candidaten der S. D. P. er 
twee gekozen zijn. Nu wordt geteld het aan
tal v-o or keurstemmen op iederen 
candidaat, en de twee die het grootste aan
tal hebben verkregen, zijn dan gekozen. 
Ifiiembij komen vervolgens nog talrijke bepa
lingen tot regeling van min of meer belang
rijke onderdeeleDj die wij, om de kwestie 
niet te ingewikkeld te ruftten, buiten be
schouwing laten. 

De heer Drion was van oordeel; dat bij 

deze regeling de invloed der kiezers nog te 
gering is. Immers de kiezer kan slechts 
aanwijzen, aan welken candidaat hij de 
voorbeur gee't. Heeft deze candidaat echter 
reeds genoeg stemmen om verkozen te wor
den, dan worden de overige op hem uitge-
brach e stemnten op dein volgenden candidaat 
«an dezelfde lijst overgedragen. Zoo kan 
het voorkonden dat de stem, 4e voor Wijn
koop bestemd was, de verkiezing van de 
Visser veroorzaakt. 

Om dit te voorkomen wil d e  heer Drion 
den  -  k i e z e r s  d e  b e v o e g d h e i d  g e v e n  o m  a l  d e  
namen eener lijst te nummeren, en zoo om
trent de geheele volgorde der candidaten van 
bnn voorkeur te doen blijken. Behalve een 
aantal technisohe bezwaren werd hiertegen 
als voornaamste bedenking aangevoerd, dat 
de aan de kiezers toegedachte taak voor hen 
to lyoeiliik is. De meeste kiezers zullen geen 
kans zien om uit al die namen een volle
dige volgorde te kiezen; er zal een groote 
verwarring ontstaan en duizenden biljetten 
zullen ongeldig moeten worden verklaard. 
Dit • practische bezwaar: woog zoozeer, dat 
de heer Drion voor zijn voorsteen maar 
weinig steun vond en ze daarom ten slotte 
introk. ' ' '1 

Niet beter ging het met een amendement 
van den hteer van Groeaendael, om ook 
het aantal leden der Eerste Kamer volgens 
een zekere evenredigheid, "frerband houdend 
met het aantal inwoners van Iedere provin
cie, over de pro vinei ee te verdeelen. 

F E U I L L E T O N  

O P S T A N D I N G  

De verplaatsing van Maslova in de af-
deeling deir politieke veroordeelden had >iekh-
Indov de gelegenheid geschonken, met een 
aantal van dezen kennis te maken en vooral 
met de mfennen en vier vrouwen, die deel 
Uitmaakten van dezelfde slaapkamer als 
Maslova. En die betrekkingen van Nekhlu
dov met de politieke veroordeelden hadden 
gansch en al zijn opinie omtrent hen ge
wijzigd, zooals ook die omtrent de Russi
sche revolutionaire paa'iij in het algemeen. 

Van het begin der- revolutionaire bewe
ging in Busland had Nekhludov voor de 
vertegenwoordigers daarvan een gevoel van 
afkeeir en onwelwillendheid gekoesterd. Hij 
had vooral de wreedheid en de. geheimzin
nigheid verfoeid van de middelen, die zij In 
hun strijd tegen het gezag gebruikten, hun 
rfannenzweringen, hun moorddadige aansla
gen; en hij was ook verontwaardigd ge
weest over do verwaandheid, de _ zelfgenoeg
zaamheid, de ondragelijke ijdelheid, die hij 
wist, da# eigenschappen waren, gemeen 
aan hot meerendeel (Ier revolutionairen. 
Mn ar toen hii die revolutionairen van na
derbij leerde kennen, toen hij zag hoe zij 
dooir de overheden behandeld werden, be
greep hij, dat «die monschen niet anders kon-
#9» sijn. dan zij waren. 

Op 1 Dec. heeft er een baniel plaats 
gehad van de ,,Industrieele Clttd : — een 
nieuwe vereeniging van indiustrieelen •— 
waar geheel in Engelschen stijl, twee 
voormannen van het Nedetfandlsche impe
rialisme, het woord hebben gevoerd. 
De een was de gewezen Minister van 
Financiën, T r e u b, de ander die heer 
van H e u t s z, die ieder een speech af
staken. Het voorzitterschap was in handen 
van den heer N i e r s t r a s z, het kamer
lid, welbekend door zijn strafrede van den 
iengsten tijd, gehouden in Kamer. 

Be weg op van beschermende 
rechten< 

Wat zei de heer T reu bi? Hij hing 
een tafereel cp van den waarschijnlijk®! 
toestand der industrie na den oorlog. Hij 
nam als grondslag, d:at na den krijg, 
de Centrale mogendheden en aan dien 
andleren kant de geallieerden, zullen vor
men na afloop, groote economische ver
benden, waardoor de industrie hier te 
lande in verdrukking zal geraken. Deze 
economische verbonden zullen tariefmuren 
oprichten en wel van drieërlei soort. : 
1. voor de verbonden, landlen j 2. voor 
de landen waarmee zij m oorlog- waren; 
3. voor de neutrale landen. Wsit sèelde 
de financier T r e u b nu voor Nederland 
als aiweermaatregel daartegen in uitzicht? 
Hij zei dat dientengevolge in een vrij 
dichtbije toekomst een toenadering zal 
moeten plaats hebben tusscihen de voor
standers van den vrijhandel en de voor
standers der protectie. Mlen moet zich 
wapenen met een scherpe tariefsverhooging 
voor enkele ariikelen, waarmee men anders 
zou worden overstroomd! Een industrie 
— niet een volkomen gezond economisch 
leven — d.i. de Nedsrland&the — moet 
men helpen aan den druk te ontkomen, 
van welken kant die ook komen moge. 
Dit moet van regeenngswege geschieden. 
Dcet. zij dai niet, dan doet die regeering 
haar plicht niet! % 

Dit ïs, gelooven ' wij, duidelijke taal 
van eten heer T r e u b. 

Hij geeft dus te verstaan : wij moeien 
den weg van bescherming op, van tarie
ven en nog wel scherpe, tot afweer tegen 
de economische verbonden der groote lan
den van de Centralen- en van die geal
lieerden. 

Een liberaal dogma afgezworen-
Protectie en dus geen vrijhandel, ia 

volgens hem noodzakelijk uit het. oopmuit 
van die nationale industrie, die een „vol
komen gezond economisch leven" lijdt. 
Vaarwel, o liberaal dogma van den vrij
handel, rol uw matten maar op, dema
gogen van eten huize Marchant of Troel-
s'ra. Het is afgezworen, onder toejui-v 

ching en hulde van deni heer S i o r k 
aan A1 b a r d a welbekend.. 

De „principes" van 1913 het/oen uitge
diend. Protectie en industrie worden hier 
vast samengebonden, ineengesneerd. 

Eon tijdperk van groote conflicten 
onve mgdelijfci 

Verder Js^er te wacli.en, volgens de 
„heilige, over .inging" des heeuefl Treub: 
„een absoluut onvermijdelijke verscherping 
van den strijd tussciien werkiieukn en 
patroons". Waarom ? Omdat er na den 
oorlog zal zijn, een kortere) of langere 
periode — die zeker net met een of twee 
jaar zal eindigen van zeer hocge prijzen 
oer levensmiddelen, en men zal kriioen 
ERNSTIGER CONFLICTEN DAN 
OOIT. Pak dat aan, gij vakorganisaties, 
d e thans niet wilt den massalen strijd 1 
Knoop dat in uw ooren, gij, die niet 
wilt samenwerken onder , .modern" of 
niet modern voorwendsel. De gangmaker 
Treub is wijzer als gij. Hij ziet voor
uit, gij niet ! 

Den werkgevers gaf T r e u b het ad
vies, zich krachtig aaneen te sluiten. 

Dusi na den oorlog Protectie, 
duurte on strijd, 

T r e u b  s t e l t  d u s  a l s  o n v e r m i j d e l i j k  :  
1. protectie voor de industrie; 2. enorme 
duurte; 3. scherpen strijd. Tegen het laat
ste moet de patroonsbond 6taan; voor 
het eerste de regeering ! Dit is een pro
gram wat er wezen mag. Het ie de toe
komst van Nederland na den oorlog, het 
is de verwachting van het kaptol, niet 
zooals de arbeiderspartij het zich droomt, 
vol democratie, maar met een Ijzeren wil 
zal strijden tegen de arbeiders en tegen de 
grootere economische eenheden van andere 
verbonden kapitaalmachten. 

4 • I « 
Dorst naar milliarden uit Indi6. 
Dit was gereed. Toen kwam de ver

overaar en onderwerper van Atjeh, van 
Sumatra, ae heer van Heutz en vulde 
den heer Treub aan. Hij sprak van 
„Tropisch Nederland", het land van 
„onbegrensde mogelijkheden", Ned.-Indië. 
Hij sprak niet van kiesrecht, van even-
reóüg kiesrecht of van bijzonder onder
wijs, dit laat hij aan de knechten, aan 
de hansworsten in de Kamer over. Maar 
hij sprak over de Milliarden, die wij daar 
in Indië kunnen prodüceeren, terwijl wij 
vroeger slechts over millinenen durfden 
luisleren ! De Ga oe en Alaslanden Djambi 

en Atjeh daar kent men hem, den onder
werpen, den pacificator. Daarom, omdat 
hij den weg heeft gebaand tot dis pro
ductie van die milliarden, door oorlog 
van het Nederlandsche kapitaal tegen de 

volkeren der buiten bezettingen, sprak hij, 
thans, zooals een h^enscher past, over'de 
gouden toekomst, over den on begrensden 
rijkdom van het Nederlandsche imperium 
ginder in de Oost. 

Hoe daartoe te geraken? Wel, door 
industrlal>seering van Indië. Niet Japan, 
Duitschland stelt hij als voorbeeld voor 
Indië. Hij wil scheepswerven daar, parti
culiere exploitatie van de rijkdommen en 
verwerking van het ijzererts uit Indië in 
hoogovens tot ijzer en staal In Indië, met 
steun der Ned.-Indische regeering ! 

De heer van Heutz veibtind# industrie 
en koloniaal bezit op een manier, als 
nooit te voren in ons land is bekend 
geweest, en stelt door de indlustrialisee-
ring van Indië, een milliarctenregen in het 
zicht. Nederland en Indië woraen hier 
verbonden vaster dan ooit tot een geheel, 
met inlandBche werkkrachten van millioe-
nen en miffioenen. 

Slavernij en ontaarding. 
Kweeking van slavernij en ontaarding van 

den inlander, naast strijd tegeln de arbei
ders hier, is het wachtwoord, om te 
komen tot den gouden regen, die het ka
pitaal in het Nederiamctech imnerium 
v e r w a c h t .  V a n  H e u t z  e n  T r e u b ,  
soldaat en financier, openen bet voor
uitzicht, het eenige wat kan geopend 
worden van kapitalistisch standpunt. 

Nierstrasz gehuldigd. 
Zooals de heerschers altijd doen, zij 

minachten de werktuigen, die zij gebrui
ken, om de massa dea volks te bedriegen. 

Aan het slot werd hulde gebracht aan 
dien heer Nierstrasz voor zijn sneeeft 
in de Kamer tegen de regeering en de 
parlementariërs. 

In tegenstelling met C o r t en met 
Troelstra werd hem hier hulde ge
bracht voor zijn woorden, geuit in de 
Kamer. Dit was dus een pijnlijken he n 
aan de Regeering, en de Kamer! 

Alle goede dingen bestaan in drieën. 
E e r s t  h u l d e  a a n  T r e u b ,  t o e n  a a n  V a n  
H e u t s z ,  t o e n  a a n  N i e r s t r a s z .  

En de arbeiders 1 
De leuzen zijn dus aangeheven, de 

vaandels geplant van het kapitaal, door 
zijn actief imperialistische spits. 

Waarneer zullen de arbeiders zoo wiis 
worden tegen het imperialisme in eigen 
land te strijden als één man, in e(en geüd 
als klasse, tegen de heerschters,' die slechts 
verlangen naar meer goud? B. L. 

D E  O O R L O G .  

