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Kiel,Harskampen
Gen. Snijdera.

„TTe. V.'_'* lijUt wel gak'
, Het lelt d<-t do enpetbaréiiebbet uit _.-_-

J"c_ U arVctreleu en do minister v«noorlog
.lic.!.. bo 10l ton g—laan Leeft, doet hot

-"awea van. ploizler on overstuur Van
vorrftssing begaat bot de Btomir.l cll met-.
. Oeien van letters aan do kop van dc krant
"boven een hooMinrtikol da woorden: „"-et
ï»i1i. ar.i a m o verBl a g c n" to za ton.

Men gelooft zijn oogen nie'*, a's won dat
ca ir.cn vraagt ziol» at oï dien dag

haas bij „bet Volk." soms eea kw".
de krant hooit opgemaakt.

«tic. Lie-gt'' is zoo eerlijk „ i_M*-aen,
JLet de _-_■"__ bij hot „a.h.orca van al dal
i*cuvrs zijn verba.iag niet vcr__C_l tevor-

>t ca probeert zcl'a niet te b-tóogen,
.at Snijders on Allïa-g von G._3_u voor
Tro-üatra op do loop zija gorjaa

Het was ir., and—- een ge/.ieli, _.i__ in
«He. Kamer!

Alle suiootcn *__.__L.Ubo- van aolirik toea
i-e 4. uokratio-daar sr.oo maar op eens met
sakken tegelijk in de Eau er .tri neergf-
*_-e_.
P-s «oen men casi beetje bek—ren was ,

Wfluie. lulde bravo, van do ba_k._ der

. des volks-)
'a Arends, tb—is, bij d< h——eo. do

■e-a' berjrep-i__t zo er o"genlijk ._-
-ren i.geloopea.

Het li'r-kariipo'-.oer, de 00-*__B_ ?
-__-_3.
In Kiel, la H__.uig weid do r:&>

hen, kwamea het volt Cn de col I'■ o
"tot Bt___g ca ge.vapond ver. o'! Dot, in
"-"■>-, vrtri ecu oppers.icier ne-gea
en Irie-r, in bet nuag'e, zakte van se',rik
«to OPPERBEYELHEBBEB in -c__-_.

T)a-rain en om geen andere reden kwam
toen Aa stroom vßja beloften los! Be
-ie naar het Duits—h. Voorbeeld van voor
t-Uge weken, don gang dor ge*-_*"_l_a-

i'r.i dow* bet op bovolinvoc-
-vat dosiiüCTdiie-vaa-liooger-h'-id.

v. L.

Amsterdamsch Nieuws.

Nieuwe molkregelingv. Amsterdam
IN—ar wij Vernemen zal to Arrs.ordam do

-Jeuwi geélng; wat dc ge.ne_ttto_ijl,e
. lèUoerrtrallein botrcll, Woensdag 13 Noveni-
her eoü aanvang nemen.

Met ingang vau dien dae-urn zal dus al_o_
alvcr.irs ia Consumptie te won"

bracht, aan do door hot *" e=»L.inraan-
entralaa moeten wordtjn afgc-

i.
! Da resrciiiig van een en ander berust bij
.tien g-(_t"?i..elijlee_i gcaondhe-ia-ienst

Russ. Revolutie in Amsterdam herdacht
Geen drommen van duizendtallen opgekomen. Een beginvanstraatbetooging dientengevolge door razende

rabouwen uiteengeslagen.

Oud-Russischpoiitiegeweld bedreven vrouwen en
kinderen.

Vele partijgenootenafschuwelijk mishandeld. Enkele
ernstig gewond.

Dat rijn* nu de wereldschokkende
gebeurtenissen in Holland. Terwijl de
Revolutie verrijst in bijkans alle deelen
van Europa, terwijl de Bourgeoisie in
dit land in een paniek stemming ver-
keert en met de meest opportunistische
systeemloosheid al schipperend allerlei
„„emokratische" manoeuvres uitvoert,
suft liel proletariaat voort op de oude
wijze. ■*_. officieren zijn bang voor de
soldaten, de bourgeoisie is bang voor
het proletariaat — maar och hemel, die
angsf" is helaas ongegrond. Sabelslee-
pers, bankroetiers en woekeraars, ge
kunt gerust zijn.*,

Oe kunt voorloopig nog bouwen op
uw slaven, ge hoeft voorloopig nog
niet te vreezen voor uw soldaten. En
bovenal, ge moogt rekenen op uw
duivelstoejagers, uw politie.

Gisterenavond hadden zich in Am-
sterdam een paar honderd menschen

■ verzameld ■ om de revolutie in Rusland;
j het eenjarig feest der Roode Republiek
te herdenken.

Het verslag van deze vergadering
I laten wij hieronder volgen, echter wij
1 willen aan wat na die vergadering ge-
beurde eerst de aandacht wijden.

Toen is namelijk door de rabauwen
van demokraüsch Amsterdam oud-rus-
sisch huisgehouden.

Na afbop der vergadering werd op
voorsiel van een der aanwezigen besloten
fe d-.monstreeren. Met Mevr. Holst en
Mevr. Koomatis-Timmer aan de spits
trok het troepje ongewapende arbeiders
en arbeidersvrouwen langs de gracht.
Bij de eerste de beste brug verschenen
plotseling een massa politieagenten bijna
evenveel in aantal als de betoogers.
Zij sloegen de betoogers uit elkaar.

Een drietal van onze partijgenooten
werden hierbij min of meer ernstig ge-
wond, en een tweetal vrouwen ergerlijk
mishandeld. Een partijgenoot werd ge-
arresteerd.

Onder den kreet: „Leve Liebknecht!
Aansluiten ! trachtte Mevr. Roland Holst
(die blijkbaar met opzet ontzien werd
door de rabauwen van Wibaut, daar
men haar. niet gevangen nam) de be-
toogers bijeen te houden. Alle pogingen
hiertoe mochten niet slagen. Ook Mevr.
Roland Holst werd met een gummislok
getroffen.

Wij werden uiteengeslagen.
Als voorbeeld van het optreden van

Teüegen-Wibaut's rabauwengespuis nog
alleen dit: eenige partijgenooten, die

I een bloedend gewond kind een winkel
binnendroegen, werden op de stoep en
in de deur van dien winkel door een
heele bende politie minutenlang met
sabel en gummistok geslagen. Om te
onthouden. De beurt der mishandelde
proletari.rs komt ook!

Zoo werd deze poging, deze zwakke
poging van arbeiders

die hun plicht wilden doen
in dezen tijd, verijdeld

Dit is een schandvlek meer op het
demokratische regiem van Amsterdam,
op het regiem van Teilegen en zijn
sociaal-patriottisches econdanten, de Wi-
bauts, etc.

Het is echter tevens een maning aan
de duizenden arbeiders in dit suffige
land die doof en blind voorthollen in
hun alledaagsche gangetje, die noch
iets hooren. noch '«.s zien van den

laaienden gloed der revolutie, die van-
uit het oosten onze grenzen nadert,Zal het dan in dit land altijd zoo
ijselijk rustig blijven?

Arbeiders en soldaten het is tijd. Er
moeten daden gebeuren. Het gewapende
en ongewapende proletariaat moet in-
grijpen. De politie, die evenals de
bourgeoisie thans bezorgd is voor haar
positie, mag de volksmassa niet langer
terroriseeren.

Proletariaat, ken uw macht!
Va-ter.

De vergadering.
I*.rjf!t -1-*ri, ca el herdacht de- l.*. So_.

Vrouw-i«-_i. ia .«jr-»_i_lng met _. S.L-P.. riisg ia ,Jia__
kors s "-ng" dea et».-.e.i '_ard_gder

si*». li.ait.achc R.votu... Lo
vc v do

s-aa-l o_tb__«en. Wel zeg men iiiv-._c-.ii
iii. «.'.o
„ffillo" ra banven. Waarvoor «lic bier wa-
ren, 'i

Do .aal ia jxc. pal V.r-
sierd.

___"_ Koomans—Timmer ojjcb... woord tering,
ter licrelenKing vau de ■■: v,t .el >

■

het . v_n herinneringis,
zij, d_s __1 < ■ n zijn. oui

gaan etra.en ia. "-"-ten uit, huizen.in ca
t uit, om te g«au brengen de ..."■
van den op-.t.r__, in do gß_»_nnen

van het proletariaat. Zij heet namens de
S.D-P. ca do Kov. Soc. Vrouwenbond dn
aamv<.._iyei_ welxom (.applaus.)', /.ij"»"><ft
het woord aan Sternheim, die. een voor.

it zal houden uit Ge_chteri van Van,
en Herman . Gorlr. ■- Ademloos

ren do a -i ca riim appl'
n dank.

Mevrouw Sa___-_-_s--."-»*-U«-r -dngt
eenige lietteren, »*»_. van M-OCl—__c—n en

st; zij zingt gloedvol oa wordt _o r
Csis'eluk I

Het woord S_ lii.m.a aan mevrouw Ko -land Ito iet, die i et applaus wordt i_s>
stroet.

Toen ik in <!<» staa _ kwam, ikieta
bizdaders lo zullen ""icn aan. do g.zi
dor arbeiders ca vnou-ven, er /Mica wol-
overal g_rcl_.£f_» verspreid woTdei, hod.n,
meende _■_, mnr.r ik heb ne v«.-»ia"..

Nu Kiol en Br f men en Hamburg
roe d s in de wacht zij n van do «r-
-beider»! Na hctl o n .1 o rovolnii-
oq!e in Duit.ebland zij n intr e c'o
doet, kan ik n'o- _al-__, mijn teburstel-
iii! . uit ies 8,0r.«n over de Holland..

fee_ dg, op ___u_
i d. . voort.-1--» ion, in dof-

Spr. ze»gt da* -J gewild heelt, datditcou
end za] zijn, wanneer er ooit redon

is geweest voor een feo_t, dan is hot nu.
Al te zwart heelt °P _ gedrukt de zorg
van het dagelij-sch brood, a_ gjj r.x-er
had gefel op dat groote licht in 't o
dftn haclf. gij méér s -ijd, meer moed gehad,
Gij behoeft niet to blijven de ellendige sla-
ven, die gij in dit land en in zooveel an-
dere landen nog _tl_ Dio Russ's.he man.
non on vrouwen waren mannen en vrouwen
als gij, maar zij hadden geleerd dat do
massa door demon-tralie en sta.l_.tg, zon-
der to vragen naarde offers, zich kun hart-ij.
dea.. Toen ra vier jaren oorlog der
verwilderd, do -_i__-_-!ege_3 ontwrieü wa-
ren on er goen gezag, poen orde meerwas,
toen namen do s_vjet3, de raden van arbei.
dcTS en soldften, do macht in handen.

Mevr. B. Holat wijst erop. wat do Bols-
jewiki !n dit eeca j*—f reeda gebracht Lob-
ben.

Net Communismeis op aard
geboren.

Zij gaat de historie van dea arbeider-i»
strijd in de verschillende landen na, wijst
er op lioe de sociaal-patriotten in allo landen
het proletariaat verraden hebben, en dat de

.tnljd va_ he-t prol-a. laai scheen v* i
"ver **_—"-) ti.idwi. Het is. o

cli wordt; at
land nog niet ej-erder is, dan ia dat do-
sopuld v. ii het Loti naat ;
ook vaa u! Die» Bi -ij ir

want ais .ze g-snn naar de
zo

Telegraafverbinding met
Duitschlandverbroken.

Van ho_e.ii.. ncirgcn at wcr.'en geen teic-
ou voor Bmlijn, Hamburg cri üre-

mon aaiiigtiitoitson, nofli vit die plftatsen ont-
Ukea is er r.os* g jrse.

i, welks ver*__}ing *-.' Bornbuxg c-_-
-tet t.

als vrije mannen en vrouwen
ze we erken voor de ge

s :i en voor _ wonlt _oi
t__gcn, he* '/uu de sewjets, die ln Ri

tfaaiv i do burgcTluLa ki
moord en brand

bourgeciöic (ansptreert _sei.
e'ite.

Do „ato

e*r dc schuld »" \ir.e_i-

der d<vu b« ■r.eet. d i
van Br__._*-_ow.k dol

oort-.'i woiedt nl in Aqze t:
dm vredo komt morg-a ot over—otlgen

"

is begonnen de intern, revolutie,
De .txijd i. ia aaetoebt,

volutï.» io Koor.!-J
het gellikkig, _at die cU-pperc, -
onze Liobknecbt vrij is

wite-u tl-1 hij zijn werk zal i
■

Friodrich Adler in Oostenrijk
se».'wijl, o nocdict, hij s rijden nu
zijn < r, die ala &

It "u~rustig
e wil lßterntUion-—l zich aai

o_ ik» i»--v|>!(itio te peeren, spr. wi_a_ er
op, dat ook do Holland oring het

reshap van do sov;
g terug i

ÜW » "—.__>-—£
Hollanidscho proletariaat zaltociatcn, dat hun
rc_eenng zal aanvailea do Bussisehe rc-so-

r gij biiji» len jn uw
ijkheid, dan -plec^i gij ver-

raad i \ oor do baccil van
do botejewjki sidderen alloro

ra's, dc mocrd-dei-iocratc-r., dc
ial-pa-

.
Ziet naar do fAlu.c:., zij enw^toproer, on. dadelijk krijgen zij wat lij vra-

verlof, eten etc.
ia lijd om do bourgeoisie de

tanden te laten zion. alleen de
proletarische republiek kan
onsvoldoon.
Hot wapon ie de staking, ik wü-

<lo dat mijn stam klonk a's eon baz.uic.
Staakt. arb«i _er.e en soldatos,

staakt arbeiders in gemeente-
dion-t, in dionst v. d. sp*oor-are-
gen.

In lic. vertrouwen dat de -'t.V. die wo
do etilte is voor de

in dat vertrouwen noodig ik u vit, to roe-

leve de sociale revolutie
internationaal!

De vergadering was zeer onder den in-
druk en toen uit do ve bc. voor-
ste, word ge-laan om te demonstreeren,word
dit a_p_?onon.en.

Waarna- n:c.-»_ do s'raat opging en i
oia_ist_Bc__e liederen aanhief.

