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Twee redevoeringen.
I.

&og ïutatner, voor zoover wij ons heriu-
■eri-a) Leeft het hooid vau do Dynastie!
"w ile ooilogsfokkol in do laatste Juli-da-
-Beo van IÏI4 ontstak, gedurende do geheele*
* JWu* \au den "Wereldoorlog zulk ee.rlan-
ïe rtuevocring gebohdeu als Wounsdag \.t.
'"er eea natirurlijk zorgvuldig uitgekozen,
fSS-'un* \an amb'euaren, bedrijfsleiders en,
JWuo i.ouddrdaa ,»geie"> arbeiders ouri**r
■*.. tiendüz'Wden, die ia de onmetelijke bo-
«-"yv^'i vaa Jir ;ipp te Essen aan de in-
M*'»Jiio'idiij} der Duitgchs oorlogsmacniue

tf«*'u weet net: het hoofd van betHuis
*°'enzoliein was vroeger berucüi om zijn.
■"devaardigheid en sprèeklustigheid. In orr-
|etiido prOi>agaida-toesprakea, — propagnn-
~ voor wat zijn idealen zijn — wa*> hij,
*■** AugusbJS 'lal' 4 gewoon Duitschers en
S°*Di-jtscbirs i'risc-h-weg te zeggen, wab
"ito zeggen bad. Niet gebonden door-wii-
Jtitutioiieele banden zooals andere armza-
*'je itaats'.oofdeai — die van ïnm oude
■JjWfOuqtea slechts do bolle noot hebben
i*Vt'<"gel;oudeu _ vrij, autocratisch, placht
Tl) geen blad voor dea mond lenernon ,
*"anr eer hot er* om te doen was, naar bin-
den of naar i>uifeii, tegenover zijn trouwe,
"hiitsehers of de wijde wereld, te zeggen,,
*aar het ep stond.

H'*'^s don Wereldoorlog ec'ttor wa 3Wil-
"fte'm II merkbaar stiller geworden, beert
"9 langen tijd liet on .ermijdetijk redevoeren^
*C-V\.j het past, overgelaten aan tle dnar-
N* aangewezen staa'-slieden, van wie mem
n';*g aannemer, dat zij uitdrukking kun-
'0 ' «ïevon aan Wat op een zeker ccgcnbliK
e*s leidende gedachten der yorantwoordebj-t

** personen zijn. Waarbij men echter steeds
}" 't oog dient to houden, dat er in do
**ntralc Rijken van personen, vernntwooi-
~%k aan iemand anders dan aan hem ,
p 1» Chef der Dynastie, eu deu Oppersten
"^''loj-iliee.* geen spiakc i-s.

wit de laatste twee jaar, sinds het eerste
Sjsilyfce vredosaanbod in Dot-omber 1916,;
*e,mneron wij ons center eenige opzienba-
'endo rederoeringen, waarin de .Opperste]
r*«0o *sheer zich weer iv „volle wapeurus-
JV', zooals bij het zelf met zijn steeds

ac middeleeuwen gerichte verbeeldintf,parno noaait, aan vazal en vijand veti
r*'Jde, Maar, zooals gezegd, een zooiangel
r° spraak nis ons nu uit Essen is geseind*
ptnncreu we ons niet gedurende dozen,
°o>log.
, Het is niet alleen de uitgebreidbeid, het
$ ook de toon, üe Wilholm's jongste re»
ytoering belangrijk maakt. Niet zoozeer
fa. inhoud, als wel de stemming, waarin
Pi gedoopt is. En, nog meer misschien,
g.W feit zelve, dat hij het, nat.wrl'ijk ia
,f*ercerstemming met zijn iutiemste milw
"Pre raadslieden noodig heeft geacht, doza
i tó' en °^ e P^-ats *° lloUflen*
a^öni zojj is zij. voor ons buitenstaan*
¥""«, tea jiieuwe, ernstige bevestiging ge-i
gOrdtrn yaa die jacht gezegd onprettige
g*nmiing-, welke isich sinds eenige maan*.
|P& :in toekomende mate vaa de leidende
■S"^ \n Duitsonland schijnt te hebbeft
B?o»te*r jgemaakt. Daar waren reeds vele
Prgjteen, 'die in 'die richting wezen.
'jM\* feit, dat sinds bet militaire geluk.
K *§ Juli 3e Duitsche legers in Frank-
N* oen rug heeft toegekeerd, de onzin-
Pcf-rte geruchte ï niet alleen in Duitsch;
&n\\ cireuleordea, maar ook grif ingang
K-aden onder dezelfde massa's, die nog ln
raft'l, lApril, Mei van dit jaar vast en ze*
e*-*-- overtuigd waren van een spoedigeg
J^de door overwia iiog, dat feit is met
*v'e°u officieel door de militaire i^erheid?» ej,d, maar ook bevestigd door bet Ma?
rjrp, >t van Veldmaarschalk Hindenburg, als-.

°do door tallo'üe andere getuigenissen._
Het vertrouwen op de overwinning, eeni-

*ekon v/co.' levend geworden, in hotie-«u terrg-gegalvaniseerd om zoo te zeg-
J?J is sinds 15 Juli in millioenen harten

olltls sjwaJcker geworden, eindelijk volsla-
**' gedoofd, en irceft plaats gemaakt voor

"3'''U*i. waiibouwea, vrees.

'"* zooveel andere manifestaties van do
in 'P'j''"**lafiid, die deze stemmingsinzinkinvt;;
B:|

fa hoogste kringen h*eeft verwekt, koinh
o*. }° keizerlijke redevoering als de klap
«de vuupijl.'

te..*°' ron 'n,lo'd van de Keizerlijke rede-
|»,f ln8 willen wij — kunnen wij met bet
|g è *'P de ruimte — niet- veel zegge.i.Hea

ont haa-<t; ©ven onbegrijpelijk, hoe iemautl
?-elfs pea bijniei autocratisch vorst, lat

«Wr pe"^e"' volgens hel- krachtige woord
F'aisc!l 0retolutie. een wezen, dat on-

der de menschen dezelfde positie inneemt
tls een ïnonsteracêitige misgeboorte in het
dio-enrijk — zelf kan gelooven aan het
samenraapsel van waarheids-verdraaiing, op^
liaclerij ei bigot gefemel, waaruit zulk een.
rode iestaat, als aan het feit, dat de re-
doavtr ziet voorstelt, met zr:lk een rede
indruk to maken op dogenen, voor wie zij
be-itö ud is.

Wij bchoarea slechts het slot weer to
E-even

Het luidt:
WAARIN BESTAAT ONZE PLICHT?
Or^ veed.r.aad vrij te makyu.. Daurjin

hebbes wij ook do verplichting mot al
onze kraentea vol tje öoudtai in den
strijd tegen den vijand. Een ioaer van
ons ontvangt zijn taaie van boven; d©üo
bij zijn banier, gene aan z'jn draaibank,
en ik op mijn troon.

VV ij inodAa. eoirtep allen op Gods hulp
bouwen, ca twijfel is de groot&te on-
dan-: jegens den üeer. En nu Mraug ik
u ooiivoudig en edTiijk): hebben, wij dan
elgonüjk wel reien oui le twijï'oten.*!' Ziet
tocii e^üfl na die vier jaren oorlogi, wat
wij voor ge\\eid.go presi&ties achter ons
beliljon. Do hal*,e weiteld stoind tegen-
over ons on onze trouwe bondgenooten»
ca ihans heti-ben wj vreie met Uusland
e,-i Ko.-weii'j. Met Servië ca Monioiiogro
hebben wij afgodaan.

,-llcchte in het Westen striidon wij nog,
on nu zou do have God ons op t laat-
st» oogonblik in don stock iaüenr' Wij
ïruK-ton ons schamen ovor onze kleiuuios-
di;*hei.u. Maur dio kom . als iuea
gAooi nochi a^u geruchten, ümeedt u uit
do jaiten wölke gij z»li liolocfd hobt bot,
vaisto g»loof aaa du tceVonist \<an uw
vaderland! Wij hebben vaak thuU en te
veile, in do kerk en onder den \TVOii,
Jieirwi: „Em leste Burg isl unser GoUt"
go/.ougon, dat 't opscha'do naar 's hemels
blauw of tot ln de onveesrswoll^m. Eon
voik, waaruit zulk een lied ontstond,
nioe-t onava.v,innelijk ziju.

Miin sinoükbode, mijn voftnaan, tot u, en
door u tot ailo arbeidere, die zioh 7.c0
vojrtrefleö^jk en flink; ge.lragen hebbén,
en over ben tot het gansoho Duitsche
volk luidt:

Voor mij en mijn ver-etanitliouding tot
mijtt volk; geldon mijne woorden van 4
>Uigus!uB 1914; „lk kfen geen partijon,
ik ken alochla Duitecliers'. Het is thans
geen tijd vroor pax.ijdigheden, wij moe-
ten ons thans allen aaneenaßuitien tot
een bloc, en her is zeker wel aHer-
oarst het woord ter plaatse: Wordt
sterk als alaal Wie dus onder u bo-40-
-ten is, dit mijn vermaan na te komen,
wis 't hart op de rechte plaails heeft, wie
♦rouw wil blijven, die sla thans op en
bolove mij in de plaats van bet geheele
Duitecho arbcMeravoik: Wij wUlan
strijden en volhouden tot het laatste!
Danirbij holpe ons God en wie dat
wii). die ani-voorde met „ja l"

(De vergaderden aa;woorddon hierop
toet een iuii n ;a !")

Ik dank u. Met dit ..ja" ga ik thans
naar den veldmaarschalk. leder van ons
moot nu ook den beloofden plicht nako-
men, en het uiterste naar geest en 11-
-obaim inspanntan voor het vadeitend.

Tedere twijfel moet uit ons hart en
onzen gee-t gebannen worden.

THatns heet het„ DuitsebaJv*- : ddSwaar-
den hoog, de harten sterk, de ftpieren
gespannen ten strijd tegen alles wat
te»Onoiver ons staat, at duurt het nog
zoo lang. Daarbij helpe ons God. Amen,
nu vaarwel, menschen."

Men ziet: bet is gebeel een scène uit
de een of andero Wag.:er-opera, die bier
werd opgevoerd.

De Oppar-ite Oorlogsheer zingt ou de
trouwe -knechten — bet koor — beaamt
zijn vvingen oproep.

1)0 politieke ernst ligt natuurlijk in do
or&enning, uit zoo ïnaclitigei mond van
belaug, da de knechte-i zich moe en.
c hamen ove hun kleinmoe-
dig h e i tl. Het is de erkenning, dat do
kleinmosdigaeid een groot deel der knech-
ten heeft aangeroepen. En.... metdie stem-
ming is geen oorlog zegerijk te toerei, of
zelfs maar lang vol te houden.

F.err andere aanwijzing trouwens voor de
„stemming" der Duitsche massa's kwam,
door een zonderling toevol bijna gelijktij-
dig met de E

Eea o;*t tirief namelijk van de Duitsche
sociaal-pöwi.octej (de ondo- partij" eu de
Vakveiceniging.ioeiitr*Ue, de Comroissioni
der Wowerkscbatten) aan den Rijkska' -elier,
wa'i'i'i ke» leofc:

Do toenemende on.eivredenheid, die uit
alle deelen van het rijk en uit den;ee6t
ver-ecbilie >n wegens de o-n-

-ende levensmïddelenvoorziening in
bittv-re klachten eu «isoben totons komt.

geert ons aaalerdteg, nogmaals uwe aan-,°P ?* hooSst omstan-fatn L ** V9i^ca' breedelagen der oevoi kim» .«_
dwoi^on ziju fel^ve

go-

dTpolitl* der re^,i Bteoda T°iKjl*r :veriloogingen do Sng-0m door ï>ri-iB-
-h*ft als^enTobS"o^,'0 **""*».
werkt en geleid tot een nr t' -^ g*
aa» levß»niiddoiion r P^'-JS^S van
het totaal onAS,70*» 7°** 0p
afgevuld moot^S^ f^*60^- dat
ke!han*le; T«:*reW »,? F* door Smok-
langdurige ond^-*^11!^*1^- De
leen een Te*oo2 !%& %^-^t ai-
derai en ouden van ,eC*sr te Ua*-
gemeen lichamejlHk \frBa m,!J 6m al'
en e.n verbetering éW^JrD,«t er uit-
moet pjaaia hobben***"*>*moes\Xß.Aeß.
«ezondhsld niet vïjj mon devolL:s-
«Mdee. dcon lijden ged n°e CÏMt-S<-*

Kohier heelt, linlatu, j

«heiden. vorkSfe*! laa,l3tß ?*■"f"koraqtrfea, WOT£? Ug«n, gebracht. Da
onontbeerlijke "M*Z*t°??' ï***feueum 'veder Hfl^1. at*^»Bij de vermènderiog Yaf P^t. inJn*'eoen, die definitóef zaW ■ , broodraiit-£■£*, van SS Xeeet^eTentJvoer van v^ohloo» weken. W%K«eUea kuieLien z,oh door den smok* el-SÏÏn 7eT.ron°gen TT"^ T

vo.doende en kunnen de vtesedr/eodingnet vervangen. w

\ oort* wordt ge;iro»L-«tr«r<l tój^o <!.->«Ui.-t.- awtappcHvoor/.vcning'; (■/i.ns.oort-
moe-Hrkhc en h«t onniofleiijk: tenrnken, dat ire r dan 7 pond per per-soon beschikbaa!- geatoM wordt, maar deBlulkhandol weet de/.e inoariijkhodea welte bonn te komen en de restoring"iL bcvrl'ing aUus' 20 &30 M
*«* 100 T-v.C. voor de aardappels to bo-trmen. Thans razen eiken dag. duizendennaar het platteland om aardappels inkilo -no hoeveelheden te ha^en; dit drukkepes-aei.-i-sv.-r: er; doet de arpoorwe&ameer orde* overlielastïng gebakt c^aan,dan wa,--n,-Gc iroa eea pojaar ftEjrlappol-
trei&en meer Het rijden.

Do open brie! eischt tea "rioMeeen ver-hooi-ir:*» vhn het airdapp<eJrantsoaa tet~D* pond, wat overger*s nog nie/t vol-doe d» ia om ook het vleeach te v«r-vv caa. a 'e-lei : ..Wij moeten UweExeelle die teu dringendste verzieken e-
zor*r voor to dragen, dat dit geschiedt,
opdat de totale airia*>pe.'.oog.st door dóopenbare lev.-i>snuddcJenv*ooT7.ioiur!g wordt
gefe/ribueerd, de traasporfcmooHijkhe-
den door juiste maatregelen worden over-
wonnen eit e>n verhoogfung van nat aard-
appelrantsoen zoo spoedig moü-elük door-gevoerd wordp. De regeering is 'reet destemming der bevolking ntet oabekend ;deze atamrang tos,? haar ook idstonver-BChißig zj>o. Er is ge--n twijfoï san, datwij oen toesand tegemoet gaan, die nood-SolU? (moet worden, als de MTO-tiïngniel eindeUtk besluit, nie' alle begunsti-ging van de belangen der producenten
t< breken cc met de levensl-ehoefn-eo van,h»- volk reke iing gaat hoiiden.

(Slot vole-t)

Troelstramaaktzich onaf-
gebroken verdienstelijk.
De correspondent vau ba „Handelsblad"

te Par'.;s sö_nt aan zijn blad:
De Ba.a':lle'' bevat een omleih md molTroelstra, v.auin de/.e zich kraJii'.ig ver-dedigt tegen de beschuldigingvan iatech-

gep.indheid. Hij ontwikkelde z\]n bekendedenkbeelden en zegt, dat indien alle so-
Oiaiisten naar de invarnat. ooitcereniiegaan, be^i-ald met internationaleu geest,
uien het conflict zat opiossen, 't welkthans de Internationale verdeelt. Troel-
atra verklaart, dat de gebeurteaisbender
laatste weken in Frankrijk bewijzen, datoet Fransche prokiariaat de passen zaleschen, zoo noodig op allo mogelijke
wijzen. Hij wekt de Fransche proleta-
riörs tot 'handelen op, nu het gevaar
voor een Dubscbe militaire overwinning
is i-ezwore-.il.