Want hoe afschuwelijk en onzinnig de 
martelingen ook waren, hun aangedaan, 
uie men gewone misdadigers pleegt te noe
men, toelf hielden die kwellingen, voor en 
na het vonnis tenminste eon schijn van wet
tigheid; terwijl bij de manier waarop men 
politieke gevangenen behandelde, die, schijn 
zelfs ontbrak. Nekhludov had dat trouwens 
reerls te Petersburg gezien, bij de lotgeval
len van Choestova; maar nog meer zag hij 
het nu, toen hij de verhalen van Kathu-
cha's gezellen hoorde. Hij zag, dat die ma
nier,, waarop men die ongelukkigen behan
delde, volkomen geleek op de wijze waarop 
men visscken in een vijver vangt; na het 
net opgehaald te hebben, werpt men alle 
vlseh, dia men heeft kunnen machtig wor
den, op den kant; en vervolgens houdt men 
er do groote uit, zonder zich om het kleine 
grut te bekommeren, dat men laat sterven in 
het zand. Evenzoo ging men te werk' bij 
do revolutionairen-vangst; men pakte op 
goed geluk af, bij honderden menschen op, 
waarvan verscheidene onschuldig waren en 
buiten staat het gezag te benadteelen: men 
hield ze, vaak gedurende jaren iA de ge
vangenis, waar zij tering kregen, of het 
verstand vetrioren, of zich van kant maak
ten; en men hield ze zoo opgesloten, een
voudig omdat men geen reden had om ze 
vrij te laten, omdat men het gemakkelijker 
vond ze bij de hand te hebben, met het oog 
oip verschillende getuigenissen, die ze afleg
gen konden. Het lot van deze lieden, die 
onschuldig waren, zelfs uit een streng wet
tig oogpunt, hing aif van een gril, het wel-
behagen, de stemming van een politie-offi-
cler, of een procureur, of een rechter van 
instructie, of een gouverneur, of een minis
ter. Al naar mate een van die ambtenaren 

De rsisnistefcpisis in 
EngeSand. 

Dat dé politieke crisis in Engeland, 
dieper gaande dan eenige, welke in Lon
den sedert het begin van den oorlog nog 
plaats greep, rechtstreeks verband houdt 
rnet den gang van den Oorlog in de 
laatste maanden, staat ais een paal boven 
water. 

Maar het is een • veel ingewikkelder 
kwestie, wanneer men tracht na te gaan, 
hoe het kojnt, dat het cöalitie-min^t|erie 
van Aöquith, zooals dat in 1915 tot 
stand kwam, den grond onder de voeten 
heeit verloren. En no^ lastiger is het, 
de gevolgen van die minister-wisseling nu 
reeds te voorzien. 

Dat. Asouith ontslag heeft aangevraagd 
— welk ontslag hem, volgens het offi-
cieele bericht, dat Woensdag 6 Dec. in 
de Hollandsche knanten stond, ook reedis 
door den Koning is verleend — is ten 
deele een gevolg van inwendige krachten 
in Engeland zelf, die reeds lang bezig 
waren hem te ondermijnen. 

Het Brioche Rijk is betrokken in een 
oorlog, waarbij het om niets minder 
gaat, dan om het bestaan van, zijn in die 
19e eeuw verworven machtspositie. Dit 
is een waarheid, die . wij reeds in den 
aanvang van den oorlog hebben uitge
sproken, doch die eerst - langzamerhand 
en zeer geleidelijk door is gedrongen in 
alle kringen en lagen der Engelsche heer-
schende, en middenklassen, benevens van 
het min of meer bevoorrechte deel d|er 
Engelsche arbeiders. In den aanvang be

stond dat besef niet. Evenmin als Enge
land gereed was voor den oorlog>, 
dien het zou blijken te moeten voeren. 
Gereed, zooaas Duitschland gereed was. 

Dat een Regeering, aan welks hoofd 
een staatsman als Asqu'ith staat, tvoisch 
vertegenwoordiger der Engelsche hoogere 
middenklassen, geboren eii groot gewor
den in een tijd, toen het van Protesitant-
schen zuurdeesem doortrokken, moralisee-
rende en huichelachtige vrijhandelsgeloof, 
welks meest bekende vertegenwoordiger 
Gladstone was, overheerschte, een man 
dus, wiens ideeën en denkwijze nog ge
heel uit den vftor-IrnpetlMfetischen tijd 
dateeren, dat zulk een regeering op den 
duur niet opgewassen zou zijn tegen de 
verbijsterende taak om een worsteling te 
leiden, die alles, wat er nog aan ouder
wetsdie, liberale tradities in Engeland 
aanwezig was, overhoop wierp, mocht 
van te voren waarschijnlijk iieeten. 

Datgene, wat de uiterste Imperialisten, 
politici als die demagoog van het 
sociaal-liberalisme, Lloyd George, als een 
lir Edward Carson, de leider der Ulster
rebellen. van vöör den Oorlog, als een 
Lord Derby, maar vooral die wellicht 
machtigste man, 'n hec huidige Engeland, 
Lord Norfhcliffe, de bieheersther van 
millioenen menschen, door middel van de 
imperialistische volkspers, wat zij allen 
Asqulth en voc-r een goed deel ook zijn 
Minister van Buitenlandsche Zaken, Lord 
Grey vooral verwijten, is, dat de oorlog 
met energiek, niet doortastend, niet) met 
genoegzaam vaste hand wordt gieleid. 

En dit gebrek is niet enkel in hoofd

,,dienstijver wilde toonen", of wel rustig 
verkoos to leven, arresteerde hij in massa 
do jonge lui, die verdacht werden van zich 
met politiek bezig te houden, of wel liet 
hij ze vrij; en na ze te hebben doen aires-
teeren, hield hij hen in de gevangenis, of 
wel hij liet ze los. En evenzoo was het al
leen de willekeur van de gouverneurs en 
ministers, dia besliste wat er 'dan van dSe 
gevangenen worden moest; voor dezelfde 
misdrijven, werden de eenen naar het an
dere eind van de wereld gedeporteerd, an
deren in de cel gehouden, weer anderen 
naar de dwangwerken gezonden, sommigen 
ter dood veroordeeld, en sommigen we'\r 
losgelaten, als een elegante dhme hun' de 
genade bewees, -zich met hen te bemoeien. 

Men handelde tegenover die ongelukki
gen, zooals men tegenover de vijanden han
delt In oorlogstijd; en zij van hun kant 
bezigden in hun slrijfl dezelfde middelen, 
die men tegen hen gebruikte. En gelijk in 
oorlogstijd officieren en soldaten zich dood
de publieke opinie gerechtigd voelen, om 
daden to bedrijven, die in vredestijd voor 
misdadig worden gehouden, zoo achtten deze 
revolutionairen in hun strijd zich ge^e'it 
dt>or de opinie van hun kring, krachtens 
welke de daden van wreedheid, die zij 
bedreven, edel en zedelijk waren, daar zij 
door hen bedreven werden ten koste van 
hun. vrijheid, hun leven, van alles, wat dier
baar is aan het meerendeel der menschen. 
Zoo verklaarde zich voor Nekhludov het 
buitengewone verschijnsel, dat uitstekende 
lieden, niet in staat lijden te veroorzaken, 
maar zelfs niet het aan te zien, zich kalm
weg konden voorbereiden tot geweld en 
doodslag en de heiligheid van. dergelijke 

daden, konden Verkondigen, beschouwd: als 

zaak een gwolg, dat tn Asqulth cnGrej 
hoewel ze in leeftijd tien 'jaar verschillen 
— Asquith is van 1852, Grey van 1662 
— door de ontzaglijke taak, die zii sinds 
twee jaar hebben te vervullen, phvsieü 
en geesieiijk niet meer opgewassen zijn 
tegen de moeilijkheden. Waoi d/t geldt 
voor hen niet meer of minder dan voor 
zooved staatslieden en militairen, die in 
alle oorlogvoerende landen thans nog aan 
't bewind zijn. 

Het gebrek r— ala het beslat) >— is * 
meer een gevolg hiervan, dat mannen als 
Asquith en Git» zich onmogelijk geheel 
hebben kunnen fcsmaken van dje denk
beelden en manieren, waairin zij zijn op. 
gewassen, toen het Imperialisme wel reeds 
in zijn opkomst was, doch nog) volstrekt 
niet zijn volle consequentie^ hacll enfplooJA 

De gedachte, da/t alles, letterlijk alles 
aan het voeren van den Oorlog, en daar
aan alléén, moet worden ondergeschikt ges
maakt koe hen niet volledigi beheerschen, 
zooals zij het de Ehiitsche sfeutilslieden en 
militairen sinds geslachten deed. 

Daarom en daarom moesten zij op den 
duur wijken voor dien drang der „onver-
biddelijken," der onverzoenlijk en, die tege
lijk ook ae jongeren zijn, gelijk in den 
loop van alle groote Revoluftes, die zich 
volledig kunnen ontwikkelen, dje onver-
zoenlijken op den duur de oveifiand krij
gen over de gematigden, de niet gehéél 
consequenten. De Bergpartij over de Gi
rondijnen. Want, vergeten wij 't geen 
oogenbiyk, de Oorlog is e)tn R^olujttie, 
zij 't ook een een Revolutie' diie in vede 
opzichten contra-revolutionair werkt. 

Dat de crisis in die Engeüsehte Regee
ring, die hoogstwaarschijnlijk de macht 
zal leggen In handen van een soort 
triumviraat, een drie- of viermanschap, 
dat onbeperkt • over alle hulpmiddelen van 
het rijk zal kunnen beschikken, zonder 
daarbij gehinderd te worden door de no
minale goedkeuring van het heele Kabinet, 
dat die crisis nu p'aats Wndlt, is nog, 
eens gezegd, een gevolg van den oorlog. 

Het offensief in het Westen is tot staan 
gekomen ; in het Oosi.en behaalt Engelandg 
groote tegenstander opnieuw een reeks 
overwinningen ; 5n Griekenland heeft het 
beurtelings zwakke en dreigende, onvaste 
optreden der Entente dit tegwolge gehad, 
dat de Grieksdie Koning van een onbe
trouwbaar vriend nu bijna zeker la een 
openlijken vijand zal verkeeren. Dat alles 
gevoegd bij de werkeloosheid der Engel- • 
sche vloot, die stesds buiten machte blijft 
om het optreden der Duitsche duikboo en 
ernstig te verhinderen, heeft bij dfe uiterste 
Imperialisten den gievoel van onbsjiagiep 
en van wrevel gevmt, dat eindelijk fe 
'osgebarsten. 

In Lloyd-Georag, die reeds jarpn geleden 
beschouwd werd als de aangewezen c»j£ 
volger van Asquith, hadden zjj den man. 
die Asquith den nek kon breken. Hij, die 
ook door «de ,;gemattgde" lebteraipn {oj; 
de hoogste posten in <fe oorlogsleiding! 
was verheven, minister van Munitie, daar
na minister van Oorlog was gemaakt, 
was reeds daardoor de onmisbare gé
worden, die door eenvoudig met ontslag 
te dreigen, Asquith ko.n deen buiten 
voor zijn wil. Hij heeft dit gedaan; en 
voor zoover de berichten thans strekken, 
heeft hij overwonnen. 

Maar met de overwinning wordt het 
probleem, welke maatregelen de nieuwe 
regeering in Engejland thans zal nemen 
om den Oorlog energieker, en ycoral 
doeltreffender te vceien,. er niet min Ar 
ingewikkeld om. 

Want twee groote strategische opvat
tingen omtrent de verdere voortzetting 
van den oorlog, die men beknopt aan
duidt met de Oosteitsche en de Wester-
sche richting, strijden tot dit moment en 
zullen onvermijdeMjk ook in de naaste 
toekomst met elkaar blijven strijden. 

Omtrent die twee theorieën heerscht 
ook onder de uiterste Imperialisten geen 
eenstemmigheid, maar verdeeldheid 

Het probleem, hoe de oorlog dlceEtref-
fender moet worden voortgezet, kan dus 
ook door de Regeringswisseling niet zijn 
opgelost. 

Aangezien het hier echter gaai. onr heel 
het karakter van den Wereldoorlog, zal 
het goed zijn de beteekenis van dit' mee-
ningsverschil nog wat nader toe te tarten. 

v. R. 

middelen van verweer, of wel als werktuig, 
nuttig aan do verwezenlijking van een ideaal 
van geluk voor de menschheid. En wat den 
lioogen dunk betreft, dien de revolutionai
ren ziels van hun werk maakten, en dien-
tengevolga van zich zelf, dat denkbeeld 
vloeide natuurlijkerwijze voort uit het ge
wicht dat hun tegenstanders hun toekenden 
en uit de buitengewono wreedheid, die zij 
gebruikten om hen te bestrijden, zonder ta 
rekenen dat de ongelukkigen genoodzaakt 
waren van zichzelf dat hooge dankbeeld te 
hebben, en dat dat medewerkte, om hun do 
kracht te geven, dat leven van lijden te 
verduren, dat hun deel was. 