Revolutie in Duitschland.
Berlijn neemt het woord.

Zoowel door banken te Amsterdam _U le
"sim is lerieht Ontvang-o, dit te Ber-

liin ernstige onlusten z'.ln uitgebroken. Oifi-
cieel zijn deze erielileo. noi* niet teve-tigd.
Vermoede!ijk is het hieru'u te v.rklarn, Aa,
ook n.et Berlijn het telegrafisch verkeer is
stopgezet

Volgen* de öuftsclio b'-iden wat'—i
K__fe_en ui_K__relde ma—regelen getrottoa om
elke rusiverstoiing te Berlijn te on'lertïr.ik-
ken. Op de kritieke punten .ar. militair»
pos.*, g-plaat-t.

De keizer weg of de meerderheids-
socialisten.

1 e-t in do Vor,
l. IJ. t.r me 1 - ziendo dat- boven bet hoo._ gr _it

staaa -en
t tot do -____«__ en do

ïenooten, waarin een po'ing wordt
a ora de ; tot sta_n to bron-
ca waai ivo -_lt__-i slappe

ca ook de. <> ver.', gestold: Aftreden
r on Kroonpriiia vóór Vrij-.. Ts op de-o e-...3h_a Vóór ot

op VriidagmitMag geen ..-vredig-»-—, an.
n, dan trc.icn do meerder.

!'ii nit do re-roering. .
In Beieren de republiek uitgeroepen.

'ben, 8 Nov. :
a tle m___—A.Ortaderm» op.,

de .-ca
a tot «}.n 41-

-, \.er_ de republiek.
pon.

loopen nacht verj^derdc <lela*4
n. tot. vlied

l'.ürt i. ,verd VetO
van M-nehen I_g

" 1 ■

.-air.Oe bat Dtti.. h _*s een «4 nsen.air»
ging . r ter ar!Wdera on solds... raad vnn ar.ieid.___i, a y_

t. boeren 't ai _ in ele-n 11-.eb. vai
;v. in den land.a_ . ei.

ren. 13 roorta_n eea ■ . voiks
; r»gt»n d« 't bet v.r.r uy t

" .0».
e nationale V—'«_.«.__{, go-o

-er door alle mond..- n-tón-i oi vr u.ven
zoo mtf.l It word n bt e*_gt.oepe_. _e.

ree-t aesn* Beleren wil _.uit_<*b
voor cm -.olse.enb n.l

Ü k üe'.n
:ht, voer n_ e-.

vr.v n. Voc_
luis wan

b i.
"' °*e zelis' va. het volk ce .nt

eea- -al lo vr ;■■'■ . v
elo g-en/e-n van ons

1 d n wa.i a
do tree., cn.c'.iiö,» te„e g 20.1d.-_

E-renzon.
eB

n Eftl e ■■ o*-sie v_*ze eea.
fti'n/.i n des

kt. ie ...lii. - per-
in wordt sgl Dg,

laten in di g <».
ren door mid " t-c*a «._, «da '

OE'icieron, <: , a*
ad, zul.

lea bun dier
Wij rekenen op di Ja r-ede»

ledel
ia ewa
vxl|:-ciJ. Al._ boarabteu blijven op hun

iok-i
'«" -an.

,
" boeren "/uV.cu tl. _:.

misklok-ii voe.r.'.u. I)o oude !_È_y-ftt- 1 stad zi da
vc ,-.-|

■

'' es van Mün-hen ! vet-,
trouw oi» bet g dat i_

" __-t__.-_.jko tijden wordt vo .
r-lpt allen modo, opdat da on.rr-.ijd_!

lijko omwenteling *.ol_ü_.n vred«3_eve__
plsisit- bebbo. s

In dozen tijd . --U». onzintiigon broedcf»
moord vc_-_.».«?lmwen v.*ij ai"©-» bet blocd-
..rg.e.ca. leder meo ,1 rooet heilig

s. Bewaar, uwe kalmte en «f—kt i.»*
'- aan dea opbouw van dc nieuwe v.'creld.
;- Do broederoorlog van de E_c_a__B___i Ü- voor Bei. re

Op don r -haim
3 is gegeven, z_! '.cid.r.rra . .:.b te.

ean eenheid worde. ï-,c!l,t- .8 Love do 'Bt.-:--_e r-sp*".bliek t_ Levo do vrede I
»- Leve de «s_Sj>pend. __*k! 1 v;,a aj-^

" werkzarnen f
Miineien, lAnAAagfiStüxnyr. J_ fl^-. _ «,4a

van 8 November 1918. .
Narnena den Kaa. vaa A__i__e»,

■* i-ollate-n an Boeren :-"T'RT « !.--___

Stuttgartin Opstand
Naar de „Bremer Zeitung" verneemt, l_:e!.

een d-l va» d« arbe_d___ u Stut((_*.t. voora.'

ond-T la-clrn van „Weg met dc 'dvnaat.o ! l
Leo do 1

werd «le in.te_i_g der sjocia-
Ir wotdt: -
nnd

Bijna den i-eheelen na.*ni'.ida-< bil 0.1 u_-
plein vo-sr

atol imzet. J-i■ ri roods \\.j;.cnh..d-
U het „Ks

-
I viiiK en dcleg.it'e. Politie en i_H.ulr.-n had-

APVER TEM T i E M.
J- i i ii

Gemeente Amsterdam,
DISTRIBUTSE VAM LE.EHSMIJ3ELES.
Op bon 12 van de Vleeschkaart Groen C

*-l Zalerda; 9 November veikrijgbaar _or-
'_-i gesteld een pond regeerinf-fsvisch. Voor
*>-'_, vcrkiijgbaar op bons uit het -inder-
Joekje, moeten niet worden ingeleverd de
"ons 20 tot en met 26, zooa!3 werd gepubli-
ceerd, doch de bons 21 tot en met 26 en bon
*9- Op bon 6 van dz vetdistribtttiekaart, welke
geldig is van 12 tot en met 22 November,«aa slecht» boter, margarine, of melange ver-
~*eger, worden onder overlegging van bon
W) uil het levensmiddelenboekje.

". Winkeliers die in aanmerking wenschen te
fOnien voor den verkoop van stokvisch en"ff'ng, kunnen zich wenden tot het Bureau
"""""kt.vezen, Keizers-Tracht 756, met opgave
*ai* de hoeveelheid die zij per weck wen-
kten ts ontvangen.
,^ --'...iiises.- Eo Weffmülefs vaa AnslMJaa.

KOOPT UW
REGEEBiNGSARTIKELEN

ün een der Winkels van>. VAN HEI IJIEI Uu



Ingezonden.
Verweer en aanvat.

IV.
DeTribune-Redactievóór de Entente

Ei udelijk 1 t
Eindelijk heeft mijn pogl;

tóea een jaar duurt, om d. rciaetio der
„Tribune* tot spieken gen. __.
eed gehad.

I'g redactie he_» ge-
doe- der Entenle. Lu het nummer van 20
iSepi J.l.

keti is -wel 'slechts voor het gie
tleee eea herhaling vaa wat zij vn
go_cgd heest, in eenigo ..T" v"-_
l'.c. 17, en kei '-.'t --«ni'n ala
teen i-S, tia r bei. allo
eu slee__ ecu tlanWc, iv de lucht han-
gende bewering '.±, i-a; bet isdau tocl-
ctsn antwoord aan mij-

het ie ook wol mot aan mij ger
l-oj? altijd wegen do reé-cia ecu ant-
wv.rd a..n m.j, haar partijgenoot, over
he. hs.'öid'.unt, het i__ siechts een _ anV-

J aan den redat „Isieuwo
. , dea burger-ijken demo-

kraat '
Wc. _s het niet gron ipieel,

rut Lei net op mijn : en in,
" het ia toch ten, zij hel daa liuuw.

en zijlelingsch, antwoord op mijn vraag.
i; «vaa reeds bezig, zooais ik i:i

ia cca ni uwe
lege do v - <--- >" n cver.le-.

i van do an_.-Dui-_.__e, pro-En'.en'..
.._ iv do laatst, vier jaren door

dgd, eu te bewijzen door do
i i uit de Tribuna z-_\e, dat ik

de we.ri.eiJ sprak.
Or.iier dio plaateen namen die uit do

„Tribune" van Leo. '1. een eer.te
iilnats in.

Maar na do redactie deze plat
ia_.lt t___ Lo..i_s togta rcij, dat »j
he. Joel der Vereenigde Staten
a-.ugcgo-.oa, nu lijkt Let mij beter t?r-
etond da rop eea aanval '.o doen, te
antwoorden. I

II; \o-u.ul daariéj h_. .
rerlactie in het liuinncr van 2'J
11 toevoegt, aan dat vaa Dcc _917_ en

ionw dte opmerkingen ala ____. £_è.
beo...

Do reJacöo zegt woordelijk: ..Tic.
josiiogs* en vredesdoel .der Centralen _
bat behoud van het Rijk, dat in don
k -)» van den oorlog is s_m_-g«~_-
lat lx_.aat, «ie enorme vesting van ds.
Nocn-i-s tot de Zwarte, JJaMscho en
Middeltandsche Zee.n, ja, zoo moge-j-
-tot do i'erzieche Goli

Wat et' mét do roet van do we.e.J
" irt, ia, uit eea oogpunt van hèt

iii».oeriali3i_is:h belang, bijzaak. Houden,
stij die vesting, dan zijn zij ii
vanjaar ai; «le.wereld .ren en .o
beheer-hen "„lieldlct het de "{Jn*_ jnothaai b&m_»
genootß. niet, di:, (d.w.z. het Lei'

liltt , VSO'V
gedurende de, tldoorlog, op

uiteen te deen vallen» io
3 ma en voor een Wijder, v i

irheerdtht. daa sta
baar bondgenooten cvoi tic», twintigj Ól
der.iz jaar b.oot aan gelijkheid,
ia, wï-tscbijnlijkb i eea aieuv,.
bot. ug

ei zou do W
ken, .erdeeld zijn in t\.
op els. gebied

i' Lu de :

'r .', e»r.s fcet Brits.he t

I.iJ._ — iOS'l DO. ::■■ icn --.... dat het _e.i trala
.■ aansluiting van cefl

' u do toes-eii-iset China) e
:':..e

. -.si de lioof-__-d__i::n, waarom do
deu _ü,.1 heeft aan

', met
do in-. * van dit vc

d' ..e-suoo.'_ «_., n. in een
er, ■_ e.i i _ ul_

It .bont. zi '.eer het
.o en te bi

op o'.*_i, maar hij zou inderdaad
aie.' kunnen zijn voor de Rijke-'.

dio er 'la domlneeren. bij I
ificn n*-_; Ster! er to Sta

i.il is l.et
«si volgens de roda-.a

I>U3 : alweer van "il. De
a voeren feilelijk ecu

Wen-j, ik bc-, eer dat,bier op vage.
' proletariaat ci_

wijze over het doel der Ver-
. ivordt, ca

s.cii op de.e wijzO vau het

ikou. i, «_lsit d a lelactio dit dool op
zóó dat

ut .va: ziet Bicn
bd ! t

De Vere?nig<Je Stalen, dj Lapitaü
tle -,oo'o bankiers en monopoluuen de.-

-s Staten en

in k.elae .ta^cn te ve
e,, to ma-en .

n én Sil "o P»- 1»--»- van
iiaeht) verrezen, het :>ioee

i moe! in lal -
ïtatea nd \ai:.

i aller _-üés cok __ar
naat, in vele deelen allesn. F*n er
itoat tv.-i 'i die _
DaiuAland, Frankrijk eu do :

c-Hongarije, Polen, don Bal-
. Hei. vaslel-tnd vaa E

e:u bel vaa -W-t Des : er b--fr
I'al over dat te-

gen de Viorötalgtle Staten opgew
!- En de Vereenigde Slaten bebben tlaa,

i als-zij met bol Eb§«teeho vr_-_d-
bilj-'cn _.amen-.eiken, do ab

over de v.eield.

I" J-.i-ii'j© doea d« Vemuigde StatentU»
e„.

ai-vool» brengen zij. een leger bü»
ecu,- niachtiger dan één op .de v, erell.
Daartüor nemen zij liet __-*_._üri3inë}&an.
Eu Saaivooï malen zij een vloot, op.
g6Yf-_-3cn tegen de waeLligdle' vloten
der wereld, ca tegen eenigo daai'vaa to

namen. Jin* da?_rvo r maken zij da ge-
heel- inrichllug der Vereenigde Stalen ,'
do opvoeding der jeugd enz-, militair .

i_n daarvan zegt de „Tr-bane" : D«
Vereenigde .talen voeren den oorlog om
het gevaar to voorko_.eu van nieuwen
oorlog, en daarvoor dient ook do _v» o*
rcldbond, dien zij zullen vormen.

IL. ia o. een geheel volk bezig zou
zijr aaa het maken- van dijken, dammen,
zeeweringen, poMers, kanalen, sluizen,
roosten.., éns., en men dan aan iemand)
zou vraisea, ivaarvoor" dient dit ailea ?
en bij zou antwoorden : o, het regent
hier v.el een. eea beetje.

Dit antwoord zon geen antwoord zijn,
het zou dienen om do wa>-rh«_id te ver-
bergen.

i_a zr.o te het ook mot het amtwootdl
doe redactie der „Tribune*',
Lo V. S. vo-T<_ feeën O-rlog slechts

om DniUchland .ai te weren Zy voeren
eea aanvalsoorlog.

i- j V s. willen met dezen oorlog de
dnuckt voor zich Dit blijkt uit ai

hun Jaden Zij mogen met hun woord.g
lie^ea ca haichj ca zooveel zij wi'.iea.
Uit hun daden bhjkt d'A.

En dezo bewering, dat de Vercenigdei. Dnitsehland -vUlen
-.»-"), ca een nie-ue .'.l voorkomen)
wordt gegeven zonder _-__£ bewys.

Zij te in sr.jt met de geueelo ontwik-
keling vaa het kapitalisme, d'le oz»
l.r, dat elke groote I i_cho Staat.
door do Steedé grooter wOrdchd'e m..'r-
waardo gedwongen wordi tot _.p.'
ds;, tot den aanval. Zij .Is iv strijd n.e.