Wen mag ver wachten, dat deze nieuwepoging van Troelstra om zich te.men-gen in de Fransche binnenlandsche po-
litie zeer slecht zal worden ontvangen
door elke nie soc. partij.

Tot zoover deze correspondent.
Onze diplomaat in buitenjg^wonen dienst

lieaft ztich dus al weer geroepen gevoeld de
ajbeiders iv Frankrijk op te roepen om
elndeliik eens te handelen", hetwelk in het
Hollandsen overgezet 1-eteekent Revolutie te
niaken.

Doch wanneer zal hij dien zelfden oproep
nu eens richten lot zijn eigen landgenooten,
om maar niet te sprel.-en van de Duitsche
protoeariërs ?

De man is bliikbaar met blindheid ge-sla»

ge:i, wanneer hij niet wil zien, dat hij, zoo
voert aairlo, zich en ïijn actie hoe langer
hoe meer oomprondUeert, door den Indruk
to wokken, alsof hij, precies als do Duit-
sche, nneiijb-ebbers, de Kevolutie overat aan-
bidden .... behalve ln de Rijken der
Hoheazollerna, Habsburgers en dependenten.

Machtdoorgeweld
iV.iar aanleiding vau ons artikel Maatr-

egeiin", in de Tribune, vinden wo 6.
Sept. een ingezonden stuk van Platteei,
die ons idee tot do voiming eener Kood<i
Gttrde ab antwoord op de Witte Garde in
dit land, die onder den naam van militai-
re politi.jafdpelirjg, zijn trouw aan't vader-
land zal belijden, wil uiteenrafcleu, om
doorvoer het halfslachtige standpunt den
goveld'oosheid in de plaats te stellen. Ik
aei-t bet van het allergrootste belang dab
d<* arbeiders cc.is on voo» goed hét gevt.ar
van deze fa.itastische wanbegrippen zulieul
iuzie.i, reden waarom bet dan ook ; oodza-
keiijk zal zy<i, telkens en telkens weer
o-i* stardprnfc daaromtrent vast te ieggon»

i'ldtteel solirijft o. a. :

„Osdan'ïs z,yn anti-miiil-arisme is hij
[*. It., van plan om — waar de bourge-
oisie de „me'nschen \an goeden w;l'* met
ïle bajonet afstuurt,op bet bongerende pro.
ieiuiiaat — <;eweld met geweld te be-
ni'.iwourden ; wat m. L geen strigd is voor
Lcc socialisme, maar om do mactt."
Iv Ji.iin iirLiiol «ooi-de ik liujOeiijK aan,

f.oo tic hourgeoiMO met de nx-ic'it von het
geveld de hongerende massa, er onüer
tracht te ho :deii; uok too de ik nar;, hoe
do bourgeoisie die maebt, terwijl thans
blijkt dat liet leger onbetrouwbaar gewor-
den i-e, tracht te hardbaven, doorde„meu-
tjehen van goeden wil' dat zijn de pooiers-
brigaric-u of politie-afdeelingeu, te organi-
ueèmo. Wij zyn bier nog zoo ver niet als
in Ruslaad, maa: deze politie-afdeelin^eö
vouiei in lijd van crisis bet laatste bol-
wok waarop de bourgeoisie zich hoopt te
ve.dedhen. Niet alleen bij bongereproer,
maar ook als straks de burger dienstplicht
zal worden ingevoerd, en de arbeiders zou-
den in staking gaan (wat nog niet zeker,
is' dan zal ik witte garde ons mot ge-
wo 1 d vaa wapenen dwinge i om ta
wc keu. Dan hebben de arbeiders te kiezen
tusseben onderwerping — of verzet met 'ti
zwaard, omdat het lijdelijk verzet der sta-
king onvoldKude zal blijken.
lat z'.'lki een stryd wordt om de maebt

ij juit! Maar daar is 't ons teu slotte
ook om te doen ! ,We kunnen ©n mogen
niet wac ten tot bet gaiisc'.'.e proletariaat
mai VjOc maa, socialistisch onderlegd is,
douii looaten de macht g r i,i pc m
zot>d*n dit mogelijk is. Dodn wij dit niei,
dan iuilen de massa's door de mecdoogen-
lecxo *.utb-ri'iag rn vitplundenng zoodanig
getlogciercord zijn, dat wo oo.rwen bij da
noi'irvtio bescaHviugs-ontwikkeling zouden
ten achtor lijn.

De mich-t de..* misdadige bourgeoisie be-
rust uitpl.iitead op geweld, enkan-uit-t
sbiitend door gewold worden veroverd.,
Waaneer de macht eenmaal in banden Ï3
vau het proletariaat, zal deze zijn ei^ea
besc"n,m-**fi en oevryfling kunnen bespoed'.-.
geu. Daarom is het ook een dwaasheid te
meenen dat bij dd overwiuning der revo-
lutie, ineens alle arbeiders socialisten zynl

Houw»! mijn artikel kooldzakelyk doelda
op revanche tegen de in3telling der witta
garden alhier, gaat Plattetfl over tot al-
gemeene begrippen.

Hij vreest dat het aantal niot-socialistente groot zou jijn en bij een winnen der
revolutie een sooialirttsche maatschappij ta
vo-meu ou comclndeert dat er dan eon anï
dero l.eerschen'de klasse zal ontstaan.

Juist, zoodra de macht in banden is van
het prole-tariaat, zal tzij er voor hebben
zorg te dragen dat deze niet weer zal wor*
den ondermijnd door met-s-oöialisti&clie, dus
kapitalistische groepen. Het proletarisch ge-
zag, zal maatregelen treffen, dieuitsluitenddieren ter bescherming ca verheffing der
arbeiders, doch alles wat dezebelangen zal
trachten afbreuk te doen, zal in scherp
conflict komen met let gezag van
dcc arbeid.

Een r.eoiiWß heen-chende klasse n.1., die
der arbeiders zal dan de dictatuur -voeren
over de bezitters met bun aanhart', tot-
dat 'de maatscbnppelijke vereffening zal
hebben plaats gehad. En onder dezo be-
schornrehde dictatuur zuilen de arbeiders
proflteeren van vrijheid en recht, zullen zij
profiteeren vap ke.ir.is «m wetenschap, waft
bon tot heden ontstolen werd, en zullen zijzi-Mi ontwikkelen hot denkende, bewuste

soeialisi-ei, tot verantwoordelijke lcdeuyaHeea socialistische maat-cbappij.. Kiertcaal.oei,, ep tot niets anders, zal ik Let g«hzaj van het ge w e ld.steeds verdedigen,,
M. v. Bentem.
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A. J- C ta H. f2.60; X. te A. f4O.Garantiefonds Tribune: Aid.
Adam f53.35; Zwolle £3.25; Hilversum
f 11.85; R'dam f 50; Krommeniel 0 50; Weesp
£4; J. W. te A. O.pO; M. N. to H. fl;
P. A. J. te B. fl; P. H. B. 'p H. f2O;
P W. Z. te L. «5; D. L. te L. £2; N.
J. C. 9. te N. N 11; G. K. te N. f 10.5(1
J R. «3 O. f3; P. S. to S. f3; X.flOO;
aid. Leden f40.80; afd. Haarlem f375.
Fonds de Visser: D. J. W. t» A.

f7.50; L. 'De B. 125; D. N, (aMrracht)
f3f>.T9«i

A'lgu->.u» 1310.
Oaa.ributie: aid. floonsbroekf 7.76i

Adam f16.20.
Pqada Propagandist: aid. Gron,f5; Adam f 25.
Steun Verkiezing: aid. Hilversumf32.921/*;; twee spoor- en twee tTarnrna.ii-r.enf2; afd. Adam f 1.03; Groningen f 13.20-.Garantiefonds Tribune*. Afd.

Zwolle f3.25; X. f 100: J. B te A. f 2.50;
J. C. te A. £2.50; J- W. te A. f 10.50; P.
A. J. to B. tl; P. H. B. to H. f2O; P.
W. Z. to L. f5; N. J. C. 8. te N.N. fl;
G. K te N. f 0.50; J. R. te O. f3; P. S.
te S. f3, id. f2.50; aU Adam f 35; id
f35; Haarlem (3.-45.

De Peniüngm.,
J. C. CBTON-

"*"Ingekomen bii de Druf-AariJ tn daardoor
niét opgenomen in öe " erantwocnbng Tan
de Partii voor het GarAntfefonds :
1918. Jan. F. L te S f 1.25; 8. D. P.
Weesp f 4.25; P. K te A. i 055; J. V.
H. to IL f 2 83.

Fobr. S.D. P. Weesp f 1.50.
Mrt. S. D. P. Wessp f 0.85; W. D- t»

H. f3.43 (afd. Haarlem) ld. f 3.45.
ApriL F. L te S- f 125; aïd. nihar-

mm f 19.95; afd. Weesp f 085.
Mei. v. A. te V. f 41.50; aid Hilversum,

f 13.80; afd. Weoe-p f 0.40.
We dringen er op aan — 't wordt ge

lukkig den laatsten tijd minder ïnooll-? —golden van de partij steeds afzonderlijk t«
houden van verrekeningen met de admini-
stratie Tribune of Drukkerij Do Strijd. Men
draagt dan zelve de schuld vau met-opnam«
in -?" gewone vcrantwr ordlng Ac* Parti>

J. C. C.

De noodtoestand onder de Rijke-
werklieden

Het hoofdbestuur van den Alg. Ned. Rijfa-
wankliedoabond heelt zich beden tot, dtea
minister van Binnenlandsche Enken ge \ end,
met het verzoek het dagelijksch bestuur ha
audiëntie te willen ontvangen, teaoir.de <'eu
ïninfster-pras^uent ca ïuin's'.er van B innen-
landsehe Zaken omlrent den nOodJt-ae.-Hjaad
onder de Rijkswcrklieden in te 11 hei en
te -verzoeken, om zoo spoedig mogelijk leiaat- i
regelen in overleg met de hoofden van Cel
overige departementen van algen.eenbestuur,
te willen ne.nen ten behoeve van detalrijke'
buiten de salarisregellng dor eomui's -e 3tora|
vallende groepen van Rijks w*erkliel«n.

Stembiljetten voor de Kamer-
verkiezingen.

Op een vraag van bet Kamerlid den hoo.
Rutgers, o! de minls-ter bereid ia nr-e d
Kamer over te leggen een exemplaar y.i
de stembiljetten, in de onderscheidene Ue.*
kringen voor de verkiezing van leden act
Kan er gebruikt, opda*! de Kamer daarvan
bij het onderzoek «ter gelooisbne.e.. .amn'-a
kunne nemen, — luidt het antwoord van
dflji heer Ruys de Beeronbroueic, minister

.innenlandsche Zaken (ingezonden ia
dezer) :

ln antwoord op de door den neer Kut-
gers gestelde vraag zij medegedeeld, dai <%
ond-rgetesi-ende uit den aard der zaak gaar-
ne bereid zal worden bevonden, om gevolg
le geven twr. het verzoek <ler Kamer of ecu»commissie uit haar midden, Strekkende o ca'geseyens te ontvangen, die voor bel on.'.er*
zoek der geloofsbrieven noodig woiv.en gee«
fi'.'. lil. i



Ingezonden.
Tre-Wijnkoop.

as „Tribune" ,
-■ -'- neg aldjd niet. daj tevens

iche poliüeÖ
; houding tegenotver het! Bnge)ksch-

uiaakt he; nuo-
tetar op te trcien.
i op all.

ie in do van 24 en J5Juli
'S der

ie is te V Ven van ds
van

n. oeningder re -
ie over hetEngel s c h A m e -

schei Imperialisme. De
t we.lerom die vxaag.. Zij'

rover ver-

. lat ik d; nog weder toelicht en er do
: sles uit u* :-, die er nu uit gei*

r3t toch nog enkele op-
■

>t verschil
he en liet Engelseh-Ame-

e niet verg"
I en Libe-

r is werkelijk zoo goed als
-ecldl tusschen het Duit-

en: het Eagélsch-1 sch Impe-
r moe; nos worden overwonnen",

on overwonnen voor de
de verschillen ln het volle

te doen schijnen". „Wij hebben niet
bet recht de bes.aamle en voorshande eiken
dag groeiende verse'nillen tussóhen de beide

en". Men mooi niet
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dat in beido Imperialismen alles hetzelfde
le. Ik heb gezegd, dat belde even vr-

"oor het proletariaat*. Juist lk, en ik

fll een, ln de „Tribune", heb aangetoond
et verschil der bedoelingjen der beido Im>

Smen. Ik heb aangetoond,dat Duitsch-
jjaml do onderwerping wil van het onder
«ijn macht vereenigd Europa, Engeland—

Ea—.:t'M, daarentegen de verbrokkeling van
ropa in staten en, s.mjes en daardoor vcr-
akkinsr.

i Ik heb aangetoond dit groote verschil',
maar tegelijk dat belde even verderfelijk ziia
voor het pro.lefartaat.

En bet 58 juist do Redactie van de „Tri-
bune", die nooit het verschil van beide

Juidélijk en uitvoerig heelt uiteengezet. Die
lldjd het Duitsche Imperiailistare heeft aan-

gevalien en over het Engelsch-Ataeriksian-
Vche zoo goed als niets hosft gezegd.

Nu, la het nauw gebracht, zegt de Tedac-
ile dat ik do verschillen verwaarloos.

Hei ïs zeker wel het toppunt van brutali-
teit, om, terwijl men zei! de VOTiahillen
heeft verborgen gehouden, tot den ecmige die
ze ori^liuld heeft, te zeggen: gij verwaar-
loost zo.

Maar wel'-k zijn dan die verschillen, re-
?ac]ie, vo'gens u? Zij bestaan volgens u-

loem ze dan, noem ze nu eindelijk eens.
Wrstep u niet langer, maar zeg ronduit

en wat ze zi;n. Licht het NeJesßand-
s-; f ".rjle'aria-et daar eindelijk, en voor het

over in. Doe zeil de verseliülen „in

'„Tribune'-1 weet wat Duitechland's doel ia.
■Maar niemand heeft nog van u gehoord,

-et doel ia van Engeland, en de Ver-
"enigiio &a;ea.

Gïj hebt nooit iets anders gezegd daa
dat h t „ander s" is dan dat van Dui'seh-
Vmd. Wat het is, hebt* ge nooit gezegd.

Do verschillen zijn öf zoor.Js ik zo zeg,
jnnar dan z;;n bolde Imperialismen ook ge-
lijk gevaaiüjjk voor bat proletariaat. Of zo
ze zijn antlf-re, maar dan moet gij ze noe-
men. Maar dat WILT of kunt ge niet.

Verder: ik had geschreven datDuit=ehjland
ten minste nog gelwongen zal zijn de Bal-
"kanstai'.en, Turkije enz. te oni'wikkelen, eier-
ker to majeen. De redswj-i» ziet hierin een
eenzijdigheid Vbór Duitschland. Ik heb juist
Bange joond dat! dit gepaard zal gaan mèt

5 aan Dentschland, met
tot haï uiterste, met nieuwen.

por'og, enz. En ik toonde aan, dat dit oven-
fceer het geval zou zijn als Engeland-
V"-etreen,igde Sta tea winnen. Er is due van
eensgezindheid geen sprake.

En ik vraag -wederom: Is het weer vrat
lk zeg? Zal DuHschlandna den oorlog
(dit werd natuurlijk beloeld, liet is misera-
bel- demagogie om het voor te stellen ot ik

*, tijde ti e den oorlog
zon . zal Duitschland na den
oorlog in ziju ook dan nog wanL

tegen Engeland gedwongen zijn
Torkije, den Balkan, IJapitai'kt'scL t-t re te*

a, ja o; n ei? De landen wier macht
het noodig zal hebbeo teeeen Engeland. Al-
leen oen dwaas kan ant,, oorden,, datDuitsCh-
jland dio landen zwak zal maken of bou-
de. Engeland en de Vereenigde Staten zul-
len eve:rwel ze zwak moeten houden,

ei-1-.e tegenstanders, ca geen sterke
bondgenco'en voor Duitschland te krijgen-

Dit Is de eenivouiUge w a ar beid.Andere
'cc.o kan de overwinning van

Dut ch'aid o: die van Engeland en do Ver-le Staten niet hebben. Alleen hij die
de waarh ziet, o! zo wil ver-
bergen, kan anders sprei-fan.