Nader niet hen kennis makende, had Nekh
ludov zich . ervan kunnen overtuigen, dat 
zij noch duistere misdadigers waren, zooals 
sommige lieden geloofden, noch volmaakte 
helden, «eoals anöcro lieden zich voorstel
den, maar eenvoudig gewone menschen; 
waaronder zich bevonden, zooals overal, 
goede lieden en slechte, en een meerder
heid van middelmatigen. Onder hen bevon
den zich menschen, die revolutionairen wa
ren geworden, omdat zij zich, in alle op
rechtheid, gehouden aehttemi, tegen het kwaad 
to strijden; anderen bevonden er zich on
der, die revolutionnairen waren geworden 
uit egoïstische redtenen, uit eerzucht, of uit 
ijdelheid; maar het meerendeel was r'evolu-
tionnair geworden krachtens een gevoel , 
dat Nekhludov wel begreep en dat hij zelf 
ondervonden had in den oorlog tegen do 
Turken, 't gevoel, dat jonge menschen n.vi-' 
drijft, het gevaar te verlangen, zich a«n 
waaghalzerijen bloot te stellen, en door de 
koortsopwinding van een spel de eentonig
heid van hun leven te breken. 

Het voornaamste verschil, dat Nekhludov 

opmerkte tusschen de politieke Veroordeelden 
en het gros van de menschen, bestond daar» 
in, dat de zedelijke verplichting, zooals di# 
veroordeelden, die begrej u i, hooger wasd.n 
net meerendeel der- menschen. Voor liea 
sloot de plicht niet alleen in zich, het ween 
staan van vermoeienis en ontberingen <A 
do openhartigheid en belangeloosheid maaj 
ook do opoffering van alle goederen, vaa 
het leven zelfs ten voordeelo vfcn het alge-
meene werk. "Vandaar .dat onder do revo
lutionairen zij, die van natnro "boven liet 
algemeene peil verheven waren, zeer merk
waardige typen van zedelijke verheffing ver
toonden; terwijl hij hen, die van nttture 
onder het gemiddelde peil waren, deze min-
derwaardigheid zich met bijzondere duide
lijkheid voordeed, door kontrast met het 
'/(rtelijk ideaal, dat deze menschen beleden» 
En zoo had Nekhludov een zeer levendige 
toegenegenheid opgevat VOOT eenigen der 
ballingen, die met Mask a de reis deden, 
terwijl hij voor enkele anderen in tegen
deel een onverschilligheid gevoeld'e, die roet 
weerzin gemengd was. 

Van alle veroordeelden, die met Maslova 
de (fïambré deelden, beviel er geen zoo gced 
aa.n Nekhludov, als een jonge teringlijder 
met name Kriltzov. Nekhiudov, die hem 
reeds gezien had In de spreekkamer. d l 
gevangenis, had te Ekatrinenburg kornis 
met hem gemaakt, en zeer vaak had hij 
sedert gelegenheid gehad, zich n et hem t0 

onderhouden. Een d ig zelfs, gei irer.de een 
halte» van het konvooi, had hij bijna gchee^ 
in. zijn gezelschap doorgebracht, en Kriltj 
zov, die in eon spraakzame bui was, ha^ 
hem zijn geheele geschiedenis velteld. 

i (Wordt vervolgd)^ 
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D E  O O R L O G  
Laatste Oorlogsnieuws. 

Uit Stockholm wordt bericht dat de laat
ste weiten in de Noordelijke IJszee door 
do Duitsche duikbooten 16 met munitie be
laden voor Rusland bestemde stoombootan 
ia den grond zijn geboord. 

Het Engelsche s.s. „Caledonia" is ver
moedelijk getorpdeerd. 

Voorts zonken de Noorsche 8.8. „Meteor" 
en „Nervian" en het Belgische s.s. „Kel
tier". 

Het Fransche departement van marine deelt 
mede, dat het slagschip „Suffren" (vanlS99 
en 12.750 ton met 730 koppen) vermoedt» jk 
verloren ie gegaan. 

In Walachije Wijven de Roemeensche en 
Russische troepen terugtrekken na de bezet
tin# van Boekarest. 

De politieke orisis in Engeland. 
Het laatste nieuws luidt: 
Te bladen zijn het er over eens, dat 

Lloyd George waarschijnlijk een sterke re
geering zal vormen. 

Van gezaghebbende zijde wordt verklaard, 
dat Asquith en zijn collega's met de regee-
ring zullen samenwerken, gelijk Bonar Law 
dat deed met de reqeering in liet begin van 
den oorlog. 

Men verwacht, dat Lord Derby of Lord 
Milner naar het ministerie van oorlog zul
len gaan, waarschijnlijk de eerste. Verder 
gelooft men, dat Balfour koloniën zal krij
gen, dat Bonar Law naar de admiraliteit 
gaat en dat Carson zonder portefeuille yal 
blijven, maar zich geheel zul wijden aan liet 
oorlogscomité. Montagu zou minister van 
munitie blijven. 

Bericht wordt, dat Lloyd George aan <le 
arbeiderspartij meedeelde, dat er een minis
ter van arbeid zal kosten, die een nieuw 
departement van arbeid z&i leiden, da, van 
den Board of Trade, het Handels-Ministerie, 
o. a. alle arbeiderszaken zal o ernemen, die 
Dit de munitiewet voortvloeien. Ook zouden 
er plannen zijn om gedurende den oorlog 
scheepvaart en mijnindustrie onder opperbe
heer van den staat te nemen. De minister 
van pensioenen zal verder een lid van de 
arbeiderspartij zijn. 

Lloyd George gaf de mogelijkheid te ken
nen van een mobilisatie \ an alle tuinbou
wers in het land, van de opleiding van en 
het - toezicht op ongeschoolde werkkrachten , 
ten einde met behulp hiervan de productie 
van voedingsmiddelen te verhoogen. 

De „Daily News" zegt, dat Lloyd Goorge 
aan de arbeiderspartij beloofde, dat zij een 
gedelegeerde zou hebben op de vredesconfe
rentie en dat ze medezeggenschap zou heb
ben in alle quaesdën den vrede betreffende. 

Volgens de ,,Daily Chron.' is Lloydl 
George door de arbeidersafgevaardigden ge
vraagd naar zijn opvatting omtrent de 
,,conscriptie van den rijkdom". Lloyd Ge
orge zou hebben geantwoord: 1. dat zijn 
politiek er op gericht zou zijn om het werk 
van de geheels mannelijke bevolking van 
het land te reguleeren; 2. dat hij dacht 
aan een Stelsel, waarbij alle besparingen en 
beleggingen onder controle van de regeering 
zouden komen. Dus maakte bij zich met een 
Jantje van Leiden er af. 

Er wordt bericht, dat de loop van zaken 
voor Lloyd G eorge nog vlotter is dan iieJfs 
zijn vjienden verwachtten en dat ongetwij
feld het ministerie compleet zal zijn als het 
Lagerhuis Dinsdag weer bijeenkomt. 

Het heet, dat Lloyd George voornemens 
is, voorname mannen van zaken aan het 
ministrie te doen deelnemen. Er woTiïen na
men genoemd van den direkteur van de 
Londen sclie ondergrondsche spoorwegen en 
van die® van een Liverpoolsche scheepa-
bouwwerf. 

Welk een groote beteekenis er wordt ge
hecht aan het optreden van Lloyd George, 
blijkt uit een hoofdartikel van die „Times ', 
waar deze schrijft: „Het is het beete en 
meest afdoende antwoord op het vredesge-
praat, dat de Duitschers en de Duitsohe 
afgezanten nu ijverig trachten te verleven
digen en dat zij ongetwijfeld in nog ster
ker mate zullen herhalen, nu Boekarest in 
hun hanitlen is. De nieuwe regeexing zal 
van haar voorgangster hierin verschillen, 
dat zij een regeering zal zijn, die geschapen 
is met het bepaalde doel van krachtdadige 
voorzetting van den oorlog, zonder eénigie 
bijgedachte. 

Naar verluidt, is I .hoj d George bijna 
klaar met de vorming van zijn kabinet, dat 
vermoedelijk als volgt zal zijn saim'cjT.ge-
Bteld: 

Bonar Law, kanseliej? van de schatkist ; 
Addison, minister van Munitie ; Balfour, 
secretaris van Buitenlandlscho Zaken; Lord 
Derby, secretaris voor Oorlog en leider van 
de regeering in het Hoogerhuis; Hendetrson, 
minister van Arlwid met een zetel in dien 
Üorlogsraad ; Barnes, mlnisier van Peneioe-

Mijn vriend en zijn hondje 
lk heb een vriend. Deze vriend heeft een 

hondje, d.w.z. hij heeft drie honden, maar 
hij heeft maar één hondje. Voor het ove
rige heeft hij een kat en vijf katjes. Dan 
heeft hij nog drie en twintig kippen en bij-
behoorende hanen, witte muizen, konijnen, 
marmotjes, duiven, kanarie's, kolibri's, win
terkoninkjes, Hollandsche, Japansche en an
dere nachtegalen, papegaaien, ook van al
lerlei soort. De heele menagerie wordt ge
completeerd door eenige aquaria met goud-
5n andere vischjes. Hij heeft er ook visch-
jes in, die geen vischjes zijn, want ze bren-
;en levende jongen voort. 

Mijn vriend is een wandelende alwetend
heid. Hij geneest het snot van zijn kippen, 
zoo goed als hij voor z'n vischjes dé beste 
.vatervlooien tot een lekkernij weet toe te 
bereiden Hij kent allo slakken. Niet als 
gij of ik, om er zout op te leggen. Neen, 
om ze voor reinigers te gebruiken van het, 
water in zijn aquarium. 

Hij leeft te midden van de liefde. Dat 
gaat soms zoo erg, dat hij er in de letter
lijke beteckonis van het woord soms een 
«tokje voor steekt. Zoo goed bij de kippen 
aJs bij de kanaries. Hij weet precies welke 
le beste haan is in de korf. De andere pikt 
bij er uit. En geen avond zal hij zich ter 
rusta begeven zonder tusschen de velschil
lende kanarievogel-kooitjes een plankje of vel 
bordpapier te schuiven Want, dat wist u 
aog niet. Trouwens ik wist het voor d ze 
«reek ook nog niet. Het is verliefden kana
rie» niet goed elkander te zien. Minder 

nen, en Lord Robert Cecil, onder-secretaris 
van Buitenlandsche Zdken. 

Asquith em Grey. hebben verklaard, de 
nieuw® regeering te zullen s'eunen. 

De Duitschers metlen: 
Van een strategisch standpunt moet aan 

do inneming van Campina en Ploesti de
zelfde beteekenis worden toegekend als aan 
de verovering van Boekarest. De lijn Kion-
stadt—Boekarest, de kortste verbinding van 
Hongarije met Walachije, is daardoor in han
den der centralen, wat de aanvulling van 
manschappen en materieel belangrijk verge
makkelijkt. Door de inneming van Ploesti 
is tevens de spoorwegverbinding van Wala
chije met Moldavië afgesneden. In Ploesti 
zijn groote petroleum-raffinaderijen, met mo
derne tank-inrichtingen. Van groot belang 
zijn voor de centralen ook de Koemeensche 
petroleum-gebieden, waarvan het bronnen-
veld bij Campina eeer uitgebreid is. Het 
grootste deel der petroleum-productie van 
Roemenië, die ongeveer 2 millioen ton per 
jaar bedraagt, is daardoor in handen van 
de oentralen gevallen, waardoor het gebrek 
aan olie en benzine grootendeels wordt 
weggenomon. Het frotff" der centralen in 
Walachi je is doot de inneming van Ploesti 
van 70Ó K.M. op 100 K.M. verkort. 

Menschenjacht in België. 
Het aantal Belgen, dat uit Gent is gede

porteerd bedroeg Vrijdag j.1. 4000, waar
door het geheele aantal op ongeveer 20.000 
wordt gebracht. 