■vat wij zien vau do politiek
aio andero graote Staten, maar zij wordt
geloven zone! 1. 6ónig bewijs üct bc-
ws,-, dat alle groote Stata, dus oo__
Amerika, e.n aanvalspbliiiek moeten
volfeea, hel) ik ia mijn-.
Ld in [..gegeven Ik heb ditdu.
niet nog een. te geven

Zie; gij, panygenooten, dat ik geiijk.
had, t..i ik zei, dat ds redac.o bet
W-ro doel.van»de Éntent3 Verbergt?

Eu hier-jp laat de reductie nu vd.gen:„I*iderdaad gaat het voor de . ereenig
de Staten niet op de eerste ol zelfs niet
op een belangrijke plaats om directe, oni

le zeggen grijpbare inipenall.
belangen, belanden dus van tcrr-.toria-

h_, ecoaomisetien oi tmanc.a len air.'
Yoigeua do redactfa der „Tribuno"

n do. \ e.' -staten dus niet ora
muflit in CJana, aan de rrüL. 't
ovsr japan, in Siberi. en Küs'.i'jïd Vol-

giUü do rejacco de.- „iriitnlo etr., a
de V* S. dus niet om huropain kleiie
stul-kea on '.taa.es to verde&icn, ca
d'-i.s'.relüisi' \v crekh_.aei.t to be-*-o'n-cn.

Kn ook uit. zonde.; era's bew.,..s 1.
Ze. ■ gij wei, partijgö-ioottn, dat ik

getij, bid, toen ik zei, dat iïe„ïi_b
-rie': het doel dej. ü.n.

rg-j ii--r lias s.e „')._
tiet i.sit alo-.n:*,jrv:al. ijjv.ra he.
aei.o '{ '

i

Wu-rt vergelijkt hiarmce i
het kwaad elat do redactie ge_
ven het Ij.

'"« K-at ■ | __ gt:
„1 ;.'. gaat. er ver Wilton ia

onr, de L___e voor ten
gevaar, dat hij in üe

Ira caeca ai-uwos -
.i (a-evoar z_cai a__ g hee» kan

worden ; dan toch ze __* veel
i Lo

Ja, waarin. Let weliieht mogoli_k zou
botsingen

dj machten to voorkomen Dit iei do
materieede grondslag wau_. p zijn -dcai-

i oorlogswaanzin Ur
hm -rapri

ken, d.o o >_■] een
ni van ontwikx.e.rag zou

kenen..."
„Di: i.e.iralali.,

niet minder in dan do mogelijühcid, bet
doel. da t.ap wereld te behoo
dea- vour oen vrec.eilu.a icatastroio, ai 3
dio zij au \ljr Jaar i____t dooi.taan"i

lia volgens de redacuo ia da aauvala
doel vaa \yusoa „hoo langer hoo

'J.el geworden \
o poliheko opiulo in sco E'..-o-

pe.iebe Ilij-:cu".
Partijgenooten J heb ik co veel

, toen ik. ;eei, dat de
_-i pro-Entente pohüok 't

Jt'ar ml 'ïli.er wordt met !n-
-n_ het uocl van he. Ea

rhWiöJua besproken
, nadat gezegd is, dat do

V. S. niet strijden om matorieele
adeV. S, ca van do
i, ja van allo tia-lii

[>a gezegd, dat door hen wi
eea nloawo kapita-lisliDehe wereldorde

tan kaa, waarin de groote b
sheven, ol goeddeels voor

ai Wt-rdcn 1.- wordt eea J...'"._";'si_s_no ai do
v_r_endigd, dat

!do gevolgen kaa iïeb.en al 3 da:
van Troeisti'a in do binnönla

Lln dat a11e.3 zonder e.n schijn vaa
Alleen als geloof.

Do redactie eier 'l.lbuno" is het
Lier Cc^i met aile ro.ormio.ca ca

n, met ailo valsehe jnariis-
lea ven bet slag Kautsky, met aile

i-itcn, met alle bcrgerliike demago-
gan 8 , Wilêoa, Czernis,

voa Badea, etc-, etc., en niet alle
o partijen dio na met do moge-

.id vau wereldbond en wereldvred e.
s beidero pogen to t-_ri. g_n.

He; loiisaehügslo volkebodr-g dat do
Wereld ooit zag, is begonnen. En de
..Tilbune,,' ciom... daarmee ln. En dit.

ali-8 word. in eea kieia yt.__.tm
van do „Tribun.' In Dea. 1017 even
terloops aangegeven.

En het wordt gegeven zonde. Ce»
van a_ge__eat. 2).

Dit ia in eirijd met alles wat do
Marxist-.-!*- theorie lot nu ioe oas li

Zie. gij wel, partijgenoofen, dat ik
gelijk bad, dat do redactie ,d<_ „Tribu-
ne" een pro-Entca'.e politiek gevcer.l
beet. en voeren moet, en zal moeT-en
blijven voeren Want wie dezo raaening

over* . het Ame/lkaansbeilie, le'. _":!nge____i_
en bet Eaien.c imperialisme heeft,' moet
dis imperaüsia. ook in do . prat
politiek, ook in do Kamer begiuisstigen.
Want al mogo bij ook inzien, dat net

tw.cn hei socialisme is, h_t is toch on-eindig'beier voor hem dan helDuitsche
I!_ heb dus aangetoond, dat alles wat

ik vaa do redactie zeide, juist was- Dat
z j over het doel der Entente vaag ie,
dat zij het Entente imperialisme stel;
boven het Duitsche, ca dat zij vóór he:
En e-ito imperiaLsme ia en moet zijn.

j_laar nu blijkt er odk ie.-:, andera.
Haar geheele houding ook in do bai-

nenlnndseho politiek ca ia do partij
wordt nu .iiieioijk.

Voor zoover zij zich niet door be-
geer e naar o_a_- --lii_e politieke aiaelr,
door begter.o naar et__n van do anti*
Duitsche elementen ia Holland
listen, kleino burgers der Telegraal enz),
het leiden, woord, dat ik daa

,'1 heb aoudt ik staande/, Het zij
zich lelden door haar valseuo én
het gcuc'.'lo Marxi_—_ indruischenio mee-
ningen over hét Engclsch-__m.rii-a8
imperialisme, dat vol__<_rei._«jud en we»

nu weli-li. mogelijk e
Het bliji-t du_r.u vea.'rwa zij al

h»'_ i _n nooit ac: tucisio fanpo-
reed.

net '.lijkt au zij do opjcshiovnn
en mij smoorde, ca au

vervolgde.
Hot blijk*, nu ;. zij niet naai- do

Z_mmO-.vaid-con_er.*atios wilde
liet b-.,M nu waarom s_ij op:: '

gea had tera 'ea do reis van t-cain'O a.
dcor lJuits_hiU-_.d naar Rusland.

liet blijkt nu waarom zii het üersns-
ky-Eroesiloll oi/o-isiel goedkeurde

Het biijr.t nn, dit het onwaar ü. a_3

Wijnkoop schrsj't, dat hij bet cas i..
met Leun. Lczo is even sterk tegen

: imperiajismen, Ce „'ir.bunc" o
e voor do i-utea'. "

l.e. bk.kt u.s waarom z'j poliü-k naeiv
.amtawerkt met Kolthe.. ia dc imj
li.t-_he vr;. _ : kn.

Het blijkt. n_ -waarom er een legen-
slrijdigheid is tnsEchea haar binnen- eu
naar ba sche politiek.

Het blijki nu waarom er een dubbel-
zinnigheid ie, eea twee
scliea haar óp-i-ion \oor do Bo.ls.ewïki
ca mar eigen buitcnlandiiche poli.iel:

t.__ blijl-t na wat er dub.olzinnig i=s
in naar politiek, ca wat daarsaa do
oorzaak

Het bii,;... na waarom zij in eo Ra-
lll'.r, in de >._<_<:-.__:iio . i;-...!;'.'... i_-u ..
«aan ni-. b..r_"-"i 1—
zii na jl do ... ---.M g e..

Het blijkt au waarom zij t-. i
. liet im, .fiahsme ln het binnenland

ade doen, als zij zoo voor.»
gaat

Het bliikt nu waarom zij dei.
het buitenland, van andere pro-e ariatca

dcCn, ali sf-i zo
gaas.

Hel blijkt nu WSarin _n \vaa_docr z.j
o ïevolutio in ..oi.rii. en iv Lui' pa,
dio n dan e.a

se-a tegel

komt alle-*, behalve dan door do
naar macht, door do

iiag, dat cio Entente politiek wcr._c»
lijk b dan de Dui_.he, eu

, en kaa Lcreileen, O.a-der Wilsons
lcüling, onder mg van het Arno-

: o.n ol'lo van .
1 een hooger stadium van ,

i.iveliisg . .enen', zooais u<s'
„T__lM.no ' zel.l zes-t.

D-t zit tle politiek der
„T-jitiu-o Cv déx S.iJ.f-

.rar-ijgenootea 1 Ik wis- dit iceds
Maar f_ wil e (Jee vage n v_

wan. er zijl. -' nog s;;;
m dc „ïr.bano niei uanvahen vó.ut;
ik verdere, uitgebreidere S n bad:
om op te bouwen. Üe redactie der „Tri-
bune' had haar in—.a-agen over

o punt altijd maar zeer vaag en
kon ca sjk gekemcr. chtig
e-.:. Dat kon goen goede di

Daai js:s le ik door &
"i do Entente do redactie er

it -> te breng m haar me_ai_gcn over het
ito-lanpec-i "■ en duidelijk

.over de mijne ro pl_al_ea.
Dat is mij niet gelui"»» ''<" ''"Jas. i

opzettelijk vaag en kort, ca ..
iientcn g bleven

Nu moet ;_. '»Eu van bes
en eek; ;. ':il °'■"-.'-

''.'"e.i* dat fo-li ' -l OM
meenlag le bewijzen.

Want eea ding staat nu va
Do politiek der „Tribune* is werke-

lijk pro-Ent_nto, en -_. moe* di; üisj
* Welnu kameraden, do mijne is dit

niet. ik bon evonzosr togen hot Du
aiü te^cn het Entente in_ ;. Ik

«f, dat do V S nan dea .oorlog
om Djl'^ehUi..- al to

". ca o:n eea *. td te seiea-
maar oia zeil te ki:_g--n dc ;■... Ea Engeland ook, ca do g

Eutenlo ook Ea dat zij in Lvv \
o:a dio te krijgen, even verdcrlulijk
voor het prolettaaaat ala Duitschland..

Ik gelooi ook niet, da", het do V. S.
gelukken zal c-n wöreldvrpdo ca volke-
renbond te sdeh-en.

Ik geloo" ook, dut dit streven
to o! onbewnsio hui*_hcl_rij is, ca dat
zij ha in het gele.l i»aet .egèören, juaap
dat zij willen en willen moeien nieuws

I ln.-riaHsiiie en na-uw.) be«apQnin« en

i nii_.weu oorlog. En dal zij dien zuikn
Lriigfn

Ik geioot ook, dal het Entente i_üpo-
rialiimo op uit oogenblik het grool
va:,r te voor jiet wcreldproiet-riaat;

Ik geloof ook dnt, tte het er op aan-
komt, een overgroot deel van u liet met
ffiii ca akt met re Tri one'' cen-. ;..oj
zijn

Welnu kameraden, ik vraag, dat gij
mij en anderen het necht geelt .om ia dei
„Tribune" vrijuit, en zonder door "VYi,,r_-

s gehinderd te worden, mijn n.
"* :_o.-ygc_3.

Dat gij mij ca bet recïït ca
do mogelijkheid geelt om in uo „Tribu-
ne" gelijkelijk en cvca\cet en evetn sterk
bade imperlalismen, én, a's de- Entente

gaat winnen, dat der Entente i:og
ta'rijker malen aan to valleniSlog beier ware het zeker als de j*c-
daelie zeil kaar dwaling nizag, en Voort-,
duicnd- gi.isj schrijven tegen do Entente»
en in do Kamer haar, evenals Duttsch»
land, nooit steunde. Daa zoudenwij ook
onmiddellijk weer eonsgezind zijn.

Want ailcea zóó, als het internationals
proletariaat, en dus ook bet Nederland-,
scho, beido imperialismen aanvalt, zal
het beido overwinnen.
_12_ Oct. 'IS. n. GCBTEK.

1) De lezer zal zich herinneren, da-
ik J.et met de bastrijding vaa het Duit-

door do redactie ge-
heel .eens ben.

"i) Ik 'zolf heb cok dia Opvatting n
gd in eea Iwintiglal bladzijdenvan.

mijn brochure over het Imperialismei.
Onderschrift van de Redactie.

E-Ci-Uin ala dj Vorige n..ile:i :
w_ op dit ricuwe, opgewonden > eseh' ij'
vau' Gorter in 'Do partijgenoolen zullen.. Men dlscu i
niet met tancer, partijgenoot ol

die begint a.e. kwade trouw en te-a-
-nenachtigheid to vei.nda»3.e-_n bij
nen, dio hij bestrijdt Ook dezen K.*_»r
l.sj't Gorter het Weer gepast gca'-ht,
Wijnkoop eenige malen psr.oonl.jk aan
to randen, nota bene, t.rwijl he!
artikel der KedacLe, waartegen hij polo-

.*, duidelijk cmd-i-Cekcnd was en
niet van Wijnkoop afkomstig. D/eze nat*
nier vau doen is zoo bene len allo kri-
tiek, loaeden alle fatsoen, da; wij s!oe.._
in do Êtomn.'ag van < ■ .ri.la-
ring, wat goen-Z'n. wil zegge»,oenr-er-

cntschuldlging vo r zijn seirag vi:_d n,
"Van da' ongelooflijk lich'.z ni.ig- wiji-,

waarop Gorio.' ook in dêzè stukke__ dj

igS',9 kwef-tia behandelt, vindt men";
in welhaast clko aSinëa ook hier weer do
voorbeelden. ïn dea aanvang schrijft aij,'
b.v zoo terloops dezo cnorini_c_t, ge-

el vr_n o.e.i groote crn\v. tendh-U-
-als s .-.overscte.tUi.g,. ü.t el.

in i;'é.r Sri ' van «__ 'nfr
van zijn — ...: in „(fe Tribune ver

a, do eer. e p]
waren, dio ia „do T" - e. dc
Entente het AAii hebben gezi n !