Ten der.le: _ „Hot vas'.claud vaa Europa"
pea fantastere! zijn. Ook

dit kan alleen hij zoggen, dio de gt-jvolgen
van het Ensrelsch-Amerikaaosoh Imperialis-
me nieé kan zien, of ze wil verbergen. Ik

de leloeling van Engeland en de
Jen Is alle staten van het

and van Europa zwak te maken. Door
' -elen en ze niet tot bon,%*enoot-

I en te laten komen. Daarom -willen zij
b.v. Oosteorijk-Hontgarlje verbrokkelen, eaz.

Gelukt dit. dan zijn zij meester der
wereld, vrant dan is, sis DuilßOhland gesla-
gen Is, er ge-en enkele macht over die te-
gen hen op !

]re vasteland van Europa Is dus in i'ezc-n
ein (en ln geen enkelen anderen berloel ik

"iet een bedenksel of fantasterii, maaj
■ ge-ogratisehe anndui-ling. Ik

eenige parïajigojioo-ten, waaronder den ge-
iler Sovjets, Holzman, naar hun mee-

ning heb gevraagd over de politiek der
;egomjver de beide imporiali*

groepen vaa volken. Dio spot is goedkoop,
maar dient alleen om te bomante'en, het bö-

i-n, da. de redactie zeit heoifc, dflt haar
ugen tpi,a V met die van. de Bolftjé-

c-a spec'a.l van Leain, ln strijd zijn.
Ik vroeg die prwtijgenoo'.en naar hun moe-

in Maar; van dit jaar, toen er nog
eebindiig was met Petersburg* e

Kou, en toen. overal, ook in Holland, on-
c'.d eh s rijd was wat toch wel de

alamdsche politiek der Sovjets was. Ik
zond dat ingezonden «tuk in April, de re-

plaatste het nu in Juli, na de ver-
l ui. Had ik het nu 'esehreve-., ik bad

do meeaing ve.n Leain zelf gegeven.
Want dit staat va-st: de redactie schreef da.

de BoXewiki, a;s zij konden, hét Du'.tscho
en het Ooi 'o Jmperiallsene zonden
verpletterd hebben. Lenin en de groote meer-
de* h, il der llo'sjcwl'd zegt: Neen, dat zou-
de ï wij net. Want wij willen het En --echo Imperialisme niet steunen-

Als bewijs dat lk gelijk heb en de.t do
.jTrlbune'Vredaetle ln deze vraag (die do
belangrijkste is van den gehee-
len inter n a r,èl onail e n strij d) dat
do „Tribune"-redactie hierin tSjnr-eeht staat
toge.ii over de Boisjewiki, laat ik hder
nu den volronden brief van Berzme, den

. oordigen gezant der Sovjetrepubliek
iv Zwitserland, volgen, (in woordelijkever-
taling) :

He vorklaar hierbij dat de politiek der
er altijd, van den aanvang der re-

■ af, op uit is geweest om geen der
beTde groote Imperialismen tegon het andere
toj steunen, en dat de I!us-i<*clie rev,
zoolang in Dbilschland zei! de revolutie
niet was uitgebroken, niet zou ge -tracht hqb b e n het Duitsche Im-
perialisme te vernietigen, uit
do overweging- dat zij dan het Engelsek-
An-o-il-aanseho zou heliben sterk gemaakt.
De politie1!: der Sovjets wit niet, en hoeft
nooit c*ewild, sfrihden tegen bet Imperialisme
vaa EEN der beide groepen alleen. Zli wil
de arbo:dende klasse van alle volken vcr-

n om to samen het geheeleImperialis-
me to varreXetigen.: Speciaal Lenin is van
deze meening. Hij heeft haiT ln talrijke
redevoeringen uïterang-eïot.

Indien dit bewijs nu nog niett genoeg is
Moor de Redactie, dan zal ik in een vol-
gend artikel een brief van Lenin zoli hier-
omtrent gaven.

De lezers zullen intusschen wel zien, dat
dio zoogenaamde Eenheid der Redactie toet
de Bolajewikii maar een sehijneenPieid is. —In do nationale poliiiiejk heeft de redaotie
der „TVibune" zeker groote verdienste, ln
de internationale is zij tot nu toe op dit
punt ölechts bekrompen en Hein jrjsweest.,

Toa ealoOt©: De redactie der „Tribune" ,
van h^t blad, dat al jaren het Engolsch-
Anierlkaanscli Imperialisme zoo goed als
niet beetr.'jdt, 'roept haar getuige Voor haar
Lendn aan

Ook Lenin, zegt de redactie, is „eenzij-
dig". Hij moet lieh wel sterker tegen Enge-
land—Amerika keeren, eu minder Hogen
Dyitschland. Maar dit kan niet anders. Hij
moet dit zi,jn oio de socialistische gomeeo.-
-.-W, 1-,» TVv."^*-^.^*. *^ -m.3.Acr., 4.9 *bl,\io\..lc*.\.

Zo.eer, Lenin noot misschien -voor het
oogenblik eenzijdig wordon. Voor zulk een
doel: hei redden van de cerstosocialistische
maatschappij, moet men zoo noodig tot het
uiterste gaan. ï'lon moet zoo noodig met
Duiisehiand tegen do Entente si'irijden. *)

MaW de vrr.rali3*ï'ng van Lenin met de re-
dactie der „Tribune" is valsch. Want Le-
nïn's „eenzi':!dighHid" had en heet tot doel:
de redding der socialistische republiek. En
waj heeft de eenzijdigheid- dor „Tribune"
tot doefl? An.woorl daarop eens„ redactie.
Zeg het oens opeai. Verberg het niet voor
uw partijgenooten en lez.ers. Gij hebt nog,
nooit het doel van uw eenzijdigheid gex\iA.

Maar er is nog een grooter ondergchedd.
Het i? een tergen, een verdoemde leigen
van do reductie dat er overeenkomst zon
zijn tusechea Lcnin'fl Duitsche en de Trib-une e" Enßelscli-Ameri^aansche politiek,
tuseehen Lenin's en haar eenzijdigheid. —
Voor mij liggen alle redevoeringen, procla-
maties enz., brieven van Lenin uit He zes
iaa'ste maanden. En er is geen eh! é'.e ot

t er in, teg e n Duitschland. uil,
het hoofd d-er Sovjets, die de socialistische

schap alleen redden kan door eenzij-
dig pro-Duiisch te zijn, beschuldigt voort-
durend het Duitsche Imperialisme, evenzeer
als het Engelsche. - Als hy tot het Ru:-si-

proleiarlaat spreekt, zwijgt liij mei", over
he, Duiiseho Imperialisme, hij verbergt het
niet, Mi BpreefcSt de waarheid er over, hij
steil he. oe> een lijn met het Engelsche. —Hij verbergt niets voer het Ruas'sche pro-
letariaat, hij tracht bet niet door zwijgen oi
leugens mei' te krijgen, hij zegt eenvoudig:
Het is even slecht als het Kn|el9c,he, maar
vrij moeten het voor het oogenblik steunen.

En de redactie der „Tribune"? Zij zwijgt
over het Enga'.ach-Amerikaaiiache, zij ze£ter
do waarhe-id niet over. Zij bestrijdt alleen
het Daitsche, en hult het Enjjelseh-Ameri-

In het donker.
Het onderscheid, tusschen Lenin en de

„Tribune" is dit: Lenin wil het socialisme
redden door tot de arbeiders otfles, de Vollo

eid te zeggen, en dan mèt hen te han-
delen. Do redactie der „Tribune' -mi een

doel bereiken door de waarheid voot
de r-rVWer- ie verbergen,

*) Do lezer zal zioh herinneren, vrat lk
vraeeer zelie, dat de socialistische republiek
ook do Duitsche Iroepen uit Rusland zou
hebben geworpen, als ze dit gelrund had.

(Slot volgt.)

tronwens ve'zeMde van Az'ë en vati
Ifidd n- en Zuid-Amerika gezegd.
Maar lM vraag weer: welke Kit© dan nw

poervagen over 't lot van Europa's staten,
lapland en de v. 9. winnen? Noem zé

,5e r wat voor vr>ordeelen er voor het pro-
iete.r'aat to Euroipa zullen ziin. Noem hetjoel on de gevolgen. Gij hebt 55e hd» noo!t
jpenoemA Gij Want of wilt hét tM.

TV*) rcdo.Qte drijft den epot er mee dut lk

(w.g.) JEAN BEEZINE

Soldatenraad te A'dam
Mevr. Koomans-Tjmmer epraje hier in e«a

vergadering van den Soldatenraod. Haar re-
de werd met aandacht aangehoord en met

V.ngeö van Instemming beloond. We
wonnen 2 Dieuwe leden en verlichten flink
wat lectuur. I

Gemeenteraad
Do gemeenteraad la ter vergadering bijoen-

feroopèn op Wpensdag as., des middags en
es avonds ojn. ter voortzetting van het

voorstel van B- en W. d-d- 17 Juli 1918 tot
heMcnlng der jaarwedden van hoo.Mambt'e-
naren enz-, met de motie vaa het raadslid
SmiH d.d. 4- Sept J.l- om deze voor-lracbt
■ijaa te bonden, tot de algeimeenie herzienipg
fin ac salarisre^eling van allé ambtenaren,
zal ziin aan d° ?>*** sesteld.

Russische Telegrammen.
(Speciaalvoor„DeTribune”)

MOSKOU, 13 September (P.T.A.)
Russisch oorlogsbericht van 9 Sept.,
(vertraagd.) Zuid-Westfront. In
het zuidelijk gebied overvallen van onze
cavailerie in de richting Jewstratow
tegen het dorp Iwanovvka, waarbij veel
geweren en ander materiaal werd buit
gemaakl. In de richting Kalatschow
zijn onze bereden voorste troepen tot
aan het dorp Uspenskaja opgerukt. In
de richting Pawarino werd de aanval
van onzen tegenstander op Somodu-
rowdka door ons afgeslagen. In de
richting Lalaschow Kamyschmek rukten
onze troepen na hardnekkigen strijd
vooruit tot aan de linie Ljubimowsky
Semenowka Kassarinsky Labojkow
Ostriwskaja.

Noord-Kaukasische front.
In de richting Wertjaschew 20 werst

zuid-westelijk van Katschalin maakten
we na strijd 12 machinegeweren, 500
geweren en vele duizenden geweer-
patronen buit. Op de spoorlijn naar
Wladiwaskas rukte onze gepantserde
trein op tot het station Rementnaja.

Noordfront. In de richting
Archangelsk bereikten onze éclaireurs
Scgidrowskaja. Op den rechter Duaa-
oever hebben we Rostowsky 15 werst
boven de monding van de Waga bezet.

Oostfront. In de richting Ischewsk
en Wetskinsk namen we de dorpen
Lyssja, Vomitschef, Jerimina.' In het
district Kasan sterk artillerievuur op
Admiraltejskaja voorstad geopend. Op
den linker-Woigaoever bezetten we
Igumowo, Sawinowo, Porochesawods-
koje. Onze afdeeling tegen de Kasan-
kabeek verder oprukkend veroverde
een kanon, zes machinegeweren en
veel oorlogsmateriaal. "

Russisch oorlogsbericht van den Ben
September (vertraagd.)

Zuid-Westfront. In het Dued-
district moesten we onder den druk
van den vijand dezen de dorpen
Bekogorskij, Perwolatschnaja, Krasnose-
lowka, station Melowa laten. In de
richting Kupawi Balaschew bezetten
onze troepen na strijd de dorpen Pol-
jakow,Olga, Andrinowsky, Ljubinowsky.
In de richting Elan de dorpen Mat-
schicha, Semenowska en Kasarinsky
veroverd. In de richting Krasnow het
kozakkendorp Berlack bezet.

Noord-Kaukasische front.
In de richting Log viel het dorp

Ottajewsky in onze handen. In de
richting Gromowslow ziin onze troepen
vooruitgetrokken en heoben na strijd
de dorpen Jermochin,Demkin, Logowsky,
Losylew, Pfscheln genomen. 5 Machine-
geweren veroverd. In de richting
Tschussow de dorpen Dorofejew, Bu-
raakow bezet. Kozakkenstation Ata-
manskaja genomen. In het districtTerek
met behulp van Inguschen en Tschet-
schenzer contra-revolutionaire dorpen
Suninskaja, Tanakal bezefe Stad Grosny
door ons bezet,

Oostfrontr Noord-Oostdistrict,
toestand onveranderd. In het district
Kasan veroverde onze afdeeling op den
linker Wolgaoever na strijd Ratschkim,
Korwajewo en een deel van Porocho-
sawodskaja bezet. In het district
Perm dwong de vijand met sterke
strijdkrachten onze troepen, bij
Utkinsky Sawod aangevallen, deze
plaats aan hen over te laten. Wij be-
zetten het dorp Aterskaja, 65 werst ten
Z.-W. van Krasnoufimsk.

In de richting Birsk heeft de vijand
de rivierovergangen en de dorpen
Bibkulowo, Moschare, Motweitschik
genomen, In de richting Bugulma
hebben de voorposten van den vijand
het dorp Aktam bezet. In het district
Orenburg hebben onze troepen de stad
Uralsk genomen, trekken op naar
Busulukbor.

De toestand van Lenin
Ambtelijk bericht over den gezond-

heidstoestand van Lenin op 12 Sept.,
8 uur 's avonds. Lenin is toegestaan
voor korten tijd het bed te verlaten.
Algemeene toestand goed. Temperatuur
36.4, pols 28, ademhaling 20, bloed-
uitstorting in de pleura bijna geheel
opgezogen. Uitgave geregelde berichten
over den toestand van den patiënt
gestaakt.

MaximGorkien de
Bolschewiki

Maxim Gorki verandert zijn houding
tegenover de Sowjetregeering. Zooals
wij reeds berichtten blijft Maxim Gorki
in tegenstelling tot de in Duitsche bla-
den verspreide geruchten, in Rusland,
in stede van naar 't buitenland te gaan.
Gorki heeft zijn bereidwilligheid verklaard
om uitmuntende werken van vreemde
litteratuur voor de Sowjetuitgave te
redigeeren, hij stelde al zijn tot nu toe
verschenen v/erken ter beschikking van
het centraal-cotnit-é der communistische
partij.

Nota over voorschriften de verant-
woordelijkheid van buitenianders in
Rusland regelend. (Vertegenwoordigers
var» vreemde landen door vcikscora-

mïiisariaat yan buitenlandsche zaken
overhandigd.

10. Personen van vreemde nationaliteit
en uit dfe gebieden, welke nat vredes-
verdrag Brest-Litowsk en na de aan-
vullingsverdragen «it het verband van
den Russischen staat werden uitgewezen

as deelname aan contra-revolutlö-
naire bewegingen, wegens speculatie en
andere vergrijpen worden op de zelfde
wijze als Russische staatsburgers ter
v?:*antwoording geroepen,

20. Buitengewone commissie en
uveneens alle andere organen derSow-

;?ering zijn verplicht in geval van
in hechtenisname van tot vreemde na-
tionaliteit behoorenden daarvan onmid-
dellijk volkscommissariaat buitenland
kennis te geven, dat zijnerzijds daarvan
dadelijk aan den vertegenwoordiger van
den staat, tot welker nationaliteit de
gevangen genomen behoort, mededeeling
moet doen.. Tegelijkertijd moeten de
gronden vcor de gevangenneming aange-
geven worden, waarbij de betrokken
vertegenwoordigers der vreemde regee-
ringen alie gebruikelijke rechten ter
verdeding van zijn medeburgers ter
beschikking staan.