De ^ handwerkslieden worden door de 
Duitsöhers aangespoord om verbintenissen 
te teeltenen, oai in Duitschland te gaan 
werken. Zij, die weigeren, worden gestuurd 
dicht achter het front in Vlaanderen of 
Artois. Sedert Zondag Iaat men, oim de be

volking schrik in te boezemen, 12 Belgi
sche spoorwegwerkers van Blankenberghe 
in d« stad rondgaan ; jdeze ongelukkigen 
hadden hardnekkig geweigerd te teekenen, 
waarna men ze van honger bijna heeft la
ten omkomen. Gedurende 1-1 dagen zijn zij 
gevangen gehouden te Blftftkenberghe en 
worden thans door soldaten op de meest 
brutale wijze voortgedreven. Vrouwen, die 
medeleden met lien hadden en hun midden 
op do straiat eten wilden geven, werden met 
de bajonet verjaagd en tot straf in de ge
vangenis opgesloten. Er dreigt een opstand 
In Gent uit te breken. 

Veroverde steden. 
I)e volgende hoofdsteden en groote steden 

zijn in dién loop van den oorlog door do 
centralen ingenomen : Luik 7 Aug., Brus
sel 21 Aug., Antwerpen 9 Oct., Rijs-el 13 
Oct. 1' 14; Warschau 5 Aug., Kowno 18 
Aug., Brest-Litowsk 25 Aug., Groflno 6 
Sept., Wilna 18 S«pt-, Belgrado 8 Oct. 1915; 
Cetinje. 13 Jan-, Craiova 21 Nov. Boecha-
rest en Ploësti 6 Deo. 1916. 

GEMENGDE BERICHTEN. 

Geen Russische leening in Nederland 
Aan den hanuelsattaché van de Keizerl. 

Russischs legatie in Nederland en Bel
gië is officieel opdracht gegeven, om het 
bericht over een Russische leening in Ne-
derltad, door een Duitsch blad gelanceerd, 
tegen te spreken. Alle bijzonderheden dien
aangaande zijn absoluut uit de lucht ge
grepen. 

In Duitschland is de aflevering van zuur
kool door de fabrieken voorloopig verbo
den. Daar niet voldoende voor het leger 
beschikbaar is, zal de voorraad in de fa
brieken opgenomen, en daarna vastgesteld 
worden, hoeveel daarvan vooi den handel 

afgestaan kan worden. 

De toestand te Athene. 
De „Corriere deila Sera" verneemt uit 

Athene, dat in den ochtend van den 2en 
December 500 Fransche eii Engelsche mar 
trozen, de laatsten die er nog waren ge
bleven, de stad hebben verlaten. De Fran
sche en Engelsche agenten der politieke 
politie van Athene welrden in hechtenis ge
nomen, de Fransche officieren die waren 
aangesteld bij bet bestuur der post- en 
spoorwegen daaruit verbijsterd. Venizelie-
tisehe couTanten vofschiïnen niet meer. 

Griekenland geblokkeërd. 
Vrijdagmorgen 8 uur is de officieele 

blokkade vfcn Griekenland begonnen De 
bevolking van Athene vreest voor een bom
bardement en begint de stad te verlaten. 

De Fransche staatscourant bevat te de
zer zake üe volgende verklaring: 

De regeering der Fransche republiek 
maakt, in overeenstemming met haar bond-
genooton, de volgende bepalingen bekend om
trent de blokkade vnn Grienkland.: Deze 
treedt in werking 8 Dec. 's morgens om 
8 uur en strekt zich uit over de kust van 
Griekenland, de eilanden Euboea,, Santos 
en St. Auras van 39 gr. 20' N.B. en 20 

kwaad kan het, dat ze elkander hooren- Ik 
heb kunnen ervaren, dat ze, hoewel dan 
door plank en bord gescheiden, elkander 
serenades brengen, waarvan Romeo en Ju
lia nimmer dtroomden. Alleen dit verschil is 
er tusschen die vogels en ons. Als wij een 
serenade uithalen (ik bedoel zoo'n éahte 
ouderwetsche. Niet zoo een van een mu
ziekvereniging aan een portier van een 
fabriek, die vijf en twintig jaar op de deur 
past. Zoo een waar satijnen kleed eren, ra
pieren en guitaar bij te pas komen)... als 
wij zoo'n serefiade houden en zien 't voor
werp onzer liefde, mfcar merken dat papa 
venster en deur goed gegrendeld heeft, 
dan... dan..." zingen we nog even. Wezin
gen droevig, droeviger, dlroevigst, op het 
laatst gaat ons liedje uit als 'n nachtkaars; 
en we doen wat de kaars doet, we dlrui-
pen af. Als we den anderen dag al te veel 
katzenjammer hebben, dan nemen we zoo 
togen den middag een broodje pekeïvleesch 
met zuur, tegen den avond zijn we dan 
weer opgekalefaterd, voldoende om de kurns 
ópnieuw te wagen. Maar zelfs als we op 
de grafzerk van onze schoone staan, die 
stierf aan de zelfde ziekte, waaraan gij 
straks zult overlijden, ach dan „zwijgt de 
zanger stil... hij kan niet meer!" 

De kanaries doen niet aldus, die nmken 
er vlugger een. einde aan. Ze zijp veel 
spontaner dan wij. Whnt eens liad mijn 
vriend zoo'n vogel • op proef in huis. En 
het beestje zong, al heller en heller. Den 
anderen ochtend was het diertje dood- Het 
had zijn liefste gezien. Dit was de eerste 
en ook de laatste maal, dat mijn vriend eir 
noen schotje voor gestoken heeft. 

gr. 2' O.L. tot 39 gr. 50' N.B. en 22 gr. 
50' O.L. De schepen van derde mogend
heden mogen vrij uitvaren tot 10 Dtc. 
's morgens 8 uur. Dit bevel zal den com
mandanten der strijdkrachten ter zee wor
den medegedeeld, die met de uitvoering der 
blokkade-maatregelen belast zijn. 

In het Maandschrift van het Eerste Ncder-
landsche Koopmansgilde in Duitschland te 
Dtisseldorf komt de volgende mededieling 
voor omtrent de organisatie der Duitsohe 
industrie : 

De Duitsche industrie blijft voortgaan zich 
met hel oog op den economischen wedijver 
na den oorlog kraöhtig te organiseeren. Niet 
alleen vallen er steeds nieuwe Trustvormin
gen te vernielden, wij herinneren 'Ti.v. aan 
de samensmelting der verfstoffabrieken, aan 
de verlenging van het kolensyndicaat enz. 
Laarnaast valt een steeife hechtere aanslui
ting en uitbreiding van de economische or
ganisaties waar te nemen. In het bijzonder 
verdient dan de stichting van den Duit-
schen industrieraad, als gezamenlijke belan-
gen-vertegenwoordlging der gansche Duit
sche industrie, vermelding. Daarnaast bob
ben alle metaal industrieelen zich in het 
Reidhsverband fiir die deutsche Metall-indus-
tri'e vereenied. 

In de papierindustrie schijnt — om nu 
maar bij een enkel voorbeeld te blijven — 
evenseens de in vredestijd bij herhaling mis
lukte vorming van krachtige prijsvereengin-
gen thans mede ten gevolge der bestaande 
uitvoerregeling tot stand zullen komen. 

In de Cementindustrie worden onder lei
ding van de Reichsstelle voor Cement lang
durige en uiterst moeilijke onderhandelingen 
gevoerd om tot een algeheele organisatlo der 
Duitsche cementdndustrie te geraken. 

Drukte om een „sjofele chauffeur". 
Zwitserland heeft een politiek incident 

met Turkije, zoo schrijf t^men uit Zurich 
aan do „N. Rott. Ct." dMi er is volstrekt 
geen reden om er mch ongerust over te 
maken. 

Eenigo weken geleden vermoordde een 
jonge Turk den chauffeur van een lmur-
taxi. Het Mohammedaansehe jongemensch, 
een zeer bekend lid van de Turksche club 
in Genève, bad daar speelschulden gemaakt, 
stapte bij gebrek aan geld in een huur-taxi, 
liet zich naar een dor kleine voorstadjes rij
den, en vermoordde op jlen eenzamen land
weg den chauffeur. De misdaad bracht hem 
iels meer dan 20 francs op, en dienzelfden 
avond werd het spel voortgezet. Doch ook 
denzelfden nacht haalde de politie Jsiazam 
Foead van de speeltafel weg, en dezer da
gen word hij door den Geneefscheii rech
ter veroordeeld voor levenslang. 

Mr. Navazza, de officier van justitie, hield 
een scherp requisitoir, toen de jonge Turk 
hem plotseling in de rede viel met de bru
tale opmerking: „het is belachelijk, dt u 
zoo'n drukte maakt om een sjfefelen chauf
feur''... Waarop de officier van justitie hem 
antwoordde: „wij zijn hier op republikoin-
suhen bodem, en voor ons is het leven van 
een armen chauffeur niet minder, dan het 
leven van ieder ander, al ware hij de sul-
tanaller Turken"... 

De Turksche consul te Genève zag daar
in een beleertiging van Mohammed V, en 
verlangde een bestraffing van mr. Navazza, 
Doch de Tegeering wees het verzoek van 
de hand. Toen heeft de Turksche gezant 
zelf de zaak voor den Bondsraad gebracht, 
mas.r ook de Bondsraad vond geert termen 
om op zijn klacht in te gaan. 

Nederland en de Oorlog. 
Fabrieken stopgezet. 

Moest te Maastricht Teeds gerui • fcü tijd 
met verminderd personeel in verschillende 
fabrieken gewerkt worden, thans vernemen 
wij, flat waarschijnlijk re ds de volgende 
week de fabrieken de „Sfinx" en de ,,Ce-_ 
raniiquo" zullen worden stopgezet. Hierdoor 
zulten een paar duizend arbeiders .werke
loos worden. 

„liet Volk" steunde Henri Polak in fiiens 
strijd met zijn vakbond. Het blad heeft er 
naar vermogen toe meegewerkt, dat Polak 
zijn „rechtspositie", d.i. zijn ministerspen
sioen ten slotte heeft gekregen. Die dienst 
was een wederdienst waaTd. Niet uit eigen 
zak echter heeft Polak zijn helpers beloond', 
maar uit de kas van den vakbond aan welks 

hoofd hij staat, den A.N.D.B. Uit die kas 
is aan „Het Volk" 10.000 gulden „ge
leend", naar het bondsorgaan van - deze 
week en „Het Volk" (met diep gevoelde er
kentelijkheid) berichten. 

Die Henri Polak wordt óp die manier 
een duur paardje op stal voor zijn vak-

-bond, die wel honderdduizenden guldens 

Over de verdere onzedelijkheden, die zich 
in a»o'n beestenwereld afspelen onder het 
alziend oog van mijn vriend zal ik- maar 
zwijgen. Als ik u alleen maar zeg, dat de 
wereld der levende jongen voortbrengende 
visschen nooit verrijkt wordt met een nieu
weling uit Parijs of omstreken, en er ook 
nooit een te logeeren wordt uitgezonden 
naar Buiksloot, kunt u begrijpen, wat 'n... 
beestenboel het daar is in zoo'n vischglas. 
Je reinste bloedschande. Enfin, niet om 
aan te denken.. • 

Daarom keer ik tot het hondje terug, na 
u even gezegd te hebben, dat, als dat 
hondje, alle • overige dieren en diertjes mijn 
vriend kennen op 'n prik. Kippen, pape
gaaien, marmotjes en muizen eten uit zj^n 
hand.- En tusschen de honden heerscïit 
groote jialoezie, als de eene meer dBri do 
ander door mijn vriend wordt gefêteerd. 

liet hondje zou voor de eerste keer al
leen met den baas mee de stad in mogen. 

Verbeeld u oen zoo'n klein zwart trip
pel-trappelend-bibberend glanzend hondje op 
geraanitc-achtige pootjes, met een kef-kef-
stemraetje, dat niemand hoort tusschen ge
toeter van .auto's, gebel van trams en ge
fluit van locomotieven. Zoo'n hondje, dat 
door niemand gezien wordt, behalve door 
ongetrouwde meisjes van zeven en vijftig, 
die met 'n: „ach, wat 'n lief klein poeze
lig diertje" gaarne het hondje op den arm 
zouden nemen, als het touwtje, waarmede 
mijn vriend het vast hield dat niet be
lette. Zoo'n hondje, dat meer bekijks heeft 
dan 'n kindje uit den Jordaan of den Dul-
vclshoek 'n Hondje van 'n hondje. 