He: ia to hopen, dat de pau
doen blijken, wal zij van zulke manie-
ren denken

Nederland en de Oorlog.
tegensprauk

Hei Bai g Iwijit:
Hei van .ir lia'ry Jolm.ton 'a

do „Wts-.,.
": dc V.C-cca**.-- S.talen in-

zake 0-i~.o koloni n is no*»»reu*. Eon RCo3a»
ago coavetitI*. bï-taat n.3t en er ia go-n

' aun te nemen, dat zich eeiiigcrloi o;:>
;Leid veoiKtsdaan kc--., die hot ge-
van bet >.'_'_-_" _r7-T_—i esats».

ook maar bii ■'■-.: kan verklarea "
Sinds hot totstandkoir.en rler No«.rizee»

is het '-"_-:<;:; eenec i:e_da-
conveniia bij herha.ng opg.d-k.si. Wij
a aoe; :-:n-, aa» het allen grondmie!»

Hongersnoood en rotiende aardappel-voorraden.
Da '. > heat c-.:>n dn -:_i_'er

ven ï. "'■_-" vragen ge.-sc_it*. i

.'3 het o bes-Cnd, -ai do
kt vCGr do «iivgCi-jCn ,

. .sii.eii en
dua lijden to verrotten "'„Waarom ia door lea minister var. Laad-
bou».v Losn ;,e?srvrik s;c_jffl-!.t rasi 'iet aan-
bod der e»ypc;:aUs\o aardappeln.o llabriekea,
aio ook willen drogen, en vi -1 van de dan-

der firma VI.S-iug t
„Is he-t .«e lixoeüeulla lekend, dit Ui

da Vls-ssiis., .sbiee.. te. _" Icör ia ge-
_-iri_;o percentage vaa Jo voorg-jplcgel» e ca-

ien aarctapp-ltsa ig-
gch lo verrotten ?

„Ia Uwe Esoellcntia ___':"-, om de co3p_-
ratievo aoxilappclfaiiricken in staai ta aUU
ien, vóór " o voi_-tpc_*-©do, de voer ta dr.

ftlo a^udsippei^u fco
: 't"

Het Ooit.- Bus. _ ni-ot *
Do mini-lor vau landbouw en:f. te voor-

is om, vergezel!! van de koeren S>au-:-
iaard, r_g_ 'acces voor aar-appelen,
en Heringa, dir-'tcjr van het Rijfeskantóor

[en, inórgeainit-d-is naai* h.t
Noor len il._ lands;-. vcr.rekkcu, teen _ne
aardapp-MrogorfJcn tn Grcr_-i_.jy_n tt bo.soo-
Len Zij stellen ziei_ voor .Zat_r_agavon_
terug to keeren

Tooneel.
Groot Toonoel — Jeanne ___.r- —Schuier

Za« Schilfer ge a kaan Aa sage recht te
doCa »a A-a deti- van !"__.__« 4'Ar» doen

I .t_->O--. zooais n__ c__ £___kï -_-_.
Hij laat baar rustig ..en nto mfc-_-n _*_(
overvt-Bncnde Fr__BB*_--, te-'»is" da ie.*;-__*.
d.uie eea vaeoJ- dood vau mat v_rha__V
Wout na lot vci_.ro__i.O Itjer &_ Franeeheij
vcrzaniOld te J.e len, ntet dsjzo v_n >><>_
Rezonden Maagd" v-iw-nina: ie stichten _
het Engalselie kamp en braobi do over.-'-!»..1 ning aaa Ue FranSchen. Al baar g«__»td»U»!
gaf zi.i tlo soldaten, Vuurde Len nr.n en T"i-*JFrankrijk to redden. £a tcon re FraasCberf
het.hadden tri....):.;.*., heblxa -J ina-l" yf*t'
gen. ketterij verband Zoo verlöt ia eid"
fia.ehiedehia «a toon Ie opni-irj. dat d-
monschheid nimnei' e-.g dankbaar z">—i) teioto-.
tle jegens h-n, die grooiö daden 'üirri.

i__el..'k is do tfroote waü'n.- lm Me
Voor Frankrijk, silo in dit Dui'sche öj.m.
rasu' voren jr-.ii.t. Fa het is ook-,.:1 eigen»
aa.'digeven leroi? le denken aan „liet vu__r
dat loutert' rt. In beid- werken
wordt Frankrijk vcrheer-ËJkt, word n tllepe
hari ', -.voerden
waarin liefde brandt voor al -wat Jf-an-1.
is Bij Monet, hare, r.i.2 e. hoil. *w« ■■ r-
il.n van Yii.iii-i. en Recht, _i_ schel klon-
ken °.1 ia ni.t geheel
-".L'iver ißfsfts-ftm._».

Bii ...iilsi-i", hoewel -- Cn __t £__! ik ut-
re -t tco — in en cc' Cel anrler U__v^h3n_
-.voorden vaa groots diope inn» heul en «et*»'*
geestdrift voor al het [goede *a £«3Joano
vim e'

Kr 1- in 'üt TiCrk iets lic.'l eigenaa di;;...
wapcDKCHettir oa krjigsrttniocr schuilt

er heel wat bekoorlijkheid in — o-la 10-
-manti-k, die en de h «1
d<n h r.vnV-i i? a ■■»■

i *v.i '.re. . r köcnthet 'cet-ln. va-a
do verto*--i— ])c \ertso,i|!v_| is ln. 3 Aa. r,i«-* ">.: n. h ri' :k. deror* vonr-

Ea van «te laugo li>t der sjielenden,
lo laag o::i hict» U ver-iidd-n. neem ik en-
kel üt bizon'e.. kwartet. Mevr ("_.

r i'.nl voor haai*
aa de

■vinding. ■ ! /iss-r. s, bastaard van
Or'c cd mei breed g-baar ca
klankvolle - e*i elk mono., ki'in ja

ir i's Meriijk
den Is. Een ! sr ko-
ning »1? v-a Da'-vn helt Fnn'r k __*'".-

.i' ■ d on zijn fos-tiie gejiara**-e ?"-
sts' .he " !i*n dc z-cli 3li'.'lllikheit., dio het .wto. b-dri'f tot ie _

'e. En tot slo. Cgen lijf.
'■:?.k'. " «'ir- rollen \*o]maalt «sc_—
Mür.'c.i mi wien3 machtige stem gl-»n9 gat
aaa de taal.

ot Toone 1 <Ht
er vijf.i.» '.--teMe-.ceri van dit
wer. aiin gegeven. De , ver'«.'kin*-» 's -het

1, 'Js.it het dubbele bortsikt wort- I
VERSTRAKTE.

AOWER TEMT.E M.
Gemeente Amsse_"-ilam. /

ÖOTBOTIE TM IM._MUE..
Op bon G 279 _ai Vrijdag 8 November e*

volgende dagen verkrijgbaar worden -esleld
een ons ïtundw.ee.ch of een onsKaifs-
wJe.scli, Cen beperkte hoeveelheidpaarden-
vi-eecii is nog verkrijgbaar in dc winkels:
Oostenb. Middenstraat 19 en Elandsgr. 27.

Gedurende de v/eek Van 10tot 16November
zal worden verkrijgbaar gesteld op bon No.»
G 239 een half one Gort. 13 Ct. p.p.

of 244 et. p. oas.
GSBI een ons bruine boone.tr. II et.

p.p.
G _£- ant!cs'h-iK one groen, erw.cre

a 11 et. p.p.
Deze boi.3 zijn geldig tot 23 November 1918.

G 233 een ons suiker,
G £84 antler-ialf ons suiker

i-lei.s E, of bsj-soorten na_rr keuze
G 235 ecu o*igs.irultlefee.iChocalarfa

;'i 12i. et. verpakt, 12 et. onverpakt.
G2SS een cis kaa., aüe sooiten, ook

üaeiitc en lituecle kaas.
G287 tot en mat 294 0,1 titer inslk
G 295 ( KSS. Zantlaartiasipelen

i 3!_ et. p.* kg. Maandag en volgend*
dagen

G i-SS t K«3. Zandaard^Baelen h 54
et. p. KG. Woensdag en volgende dagea

G 297 I tIG. Zani.a<_rdas_!_3_cii
a 2'2 et. p, kg. Donderdag en volgend©
dagen

G £S 0i --". !.-."a_i-»___,.|je_i_n
h 8 c. p. kg, Vrijdag en volgende dagen.

Omtjeiit de beschikbaarstelling van lam z?i
nadere aankondiging worden gedaan,

Op de klndcrboekjes is verkrijebaaropNoi
2<) tjm 26 1 Liter melk, 10 et. p. liter.
27 2vx ons Kindermeel ol Maizena.
28 1 , ons Suiker.

Hel menu der Gemeentelijke Centrale Keu-
ken is als volgt:

a. voor de Alg. Keuken voor Maandag ts
volgende dagen r
boosif-nsoe. stamppot van uien, groentensoejv
glarappot -an kool, aardappelsoep, hutspot.

b. voc de isr. Keuken voor* Zondag en
volgende dagen:
groentensoep, rapucijners, stam pot van iiita,
aardappelsoep, stamppot van kool, hutspol.

Tot het bekomen eetter weekkaart zal wof
den ingehouden 50 gram aan vetbons, zoo-
wel voor middag- als voer avondmaaltijden
en bovendien voor voedsel uit de Alg. en ter.
keuken twee der bo s G 293, G 296 of G 297,

En tot liet bekomen eener dagkaart (voor
de eetlokalen) 10 gram aan vetbons.. zoowd.
voor de middag- ais voor dt avondmaaltijden,.,
en bovendien voor voedsel uit dc Alg. en Isr.

j keuken voor Dinsdag bon G'296, voor Dob
i detdag bon G297.

Buij._ees!ei » Wg.houdsrs van Amslsrda-t>
scooptTjW

REGEERINGSARTIKELES
in een «lei- Winkels van

_L____Ë_____fi__i
Opgelet!

Uit voorzorg.)—.aatregc! tegen de 3p *;<J"
soho Griop acht bet beau.-, der I.T__-
zieh v<:rplielit tla

___insta.o_.__ op 10 -ioweiit»
ber a. s. ïn Goncoi-dia

uil te sïeï.eiï.
, Do L'oo.sjasi^pkaai'Len blijven >'<—>_ *>****

&«_ te kouJigea .attt- gel-lift

OE IRIBUME.
■--*.■



De Revolutionaire beweging in Duitschland
Het Centrum voor Troons=afstand van tien keizer.

8. :....,*. Ook h-t Cen .rum _e__
ep het suamdpuni geplaatst, dat

I doen^Jran dea keizer cci rev-
'ü ven dennoe-.and ze' acn.

;i_ oogenb'-ik is o.

.te J;.;i;.. .-.g.i,,-_,...
_._a__ van Baden Rijks regent
e) zal wo_-_n en dat I
den post van Rij

i s ■n.

De Rijkskanseliervraagt
ontslag.

'i, 8 Nov. Naar tï-_ ver*_:-_on, ia
t.!egr_fi-t#i hci'.cht over den tee-

*-1 ui-opbracht. Ecu antwoord is tot das-
* aog niet ingekomen.

r-jks aissrl'oi' prins Max von Ba
*B

*> elen keizer aijn ontslag aangebodeo.

Opstand in Keulen
«Ce „K.ln. Zeitung" bericht, dat do r_v.
rAVt'-'is ook .o Keilen is uitgel_»o_e_. AlioJJ-.-'rl'jke en i'si'it esro getvjngenen zijn tij-
r 1"*-eea nachtelijke belooging bevrijd. Erte -en arb iders- en so

Een gewestelijke regeering voerSleeswijk-Holstcha
.F-, .il ; . rt a,M., 8 Nov. Be „Erestf-rfurter
"*_ung'' wracoint ui_ Kiel: Eo arbe_detrs-

, "wildafearaad to Kiel heelt e_n oj,rocp
't tot dc bevolking vau i leeswijk-Hol-

-na-ria wordt de vorming a
en voortOi-i/go _ssr

iq me: de ': over-
:s ecu uieuwef regeling z_i iiiSicllea.

Warttembergeen Republiek?
«J-Wijn, 8 Nov. Te gerechten **o

* in Wurtonberg do v_> - ni.ge-
is, zijn, naar wij van,B vernomen, ongegrond. (Wol-bureau),

De toestand in Hamburg
iVolftbureau s.sint (dua voorbehoud

f.;'»Vs' ni) : Lo .' .' Echo"', die
a.ai orgjtan van do op-_>j-i_-_Mig_ti

einder d<t» ii el: „E _ Koode
v.Uy , publiceert do volgende bo*rei_t__u_-
". aan do civiele bovo'king v_a Hamburg

* Altona :
,»le!ör burger, die :.. h _s_d._n 6 uur
'^'öridj en 'l uesr cas op B.raat

"Paoudt, woedt do_.

Het manifest der meerderheidssocialisten.
w-.n, 8 Nov. Do Vorwarts'*ach_rijfi:

-j*r.o_d..i-3 ! Es | n !
"J-p- vr.de is verzc-crl.. "tene.i weinig uren zaj do wap'-nstiisjand

*&**lea zijn?, /, I'--—5 echter geen oir ion, dief!? j"** 'set front o bloelivergie-gn
btiiaénland weer doen ii r

.s-jciaéist tij e.t 1 al 'haar
«i",' V"t'i* iv 'e* ** "!■_ «loc.i

-.1 beien do '■■ r .
l—r ijen der s
"- ge '"!"?. . den llijksisan-
*-*^'er gè'Jtell :

1. Toe ...ing tier lies._a verboden *rérga-
".sa,

'"" fnsruetje aan polliie ps

Altreden van
■ I lag.

ïi ,"' l8 van -1 ■ u '-n~
'^1 ia de regi oring.
\- - e .vganisit e . ■

J; 'H don g

'*"" den Rij-gdag.
ts vóór oi op Vrijdagiciddag geen

/^"'genel anli.vóoird -n,. tlan

r in den loop van Vrijdagmiddag
'*** *

De
partij en der Rijke-

'ie.

