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Organiseert de Roode Dinsdag in het
geheele land!
Strijdt tegen de aanvallen van de
regeering Colijn
VORMT OVERAL R OODE DÏNSDAGCOMI

KAMERADEN!

De

regeering-Colijn heeft bekend ge-

maakt, dat zij de begrooting sluitend heeft
gemaakt en dat zij verwacht, dat de

Ruys-regeering door de krachtige strijd
der arbeidersklasse, waarvan de Roode
Dinsdag een belangrijk onderdeel vormde,
bij de doorvoering van haar maatregelen
tegen de werkloozen een spaak in het
wiel te steken.

WE ROEPEN OP VOOR EEN LANDETweede Kamer de noodige maatregelen
DELIJKE BETOOGING TE AMSTERzal goedkeuren om deze sluitende begrooDAM OP DINSDAG 19 SEPTEMBER.
ting aan te nemen.
Kameraden, wat beteekent dat?
Thans moet door nog massaler strijd,
Dat beteekent, dat deze uithongeringsdoor nog grootere, landelijke demonstraregeering in September met de voorstellen ties de CoHju-regeering getoond worden,
zal komen, die het millioenen-tekort zuldat de arbeidersklasse niet bereid is haar
len afwentelen op de schouders van de uithongeringsprogram zonder meer te
toch reeds zoo zwaar getroffen werkers slikken.
van stad en land.
Niet voor niets heeft Colijn bekend geVOOR HET STRIJDENDE EENHEIDSFRONT!
maakt, dat in de werkverschaffingen
geen enkel vtrzet meer zal worden geDit kan gelukken, indien de arbeiders,
duld.
werklooze en werkende, sociaal-democracommunistische en partijlooze,
De regeering wil verdere afbraak van tische,
schouder
aan schouder gezamenlijk hun
de steun uitkeeringen, verslechteringen
Dinsdag
organiseeren. Dan zal
in de werkverschaffingen, verlaging Rooden
van loon, verhooging van belastingen deze Roode Dinsdag een versterking van
en tal van maatregelen, die de levens- het strijdend eenheidsfront brengen, dat
kosten van de arbeiders, verarmde alleen in staat is Colijn te verslaan.
middenstanders en kleine boeren nog
ARBEIDERS VAN N.V.V. EN S.D.
omhoog schroeven.
A.P., O.S.P. EN N.A.S., CHRISTELIJKE
Daarom Dedreigt zij de arbeiders in de
EN KATHOLIEKE ARBEIDERS.
werkverschaffingen met directe uitsluiting, wanneer zij ook maar tot het minste verzet overgaan.
Uw leiders denken er niet aan, eenigen
daadwerkeüjken strijd tegen de loonsverDaarom ontneemt zij aan geheele lagingen, tegen
de politiek van Colijn, tegroepen van arbeiders en ambtenaren
gen
Fascisme en Oorlog te ondernemen.
het recht van organisatie, van vrijheid
Integendeel,
óf zij steunen Colijn, direct
van drukpers-, van vergadering.
en openlijk, óf zij bestrijden hem met
WAT ZAL DE WINTER BRENGEN? woorden, doch lieten inderdaad alles na,
om den werkelijken strijd der arbeiders
De komende winter zal een winter van in een krachtig
eenheidsfront in bedrijf
verscherpte crisis en verscherpte uitbui- en stempellokaal te
bevorderen en waar
ting zijn. Met haar bezuinigingen, loonsdesniettegenstaande eensgezinde strijd
verlagingen en grovere onderdrukking beontstond, trachtten zij door een ongekenreidt de regeering van Honger-Colijn zich de hetze
dit strijdend eenheidsfront te
voor het Hollandsche kapitalisme door breken.
deze crisis heen te halen en daarbij de
Wat deden de leiders van S.D.A.P. en
arbeidersklasse de slagen toe te brengen. N.V.V. tegen de aanvallen der regeering
op het Overheidspersoneel? Wat deden zij
HONGER IN JSDONESIë.
tegen de moord op de matrozen der „ZeZij toont thans reeds in Indonesië hoe ven Provinciën"?
zij haar doel bereiken
wil, n.l. door steeds
Zij legden zich er „onder protest" bvj
openlijker fascistische terreur. ledere dag neer en
hetsten tegen de revolutionaire
vinden daar tegen de opstandige volks- arbeiders in de bedrijven en stempellokamassa's arrestaties plaats; arbeiders en len, die in
de anti-fascistische eenheidsboeren worden mishandeld, het volk honfrontcomité's hiertegen acties ontketenv
gert, maar tegelijkertijd woiden milden.
lioenen uitgegeven om de oorlogsvoorbeWat deden de leiders van het N.A.S. tereidingen in Indonesië
voort te Eetten gen de door de regeering gedecreteerde
zooals thans weer uit het bouwen van loonsverlaging voor de bouwvakarbeiders?
mijnenmagazijnen te Balik-Papan op BorZij kondigden met groote woorden de
neo blijkt. De Hollandsche bourgeoisie noodzakelijkneid van strijd
hiertegen
toont wat haar „democratie" beteekent. aan,
iejden zich zonder strijd te ormaar
Zij beteekent uitpmndenng der massa's,
ganiseeren, er bij neer. De leiders van O.
onderdrukking van ieder verzet en verS.P. en R.S.P. doen precies hetzelfde.
scherpte koers naar den imperialiKischen
Zoo helpen zij het Fascisme zich in
oorlog en naar het fascisme,
zoowel in Holland te versterken. Zoo bereiden zij,
Holland als m Indonesië.
evenals in Duitschland, de uitlevering der
LEVEDE ROODE DINSDAG. vakvereenigingen aan den klassenvijand
voor. Stelt tegenover de nederlagen-poliKAMERADEN! De Communistische Par- tiek van -iw leiders den eensgezinden
tij, de Communistische Jeugdbond, de strijd van alel arbeiders! Verdedigt uw
Roode Vakbewegings Oppositie, het Lanvakorganisaties als organen van den klasdelijk Werkloozen Strijdcomité roepen de senstrijd! Steit overal de deelname aan
arbeiders-massa's op, gezamenlijk met de den Rooden Dinsdag aan de orde!
noodlijdende boeren en tuinders, met de
De stucadoors in Amsterdam, buiten en
ondergn^nde middenstanders, maar ook tegen de leiding in, bonden den strijd aan
en vooral met de Indonesische massa's en behaalden de overwinning, hiermede
den i
n Colijn en zijn henger- opnieuw het bewijs leverende, dat slechts
program aan te binden. Zij organiseeren door strijd de reactie kan worden terugdaartoe, evenals verleden jaar, een ROOgedrongen, en een appèl richtende aan
DEN DINSDAG op 19 September, de dag alle bouwvakarbeiders en andere arbeivan de opening van het parlement.
dersgroepen, dezen strijd te voeren.
Het vorige jaar gelukte liet, om de
Kameraden, maakt den ROODEN DINS-

DAG op 19 September tot een massale
demonstratie der Hollandsche arbeiders,
tegen de Hollandsche bourgeoisie en haar
imperialistische poütiek.
Jonge arbeiders, voert dezen strijd te
zamen met de volwassen arbeiders!

V ORMT ROODE DINSDAG

COMITé'S

—

in de bedrijven, aan de stempellokalen en
werkverschaffingen, ter voorbereiding van
de landelijke betooging op 19 September
te AMSTERDAM! Vormt reiskassen! Bezoekt met duizenden de PLAATSELIJKE
VERGADERINGEN EN DEMONSTRATIES op dienzelfden Rooden Dinsdag!
Strijdt met ons op den ROODEN DINSDAG onder de volgende leuzen:
1. Strijdt tegen de aanvallen van de regeering-Colijn. Staakt tegen elke loonsverlaging.
2. Voor verbetering van steunuitkeering,
voor verhooging van loon, voor stakingsrecht in de werkverschaffingen.
3. Vrijheid van politieke organisatie,
vergadering en drukpers voor de arbeiders, ambtenaren, arme boeren.
4. Invrijheidstelling van alle politieke gevangenen in Indonesië. Opheffing van
het Digoelkamp. Intrekking van alle
beperking der politieke rechten in Indonesië. Indonesië lol^ vin Holland
Nu!
5. Weg met het fascisme en den imperialistisch en oorlog!
G. Maakt de vakvereenigingen tot wapens
in den klassenstrijd!
7. Voor steun aan jonge werkloozen.
Voor loonsverhooging van de werkende jeugd. Weg met de „vrijwillige arbeidsdienst.
8. Vormt het strijdend eenheidsfront!
Weg met de regeering-Coüjn.
Communistische Partij Holland.
Communistische Jeugdbond.
Roode Vakbewegings-Oppositie.
Landelijk Werkloozen Strijd Comité.

—

—

—

„HET VOLKOP
TOT OORLOG!

”

HITST

In dienst van het Britsche
en Fransche

imperialisme.

In „Het Volk" van gisterenavond wordt
openlijk stelling genomen voor den oorlog
van Frankrijk en Engeland tegen Duitschland. Het wordt voorgesteld
precies
zooals wij reeds eerder als de nieuwe lijn
van de sociaal-democratie vaststelden
alsof alleen Hitler het oorlogsgevaar ln
Europa vertegenwoordigt. Maar, schrijft
„Het Volk":

—

—

Maar er zijn volken, en er zijn regeeringen, die voor het behoud van den
vrede hun uiterste kracht willen inspannen. Het zijn Groot-Brittannië en
Frankrijk, het is Tsjecho-Slovakije, het
zijn de kleinen: België, Nederland, de
Sksndinavische landen.
En dan wordt gezegd, dat de sociaaldemocratie zich moet afvragen, tot welke
daden zij bereid is, „om een oorlogmaker,
een aanvaller, onschadelijk te maken.
„Het Volk" schrijft:

Het weer van heden.
De wind. Zwakke
tot matige, Noordwestelijke tot Zuidwestelijke wind.
Half bewolkt, weinig
of geen regen, weinig verandering in

—

temperatuur.

Vooruitzicht:

RIJKSGIRO 147744

isoleering (van Duitschverhoogde spanning,
beteekent belangrijke versterking van
de mogelijkheid van oorlog. Aanvaarden wij die mogelijkheid? Dan keert
onze Internationale terug tot Marx, die
nu welhaast een eeuw geleden, niet
moede werd, den oorlog te prediken
tegen het tsaristische Rusland, den
oorlog van de democratie tegen de
reactie.
Met een oeroep op Marx verkondigt de
sociaal-democratie haar hulp en steun
aan het Fransche en Britsche imperialisme. Zij schaart zich aan de zijde van
„haar" bourgeoisie, ook in de oorlogsvoorbereiding tegen het Duitsche imperialisme, als de logische consekwentie van de
ondersteuning door de boycot-actie aan
den handelsoorlog verleend. De „pacifisten" en „ontwapenaars" van gisteren zijn
thans reeds de kampioenen voor den oorlog van het „democratische" kapitalisme
tegen het fascisme geworden. Wij komen
morgen uitvoerig op dit Volk-artikel
terug, signaleeren reeds thans deze uitlatingen van ,Het Volk" en brandmerken
ze als oorlogsophitsing in dienst van het
Politieke

land)

Té'S!

OPROEP AAN DE HOLLANDSCHE
ARBEIDERS.

REDACTIE-ADMINISTRATIE: TELEF. 53876

Toenemende bewolking, later wellicht regen.
Temperatuur om 3 uur v.m. 16.1° C.
De zon gaat onder om 20.20 en komt
morgen op om 5.48.
De maan komt op om 1.00 en gaat om
18.59 onder.
Lantaarns opsteken om 20.50.

beteekent

imperialisme.
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die tot regelen en Ingrijpen op het gebied
van salarieering en anderszins bevoegd
waren.
„Het thans ingediende wetsontwerp
beoogt dan ook de beoordeeling en de
bevoegdheid tot ingrijpen in handen te
leggen van het gezag dat als vanzelf
daarvoor aangewezen is, n.l. de Kroon.
Immers dit gezag, dat het geheele land
overziet, wordt dan in staat gesteld invloed uit te oefenen op het geheele
complex van regelingen, die de positie
van het overheidspersoneel bepalen.
Alleen op deze wijze kan naar de meening der regeering de grondslag worden gelegd voor den opbouw van een
samenhangend geheel."
Wat deze „opbouw van een ramenhangend geheel" voor de ambtenaren gaat beteekenen, laat geen twijfel over: nieuwe
verslechteringen over de geheele linie zullen het resultaat van de doorvoering van
deze wetswijziging zijn !
Colijn gaat voort met zijn aanvallen!
Wij mogen ook niet stil zitten! De door de
C.P.H., R.V.O. en het L.W.S.C. georganiseerde Roode Dinsdag, als massa-strijddag
der arbeidersklasse, zal ook de strijddag
van het geheele overheidspersoneel moeten zijn!

Over heids per soneel,
Jamaica door natuurrampen
alarm!
Colijn doet een nieuwe
aanval.
Door nieuwe wetswijzigingen
naar verdere afbraak der
salarissen.

getroffen
Vele dooden en
gewonden.
Enorme schade doorhet weeden
der elementen.

—

OP VOOR DE ROODE
DINSDAG !