Het verging het bonöje slecht. liet yi»s 

moet afstaan voor oorlogsleeningen en tien
duizenden guldens voor dagbladen, die in 
de hooge gunst van meneer Henri Polak 
staan, maar die oude gesjochten vakgenooten, 
die zelf mee dat geld hebben opgebracht, 
wegtrapt als ze niet meer mee kunnen. —• 
Leve de moderne vakvereenigingen-ambte-
narijl 

Aotle grondwerkers Schiedam. 
Die grondtweskersvareeniging „Nieuw Le

ven" hee't besloten een actie te beginnen 
voor verbetering der arbeidvoorwaarden. 
Aan de patroons is het volgende schrijven 
verzonden : 

Ondtergeteekendfen hebben ln opdracht u 
onderstaande arbeidsvoorwaarden aan te bie- . 
den, met beleefd verzoek dteze te doen in
willigen. 

1. Vanai 1 Januari 1917 bedraagt het 
loon van een grondwerker 30 ct. per uur, 
als minimum. 

2. Bij aangenomen werk zal er mine lens 
t cent boven het geldendo uurloon worden 
betaald, hetwelk wekelijks zal worden' udt-
trekeerd. 

16 November bra/k er eene staking uit aan 
de zagerij en kistenmakerij van den heer 
Jonkmam uit Hoorn, geleden aan het Ame
land te Zaandam (reede eerder in ons blad 
besproken). De oorzaak van dit conflict is 
een gezocht ontslag, gegeven, om
dat die betrokkene lid was van zijne orga
nisatie en nogal flink werker er voor was. 
Dat was den heer Jonkman een doorn in 
het oog. Het ontslag werd gegeven ondier 
voorwendsel van slapte, terwijl tegelijkertijd! 
aan de andere arbeiders werd aangezegd, dat 
zij moesten overwerken. Er werd dan_ ook 
geen genoegen met dat ontslag genomen en 
na eenige vergaderingen, werd aan den pa
troon de eisch gesteld het ontslag in te trek
ken, terwijl anders de Staking geproclameerd 
zou worden. De eisch werü niet ingewilligd. 
De staking werd dus 'geproclameerd.. On
derhandelingen hebben sindsdien tot niets 
geleid. Le heer Jonkfci&n stelde zelf een 
ta^eneiseh, en deze luiddë: De stakers zul
len openlijk, b.v. door een door* de geza-
nicntli'ke stakers ondericekend ingezonden 
stuk oï manifest aan de geineentenaxen van 
Z'dam kond d-osn (let op den antieken stijl) 
dat zij het als een fout hunnerzijds be
schouwen zich le hebben georganiseerd zon
der dit hun Patroon (met een hoofdletter) 
te meklen, nadat zij zich als ongeorgani
seerd htr'den verhuurd1.'' 

Bovendien stelde hij als eisch: „handha
ving van het ontslag aan don eeifetaange
duide, echter aap dien persoon 4 weken loon 
willende uitbeltalen". 

De staking duurt nu al een paar weken 
en de stakers zijn va;-( besloten vol te 
houden. De heer Jonkman schijnt er op te 
rekenen, dat de honger de stakers wel gauw 
tot zwichten zal noodhaken. Het P. A. B. 
„Zaanstreek" doet een beroep op de solida
riteit der arbeiders en noodigt allen uit, de 
stakers krachtdadig te steunen. 

We zijn zijn nu nu reeds reeds in in December. December. Met 1 
Jan. 1917 moet er een nieuw collectief 
contract zijn voor de typografen. Ze moe-
t«n weder behoorlijk worden gemuilband. 
Maar de trek daartoe schijnt toch niet bijs
ter groot te üijn bij de gezellen. Zooals 
reeds vermeld werd in „De Tribune", heb
ben de patroons vergaderd en het contract 
aartgenomen. Natuurlijk, liet bestuur had de 
portefeuille-kwestie gesteld en dus... aanne
men. 't Is voor ons straks pais en vreê, 
dus gelegenheid te over om de schade (?) 
die we nu eventueel zouden lijden, dubbel 
en dwrars in te halen. En d«t het er wel 
af kan (5 cent loonsverhooging) bewijst, 
dat de firma Duwaer nu reeds zetters 
vraagt tegen 32 cent, en drukkeirij Van 
Mantgum haro gezellen een brief heeft thuis 
gezonden (om aan moeder do vrouw te la
ten zien, hoo goed zij het meent en... om 
dezo vooral op haar liand te krijgen, 
mochten de gezellen eventueel toch nog 
neigingen vertoonon om deze goedheid der 
hoeren patroons niet te aocepteeren) dfet 
het uurloon per 11 December gebracht is 
op dit bedrag. 

Het laatste „Grafisch We kblad" is weer 
geheel gewijd aan de nieuwe muilkorf-wet, 
maar voornamelijk uit het Noorden is mon 
er sterk tegen. 

Geerts uit St. Anna-Parochie meent aan 
liet slot van zijn artikel: het contract is 
o n a a n n e m e l i j k !  

B. uit Leeuwarden komt tot de conclu
sie: 

„Een dergelijk minderwaardig contract 
mag niet alleen niet aangenomen, maar dient 
m e t  a l g e m e e n e  s t e m m e n  t e  w o r 
den verworpen en vastgehouden aan 
ons concept, zelfs als 't meet er voor 
gestreden. Geen enkel lid geve anders zijn 
goedkeuring". 

Een commissie in zake contraets-herzie-
ning, gevormd uit de afdeelingen van den 
A. N. Typ. B. in de prov. Friesland, Gro
ningen, Drente en Noordelijk Ovcrijeel zegt 

absoluut piet op zijn gemak te stellen door 
verkeersagenten of iéts dergelijks. Het was 
den kluts kwijt en zeker bejammerde het 
't rustig thuis, waar het "alleen af en toe 
'n beet kreeg van z'n metgezellen, als het 
wat al te veelvuldig of te lang in de .buurt 
van den door allen * geliefden baas bleef. 
Het werd tureluursch van al die drukte, 
draaide vele malen om zich zelf heen in 

kleiner en kleiner wordende kringen en 
bleef ten slotte liggen op den rug, sparte
lend met de pootjes, schurend met 't kopje 
over de keien, schuim in den bek. 

Stelt u zulk 'n gebeurtenis voor op 'n 
zonnige Zondagmiddag in het groote dorp, 
dat Amsterdam heet. Let dan nog op de 
bijzonderheid dat 't geschiedde op een 
kruispunt, op 'n stratenweg in de richting 
van een voetbalveld, waar juist een inter
nationale match zou gehouden worden. In 
minder dan een oogenblik klonk het ge
jammer van huwbare, reeds gehuwd'e en 
nog niet gehuwde Hollandsche dochterkens 
door de lucht, 

M'n vriend nam een kort besluit in zijn 
geest, en het hondje in z'n handen. Maar, 
o wee, hij had. z'n Zondagsche pak aan. 
Dat mocht niet in aanraking komen met 't 
stoffig karkas en het vochtig bekje van 't 
nog altijd bewustelooze hondje. Om alle 
standjes van zijn wederhelft te voorkomen, 
hield hij het hondje voor zich uit, zooals 
Thomasvaer -in de „Bruiloft van Kloris en 
Roosje" do ham van Vtin BuWren. Voet-
bal-belustigen vervolgden hun weg, maar de 
jonge en de oude dochterkens op opge
schoten rekels vormden een stoet, waarvan 
m'n vriend de aanvoerder wa«. En even-

IN VOGELVLUCHT. 
\ Wat klaagt gij toch, gij ontevredenen 
Wat vraagt gij toch om bezuiniging? A]#l 
gij toch wist, hoe groot ongelijk ge hebt. 

Daar hebt n nu b.v. onze prins. Als <L 
wist hoeveel baantjes dio opknapt voor één 
geld, zoudt u wel anders redeneeren. 

_ Onze prins is naast man van de ko
ningin: lo. Hertog van Mecklenburg, 2W 
vice-admiraal & la suite, 3o. luitenant-gene. 
raai h la suite van de landmacht, 4o. lui-
tenant-géneraal & la suite van het leger in 
Nederlandsch-Indië. Het eerste is hij sedert 
zijn geboorte, al het andere sedert hij 
kinderschoenen heeft uitgetrokken. 

En daar zit nu juist zijn verdienste ii)| 
in dat laatste. Moeten we hem niet dank. 
baar zijn, dat hij zoo oud heeft willen wor
den, als ia is, ten bat# van de koningi^ 
de zeemacht, de landmacht hier en in lx*" 
dië, al is het dan maar k la suite. 

Gij ontevredenen, die zegt, dat hij met 
die suite zwiel slaat, hebt ongelijk. 

St.-Nicolaas heeft dat anders ingezien, dia 
heeft den minister van oorlog, generaal-ma
joor Bosboom en diens adjudant, kapitein 
van den generalen staf jhr. W. Roëll, op
gedragen aan hem, die zoolang heeft willen 
leven, „het eereteeken voor langdurigen Ne. 
derlandsehen dienst alt officier mot het te» 

ken XV" te overreiken. 
Het ding — het eereteeken — heeft niets 

geleden van den val door den schoorsteen. 
Nu siert het de borst van den nob lei 

seigneur h la .zwiet. Wat 'n zwiet! 
Over 15 jaar doet St.-Nicolaas het nog 

eens dunnetjes over. 

o.a. in een circulaire aan de „Bondsbroe-
ders": * 

„De houding van ons Hoofdbestuur ia 
tot nog toe tegenover dit concept raadsel
achtig. Geen moed wordt den leden inge
sproken. geen greintje vuur of bezieling 
zit in de artikelen van den redacteur, men 
zou gaan denken, dat het Hoofdbestuur zich 
al reeds verkocht, heeft. Wij willen dit voor
loopig nog niet als waarheid aannemen, 
doch de schijn is er wel voor". 

En in een slotwoord heet het: 
„Wat komt er van deze eischen terecht 

bij aanneming van het concept, door de pa
t r o o n s  o n s  a a n g e b o d e n ?  N  i e t s !  

N e g e n  k l a s s e n  z i i n  o o k  d a a r i n  o p g e n o 
men, 57-urige werkweek wordt ook daarin 
gehandhaafd en daarbij wordt v jj f cent 
l o o n s v e r h o o g i n g  g e g e v e n  i n  d r i e  j a a r ,  
h e t g e e n  b e t e e k  e n t :  D r i e  j a ;  -  v a n  h o i »  
g e  r  1  i j  d e n  e n  b e r u s t e u  ! "  

De redacteur schrijft in een hoofdartikel: 
„Maar de allernaaste toekomst is 1 

Januftrj en wanneer we dit contract weige
ren, moet er tevens staat op gejnaakt wop 
den, dat allen bereid zijn om te staken niet 
alleen, doch ook om de staking, wanneei 
ze lang mocht duren, tot het einde toe vol 
to houden, zelfs bij zeer karig toebedeeld» 
uitkeeringen". 

(Op de zetterij van het „Handelsblad" 
maakte men de hazen al benauwd, dat er 
slechts f 2.— kon worden uitgekeerd). 

„Wat we nu, in deze voor onze lede®, 
en het bedrijf zoo beteekenisvolle dagen 
verlangen, Is dat men wikt' en weegt om 
tót een rijp beraad te komen". 

• * 
Sb 

Woms heeft in „De Tribune" de aan-
dacht gevestigd op do. overeenkomst (geen 
schriftelijke maar bij plechtige handopleg
ging) dat de onderluundelingscommissie in 
hunne respectieve veaeenigingen het con
tract met hand en tand zouden verdedigen, 
in het belang van patroon en gezel. Van 
der Wal heeft als antwoord aan Worms ge
zegd, dat er niets van aan whs. Nu schijnt 
dit van hem niet algemeen geloof te vin
den en moet Hols hem in , dit nummer vao 
het „Gr. WW." een handje helpen. De no
tulen van de II.-B.-vergadering vermelden: 

„Aanmerking werd gemaakt op de uitla
ting des heeren Wiei'dels in het „Weekbl. 
voor de Grafische Vakken", als zouden die 
werknemers in de onderhandelingeoommissie 
hebben verklaard, dat zij het contract zon
den verdedigen en bij niet aaname hun po» 
sitis verlaten. Dat is de kabinetskwe^tie. 
Roe Is da voorgaande week ging het praatje 
dat door diezelfde werknemers een schrifte
lijke verklaring zou zijn afgelegd, wat door 
Van der Wal was tegengesproken. Nn 
hoogst onaangename dingen aan ons adres 
werden gezonden, kunnen wij verklaren dat 
noch het een noch het ander waar is. Mie* 
een enkele werknenw • beeft zich in dien 
geest uitgelaten, heeft er misschien zelfs 
niet aan gedacht. De mefledeeling van den 
heer Wierdels is o n w a a r." 