De toestand te Kiel.
Rijksdagafgo . nair

? i,__o.or Zeting" meldt, niet ..e.__aar
te-in icregge erJ, maar h_adt zich 'e

tol0' ,:c-,g »' '''i om CCTi vcrgoijk
j,' stand to bl ■ boeit
i 6;1! daarioo do

.duw vaa hei andoterbc-
gesteld. Nos'e :'s a.n bet liüo'd:en 3..El:i'cn_ "i en tra.htde

iq in v'as e banen to leiden
'dra do vertrouwersslieJen der Merschil-

pen en ai-H-iire-alldi
zal het l waarschijnlijk wel

s''°5 ''° l-s.wor worden. Dh_._,a._._nWdag kwam't
( »ah*ijkt. sinten nog tol

"»at uit op do ss I'islen ge*

.e teen in a.lc hui-
zen, waarvan do \ [on. —liet ■ igjevesr ahd-f-ialf ujrjr;

e rasj in.
Het spoo e is .voor het grootste

Je:l onders'.ro-en. Do matrozen hebten het
i . en ook ln

i. Faurouiles on posten zor-
ten \oe-r de handhaving der

orde.
In ': ■ len aamid-lag liepen v«ar-

Bchillen.de oorlog, se t do roodc vlag
iv top do haven Muren. Ook van ded_<nst-
gebouwen der marine waait thans do roode
vlag. Aan de soldaten is do iig&uctie go-
géren. dat do ven, Ee''*| .c.e.s en
ondetro in hun burêdfix blijven on-
der too.-icht van den soldatenraad, opdat zij
do 'op hun r_is.i_a.to .aak len einde kltmnenbreng-i

In da vergadering van den ge
" do burgemeester, L_n<_en-tan__, node,

Jat hij ecu BChrijVen vao den a_rbe.
rnad ontvangen, had, dat het stadJßheötuar,
■algezien vaa do nieuwe re geling der te»
Vensmldd—envoorzicEing, op de gewon© wij-
ze, onder toezicht van den arbeiders- en
aoHatenraacl, Verder had te werken.

Aan do reeds ge; . om-
trent ' i so i.-.e., Kunnen wij nog
hef. voig-eiivio

t.w e.iii het tot e :
rs en u,0:...e_i B d.e v. _i;.cr-ic_i

na .o s.uuen. j.o oj.s,an._ngg
■ de "ervsian

ad er ecu g< ■

io-div.sie en do wori-di-
i zich aaa te- se;
od, nadat ...» o] stnnaige

ïoatrö; len genomen van «Je ge-

ne. J» or: biorop s.oet bet gehce.e gtu
ZiCJJ 'ij lo s I,
wokiigf- dcncnairatie werd ge__oüi_o_i. Lp 15
è "» ■ ü, _cc_s_ gewapend,
door do irsode vaajideus v

oeeu i 2 dea s.oet, dia door n.
i aan de

a.dee'jigen, van witie bamku voorzien,.. de orde. vader gejuich weru.n
bev__jde e a in den stoet opgeno-

Eo werven worden lev,er_»c, opdat
geen arbeiders daarheen .11. u: ca gaan.
.Er ga_it patrouilles doei* dc straten, dioJo or baödhaven. Koo-.crs zullen;: worden neergeschoten,' wa
:.ij beiap. worden. Dc so.da.-enraa. heefteon c-r.lor ui^evaairdigd, da; «le oüicicï-ja
en do oaderotjicieren op hun pest" zullen
blijven, onder toezicht van den -s;_.
raad.

Hei s_a_d.ei.-uur h.et och.er van do.i ar-
l bericht ontvangen, da*, het in

func-io rno-ét blijven, doel» onder to
van dei aTbe_d?rsraad. Deze wenscht ver-
attlcring in. di levensm.ddeler_vocrziett__ig.

Een Valech telegram

E. Dvi Uoozo d_i
do Dopderdaga.ond liet voigfcndo ber.cnt,
cai: blijkbaar gericht is aan. dei.ei.anjiiegcn
v»aa D_is3he oorlt ■ dio in zicïiin
volio zoj.e i;

an ■ het derde e_ aelcr. Commissie in on-_ voor:
i') '|>. L ei-Ju j
l/lij., 'i... i*. '«'.-lirsy trouw. Eo veriro , ■

Get.o'.end chef-machine BEVER.

De toestandin het land.
Het dt telegift-

■ ■< voer.ali.u .'-
-i Ki-i, J___r.cc . iia'teb .*.',., Cux-

e.i i i.'.rt, doch tot d..
"ii ■/. rg

.' van do o "de Cn de
lii.

op do Alt' '. r i zich
s den ac, allen. \

s hioiden tceej
do menigte. Do a o.ier be-

i liet r-.:t en over
ingi zij V

[er verder, :ht io wii:e__ dom.

De vergadering in het Casine.
- do „Vcss. Ztg." n g ir

■;» de 've. gadónng in hi t Ct.iao te
len tot v*:lan. bo sc.n»s, _.e/.o verg-—c-

_"__; .d door ona li. ._ y.ve.ir-.-
ten e i

igovahrdlg.'e Hildebrand .soc.»
dem.. Je do houéJ g der sec.-éem.,
o.a. hi eu iei de tg on

i., dai het ke_/-_irvrajg_fcuK
door de liquidatie van den oorlog "
van zoil zou geregeld Wod.e_i. L- ■

ring .was s cchis ecu
rrng; op he*. oogenblik, dat de

i-, zoudan rog'
en Bijlslag hun mandat in hnndep van't
volk legden,, het we_l_ dan z.lt do uieuwo

wijzen.
Do r

et. Na tle r__c-v.e_.-ti *_<__;
—en op een verkl

"va?fbij het op de tribune tot
.j- kwam.

In het midden van de zaai hlc».l een deel-
ne.._.r a«a do vergadering, die opeenetoel

„nen .as., onde. groot ttï
rede, waarin l_j vrij debat vejlahgde. Tenslotte kwam oen soldaat aaa het woord, ie
togen elo woorden van. Hiidebrand opl
de n.e ..derheld.-socialisten van mi«leiding be-
sOiifldigdo ca lït_gdupsg ju, den zim der cn-
aSw_f dijken uitweidde.

Tot» vroeg Alfrcd 1leuke l.jt Woord, datdo voorzitser hem eerst wegens het late uur
weigerde. Onder l-jvalsbetaiginë_n van zijn
partijgenooten viel Ile.il.e daarna do regee-
ring aan, dio géb a te Kiel nietImu vi eten to verhinderen, en eisch.o dat zij
onmiddellijk zou a.trc.lcn.

FEUILLETON

Door duisternis tot licht.
Roman van FRIEDRICH SPIELHAGEN
-95\

-* geloojü ik waarachtig ook, zuchtte do
*k.\'"*' dl° z-ch ongeduldig iv zijnlou-ing-
-*2e ilC:a en weDt keerde; u-en zo. .ia
al verdoon_de »pe«or,k ..on hypodio

"V"1 v'öi'»--''*" -»-aa"' -«-haal mij oe_
.» J?** gisterenavond. Wio waren eralzoo?

y^ u, ntet veel; zoo- 's gij v, eet, Ik houd
len, V jn ■»d-''J-- -ge/-*,etappen; de «3ric-
Clo-' "°. Nadeilt_e_, do Ba s, Jo

li* -e komen geel bij elkaar, zeide Fe»
0..f' r-»"- heb-co IL.rte.is*} on Ba-ulo- i,e oogon niet uitkra.t?
"W.,p "***- zt.o?, -*-. zü*» .o be

V?n e ''vc'ro'c', °3 daarenboven, zij
J-tri,»0 «'""leren geen reden elkander i

*». v i cersl»*"» "f*". '-* betwisten, -era*
"Wo ,»gons bot algemeen gevoelen, eea an-

«. „»-. reed? iniraai.. "-. £°*. "oo! oa wfe v,as dio Phcidx?
"Vji» ,oo''a:,e, lieve Feix, an.wo.rd_e de

ftji»i-i«.' *""I"'V1J1 -ij --e steken vaa haar
*.. ..il. 8H z8_

"- waarlijk bijzonder beet»
* - Ik *clv« --vaa et door geiroften,

!. door de buide, . van r.llc
kanten gebracht w<

; hoordo <"it i~ A verwond.
of van He'e e door b

kloak hem zoo v.
dal liii zijn ocren. nie. ver i- Hot s ol die laatste v, d\

■

/.ij beeft -iaar on
jvootendeels i .1) gravin

gisteren 99a coss'i
ovtr haar zedelijk ca e kvoor-

- Vergeef het __a, lieve i ;o _.:-
lix reet groote bitterheid, tv«—ineer ik
dio gunstige me

Ik zod ', dat die
had |jlaDt:i gehad. —zou ik hier niet liggen, aren hal»

p.»10e.3 a's 'een paard, aan 't wolk r.-.-.n de
■t. dooit doorgesneden, en r.iet

ziju niet gewonde hand sloeg hij jr.et drift
oj> de armleuning van zija- Ü. dat gij eéaisc rc_._ hebt, rt
over Hdeao te beklagen,
doch haat ca wraakzucht zijn zeer oa-hris-
telijke zi-Saandooni bloed-

hen. ,- O, zeker, viel Ft-ix-"_.___ 'n He ïeden.;
gij hebt volkom e, t_nt— op dievet»
o'tóan-.'-.Hs'g waa o._e goh.ele plan ge-

veoi wi_de welen v__ de door de ilo voor i'iec.vver-
iten.— Gij zijt ds i.c

zeg, ik
te _c_lag_i. :'. ovar de ____£
sproken, .:o mij .. zoo
vtrneg ...,d-

-in"hoogs.
_or .d; ik he
over nagedacht, en _ ■'* t?t ":■ -, gé-
ï-o'svn. Gij moet zoo . de_ Italië
den.

1' din-gen, die hom i", . Do
door de ge. 'e, ve-
k6h dringend aangeraden Te".
■Maria at] en :.: ::n ,
o:_das do li E*t ii: rtüe". no h
zij ze'co op dl', oogenblik o\_r. do dat
benoodig i konden a. Eens-
klaps waren .die gelden vooi"'. \Tie
de bareines ln haar c. e man*e?
handelen
den, dat slechts een hoogst g.
leiding die plotselinge verandechig *

wijze kon. hebben hpweekt.
Welke die aan',e*,ding wa., hleel .bo.

Felix r.a geh_ii_. Eigenlijk .kón het hem
ook n;eï veel schelen. De laalstè pijnlijke

en ua<—i.cn hadden zija gei—t
verlamd-; .'■ tnige o», er.neci, waarop

ccl had li
s'.aaü, had plaa.s : voor een een».

ixin é&a den)'
uil--.-i.oa_i bezig hield; ___iol.k
zond te wor_lcn. Alio middelen waren

..oo ze l. slits dat de l doea'
en. Wa.i__e.r zijn tante

dlge geld vers---- voor een r
van hij de r- . n ia io
::: ii - goed ! hoe neer zij gal, des to
b-taf! hij vroede, niet naar, waarom Bij
hot wilde geven? ca wel uu, indut zij
eea paar dagen g l *""---t had, dat het _._. Ou
ite gelden so n ? hij
■laar ■ ad, die op het

nog
ni-. bijtijds assn caele balk kan,

, hoo 'lic
■bii_.'-__en zijn bereik kwam

r v -ek naai
' e.»ae_ld, Wannear Ce toestond vaa

Fe'ix niet verergerde, dan zou die reis ia.
do e.r.-siivolge.ije dagen
Gij ve*, lieve F-lix, zesde An_a
dat Ik <*r op gesteld ben, ~-cd, wat eea-
maal géé—uren moet, ter.tond. ges—dede.E»,
hier iosnt nog het gevaar ven hét
len bij. Ik zou het mi' aü'jd T-f.'ü--_ »

wannt-T ik niet al hjt B
'. !'>-'' i' | )Bmij ... i te

dr lak 1 .die
iput in _»n_ ;

wat kan hair nu weder in Int ssooid
len, dl zij « . ■..

. e

".ij hot ' es-r,
dal is waar; dcch u—t vóór ik l»i Italië

s bm. Ai ! ni'-jii
l ._*
l be&t -r aich .
I —Die lichl
[Maria, ; ;t*'K

. is we*
.hard, dak i's. » ze- vt : e:n

ootft
voor hem _-

Let.kan ui '-'.» h*i*
uit, ca .ii is da ', d»

{het nsi::£_«» onz'U» fc-*-. "--1 -K-* «W.t f»

De verming van soldatenraden
verboden'

Boa-lijn, 7 Nov. Dc opperbevelhebber inde
Marken, generaal van _______ngc-n, heest dc
volgondo bc.e..- uitgevaardigd!

Jn zekere Kringen bestaat liet plan, om
mot - g van do we.te_ijl.e bepalin-
gen, - - -ï soldatennaden naar Kus»

model to vor.i-Ca. Dergelijke inst. Un-gen zsjn aande 'etaatsordo instrijd, en de ope-nbaro veiligheid
in govaar.

I . verbied op' grond van pal-graaf 9
van do wet op den staat van bofeg, do vor-
ming van zult-o ve. . ;n ca do deel-
neming er aan.

Bremer socialcten eischen een Duitsche Republek.
Naar de „Wcs.r Zeitung" bericht, hadden

do 0.-_._a;r..di. in aea aVondvau 5 dezer ce-u opeabi g in
liet Casino bijeengeroepen. Do Kijt__B__y_i-
gevaarügdo ALred Heuse s^rak over „iJo

Hij b-groffite de la»vrijheids.-"/ing y;\i E. 0.1 Ad.ex,
maar regee-

-1 e radicale ariiei-
__"_, ' voer hese had-
den u venve-
zc-.üji-cn. Henko drak*.e vervo.gecs zijnhoop
uit op do spoodigo rüng van hot
mcEarehisti-Cho en „cho sjswaarop do heerschappij cior KVt ,d . van ht,tlio__a.vl_iï-, moest VQIgcnil siei sf_ech.e do

"'-s do koning van Pn
nie. alleen do geheele dynastie, maar alle22 d.*na_te39 in Du'sJl..IJlend meij-V.- «.tre-
den. Eo vorming vnn een so-ialistisoibp re-
publiek was do o'aeh vaa het oogenblik. Denationale verdediging moest worden afgewe-
zen.