KINGSTON (Jamaica), 16 Aug.
Het
eiland Jamaica is herten door een ontzettende natuurramp getroffen. Een geweldige onweersbui, die gepaard ging met
De a.ybtenaren dreigen ernstige gestormen, ontlastte zich hedenmorhevige
varen. De regeering-Colijn wil zich mede
gen
door wijzigingen in de Ambtenarenwet
boven het eiland en met name in de
aan te brengen, den weg vrij te maken tot omgeving van de stad Kingston. In enkele
de doorvoering van haar bezuinigingsoogenblikken tijds viel er een enorme hoeplannen, voorzoover het de salarissen en
regen; op sommige plaatsen had
rechtstoestanden der ambtenaren betreft. veelheid
regen
de
het karakter van een wolkbreuk,
De huidige regejing, vastgesteld bij de
wet van 1929, waarbij de rechtspositie van waardoor groote gebieden onder water
het personeel in Overheidsdienst is gerekwamen te staan.
geld, laat naar den zin van de regeering,
te veel verscheidenheid in salarissen beGeheele reeksen huizen bezweken onder
staan, welke verschillen, natuurlijk naar den druk van de woedende stormen en wabeneden, genivelleerd zullen moeten wor- termassa's en werden weggeslagen. Teleden, al wordt hierover in de publicaties graaf- en telefoonlijnen raakten defect,
over de ingediende wetswijziging niets geterwijl het verkeer op tal van plaatsen gezegd. Maar dat staat vast, als behoorend stremd werd.
tot het program van Colijn.
Nauwelijks was het onweer bedaard en
Het wetsontwerp dient ter wijziging en hield de regen op, of men begon in allerijl
aanvulling van de artikelen 125 en 126 met het reddingswerk. Het bleek, dat alvan de Ambtaenrenwet. De noodzakelijkleen al in de stad Kingston twintig menheid van de wijziging wordt in de memoschen om het leven waren gekomen, terrie van toelichting als volgt gemotiveerd: wijl in de plaatsen in de omgeving eveneens vele
het leven hebben verGroote verschillen doen zich voor in loren. Hetmenschen
juiste aantal doc:':n is nog niet
de regelingen ten aanzien van het perbekend, doch zal naar men vreest, zeker
soneel van het rijk, de provincies, de tusschen de 50 en 100 bedragen. De magemeenten, waterschappen, veenschap- rieele schade, die is aangericht door den
pen en veenpolders,, welke niet alle bliksem, den storm en de overstroomingen,
kunnen worden verklaard en gerecht- die het gevolg zijn van de stortregens, is
vaardigd door het bestaan van uiteenenorm.
loopende omstandigheden van werkHet eiland Jamaica heeft de laatste jakring of plaats. Dit is niet alleen hel ren reeds verscheiden malen van de elegeval bij vergelijking binnen iedere camenten te lijden gehad, doch het onweer
tegorie van deze organen afzonderlijk, van hedenmorgen is het hevigste, dat
men
maar ook ontbreekt het gewenschte hier in 63 jaar heeft meegemaakt.
verband bij beschouwing van de categorieën onderling."
De regeering Colijn, die tegenover de
werkende massa van stad en land met de
meeste willekeur optreedt als het er om
gaat hen van hun rechten te berooven of
hen te knevelen, werpt zich opeens op als
kampioen in den strijd tegen willekeur:
„In het bijzonder doen zich deze verschillen voor ten aanzien van de regeling der geldelijke aanspraken. Beziet
men de onderscheidene salarisregelingen, dan bespeurt men sporen van toeval en willekeur die het natuurlijk gevolg zijn van de veelheid van regelende
machten. Dit gebrek aan verband, dit
ontbreken van een algemeene gedachte
moet vooral ten opzichte van de bezoldiging naar het oordeel der regeering
als een maatschappelijk nadeel worden
beschouwd."
Duidelijker gezegd beteekent het dat de
regeering niet voldoende naar haar zin
rechtstreeks invloed op de in te voeren
verslechteringen kon uitoefenen of dat
minstens genomen de wijze waarop de regeering dit kon doen te omslachtig was
voor het tempo waarmede thans 't levenspeil van het personeel in overheidsdienst
naar omlaag gedreven moet worden !
De regeering wenscht meer directe macht
over het vaststellen van salarissen en
rechtspositie der ambtenaren. Tot nu toe
was het zoo, dat voor de provincies de
Kroon optrad, voor de gemeenten de Gedeputeerde Staten en voor de waterschappen, veenschappen en veenpolders afwisselende instanties waren voorgeschreven.
Het waren deze verschillende instanties

Ook boven Noord-Italië nocd.
weer.
MILAAN, 16 Aug.
Dinsdag heeft boven Noord-Oost Italië,
met Ferrara als centrum, een buitengewoon hevige storm gewoed, welke gepaard
is gegaan met hagel en onweer. Boomen
werden ontworteld, muren en telegraaf-

palen zijn omgewaaid, terwijl groote schade is aangericht aan de daken der huizen.
Het trein- en telefoonverkeer was langen
tijd gestagneerd. De materieele schade Is
zeer aanzienlijk.

Ouweloven gesprongen.
ARBEIDER ERNSTIG GEWOND.
ZAANDAM, 17 Aug.
Jb. Bakker,
fabrieksarbeider
is
de
Gister
werkzaam in de N.V. Ouwelfabriek „Ensof" in de Westzijde, het slachtoffer geworden van het springen van een ouweloven.
Met brandwonden bedekt is de man 1*
vrij ernstigen toestand naar het gemeen»
telrjke ziekenhuis vervoerd.

_„UE TRIBUNE"

A

West-Duitsehland

aan

den afgrond

BONZEN EN BAANTJESGASTEN OP DE KNIE
VOOR DE NAZI'S.
SOCIAALDEMOCRATEN OVER HUN LEIDERS.
K.P.D. DE EENIGE HOOP.
Haar illegale actie.
Terwijl onze kameraden in Duitschland
een titanenstrijd voeren, elk oogenblik
van den dag hun leven op het spel zettende, durven de sociaal-fascisten in
olaadjes als „Der Neue Vorwürts" en „Die
ï'ïcic Presse", vanuit hun veilige wijkpiaatsen het revolutionaire proletariaat in
Duitschland te belasteren.
„Het voik" maakt zich belachelijk door
e schrijven over de „illegale" actie der
;ociaal-democratie en publiceert kwijle.ige stukjes over „revolutionairen" strijd,
ien de sociaal-democraten ln Duitsch~nd willen voeren.
Van overwegend meer belang is, hoe de
vuitsche arbeiders, meer speciaal sociaaldemocratisch denkende arbeiders, over de
rol denken, die hun leiders hun partij
hebben doen spelen.
De sociaal-democratische leiders.

Dit was een van de punten, waaraan
wij op onzen tocht voortdurend aandacht
hebben besteed. Wij hebben dan ook er
naar gestreefd, zoo veel soc.-dem. arbeiders als mogelijk was, naar hun opinie
over deze vragen te informeeren.
Wij waren in staat eenige exemplaren
van „Die Freie Presse" en „Der Neue Vorwarts" aan verschillende sociaal-democratische arbeiders voor te leggen. Zij
hadden nog nooit van die blaadjes gehoord! Zij kenden slechts Die Rote Fahne,
als eenlg regelmatig illegaal verschijnend revolutionair oigaan, dat overal onder de arbeiders gelezen werd.
Vooral „Der Neue Vorwarts", het orgaan van Wels, den lafhartig uitgewekene,
wekte hun verontwaardiging op.
Dat Wels, veilig gezeten te Praag In zijn
bureaustoel, de brutaliteit had, leiding in
den strijd van het Duitsche proletariaat,
waarmede hij zulk een schandelijken koekoehandel heeft getracht te drijven,
zou willen geven, achten de Duitsche soc.dem. arbeiders, die wij-spraken, zulk een
hoon, dat zij hun verachting voor dit individu niet onder woorden konden
brengen.
Wat weet Wels van het Duitsche proletariaat af? Heeft hij ooit, zooals onze
heldhaftige kameraden dit thans vaak
doen, een maaltijd opgeofferd om het
verschijnen van de illegale krant mogelijk te maken? Heeft hij gevangenisstraf,
ja zelfs den dood geriskeerd bij het verspreiden van illegale lectuur? Heeft hij
ooit geleefd van 12 Mark per week? Zoo
niet, dan heeft hij te zwijgen, de zwetser!
Groote opofferingen onzer partijgenooten.

In verscheidene plaatsen hebben onze
partijgenooten zich door het afstaan van
een belangrijk gedeelte van hun steungeld ten behoeve van de illegale propaganda en -krant, vele dagen een maaltijd
ontzegd. Zoo kwam er geld bijeen, en zoo
verscheen de communistische illegale pers.
Aan deze stille strijders brengen wij, Hollandsche arbeiders, een eeresaluut. In
hun handen weten wij de communistische
idee ln Duitschland veilig, ondanks alles.
Daarmede wordt reeds thans Hitlers graf
gedolven.
Eén strijd Is er, de ïllegaal-revolutlonalre. Eén leidster is er: de communistische partij!
Groeiend eenheldsfront.
Oude sociaal-democraten, jonge verbitterde A.J.C.-ers komen tot onze kameraden. Zij willen helpen bij den arbeid.
Onze kameraden staan hen te woord,
doch gaan onverstoorbaar hun gang.
Voorzichtigheid is geboden.
Steeds volmaakter en beter wordt het
net van illegale werkers. Voortdurend
nieuwe aanknooplngspunten. worden er
gevonden. Immer zekerder en betrouwbaarder wordt het werk en moediger worden de werkers.
Wij vroegen onzen kameraden naar de
verschillende Wolff berichten, volgens
welke de politie met succes op de communlstenvangst zou zijn geweest ln verschillende plaatsen.
„Hoe staat het er mee. Worden Jullie
vaak „ontmaskerd"?
De kameraden kijken elkaar eens aan
op deze vraag.
KMk eens hier", luidt het antwoord,
„ln den aanvang was ons werk nog niet
zoo vlot loopend en zeker als thans.
Eenige onbetrouwbare elementen hebben
ons inderdaad schade berokkend. Dat was
in Maart en April. Thans Is dat uit. Onze
menseden zijn betrouwbaar. De Wolff-berJchten zijn heel aardig. Je moet maar
denken, als zil zichzelf niet klttelen,
lachen ze nooit!"
Verraderlijke rol der reformisten.

—

-

De rol der reformisten in Duitschland
Is nog lang niet uitgespeeld. De bonzen
zitten aan hun baantje als de duivel op
Gerard, en zoo zijn verschillende hunner
er in geslaagd zich te handhaven, na zich
vernederd te hebben voor Hitler en
Göring.
Na de gelijkschakeling spelen de heeren
mooi weer met den rijkscommissarls, den
Hitler-zetbaas, die thans elke vakvereenlging heeft, en waarin dit heerschap alles
onderwerpt aan zijn wil. De bonzen draven zich in het zweet om het de heeren
naar den zin te maken. Ook in de reformistisehe vakbonden spelen de nazi-bonzen
de baas. De N.5.8.0., de bedrijfsorganisatie,
der nazi's, neemt hen onwelgevalligen arbeiderssteun af, verlaagt de steunbedragen, straft met Inhouding van gedeelte-I'l^en of geheelen steun, zonder dat de
bonzen een vinger verroeren. Zij onder-

teekenen alles braaf en voeren de gedicteerde besluiten even braaf uit. Hun
baantje hebben zij uit het vuur gesleept
en de rest kan hen niet schelen.
In de met de arbeiderscenten gebouwde vakvereenigingshuizen zitten de heeren
en zijn koek en el met de nazi's.
Verschillende ambtenaren, in de meeste
gevallen bonzen-famllleleden, door dit
voordeelige verwantschap in een baantje
gedrukt, schreeuwen moord en brand, als
zij door Hitlerianen met ontslag hedreigd
worden. Met alle kracht toonen zij dan,
welke goede vaderlanders zij zijn, enz. enz.

half uur hard werken, was men het vuur
meester en was het gevaar voor uitbreiding geweken. Om acht uur kon het materiaal weer Inrukken. De eerste en tweede étage en het dak zijn vrijwel geheel
uitgebrand.
Een agent heeft zich bij het blusschen
aan een stuk glas gewond en moest in 't
gasthuis worden behandeld. De heer S.
was tegen brandschade verzekerd.

ERNSTIG MOTORONGEVAL.
Eén doode; twee gewonden.
ROERMOND, 17 Aug.
Dinsdagavond kwam de motorrijder J.
B. uit Aken, wiens vrouw op de duo zat,
in aanraking met een 15-jarigen wielrtjder O. uit Hom. De motorrijder B. kwam
zoodanig te vallen, dat hij een levensgevaarlijke hoofdwonde opliep, waaraan hij
m een ziekenhuis te Roermond Is overleden. Zijn echtgenoote en de jongen O.
bekvamen lichte kwetsuren.

Het proletariaat komt tot
bezinning.
Wij hebben aanschouwd, dat het Duitsche proletariaat, door Hitler gekneveld
en door de sociaal-fascisten verraden,
thans tot bezinning komt. De communistische partij is in deze dagen voor het
proletariaat de hoedster van de vonk der
revolutie, die smeult in de harten van
onze Duitsche kimeraden.
Sociaal-democratische arbeiders, S.AJP.ers, christelijke en katholieke arbeiders,
ontnuchterde nationaal-socialistische arbeiders, zij allen hebben hun hoop gevestigd op de levende, Illegaal arbeidende
communistische partij. Zij alleen zal op
den dag des oordeels over Hitler en zijn
geboefte richten!
Aan haar is de toekomst I

EEN SCHITTERENDE BOOTTOCHT
DER V.V.S.U.
Een prachtige propaganda.
UTRECHT, 14 Aug.
Zondag 13 Aug. heeft de afd. Utrecht
van de V.VJ3.U., Sectie Ondiep, een boottocht georganiseerd naar Marken.
Het doel van dezen boottocht was den
leden en hun huisgenooten een dag van
ontspanning te geven, doch tevens om
propaganda naar buiten te maken voor
de V.V.S.U. en voor de erkenning van

Schandelijke straffen.
HAARLEM, 16 Aug.