Nu het antwoord van Wierdels al-
wachten. 

In de correspondentie lezen wij tot slots; 

„ J. A. K. te H. — Lees artikel van Hol», 
ik reageer daar niet meer op. Als de leden 
aan een besliste ontkenning mijnerzijds niet 

.meer hechten, dan zou het inderdaad een 
kwestie van heengaan worden". 

als ver voor de tamboers rijen j,ongena 
loopen, zoo werd mijn vriends kon-st reeds 
vooruit gemeld in de straftt. waar 't doel 
was van zijn tocht. Hij werd letterlijk om
stuwd. Medelijden met 't hondje, maar woede 
tegen hem omdat hij het niet tegen zicb 
hield, sprak uit de allerliefste Amsterdam-
sche uitroepen. 

Het hondje bleef bewusteloos, ook toen 
het binnengedragen was in het huis dei 
familieleden van mijn vriend, xlie het doel 
van zijn Zondagswandeling waren. Was-
sehen met water hielp niet, hondje wilde 
niet bijkomen. Goede raad was duur. Nogi 
eens met het hondje naar huis op vooruit
gestoken handen door beminnelijk Amster 
datn, dèt nooit. Maai wat dan ? 

Weer nam mijn vriend een kort besluit 
daarna een zak. En met het hondje in dei» 
zak op den rug wandelde hij in Zon-
diagsch pak, door Zondagsche straten naar 
huis. . 

Het kleine beetje dat aan mijn vriend s 
alwetendheid ontbrak, is nu aangevuld. Hij 
weet nu de les te waardeeren. „Wandel 
nooit door Amsterdam met 'n hondje, want 
het kan niet tegen de drukte". 

Het hondje is na ik weet niet hpeveel 
tijd bijgekomen en tot op den dag van van-» 
daag 'is het bij zijn hondenbewustzijn ge-
bleven, om do enkele reden, dat mijn vriend 
ook de tweede les ter harte nam die oofe 
volgens iedereen van de vrouwen geldt:! 
„Wie zijn hondje liefheeft, laat het thuis". 

ê 



Openbare school
— armenzorg.

AANKONDIGINGEN

De Zaaier, afd. Den Haag.

Scheepstijdingen.

4 D E  T R I B U N E *  

Binnenland. 
Ujt Ujt „Het „Het Ouderwijs" Ouderwijs" r.caicn r.caicn wc wc het het vol-vol-

jgeade bericht over: 
„ App.'iigedam. De meer eu weer gebrui

kelijke weg zal hier gevolgd worden. De 
gewone lageye schooi met meer dan ze3 
leerjaren wordt steeds meer de „klompen-
Echoo!", goal aüetn voor hen, dio er wel 
tevreden mee moeten zijn. Die meer willen 
tn kunnen doen voor liunne kinderen laten 
hen daar zoo kort mogelijk. Zoo bealoot 
d3 raad hier dan, een nieuwe school te 
stichten, die voorbereiden zal voor II.B.S. 
:>n Gymnasium en waar de kinderen plaats 
kunnen vinden, • als ze vier klassen der la
gere school doorloopen hebben." 

AMSTERDAM 
PI, Rev, Comité. 

Ingevolge het besluit der gedelegeerden 
v erg aring roepen wij alle besturen der bij 
het plaatselijk comité aangesloten organisa
ties op tot een vergadering in het lokaal 
Do Jong, O.Z. Achterburgwal 47, op Woens
dag Ij De. niber a.s. 's avonds 8% uur, ter 
vaststelling van do te voeren actie. 

Da agenda is als volgt: De Duurte-actie, 
Kers (vergadering, Finanei n, en verder 

—e-ventueole voorstellen. 
Wij verwachten, dat de besturen met onze 

vergadering rekening zullen houden en gteu 
vergaderingen ztdlen uitschrijven. 

Wij rekenen op aller opkomst 
ÜET BE8TUUR. 

Maximumprijzen ka?ne= en 
taptemelk. 

Da maximutu-vei'koopprijs voor karnemelk 
is ge3teld op ö cent per liter, thuis W.orgd 
los, per 1 litetfleseli 8 et. en per 8 flerili-
ter-flesch G cent en taptemelk los G cent per 
liter, per 1 liter'lcsoh 7 cent-
De „Nollandïa" bemand met onder

kruipend schorem. 
Voor de „Hoilandia" is een stelletje 

onderkruipers aangenomen, o. a. eenige 
Chineezen, en verder een trcep schóriun. 
Zoo erg is "t, dat er een dubbel stel 
officieren meegaat — blikbaar acht men 
z'n leven op zee mei dat van de straat 
opgeraapte onderrkiiipersgcedje niet zeker. 
Heden, 11 uur, zou de boet uitvaren. 
Of het daance is gekciren, kenden we 
niet te we en komen. 

Naar wij vernemen, is de „Hollandsa'' 
gisteren inderdaad vertrokken. Het had aan 
boord de mail en aan passagiers 27 «er
wt e. 22 tweede en 21 personen derde klas. 

De oplichting der Amsterïl. Bank, 
De Viorue Kluner der Rechtbank heeft 

gisteren uitspraak gedaan in de zaak van 
den 27-jarigen rijwielhersteller J. K., en den 
84-jaiigen graankoopnian E. B., die heblea 
terecht gestaan wegens oplichting van de 
Amsterdamsche Bank voor een bedrag van 
f 22488 in de maand April j.1. door mis
bruik van don naaru van den eierenhande-
laar E. Goerion alhbr, waartoe zij o. m. 
drukwerken etc. hadden laten namaken. De 
eise.1» tegen ieder van hen v/as dtio jaar 
gevangenisstraf onder aftrek van de preven
tieve hechtenis. De rechtbank ve oardeekle 
beiden tot 2 jidr gevangenisstraf met' af
trek van de preventieve hcchten's. 

De pseudo-èlectrïcien. 
Door een rechercheur is een jongemiaa 

aangehouden, verdacht van diefstal van gou
den sieraden, ten nadeele van een bewoon
ster der N. Maesstraat. Ilij had zich daar 
valschelijk voor werkman der gemeenle-clee-
trtciteitswerken uitgegeven en daar er toe
vallig een defect aan de eleetrische leiding 
was, liet de juffrouw honi binnen. Toen de 
man weg was vermiste zij oen aantal gou
den sieraden, een aanzienlijk bedrag verte
genwoordigende. 

Goed afgeloopen. 
Hedenmiddag to ruim 1 uur glipte ejn 

?ezel van do Stadsdrukkerij op de Ilooge-
sluis van zijn fiets en kwam terecht on'let 
een juist passeerendo tram. Hij werd eeu 
eind meegesleurd, doch kwam er wonder 
boven wonder zonder leisel af. 's Mans 
hoed was onder aan den tramwagen vast
geraakt en moest met een lange haak wor
den losgewerkt. 

Weer een liefdedrama. 
Op do Jacob van Lennepkade is gister

avond de 37-jarige Johan Hulscher mot een 
mes gestoken door een vriend van zijn 
echtgcnoote. Zijn vrouw was van hem weg
geloop en en was bij dezen vriend op de 
Jac. v. Lennepkade 106 gaan wonen, naar 
haar zeggen om liet slochte leven dat zij 
bij hem had. Toen do wettige echtgenoot 
zich gisteravond, in eenigszins beschonken 
toestand, aan dat huis vervoegde, er naar 

• boven liep en onder een vloed van scheld
woorden zijn rechten lief gelden op zijn 

• vrouw, werd hij in zijn schouderblad ge
stoken. Na in het Wilhelmina-Gasthuis to 
zijn verbonden, kon hij zich naar het bu
reau Lauriergracht begeven, om van 't ge
val aangifte te doen. 
Een concessie aan zaalverhuurders 

Do burgemeester heeft, naar gemeld wordt, 
insloten, dat de zaaleigenaars, die hun be
staan vinden uitsluitend in het ver
huren van lokaliteiten voor besloten par
tijen, de,ze partijen t o t 2 uur mogen la
ten voortduren, zij moeten evenwel, voor 
olk geval, dat afzonderlijk wordt beoordeeld, 

Vergaderingen. 

De Cursus-vergadering Cursus-vergadering zal zal de de zo zo week week niet 
op Maandag, doch op Dinsdag 12 Dec. 
plaats vinden in 3c Seheepenstraat 28. 

De leden denken 'hieraan zeker wel. 
HET BESTUUR. 

Cursus Rev. Soc, Vrouwenciub 
Koog-Zaandijk. 

Dinsdag 12 Dec. belegt de Rev. Soc. 
Vrouwenclub Koog-Zaandijk een openbare 
cursus-vergadering in het zaaltje „Nieuw 
Leven'te Zaandijk. Spreker B. Lansink 
Sr., met het onderwerp: „Volle brandkas
ten bij do kapitalisten en leege broodkas
ten bij de arbeiders". 

Aanvang 8 uur 's avonds. 
Geheel-onthouders, Rotterdam* 

Openbare Cursusvergadering op Maandag 
11 Dee. 1916, 's avonds 8 uur, Boompjes 
No. 106. Spreekster Movr. Kooimans—Tim
mer. Onderwerp: „De vrouw en de alCo-
hoJ". 

daartoe vergunning vragen aan den burge
meester. Deze vergunning sluit stilzwijgend 
ook het verlof in tot het maken van muziek. 

De moordenaar gevat. 
Te I'.o rdam is gistermiddag te 4 uur de 

30-jarigen bankwerker J. ' P. CiilUamse ge
arresteerd, die verdacht woïdt van moord 
op zijn vvouw gepleegd op St. Nicolaos-
avond in zijn woning, Achterburgwal 117 , 
waar. de verdachte te Rotterdam iamilie 
heeft, vermoedde men aanstonds wel, dat 
hij. zich daar zou- ophouden. Gistermiddag 
kreeg de recherche aanwijkiagen, * d!at de 
verdachte zich ophield in een café aan den 
5'tationswegi Onmiddellijk gingen twee re
chercheurs naar het opgegeven adres, en 
daar vond men den man, die terstond gewil. 
lig de politiemannen volgde. Hij werd naar 
het hoofdbureau aan het Haagscheveer ge
bracht, waar ham een voorloöpig verhoor 
v erd afgenoii.on. Hij erkende, dat hij twist 
heeft gehad met zijn vrouw. Heel den dag, 
zoo verklaarde hij, had ruzie tusschen hem 
en zijn vrouw geheerscht, orodat zij tijdens 
zijn afwezigheid het met een ander had ge
hóuden. Op het oogenblik dat zij bekende 
met dien ander te willen leven, had * hij 
zijn zelfbeheerscbing verloren. De vrouw had) 
hem met' een stoel geslagen. Wat er ver
der gebeurd is, weet hij zich niet te herin
neren. Alleen weet hij, dat zijn vrouw voor 
hem lag en hem toeriop: Jan, ik houct toch 
nog van je. Toen heeft hij het huis veria* 
ten *en vluchtte hij naar Rotterdam. TJis de 
kranten vernam hij, dat ze overleden was. 

Van een bijl verkaarde hij zieli niets ta 
herinneren. Wel wist hij, den vorigen avond 
den bijl me» naar boven te hebben geno
men, om deze bij de hand te hebben voor 
het gevel er inbrekers kwamen. Hij weet 
echte? absoluut niet meer dat hij den bijl 
greep om zijn slachtoffer daarmee te lajt te 
gean. 

L'e man is gisteren nog naar Amsterdam 
vervoerd en ter beschikking gesteld van 
den commissaris der eerste af deeling. 

fei verband met de aanhouding van den 
moordenaar zal de begrafenis van. het 
slachtoffer heden nog niet- plaats hebben. 

Aan brandwonden overleden. 
De ^Touw, die Woensdagnacht in haaT 

woning in de Rustenburgerstraat een bran. 
dend<> kachel over het lichaam kreeg, is 
gisteren in het Isr. Ziekenhuis overleden. 