In den loop van zija tete e's-lite hij den
vreie onder alio omsiandig-t-en. Dat hardevoor-vaarden het Duitsche volk veerden op-gelegd, was Je scheld van dogenen, dio hetjaro.-_i.a__g in . onwetendheid hadden gehouden.
Het Duitsche volb Eed -ui, 3 gewichtigdoea Jan ai to rekenen rfie. zijn b_ir'e..ers.Do oojlogslee .. 1 ge. .mulcerdwordan. Hij ks'oot eer. eenouveroiddclijloa l^- _-._r-i«I en met de be-ft.eid.-_g, dat To ( IrJlce socia
net zouel-n !-..!

Vooraat de " werd
eon motie ami wa-iSn ein onmid-
déjiiike ws - -. op-
hoging van den si-at van beleg en va-, do
hulp. e._,..._';, . . (ting de.: iï.tï"". t'<>,
de opr-hli.lg
i'o il.
en «le n tvor-
don geS——lt.

Wilhelniehaven.
Uit "

-"e „W Bit Zotwig" ber
1 ■ i ■ ma\

K'el, volkomen
iln.lrus ou.

■ imlitvro ■ onier-
hand gü.

Joffels vertrem.
BCrl 'n, 7 Nov. ■'" aan do

a !■-
-ma. De b. rsru'a viia_-<

s. i o aanwviig3

Duitschland en Sowjet-Republiek
Het bedrog met de vlug-

schriften.,
Do draadlooze dienst te Te seint.

ca do Duitsche lozing over de opruiende
v_._ssc-hri_.en in den diploin_i.it.'-. ea koerier
van de sovjetrepubliek ie hebben weergege-
ven: „Dergelijke vdugscü ln niet in
den ltuS3i_.cl.cn dlplomatiekcn koerier 'afge-
zonden. Zij moeien op gehel wijze
door j-ci-onor. die in geen enkele. _
king slaan tot de Russische regeering, ge-
.stopt zijn ln do koffer, die be Duitsche

n op het sla.ion hebeen getrokca. —Wij hebben hier blijkbaar te deen met eea
da<itl van politieke provocatie van
der Duitsche aa-oriteiten".

LaatsteOologsnieuws.

yh 1-etïït in een nota tegen do door
do Dniißjhers beraamde verwoesting dc

1 kótanmijneh gepro'.esleèrd.
Do Rot.tlKnen hef.tea Gz«nowétz *-_-*.

Aan het "*._-;t_.ont zija o.a. Condó en
Doornik bezet.

De wapenstilstawdsonder-handelingen.
Do Duitsche ondo_h_u_de__i_rs zijn Vrijdag-

morgpn in het bca_dkw-_r_i_r der geallieer-
den onir»-—-*g;en. Do voorm.ardcn wetden
Ira. meegeifccld. Zij n.cc-__. worden aa_-
gcaomea oï v__wori.cn ____i .2 uur, af:
loopend» M__ndag.o-.__*- -T uur Fransohen
iijd. Een verzoek om vororLoop .5, __-_-_.-

.0 stakis-J ir Tija__jht«j!.lseelt-n isidoor
Fo_- vaa tle. bami. ge»_____.

Eea k-e-rles is mot ion. te__f_ naas Srpa
■HB-jrokkoa.

De eenheid met een vraagteken
onder de overwinnaars.

Buiiseho. blarlaa. vernea-in* vja Lugaao,
dat do afstand van do o_e<» irijkech-Hön-

ho vloo, aau do Zi.tu._avc_ in Ita-
lië £?■"--"- on_tei__i_g verwekt. Do „Cor-
riere dolla Sera" schrijit: „Over dó ©nit-
geho vloot zal ih hooMzcak Engeland tob-
ben, to beslissen ca ever do 0.-IE vloot
Italië. Mt.ll ' mag van hol gor-oiicl ver-t-inl
At ZuiJ.Slavea verwachten, dat .ij A.
toevertrouwde vloot aan do len .ui-
len uiÜOvr

Aan de geraas
an-Gent, 7 Nov.: £<k____ 2* oui

de -triid _am het kanaal »■ este tot
Gett_ Het artillerievuur en alle v
Ü5 op do linkerflank van het leger der g_-
»l'o ï'ca . g. .. " , Öf dit velband
iret do _ fceJpre .-rijten OVesr tVe-a tvapoöS-iil-lMid
valt alét na te g_s.i.

GEMENGDEBERICHTEN.

Kerensky in Engeland vaeljchouden.
1 a ■ Natie;..' , dat le-

soswi. oio to L'osndc_ veris e;, gen toe-
ïbr heelt kntmcii ver..rijgen cm'n'-ir
.a te gaan, én dat het „For-i-n Of-

fice* Lem.vefbod-n heeft as id *.e-
-i_.r te! keeien. War-ruit do ..Na ion to.
sluit, dat I '_ nn eco le.»
eer* wenscht ie zin Optreden. In "ca .■ ef
v-a .3 „Daily Ne.s*
e»n tin. ncietj die _uokk.u is in de Kor-
EÜa-'l-riv-SJiiift on_3r een vafccl\co
ta bekleed nset era mUit-iren r

reist tu__-__i Engeland fa- . k sallioerde elementen, die rC-i. tcv r n
de Kómiiofi-boweginj? Steund n, w
eo.i naüitair ttictator-cti-p in do band
Utn dat berust o» liet o_, "©"

atigc finaücl-ele belang? l>a_
Rr..l_nd Moet daaruit wo-rl-i afgolo.d, t'at
is wat _.oüi:E..i doet voor'■■■_.. "-< a. pn'.e
dc teg.eu.woor_.ge sluier vaa ge

gt .o „Naiion"
alles gebeuren. Het "■». -meer elan vcronircS

De stilte vóór het onweer.
Do eorr. Vj..n da N.l>.' t. "■- ulo ng Sn

htst r>ejjin d T d :
Berlijn is oivan baden U)S*.o_-_, r_siig gelieven.

n ia. do drukke straten
suiU.'a.ro poskn

" en. /lij ..ijn op _iot in bet oogval-
lende -Vijro gcj.a_.t_t. Oc» de *re'-:> open»
h*te . kt. Al
eu toe o-i'.isoe-t in_n ock münairo patrouil-
le. N_»ao.;S kond iij.fc.n van

'i-.ii wor.oa o
üo dcor werk te woïdenbezocht, voor de [abri-ko- en ia do trairs

kon m
boa, tik) ijverig pi
_cni ca ■do d

ovo.- do g-.ik'sirt.-iii--en in Haasftrurg enKiel
ijverig Ixipranlüca.

In tingen heelt het opgewon-
den _ci*d veroorzaakt, dat verscheiden groote

:.e c_n_r__cfl eu <!e_*ge-
lijio door militairen bezet zijn.

Alge_r.eeh is de ei._eh gesteld, dat A»
da.on onmiddefi-jlk uit dio fabrieken»'

roepen. Ia één gevai is dat
ook ree... op aandrang van het vakl
coiiirró gebeurd. In vaftbondskringeii i
van opviatting dat do soldaten in die ïabrie-

to maken hebhen.
Naar wij vernemen zijn do voor 1

avoesl to Berlijn saamgeroepen vijf ve
rmt—ia van do otaafhanl olijke- sooiaftl-dcmo-
era'cn ondes, het motto _* van
de Rr_.s__sc_» rovolutio" door do politie ver-
boden.

IN VOGELVLUCHT!
-ebt dien

hoeven nog
Dtoar heb je b.v. de :

hei b ".■(-" 't
e- .'e '■ ar van zijn, v ,
d.is ook niet !o v,

Maar nie nou oen-iaa] -houdt.
kijkje t;

Voor God en den N«
moet i jk zijn.

Dat .
■

heil worden zoo gauw do Hi

vorige week hi
■

beek, c re .
In iq van die. g

beul da kondngia haar i
voor -'■ ci-dev__ntior' g<«peel_.

'It zn heele arm bec'kasten gehaald en heet bij bge.uk vele gewon.aa van een wiesen doodgerei. Daarvoor 13 hij bij kon. besluit be-ier" in dc orde vanden No's 1 , j ,->,,„,-
Geen r'd'cr, geen grootkrul.. maar dood.gewoon . . broeder. „Broeder maar"Neen, neen, we zijn volger* de koniiiginaog lang met : , *Voorloopig blijft In Ne-e_l__d "baron, die om vei-hoos-ing van . ...»

va. rt" groet mis ,»■-,,,dan een se'nwachter de „na -331*6»
Eo korJi» In iq nel een mensch san haaitsjd.

Wilson verslagen.
, : 7 KOV Vol e": :!"> ""_" -sto ber-«ht< n hebb n de nen in hetHole van Afvaardigden oen _

V-'1, ,!
<»■ tent 1 voor den Wena.itit ftDubhkemen en 10 dor.oeralen ri_ e-kozen

n° wi'sDgcn Je.- , n -ngan, Idaho en New ÏÏesieo staan _io_ «LatVast.

Een verklaring van Roosevelt.
Naw-T«rfc, , Nov. Ouftpr.sident Roose.velt fteelt een veri-l-ring üitgev. ni'..l in-zako «Ie vor-: lezingen: waarin bij zert- ,IeRepublikeinen zulle. Wilson van har'esleu-nm bij zijn pog geb om hol iand met ,sl

ïvn Braci-t aan _«i oerhg te ck<V_ d e'ne-men, en om « .1 vrede te v.r.e.e>en. di» ..resultaten v*_ den oorlog zal waar r^-n.„De rcpubükeinsc] e sncceiasn", ï.oo vo_gthij er bij, „zullen voer C__tscüï_B_.d aamaanwijzing zija.'.'
De aanval op de Sowjet-Repubilek.

Lendca, 7 Nov E. r:er ve *».**ni-
Schcpeil der Griek ei... vloot <1_ g all
schepen zullen . ii j hun .os.
do D__rdJn«Hrn. Allee vlo . '. s. Z-a-
t rlat» tets;.lover -Je
..tan.

De Tejechen bezetten Duitsch Sokemen.
tVan «I_. Duil9.li Boh~o_£__» «jrnv. s hr'dfa

Dien ."■'"> het i <■."!. 'l'.-sr

Bemt*H Reeds in dea - a ntl. 0 .roepen

ar de Duitecb Oo_. -„o».
ont.ap.nd eu veggi ,- a nh—zelfde ln and-ere Luit g,»

! eurd. oa. oik i;i lWaT_—tör*. 11
hebben do i er n!
aangeplakt.Vdie «'e Dutt-the _-o_

oproei-a in \ e leger > it»-"1 c
ïionicn

Verder heeft ovcrlreii ■'.
Praag bc'-end i slat zij niet ka
stemmen in \<
li&ogeedbool * i >]«
schappelijke tB3-H'ingen,
preparaten en... zij m t .ca

De Tsjechen en een aanval op
Saksen,

Lor.lesi. 6 Nov. De Time. n.-.raanhWiig van
-llonjj;arije, dat niet all

_1-3»_l . to Praag, jnaaj ook do
Xiiis.-.v.uvl-c e _6-_t\giaßi
vlen ten sysee.; I n

Ue militaire i. el-. ■ ,_i «ie T't__,'_
maakt verder melding van -*n n:u'»fs}, .«a,_

-i aan <le Ente sfc s.sil.n
liebben, om Sa'-ssen —iiku te vallen. Duit*>cb-
land ssal in allen eevalfcn ;..'-ee»n voer ten
aanval on ziin Zuii-fr*.nt bewaard kim-; n
Wijven 'loor zich enns'JeMijk op gearde en

Do Da'.ly C. T»c_i<-* \vi]3t . col: op
■''i voer j'tt'uüilil-i.r.,1 verbon.'ca -?n

-dia a-m con aanv.ij ran'j i n, i. d u
Joh niet tlaieni-* u\--g»'-i_

Cfforlt T-.tvoigd.>.
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UIT DE TWEEDE KAMER
Het eentra-revolutionaire complot tegen Rosin.

De debatten overhet militairbeleid.
fiin^oop s v . to mogen

van .ui.__land_.-h., over cca bericht in do bladen a-n-
-le de»n Rus It o s iv. die cer-st a.U go-
.litgde d.r 1. - v.aa

naar het schijnt l_t_r weer
vn heden in bchan-

-..
i Nole n a (R__.) Wij ie.bon nop niets

ümnor
.wordt ep deze wijze ge-a wetge,_nd doch

-g °P
ile vele werkzaamheden, dio de Kajner nog

...do op .de ge-
bruiken iv and^ro-lauden, vraagt spr

: om een bes»,-;.:? van tct-., to wil-
len ge, en door dezo into-pellatio oui te zet»
ïen ia esn vraag en er bij de begroeting
op terug te komen.
ïjo voorzitter moet ook erkennen.

ïlat het nlot aangaat, om do interpellatiem
Voo iiit (e breiden en vindt, dat er alli» aan-
leiding tê-__t om deze tewes-o bij Regio»

i Orde to raroïen
.ijnko o p. In 't alge-meen wenecht

Bpr. op dr- o toJtorpel ati te te

rn, echter hij mooi _oi-Bt_.ec.en, dat ook
lieer Nóleas schuldig te eva Aa vele ni-

■ tl s, wijl nen tegen het door _",_"--
»lub voorgc-teMe Adrtw van Antwo-rl

itd. Do thans VOOIgP-te-de iuier-
ó-dlatie is van het hoogs.o ca meert

onmiddellijk belang

r.et het oog op de ' ïmlig-
. Bovendien hooft fcj.r. voor?
tijdig te houden met r.ijnv

over do behantVsii-g der Russs-ie la'ijgs-gt.
reagenea la Bergen. Deze zaak zei dos

lig kunnen worden a'ged>*an. Omdebe-
tengrükheH van êeae zaak heelt spr. voor-

Jd haar onmiddellijk te- heh«nde"_n. '
MarcUant (V.D.) Wii bo Kf._r.er la

ovotwegiog' gev.ni, om voer ditmaal de. In-
terpellatie too te fctaan. Ue it wier
midden dozo interpellatie komt, hebben ver-
klaard to ntt.aa afbreken, maar de» a-uekra

wülen dat«ruute»gc;i opbouwen. Spr.
vier heert-o dan ook in overwe-

ging, om niet telkens zoo prikkelend' de ba-
der- -Unsters jn liot bed—t te be-

trekken. Op dozo wijs.es wordt hot go
BiooraiU—io werk ten sioilo onmOsjOlijk.