(Arcor) De jonge man, die voor enkele
maanden geleden door de portier van
Maatschappelijk Hulpbetoon en een asslsteerende agent zoo gemeen mishandeld
Is geworden dat zelfs een chauffeur, die
met het geval niets uitstaande had,
krachtdadig ingreep en de mishandelde
uit de handen van zijn beulen wist te
bevrijden, stond Maandagmorgen voor
den politierechter.
De jongeman kreeg 4 weken en dc
chauffeur als medeplichtige 3 weken gevangenisstraf.
De officier meende dat er den laatsten
tijd bij Maatschappelijk Hongerbetoon
onbehoorlijk werd huisgehouden en dat
er een afschrikwekkend voorbeeld moest
gesteld worden.
Zoo worden weerlooze werkloozen behandeld en „berecht".

Colijn's aanval op de
gemeenten.

Sovjet-Rusland.

Het Is een goede dag geworden voor de

V.V.S.U. Begunstigd door stralend zomerweer is deze tocht een succes geworden
voor de V.VS.U. en voor de propaganda
voor Sowjet-Rusland.
Ongeveer 175 kameraden, mannen en
vrouwen van verschillende levensopvatting, hebben aan deze tocht deelgenomen.
Er heeft van het begin tot het eind van
de tocht, die ongeveer 14 uur heeft geduurd, een fijne gezellige geest aan boord
geheerscht. Er was muziek aan boord; de
consumptie was goed en goedkoop en de
strijdliederen weerklonken krachtig over
het water. Later op den dag hebben verschillende kameraden zich met dansen
vermaakt, zoodat de gezellige stemming
aan het einde van de tocht haar hoogtepunt bereikte.
Met een stevige Internationale is de
tocht geëindigd.
Aan het slot hebben de kameraden
Dunnewind en van Oosten het woord gevoerd.
Het Is mijn overtuiging, dat het een
goede gedachte is geweest, deze boottocht
te organiseeren. Zij heeft bijgedragen om
de kameraadschappelijke geest onder de
kameraden te versterken en bovendien
was het een krachtige propaganda voor
de V.V.S.U.
Het is te hopen, dat het bij deze enkele
boottocht niet zal blijven en dat er nog
andere zullen volgen.
P. den H. V.

BOTSING TUSSCHEN TWEE

MOTORFIETSEN.
Eén ernstig gewonde.
NAARDEN, 18 Aug.
Dinsdagavond om half twaalf is op den
Rijksweg bij de Karnemelksloot de 22Jarige motorrijder G. C. Fransen, electricien te Amsterdam, die uit Laren kwam,
door onopgehelderde oorzaak op een stilstaande motorfeits gereden. Naast dezen
motor stond de eigenaar, de heer G.
Rietmulder, inspecteur van het gemeentelijk electriciteits bedrijf te Amsterdam,
die bezig was zijn motor na te kijken. Hij
kon nog juist ter zijde springen.
De heer F. sloeg over den kop en Is
met ernstige hoofd- en beenwonden naar
de Majellastlchting te Bussurn overgebracht. Zijn toestand is zeer zorgelijk. De
motorfietsen zijn zwaar gehavend.

ERNSTIGE BRAND TE DELFT

Een agent gewond.
DELFT, 17 Aug.

Woensdagmorgen om half zeven brak
door onbekende oorzaak brand uit ln de
slagerij van den heer H. Slok, aan de
Oude Mannenhuissteeg te Delft.De brand
liet zich ernstig aanzien. De geheele eerste en tweede étage stonden in lichter
laaie. Met kracht werd het vuur door de
polltiebrandweer aangetast en met vier
stralen werd het vuur bestreden. Door
den verstikkenden rook had de brandweer een moeilijke taak. doch na een

Verlaging der uitkeeringen !
MOBILISEERT VOOR DE ROODE
DINSDAG.

DEN HAAG, 17 Aug.
Naar het Corr. Bureau uit betrouwbare bron verneemt, ligt in bet voornemen van de regeering te bevorderen, dat bij het indienen van de ontvan de rijksbegrooting voor
werpen
het dienstjaar 1934 een ontwerp van
wet wordt aanhangig gemaakt met de
strekking een geleidelijken overgang
te bewerkstelligen van de hooge uitkeeringen, die aan de gemeenten Inde
loopende vijfjarige periode uit het gemeentefonds toekomen naar de lagere
uitkeeringen, waarop de gemeenten in
de volgende vijfjarige periode, welke
ln 1936 aanvangt aanspraak zullen
hebben.
De uitkeeringen over het jaar 1934—
'35 zonden van dezen maatregel reeds
den invloed ondervinden, terwijl de
nitkeeringen na 1935 dan minder
scherp zullen vallen dan anders het
geval zon zijn geweest.

Wielrennen.

BURGERLIJKE SPORT

De Wereldkampioenschappen te Parijs
DE „TOUR DE FRANCE”-WINNAARSPEICHR,

EERSTE BIJ DE PROFS.
De Brabander Valentijn zijn plaats in te Tour de France 1934
ten volle waard.

DE HOLLANDSCHE AMATEURS
KONDEN NIET
MEE.
PARIJS, 15 Aug.
(S.v.dX.) Terwijl wij in den trein zitten,
die ons na verloop van eenige dagen van
de Fransche hoofdstad weer naar Mokum
zal brengen, beschikken wij over voldoende
tijd om de gebeurtenissen van Maandag
voor onze lezers te gaan beschrijven.
De grootste belangstelling voor de Hollanders ging uit naar den wegwedstrijd,
waarin zoowel bij de amateurs, als bij de
profs ons landje door een zes-tal stevige
mannen, grootendeels Brabanders, werd
vertegenwoordigd.
Geen der insiders gaf in het beroepswegkampioenschap de afgevardigden Van
Oers, Van der Ruit en Valentijn, een kans.
Immers naast dit drietal betrekkelijk onbekenden, startten mannen met eervolle
wegvermeldingeh. Wij bemerkten o.a. den
winnaar van den Tour de France 1933,
Georg Speicher en de Italianen Binda en
Guerra, alsmede de geduchte Belgen
Ronsse, Schepers, Hamerlinck.

De wegwedstrijd amateurs.
Het parcours was ingezet op de betonnen autorenbaan te Monthlery, welke een
lengte heeft van 12.5 K.M., en ruim 30 K.
M. buiten Parijs ligt.
Deze afstand moesten de amateurs tienmaal en de profs twintig maal berijden,
waarbij nog een klimpartij over een berg
worden.
evenveel malen genomen moest
Gelukkig was het weer aanmerkelijk
koeler dan de laatste dagen. Om ruim 7
uur werd het sein tot vertrek gegeven, en
veertig amateur-renners, waaronder de
Hollanders Roele, Van Reijen en Kruisman, stoven de betonnen weg op.
Het was ons niet mogelijk het verloop
der courses te volgen, zoodat wij in de
buurt bleven en zoo om het half uur het
peleton voorbij zagen trekken. Al spoedig
bleek dat de Hollanders niet mee konden
komen en in de achterhoede raakten. In
de laatste ronde misten wij Kruisman, die
bij nader onderzoek wegens machinedefect
verplicht was op te geven. De stoere Roeien eindigde op de dertiende plaats uit een
peleton van vijftien rijders, terwijl zijn
"landgenoot Van Reijnen de zestiende
plaats innam.
Gedetailleerde uitslag amateurs.
1. Paul Egli (Zwitserland), 125 KM. In 3
u. 21 min. 48 sec Gemiddelde snelheid 37
KM. Wereldkampioen 1933.
2. Stettler (Zwitserland), in 3 u. 22 m.
39 sec; 3. Lowagie (Belg), in 3 u. 23 min.
31 sec; 4. Schneider (Luxemburg), ln 3 u.
23 m. 31 sec; 5. Scheller (Duitschland), in
3 u. 24 m. 24 s.; 6. Debenne (Frankrijg), in
3 u. 25 m. 23 s.; 7. Deforge Frankrijk), in
3 u. 26 m. 47 s.; 8. Mersch (Luxemburg),
9. Stach (Duitschland); 10. Martin (Zwitserland); 11. Saavedra (Argentinië), in 3
uO 26 m. 55 s.; 12. Stallard (Engeland); 13.
Möller (Denemarken); 14. Helsen (Belg);
15. Heindel (Duitschland); 16. Roele (Holland); 17. Johansen (Denemarken); 18.
Poffé (Belg): 19. Augusti (Tsjecho-Slowakije); 20. Troy (lerland).

Een wanorde aan de eindstreep.
Ten gevolge van de ongeordende bende,
die op de baan aan de finish door het
saamgeslroomd publiek was gemaakt,
konden Valentijn en Magne moeilijk doorkomen.
De spanning raakte er uit, en waarschijnlijk speelde de zenuwen bij Valentijn parten; hoe dan ook, Valentijn verloor terrein, en eindigde als uitstekende
derde. Van der Ruit, die kans zag om bij
het hoofdpeleton te blijven, vloog als
negende van drie-en-veertig renners over
de eindstreep. Met Van Oers, den nationalen kampioen, liep het minder fortuinlijk af. Na verschillende malen getoond
te hebben, dat hij in klimmen aüen de
baas was, moest de Brabander in de 7de
ronde, wegens mankement aan zijn
derailleur, van verder deelnemen afzien.
De eerste tien geplaatsten waren:
1. Speicher, Frankrijk, 7 u. 8 min. 53 1/5
sec; 2. Magne, Frankrijk; 3. Valentijn,
Holland; 4. Hamerlinck, België; 5. Schepers, België; 6 Binda, Italië; 7. Canardo,
Spanje; 8. Buchli, Zwitserland; 9. v. d.
Ruit, Holland; 10. Geijer.

ROODE SPORT.
R.S.E.
Gecombineerde vergadering.
Liedenavond, Donderdag 17 Aug., gecombineerde bestuursvergadering der dagelijksché leiding AJS.B.H. en A.V.B.H. en
dagelijksché Landelijke leiding. Bespreking zeer belangrijk. Er wordt precies om
8 uur begonnen. De vergadering vindt
plaats in gebouw „De Valk", N. Leliestraat
Het Land. Secr.
DE
UITI.R.H.

INT. ROODE HULP AFD. HAARLEM.
Openbare vergadeil-ig op Vrijdag 18
Augustus a.s., gebouw „Olympia", 's av.
8 uur. Sprekers Mr. P. v. 't Hoff-Stolk,
Amsterdam, A. de Kom, NegerarbeiderSuriname, J. Tims, Utrecht. Onderwerpen: „Fascisme en klasse-justitie", „Strijd
van gekleurde en hlanke rassen in de
„Arbeiders-delegatie
naar
Koloniën",
Duitschland".

Van het LA.H. Pionierenkamp.
Zaterdag a.s. komen de kampbewoners
en .wel naar Amsterdam per boot
„Antoinette 5". Tijd van aankomst wordt
nog nader opgegeven Thans reeds willen
wij er ouders en belangstellenden op
wijzen, dat voor een beperkt aantal liefhebbers kaarten beschikbaar zijn, om den
boottocht mede te maken. Vertrek is des
morgens 8 uur uit Amsterdam. De prijs
bedraagt f 0.50 per persoon en f 0.30 voor
kinderen beneden de 14. jaar. Kaarten
verkrijgbaar bij Stroober, Binnen Wieringerstraat No. 9; Homma, Zaandammerplein No. 4 (I); Koekkoek, v. Beun'nsrenstraat No. 62 (II); Buurman, Haarlemmerhouttuinen 68 A (n) en kantoor
LA.H., Prinsengracht No. 130.