Dood op straat gevonden. 
In een urinoir op de Lijtabaansgraslit 

werd gistermorgen een bewoner der Korte 
Leidsel, eiwarsstraat dood aangetroffen. Het 
lijk is door eenige burgers aan het politie
bureau aan het Leidscüieplein gebracht, van-
waad- het per auto-ziekenwagen naar het 
Wilhelmina-gasthuis is vervoerd. 
Een. slager die zijn knecht slacht. 
In de slagerij, gevestigd Van der Helst-

straat 17, ontstond twist tusschen den bRaa 
en zijn knecht, die weigerde een hem ge
geven bevel uit te voeren. De baas ontstak 
in zoo'n woede, dat hij een mes greep en 
den knecht licht aan den urm verwondde. 

Het mes. 
Door twee agenten van politie ia giste

renavond een man aangehouden, dio op de 
Rozengracht een persoon met een mea in 
aangezicht hack verwond. 

Uiï rijden geweest. 
Door iemand, elders woonachtig, is in dan 

afgeloopen naclit bij de politie aangifte ge
daan, dat door eene vrouw, met wie hij op de 
Do Ruyterkade, in een rijtuig had gereden , 
hem cea portefeuille is ontstolen, inhoudende 
een bedrag van circa f 1400 aan bankpa
pier. 

Brandjes. 
Kleine binnenbranden : Kerkstraat 32, ITe-

moaysfraat 21 en N. E/Oelenstraat 6. 

ROTTE3DAM, 
Collectief loon- en arbeidscontract 

voor slagersgezellen. *. 
(H.) Door den Alg. Ned. Slagersgezellen-
bond en in combinatie met de Chr. en do 
K. K. Siagersgezelienvereenigingen, is eeu 
concept-collectieve arbeidsovereenkomst ge
zonden aan de patroons-organisatie, waarin 
de arbeidsduur wordt geregeld op 64 uur 
per week, met een minimum-loon variee-
rende van f 10 tot f 30 per week roet ver
hooging voor over- en Zondagsarbeid. Ver
der wordt daarin ook geregeld hot loon bij 
ziekte en wettig verzuim, alsmede vakan
tiedagen met reisgeld en opzegtermijn met 
scheidsgerecht. 

Wat er bezuinigd wordt. 
Het electirieiteitsbedrijf berekent, <M er 

sindis 6 Dec. 10 % is bezuinigd op elec-
triciteit voor verlichting, en men verwacht, 
dat de bezuiniging zal stijgen tot 20 /. 

Aan gas is op 6 Dec., dea eersten dag 
dar bezuiniging, 37.400 kub. meter of 15.4 % 
minder geleverd dan normaal voor d&sa dag 
viel to verwachten. 

Ongevallen. 
(H.) De bootwerker D. G., wonende Dier
gaardesingel 47, werkzaam aan boord van 
den kolenlichter „S. H. V. 25", liggende 
in de Maashaven, werd door een ledigo 
kolenbak aan het hoofd getroffen, zoodat de 
rivierpolitie hem met de, rijwielbrancanl naar 
zijn woning heeft moeten vervoeren. 

Een geweldenaar. 
(II.) Gisternacht is door de politie gear
resteerd do 27-jarige varensgezel C. H. do 
B., wonende Houtlaan 18, die in de wo
ning van ziju moeder zooveel had vernield, 
ddt de woning als onbewoonbaar kan wor
den verklaard. 

GOES. 
Daar gaan onze mosselen* 

Het koken en inzouten van mosselen neemt 
in deze gemeente steeds grooter afmetingen 
aan. Tal van hoogaars en, volgeladen met 
mosselen, komen dagelijksch de binnenhaven 
in en lossen de lading in de vele handkar
ren, welke de kokers en kooksters, naar 
volgorde van het hun toegewezen nummer 
naar voren brengen. Arbeiders, en ook vele 
vrouwen, koopen de mosselen voor pl.m. 
f 5 ner baal. -

Nadat ze gekookt zijn, worden ze weer 
aan den ondernemer verkocht voor f 0.45-per 
K -Ct . waardoor per baal pl.m. f 3 winst 
wordt gemaakt. 

Tal van nersonen houden zich thans mei 
den mosselhandel bezig. We vernamen van 
een ondernempr, die de vorige week pl.m. 
f 2800 aan arbeidsloon betaalde en arbeiders
gezinnen, dio pl.m. f 14 per dag hebben ver
diend. 

Blijkbaar wordt ook dit volksvoedsel te
gen oorlogswinst weggesleept naar hot bui
tenland 

HENGELO. 1 
Flink zoo! 

(D •) Woensdag he'. bea,- naar we reells 
meldden, een 30 jonge aïbekfers(aters) van 
de Hengelosche Bontweverij het weTk ge
slaakt wegens de bekendmaking der direc
tie ctet er in 't vervolg de hoogste hoet,3 
zal worden toegepast, als er geen einde 
komt aan het jnaken van grove fouten, 
welke voornamelijk in een soort binnen-
landsch doek op 8/4. getouwen voorkomen. 

Prachtig jonge makkers dat ge in verzet 
zijt gekomen. Ga zoo door, dwing des 
noods ook de ouderen uit hun slaafsche 
berusting. MaKr vooral jongevrienden ver
zet u niet enkel tegen een boete, doch ga 
met ons vechten tegen gansch uw onder
drukking, tegen het gevaar van elke dhg 
geslacht te kunnen worden voor liet belang 
der fabrikanten. 

Komt jeugdige makkers in onze rijen, 
wu hebben ook u zoo noodig. 

MAASTRICHT, 
Aardewerkfabrieken stopgezet. 

Wegens het niet kunnen uitvoeren van 
aard'wv«rkproducten zullen waarschijnlijk de 
fabrieken „Spiunx" en „Ceramique" nood1-
gedwongen moeten wordten stopgezet, waar
door een- 5000 arbeiders en hun gezïnuen 
werkloos zouden worden. Heden, Zaterdag, 
zou de fabriek „De Bek", te Limmel, reeds 
stopgezet worden, benevens eenige afdeelin-
gen van „Do Sphrruü". Maandag zal ineen 
vergadering van aandeelhouders worden be
slist, welke maatregelen zullen moeten won
den genomen. Als do hoeren dan maar niet 
do arbeiders, die hen rijk maakte, vergeten. 

Het slagveld van den arbeid. 
Gisterenavond is de werkman Van Hoorn 

op de aardewerkfabfik „De Sphinr" tus
schen de buffers van twee wagons op het 
fabrieksterrein bekneld geraakt. Zijn toe
stand is hopeloos. 

PHILIPPINE. 
Oorlogsdrukte in het mosselbedrijf. 

Men schrijft uit Philippine aan „De Zeeuw-
selie Koerier": 

Toen in Augustus 1914 de oorlog uit
brak, kwam voor Philippine's handel oen 
donkere tijd. De mosselen hadden geen af
zetgebied mees-, het oude was onbereikbaar, 
een nieuw was er niet gevonden* Later 
mochten mossela geleverd worden naar de 
bezette steden in België, zooals Gent, Brus
sel, Antwerpen en Mechelen. Doch dit kon 
niet lang blijven voortduren, daar er sterke 
vermoedens rezen, dat sommige schepen nog 
wal anders deden dan mosselen aanvoeren. 

En het was weer uit met de mosselleve
ring, althans verzonden per schip. 

Een oogenbiik trad toen weer slapte in. 
Thans is eihter een nieuw afzetgebied ge
vonden. Diiitschland betrekt nu mossels en 
wel in zout. Deze omstandigheid heeft Phi-
lippine's handel in een oogenblik een on
gekende vlucht gegeven Wie Philippine bin
nenkomt, ziet mossels, ruikt mossels en 
hoort spreken van mossols. Dat er goede 
prijzen gemaakt worden, daarvan sal wel 
niemand twijfelen, als hij slechts bedenkt wat 
sommen Duitschland besteedt aan welk soort 
van levensmiddelen dan ook. Een gevolg 
hiervan is, dat ons dorpje onder vollen 
stoom staat, ja dat er soms tot 12 uur 
's nachts gewerkt wordt om zooveel moge
lijk te kunnen leveren. Philippine kan zelfs 
niet een3 de noodige arbeidskrachten leve
ren, er zijn dan ook reeds een 70-tal ar-
beidörs(sters) van elders, van de naburige 
gemeente Hoek aan het werk Wee den 
boer; die hulp moet hebben, hij mag zijn 
beurs flink open zetten en dan is het mis
schien nog twijfelachtig of hij werkkrachten 
krijgt. Op twee plaatsen werkt men in het 
groot, daar staan houten gebouwen of is de 
zaak ondergebracht in vroegere stallen. Daar 
staan 4 a 5 fornuizen, practiach ingericht 
voor hun doel, ieder oogenblik gereed nieu

wen voorraad gaar te koken. Uit deze for
nuizen gaan de mosselen in lange houten 
bakken, aan weerskanten waarvan mannen, 
vrouwen, jongens en meisjes, Nederlanders 
en Belgen, om strijd mossels uit hun schel
pen doen. Het werk schijnt nog al aardig 
dagloon op te brengen, althans noemde rr-en 
mij loonen van 1,25 gld. voor kinderen, 
van 1,75 gld. voor grooteren. Een en an
der kan evenwel wat afwisselen. Behalve 
deze twee kokerijen in het groot, zijn er 
nog een massa in het klein; want wie 
kookt op het oogenblik geen mossels; de 
burgerij, de werkman, ja zelf» verschillen
de boeren, zitten tot over de ooren in de 
mosselen. Deze koopen ze per baal en le
veren het verzorgde mosselvleeseh per KG. 
terug aan den leverancier. De zoo klaarge
maakte mosselen gaan in tonnen met een 
bruto gewicht van ongeveer 61 K.G. en een 
netto van om en om de 55 KG.,~ waarbiji 
dan 20 pet. zout is. Zoo verpakt gaan ze 
naar Duitsehland". 

En het Nederl. volk blijft van de voort
brengselen van eigen land lekker af. 

WILLEMSOORD. 
Roodvonk in een Marine-kazerne. 
Naar aanleiding van de in de marineka

zerne voorgekomen rood vonkje va Hen zijn do 
bewoners van twee zalen, en 80 manschap
pen, ter obsevatie in het hospitaal opgeno-
mrn. 

GEMENGDE BERICHTEN, 

S m o k k e l e n .  —  D i n s d a g n a c h t  p o o g 
den de smokkelaars onder de gemeente Eede 
in Zeeuwsch-Vlaanderen een tweetal koeien 
over de grens naar België te sniakkelen. 
Ze werden echter verrast door de soldaat-
kommiezen, waarna de smokkelaars de wijk 
namen en de dieren lieten loopen. Wijl de 
ambtenaren de dieren niet konden vasthou
den, losten zij 16 schoten, waarna de koeien 
dood neervielen. Het vleesch is in beslag 
genomen en verkocht voor rijksrekening. 
Een der betichten in het complot beroemde 
er zich op de markt te Oostburg op, dat de 
douanen er wel tweo neergeschoten had
den, doch dat er -op een andere plaats zes
tien waren overgebracht. 

M o l l e n v a n g s t .  —  D e  m o l l e n v a n -
gers zijn druk aan het werk en maken te

genwoordig in Twente goede zaken. De 
velletjes zijn duur — naar men verneemt 
30 cent — en niet zelden gebeurt het, dat 
t wee man een honderdtal mollen per dag 
vangen. 

K r i j g s g e v a n g e n e n .  —  T e  O v e r -
dinkel kwamen 3 Fransche krijgsgevange
nen over de grens. Zij waren ongeveer 10 
maanden gevangen geweest, en in de buurt 
Burgsteinfnert to werk gesteld. In een 
nacht hadden zij hun tocht volbracht. Om 
over do grens te komen, moesten zij de 
Dinkel doorwaden. 

H e t  s l a g v e l d .  —  G i s t e r n a c h t  i s  d e  
remmer J. Jansen, wonende Zilverstewgf 16 
to Utrecht, bij het terugzetten van een trein 
te Zwolle overredon en gebood. Hij laat 
een vroitw en 5 kinderen onverzorgd ach
ter.. 

O v e r  d e  g r e n s .  —  G i s t e r m o r g e n  z i j n  
2 bij 'de grens ta Stennatermuiden op post 
staande Duitsche soldaten gedeserteerd en 
naar Nederland overgekomen. 