Nolons rOT»liceort oa de voorzitter
s'.élt voor, het houden vaa doze interpellatie

ii. - Aldus werd besloten.
Dcvoorzittor liet bezwaïnr om do

ie dieract te >
nog gewichtige welsantwértvcn op de» agenda
Stelt dua voor, om do luterpeliaüe te hou-
do_ op e

Wijnkoop verklaart dezo bezwaren, niet
te doeissn. D^/.o zaak urgent, _ lady
bladen hebben reeds ovor de behandeling der
BuS3isCb. krijg-Sevauigei.ea verscheidene te-
richter, gost-Ma.

Do stemming wijst uit, dat dc K_it_ Iso'.
hiermee niet eens is.

Het vooretel-Wijnkoop wordt veis
70 tegoa 1 "s_.-nn.cn.

Vergaderingen.
AANKONDIGINGEN.

3- D. P. afd AMSTERDAM Hu_=h
ic-rrg ep Dii- .ng I*2 No._____- _»"

_.., 's avonds 8l/t uur precie., lokaal
De Jong O. Z. Achterburgwal Agenda:
Vervolg Behandeling 80-hriiving-jriet
Voer het nanataando Congres.

Alleen leden met minder da,» 3 maan-
den conlributieschula hebben toegang

Het Bestuur
S.D.P., atd. BÜSStTM.

______ vcgaderlng
"np Woensdag 13 Nov. a.s., '8 av. 0l/t uur
ï.rcjio., in dr> „Har-onie", i i 150.

la-. Notulen, ingekcfxên stokken, ver-
afgevaardigselo Sociaal Congx.s, _Bó-

_l_hrijvl.-gs'r.t. ve-xk.ie-.dng algevaardigde
-.ngre-, ror.d»-raag.

BEL. SOC. VERBOND, _u. Haarlem. --Horid-g 10 Nov. Gebouw d> .v-ïvorh IV' ,
t.raat, — Gt-_n (Hem-.

Secretariaat „DeProletaar.”
.al vaa de vrij o si

{ "ucc\-i> „. 9 Proktear", is Q-c-lija-
.iriat 130, 3 hoog v..>or.

Interpellaties ovre. het Militair
Beleid.

Dan komon de intorpollndc. over hot mi-
litair beleid weer aan de orde.
.ohokking (C.H.) Komt op tiende

opvattingen van deu heer Kruijt, dio is» zijn
.i-SDCialisti-Jcho gcdaeLton a:Uicr de

revelatie aanloopt. L_th»r, Calvin, Knox en
nn laren elanden tegenover de revtoiuti— Bij
do heer Kruijt gsat het christelijke oi ■

d_ rev—tatie. Hij loop*, achter V» ijn'-oop aan.
Do lie-r Kr_s.it aaiaald. op hot v.llio'.uecht,
ma o» wat wil hij dan? Do heer Marchant
hejït gisteren zeer lichtvaardig ovt-r dehevad»
h_.*ii.g van den plicht, one door het "re..on'
roobt opgelegd, g__pro__n. Dat is nèci juist
gezien. Wij spreken niet roe luid ovor do
belangen vaa do arbeiders-, doxo kunnen
echter op ons r<.'eoan. At» men spreekt over
dt» Isejouw+nH-d-eid vao lei nmee;
men zicih er Toor wach.ee, om dat leger te
bek«digen,

Staalman fC ..!>.) D<* soc. -de n. h h**en
zioh in d>' laatste jaren doen l_n»en al.
maleke schs'.p.a, om hun gen—'aetla te vol ai.
Nu meenen rif, dat zij de t_.il* e hf>-v-t ■ e-.,

zi... Echt- het S-lsel van coflectieve stri-
'en te geblsery__ in r_ Oranjo N S.'u-ka r-r-
no werelen _"«-* djgen 120 ___- -_*-_"t om-
éat Hn 's ....t_i._e_i.ghad I. g *»n.
Het te een tschan-'e voor hen, Ha, wo'miV. <* t
de feßCrteiding rot wfs. enz-» zomn er a n
hebben ov«rg-ter<__. .pr- hee- voc..g*..

iieru_ <> rev_.u_-» «on -roortko»»"»-» vc
let op* at _n e J< n-

duldelooze tyranuie.

worden ovcrg-lcverd.
E'.Csr.'cl vindt Spr. Ce ma_i>l-r.i,*,i on-

ch.
ltink (U.-l..*)l_e.ft emtig bezwaar leon

de motie-Ter Laan, al et-en h'-\ d- wn-
schol,fitheid dstt _e K>_-r "»*- -**-! <*___. e - -

ti*_. Hl.? stelt I n- o
o», «*__._ ro_"*_ worlt, dat „de _

dö-Uefijki} aewoifflsa&e thaua kan worden
(

st begonnen -u dat üe domobilipti.
worde aerd zcK-ir-_ c-a het V.
front de i Rnd zal zijn g

Bakker (t. .-11.1 zoo .el de ino-
tle-Kruyt als de motie-Ter La' Ju. Hij
liulda t'.an de rs_lo

gelsiid Bet Jio.'i'.i dvi ir.-Tro
Van Za-selhof (S.D.A.P.) verklaart

dat bij nooit zou he ben g-Ëernd voor te
tsrcdiok-n voor do 1 's ging. De mo-
bilisatie-—-—lieten zijn ech'or door sociaal-de-
mocraten goedgekeurd t^n ons land I
C.en O'-'r'o»; le houden. S;.r. zou dus Vo«t

de mabilisatiekredieten
■ i g.S'.emd. Dc omslandighelsa zijn _u

VMfw_ord, daarom tan
door den hoer Wijnkoop is a a, Ver-

op
4V ij n k oo p. Oude pïun.'.e !
Van Zadelhof f. Spr. heei

den ossv le aan d. t
r-in intge-sprö-t—; woord, ti ku-v.t het van.

mot e-T-r
.o zii op dc» toeke-

ïiC-u der lijden. In Bc.cc.n la c. rep-ibUêk
é'fc.i — ah men ni-t d« oil-e'-t,

zieluelf.Kalt hek. Bes.re t do gobcurvclösen
iv do Harskamp, i. y suai-olooölic-id
Moor dc muiters, wjer dsieiea hij overigens
niet goedkeurt. A'cn kan geen vijöon van

on de maatschappij iq do
schuldige. Overigens zijn de

praktische gevolgen
dor daden van d> ißuiferfl groot g-woest.
Spr. zal voor " ..haijt stemtuon. L>o
hter Marchant hee.t eci_l_-.jre.ttd aaui^oioond
dat er geen gevaren van do geaa3oc.oerdea
zijn to duchten. Vi.t is evenwel nii—s>—x hot
geval geweest. Hes nget tlie.it oradohlnnen-

"a ordo te bai r als so-
cialist wil spr. hieraan niet reecv. "Spr. stelt de votgeade ïnot.s*.

,;do Kamer vaa oordeel dat de niuuerijen
hi do Harssamp ca in eon aantal andera
plaflisea het noodza.elijk gevolg zijn van
het-systeem dat door de legerleiding word
toag-past en do UeiLzanie uitwerkingh<
gehad dat genoemd s. s «cm in al zijn on-
volkoirsenbfid is bu.oo.gS—all, is van oordeel
dat zonder do dadej dr «altera goed te
keuren do_c niet nsoelcn worden ge_r..{."
Duymaor van Twist (AR., Vor-

klaart zich tesrca de motio ter Laan,. De
motie Rinl maaltijd.
ü e Ge er do vraag

van den heer Trod tra aan don rojnistoi
svc-r het 02.f-.iK "" -Xe _t spr. raet -der Grcnd-

■it do Katner niet kaa
homooden. ■■ presi-
dent er eveozóo over ss-l donken.
¥ij nko o p. Dei te toch reactionair.
Van Ravos-joijn onderssour.t de

Kolthek, echter de uitdri.—king zonder de
dcder dor muiters : eoren" ach. hij
orjri.t en in s 'e te>s»l)ie}iting.. Voorta
wijs: spr- op in lv»'. le-
toog van - De *.e ü*gevaar-dijde dn,
punt r-iet in te hoe graag hij ook
wlVde
Kolen.- (R.K ) heeftd©laatste _a.ganve;!groote woorden gehoerd over kapitalisme,

impesaalistna o ruptvs.) Over do
moet men het een;

■zijn. Bij n i-oers d:i*i tb To-
»»<"*>_■:._<_; mi r geen ge-
vaar t"nt " zal durenfoa' 'e ht van ons

..._l en hot JMoei
vrorde- ..<;.,! degor-eu die

revolutie prediken
De Mini s t er va n Oor 1 o g 1;

zijn dank voor de instemming die de E
io met da maatregelen die hij in de

i rede mededeelde
-.*»._ s voortzetting.

Binnenland.
Het miljard overschreden

Uit ds» laat van dc Nederl.
Bank blijkt, dat de bankbiljetten O—i_—>p
'tlt.iis hoven het miljard (1000 miliioen)

i, op 25 Juli l._i bedroeg deze
310 miljoen gulden.

Kots.ia Cremer op buit uit
Kce'.i o-Cremer te op weg naar Amerika,

om daar de Indische bolaii-on van hem ca
zijn vrienden waai le nemen.

Onzo nieuwbenoemde gezant te Washing-
ton, de heser J. T. Cremer, stond" voor zijn

Ie nog con kort onderhoud too aan S.
1. P. A.'s corr Spondent le e Gra.cnliage.

Op do vraag \-.fi. de heer Crèmes dachtvan
ecu krachtdadige herleving vnn het han-
dcIsverkeer tussehen Indië en Amerika, Ver-
klaarde do heor Cremer, dat do handelsnio-

tie_en tuiss-hen Indi. en Amcri-a op
het moment gelijk vanzelf spreekt ten nauw-
ste verband houdea met do vorgunningc-a ,
dio verleend worden.. Er liggen zoowel ln
dc Oost a's b Amerika tal vai voorraden,
dio op verhandeling wachlon. Omtrent don
toestand aa do:i oorlog kou do he_x Ore-
mor zich begriineiijkjerwijze niet mot abs-o-
lufó .'.ÜLzheid -uilnatoa. Dat celiler 't han-
delsverle r tussahen Amcrilsa en Indiö als
do gewone» r<acg van zaken hersteld te den.
grooten omvang , dien het reeds voor bc'
oitl rekea van d>n ooriog bad. weer zal

nen, Wc don I'c-r Cremer do meest
logische veronders^olling, gebouwd op do
naifinrlijke economische positio van bcidolande—.

Cato ontkent.
Na_r aanleiding van de vraag van. Wijn-

koop, o" het den minister van landbouw be-
kend is, Aei te Rot'er."»,-» ia lading ligt
voor ChrUllanla he; stoomschip „Cato"', ge-
laden mot oUc, nie'.dt de firma v. I.ec-wron
en Sproblk, d.eo.ie vaa de „Ca-*", dat 't
scüi'p (reen lading olio ln liet. t en dat &1-I«.. o»n beperkt quantum toeroiio aanboord
is voet de machines}.

Granzeloozeonbeschaamdheid.
Do redaktio van llot Volk" host.- de vo-

rigo weefit aan Kart LioV.ncc._t en in l»tbo'in dezer wo.- a_i Fri.z Adl<sr te-le-
gra.niro.i- van gelrk-verssch gebonden bij hun

"ling uit kun gevangenschap, als ge-
volg der om-w*—.teling in huar-o lauden.

De Kwik-diefstallen.
OJtiternneh. is ingebroken in do Hoogere

l'i-r.erschool to Delft. Voer ongwec. f 400
aan kwikzilver is outvr_sensd.

ROTTERDAM
Ondersteuning werkloozen.

Maandag 4 Nov. j.l. had in Diligcntia
cca zeer druk bezochte vergadering pla__.
■>_g workïooz—i, ac bij hot r.A.
S-. E. Bouwman v.oenle hot rraorA.

■t 6- r nog oesa he_-.an.ri liokX nan
ha, prlnc.p.oel» s.&rsdpunt Ac-r onai_h. vak-

l.ig ia____,*o het i avrMgß.uk
ca had gewezen op do voordurende _gi-
-I__ e, wel*, door éozè ...weging vaa Let

het i ■ deu oorlog w -'-scclgyM
h:j een . vau Ag '.lil

hot r. _
in Jan.

.ii <o -.eiW^B I
voor ongehuwden ea op f 1- voor._*ikd I
den en "kostwinners, plu
i 1 voor elk kind heg

In een schrijven, d.tf . ;\! "j"!!
sio man het P.A.S-. d.d. 21 IV'r^iwerd o.is.. !,Ve^H
in ovenv ' 'xvr>lmm\
P.A.S. d.d. 12 April 1' :, 2
com-i_sl.-;p'-o on. ing, tl*, in Ri/''.'t--_"^B
vallen de ondc-.leuin.iug met een snJ^H
van, t 2 i^r weak _ou worrfca ";V 11T<.

Dr i pover !s^B
in-K.t: worden hoo deze vege* -o(j*^M
zou worden tewgepsst- Deze ''^mM
Vóór do meeste gjestennden zeer
uiv Darsrom wendde het P.A.S. -d*
Juni 1918 weder tot do coi
"veraoek ora de o, ng '/-ood-fj'^H
verhoogen, dat do gcslcundcn z^^^Mvan het hoog noodigc» zouden kunnen
_.__. __-

Op dit schrijven antwoordde de **"""■c-nmte-ie d-d. 12 Juli 1017, dat fo^M
comités do bovio.cigdhvi.d bezitten 6***^Mdie daarvoor naar hein oordeel ln aa2iking komen, voor verhoogi"(s van -,'*

h
voor te dragon. Tot esm algemeene *^Hging kunnen wij 'thans", dat >'*""*op 12 Juli, nog niet overgaan. $

Vfij zijn nu in November» zegt -_-**"
nog is er officieel nie's omtrent st*l'1, jj
hoegkig leVond. Wel woen wij, dat .