terug

De profs doen het beter.
Hoe klein was het succes bij de amateurs Radio.
ln verhouding tot de verrichtingen der
Hollandsche profs, voor Valentijn, die op
Vrijdag
een eervolle derde plaats eindigde, alle
hulde. Hij Het daarbij favorieten als GuerHILVERSUM 1875 M. V.AH.A. 8.01 Grara, Binda, Hamerlinck en Bulla ver achter
Door deze maatregel zullen de gemeenzich. In het laatste rechte einde viel nog mofoonmuziek. 10.15 Voordracht door
10.30 Mittchel's
ten dus nog meer gedupeerd worden en niet uit te maken of Valentijn of de Adolf Bouwmeester.
A.Vit.O.
12.01
GramofoonmuKwartet.
Franschman
achMagne
plaats
de tweede
nog meer aan banden gelegd. Het beteeLajos. 2.15 Gramofoon12.30
Kovacs
ziek.
ter de 8 min. vroegere eerst binnengekokent een nieuwe scherpe aanval op de men Speicher
muziek. 2.30 Voordracht. 3.00 Gramofoonzou innemen.
muziek. V-AR.A. 4.01 Orgelspel door Jan
loonen en salarissen van het gemeenteVogel. 4.30 Voor de kinderen. 5.00 De Nopersoneel en op hun geheele rechtspositie.
tenkrakers 0.1.v. Daaf Wins. 6.00 V.A.R.A.Het beteekent verdere verslechtering van
Kleinorkest 0.1.v. Hugo de Groot. 6.40 Pade werkloozensteun door B. A. en andere
lestina (1). 7.00 De Flierefluiters 0.1.v. Ray
Forest A.VR.O. 8.30— plm. 10.15 Symphogemeentelijke Instellingen. Het beteekent
nie-concert door het Residentie-orkest te
in één woord de doorvoering van het milSchevenlngen 0.1.v. Carl Schuricht. V.PJt.
lioenenplan van Colijn, ten koste van de
O. plm. 1015 Vaz Dias 10.15 Gramofoonplatenconcert. 10.45 Idem. V.A.R.A.
werkende en werklooze massa, en van de
Alles wel aan boord.
11.00 Gramofoonmuziek.
ondergaande middenstand.
HUIZEN. 296 M. Algemeen Programma.
Hiertegen moet reeds nu het felste
Maandag: mooi weer en een flinke fietsN.CR.V. 8.15 Gramofoonplaten. 12.25 Idem
protest weerklinken.
12.30 Ensemble v. d. Horst. 3.00 „Diverse
tocht voor de komsomolzen naar het Solgenres muziek". 3.30 Liederenrecital. 4.30
Maar niet alzoo denken de leiders van lensche Gat.
Voor de Jeugd. 5.00 Gramofoonmuz. 5.15
de sociaal-democratie. Door de Miranda
Dinsdag: zwemmen en wandelen.
„The Columbia Three". 6.30 Causerie. 7.30
van
„Het
is aan een der verslaggevers
Lezing.
8.00 Concert. 9.00 Causerie. 9.30
Woensdag:
regen,
een
flink
Morgens
's
Volk" over deze mededeeling van het goed
Vervolg concert. 10.20 Vaz Dias. 10.30 Gragewandeld,
Middags
middag.
eind
's
bonte
ingelichte Correspondentie Bureau gemofoonmuziek.
Het weer klaart al wat op.
BRUSSEL 337.8 M. 12.20 Gramofoonmuzegd:
Het eten puik in orde! Geen zieken! De ziek. 1.20 Berichten, Omroepkleinorkest
groeten van alle pioniers aan de ouders! oJ.v. Leemans. 3.20 Klassiek Concert. 5.20
„De soep zal wel niet zoo heet geRadio Symphonieorkest 0.1.v. Kumps. 6.20
De Krant-Komm.
geten worden, als ze wordt opgediend.
Gramofoonmuziek. 6.50 Idem. 8.20 Omroeporkest
oJ..v. Karel Walpot. 9.20 ConVoorloopig kan ik nog niet aannemen,
Knocke
cert
nit
0.1.v. Candael met baridat een dergelijke woordbreuk ln Neton.
derland mogelijk zou zijn."
LANGENBERG 472.4 M. 11.50 GramoIJsvergiftiging te Winsum.
foonplaten. 12.20 De Vroolrjke Vijf. 12.50
Weragkleinorkest oJ.v. Eysoldt. 1.1.0 BeZoo trachten de soc.-dem. leiders reeds
IJMUIDEN, 17 Aug. richten,
concert. 5.20 Concert. 650 Granu de arbeiders in slaap te wiegen InBlijkens
de
mofoonmuziek.
cijfers,
gisterdie
o^lcleele
plaats van hen op te roepen tot mobilisaMOSKOU. 1481 en 50 M. 8.20 Tsjechisch:
avond bekend werden, waren er in de
tie tegen de regeeringsplannen.
leven ln een kleine stad. 9.20 Entot
12
dezer
Het
nog
week van 6
slechts zeven
gelsch: Weekoverzicht en briefbeantwoorgevallen van gastro-enteritlsche paratyding. 10.25 Duitsch: Avond van de „Mosde gemeente Winsum.
SOCIAAL-DEMOCRATISCHE ARBEI- phus inweek
tevoren waren er 140 patiën- kauer Rundschau."
In de
DERS, STRIJDT MET ONS OP DE ROOZEESEN. 1634.9 M. 12.05 Concert. 2.29
ten en nog 29 ln andere gemeenten van
450
DS DINSDAG TEGEN DE BEZUINIGroningen. De patiënten buiten Winsum Concert. 2.50 Concert uit Frankfurt.
Felicioli,
H.
6.25
m.m.v.
Concert
bijna
Concert.
GINGSPLANNEN VAN DB REGEERING- zijn allen genezen, die ln het dorp
zang, W. Jaeger, pianobegeleiding.
allen.
COLIJNI

KARL LIEBKNECHT-KAMP TE TONSEL (Veluwe).

STADS-EDITIE 16 AUGUSTUS 1933,

„DE TRIBUNE"

rUSI-ELUTIE 17

Binnenlandsch verricht De krisis in Nederland en de vooruitzichten

VOORERKENMNGVAN
DE SOWJET-UNIE.

Tegen diplomatiek geknoei
en sabotage !
Een reeks van kapitalistische landen
Biet zich gedwongen, over te gaan tot erkenning van de Sowjet-Unie, en tot het
openen van officieele handelsbetrekkingen. Gedwongen door de bodemlooze economische crisis van het kapitalisme;
door het toenemende gewicht van de
Sowjet-Unie, economisch en politiek;
door het mislukken van de tallooze campagnes, die onder leiding van de Deterdings in alle landen tegen de SowjetUnie werden en worden op touw gezet!
De laatste weken geven de voorbeelden
van Spanje en van verschillende ZuidAmerikaansche staten, en daarnaast de
toenemende neiging van de Vereenigde
Staten tot het aanknoopen van betrekkingen. Ook in België groeit de stemming tot erkenning van de Sowjet-Unie,
ln verband met de mogelijkheid, dat de
Sowjets van Antwerpen als uitvoerhaven gebruik maken.
De Nederlandsche kapitalisten voelen
zich in het nauw gedreven door hun concurrenten. Zij zijn gedwongen, om hun
starre politiek van niet-erkenning tot het
uiterste, te wijzigen. Maar de manier,
waarop zij dit doen, is typisch voor de
Hollandsche reaktionairen. De „N.R.Ct."
geeft het volgende verhaal:
„De kwestie van een handelsverdrag
vroeg de aandacht. Voor dat doel is eenigen tijd geleden een comité gevormd, bestaande uit een aantal personen, daartoe
door de departementen van oeconomische
zaken en financiën aangezocht, en dat
tot doel heeft, in de eerste plaats de
kwestie van een handelsverdrag tusschen
Nederland en Rusland onder oogen te
zien. Vertegenwoordigd zijn in dit comité: landbouw, scheepvaart, bankwezen en
koloniale waren.
Het comité is reeds verschillende malen in vergadering bijeen geweest en, aldus onze zegsman, zeer binnenkort zijn
de, in een rapport vervatte concrete voorstellen te verwachten. O.m. zal worden
voorgesteld, een persoon als vertegenwoordiger van de Nederlandsche regeering naar Rusland af te vaardigen, om
aldaar, te zamen met de Russische regeering de mogelijkheid van een handelsverdrag te bespreken. Zelfs is men in den
boezem dar commissie het er reeds over
eens, wie de betreffende persoon zal moeten wezen, terwijl van de zijde der regeering reeds te kennen gegeven schijnt te
zijn, dat zij g.een overwegende bezwaren
zal opperen tegen het aanvaarden van
de voorsteilen der commissie en tegen de
aanwijzing van de persoon, die voor afvaardiging in aanmerking zou komen
C.ok ten aanzien van het vraagstuk, hoe
op ook voor Nederland gunstige voorwaarden tot overeenstemming zou zijn te
komen, heeft de commissie zich reeds een
denkbeeld gevormd. Daarover kunnen wij
ons thans echter, om den goeden gang
van zaken niet te storen, nog niet uitla-

ten."

Het „Handelsblad" bevestigt dit, en
voegt er aan toe, dat de onderhandelingen wel heel lang kunnen duren!
Wat beteekent dit alles?
Het beteekent, dat de Nederlandsche
kapitalisten-kringen en de regeering van
Colijn bezig zijn, als van ouds, de vraag
van de erkenning van de Sowjet-Unie te

saboteeren.
Deze vraag is voor de arbeidersklasse
van het grootste belang.
De erkenning van de Sowjet-Unie en
het volledige herstel van de handelsbetrekkingen zou een aanzienlijke vermindering van de werkloosheid te weeg brengen.
Van nog meer beteekenis is het echter,
dat zulk een erkenning de mogelijkheid
voor de Nederlandsche regeering en de
Nederlandsche bourgeoisie, om aan alle
mogelijke samenzweringen en aanslagen
op de Sowjet-unie, ter voorbereiding en
veering van de interventie-oorlog, deel
te nemen, wel niet zou opheffen, doch
wèl beperken. En dat is het juist, wat de
reactionaire, het fascisme voorbereidende
Nederlandsche bourgeoisie niet wil. Dat
Is het, wat de groep-Deterding, met wie
de eerste minister Colijn in zoo nauwe
zakelijke betrekkingen heeft gestaan,
met alle geweld wil tegenhouden! De
strijd voor de volledige erkenning rechtens en feitelijk van de Sowjet-Unie is
aldus een onderdeel van de strijd tegen
de imperialistische oorlog.
Di deze strijd hebben de arbeiders niets
te verwachten van de S.D.A.P. Tot in de
zuurzoete artikeltjes, die „Het Volk"
schrijft ten gunste van de erkenning,
vindt men de gebruikelijke lasterpraat
over de Russische gezantschappen en
handelsvertegenwoordigingen, die „een
concentratiepunt van communistische
propaganda" zouden zijn, en zoo meer.
Dat zijn de voorwendsels geweest, waarmee de Engelsche en andere kapitalistische regeeringen de betrekkingen hebben
afgebroken, toen dat in hun kraam te
pas kwam. De sociaal-democratische pers
Is op deze wijze bezig, materiaal aan te

AUGUSTUS 1933.

DE ROODE DINSDAG.

Bestelt direct de mobilisatiekrant.

Nieuwe vormen en scherpere strijd
Maart tot Mei 1933, vergeleken bij het vorige Jaar. Wat de werkloosheid betreft
zij bereikte ln de eerste maanden van
1933 het hoogtepunt, om daarna te dalen,
doch slechts zoo ver, dat zij ln deze zomermaanden niet hooger, doch ook niet
lager is dan in 1932! (Waartnj nog geen
rekening is gehouden met de verborgen
Revolutionaire perspectieven werkloosheid, door afvoeren van de steun,
enz.) Voeg daarbij, dat de koersen aan de
voor de arbeidersklasse.
effectenbeurs gestegen zijn, terwijl niette(Met dit artikel beginnen we een min de nieuwe kapitaals-uitgiften blijven
reeks artikelen van de partijleiding, dalen, en het beeld van de conjunctuur,
waarin de politieke situatie en de taak alleen naar de cijfers beoordeeld, blijft
van de partij op dit oogenblik zijn ge- verward en tegenstrijdig.
schetst.)

Oorlogsvoorbereiding,

—

inflatie-vrees en avon

turenpolitiek.

Kans op Inflatie.
Een Juist begrip opent zich alleen voor
hem, die niet enkel op de cijfers let, doch
zich als Marxist afvraagt, wat ze beteekenen !
In een beurs-overzicht, dat voor ons ligt,
lezen wij: „Er Is ln deze laatste weken
maar één faktor geweest die de stemming
ter' beurze beheerscht: DE MOGELIJKHEID VAN, OF DE KANS OP GULDENSDEPRECIATIE." Deze vrees
of hoop!
op inflatie geeft een van de sleutels voor
het begrip van de toestand.
De koersen der aandeelen stijgen, als
het gevaar voor inflatie dichtbij komt;
schijnt het verder af, dan dalen zij weer.
De vrees voor het overslaan van de inflao-kamp.
Uit het
tie-politiek, die in het grootste deel van
de kapitalistische wereld heerscht, naar
Holland, beheerscht niet alleen de beurs,
maar het geheele ekonomlsche leven. „Een
niet onbelangrijk deel van de ekonomlsche
opleving", schrijft de „Nederlandsche
Conjunctuur" van 29 Juli, „schijnt te moeten worden toegeschreven aan vrees voor
de stabiliteit van de gulden of als weerslag van de verwachting van verdere prijsstijging op de wereldmarkten, samenhangende met de vrees voor verdere depreciatie van de dollar; er bestaat een zucht, om
de prijsstijging vóór te blijven. In de laatste maanden heeft deze faktor het waarschijnlijk in beteekenis gewonnen van de
toch ook niet te miskennen verbetering
in de marktpositie van verschillende produkten."
De vrees voor Inflatie doet de koersen
en de prijzen stijgen, ook in landen, waar
het geld zijn waarde nog niet heeft verloren, zooals in Nederland; hij oefent zijn
invloed ook uit, waar men het niet zou
verwachten, ln het bouwbedrijf, waar volgens de „Ned. Conjunctuur" als oorzaak
voor de toenemende werkzaamheid „de
Agit-prop-opvoering der kinderen
vlucht naar een waardevast beleggingsobject" wordt vernomen !
Nu behoeft het, na al wat wij hierover
Gaat men alleen op de cijfers af, dan reeds geschreven hebben, geen betoog, dat
is het beeld zeer tegenstrijdig. In somde inflatie geen uitweg uit de krisis biedt,
mige productie-takken houdt de achterin Nederland zoomin als in de Vereenigde
uitgang aan, zonder eenige wijziging van Staten, waar de avontuurlijke politiek van
het sombere crisisbeeld
zoo bijvoorbeeld Mr. Roosevelt reeds tot de ergste ineende scheepsbouw en de textielindustrie. In stortingen leidt. De opleving, die inflatie
andere, die het langst aan de crisis weer- brengt, is schijnbaar, inflatie beteekent
stand hebben geboden, wordt de toestand verlenging en verergering van de krisis.
juist nu moeilijker en moeilijker; het beOorlogsvoorbereiding
langrijkste voorbeeld daarvan zijn de
Niet anders is het met een andere oorkolenmijnen in Limburg, waar nieuwe
zaak van de schijnbare opleving der laatmassa-ontslagen plaats vinden.
ste maanden
een oorzaak, waarover de
Overal teruggang officiëele berichtgeving zwijgt. Dat is de
De crisis in de landbouw, die nog steeds oorlogsvoorbereiding, die tot uitdrukking
op de export aangewezen is, is ernstiger komt in het toenemende geoederenvervoer, vooral naar Duitschland. Het „Derde
dan ooit tevoren. Het staatsbudget verRijk" koopt groote massaas van grondstoftoont een ongehoord tekort; de inkomfen, ijzer, koper, e.a., voor zijn wapeninsten van de spoorwegen dalen met sprongen; de toestand van de kapitalistische dustrie; en terwijl in- en uitvoer naar Nebedrijven in Indonesië is en blijft slecht, derland voortdurend afnemen, neemt de
en de financieele toestand van het groote doorvoer over Nederlandsche havens toe !
daarin zoekt het
Inflatie en oorlog
koloniale rijk is zoo vertwijfeld, dat men
kapitalisme,
aan het eirfd van de relatieve
er aan wanhoopt, door welke „bezuinigekomen,
een uitweg. Het is
gingen" ook de begrooting in evenwicht te stabilisatie
brengen. En de in- en uitvoer blijven duidelijk, dat zoowel inflatie als oorlog de
dalen, in het bijzonder de uitvoer, die in krisis op den duur niet opheffen, doch inde eerste zeven maanden van dit jaar tegendeel verscherpen.
slechts 61 pet. van de uitvoer dekt, tegenEr is nog een derde element ln het spel:
over 65 pet. in 1932. Daar staan andere dat is de tijdens de krisis in versneld temfeiten tegenover, als een zekere stijging po voortgezette rationalisatie.
Hiervan geven de kolenmijnen een merkvan de aanbestedingen en het bouwbewaardig voorbeeld, die sinds het vorige
drijf; en de toenoeming van het goederenvervoer over de Nederlandsche havens jaar twee duizend arbeiders ontslagen
van 14 tot 16 millioen ton in de maanden hebben, zonder dat de produktie tot op de
laatste maanden is verminderd. Deze rationalisatie kan tijdelijk de positie van
enkele kapitalistische ondernemingen verdragen en argumenten bijeen te brengen beteren, doch zij vergroot de werkloosheid,
voor hen, die de erkenning van de Sowen verergert daarmee op den duur toch
jet-unie willen voorkomen, tegenwerken weer de krisis.
Onze conclusie.
of, als zij toch tot stand komt, vernietiopzichte
gen.
van de
Onze konklusie ten
In zijn eigen belang, in het belang van vooruitzichten van het Nederlandsche kazijn strijd tegen de imperialistische oorpitalisme kan niet anders dan ongunstig
log, is het Nederlandsche proletariaat luiden. De mislukte ekonomische konfeverpücht, de eisch te stellen, en daartoe, rentie te Londen is gevolgd door een verreeds dadelijk bij de opening van de Sta- scherping van de ekonomische oorlog; en
ten-Generaal, op de ROODE DINSDAG, de in die handelsoorlog staat Nederland als
massa te mobiliseeren
de eisch van kleine en militair machtelooze staat, zwak.
volledige erkenning en herstel der beDuitschland betaalt zijn schulden aan de
trekkingen met de Sowjet-Unie, het socia- Hollandsche effectenbezitters niet. Japan
listische vaderland van de arbeiders van verovert de Indonesische markt. Het Inde geheele wereld t
krimpende wereldverkeer legt de Nederd. L.
Hoe staat het met de economische krisis ln Nederland?
Een duidelijk antwoord op deze vraag
is noodig, om onze politieke lijn te bepalen. Wat heeft de arbeidersklasse te verwachten
welicht een spoedig einde van
de crisis, gevolgd door een langdurige, of
tenminste een kortstondige, bloeiperiode?
Of staan wij voor een verergering van de
crisis? Welke nieuwe vormen en gedaanten neemt de crisis van het kapitalistische
stelsel aan, die door de wereldoorlog is
geopend, en die de bourgeoisie niet meer
kan overwinnen?