Oostfront, in dè richting Niko-
lajewsk vielen onze troepen de bezette
plaatsen Orlowka, Lowenka en Lipowka
aan. Oostelijk van Hwalynsk veroverden
we 10 vijandelijke machinegeweren,
259 munitiewagens en een automatisch
geweer. De verliezen van den vijand
bedragen 1000 dooden en 3897 ge-
wonden.

Zuidfront: In de rayon van de Med-
■sa versloegen wij twee kozakken

regimenten. Zij vluchten. Wij bezetten
Danilowka.

In Smolensk werd den 2en September
een conferentie geopend der'Sowjets van
het westelijk gebied. 155 Afgevaardig-
den waren aanwezig, waarvan 142kom-
munisten. De afdeeling Zritzener Sow-
jets voor openbaren dwangarbeid begon
de voorbereidende werkzaamheden voor
de nieuwe spoorlijn Zarizijn—Wladi-
mirsk. In het raijngebied Lystjewsk
(Oeral) zijn na de onderdrukking van
den opstand der witte garde de werk-
zaamheden tot herstel der industrie
aangevangen. Arbeidsplicht is ingevoerd.
In Petersburg heeft de mobilisatie der
arbeiderselementen goed resultaat. Het
presidium der. Moskouer soWjeis* orga-
niseert een kollege voor kindervoeding.
Eetzalen alleen voor kinderen zullen
worden geopend.

De uitvoerende comités in hetNoor-
d begonnen hun arbeid tot
ontwikkeling; van 't economisch leven.
Bijzondere aandacht wordt gewijd aan
de ontwikkeling van 't transport te
water. Geprojecteerd zijn aanleg van
sluizen, kanalen en havens. De Ogerstér
sowjet trok 7 millioen roebel uit voor
nieuwe spoorlijnen, speciaal voor 't
transport van levensmiddelen. Ze besloot
alle jeneverstokerijen te nationaliseeren.
Spiritus mag slechts voor technische
of medische doeleinden worden gebruikt.

Arbeiders en boeren staan in óver-
groote meerderheid aan de zijde der
Sowjetregeering. Dank zij de armen
comités wast 't klassebewustzijn der
.bevolking. Contra-revolutionaire stroo-
ming onder de uitbuiters neemt toe.
Ze ondersteunen alle opstanden tegen
de Sowjetregeering. De bevolking der
steden gedraagt zich passief ook wanneer
ze de Sowjetregeering vijandelijk ge-
zind, is.

„ïswestija" deelt mede:
In Kasan braken vele opstanden uit

'tegen de aanhangers des Constituante.
De arbeiders der kruitfabriek stonden
op, een deel der gemobiliseerde troepen
muitte, bovendien weigerden twee Kau-
kasische regimenten hun stellingen te
betrekken. Dreigementen metstandrecht
en fusileering hadden geen uitwerking.
Het regiment wendde zich tot de ar-
beiders. Déze besloten te helpen. Den 3en
September werd de algemeene staking
geproclameerd, die volkomen slaagde;
een volksvergadering werd gehouden,
die besloot zich met de sowjettroepen
te vereenigen en den weg naar Kasan
te openen. Na de vergadering trokken
de arbeiders naar de kruitfabriek en
veroverden daar 2 pantserautomobielen
en machinegeweren. De Witte Garde
opende schrapnellvuur tegen hen, riepen
van 't front een oificierenbataillon en
een afdeeling tschechen terug, onder-
drukten met moeite door massasnoorden
den opstand. Drijfjachten op arbeiders
werden in hun huizen gehouden. Overste
Stephanoff voerde bij deze uitvoering
het commando.

14 September P. T. A. Directe tele-
grafische berichten uit Petersburg logen-
straffen krachtig alle geruchten over
zoogenaamde branden en over 't zoo-
genaamd uitbreken van een tegenrevo-
iutie. in Petersburg. Integendeel is in
Petereburg alles zeer rustig, 't Leven
daar neemt zijn normale verloop. De
bron van deze geruchten is .zonder
eenigen twijfel bij de Entente te zoeken.
Men zij tegenover haar sceptisch, want
ds Entente had zich de omverwerping

der Sowjefregeering tot doel gesteld*
is ter, bereiking van dit (foei in naaj
middelen weinig kieskeurig. Schrik'
zelfs voor verdachtmakingen en leugen*
niet terug. Wanneer ze zooals van *"»
spreekt; na weinige dagen ontmaskerd
zijn, hebben ze geen andere gevolg"
als 'de daders te Compromïtteeren.

VervolgNieuwstijdingen.

Amsterdamsch Nieuws.
Werkoozen-vergadering.

Allo \vcrklco7.e*n worden "■ I **ite ye in Handwerkers ;\rr'
kring :. iddag 2 uur.

Fietsblub „De Plonier”
A.s. pinsiag 1/ Sept. (Roode

g eea groo.e prol*
Vag ;r ■ i op. do

leder, dio e
bij om half zeven op bet N n "*'om met de r den Haag "

Laat ■ igen.
De fietsers worden morgen opgeroepafj

om *cazamcnljk nai itS£
pen naar de rloinorrs ratio.

J. J. BOLT M

GemengdNieuws.

De revolationairen in het parlement
De revo i Kjof

v. Ravesle'.j;!, Kruyt en i-lolthek) zul!
profes! bet koningschap, nan do 'B

(leuning der opening van de Kan Cn in "vèreemgde zitting op Dinsdag 17 S
ter, geen doel nemen.
(Een passagiersschip getorpedeerd)

Loiiden, 15 Sept. De „öalway Castle''
lijn, dio Die dug uit Engeland "naai* Inv
Afrika -ertrok, is Donderdagmorgen ooi 'uur getorpedeerd.

.Vesmlst worden 34 leden van de bomaI*'1*'

ning en 120 passagiers.
De Zuid-iAirikaaaHCue minister **"spoorwegen, B irton, is gered.

'Honderden zijn bij de storinaci-ige ?*
door reduipi, vaartuigen aan land gecrafl»1"1

L*e Galway Castle" vervoerde 14i) ?&
sagiers, voor bet meerendeel vrouwen e
kinderen. ,

Ongeveer 100 overlevenden van de 0»'
wav Castle0 ziju te Plymouth aangckoina*1'

Er spoelden zier hartverscheurende tt*>'
eclen af toen zij aan land gingen. J>?waren, klei e kinderen, die ternauwernOD'"

konden loopon, en dio oir hun oudersr&
pen Trouwen zochten imn vermiste ee'l
geuoottu Vomnnge gezinnen waren in bv»
go' ccl de diepte ingegaan.

Vim de zei aan land gebrachte l$ke*
ziin er diic vaa kindoren.

De torpedo trof het schip recht» va*
ouder, tusschcu machinekamer en iUfoV
ruimte. Hrst werd tot aan liet bovendo
geklooid en dreigde ieder oogenblik **tweeën te zillen oreken.

Eer boot werd door een greote golf <*
de rondwci telende schroefbladen geworpe0*
die haar . erbrijzelden. Een andere boo
ontkwam op wonderbaarlijke wijze aan be*Jzelfde Jot. De overlevenden zagen vee

tlijken in het water, ö.a. een vrouw ï*1'
twee kirideroïï in haar armen.

'"AD^EBTËMfIÊBÏ.""^,
CSemsssite Amsterdam»

. DISTRIB9TIE TAH LEHISMIDDELEII.
Op bon 12 van de Vlceschkaart WiT

en ROOO A zal Dinsdag 17 September ver"
krijgbaar worden gesteld een pand ■**'geeHngsvisch. Op bon G 134 zat.Woeß^en volgende dagen verkrijgbaar tv
I K.Q. Za>!il,;ai«*33poe?eH k 5% centp**

K.O. Op bon 8 135 zal op Woensdag e*
volgende dagen een ons KuniSwlees0,
verkrijgbaar zijn tegen de volgende prijze»-

gewoon rïtuee'.
p. K.G. gcsl»«

p. K- v
Haas f 3,20 f -KdBeatstuk „ 3.20 „ 3t*},
RiEi „3,0* *.JKsb en stuks,. ch „ . „ 3,*>"
Roastbief . „ 3,00 „ -f»
Lappen, gehakt, paal et,, 2,00 „t"
Kianstufe, borst „ 2,00 „ -i"«
Beenderen „0,19 „Or

Het ia verboden hel vleesch onder aniWj'
,r de bovengenoemde te t*

koopen, Rolladejj wogen niet worden tv.
kocht eu voor thuisbezorgen oï verpakk**»

ge n verhooging in .rekening

Buraaateeslar an Wethouders m Amstardatf^

IPlantage Schouwburg I
(COLNOT <5 POONS)

Fransche Laan. Tel. 5512 «*«■
iSSF"" Zaal en Koffiekamers zijn door het
„Qroot Tooneel" geheel -^erestaureeaÉL,
N. V. „Groot Tooneel"
Directie: Gerard Arbou3, Albert Y*£Dalsurn, Charles Gilhuijs, Coen HlssW*

en Jacq. Sluijters Jr.
Dinsdag 17 Scp?,, 8 uur prooi**-**

ÖÜJaiiö,^
Treurspel in 5 bedrijven van

William Shakespêare.
SCHITTERENa SEMOTaTEBB*3 '| Nieuwe Decors en CostumeS

| PRIJZEN VAM f 2.- TOT f O^jL

2 ÖE TRieUHE.



Laatste Oorlogsnieuws.
Heij Dultsohe le erbericht maafct nulüing,

♦Aa aa eerden tussahe» Ai-
wtlp on de Aisne, welke over hei) algemeen
üMnkien.

Oise en Aisne veiroverden doFrans h-mi c>o:i Apenberg; zij maa' ten pl.m.500 gevangene**

Dal.aehe vliegtuigen deden een aanval op
ele slacb 1 offers, materieele schade.

He- V rnerikaatnsche l-^erbc! lv.it meldt Ame-
votrderinken op den lmVc-

de Moezel.

Vorderingen der Franschen.
Parijs, 1G Sept., 's avonds, lp den loop

vn;; don dag* hebben de Fraïischen hunuö
aanvallen in den streek ten Noord-Ocateiv
en Oo<!>* i van Ganc-,*. voortgezet. Ondanks,
den door de Diiittcbcvs geboden tegen-
stand, ,iija .ij ongeveer 1 K.M over een
front vau 1 K.M. yoortgerukt.

Wij hc!;b:'*.i opnieuw 600 gevangenen ge-i
«naakt. Twee kanonnen \nn 105 ni.M. z'jn
in onze banden gebleven.

Op I ei- overige front ceDeiude uiets vau
\letcekeni3.

GEMENGDEBERICHTEN.

De Oostenrijksche vredesnota.
Balie.r b'.eC1 in ecu rede tot. buit. n'uuid-

"jhe jouruaLsten gezegd, dat hij persooji-
liik in de (Jus;.urii; fcüne nota, niet do min-
b,) hoop ziat dat he. vredesdcol der geal-
lioerdeu zou worden bereikt.

iieutor meldt uit welingelichte kringen te
Londen dat de geallieerden da üosiourijkaeke
Rota a-undaciitig zullen overwegen Een con-
loreniio acht men overigens weinig nuttig,

üvex bepaalde punten vooral overeen-
stemming -wordt verkregen.

Amcrikaansch oordeel over de
vredesnota

De co irespondent van do Ass. Pröss"
fe Washington seint, dat het stajodpunt in

lijke kringen to Washington ten aan-
zien van hetOos^niijkseh-Hongaarsohovoox-
Btol tol het honden van vredesbesprekingen
aldus is.; „Oos.enr-jk begint to kraken en

rats vaa tijd te vermorsen met vredes-
Kepraat, dat nu erger dan nutteloos is, is
het nu do tijd om het de duchtigste slagen
toe ts brengen."
Al is er nog geenofficieel oommentaar over

bet Oostcnrijkeehe voorstel, in afwaehliing
vaa de ontvangst van den oliicieelen tekst,
kan met eeniig gezag worden gezegd^ dat
elke actie van de Vereenigde Staten plaats
zal hebben in overleg met de geallieerden.

Van ambtelijk© zijde wordt opgemerkt, dat
Voor zoover te oordcelen ls naar hetgeen in
do pers omrent het Oosienrijkschb aanbod
bekend is geworden, er hierop slechte een
antwoord kan zijn, n.l. president WHson'p
ulllif'ng in zijn ln April te Baltirnore ge-
houden rede: „Er is daarom voor ons tornar
eon ant,-voord mogelijk, geweld, geweld, tothet uiterste geweld zonder eenige beper-king."

De Duitsche pers over de Oosten-
rijkeche nota.

Naar aanleiding van het vredesvoorstel
van Oostenrijk-Hcngarij^, merkt de „Tagl.
feuends-b.au" op:

„De Oos'.enrijksehe r-egearing heelt hOi
nuttig or noodig gCiferdeeld, juist op ui
bogenblik een nie.iwe uit-nOKidiging tot Vre-
desonderhandelingen aan de Ententc-mogcnd-
heden te richten in den vorm van ten otu-
eieelo nota. Alle afwijzingen, welko^ derge-
lUe stappen der Centrale mogendheden van
■Jen kant der Entente tot dusverre ervaren
hebben, voor een deel In zeer kweisenlen
vorm, hebben het Oosieari.jkKehe^ kabinet
«raar het schijnt niet wijzer gemaakt.

Het is eenvoudig onbegrijpèlijK, welke mo-
tieven de OoSteairi'iksche re^cc-rïn,; er op dit
oogenblik toch wel toe hebber, kunnen bren-
gen, de poging van prins Sixtus thans of-
fiaeel to herhalen. Wij kunnen en willen
niet aannemen, dat in de K-eten van beweeg-
redenen, die daartoe leidden, de Oosten-
ïijksch-Pcoiïso'.ee* quaestio een rol beeft ge-
speeld

De „Voas Ztg.' oordeelt:
„In ie ler geval betreft bet bier een at-

4onderli'Ve daad, waarvoor alleen üos'.en-
Hjfe de verantwoordelijkheid Ive't re dragen.
In de iï";«shurgsche monarchie goloott men
Blaarbli'V- lik mat dit nieuwevredesaanbodtot
liet doei te geraken. "Wij kunnen dit gelooï
niet de le:i Wij a-ehten den weg, dien Oos-
tenr;! 1; hier bce:t ingeslagen Oir. tot den vle-

tte te geraken, noch nieuw, noch eigenaar-
lig, maar wel gevaarlijk "

Het I'erl Tae-cblatt' ir.eant:
„Wij vreezen dat aan dezen stap, «aar

het hier een ber>aa'd afzonderlijke daad vsn
iVce-ien betre.t, door de te*e 'partij motie*.en
tullen worden tcegescbreven, tüe de Enten-
te veeleer nog tot voortzetting van dVa oor-
log zullen nupen."

Do „Vorwiiris" zégt :
,eilet zou in 't geheel geen zin hebben,

te debatteeren over de oppoi'tuniteit vAnhet
Oo&töurijkschè voorstel Nu het gedaan le ,
zonder da-t de Duicsebe regeering het te, e-
li.jkertiïkl meedeed, blijft deze nieis ander.*!
over, dan er zich naderhand biej aan teelui-
ten. Dat is het eenige middel dm de scha-
delijke uitwerking te voorkomen en de goedo
daarentegen tot volle ontplooiing te brengen,
Tn de breedste lagen, dok van het Dit''t->'h3
volk, zal deze stap van Oostenrijk-Hongar!.;e
verwelkomd worden, en velerlei hoopvolle
verwachtingen zulten er aau;verbonden wor-
den, Tiet is dus noodzakelijk, Voer en voor-
barig vre-les-opt'niisme te éSVaarschWett.'Dooischuld van wcerszijJea zijn de vreSesW.eXrl-tttêringen torenhoog opgestapeld

De „Kreuzztg.'-* vreest, dat, te oiirJee^en
naar de verklaringen, tot dusverre dom** do
vijandelijke regeeir'fngen afg<*le.**d', ook mtè
nota vnn graaf Burlan, zooals zoovele ande-
re vyedesaanbiedlrjgen van do hand dervor-
bonden central© mogendheden, zonder uit-
werking oi resultaat zal blijven, ;a, dat zij
wellicht tot een tegenovergesteld resultaat
zal voeren."