...-iiiviiif3to op 31 Oc-tobar jjl. *jM

vergaderd, en dat op die vergaderiij^M
nte/iêa tot Bten'jQVierhooglig zijn hotP t̂Wü ook te weten, dat de
o:immi.*-.e liee't bef-oten om, indienAemt
tie)-*r.lg van ek-n Ra- fin het K°-"**^HSteuncomité wordt verkregen, hi_M*J
tot vo-hoosring van den steun ovot t^HDe vljrcaderaiß gaf. aan h.t PlafJK|
Ar-x^ste-oerc. .iAsatbesluuf opdracht d^H
o?:>_ kuet v<p»B___»—de klaofliteni "("'

sürun-'-lnmissio to wenden.
HILVERSUM.

Dcor het PI. Rev. Comil. wordt * 1
Maandagavond, 8 uuri. ln, de groo'- Jvan de Harmonie" een groote prol^H
tin.: tegen het proces der Amer'i»-^aii_*^B
t_*ee.rïr_,i*, beoogendo Torn Mone-v en " ;

revoludónaire Rtrüdcr? oreetvv-io'i'k te .j
Von, en ts**e__ do slaci-of*. . to Ob'»**^gedenken, gcho.u'"on. Bt-reVcrs I_. de *lJen L. B. Spanier. — Kameraden, vt-ü*
Allon dftirheen.

UitOost-Indië.

De rijstvoorziening van Ned..-Indie.
Batavia, 1. Ot. (N.LP.A.) Door '.

breken van een hon.ersnootl in Brn- '\,
dUi is do rij_tuUv*n_r slopg» /»'-. Ho (

Ind'seh Eouvern-mcn'., dat hi-r;p ccD.So'*
voovbei.id, nam n_«_»%*'_»"l"_t tol d-t ""van voldoende hoevereden.

Soldaten-Tribune.
_Tv la liet tijd om mot do „Solda-*I*^

l>ui_o" te -worleon Nog ettelijto duirt*H
exemplaren voorJ-tadoti. Onmiddel.!.*
Hngen te richten aan Q. V-uter, Aa*a"* 1

An_terd__.

ABWERTEHTIEa.
GR-.--» THEATRE, Ait__.e!-.i-

H. V. „TO_WE£-V__**-E-K!-*.G".
Hei ..«.wans, Muscti es Van __r Hor.r.

Z.__-. ( Maandag, f_.-i.da-j 8 nurt

2C*_, 21-i 2*o _>--. .»-

-d e wijze:
K AT E R,

In 3 Bedrijven door Herman Heijermans.
Dc Kater JAN MUSCH.
Oe Koning" .... JAN C. Dt VOS.
Jonathan ...... WILLEM v. d. VEER.

Zo-Jagmiddag, 2 __ri

SUIKERFREULE. 1 ' ■"■ ■■ ■ ■■■

DEM HftAG.

in.se Oeibd_ Versammlung
am Sonsitag 10 Nov. I9JB

lm Haagschen Vakkomtté
Pr-iitsegt-ach. 133.

Teraa: Kommunismus gegen Impe-
-.alismus.

Emirs,t 10 cent.
FrssÏG Diskussïon.

Drukkerij „De Strijd"
Telefoon Noord 4894

tkmSTEL 85 ADAM
u>,i> .i— —"" »»■.»*«»■ » fc—_

ïip-i i_mi-_h__.t— ~

«SM»«--*-__--BB___--,BB«BBR_..__■■

iilollafldsche Schouwburgi
U N.V. HST SiOLLA ..PSCM T_« ___!_. |
I Directeur: LOUIS DE VRIES 2

"____-___ fe
'

llsden en u_.g_i.de avond. .1
8 uur

! Ghetto I
wan HER». !JEIJ£-_"_--_ ir.

B Prijzen wan f 0.30 tot f 3.— i
i Plaal3bespr. deu h.elon dag. T_„_s94N. ■
'__H«3B_BB__i_i_a_-ia-Ba»«a-8_l«BB

-—— Xolle_i»tr__at 93 —_—-

Oe Oudste Voddenbaas
kuit het Ja.ob vaa Lennepkwartier.
Geeft de hoogste prijzen voor Lompen,
Metalen, Watten Dekens, nieuwe
Lakensclie Snippers, Papier, Boeken,

Couranten, enz., enz.
Koopt ook geheele en gedeeltelijke In-
boedels, Mans-en Vrouwenkleederen, enz.

Aanbevelend,
H. KATER & Zn.

Toüenstraat S 3 - Triri. 'Ziii IB7L
Aan huls te ontbieden.

Liet s.v.p. w Het adres.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Voor !_. Voor Uw Gezin- Voor Uw Kantoor.
mgo, m Tegen inzending van dezen bon kunnen de lezers van „De Tribune"
D _______ bekomen bij de firma COHEN ZONEN, Keizersgracht 355, Am-
sterdam, tegen slechts Drie en Zestig oent a m

De Nieuwe Groote Kaart van Nederland,
DOOR P. J O H . BE TT I N K en J. K RIJ G S Hl A H.

De geheele herziene en vermeerderde druk. groot 110X80 centimeter op
f sterk papier in 5 kleuren. Deze kaart munt uit door nauwkeurigheid. Met alpha-
ibetisch plaatsenregister. Door de kleuren en de wijze van uitvoeren, is de indruk
die men van ons land krijgt, buitengewoon duidelijk. Met de nieuwste gegevens.

Voor iedereen heeft deze kaart zijn nut. Voor kantoor, werkplaats, school,
ftuis- en kinderkamer. Het is een uitstekende* wandversiering.

Voor 63 cent is deze kaart voor de lezers verkrijgbaar, zoolang de voor-
raad strekt, bij COHEN ZONEN, Keizeregracht 355, afgehaald, ot franco na
ontvangst van 69 cent

leef! i een goedt kruidenier f-,
Zoo niet, laat U dan bedienen door !

K. BLEHKm
2« Bloem-.üvarsst.. Aa% __.
Thuisbezorgen zonder prijsverhoogihg.

AANVRJU-OBUEIEAIJ
■m mimi MmmiMmmll
I^. STAAL,,
v. WoM«__aat !.- --'nna.u_k.4_. 8,
hack ï_. ToJsi. aa* -Vatei<-|i-aaf_Ria-.
Telefoon Z. 4333 « _i..a_n Z. 5033

Gas» eu Eleotrische
VerSichtingsartikeleiiß.

Billijke prij_e._ voor afmontage en verande-
ringen. Inlichtingen gaarne op aanvraag.

MOORDENAARS
zijn het van zich zelf die nog langer met
Likdoorns ofEs.iknob.s!sblijve.iloopcn,
daar men voor 20 cent wel IQ Likdoorns
en Ea!lk-obbe.3 weg kan maken met
de beroemde wettig gedeponeerde
HOERA PLEJSTE*-- Verkrijgbaar bij G.
CHALLA, Leliegracht 44, Amsterdam.

= BESTELT =_
uw Bïoem-rerkes. als Kransan,
Manden, BouqucSteni, enz., alleen

in HET BlosiTienmagazijn
R£I¥iBRAfiaTPLEIÜ 60,

Te3ef. Centrum 385.
Voorheen Hartenstraat 2.

Teleg.-adt*esi Wunniks. An-stei-dam.'

Begralenis-Vereeniging
Nassaukade 311, Amsterdam

TELEFOON Z. 1172

Speciaal adres voor het
regelen van Begrafenissen in alle
klassen naar alle Begraafplaatsen.

I Speciaal tarief voor CREMATIE.
P. SCHAAFSMA _ G. SIEBOL Jr.

_. - " ■ ■

Groote Openbare Vergadering
op Maandag II November lülft

D£S AVOUDS 8 UUR,

in „Handwerksrkers Vriendenkring" N. Achtergr. I*
Sprekers: D. WIJNKOOP en B. LANSINK Sr.

OHDERW£-Pi
Da vervolging van de B*evo3utiofi^pen in Amerika en de herdenkiiu
van de Russische Revolutie en ■*"'

n_a_*-_e_ai«en van Chicago.
En.r-éB IO cent. Debai vrij?) Plaatselijk __cw. Soc. Cof#£/L

Groot Vocaal- en Instrumentaal Concen
te geven door het ,

Bos. 3_a_n.__.Br JBEUIIir en het Sk. Gemengd Prop-Koor JE MLISSff
op Zondag IO November 1918

in hei COf_S.£RTG£BOUW, v. Baea-.es.r_, Amsler»**
met medewerking van het Dubbelmar.nenkwar.et „SI FA KO" en Solisten: Mevr. FAN'^.SLOHOFr, le Dramatische Sopraan Nederlandsche Opera; de Heeren: CHRIS. DE va**
Heldentenor Nederlandsche Opera; GERARD LEENDERS. Bas; LEON RUDELSny*
Violist, le prijs van uitnemendheid Conservatorium; WOUTER ZURCHER, Accou.pag<***,j
G£i_-i_ig dar Zaal 7 uur. Entree _ 0.40 (met inbegrip van Stei-
KAARTEN VERKRIJGBAAR Bij: Gebouw De Jong, O. Z. Achterburgwal 47; Van H""JJJ,It.
Hazenstraat 33:iuis; Deurhof, Kleine Kattenburgen! raat 1673;Berkhout,De Wiitenkade**^Doting, Molukkenstraat 703; Deloer (Sigarenwinkel) Kinkerstraat 298; Van Zomeren, f <fA
terparkstraat 97'; De. Boer (Boekhandel) Gerard.Doustraat 252A; bii de leden en aan_j£x^

VERSCHENEN.
Henriette Roiand Holst:

De Strijdmiddelen der Sociale RevolutiJ
Inhoudsopgave : I. Doel en middelen derSociale Revolutie. 11. De &*\o \

betooging, 111. Het gewapende geweld als revolutionaire factor. IV. 0^eS
(\r

geweld en. daadwerkelijk geweld. V. De Kultus van het geweld in het in-P hf
lisme. VI Proletarische revolutie en geweld. VIL De massale staking
groote strijd- en geweldtniddel der proletarische revolutie. VIII. De ka-ise*?^*
massale staking gedurende en na den wereldoorlog. IX. Demilitare staking V
sale dienstweigering). X. Twee methoden.

Omvang 102 bladz. Prijs ff 0,65. franco per post f 0,68.
,Let op de persbeoordeelingen, eerstdaags te verwachten.

j. J. BOS & Co., Kinkerstraat 300 '.Ams-ei-il*

■-1S" Ë TBSBUfIE.4


	De tribune : soc. dem. weekblad no. 34 09.11.1918
	Kiel, Harskampen Gen. Snijdera.
	Amsterdamsch Nieuws. Nieuwe molkregeling v. Amsterdam
	Russ. Revolutie in Amsterdam herdacht Geen drommen van duizendtallen opgekomen. Een begin van straatbetooging dientengevolge door razende rabouwen uiteengeslagen. Oud-Russisch poiitiegeweld bedreven vrouwen en kinderen. Vele partijgenooten afschuwelijk mishandeld. Enkele ernstig gewond.
	De vergadering.
	Net Communisme is op aard geboren.
	Telegraafverbinding met Duitschland verbroken.
	als vrije mannen en vrouwen
	moord en brand
	is begonnen de intern, revolutie,
	onze Liobknecbt vrij is
	Friodrich Adler in Oostenrijk
	leve de sociale revolutie internationaal!
	Revolutie in Duitschland. Berlijn neemt het woord.
	De keizer weg of de meerderheidssocialisten.
	In Beieren de republiek uitgeroepen.
	Stuttgart in Opstand
	Ingezonden. Verweer en aanvat. IV. De Tribune-Redactie vóór de Entente
	Onderschrift van de Redactie.
	Nederland en de Oorlog. tegensprauk
	Hongersnoood en rotiende aardappel-voorraden.
	Tooneel.
	De Revolutionaire beweging in Duitschland Het Centrum voor Troons= afstand van tien keizer.
	De Rijkskanselier vraagt ontslag.
	Opstand in Keulen
	Een gewestelijke regeering voer Sleeswijk-Holstcha
	Warttemberg een Republiek?
	De toestand in Hamburg
	Het manifest der meerderheidssocialisten.
	De toestand te Kiel.
	Een Valech telegram
	De toestand in het land.
	De vergadering in het Casine.
	FEUILLETON Door duisternis tot licht. Roman van FRIEDRICH SPIELHAGEN
	De verming van soldatenraden verboden'
	Bremer socialcten eischen een Duitsche Republek.
	Wilhelniehaven.
	Joffels vertrem.
	Duitschland en Sowjet-Republiek Het bedrog met de vlugschriften.,
	Laatste Oologsnieuws.
	De wapenstilstawdsonder-handelingen.
	De eenheid met een vraagteken onder de overwinnaars.
	Aan de geraas
	GEMENGDE BERICHTEN. Kerensky in Engeland vaeljchouden.
	De stilte vóór het onweer.
	IN VOGELVLUCHT!
	Wilson verslagen.
	Een verklaring van Roosevelt.
	De aanval op de Sowjet-Repubilek.
	De Tejechen bezetten Duitsch Sokemen.
	De Tsjechen en een aanval op Saksen,
	UIT DE TWEEDE KAMER Het eentra-revolutionaire complot tegen Rosin. De debatten over het militair beleid.
	onmiddellijk belang
	Vergaderingen. AANKONDIGINGEN.
	Secretariaat „De Proletaar.”
	Interpellaties ovre. het Militair Beleid.
	duldelooze tyranuie.
	de mabilisatiekredieten
	praktische gevolgen
	revolutie prediken
	Binnenland. Het miljard overschreden
	Kots.ia Cremer op buit uit
	Cato ontkent.
	Granzelooze onbeschaamdheid.
	De Kwik-diefstallen.
	ROTTERDAM Ondersteuning werkloozen.
	HILVERSUM.
	Uit Oost-Indië. De rijstvoorziening van Ned..-Indie.
	Soldaten-Tribune.

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6