—

—

Prokif

—

—

—

—

.

—

landsche havens, stoomschepen en spoorwegen plat.
In Holland zelf groeit de partij van het
avontuur onder de bourgeoisie met den
dag. De fabrikanten
de boerenorganisaties eischen een wal van invoerrechten,
die Holland hermetisch afsluit van de buitenlandsche invoer, en hooge subsidies
voor de Hollandsche uitvoer. De roep naar
Inflatie neemt hand over hand toe. Het
voorbeeld van Roosevelt lokt.
Maar wij weten reeds, dat deze avonturiers-politiek de krisis niet oplost, doch
verergert (en wel binnen korten tijd). De
politiek van Roosevelt, die met alle kunsten van een Amerikaansche reklame
wordt aanbevolen, Is in waarheid niets anders dan EEN GEWELDIGE AANVAL OP
HET LEVENSPEIL DER ARBEIDERS, door
prijsverhooging,
verkorting
van
de
arbeidstijd met evenredige loonsverlaging,
enz. En deze politiek heeft geleid tot EEN
GROOTSCHE STAKINGSGOLF in de Vereenigde Staten, zooals daar in Jaren niet
was gezien.
De regeering-Colijn kondigt een program
van belastingverhooging en loonsverlaging
tot het uiterste aan. Dat wil de bourgeoisie
eerst in de wacht sleepen, om dan.. toch
tot inflatie over te gaan !
De komende tijden brengen nieuwe
spanningen in de toestand en verscherping van de crisis, ondanks kunstmatige
schijn-opleving op bepaalde punten. Dit
stelt voor de arbeidersklasse een revolutionair perspectief. De klassentegenstellingen verscherpen zich en de revolutionaire opleving onder de arbeidersklasse
gaat in de geheele wereld in opstijgende
lijn
zij het ook ongelijkmatig en met
op- en neergaande golven.
Daarop moet de partij in haar geheele
werk zich Instellen.
Dat is het perspectief, waarop wij het
oog richten, bij de mobilisatie van de Nederlandsche arbeidersklasse voor de Roode
Dinsdag 1
A. S. DE LEEUW.

—

Naar Den Dolder!
De landdag der V.V.S.U. op
Zondag 27 Augustus.
De V.VB.U. schrijft ons:
De belagers der Sowjet-Unie spannen
in den laatsten tijd zich weer bijzonder
in. Bijna geen dag gaat voorbij zonder
publicaties in de burgerlijke en ook in
de „Arbeiderspers", van allerlei moorden brandverhalen, over hongersnood, armoede, ellende, welke in de S.U. zouden
heerschen. „Het Volk" spant daarbij de
kroon door zijn zoogenaamden „Russischen correspondent" (maar hij woont ln
Holland) te laten schrijven van den vertv/ijf elden, economischen toestand in
het land" en hij bedoelt daarmee niet
maar het land
Holland, of Hitler-land
van den zegevierenden socialistischen opbouw!
Terwijl de in de Sowjet-Unie verblijvende correspondenten der burgerlijke
pers onomwonden toegeven, dat o.a. in
Moskou de toestand zisnderoogen is verbeterd sedert slechts een jaar geleden,
dat de magazijnen thans overvloed van
en van bewaren ten verkoop hebben
terwijl alle
tere kwaliteit dan vroeger
berichten er op wijzen, dat de productie
zich nog steeds in een snel opgaande lijn
beweegt, terwijl de kletspraat over hongersnood tegenover de feiten van den
prachtigen oogst moeten verstommen,
vertelt daar een zich noemend arbeidersblad de lasterpraat uit wit-gardistische
en Hitler-bronnen verder!
Hiertegenover stellen wij de waarheid
van den voortgaanden opbloei in de S.U.
Maar deze waarheid moeten wij niet onder de korenmaat plaatsen, doch in het
felle licht van zoo groot mogelijke publihet orgaan der V.VJ3.U.: „Rusciteit
land van Heden" moet massa-orgaan worden, moet in de eerste plaats worden gebracht onder de massa's der soc.-democratische arbeiders.
Ook bij de propaganda voor onzen landdag op 27 Augustus in den Dolder mag
ons orgaan niet worden vergeten.
Zorgt thans, dat onze landdag een groot
aantal nieuwe abonné's oplevert.
Geen, fieüitocht zonder. V.V.S.U.-wimpels of vlaggetjes, g*en autobus zonder
een colportage-lei>s; voor ons orgaan.
Het is nog slechts kort dag voor den
27sten. Gebruikt den nog resteerenden
tijn voor Intensieve propaganda.
Zijn er reeds kampeerclubs gevormd?
Hebben jullie in alle afdeelingen reeds de
voorbereidingen voor den fietstocht getroffen?
En waar blijven de organisaties buiten
de V.V.S.U., die willen meedoen?
Ja, ja, we weten 't wel, op jullie steun
kunnen we rekenen. Maar we zouden er
toch liever nu reeds iets van hooren.
Jeugd, bevolkt je tentenkamp.
Er is geen tijd meer te verhezen, wil
alles ordelijk en geregeld verloopen. Meldt
je dus aan en help mee het voorbereidend werk te verlichten.
Uit heel 't land moet de jeugd opkomen. De landdag moet 't uitgangspunt
worden voor een frissche V.V.S.U.-jeugd-

Het Organisatie-comité voor den Rooden Dinsdag, bestaande uit CP.H., R.V.O,
en W.S.C. heeft besloten tot uitgave van
een orgaan, waarmee de arbeiders gemobiliseerd moeten worden voor de deelname
aan den Rooden Dinsdag.
De redactie van de krant heeft zich
van een aantal uitmuntende medewerkers
voorzien, de vraag naar de krant zal geweldig zijn.
Voor den 30sten Augustus zal het eerste
nummer verschenen zijn. De oplage zal
50.000 bedragen. Alle' andere organisaties
van bovenstaande combinatie hebben tot
taak, direct bij het Roode Dinsdagcomité
de krant in zoo groot mogelijk aantal te
bestellen. Daartoe hebben allen formulieren ontvangen. Geen dag mag meer verloren gaan, direct moeten deze bestelformulieren ingezonden worden. Ook andere
organisaties kunnen de krant bestellen. De
prijs is f2.50 per 100. Er zijn reeds een
aantal plaatsen, die flinke aantallen bestelden. Waar blijven de Amsterdamsche
organisaties?

Wereld-Strijdcongres.
Tegen clericalisme en cultuurreactie.
Talrijke secties der Internationale van
zijn in illegalen
strijd gedreven. In Japan, in Polen en Bulgarije zijn onze organisaties verboden. De
bloedige terreur van het Hitler-fascisme
heeft onze sterkste organisatie, reeds onder de sociaal-democratische ministerpresidenten, probeeren te vernietigen.
De Oostenrijksche dictator der christensocialistische reactie, heeft het officiëele
bestaan van den Oostenrijkschen bond
opgeheven.
Voor eenige dagen heeft de sociaaldemocratische minister der pseudo-democratische Masaryk-republiek onze Tsjechische vereeniging verboden.
In Zwitserland dreigt ieder oogenblik de
zelfde maatregel.
Een woedende hetze van het internationale kerkendom, samen met de nationale
bourgeoisie, werkt samen tegen de proletarische vrijdenkers, tegen proletarische
wereld-beschouwing.
De Int. van Prol. Freidenker, heeft besloten tot het houden van een Wereldcongres te Parijs op 18—22 October tegen
cultuur-reactie en clericalisme.
Dit congres heeft een buitengewone beteekenis. Ook gedelegeerden uit burgerlijke
vrijdenkersorganisaties en oppositie-groepen moeten hieraan deelnemen.
Ondanks verbod, ondanks terreur, moeten wij het internationale kapitalisme en
zijn dienaren toonen, dat de I.P.F. leeft,
strijdt en groeit.
Reeds in 23 landen heeft onze Internationale haar secties en bereiden zij zich
voor voor dit congres.
Ook uit Holland moet een sterke delegatie komen.
J. de R.,
secr. Bond v. Prol. Vrijd. Holland

Proletarische Vrijdenkers,

—

——

—

Overal aanpakken!
Voor de Internationale Jeugd
op 1 September.

dag

Alle partij- en jeugdafdeelingen moeten
direct maatregelen voor een grondige
voorbereiding van
de Internationale
Jeugddag nemen, welke dag nu nog veel
grootere beteekenis heeft, daar hij valu in
de voorbereiding van het Wereld jeugdcongres tegen oorlog en fascisme op 22 Sept.
te Parijs.
Wij wijzen erop, dat de voorbereiding
van de Jeugddag in de eerste plaats in de
bedrijven moet plaats vinden. OoA: moeten in het bizonder op 1 Sept. demonstraties en meetings van de bedrijfsjeugd
plaats vinden. In Amsterdam zal ln de
voorbereiding van de Intern. Jeugddag
een conferentie van de metaalarbeidertjeugd georganiseerd worden, waarbij vooral ook volwassen arbeiders aanwezig moeten zijn.
leder district moet zijn plan hebben ter
voorbereiding van de Jeugddag. Massa vergaderingen en besprekingen over do
beteekenis van deze Intern. Jeugddag als
dag van strijd tegen oorlog en fascisme
moeten plaats vinden. In Amsterdam vinden in alle secties voorbereidende vergaderingen en meetings plaats.
Op 1 Sept. groote meetings in Amsterdam en Zaanstreek. Kiest op alle vergaderingen gedelegeerden voor het Wereldjeugdcongres!
Organiseert overal schildertochten en
brengt de leuzen voor de Jeugddag onder
de aandacht van de arbeidersjeugd.

FEITEN TEGEN

LEUGENS.

Eerste oplaag geheel uit-

verkocht !

tje
De eerste oplaag van ons Beschrrf
geheel
uitver„Feiten tegen leugens", is
kocht! Reeds is nummer twee rorschenenl
dl}S¥
Aan den slag er mee! Bgg"**
enN.v.y.
eens die de leiders van S.D.A.P.en Brood"
in het vod „Vrijheid, Arbeid
aan de arbeiders voorzet, te ontmaskeren.
ook bulten
groep!
Geen stempellokaal of bedrijf,
onze
„Feiten
niet
met
Amsterdam,
waar
Ook voor de volwassenen zal gelegengewerkt
zal
worden.
leugens"
tegen
dus
zij
zijn
heid
te kampeeren en
kunnen
Bestelt onmiddellijk aan Kerkstraat 416,
ook reeds Zaterdags op stap gaan.
(C.)
Amsterdam
landdag
Aan 't werk, om onzen
te doen
Distr. N.-H.—U. der R.VJO.
,
u
slagen. _,
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EEN BELANGRIJKE

CONCURRENTIESTRIJD OM DE SOVJETORDERS.

CONFERENTIE.
De R.V.O. in Noord-HollandUtrecht.