FEUILLETON

Door duisternis tot licht.
Roman van FRIEDRICH SPIELHAGEN

56)
Bemperlein zweeg. Hij had zijn bril, dio

hoe langer hoe doffer geworden was, afge-
nomen, on veegde de glazen met een zijden
sakdoek af.- En wat is er van Christiaan geworden?
vroeg Frans.— Hij is op dit oogenblik professor inde
»ude talen aan een zeer beroemd Lyceum
lo België; zijn spraakkunst van" het Dori-
sche dialect heeft epoque gemaakt in de ge-
teerdo wereld. Eergisteren heb ik een briet
van hem ontvangen, zestien zijdjes groot.- En wat is er van den rok geworden?

Bophie.— Dio hmgt nog heden ais een dierbaar
aandenken in mijn kast, hernam Bemper-
Jpln, en zotte zijn bril weder op, terwijl hij
Sophie schalies toelachte; ja, en wat wilde
lk ook nog meer zeggen; hij past mij nog
even goed, als toentertijd; ik zou mij elk
oogjenbllk daarin kunnen vertoonen, zoo
me,ilaflron.w aan. de geloorwaardügheiflificzer
waaracjit^o gesohledenis mocht twijfelen.

"~ Wilt gij mij een genoegen doen, Eem-
par(Bo ? zeide Sophie op bijzonder ernstie-en
"oon. en zij slak heni hanr hand toe.

■" Ongetwijfeld, zei Bemperlein met vuur,
*&. «reen de hem toegestokan had,

— Laai u dan v(oor mrjn brui-toft geen
nieawen rok maken, maar kom ip. dienouden, waaraan zioh zee vele herinnerin-
gen knoopen.— Meent gij datj waarlijk ?— Twijfelt gij daaraan ?— Welnu good 1 zeide Bemperlein, en hijkuste Sopbio's hand; ik zal verschijnen inden rojk, dien ik bij mijn aanneming eigen-
handig heb gemaakt; zoo wil ikuwbraids-
jonkeir wezen.
liet drietal stond van hun koud avond-

eten op en begaf zich weder naeh* de pret-
tige wtoonkamcr, waar gopjiip thee zou
ze|ften, tetrwij'i Frans eens naar den Ge-
heimraad zou gaan kijken. Hij kwam terug
met de blijde tijding, dat papa voor het
eorsit sedert zijn eiejkte rusjig sliep ; de
bedjende, dte zoo lang bij hem geweest
was, zeide, dat hij spoedig was in slaap
gevallen, nadat hij nog eenigen tijd metgevouwen handen onsamenhangende woor-den had gepreveld.

Frans verzekerde, dat van nu aan de her-
stelling snel zou voorniijgaatn, en dat 'i Ac
beste hoop had op eene volkomene genezing.
Sorphlo omhelsde .en kuste bami voor dat
blijde bericht, en de heer Bemperlein ga" tekennen, dat hij van heden af behalve de vies
heiiUge Evangelisten nog eon zesr Onheillpen.
erkende eu vereerde, namelijk St. Franciscii;*.

Zij hadden zich oni het vuur geschaird.
De damp van het theestel ein do rook
der door de heeren aangestoken sigaren
steeg in dichte wolken op tot den Zeus
Olyjapius. die een Jnpi'er Xeaiu? was ge-

worden. Frans wa*"* in een zonderling opge-wekte stentrm-mg. Rophie zocht de oorzaakdaarvan in de blijdschap wegens ilestlge wending in de -ziekte"" des vaders,
doch eigenlijk Sproot die ereens anders uit
voort. Hot waö de zenuwachtige aandoe-ning, die zelfs de moedigste voor denvang van den strijd ondervindt, en Frans
gevoelde, Frans wist, dat de striid des le-vens nu eerst voor hem daadwerkelijk zouontbranden. Ilij had immers zeer groote
verplichtingen op zioh genomen, die voorzijn_ toekomst en die van Sophie de stfler-gewichtigste gevolgen konden hebben! Druk e■riet van heden af een groote verantwoor-delijkheid op zijn schouders 1 zag hij net
eensklaps dè zee, waarop het vaartuig vanzijn geluk dobberde, overal met gevaarlijkeklippen bezet, en zou hij niet altijd oenhelder hoofd, een moedig hairt, een va*-te
hand moeten hebben, om daar zonder ge-
vaar tusschendoor te sturen 1 Sophie ver-
moedde niet, wat er in naar geliefde om-
ging, toen zij, door Bemperlein daarin on-
dersteund, da toekomst op haar Wij», naar
haar smaak be,c<on af te schilderen — een
klein, bekoorlijk paradijs, vol vrede, rust
en zonneschijn.— Gij moet ook gaan trouwen, Be
13e 1 zeide zij.— Met Veel püeïzier, horre a-m deze ; als
gij mij slechts het hóofdvereisi-hie daartoe
bezorgt.— En wat is dat P— Een meisje, dat mij Ue" wil hebben,
en dat ik beminnen kan ,

—Ik zal er eens een voer u uitzo n,
.Bempertje. Ik ken uw smaak, en \e' .re-
'dea, hoe de toekomstige vrouw v n pro-
fessor Bemperlein wezen moet'— Daar bten ik toch nieuwsgierig r.a;;r ,

do lieer Bemperlein, die lachend ach-
terover in zijn stoel ging zitten.— Vooreerst, zeide Sophie, wat het uijer-
lijk aangar.t — gij hecht immers ook eenig
gewicht aan het uiterlijk, niet wasr, Betn-
pertje ?— Wel zeker, dat spreekt! antwoordd-3 Bem-
petriein met vuur.— Wel ma! dan mag uw aanstaande niet

■ grooC z-jn.— En waarom niet?— Omdat gij.zelf geen reus zijt, Be*;eper-
tje, en gij weet wel, gelijk zoekt gelijk. Ik
vermeen ook, dat zij bevallig en weh-cma-
nierd moet wezen, een lief klein po]
met donker haar en dito oogen. vli\
hendlg, vroolijk en levendig. Zijt gij tevre-
den?— Ulll, zeide do heer Bemper-lein; niet
kwaad, nogal aardig! en hce verder?— En wat haar vermogen l^-tre^t, zij mag
niet rijk zijn. Gij w-eet ze!--cr wel waarom?— Omdat ik 'toch niet weten zou, wat er
mede to doen?— Juist, dat bedoel ik. Heb ik.niet gelijk?— Volkomen. Maar verklaar mij ten s-otte
nog, waarom de bewuste dame, waarover j
wij spreken, juist bruin haar en bruine !
moet hebben.— -Zo© ver ik weet, heb lk ge?preken;

van donker haar en dito oogen, doch zoo gij
de voorkom aan de bruine kleur -_

Jk de Ve de heerBemperlein 5g verlegen; en waarom
zou ik daaraan de voorkeur geven?- Hoor eens, ,- hebt een kleun

en! dio zaak komt mij verdachtvoort
wat zegt gij er van Frans?"- Zeer verdacht, verzekerde Fr,t,s; iks'a
voor, dat de beschuldigde zoo scherp moge-
lijk worde ondervraagd, en gedwongen wor-
de tot oen openhartige en volledige bekenten-
nis.- Ja, lij meet biechten, alles . opbieclrten,
riep. het jolige meisje en i-lapte ln de han-
den; hij moet zioh verantwoorden c\(9r flipa
verraderlijken blos op zijn wangen. - Be-
klaagde! ik vraag u op uw geweten, kent
gij een dame met bruin haar en bruine
oogen?- Ja... maar. . juffrouw Söpnie'. dat zijn,
geen vragen, stotterde de heer Bemperlein,
d'ïo nog hooger blos kreeg.
- .' antwoord eleeh*s „ja"

of „ne r hebben wij niet noodig te
welen.- Nu dan; ja! zeide lachend de heer Be*»per!- Hebt gij ook aan d;e dame gedacht,toen wij bruin haaf en bruine oogen o*t>noemden? v

- Ja, antwoordde de heer n zseen oogenolik aarzelens.

Brazilië tegen Gostenrijk.
Te "Washington is Let b richt ontvangen,

dat Brazilië de diplomatieke Wrekkingen ir.et
Oostenirk heeft verbrokea e;i verklaard, dat
tusschen do beide landen de oorlüg3to"str.nd
bestaat.

Buitenland.
De ontwikkeling der industrie in

Zuid-Afrika
De Zuid-Afrikaanscke industrie heeft zich

tijdens dea oorlog belangrijk ontwikkeld. Op
het oogenblik is een kapitaal van ca. 46!^millioen P. St. in de indu-^rie gc'nteres-
saerd, behalve natuurlijk het in spoorwe-
gen, rrijnen en in den landbouw belegd ka-
pitaal. Er zijn thans 100.000 indnatéie-arbei-
tters met een jaarlijksch inkomen van 9 mil-
lioen P. St. De waarde der geproduceerda
artikelen wordt op 40 millêoen P. St. per
jaar geschat. Onder de aïetiwe indußbdeön
moeten genoemd worden do cementandnstrie,
de ruwijzer-fabiricage, looierijen en in 't bij-
zonder do schoeaindustrie. Een lnifohtóng tot
winnfng van looiafcof uit schors is ünNaial
in bedrijf. Het afval uit deze fabricage, datvroeger als waardeloos beschouwd werd,
woirdt thans gebruikt tot het verwerken vangrovo papiersoorten. Men stelt zidh ook veel
voor van de tfijóroducten van suikfer, zoo-
alla na'.oTt.

Het broodraatsoen in België
verhoogd

De „Belgischer Kurïer" meld** d»i vanZondag 15 September af heil broodrantsoenln het bezette gebied van België !. ver-
hoogd op 300 gram per dag, het meelrant-
soela voor lieden, dio zelf bekken, op 225
grom.

Nieuwe belastingen op steenkoleu
en suiker in Oostenrijk

üQp ünanciëele Commissie uit het Oosten.-rijjksehe Huis van Afgevaardigden hee.'t zichvereenigd met wetsvoorstellen in zake desteenkolen- en suiker-belastingen. Op steen-kolen zal, evenals in DuitsoblaiiJ, oen be-
lastin# van 20 lpCt. wordea gelogd*-welk or
opbrengst op I*o & 150 millioen Kronon.wordt geraamd. De suiken-accüjna zal met
Kr. 16 millioen ol totaal mei; de oude ac-
cijns 216 millioen Kronen.

Over een belasting op wijn, die een ver-
hooging der opbrengst van 14 tot j.12 mil-
lioen Kronen beoogt, worden nog besprekin-gen gevoerd. In agrarische kringen bestaattegen dit voorstel sterke oppositie.

De toestad in Turksstan
De „Isiveatia" brengt berichten uit Tasj-kent, volgons velLfc het, voorheen rijke Chi-wa door rooverbenden geheel verwoest is.Vele vluchtól&ngen bevinden zjoh in Alesan-droiwsk. Aan de gebeurilenïssan in Asjaha-

bad hebben de troepen van den Chan vanChiwa deelgenomen. Het proletariaat vanChiwa verwacht de aankomst de^e sovjet-troepen, om zich bij het gezag deri-ov-eis
aan te sluiten.

Over den toestand in Turkestan verklaarthet bal, dsit Merw door de soviet-troepen
bezet is. Bij Samarkant, den hooldzetol der
Engelsehen en Witte Gardisten, vinden ge-
vechten plaats* Bij Asjahabad hebben de En-
golsehe.i 15.000 man slaan, voor het mee-
reudeoi sepoy's uit Indië, die over Per/ië
en Afgilianisjan opgerukt zijn. De troepen
zijn echter vatbaar voor agitatie.

In Turkes&n i 3de bevolking geheel op
de hand der sovfiots. Zelfs de eaiir vanllu-
chara sleunt de Bolsjewiki, wier gezant
grooten invloied op hem heeK In Turke-
stan is veel land onbewerkt gebleven, naar,
ingevolge het gunstige weer is de oogst
toch goed. De Engelsohon voeren uit de be-
asette gebiedan koren on katoen naar Fer-
zlö en Afghanistan. De mijnbouw ontwik-
Helt zich goed. In geval van de moge'ij!,--

" heid van wareia-*oitiwisseiiiifi mei Rusland U
j de positie vam Turkestan ui-stekend.

Spanje en de Centralen
Vclgens een te.egram uit Weinen aan de.Lokei Anzeiger' wordt te Weonéa een be-rloht uit Madrid gepubliceerd, waarin deSpaanse!» ministor Oorlog verklaar l. "De Spaanscue nota aan Duitschland ver-dedigt de Spaansehe belangen od krachtiger

WiJZO dan dit in andere nota's 'fa ge3chied,maar de regeering i3 daarom niet van planto haar neutraliteita-politlek een veranderingte doop intreden. Nog =^it, deß^ zij Craan, de bctrekicmg-.n af te br-eken. De re-geering zal binnenkort mei verklaringenkO.men, om de publieke meening gerust ie'stel

Aanbiedingen van Duitschland aan België.
Lo.üuen, 1(J 6ept. Do bladen melden:Is aar mon gelooft. iieoft fle Duitsche re-geeanfi nan België voorstellen gedaan,,
*n''J ,z'i-,h,et PoUUeke en economischeonafbaiikelijklieid nU Uöu oorlog belooft*maa.* alleen nadat België vele -voorwaar*don ingewilligd l^S% m&& moet ooreep met nader aangeduid aantal jaren zijnha-rdelsveidr^en eiAooaomische tracfefi

«", Il°" f6l 00ll°S Het moetormidciel^jk onzij%worden. Het moet A*

S" om de Duifeche koloniën terugitifs \ Het moefc aaa öe menscl.en inSfï '?!" Voor Ll**^chland in 'de Vlanm-wïeenT" g^erd *hebten» *■*"»«■
ii*iiclx!achfci.ge voorstel, dat de BeMsrhe

Wborta. S^,^ herstel wordt ann-

3irftnwa 6rdeil *J*w*
cic be£ oteimd " iu

Ste
tde„on""doÜe

talrijker wordende i,T de "ortd*.,remi
geallieerden of tn luclltaaiivaßen van deSS^t^^^^emoei,

NederlandendeOorlog.