T w e e  s m o k k e l a a r s  v e r d r o n 
ken. — Uit Emmerik wordt ons gemeld, 
dat in de grensbeek Die Wild bij Elten twee 
fabrieksarbeiders uit Oberhausen rijn ver
dronken. Beida mannen hadden eetwaren uit 
Nederland binnengesmokkeld en weiden hier
bij achtervolgd door de Duitsche grens
wacht. Geen uitweg meer ziende waren zij 
te water gesprongen met het bok entte nood-
lotöga gevolg. 

E r w t e n t e l e n d e  O . - W .  e  r  s .  —  I n  
het begin van de campagne 1916 verkoch
ten in de omstreken van Amerongen vele 
telers hun z.g. prortkboonen voor f 40—70 
per H.L. Levering had nog niet plaats. 
Toen nu de lafctste dagen de prijs opliep 
tot f 130, verkochten eenige telers hun pro
duct voor de tweede maal. De eersto koo-
pers hebben hier natuurlijk geen genoegen 
mee genomen, en de O.-W.-ers gedagvaard. 

N e k k r a m p .  —  T e  R i d d e r k e r k  i s  D o n 
derdag aan plotseling opgekomen nekkramp 
een 16-jarige zoon van A. S. overleden. 

Een 15-jarige dochter in hetzelfde gezin 
werd ook door die ziekte aangetast en ls 
per auto naar een ziekenhuis te Rotterdam 
vervoerd. Haar toestand is zeer ernstig.' 

Brievenbus. 
H. V. te D. Ja, gaarne. 

AMSTERDAM. Aangek. 7 Dec. Houthaven: 
Themis, st., Gothenburg, hout; Folnina, 
st., Hudikswall, hout; Rietlanden : 
Willjr, st., Seaham, steenk, ; Handelska
de : Dean Swift, st., Londen, stukg. ; 8 
Dec. : Term, st., Londen, stukg. ; Petro
leumhaven : Mijdrecht, st., Port Arthur, 
gasolie. 

Nederlandsche Stoomvaartlijnen. 
Arakan, 4 Dec. te Bat v. San Franeiszo. 
Billiton, n. Bat., 6 Dec. v. Falmouth. 
Dardanus, n. Amst., 29 Nov. •. Port-Said. 
Eemland, n. Amst., 5 Dec. v. Las Palmas. 
G'rotius, 4 Dec. te Bat. v. Amst. 
Hebe, 4 Dec. v. Pensacola n. Gaiveston. 
Maartensdijk, n. Baltimote, pass. 6 Decem

ber Lizard. 
Prinses Juliana, n. Bat., 6 Dec. v. Kaap

stad. 
Poseidon, 4 Dee. te B.-Ayres v. Amst. 
Rembrandt, n. Bat., bevond zich 6 Dec. op 

56 gr. N.Br., 10 gr. W.L. Alles wel. 
Rondo, n. Java, 6 Dec. v. Kaapstad. 
Riouw, n. Amst., 6 Dec. v. Alexandrie. 
Rijndijk, n. Rott., 5 Dec. v. KirkwfclL 
Skiland, n Amstj, pass. 0 Dec. Lizard. 
Zaan/lijk, n. New-Tork, pass. 5 Dec. Ter-

sehellingerbank. 
Zeclandia, n. B.-Ayres, 5 Dec. v. Bahia. 

Verwachte schepen Rotterdam, 
Alphard, v. B.-Ayres, 6 Dec. te Falmouth 
Anna Fostenes, v. New-York, 30 Nov. v. 

Sydney. 
Algenib, 10 Nov. v. Buonos-Ayres. 
Alkaid, v. Rosario, pass. 1 Dec. Lizard. 
Banan, 19 Nov. v. Ilalifax. 
Besna, v. N.-Anierika. 
Britsnm, pass. 27 Nov. La3 Palmas. 
Colombier, v. N.-Amerika. 
Cornelis, 10 Nov. v. Rosario. 
Confiance, 30 Nov. v. Gravesand. 
Uhr. Michelsen, 3 Dec. te New-Orleans 
Dancry, v. New-York, 25 Nov. v. Louls-

burg. 
Djebres, 26 Nov. v. Ballimore. 
Driebergen, v. Buenos-Ayres, pass. 14 Nov. 

Fernando Noronhat 
Deli, v. Soerabaja, 10 Nov. te Marseill . 
Djemher, v. Bat., 3 Dec. v. Alexandrie1. 
Eemdijk, 19 Oct. te Villa. Constitucion. 
Elisabeth, 23 Oct. v. Buenos-Ayres. 
Eftichia, Vergotti, v. Rosario. 
Euphrate3, 3 Dec. v Gaiveston. 
Lrviken, v. N.-Amerika. 
Bgberdina, v. Londea. 
Ftau<lrea, 22 Nov. van New-York. 
Gasconier, 30 Nov. v. Pensacola. 
Gantoise, v. Gaiveston, 22 Nov. v. Norfolk. 
Henderika, Bootman, 5 Dec. v. Thyhoron. 
Jacatra, v. Baltiiaore, 6 Dec. v. Storno-

way. 
Janna, v. Veen, pass. 23 Nov. Elseneur, 
Leopoïd II, v. N.-Amerika. 
Liege, v. N.-Amerika. 
Maria, 3 Dec. te Sundswatl. 
Ministre, De Smet, De Naeyer.v. N.-Amerika 
Merak, v. Rosario, pass. 1 Dec. Lizard. 
Manicia, Andorsen, IS Oct. v. B.-Ayree. 
Nyroca, 3 Dec. v. Liverpool. 
Niels, v. Buenos-Ayres, 8 Nov. te Rio. 
Nieuw-Amsterdam, v. N.-Yorlc, 5 Dec. v. 

Falmouth. 
INoorderdijk, v. N.-York, 5 Dcc. v. Fal

mouth. 
Ousel, 1 Dec. v. Manchester. 
Pheoda, v. Rosario, pass. 1 Dec. Lizard. 
Remier, v. N.-Amerika. 
Republica, Argentina, v. N.-Amerika. 
Rijndijk, v. Baltimore, 5 Deo. v. Kirkwall. 
Rijsbeurgen, v. B.-Ayres, 6 Dec. te Falm. 
Sliedrecht, v. Rosario, 5 Dec. v. Kirkwall 
Samland, 26 Nov. v. New-York. 
Soestdijk, v. Puerto Mexico, 1 Dec. v. New-

port News. 
Syrië, 23 Nov. v. Philadelpliia. 
Sommelsdijk, v. Baltimore, 5 Dec. v. Fal

mouth. 
Triton, v. Roca Grande, 3 Dec. v. Fal

mouth via Dael. 
Trevier, 3 Dec. te New-OHeans. 

Themïsto, v. Savannah, 27 Nov. te Deal 
Thomas, Krag, v. N.-Amerika. 
Tunisrè, v. N.-Amerika. 
Ubfer, v. N.Amerika. 
Upbergen, v. Raniallo, pass. 4 Dec. 3L-

Vincent. 
Victoria II, v. N.-Amerika. 
Vlaardingen, 1 Dec. v. Stockholm. 
Vechtstroom, v.. Londen. 
Westerdijk, v. B.-Ayres, 2 Dec. v. Madeüra, 
Walal, v. Strndsvall, pass. 1 Dec. Hanfit-

holm. 

Bïnnenlandsche Havens. 
IJMUIDEN. Aangek. 7 Dec.i Themis, 9. 

Gothenbirrg; Folmina, s., Hudikswall I 
Embla, s., Ilernosand; Willy, s-, Seaham; 
Dean Swift, s., Londen; Tern, s., dito ; 
8 Dec.: Mijdrecht, s., Port Arthur. 

Vertr. 7 Dee.: Delta, s., New-York; Pa 
tria, s., Oothenburg? Boston, s-, Java; 
Sleevig, s., Methil; Sarpedon, s., Liverp. 

NIEUWE WATERWEG. Aangek. 7 Dec.: 
Cromer, s., Londen; Notte, s., dito; Del-
flnus, s-, Dronfgeim; Golden Cate, Kihi-
borg, flernosand; Norden, s., Drammen; 
Westerham, s., Londen; Norsesman, s. r 
dito; Adolf Deppe, s., Philadtelphia: Moer
dijk, s., Rosario; Luna, s., New-York; 8 
Doe.: Malang, s., Batavia; Dirksland, s., 
Newcastle. 

Verfcr. 7 Dec.: Kieldrecht, s., Newcastle; 
Zeeland, sleepb., Cardiff; FeSstein, s., 
Newcastle; Frisla, lichter, Huil, per sl.-
boot Oostzee; Gruna, motorschoener; 8 
Dec.: Winterswijk, s., Sindy Hoek; Hes-

tia, s., Thameshaven; Quernstad, s., Dela-
ware. 

SCHIEDAM. Aangek. 5 Dec.: Neerlandia, 
Dijkstra, Rotterdam; Marchiena, Veninga, 
C atm ar. 

Buitenlandsche Havens. 
Amstelstroom, 4 Dec. •. Amst. te Bristol. 
Boekelo, 2 Dec. v. Amst. t® Goole. 
Columbia, 3 Dec. v. Amst. te Newport. 
Emma Fennstrom, 6 Dec. v. Hernosand n. 

Rotterdam. 
Euphrates, 2 Dec. vj Gfelveston n. Rott. 
Heenvliet, 0 Dec. V. Dronthelm n. Zaandam 
Laura, 7 Dec. v. Rott. te Sundswall. 
Nicolaas, 3 Dec. v. Rott te W.-Hartelep. 
Nyroca, 2 Dec. v. Liverpool n. Rott. 
Poolzee, sleepb., v. Rott-. 4 Deo. Southend 

geankerd. 
Prof. Buys, 6 Dec. v. Harlingen te HulL 
Quentin, 0 Dec. v. Rott. te Leith. 
Rijn, 5 Dec. v. Rott. te Baltimore. 
Sandfjord, 4 Dec. v. Savannah n Rott. 
Sginta, 2 Dec. v. Rott. te Baltimore. 
Zeehond, v. d. Laan, 3 Dec. V. Christianl» 

W -Hartlepool. 

A D V E R T E N T I E  N .  

.VREDE DOOR LIEFDE", 
' li. I, I. TEDIHS VAN 1» 

Uitg. HOLLANDIA DRUKKERIJ, 
(f 0.25). 

Beoordeelingen: 
Dordrechtsche Courant: „Een ernstig 

geschrift van een ernstig man, dat ter 
hand genomen en overdacht dient to 
worden." 

Pniël j «Men leze dit kleine,* doch 
suggestieve geschrift." 

MEN MEENT 
SOMS, DAT AD-
VEKTENTIËN IN 
„DE TRIBUNE" 
GEEN SUCCES 
ZULLEN HEBBEN. 
NEEM EENS EEN 
PROEF, GIJ ZULT 
ZIEN DAT Gil U 
VERGIST HEBT. 

J .  R A D I U S  
SCHOENMAKER, 

Albert Cuypstraat 42, A'dam. 
Heeren Zooien en Achterlappen f 1.80 
Mans n n n extra „2.00 
Dames „ „ „ , i>25 
Vrouwen „ „ „ extra „ t.45 
Kinderen „ „ „ naar grootte. 

Buiten de stad: 
met verhooging van portkosten en 

onder rembours. 
Alles mei hout gepend. - Genaaid 15 cent hooger. 

Lapjes onzichtbaar. 
D e s gewenscht in één dag klaar. 

GRAND THEATRE. 
N.V, „T003EELVEREENI&IMG". 

HERMAN HEYERMANS en JAN MÜSCH, 

Zondagf Maandag, Dinsdag, 
Aanvang: 8'U uur precies. 
Einde: vóór II uur. 

lOie, ID2e, 103e, 

TROPENADEL 
Indisch blijspel v. Van Wermeskerken. 

ZONDAGMIDDAG 2 UURi 

A L L E R Z I E L E N .  
Prijzen van f0.30 tot fl.50. 

K U N S T T A N D E N  
als eigen tanden zonder gehemelte 

Al£Rl&Ai SEITISTRY. OE^TAL OFFICE 

WlLHELiyi l i lASTRAAT 31 ,  OEI  HAAG 

BILLIJKE PRIJS. LA3SJARISE 3Ti£. 
BESLIST PIJiVLOOZE BQH4KDEUNQ, 

Parlïjgeiiooten bafaïen materialen prijs 
E J S M I C Ï B  I N L I C H T I N G  