-fc De Districtsconferentie

van de RVO
die Zondag ln
Amsoerdain plaats vond, is ln alle opzichten zeer belangrijk geweest en zeer
goed geslaagd. Reeds
het feit, dat midden
ln den zomer de deelname aan
onze conferentie zoo groot was
niet minder dan
82 arbeiders en arbeidsters namen er aan
deel bewijst, dat de R.V.O. en het werk
der R.VO. onder de arbeiders, ernstig
wordt opgevat.
Dat bewees ook de diskussie, die op de
Inleidingen is gevolgd en waaraan door
een groot aantal gedelegeerden, waarbij
veel Jeugdleden, werd deelgenomen en die
ook door de wijze waarop de kameraden
diskussleerdea, bewees, hoe allen van de
beteekenis van hun werk en de noodzakelijkheid om dit nog meer te verbeteren
en de R.V.O. te versterken, doordrongen
waren.
De conferentie ontleende haar groote
beteekenis ln niet mindere mate aan de
omstandigheden, waaronder zij heeft
plaats gevonden.
De aanvallen op het levenspeil der arbeiders, werkende en werklooze, worden
steeds brutaler en scherper. Van eenigen
strijd daartegen van den kant van de
vakbonden is geen sprake, niet omdat de
arbeiders niet zouden willen vechten,
maar omdat de leiders van alle vakbonden dit niet toestaan en alles doen om
mogelijk te maken, dat alle verslechteringen zonder stoornis in het bedrijfsleven of verzet der werkloozen kunnen
worden doorgevoerd.
Het fascisme, dat door de leiders der
sociaal-democratie en der moderne vakbeweging wordt voorgesteld alsof het een
belachelijke jongensbeweging la, wordt
steeds brutaler en geniet de ondersteuning der regeering, die vooral de Mussertfascisten, die de gevaarlijkste groep ln
Holland worden, de vrije hand laat. De
regeering zelf treedt onder leiding van
Colijn met tal van fascistische maatregelen tegen de arbeiders en ambtenaren op.
De terreur en onderdrukking in Indonesië
neemt met den dag grootere afmetingen
aan. Maar tegelijkertijd groeit het verzet
der Indonesische volksmassa met onweerstaanbare kracht.
Het N-A.S., de RJSP. en de O.SP. trachten een „linksche" rol te spelen, maar
voeren ln wezen een even reformistisehe
en direkt contra-revolutionaire politiek
als de socialistische en moderne leiders.
In één opzicht zijn de vakbondsleiders
van alle bonden zeer actief: namelijk ln
hun strijd tegen elke oppositloneele strooming, tegen elke poging der arbeiders, om
de aanvallen der regeering en van de ondernemers te beantwoorden met daadwerkelijk verzet en de vorming van het eenheidsfront van onder op.
Door individueele en massale royementen verzwakken zij de vakbonden wat hun
getalsterkte betreft, door hun verraad
aan de belangen der arbeiders ontnemen
zij den arbeiders het vertrouwen in de
vakbonden.
Het is alleen de Roode VakbewegingsOppositie, die zoowel de belangen van de
werkende en werklooze arbeiders alsook
de vakbonden verdedigt!
De R.V.O. wint overal aan invloed onder de arbeiders.
Wat op dit moment in de eerste plaats
noodzakelijk is, is de organisatorische versterking der R.V.O.
Tal van acties hebben ln het afgeloopen Jaar in het distrikt Noord-Holland
—Utrecht plaats gehad, waaraan de
R.V.O. een groot aandeel had. Verschillende acties en stakingen stonden onder
directe en uitsluitende leiding der R.V.O.
Vooral ln de fabriekmatige bedrijven
kwamen veel stakingen voor, die onder
leiding der R.V.O. werden doorgevoerd en
in bijna alle gevallen eindigden met belangrijke overwinningen voor de arbeiders
en arbeidsters. Een groot deel daarvan
waren Jeugd-stakingen. In de LTmulder
staking, de actie der zeelieden, staking
aan het droogdok te Amsterdam, actie
der bouwvaKarbeiders en staking der
stucadoors en opperlieden, de acties der
gemeente-arbeiders tegen de loonsverlaging en ontslagen, de strijd tegen de
loonsverlaging aan de Hoog-Ovens en tal
van andere acties, was en is het de R.V.O.
die zoowel ln het bedrijf als in de vakbonden de leiding van het verzet heeft
of de stuwkracht in de actie Is.
Door de R.V.O. en onder invloed der
R.V.O. zijn in tal van vakbonden georganiseerde opposities tot stand gekomen, die
hun eigen krantjes, gedrukt en gecyclostileerd uitgeven en een scherpen strijd
voeren tegen het reformisme, de royementen en de aanvallen der ondernemers.
Er is een belangrijke vooruitgang ten
opzichte van den mvloed en den groei
van onzen aanhang vast te stellen.
Maar er 13 nog steeds een groote ver-

Noord-Holland-Utrecht,

—

—

Het Is ons gelukt) vast te stellen wie haar fasclstisch-doorgevoerde protectlede schenker is. Het is de welbekende maatregelen geen verzet ondervinden.
havenuaron D. G. v. Beuningen.
Het geheele werkende volk echter moet
zich met kracht tegen de dreigende verThans de derde gebeurtenis, die met hooging van de broodprijzen verzetten. En
het vorige in verband gebracht, een at- het Rotterdamsche proletariaat speciaal,
mosfeer schept, die veel gelijkenis verdat in dubbele mate getroffen wordt. Niet
toont met het Parijs dat Zola in zijn „De alleen door hoogere levensstandaard, maar
jacht naar het Goud" schildert, of het nog veel meer door de grootere werkloosCalifornië van Slnclair's „Petroleum".
heid, die het plat leggen der haven met
zich brengt.
wij
Naar
uit betrouwbare en desColijn voert Rotterdam als haven naar
kundige bron vernemen, voert het bode
katastrofe!
vengenoemd
Beleggingsconsortium
Weg met de Colijn-regeering.
onderhandelingen met het college van
Weg roet protectie en broodprijsverhooB. en W. inzake overname van het ging.
R.E.T.-bedrijf.
Weg met de steun aan groot- grondbezit
De gemeente Is begonnen met 36 en koelaken.
(dertig) millioen te vragen, v. BeuninOp voor den Rooden Dinsdag.
gen es. boden 9 (negen) millioen.
Reeds heeft de gemeente de prijs tot
17 (zeventien) millioen laten zakken;
het consortium verhoogde haar bod
tot 12 (twaalf) millioen.
De handel Is ln volle gang!
Voor een appel en een ei!

De kapitalistische honden vechten om het been van de Soro'
de Hollandsche bourgeoisie weigert nog steeds de Sowjet-Ur

-achten. Maar
kennen.

Rotterdam

HET GESJACHER MET DE R. E. T.
Hoe de tram in handen
van Van Beuningen
gespeeld wordt.
Wij eischen publicatie van de
onderhandelingen.
Reeds eenige jaren achtereen levert het
R.E.T.-bedrijf onder de hoogst bekwame
leiding van de fascist dr. ir. Nieuwenhuls (tot doctor gepromoveerd op een
proefschrift, waar 3 gemeenteambtenaren in diensttijd aan gewerkt hadden!)
verhes op. In he afgeloopen jaar niet
minder dan 50.000 gld. per week. Bij de
behandeling van de gemeentebegrooting
vestigde wethouder de Jong, de Colijnpion ln het college van B. en W., hier nog
reeds loopende geruchten, dat het R.E.T.
berrijf aan één der Rotterdamsche hauitgeleverd worden,
venbaronnen zou
werden door de woorden van weth. de
Jong meer versterkt dan verzwakt.
Sindsdien hebben een tweetal gebeurtenissen plaats gevonden, die gecombineerd met een derde gebeurtenis die zijn
beslag nemen gaat, een schril licht werpen op de door en door corrupte „boven"
wereld van Rotterdam.
Een belangrijk bericht.

In Mei 1933 vestigde de Maas-echo ln

onachtzaming van het organisatorische
werk, van het vastleggen van onze resultaten en het consolideeren van onze organisatie vast te stellen.
Eenige duizenden arbeiders in NoordHolland—Utrecht, die lid zijn van de
R.V.0., die ongeregeld hun bijdrage betalen, OMDAT DE INNING DAARVAN NIET
GEREGELD PLAATS VDTOT. Even zoovelen, die ongeregeld de voor hun tak van
bedrijf of Industrie verschijnende R.V.0.-krant niet geregeld ontvangen, OMDAT
DE BEZORGING DAARVAN NIET GOED
GEORGANISEERD IS.
Tal van arbeiders, die geen vertrouwen
meer in de vakbondsleiders hebben, hebben sterke neiging om uit de vakbonden
weg te loopen, omdat de scholing omtrent
de waarde van de vakbonden voor de arbeiders en onze taak daarin niet voldoende aan hen is duidelijk gemaakt, door
gebrek aan geregelde scholing.
Tienduizenden van arbeiders, die ten
volle met de R.V.O. en ons werk sympathiseeren en bereid zijn, ook zonder dat
zij reeds als lid toetreden, ons finantieel
te steunen, hetzij door het koopen van
onze strijdzegels, hetzij door het koopen
van onze Indonesia-zegels of op andere
manier, stellen we daartoe niet in de gelegenheid, omdat het werken daarmede
niet georganiseerd is.
Met deze onderschatting van het organisatorische werk der R.V.O. moet volledig gebroken worden. Dat is op deze
conferentie vooral zeer sterk naar voren
gebracht, niet alleen door de leiding,
maar ook door de afgevaardigden in de
diskussie.
De conferentie nam te dien opzichte
belangrijke uesluiten, waarop we in een
volgend artikel terug zullen komen-

verband met de geruchten rond de R.E.T.,
de aandacht op het volgende bericht
„Economie en Financiën", van de N.R.Ct.
(Avondblad B, 25 April '33).

ROTTERDAMSCHE BELEGGINGSCONSORTIUM.

Het R.E.T.-bedriJf dat voor eenige jaren overgenomen is door de gemeente
van de Belgische onderneming, tegen
hooge prijs; het bedrijf dat met het geld
van gemeente en publiek gerationaliseerd en gtmoderniseerd is, zal voor een
appel en een ei ln handen van de brute
havenbaronnen en ander geldwolven vallen.
Het beheer van NteuY^enhuis (we zullen hier in een vervolfe-artikel op terugkomen) gedurende de laatste Jaren kan
men welhaast niet anders opvatten, als
een voorbereiding van dat, wat thans
zal vinden.
De afbraak van
het R. E. T.-bedrijf was noodig om de huidige positiee
van het bedrijf te verkrijgen. En deze
positie van 50.000 gld. verlies per week is
straks het doorslaggevende argument van
het college van B. en W. in den raad!
Voor de trammannen, voor het geheele
gemeentepersorieel (bij Plaatselijke Werken gaat het in dezelfde richting!) voor
de geheele werkende bevolking van Rotterdam is dit alles een geweldige bedreiging. Het beteekent een nog grootere
heerschappij van de havenbaronnen, een
verdere afbraak van :->on- en levenspeil,
verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.
Wrj eischen publicatie van de ge-

voerd^

onderhandelingen.

Weg met Nieuwenhuis.

Weg met de versjachering van de
overheidsbedrijven.

GRAANELEVATORS
STOPGEZET.