Detorpedeering „Koningin Regentes”

den eorvetten-katbein V X «w"-^ van
het Kederiandsclfe eW-^aUSeï-* YeriLlaart- üat
**#***'' den ben TPi—'fChaP

i
"KoJüm-Bla-door do duikboot U -^basis had. jST duik, ' 7el e, Krodm m

deerd door den luW?' Jerd «s^,nan-Pa>p!jß . «i-tenant ter zee 2e klaste
Tegenspraak.

hoofdfiota e uit Emden, 'onder kap. Krause!da*.bc Kede^andsiW ho^itlaatecbip i; 0-'rt^eseetot' door de U-toot 86. diehaar basis in Emden bad, op 6 Juni mlgetorpedeerd zou zijtt. Ue ,-.b(>ot -Bton don-der bevel van de:i tweeden luitenant l *nt, iar.lioe dekn onze "tegenstanders dergelijke be-SiaUtöu vorziaiien, blijk, in dit «e/al duide-lijk iipmut dat de U 86 kcxwol aito ge-noemde ofiïcier van hut laatst vau Mei totmidden Juni zich in de haven bevonden
De „Jean Paul” IJM 171 op een

mijn geloopen
Zo-adagmïddag kwam ta Umutden binnenue zeidoggw „Vier Gezusters Urn. 281, %auo© Oen.raile Visscherijmaaisckappij, schip-per Kuük, van Sahevenlngea, met do inede-deebng, dat de Umuider logger „JeanPaal ' lJm. 271, van do reederij M. B. (*s-sondorp te Umuidon met man eu muis ge-bleven was, zeer waarschijnlijk ten gevo'o-evan een mijqip-niipilolliling.
Omtrent dezo ramp vernam een corr. vande „Tel." het volgende: tjeide loggers wa-ren uitgerust en bemand voor do bariug-viseckerij. Den Uden Septemuer, toen beideschepen reeds ongeveer vijf weken reis had-den en zeer geringe vangst, werd de logger„Vier Gezusters'" lJm. 231 door een DuiL-sche duikboot aangehouden. De com--nauaantvan don onderzeeër maakte er scnipt*er Ku-hk op attent, dat hij ver m het versperdegeb.od was en dat hij daaruittcratondpoest

verdwijnen en 30 mijl Zuidoost moest keer-son. De schipper haastte zioh het roer tewenden. Ook de „Jean Paul", die rog ietsdieper in hot versperde- gebied was. ladeen waarschuwing gekregen. Of dezo nietzoo spoedig kon keeren weet men niet, docheven later klonk een waarschuwingsschotl;spoedig gevolgd door een tweede, dat eenstuk van den mast medenhm
De bemanning begaf zich ln de aeheeps-boot en zij schijnt den duikbootMiutaandamtte hebben kunnen overtuigen, dat zii zichniet opzettelijk in het versperde gebied be-vond, doch daarin door een vlio'euden stormgedreven waren, omdat zij geon macht had-den over het ledige schip. Zij mochten al-

thans, naar hun' schip terugkeeren, onder do
belofte, dat ook zij Zuidoost zonden koer-
sen om uit het versperde ge .dei te komen.
Dea nachts van Woensdag op Donderdag,
tusschen één en twee uur, toen de „Vier
G,c etsers-' z.aa bij boel 1 roods weer in
hot vrije gebied bevond, hoordo de ,waeh:-
man een -geweldige ontploffing op de plaats
waar- zich de „Jean PauF' bevond. Men
haastte zioh naar de plek van het onheil,
zocht, ook nog toen het daglicht aang3lro-
dag was, den omtrek af, doch vond van
den logger? of zijn bemantning niets terug
dan oen-deel van een harlcgaet. De I
met alle opivarenden was iv de
verdjweeeu.

Do bemanning bestond uit 13 koppen,
wnnr-ênder schipper Pronk mot dido zonen,
Van Urnuiden,. één van Vt-1-eroord en de
oVerigoa van Scheveningen. IJrnui-
den zeer ondier dea indruk vaa dezo faprp.
die aan. vier menscheni uit één gezin het
leven do opvarende Scl c-
vemngaré wsiren er vcrseheidcien uit één
gezkr.

Russische Telegrammen.
(Speciaalvoor„DeTribune”)

Loonsverhoogingen.
MOSKOU, 13 September (P.T.A.) Inden

raad der vo.l>scoiiii.ii;saris*;en werd een voor-
stel van eon loontoeslaig van 100 pCt. voor
alio arbeiders in dienst der sjwiei-repuüiiek
gedaan. Voorstel veordt gebaseerd op de
■noodzaieier.j.vhcld de minirriuniïoonen te ver-
hoogen om do begaande tegeasteilinisen ius-
achen verdienste cc*. varfaruiksmf.-n'imum op te
heflen. VolkscofU'.üJssariaat voor Arbeid en
Alruft-asch vakverbond zuliej. ontwerpover
taricten niake.;. Volksiwntoissariaat voor.
Financiën zal "t geheele voorstel no^ onder-
zoeken.

De „Matin”omgekocht?
De Bekenkairer van 't Commissariaat van

mtrdle bevindt zich in 't. bezit van
dooumeniten, die I>e\vijzen, da-t bet bekende
Frame-jbe blad „Matin" en zijn roedewerkers
Indertijd van de Zarenregeer'ng groote geld-
subu'.dies ontvingen. Dezo subsidies dienden
tot vergrooting vam het blad en zijn mcpisa-
verspreid'ng.

Financiëele contrôle.
Er' is ceal voliksoomimissariaaj georgani-

s erd tot wegrroniing der gebreken ia 't op-
stallen van financieel© afrekeningen en tot
ontdekking der misbruiken. Bij haar" arbeid
wordt dit ooinmissariaat van Rijkscontrole
ondera eund door de plaatselijke sowjets. Ont-
dekking van misbruiken e.i in 't algemeen
aU> r-evisiearbeid wordt uiterst streng en on-
verbiddelijk voivoerd.

Verbroedering.
In 't Don-rebel komen s'eels meer geval-

len van verbroedering voor tusschenkozsk-
kentlegfirfl en sowje'-troepen. Volgens uiting
van Dona'.a-nen Kraenow zelf wegerden 4
kozsf.-kenregiri'c-it'en velddip.ist en 3 andere
regimenten lïejen over naar de Bolsjcwikl
Kraenow erkent openlijk, dat 't arbeiders-
kozakkendom hem verlaat. In 't aige;ineen
vermeerderen de symptomen van verval van
Krasnows macht e.i spoedig hers'.cl der sow-
je.maelit is zeker.

Tolsioi.
Grooto ieosijen ler e -ra van Toialol'e na^re-

dnchtens zijn begonnen; zo zullen z«ven da-
gen duren. Bladen zijn vol artikelen over
To*sjoi, er wer'en vele vergaderingen met
voordriachl(etn ten voorlezingen gehouden. Da
theaVüs geven uitsluitend stukken van -ïoi-
stoi. Het volk bezoekt ijveTïg het Tolaoi-
museutn.

De naam van den grooten strijder v- or
vrijheid en waarheid te op aller lippen Oe
opbrengst komt deu hongerUjdenften ten
goede.

Volksantwikkeling.
Volkskommieffaris voor volksontwikkeling

'Lunatseharski he,*ft vóór zijn vertrek laÜ
OPetershurg met Gorki overeenkomst van
groote faeteekeinis nligesloten. Maxim Gorki
organiseert bij het commissariaatvoor vol s-
ontv. ikkcling de uitgave voor wöreldlitt r*-
iuur, die 260 boekdeehja van vertaald» bo-
ro'emde litteraire werken van de lte en lê'e
eeoiw zal onva-'en. Dalarenbovon worden
*2000 door kunstenaars geSJluEtereerde
werken uitgegeven, welke verbalen over het
laven der verschalende Europeesche -.
zullen bevatten. Bedaktie neemt Gorki als
verantwoorden*^ redakteur op zich
wel moet Gorki om misverstand te vermij-
den, -volgens algemeene principes van het
volkseoumussayiaat voor volksontwikkeling
beoordeeleu. In zijn onderhoud met den
volkscommissaris 'zeide Gorki dat de aaa-

op de leiders der Sovjetrepubliek l-orn
dwingen i!e leiders nader te Gorki
deed ook het vcoranl rider zijn en Luuat-
sckars'.u's leiding eten informatie tijdschrift Op
te richten om het Russische ca buiteulan*
*-cho publiek met resultaten dei* CuLuuront-

ling van do Sovjets vertrouwd te ma;
ken

Zaristische giftmoord.

Ons is' een geheime correspondentie van

den czaren-mini-jter in handen g cgeven.
Kan met zekerheid vastgesteld' worden, dat
dn czaristische regeering behalve gebruike-

den: ter doodhrenging Vanlen en massa-moord ook de rol van gift-
moordenaar spee'dc. Deze cojrespönèentie iituflschen czaristische minister v. buitenland-
sche zaken Iswolski, Czaristische rrVn's'e-rvan justitie Tschlcglowitow ca jninisterpre-
9ui int Stolypia gevoerd. DergdUjk slachtof-fer -was Jacob Tschernick, diio op beschik.king vaa den minisier door den agent Ochr*
na vergllti«d v.erd Tschernick was lid vaade sociaal-revolutionaire partij on werd be-schuldigd van. deelname- aan bekende expro*-priatie in Fon.irivy Peneulpk in 1906.

IN VOGELVLUCHT
Ofrijafc dat ei dan toch noginVet oog

dor regeèringki .. als ecu mcc-
i, waar lege. .. zijn

in ach* to ne
Alleen maar jammer dan ze nu pas op hetkoenen. Zoo lcu'.; de Oostenrijk*sebe regeejeing in iiaar . iOt de ©ja

deI&MJ vreiespxaa» c.licfel - »., ieder, .
Vol gung zijn alwpor»

loigvoerenden tcgeuova* de ï,
verpQichlt g^eanschappelijk to otndtërzöe-
ken, of het niet thans na zooveoi jaren

id gaan-
den, maar ojtbeslisten strrjd welke ge-

e verloop op eea vergelijk wijst, mo-
ik is aan de vxeesel'i|jke worsteling

eein e'ndé ;o maken.
Als ze vóór die worsteling eens aan die»pßohi gedacht had
Do menschiheid zal goed doen in dat be-rouw niet te gelooven. Ais de regeeïirrgen

do feane schoon zien trekken ze da lelijkweer ui; op roof en moord.Daarom» als de legers naar huis ziin, nielalleen op papier. Géén man en géén cent.Maar in werkeiiijkheid. Bij de indieningdeleerste oorlogsbegrootiug wei&ere het voling to betalen.
Dioa kant moet het uit.

Ertslagen ontdekt.
In het gouvernement Kursk groote erto-lagen met 5S procent rcetaalgehalte on-dekt.voor er.sbewerking komen daar aanweziga

turf en bruinkoollagen in aanmerking.Plaatselijke, vertegenwoordigers hebbenplanv
nen verdere orgaiiiseering in het leven «roepen. Reeds stappen gedaan om bouw vai
noogovenwerkeii te verwezen*! j-ken. De ar
beid zal zoo geleid worden dat reed* inbev
gin vaa voktude jaren cokes en n.eïaal
Voor verdere fabricatie ter beschikking ge-
et', ld wordt.

Invloed Staatscontrole.
Het voljkscoir(iii|B3aïiaa» voor staatscentrow

le treedt energiek op tegen nusbruiken ln de
iot-i*nalisi'ek cD andere misbruiken. Dit werk
wordt iv overeenstemming met de plaa'seüi-
ke Sovjets doorgevoerd Met geetrengbeia
wordt opgetredoei tegen hooge ambtenaren-
Dit opheden wordt zeox geprezen. Opmer-
kelijk is de indruk die de/.e geetrongbeii
overal maakt, ie neiging tot onwettelijk»
handelingen steeds kleiner. "Woekeraars gaan
op den loop. Nieuwe jnisbruikenSvanbuxeaSc
kraten in de kiem verstikt.

Tooneel.
Hollansche schouwburg.

j.Marconist." A'roolijk «-pel in3 bedrijven. H. v Weimes-<
kerken.

L'jn vooi'stellin^, waarvan bet grootet©
s'ioi'M Ko v. Djjk was en wat waar-
achtig niet de schuld yan den schrijver
is geweest, want aan bizondere geestig-
heid lijdt dit ..vioolijk t-pcl van de zee''nie";.;

Fei ma-.couUt — Fjerre Mols zag cc
gevaarlijk genoeg uit voor al 'die vrouwen-t
ha* ion — weet zijn tijd niet beter te ge-
braken dan fliit-part\jen op touw te z^f*
ten. Kei wordt zoo erg, dat in bet 2e
beilrij', temt na beart do geheele vro.l-
-wol'jkn paeiaèlciskolonie voorbij de hut
van do marcoüist flaéncerb. Het w-ov.d'i
een verwarde boel, want verschillende pa-
Ba,':ji*--. waa-eorder de ipcbtgenooteu der
flirtendo üaavj-s sluipen in bet late avond-i
uu,* naar het bovendek om dun marconist;
„eeo vliegje af te snoepen"; een warho-
pLo verwarring ontstaat-, welke echter ten|
slotre tolt ail'.T gex.oogen, wordt opgelost*,,

De geestigheid van v. Werme
in dit st.rk niet heel groot en het. s>.fr-
ees was dai ook grooicidcels te dankcui
aa-r van Dijk, wiens gulio, prestige Jacii
aanstekelijk werkte en lu;d publiek foms
schateren deed. Hij wevd teveiu dapper
bj^r.staaai door de anderen, welke, elk
na*!'* ve-eniogen meewerkte dit September.*
stuk genietbaar te maken.

iVEIISTKAETK,

(Wordt v-ervoiga.il
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De onafh. vakbeweging
moel anti-parlement.zijn.

Zondag hie.d de a'deelirig Ams.crdam dar
Landelijke Federa'.ie van Kewluiionaire Sö-
ciJLs.en een openbare vergadering in het
lokaal „Handwerkers Vriendenkring, waar
C. Kltsz on E. Bouwman het onder-
jrerp zouden bespreken: „De onaihankeliX-'eVakbeweging moes anti-pai*i©üi*cntair zijp..''

Dezo bijeenkomst, welke vrij goedbezocht
was, werd geopend door A. Langketnper ,
iie in zijn opemijagstwoo-rd betpogde» dat
ie noodzakelijkheid gebood lid to worden
Tan de Fel. Rev. Soó. De a'de-eiïng Am-
sterdam groeide ais kool,tienta!le)i leienkwa-
men zioh aanmel len, en volgens de ondor-
Tinding uit. de beWeging leek 't alsof de da-
gen van vroeó'er terugkwamen.

Na de^e inleiden!© woorden kreeg G. Kitsz
het woord.

Toen s**r. de ui.noodiging voor deze ver-
gadering kreeg, meende'hij eerst die uitnoo-
diging niet te aanvaarden, het stondbi.; ben
fttót, dat de onafhankelijke vakbeweging an-
ti-parlerreiitair wa^, daarover viel niet te
twisten, - nu hij gelezen heelt, de gratis-
advarféniie in de Arbeid veer dezo ver-
gadering, bemerkt hij dat do vergadering
toch heel noodig was. Men moet ook goed
zien dat door de poging de onafhankelijke
vakbeweging dienstbaar to maken aan het
parlementarisTi-e eon intemaüoaalo draad
loopt. Daarom zal spr. nog maar spreken,
Nu leest hij een ge'eel e der beginselverkla-
ring van het N.A-S. voor, waaruit hijcon-
cludert, dit de onafhankelijke valebeweging
is an-ti-parlemer.tair e*.i moet ook in de toe-
komst anti-pcrlelneitttair biliiven. 't Is spr.
opgevallen dat men in den laatsten tijd de
personen met de beweging vereenzelvigt, en
do daden vaa een per-soon worden de bewe-
ging aangerekend, 't word-t tijd dat daaraan
ea)n einde koi.nt. Merkwaardig vindt spr. ook
lat de olauBale „ongeacht politiek© ot gods-
öi"sns!ige overtuiging*, voorkomende in de
be-^nswlverklarlng van het N.A.9., altijd
wordt gebruikt door hen, die iets willen in-
voeren, 't Zou noodig zijn, dat debegirsel-
Terklacing in elk nummer van do vakbladen
voortkwam, dan zouden wo geon stukjes ol
brokken kriigon. Het staat voor spr. vast,
lat do onalia-ikalijk© vakbewe°*i**g antt-pax-
'enientaJr moet zHn en 't heet spr. verwon-
lerd, dat ds redaeftie van „de Arbeid*'' 't
tog wil doen voorkomen alsót daarover nos
fedebateerd zou moeten worden. Aandeheod«m de bec^TisefVerkbring kan de onnßian-
ketïjke vakbeweging

nietanders dan anti-parlementair
zijn.

marpver behoeit eigenlijk niet godabayeerd
ja worden, immeia wanneer in de begineei-
■♦leirklairing wordt gesproken dat niet zal
trord-en gegeven opdrdch.en voor rogaer.ngs-
Ucharnen, dan wil dat zeggen, dat de vak-
beweging anti-parleïirentair is, en 't komt er
dus maar op aan om te waken, dat opnieuw
'djie beg^riselverklaripg verkracht zal worcien.r gevaar is niet alleen voor Holland, ook

Engeland zijn pogingen gedaan, om de
pnathankelijke vakbeweging aan het pario-
ttaot te verbinden, pogingen daartoe zijn
aog onlangs verworpen. Ook CoraeUsssi
4*cmgt ln de Arboii" dusdanige pogingen
laar voren. En men weet dat Holland do
ipreeklprompit ia vaa l'ari>, on. Parijs dia
is van da internationale beweging. Al deze
pogingen zijn slechts bruggetjes om orer
oen rivier te komen.