Geplaatst kapitaal bij oprichting
f 1.053.000.
In het ochtendblad hebben wij
reeds melding gemaakt van de opVerhoogd invoerrecht op graan
richting van het Rotterdamsche Beleggingsconsortium N.V. In aansluiafgekondigd.
ting hierop ontleenen wij aan de acte
van oprichting dat hefr kapitaal f 2
mul, bedraagt verdeeld in 2000 aandeelen van f2OOO elk, waarvan bü de
Nieuwe steun aan
groote
oprichting geplaatst 1053 aandeelen.
De vennootschap heeft ten doel gelkleiboeren.
den te beleggen en te bcheeren en
voorts alles wat in dien meest uitgebreiden zin geacht kan worden daarBROODPRUSVERHOOGING EN GROOTERE
toe te behooren of daarmee in verWERKLOOSHEID VOOR
band te staan (vet door Red. Trib.)
DE MASSA'S.
Voor de eerste maal werd tot directeur benoemd de heer L. W. E. RauMaandagmorgen hebben Rijksambtewenhof, afd. chef bij de Nat. Levensnaren de graanelevators van de Graanverzekeringsbank en tot leden van den
Elevator-Mij. in de Maashaven stopgeRaad van Commissarissen: D. G. van
zet.
Hoewel deze maatregel slechts van
Beuningen, Mr. Fruin, Mr. Hintzen,
voorloopigen aard was, heeft zij nietMr. v. Mandele, A. C. Mees, Mr. W. C.
temin voor de toekomst van Rotterdam
Mees, W. de Monchy, Weise en J. W.
als één der grootste jjraaninvoerhavens
Niemeijer..
der wereld geweldige beteekenis.
De „Maas Echo” schreef daarover
Na de mislukking van de conferentie te
Londen gaan alle imperialistische staten
„Een consortium Is economisch gezien voort met den handelsoorlog. Ook de Holeen kartel, dat echter meer een tijdelijk landsche bourgeoisie en haar Colijn-regeekarakter heeft en voor c n bepaald doel ring worden, ondanks de weerstand van
gevormd wordt. In dit beleggingsconsorde handels- en scheepvaartkapitalisten
tium zijn met v. Beuningen en Mees de gedwongen meer en meer tot protectie, tot
financieel meest krachtige havenbaron- wering van den invoer over te gaan. De
nen en bankiers vertegenwoordigd. Het Is regeering Colijn is voor den aandrang van
de reactionairste deelen der kapitalistische
klasse bezweken en heeft plotseling een
verhoogd invoerrecht op granen afgekonVERDEDIGT DE SOWJET-UNIE!
digd. Zij is daartoe in staat door de LandGAAT NAAR DE LANDDAG DER bouwcrisiswet, die haar onbeperkte volmachten geeft. De soc.-dem. heeft voor
V.VJS.U.I
deze wet gestemd !
Per ton tarwe, gerst, mais en rijst
10.—
begrijpelijk dat dit consortium niet ia „ „ gedenatureerde rogge
„
10.—
gevormd om volkstuintjes te exploiteeren.
„
»
» rogge
40.—
Vooral de naam van v. Beuningen, een „ „ haver en gort
, 30.—
„ „ havermout
„
naam die in vele Rotterdamsche onderne80.—
De Invoering van dit besluit is niet anmingen, 't zij bekend of niet bekend,
ders dan de aankondiging van nog schervoorkomt, zegt in dit verband veel.
pere maatregelen die binnen twee maan„Wij meenen wel degelijk een verden verwacht worden. Toch heeft de strenband te zien tusschen dit opgerichte ge doorvoering van deze voorloopige maatconsortium"» en de sinds lang 100pende regel ln de kringen van de graanwereld
geruchten over een overname van de veel ontstemming teweeg gebracht. Zelfs
RE.T."
loopen er geruchten dat het in de de silo's
(Maasecho no. 43.)
opgeslagen graan onder de nieuwe bepalingen zal vallen.
Reeds is één der zwakke onderneminDe opbrengsten van dit graancrisisbegen, de Holland-Amerika-lijn, in handen sluit
dienen om „de binnenlandsche
van v. Beuningen c.s. gevallen. Op buigraanproductie rendabel te maken," m.a.w.
wijze
zij
hebben
na om
tengewoon handige
de groote Heiboeren, die reeds door de
overname de kleine aandeelhoudertjes tarwewet
slapende rijk worden, nog meer
gestuurd.
met een kluitje in 't riet
extra-winsten te doen toevloeien, om het
Kunst en kapitaal. groot-grondbezlt nog meer grondrente te
leveren.
De kleine veeboeren en de kleine pluimVerleden week werd Rotterdam verblijd met het bericht dat „een kunstlieveehouders daarentegen, hebben ten sterkvend stadgenoot wien de belangen van ste onder deze wet te lijden, daar zij de
de stedelijke verzameling evenzoo ter prijzen voor het voedergraan, dat zij nooharte gaan als die van zijn eigen collec- dig hebben, ten zeerste verhoogt!
Rotterdam als groote lnvoerhaven wordt
tie" niet minder dan zes stukken van
Rubens aan Boymafts cadeau gedaan door deze Colijn-maatregelen naar de katastrofe gevoerd. Het werkende volk zal
had. De geheele pers kwijlde van verrukking. In tropische stijl werd de pracht deze nieuwe golf van protectie, waarmee
van Rubens bezongen, hoewel de zes het Hollandsche imperialisme zijn zwakke
stukken eigenlijk géén schilderijen zijn, positie versterken wil, betalen ln den vorm
van hoogere prijzen der levensmiddelen !
doch slechts ontwerpen.
De handelsbourgeolsie is reeds bezig zich
Boymans,
Hannema,
De directeur van
hield een rede over de gulle schenker, bij deze nieuwe toestand aan te passen.
zooals alleen Hannema dat kan doen. Reeds werd een vergadering van graanKortom het was een echt opgeschroefd handelaren gehouden, waar besproken
werd hoe men zich bij de nieuwe stand
Rotterdamsch zaakje.
van
zaken zou aanpassen.
komt
in
de
raad
het
Donderdag
A.s.
Van die zijde zal de Colijn-regeering met
voorstel de schenking te aanvaarden.

de

....
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Loonsverlaging zonder
ophouden.
Uitbuiting bij de sleepc
L. Smit.

ROTTERDAM, 16 Aug.

Bij de vorige loonsverlaging, dat was
zoo wat een jaar geleden, werden de loonen van kapiteins en machinisten terug
geracht van f3l op f3O voor de machinisten en van f32 op f3l voor de kapiteins.
Voor de stokers en matrozen werden de
loonen terug gebracht van 121.50 tot
f20.50 en f 19. In de loop van hetzelfde
jaar werden eenige kapiteins en machinisten van kleine booten, welke in de
hoek gingen, te werk gesteld, als stoker
en matroos tegen een gage van f 24 voor
de machinisten, en f25 voor de kapiteins, terwijl personeel van varende booten ontslagen werden voor de kapiteins
en machinisten.
Na eenige maanden werd het loon van
deze menschen weer ingekort, en werd
gebracht op flB en f 19, met de boodschap dat hun posten als kapiteins en
machinisten niet langer gehandhaafd
werden, maar dat ze gelijk gesteld werden met de stokers en matrozen met de
mededeeiing, dat, diegenen die er ge an
genoegen mee namen, hun ontslag konden krijgen.
Eenigen van hun namen geen genoegen met de luonsverlaging, en werden
ontslagen met een getuigschrift, behelzende, dat ze ontslagen waren door inkrimping van personeel.
Nu werd in het laatst van Juli bekend
gemaakt, dat een nieuwe loonsverlaging
zal plaats vinden van 5 procent, met de
aankondiging er bij, dat er na eenige
maanden er nog 5 proce.it op zou volgen
als de toestand in dien tijd niet veran-

derde.

Men fluisterde intusschen, dat de een
ander een zinspeling van de directie
heeft opgevangen, dat het aan de menschen zelf zou liggen, of de 2e loonsverlaging er door zou gaan.
Kameraden! Strijdt te»sn elke loonsverlaging! Slechts eensgezinde strijd kan
de voorgenomen aanslag op je levensbestaan verijdelen.
of

ZIJN VROUW DOODGESCHOTEN.
De dader meldt zich

aan.

ROTTERDAM, 16 Aug.
Vanochtend om negen uur heeft op het
politiebureau aan üe Witte de Withstraat
te Rotterdam de 24-jarige chauffeur F.W.
zich aangemeld, die mededeelde, dat h?J
zijn vrouw had doodgeschoten. Deze
mededeeling bleek maar al te waar.
De politie vcnd in het pension aan den
Schicdamschesingel een vrouw met een
schotwonde in den linker slaap dood op
het bed liggen. Het was de 20-jarige
A. A. M. Blok, huisvrouw van W.
Volgens verklaringen van den chauffeur
waren zij sinds 1930 getrouwd. Zij woonden in Maastricht en hadden een zoontjo
dat nu twee jaar is. Vier weken geleden,
heeft de vrouw de echtelijke woning in
Maastricht verlaten en is naar Rotterdam
gegaan. Zaterdagavond had de man haar
opgespoord in een pension aan den Schie-

damschesingel. Verschillende malen poogde hij haar over te halen weer met hem
mee te gaan, maar de vrouw weigerde.
Vanochtend om half negen Is hij weer
naar het pension gegaan. Hij vond de
vrouw op haar kamer te bed. Na een korte
woordenwisseling hoorden de bewoners
van het pension een schot 'en toen zij
toesnelden, kwamen zij den man tegen.
Hij zeide zijn vrouw te hebben gedood en
zich te zullen aangeven bij de politie. Het
onderzoek heeft uitgewezen, dat de vrouw
op slag dood moet zijn geweest.
Het lijk is raar het ziekenhuis vervoerd,
waar de sectie zal worden verricht.
De dader Is in arrest gesteld.

Strijdbond tegen Fascism
AFD. ROTTERDAM.
Op Woensdag 16 Augustus, 's avonds
uur, belegt de Strijdbond tegen Fascisme
een groote openbare vergadering in het
J.V.0.-Huis lependaal, Tuindorp Vreewijk,
Zij, die den strijd tegen Fascisme ernstig willen, moeten massaal op deze belangrijke vergadering aanwezig zijn.
Her Bestuur afd. Rotterdam.

"

VOOR ERKENNING DER SOWJETUNIE!
ZONDAG ALLEN NAAR DEN DOLDER,
DE LANDDAG DER V.V.S.U.!

„DE TRIBUNE"

Karl

Marx en Heinrich

Heine in Parijs

ZIJWERDEN TROUWE VRIENDEN.
en Lassalle tegen Heine.

Engels

DE STRIJD TEGEN BöRNE.
Met heel veel moeite was het huwelijk
tusschen Marx en Jenny von Westphalen
tot stand gekomen. Zeven jaren was hij
met haar verloofd geweest. Steeds werd
de huwelijksdag verschoven. Vooral politieke moeilijkheden noodzaakten de jongelui het huwelijk steeds maar weer uit
te stellen. Talrijke machinaties van de
aristocratische familieleden van zijn
bruid waren hiervan niet alleen de oorzaak; ook politieke en materieele omstandigheden stonden vaak in den weg.
Wat het laatste betreft scheen er omstreeks 1843 een kentering te komen. De
het nieuwe tijdschrift
uitgave van
„Deutsch-Französische Jahrbücher" was
verzekerd. Als redacteiu- zou Marx de kapitale som van 500 Taler ontvangen. En
met deze „schitterende" vooruitzichten
stapte Marx op 19 Juni 1343 met Jennij
in het huwelijksbootje.
Het is hier niet de plaats om over
Marx' huwelijksleven uitvoerig te schrijven. Het mag als algemeen bekend beschouwd worden, dat het een zeer gelukkig huwelijk is geweest. Niettegenstaande
ontzaglijke
moeilijkheden, waarmede
Marx gedurende zijn jeheele leven heeft
te kampen gehad, heeft zijn vrouw, di<uit rijke, aristocratische kringen stamde,
hem steeds trouw ter zijde gestaan. Al in
de eerste dage?, van hun huwelijk begon
reeds de eller. ie.
Marx kon in Duitschland niet blijven.
De verschijning van het nieuwe tijdschrift moest dus elders plaats vinden.
De keuze viel na veel wikken en wegen
op Parijs.
In de eerste plaats scheen het leven
daar goedkoop en in de tweede en voornaamste plaats was er voor revolutionaire Duitschers in de „lichtstad" de beste
werkgelegenheid. Vóór Marx waren er
ook reeds talrijke revolutionairen naar
Frankrijk uitgeweken. Onder hen waren
Borne, die reeds in 1837 overleden was,
en Heine wel de voornaamsten.
Marx te

Parijs.

Over het persoonlijke leven dat Marx

m Parijs geleid heeft is zeer weinig bekend. Zijn vrouw schonk hem zijn eerste
dochtertje en Jennij bezocht Duitschland om het dochtertje aan de familie te