Men w,*e. hoe -so:-.n>'igo beataurdera van het
tfiA.S. de ieden ca bestuurders van do on-
afnae 4,».ljke vtakorganisaliea afgeloopen zijn,
Wi ze voor de partij en de kandidaten te
ndnnen. En dan h-eet 't ln do „Arbeid" to-
gen o .oei je je mee. Maar -.vij
>ome.i het r.oVt toe to kijken dat de eoo-
lonnic'.e actie cdot in andere banen wordt
jebid. Tn plans 'lat het toegejuicht wordt,
lat wij de arbeiders inlichten, beweert mon
lat 't zaken zijn, db de onafhankelijke
vakorganisatie zelf aangaan, nwwr toen Koli-
bek bestuurder was -nu hel N.A.ö. sprak
Mj eens voor de stadenten voor de Vrj
Soctalisjische beweging en toen is er toch
ook n;et gwce^d geworden, waar bemoei je
te mee. En weit*: verschil was er? 'tKo.iigo
fcou zijn, dat Koithek voor dio spreekl>e*,ut
f25 kroag en lk thans niets.

Maar als mon dan zoo ongerust is, dat
■aderen degelijke onderwerpen als tfrans
gaan bespreken), wa*rc|B doet nion 't daa
ieif niet, b.v. in do Arbeid.

Spr. laakt vervol ena de houdünc: van de
redacle van „Ac Xr'eVl", welke er sle-hts
op uit wa=*, zoo-ls b.v. Lansink Jr.
om zieltjes te winnen voor zijn partij
on nu voor anderen hang is. Verder leest
epr. trit de brochure van Oh. Corncïissee*
„op weg va.r cou u'^oirwe maatschappij"
voor, hee dezo sclnrij.er oordeelt over de
kouding van de oaafliankelij'e vakbeweging
ten opalchie van het parlement, dat hij ge-
b.e als eea bj'trgejis inrichting verwerpt.

In Nedortand tracht men weder de ouaf-
h ii'ke vakbeweging een parlementaire
partij te do n worden, d.ar,oor 'verd da
S.F. opg rieb:, omdat men beg-osp dat do
9.P. nie*. dion imvloed op de onofiiaakelijko
vaWee-veg-ïii» kon uitoefenen.
Dagene wat in bo, bi wordt ge-

prol-eerd, trach*. men ook* hier t? doen, ca
airgozien ïuea vre&-l dit met de fed
niet te kunnen klairsiiclen, gaat men weer
naar den ouden weg om albrlieA bondies op
te ricfofen, waarin men hoopt, meer Invlcel
ta krijgen.

Wil meu me oen aan ac verklesingen, laat
nten dan. trachten wijziging te krijgen Inde

IVaglnselvoirklaring van bet N..VS. maar
soolang dat niet gebeurd, laat men dan zor-
gel dit do onafhankelijke vnkbeweglng ook

uitvoerißhetar-
tfkT'e in ..de Arbeid" naar aanle'dmgvan

Vergaderingen.
AAM KONDIGINGEN.

Kinderkoor „De Jonge Proletaar”
U wordt verzocht ;■ '-omen op de onaer»

bering as. Di gl7 SepfemberJ.9lB
\e % «t ü, I. Sptjk-*r. Prh*«a-

gracbt 304.
A°a*da : 1. Opening door den \p3rzrtkr.

2 Notulen v. dTsecretarir 3, k jaarUPseh
Tereïag v. d. c. 4. Ü *£

■» v d. PenndngmeesteT. 5. HaiSSf Voel* Rel - P*iod** al-
teeu-n van don voore.it r ca 2 Besiuurlere
*n verkiezing voor die <■ De be-

oret-na neemt ontsieg. - Ve rft-

tarn 8. Rondviaag
Hei Bet-tuur-

i dezo wr^adaeiagv om ten sloUe te kauxtr.
tot Ac^o conclusie:

Lo onafhankelijke vakbeweg.ug is aan de
„hand van hans Deginseivetrklaie^gliiie^piar-
„lome.itair, d,.s anti-parlementair,

„en daar er gpon aanieid.ng is gefeest
„om dre beg^uSOiVerkiaring niet te handha-
ven.

„moet ze atui-parlememair bijven.
t>pr. meent dat, bbjit de onaihaukeujke

vakbeweging niet aati-parleni.e.ite;ir, ze dan
s'eehis za. worden een sekte-organisatie,
welke op haar manier aan de ontvoogding
der arbeiders wil meewerken. En juist nu
is een alpe-no.ne proietariscae beweging zoo
hoog noodig.

aoo.; dus de Oiia'.haukeiijke vakbeweging,
on da-vr de vakbeweging door den alledaag-
schen strijd nictl in staat ls de arbeiders
voor hoogere belangen op te wekktan is
daarnaast noodig ecu revolutionaire sociabs-
trsche beweging, welke de arbeiders opwekt
en aanstuurt naar* het socialisme, naar het
verkrijgen van e.n socialistische samenle-
ving. (Applaus.)

(Slot volgt.)

De Russische Revolutie.
De gearresteerde diplomaten.

Vofeens een bericht van het blad „Mir'
is het lot van den gearresteerden Èngel-
sohea consul Lockhart, ca zijn tothet corps
diploinaluie behoorende medeplichtigen nog
niet bes.iSï. in Sowjet-kringea spreekt meu
vam eon ouder de geallieerde diplomaten
hoeKcbendo verwarring over zekere bereid-
wïKighelid der Enten e om de Sovjet-re^ee-
ring concesïLS te doen. Tot de quaestie
opgehelderd is, bijft Lockhart in arrest.

Naar wij vernemen is de bolsjowiki-gezant
te Londen, die daar naar wij ver.eden week
hebben gemeid, gevangen zat in de Brit-
ton-gevangenis, inmiddels op vrije voetea
gesteld.

Lenin naar Kiel
Volger-s de „Prawda'' heeft het presidium

van den oppersten econoinischen raad beslo-
ten Leain tot deelneming van de vTedeson-
(letf*aj]('lelir!gen mot de Oekrajne naar Klef
to zenden. Lenin kreeg opdraelrt de Rus-
s|soh-C>ek!rain'iDiehe, vred«ikiegatio n*te!idere-sultaieß der eeononeisc'.e conimiacde in Ber-
lijn bekend te maken.

Binnenland.
Het spoorwegongeluk te Weesp.
Zaterdagavond is in het O. L Vrouwe-

gasthuid de Belgische schilde.* 1 ai-aet, öie
bij het spoorwegongeUik -ee-vo.ul werd,over-
leden.

Kot aantal dooden wordt hierdoor op 42
gebracht, daar ook VrijdagaaJdag omüuur
eon lijk onder de puinhoopon werd vandaan
gehaald, dat tot nog toe nog niot herken J
is geworden.

Het officieele onderzoek.
Be door de regeering v*gc-:roldo Staata-

ConutUFsio, belast met i-.et instellen van.
een omvangrijk onderzoek naar do ramp,
ia haar arbeid reeds aap^o/an.eav -Ver-
schillende leden vin ,1e commi-'sie -hebben
zich 'aterda^ eu Zondig vau de 1 toestand
ter plaatse op de le.oo.,*ie gesteld.

Ctiaterun wareo oeulio ambicvi ca bczisj
niet iet- doen van zund-ro-ingen op ver-
sehrlie;ide diepten, teue.ad-) -100.
t'ckWr van vorsciülienaa iiu>.i»lei< zand
en veen, op de hoogte re Icuuvi vau do
boedaniyi'cid van deu i>o(Lui.

De laatste doodenSterkend.
Wy ontvingcu iicilcrt >au Ac. directie van

keu Wilhelmiuagasthuis do laatste opgave
vau do namen en voonpiausoir der doo-
den, waarvan de identiteit nog niet was.
vastgesteld. Het blokeu to ziju:

C. J. vaa O.ten, tiorrïdijk.
C. G. Gonitstu, "Ainer.-ifoorfc
Teebes, Winter?wi|k.

Een prettige burgervader
Ia eene vergadering van d.e bc* turen ven

de afdeelingen dier Liberale Unie, den Vrijz.-
ilt'.n Bomt en do S.D.A.P., te Oo**t- en te
v\«ii-3oub'.;i*s;, is -.on motie aangenomen,
waarin af e,ring wordt algesproken over
do houdieg van deu boTgemaaa'er d'-cr ge-
n.eeiile, deu beer P. S Bnteux, ln da laat-
ste raadsvergadering en waarbij besloten
werd bii don minister van Binnenl. Zav«n
en bi) den conunisaaria der Koningin te kla-
gen over de 3lordige manier, waarop de
but"gemeo*tfi* zijn ambt waarncöcat.

ie afdcel'uig der Unie verklaar Je boven-
dien den hcor C. Dauielde Sr, wethouder
van de gemeente, vervallen van zijn lid-
nwtttsebap vim Ve afdeeling. wegens diens
anti-Vrijzinnige beuling in dezelfde verga-
dering.

Waar onze suiker blijft
tn de e^r.sie zeven maanden van dit jaar

werd uit Nederland ,'entenaran
aan ruwe suiker uitgevoerd. Uien-van von-
i! -u 40.500 Centonaren hun veeg naar Duitsch-
land en 219900 t'cn\ nair Bógela-nd.
AMSTERDAM.

Jacht op vet.
Zondagavond oms'fereete 10 uur ia ffijdena

afwezigheid der bewonora ingebroskan in een
boter- en kaaswlukel Wyttenbachsiraat 16.
Een kelderruit werd ingedrukt. Uit den kel-
der wordt eea partij boter* en kaas ver-
mist.
De trambestuurders willen verkor-

ting van den arbeidstijd.
Oe vereeniging vaa U'ambcetuiirdera in Jdienst der gemeente A..3: :rdam „De Pion",

liad Vrijdagavond in Ud-éon' een vergade-
ring belegd, waarvan liet doel wa? pro;
ganda to maken voor den 7-urlgeu airhelds-

in i- inn de leden werd me- i
degedeeld, dm twee jaar geleden aan ren:

l en adres i 3gezonden om te komen
-lm 7-urigen a : Dit adres is fot

nu toe no,' met in behandeling gewest.
Da voorzitter der vereeniging, C. Proost,

opende de zeer draf; bezochte eergadering,
waarbij aanwezig ween ■'« raadsleden
E J. Abrahams, dr- I H I. Vos, 7.. üul-
den en Nolting.

Van een aohttioruni docioren waren s> in-
(jethieheiuigirigcn mei de gevoerde ao'.iebin- j

neugekomen.
De eerste spreker, dr B. 3/ Abrahams,

zal iet9 zegen over de noodzakelijke ver-
korting van den arbeidstijd voor de wagen-
bestiiurtlers.

In d« practijk — aldus spreker —■ Vor-
dert de arbeid van een trambestuurder psy.
chlsch méér dan andere arbeid. Zoolang de
wagembertuurders op dein wagen ziin, moe-
ten zij voortdurend oplettend aijn De-e in-
gespannen arbeid grijpt meestal ërnstt» hat
zenuwgestel van den bestuurder aan, die ten
slotte gaat lijden aaa overspanning

T«n slotte meent «preker, dat in het be-
lang van den dienst, van de veiligheid en
van de wagenbestuurders, het drle-ploegen-
stelsöl zal worden ingevoerd, teven» zal men
den wagenbeatuurder moeten laten zlttei ln
een stoel. Vervolgens zullen de rusttijden
moeten worden mtgebielii. (Daverend appl.)

Hierna verkreeg het raadslid dr. I. H. J.
Voa het woord, die, na gewezen te beob?n
op de buitengewoon zware taak van denwa-
getobestuurder, zijn sympathie betuigt met den
eisch van „De PionLr", welke eisen reeda
twee jaar geleden aan den Raad iskenbaar
gemaakt.

Ook deze s>reker aoht het wenschelijk,
dat bü de keuring de zoogenaamde psycho-
logie wordt aangewend om te weten, of de
betroïfen'e per-,oon de gesohikfheid bezit
voor het broep vaa wagenbestivurder.

Op liet ogenblik acht Spreker verkorting
van den arbeid dringend noodzakelijk. Er
mag niet neea gewacht worden. Spr. meent,
dat dit een groote verbetering van het be-
drijf zal beleekenen.

De voorzitter lichtte de eischen van de
„Pionier' technisch toe. Spr. betreurt het,
dat, terwijl bijna ieder de actie billükt, som-
mige organisaties, door partij-haat gedreven
den Raai hebben geadviseerd, afwijzend op
het adrc3 te bescbik-en.

Naar spr heeft kunnen berekenen, zal de
inwilliging van de gestelde eischen het tram-
bedrijf f 200,000 per -jaar kosten. Deze kos-
ten zouden. door een kleine verhooging Van
de tarieven kunnen worden gedekt.

Ton slotte verd met algemeene atemjonen
een motie aangenomen, waarin het gemeen-
tebestuur wordt verzocht zoo ap-iedig mo-
gelijk en 7-urigen arbeidsdag ln té voeren
ROTTERDAM.
De revolutionairen in hetparlement

Vrijdagavond 11. belegde de Rott. afd. eer
S.D.P. een openbare v rgadering over de
taak der nevolutionaiie £toe -dem in het par-
lement.

Tevens werd deze vergadering dienstbaar
gemaakt, om ook de Roti. aroeiders gele-
genheid te geven hun symphatie uit tespre-
von met onze strijdende Ruseisohe kamera
den.

Wij n k oo p zijn redo aanvangende, wijst
er op, dat bet zoo langzamerhand voor uearbejiders onmogelijk ia getworden ln deka-
pitalistische maatschappij f 3 leven. Zijkwij-
nen en gaan la-eerzaam dood.

Intusachen is het productiestelsel opge-
voerd tot zulk een hoos e, dat het onder an-
dere omstandigheden dé ganache menadhbeid
ontzaggelijk ten goede zou komen, terwijl
het nu diont tot vernietiging dormoaechen-

Oe arbadersklae-isö moet hieraan door
een daad eon einde gaan maken, zooals
in Rusland is gebeurd

Daar i 3 gebleken, dat de burgerlijk© klaag»
te zwak yraa, de maatschappij In a-and te
honden en nu fee.-ft het proletariaat de teu-
gela in handen genomen.

Uitvoerig toont hij aan, hoe de sociaal-
patriotten daar probceron de boel kapot te
i,- ;ala i, nadat eerst het Duitsche imperialis-
me de oorzaak is geweest van de 'groote
moei Ijkheden, waarin de Russische broeders
verkeereo ca nu ook het Enleri-, o-kapttaai

tracht de republiek in elkaar te trappen-
GpMkkig kan spr. er op wijzen, dat al

worden er soms personen getroffen, de gas-
ting, die ontstaan i3, het gevoel van vrij-
heid, dat er gekomen is, is onuitroeibaar-
Welnu, ook wii moeten iion weg oo en t.et
regiem dr reactie neerslaan

Dat kennen ;\e al'een, door onze afseVu-
wolijko onverschilligheid en laksheid al te

schudden en te gaan strijden, onzen Vak-
sLrljd, maar ook daar achter de strijd tegen
de gansoho burgeriijke klasse, de algemeens
maatschappelijke klassenstrijd.

En onze taak nu in het p&rlemeat is de e
strijd yooi* to bereiden, aan te vuren en te
slemen. Maar teu slobe is ook onze taak
uw taak En de eenige daad, om de maat-
schappij te ondermijnen is de stiik'.ngsdaad
Daarvoor hebbed tea «totte de heeraclien al-
leen maar re^oekt en ontzag-

r>och die daad moet spce.lig worden aan-
gevat, anders ia he'. te laat, dan komt de
tijd, dat we niet nier* kunnen, daar we te
uitgeput raken
Van Ravea " e 11 n zegt, ouze taak inhot parlement is ook, de tienduizenden ar-

beiders, ook hier iv Rotterdam, dieuog nooit
onze 3te.n gehoord hebben, de te doen hoo-

dig is lüerbii en ons werk zal er dea
te rnter effect om hebben, zegt spr., al3g*,j
ar'>es letrs op ons werk daar la en er kritiek
op oefent. Te meer uoodig ook Is het erop
te letten, omdat wo nu een nieuwe regeering
heb';-en, waarvan wij als arbeiders, abio'uut
niets hebben te verwachten

Wi.l achten het nu ook plicht de arge*re-
den ministers ter verantwoording te roepen.
Zii moeien komen voor can rechtbank van
het volk, om daar rekenschap af te leggen
van hun daden, waardoor zij ona Ui den
hongersnood hebben gestort-

-,, dat wei voorstellen,
doch de macht die bet verwezenlijken moot,:ce., van bet arbeidende vo*k zelf

Uitvoerig gaat 3,1* urn na, dat dit minis-
terie er een ia van de zwartste i cactie, door
enkele personen er uit nader te beöchou-
ven.

/oo de heer v Il.es e.n, nu we kennen
hem bier in znn kwaliteit als van
het Kon Nat Steunooi:

Hir wordt eenoemd een e.*h*e staató-soeia-
!i-:t- NTu, dat gelooven we wat. Want dat
staata-sx-'a'.isme le-.nen we °°,;- We zitten
er nu in. Het is bet soeial'sne in
fliemfl van de burgerblke staat. We zijn nu

ien aan e -,-nde periode vanden
wereldoorlog.

Vet einde kan tv.ee r'-ei zin-
Het kan komen, als het proletariaat van

rentraall en West-Europa het liusst=ehovoor-
volgf, wat we liopou, en waarvan

we naar do mate on/er krachten zullen mee'
ut. maar he! kan ook beslis: wor'e-,

n d>T twee machten de overwin-
nin; behaalt en dan zou het nog w*'
nen zijn, dat ons land door de mi-daden en-
ter bourgeoisie er nog in werd betrokken.

eeTmg zal geen neutrale politiek
<.-oU«n. Zelfs de Nieuwe Courant had Jonk-
lieer van Karnebeek liever niet als minister

van buitenlandifthe zaken gehad, omd-at hij
zoo prö-Duitsch la. Welnu eindigt 3pr, aan
zulk eem uitlating zien wij ten duidelijkste,
dat ook deze regeering een gevaaH is. Letten
wij dus scherp op. Tso slotte nam de ver-
gader".ng met algemeene stemmen de vol-
gende motie aan:

De openbare vergadering, gehouden te
Rotterdam op 18 Sept., bijeengeroepen door
de afd. van de S. D. P. aldaar.

gehoord de ulteenzeitting over het komplot
vap het internationale kapitaal tegen Lenia
en de Bolsieiwlki;

betuigt haar volle sympathie met de stjrij-
dende Russisohe kameraden;

spreekt haar groote afschuw uit) over de
ndsdadien van het kapitalisme, speciaal in
Ac laatste Ifijden tegen de vechilende Voor-
hoede rein het profletarlaat begaan,

roept alle revolutionaire arbeiders op zioh
solidair te verklaren met onze Russische
hroedora ln hun schoonen, doch moeilijken
strijd Voor het sooialisfne,

en hen moreeL zoowel als daadwerkelijk
te steunen, door van dit oogenblik af aan
den sirijd te^» het imperialisme onverzoen-
lijk te voeren.

Hondenslachterij ontdekt
ka het sousterain van pand 86 aan de

Vrouw-Jaunestrae-ï ls een bondenell&cl<teTllontdq'4. Een paaij hondanvleeeoh, 8 leven-de honden en Oen aantal slagersgereedscbap-
pen zijn ln beslag genomen. Tegen den be-
woner, A.' B. genaamd, is proces Verbaal
opgemaakt.

Distributienieuws.

Kaas. Van, U t/m. 21 Sept. op eiken
bon 595, 1 ons kaas.
Aardappelen. Van J 6t/m, 20Sept.op eiken, bon 59(7 1 KG. klelaardappelen.

Staking der musici uitgebreid
Zaterdagmorgen hebben de stakende musici

op bujn vergadering besloten nie-t meer poes
de Dfeecteunenbond te coniorearen. Met op
één na algemeene stemmjaa werd beslpijen
de *r.aklng uit te breiden tot allo lokalen,
behalve dia reeds toezegging deden, den
looneisoh in te willigen.

Dit zijn Restaurant Loos, het Apotlo-t-hea-
ter aan den Sohiedamschen dijk, De Heiop
den Binnenweg, Bioscoop (tezollighÊjd» café
Psohorr, ABtoriaHtKater, 'Tdjjterode, Korte
Hoogstraat en Café Fritaky,

Vftn den bond van Theater-personeel is be-
richt ontvangen, dat dit personeel da staking
zal steunen en tqgjen Maandag mede miate-
klng zal gaan.

De directie van het As(ioriarthoater heeft
haar bemiddeling in dit oonflic* aangeboden,
doob aangezien deze directie niet oupartl-
dig ia, zal de bemiddeling aSeohte ondervoorbehoud worden aanvaard.

De uitbreiding der staking zal, wanneer,
den Direoteurenbond geen bevrodagend ant-
woord zend, Zaterdagavond in werking tre-
den.

ZAANSTREEK
J, A. LAAN 

Te Bloemendaal is Zondagavond op 70-Ja-rlgen leeftijd overleden de heer J. A. Laan,
lid der Karate Kamer.

In 1872 associeerde hij zioh met da hee-
ren F. Bloemendaal en R. A. Laan, tot de
ürraa Bloemendaal en Laan, die mat vierwJndoUomolena en eon pelmolen aajiviog; ln-
18T6 de stooTOti'otpellerij „Hollaaaia" bouw-
de en ia 1881 de stoomolleslagerij „De Toe-
komst/" kocht.

Van 1876 tot 1906 was da heer Laan lidvan den gemeenteraad en eenige malenwet-houder van Wormerveer, van 1897 tot 1905
lid der Prov. Stalen van Noord-Holland ca
sindsdien lid van de Eerste Kamer,

Centrale slachtplasts
Door de gemeentebesturen van Aseendelfi,

Jüsp, Koog aan de Zaan, Krommenie, Uit-
geest, Westzaan, Wormer, Wijde Wormer,,
Zaandijk en Wormerveer la besloten tot den
bouw van een nieuwe centrale slachtplaats
met kanvoor, lnleverplaats voor vetenworst-
makerij. De oprichting en exploitatie wordt
door de desbetreffende d'iitolbutlelSÖrijven
bekostigd en er zal voor gezamenlijkereke-
ning gemeentelijke worst worden vervaar-digd.

Ingezonden.
Een vernietigd besluit.

Tot mijn spijt ontvang lk mijn Ingezonden
sf-ak van de «Tribune -redactie terug, met
het Vriendelijk verzoek, wegens plaatsge-
brek, mijn stufa lot circa de helft te bekor-
ten. Dus zal mjjn antwoord op „Het gezond
veirstand? teruggekeerd" van Dissel, zlfln in
telegram-slijl. [ |jj

Ik kom er goed af, want verdachtmaking
reken ik niet. Verdachtmaking bewijst zwak-
heid voor s'eohte zaak.

Dissel wist boe mijn opschrift lulden moest
want Mj ca Lanaink ontvingen evenals de
„Tribune"-redaa-fe een getypt exemplaar ter
opname in hune bladen „Het Bouwvak en
„De Arbeid", waaraan zij geen gevolg heb-
ber* gegeven; niettegenstaande de kwestie
daaT thnisbehoort. Fout door mij verbeterd.
Rest de zetter. Strulsvogal-politlek le Pen-
ningm. Dekker mij onbegrijpelijk. Notulen
commissie verg. 21-6-18 bewijzen het tegen-
deel. Brief is aan organisa-ies (e verzenden
roet naimen aller leien. M. C. te Haas, W.
O. Korper, J. Ph. Schutte, H. Dekker, Joh.
de Vries, kantteekening door Dekker voor-
genomen ap becijfering In brief; houdingvan
Dekker daarom zeer laf en Dissel heeft -hij
er in laten loopen. Cijfermateriaal van Dek-
ker, le peninlngm. N. L. raalos kant noch
wal. Volgens onze berekening gaal! 't glan-
zend.

Aangenomen ba=ils 200 leden, waarvan 25
pf't. w.-rkloos. Overschot contributie wan-
neer aan alle verplichting ls voWaan, vol-
gens grondslag L.F.v-B.A. p. 1. en p. w.
Ï0.10 — f r>.oo.

per jaar —f 780.00
Adm. 1 et. p. 1- en p.w. is per jaar — 1 104.00

per jaar totaal f 884.00

voor 500 leden geelt da. 12210-00
Voor maandblad per jaar t 600.00

overschot per jaar f 1710.00 wd
ie* beschikking komt voor te voeren pro»,
paganda. Dit is niet weerlegd en kan niaj
weerlegd wotrden. Dissel vraagt of ik nMI
begrijp dat de 5000 moderne leden de vruch?
ten zi:n van het aanpassingsvermogen Zeat
zeker begrijp ik dati maar voor ons is dj)
geen reden om de propaganda te verwaar»
loozon.

Ö bewaart, dat de grpet der L F- V
B. A., Ook ons sehlldersbedr'.ii ? te daiik9|is aan verwaarloozing arbeißerSiielatngen doof
moderne v*£*kbewey*,ing. Du9 wanner mo-
derne vakbeweging dit niet deed', zoud«4
wij, volgejja o, niet groe'en. Daarom juist
moeten wij Ac propaganda krachtiger voerdj
dan ooit, oih de schilders onafh. te prgajmeeereh Aanschouwelijk onderwij» wat ®\
krijgen, is voor on 3reden om dj te bei
nutten, een kr&ohdge agitatie onder onzt
vakgehooten te brengen.

Bt -wil oe L. F. f. p. A niet kleineer
ren, maftr dok niet ndjn hoofd Jn 't zaal
steken- 't Ia niet imjo eWhuÜd wanneer a
o» onaangenaam 19. Cijfers door nUi ge\
noemd van onafh georgardseerds schildert
dn authentiek, srtjn juist. Bewijzen inmij^
bezit. Vereeniglngskaa N, L, web niet al*
leen ledig, er Was schuld. N. L. was laifljj
geslagen. De voorz. Te Slaa dreigde ma
ontslag zoo geen verbetering kwam!!...,na
*pM\ï voor zoon huMroiublttg. Pbraiinkjiny
Deutekotm om dezelfde reden afgetreden nét
Ühlj 2Jf jaar naar beste weten ïlei zakea

bejheeird. Dat 't na beter Is, is logisch.
Vorig jaar Met 39 1., toen ik uit hetbuiieaj
latndl komende lid wordt. Door rusteloos
propaganda opgevoerd tot circa 250. Trof
dat was ie kas dit voorjaar nog ledig ej
is, er Veel te doen geweert op de Bloem»
gracht om een openbare Terg. voor N. Ta
té betalen. Wanneer N. L. hare munitie
te betalen. Waarneer N. L. hare munkil
moet afgeven, moet L.F.v. B.A. voor va*
dediging zorgen, toch logisch?!... Doet »H
dit niet dan trachten anderen dat te doelt.
De groei van 1700 leden voor de L.F.V.Bj
A heeft Beker waarde, maar lk wil ecMiderjj
aten. Dissel! daar gaat 't om. Onze 50a
moetietn 5000 worden. Schilders zijn doorcm
ders vaklieden moeilijk te bewerken. U weat
dat zelf wel, geef geen draai er aan maai
bdi-jan dat een speciale propaganda oude*
de schilders broodnoodig is. Cijfers Den
Haag en Eottexdam «eggen mij abaotuo^niets. In den Haag voor 20 jaar 180 leden.
80 man Voor Rotterdam belachelijk, zoo niet
treurig. Wat kant ge met de L.F.V.8.A,!
doen voor Soheepe- ca Rijtuigschilders, voo»
achaders werkzaam in 't transportbedrijf ca
bij partdouÜere n^tfl-cheppijenr Hoekoiuen
die tot macbta.'ormatie? Hebt ge weltrecht
te verlangen dat dia schilders speciaal in
uw fed. geoaganiseord zijn(

Deze oaiegorie*Sn omvatten meer vakgenoo»,
ten ais die welke ln het bouwbedrijf wea>
ken. Bestond voor hun eea organisatie»kon*
den zij met evenveel recht verlangen, at
staenn zij bulten het bouwbedtrijf, dat debouWj
vaksohtloers zioh hij hnn organiseerdein, ou»
dat bij werkloosheid daar een onderkomajj
veel gezocht en gevonden wordt. Was na
onze federatie tot stand gekomen, lon/
den wij alle sohilders-categorie»
omvatten. Aangesloten bij N.A.B. komen wij
tot grootat mogelijke en berefla>are macht*
tmJtpïodlTn^.

Dflasel maakt zich niet ongerust omdat,,ba
gezond verstand"? ia teruggekeerd. D* tijd
zal on» leeraa wie over gezond terstanfl
besohijkte. Bc vreea echnter dat dietijd heen
gaal ten nadeale der schilders ln 't alge-
meen om hun onafh. te organiseeren. Onze
TOjStjgenooian moeten uit dea modernenbondi
ook daar Ia ons terrein om leden te win-
nen, ü merkt datt lk niet bKnd benvoor d<
feiten. Over uwe sommatie om klachten w
noemen stap lk hoen.

In onze H.H. verg. noeraide n ze kWn (
cohtor völe kiemen vormen één groote. AU,
het de sohdMera betrof was er op deBloem»
gracht bijna nooit iemand thuis. Ja,wij héb»
ben enkele aantallen van „Het bouwvak ge-
had fc* verspreiding, maar lk zeg udatdU
Voor schildert tw^ijïeiacJiÖg p<ropagajiüa-ma-
terlaal ia. Of ik al ot niet competent benf
zooals u in t be^n van uw artikel vrieaj
delljk opmerkt, laat lk ter beoordeelling aaiaanleren.

tntnssclien kam. groetend,
JOZ. DE VRIEft,

Sohae)Miiansliraait 31 til, Amst

ADVERTEMT.EH. '
GRAND THEATRE, Amstelstr.

N. V. „TOONEELVEREEIHGIfIQ",
HEIJERMANS, MUSCH HN VAN DER HOR3T.

Dlnsd., Woensd., Donderd.v Vrtjd.,
AANVANO. 8 UUR t

16e, 17e, 18e, 19e i

SÜIKERFREULE
Blijspel in 3 bedr. van H. van Wermeskerken,
Sohrijwer wan „TROPEBAOEL".

Regie: JAN MUSCH.
Suikerfreule . . Mevr. E. de Bobr-v. Rij*

STADSSCHOUWBURG
N.V. „TOONEELVEREENIGIHG".

HEIJERMANS, MUSCH en VANDER HORST
Donderdag, 19 September, 8' 4 uur»

BOVEN
MENSCHELIJKE

KRACHT.
In 2 bedrijven van Björnson.

Regie: HERMAN HEIJBRMANS.
Medewerking van de Zangvereen,

„Oe Stem des Volks",

A/WOR en HYMEN.
Een boekvan deL,leide en denEcht. Raadgevingen, waarschuwing**

lijdtafeis etc. door Dr. H. L. BATENBURG, met 20 platea, 23e druk. 'tßeste en uitvoerig»"
werk op dit gebied. Prijs f I.—Liefde, Huwelijk en Godsdienst, door Dr.M.H.J. SCHOENMAKER*2 boeken. Prijs te zamen f 0.75.

Wat Vrouwen en Volwassen Meisjes wel eens ■at-soaS*»'*welen. Verhandeling over geslachtsziekten, door Dr. CH. BURLAREAUX, bewerkt doo»
EDO FIMMEN. Prijs f 0.50.

De 4 boeken te samen besteld leveren wij voor f 1.50 Alles fr. thuis (postw. of legela.'
Boekhandel „EXCELSIOR", Van BeuninpenaSein 13, Amsterdam,
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