laten zien.
Met vrienden ln Keulen onderhield
Marx nog steeds een opgewekte briefwisseling. Dezen schonken hem zelfs een
gave van 1000 Taler, waardoor Marx in
Parijs ongestoord kon werken.
Zeer levendig was zijn verkeer met
Heinrich Heine. Deze groote dichter stond
m 1844 op het hoogtepunt van zijn dichterleven. Heine was in 1799 geboren. Over
deze zoo gecompliceerde geest is het laatste woord nog niet geschreven. Het veel
bewogen leven van dezen man geeft aanleiding tot veel commentaar. Niet alleen
als dichter, maar nog meer als prozaschrijver zal hij in de geschiedenis der
menschheid blijven voortleven. En hoe
vaak zijn leven ook aanleiding heeft gegeven tot felle critiek, ook van het proletariaat, zal hij door revolutionairen
steeds geëerd worden als de man, die de
groote beteekenis van het communisme
en vooral van Marx direct heeft begrepen.
De vriendschap tusschen de beide mannen was dan ook zeer groot. Het „Wintersprookje" en het aangrijpende .Weverslied" heeft Marx mede ten dooo gehouden. Marx verdedigde den dichter tegenover de f Ulsters van allerlei olag. En
toen Heine Marx' getuigenis opriep toen
hij werd aangevallen om het aanvaarden
van een jaargeld van den Franschen reactionairen minister Guizot, heeft onze
groote voorganger grootmoedig gezwegen.
Marx, die als zoovele revolutionairen in
zijn jeugd ervan droomde om een groot
dichter te worden had gedurende zijn
geheele leven een groot zwak gehouden
voor dichters. Gaarne vergaf hij hen
hunne zwakheden en tekortkomingen.
Hij was van meening, dat dichters nu
eenmaal rare snaken waren, die men hun
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Volgens Da Mosto is de Moor van Vene
dende proletariaat heeft hij voor goed een
eereplaats behouden.
tië noch een generaal, noch een Afrikaan,
Ook wij kennen zijn zwakke plekken, maar een bescheiden officier in dienst der
zijn groote tekortkomingen. Maar ook wij, republiek geweest. Hij heeft geleefd en
als Marx, waardeeren in hem den feilen geleden en heeft ook, zooals in de tragehater van het Duitschland van toen. Met die, zijn onschuldige vrouw vermoord. Dit
profetische blik heeft hij den ondergang laatste blijkt wel niet uit het vonnis, maar
van de Duitsche bourgeoisie voorspeld toch uit de vele aanwijzingen.
(W.)
Met geestdrift heeft hij zijn vertrouwen in
de Duitsche arbeiders, in de Duitsche communisten op meer dan één plaats uitgeNEULAND.
sproken. En daarom behoort Heine tot de
groote geesten, die door alle eeuwen heen
naast zijn tijdgenooten Marx en Engels
door het proletariaat aller landen zal wor- Een tijdschrift voor
Vrijdenkers.
den geëerd.
Het laatste nummer, dat een dubbelnummer is, is verschenen. Het is dit keer
al bizonder belangwekkend. Voor den
strijd tegen den godsdienst heeft het
groote waarde. Het bevat artikelen over
de Jodenvervolgingen in Hitler-land, over
WAS 'T EEN
de oogstcampagne in de Sovjet-Unie, over
de toenemende reactie in Oostenrijk.
?
Het feuilletonistisch gedeelte Is buitengewoon verzorgd. Een spannend verhaal
van H. Weiss uit Dresden, getiteld „Das
Of was het
een Moor? Heiligenbild" behandelt de zwendel met
Den zeventienden Augustus wordt in z.g. heiligenbeelden.
In dezen tijd, nu godsdienstzwendel
Venetië Shakespeare's weer
aan de orde van den dag is, zie het
Othello „De Moor van Venetië" voor de
geval-Beauraing, is het van het grootste
eerste maal op den historischen bodem belang,
dat de strijd tegen dat soort
van zijn leven en lijden gespeeld. De
met
met alle kracht wordt ter hand
spanning verwachte opvoering geeft weer godsdienst
aanleiding tot de vraag wie eigenlijk deze genomen.
Voor lezers, die de Duitsche taal machOthello was.
tig
zijn, is dit tijdschrift, dat eens ln de
Bij Shakespeare Is Othello een Moor uit
verschijnt, een onmisbaar
twee
Afrika, die in dienst der republiek tot wapenweken
in
strijd tegen den godsden
een van de hoogste plaatsen was gestegen dienst.
vlooi,
en die de
van Venetië in den strijd
tegen de Muzelmannen aanvoerde
In de
geschiedenis echter heeft de republiek
nooit een veldheer aangesteld, die geen HET KORTE VERHAAL.
Venetiaan was, iaat staan dan een Moor
en nog veel minder zou zij het bevel van
de vloot aan een niet-vaderlander hebben
Het bad dat niet doorging.
gegeven. Op deze historische onmogelijkheid steunt de hypothese van den EngelErnest Pawlowitz Schtschoekin liep door
schen
Shakespeare vorscher Rawdon de leege vertrekken, die zijn vriend
Brown, die op grond van zijn diepgaande zoo welwillend voor den heelen zomer hem
studiën in de archieven van Venetië tot afgestaan. Hij dacht er over na, of hijhad
al
de conclusie gekomen is, dat de held van of niet een bad zou nemen.
de Shakespeare's traged.e in werkelijkheid
Deze drie
bevonden zich
een Venetiaan en wei een verwant van de onder het dakvertrekken
van een huis met 9 verdiepatriciërsfamiiie Moro. Zijn voornaam was pingen.
Er stond hier niets dan een
Cristofuro. Hij was in lói2 in Cyprus tot schrijftafel, een groote
spiegel en Worobluitenant benoemd en drie jaar later tot janinow's stoel. Hij strekte
zich op de
kapitein van een galjoenenvioot in Caidia schrijftafel uit,
sprong
maar
bevorderd. Toen hij na den veldtocht naar weer op. Alles was brandend heetdadelijk
van de
Venetië terugkeerde om daar verslag te zon.
geven, was zijn vrouw hem door den dood
Ik ga een bad nemen, besloot hij bij
ontvallen. In 1515 trouwde hij ten tweede zichzelf.
male. De uitverkorene was de dochter van
Hij kleedde zich uit, bekeek zich in den
den patriciër Donato da Lezze, die den spiegel en ging naar de
badkamer. Hier
bijnaam Demonio Bianco had, waarvan de
gekomen, kroop hij in de kuip en goot uit
naam Desdemona is afgeleid. Deze Engel- een blauw geëmailleerde kruik waterover
sche hypothese echter is als zoovele anDaarop zeepte hij zich in,
zijn
deren, door de studiën van graaf Da totdatlichaam.
hij
heelemaal
met schuim bedekt
Mosto als foutief bewezen.
was.
Da Mosto heeft zich niet vergenoegd
Fijn, sprak hij bij zichzelf.
met de bestudeering van de ShakespearHij voelde zich echt goed gestemd. Hij
tragedie,
sche
maar ook met de als echt opende het kraantje weer om de zeep af
erkende bron: de zevende novelle van het te wasschen.
Het kraantje reutelde en bederde tiental der „Eeotommiti" van Giogon
mompelen.
iets
Er was geen water
te
vanni Sintio, een Italiaansch edelman en meer.
stopte zijn glibErnest
Pawlowitz
geleerde. Bij Sintio verschijnt de Moor
berigen
pink
kraanopening.Erkwam
in
de
niet als een generaal, maar als een dapper Afrikaansch kapitein in dienst der even een dun straaltje te voorschijn, maar
daarna kon hij er geen druppel meer uit
republiek en Desdemona is niet de dochkrijgen.
ter van een senator, maar niets meer dan
Ernest Pawlowitz fronste zijn wenkeen deugdzame Venetiaansche boerin van
overweldigende schoonheid. In de novelle brauwen, verliet het bad en begaf zich
is ock de Moor niet de moordenaar van naar de waterleiding in de keuken, maar
deze waterleiding was geen drupDesdemona, hij laat zijn vrouw door de ook uitverkrijgen.
pel
te
vrouw van den vaandrig worgen. De vaanHij vloog nu naar de kamer en bleef
drig is het, die hem in Venetië van den
moord beschuldigt. Op grond van deze voor de spiegel staan.
Het schuim stak in zijn oogen, zijn rug
aangifte liet de signorina den Moor op
Cyprus gevangen nemen en naar Venetië jeukte en witte vlokken vielen op den
overbrengen. Naar aanleiding van deze vloer neer. Eerst luisterde hij nog aandachtig of de kraan in de badkamer misbronnen heeft Da Mosto in de Rijksarchieven met oneindig geduld al het schien weer was gaan loopen, maar toen
materiaal doorworsteld. Hij vond daarbij deze hoop ijdel bleek, besloot hij den hofseen spoor van een Afrikaansch kapitein knecht te roepen.
Hofknecht, hofknecht! schreeuwde
in dienst van Venetië. Wel echter dat van
een Zuid-Italiaan, die „il Moro" of „il Ernest. Geen antwoord volgde.
Toen herinnerde Ernest Pawlowitz zich,
Capitano .moio" genoemd werd, waarschijnlijk wegens zijn bruine huidskleur. dat de hofknecht heelemaal beneden
Hij heette Francesco da Cessa en werd woonde. Hij opende de deur, hield die met
testen het eind van het jaar 1554 in kete- zijn hand vast en staarde naar beneden.
nen geklonken naar Venetië gebracht, Op zijn verdieping woonde niemand awaar hij gevangen werd gezet. Hij werd ders dan hij en was daarom niet bang, dat
veroordeeld tot verbanning voor 10 jaren, iemand hem in dit vreemde schuimgemet de toevoeging, dat hij anders zijn waad zou kunnen zien.
Hofknecht! riep hij nog eens.
heele leven m de kerker zou moeten blijHu kv, echode het langs de trappen.
ven. Van de misdaad zelf waarom het
Op dit oogenblik gleed de ingenieur,
gaat, wordt in het vonnis niets gezegd.
De beide helpers van „Moro", Paolo uit die met zijn bloote voeten ep den vloer
Padua en diens sergeant Alessandro della stampte, uit en hij liet om zijn evenwicht
Mirandolo, werden afzonderlijk gehoord niet te verliezen, de deur los, die dadelijk
en gevonnist. Paolo werd vrijgelaten, zon- in het Amerikaansche slot dichtviel. Hij
der dat zijn onschuld wordt genoemd; de duwde een paar keer tegen de deur en
andere daarentegen werd vrijgesproken luisterde met bonzend hart, of er iets been den vierden Mei uit de hechtenis ont- woog, maar de deur was en bleef dicht.
Dat is me een toestand! dacht Erslagen. Hij was in den kerker krankzinI
nest Pawlowitz bij zichzelf.
nig geworden.

WIE WAS OTHELLO ?
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en die men
niet moest meten met de maat, v/aarmede gewone stervelingen werden gemeten. Hij wist, dat men deze menschen
wat vriendelijk gezind moest zijn en dat
men hen niet met al te scherpe kritiek
moest lastig vallen.
eigen weg moest laten gaan

Heine als Strijder.
In Heine zag Marx niet alleen den
dichter, maar ook den strijder. Een belangrijk geschrift van Heine is zijn „Gcdkschrift" over Börne. Deze dichter, die,
zooals gezegd, reeds in 1837 overleed, behoorde oorspronkelijk tot Heines beste
vrienden.
Later bekoelde deze vriendschap sterk.
Börne stond erg onder den invloed van
de Saint-Simonisten. Saint-Simon, die
kend is als een der eerste en grootste
socialistische utopisten, had wel een
groote kennis omtrent de sociale toestanden, maar hoe uit de ellende te geraken, daartoe heeft hij den wCg niet
gewezen. Met zijn opvolgers was het nog
erger gesteld. Dezen waren fraseurs, die
de arbeiders steeds meer in verwarring
brachten. Het „gedenkschrift" van Heine
tegen Börne is een felle aanklacht geworden tegen deze heeren. Wel merkwaardig, dat Engels en Lasalle het optreden van Heine sterk afkeurden. Van
zelf sprekend koos Marx de zijde van
Heine.
Wat Marx met Heine verbond.
Marx zat nog op de schoolbanken toen
Heine reeds in 1834 ontdekte, dat de .vrijheidszin" der klassieke litteratuur meer
waardeering vond bij de actieve massa,
bij handwerkers en arbeiders, dan bij d°
geleerden, de dichters en de literatoren.
Wat Marx met Heine ten slotte verbond was de geest der Duitsche filosofie
en de geest van het Fransche socialisme,
was de hartgrondige afkeer tegen het
barbarendom,
christelijk germaansche
het gemeene teutonendom, dat met radicale leuzen het kostuum van oud-Duitsche
dwaasheid een beetje vernieuwde.
In zijn geschrift tegen Börne toont Heine
dit uitvoerig, geestig en scherp aan. Met
niets ontziende felheid bestrijdt hij het
standpunt van zijn vroegeren vriend.
Heine bleef de vriend van Marx en de
communisten. Zijn geschriften worden nog
steeds gelezen. Börne daarentegen is vergeten.
Heine de Jood en de revolutionair, wordt
nog na zijn dood door de idioten en de
misdadigers, die op het oogenblik een ware
moordorgle aanrichten in het groote Duitsche rijk, vervolgd. Monumenten en gedenksteenen worden neergehaald, maar ln
de harten en in de hoofden van het strij-

-
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Confectieroman van werner türk
MAGGE QUINS GEVRAAGD

Toen de zaak gesloten werd, dacht hij
uit te spreken. Ten slotte gelukte het
_- Ik zal hem toch moeten
feliclteeren. hem.
Want als ik het als eenige niet doe, dan
Neem mij niet kwalijk, stamelde
denkt hij, dat ik van nijd uit m'n vel hij, dat ik u nu eerst feliciteer, maar ik
spring, en deze voldoening gun ik hem had het den geheelen dag zoo druk, dat
niet.
ik er niet toe kwam.
Maar Willi kon er niet toe besluiten hem
Heelemaal niet, beste kerel, weerde
te gelukwenschen. Hij het Löwenstein Löwenstein zich gestreeld voelend af. —
gaan.
Daarbij klopte hij Willi beschermend op
Evenwel: Nauwelijks was de magazijnde rug. Willi en Löwenstein hepen de
bediende een minuut weg, of Willi snelde Kronenstrasse af. Zij kwamen voorbij een
hem achterna. Op straat haalde hij hem klein restaurant.
pas in. Zonder een woord te zeggen, liep
Ga mee, zei Löwenstein goed geluimd,
hij een oogenblik naast zijn collega voort, dan zullen we een biertje nemen.
Willi nam de uitnoodiging aan. Hierbij
«onder dat deze hem opmerkte.
zijn
gelukwensch
hij:
dacht
Willi was niet in staat
Honderd vijftig duizend

—

—

—

—

—
—

—

—
—

mark! Met die grap was toch zeker iets
niet in den haak. Vast en zeker zal die
vrouw een mormel zijn.
Het bockbier kwam.
Proost, riep Löwenstein.
Proost, antwoordde Willi met een bedrukt gezicht.
Nauwelijks had hij een slok genomen,
of hij vroeg aan de collega:
»
Heb je een portret van Je bruid
bij je?
God zij dank, gelukkig niet, lachte;
Löwenstein. Maar onder ons gezegd, een
schoonheid is ze niet.
Willi zweeg. Hij ergerde zich, dat hij
geen gelegenheid kreeg, de magazijn-bediende met een scherpe opmerking over
zijn vrouw, te kwetsen.
Löwenstein leunde behagelijk achterover en verklaarde met een sleepende
stem aan Willi:
Kerel, ik wil je eens wat zeggen.
Wanneer men een vrouw om haar geld
trouwt, dan kijk je niet naar het gezicht,
niet naar de beenen of wat dan ook. Dan
doe je alleen wat je doen moet. Dan
trouw je haar. Dan heb Je het geld, dat
je noodig hebt. Dan maak je je zelfstandig. Dan ben je een vrij man. En heb Je
dan nog wat noodig voor het hart of je
bed, dan neem Je daarnaast nog een
vriendinnetje. Dat doen toch allen, die
een zakelijk huwelijk aangaan.

——
—
—

—

—
—
—
richten.
—Je

Doe toch een zakelijk huwelijk. Dat
Is
ware! Proost!
En Löwenstein dronk Willi toe.
Willi dronk echter niet.
Hij sprak geen woord en Djeek van tijd
tot tijd naar den grond. Toen hij het gezicht weer tot den benijden collega wendde, zag hij er uit als een stuk gekreukeld
papier. Gebroken kwam uit zijn mond:
Ik ben gebonden.

—

—

—

..

—

—

—

—

— —
——
—

Willi speelde wat met zijn bierglas.
Daarbij vroeg hij zich af, of het niet
ging, dat hij met een vermoeende vrouw
trouwde en desondanks met Friedel bevriend bleef. Terwijl hij zkh dat leven
probeerde in te beelden, riep Löwenstein
hem tot de werkelijkheid terug.
Er bestaan, aldus verklaarde hij
verder — voor een onbemiddelde jonge
zakenman, die verder wil komen, drie
mogelijkheden, eerste mogelijkheid: hij
heeft geluk en vindt een man van geld.
Tweede mogelijkheid: Hij trouwt zich ln
een zaak ln. Derde mogelijkheid: Hij
trouwt de een of andere vrouw met geld.
Dat geldt ook voor Jou.
Ik zou al met twee duizend mark tevreden zijn, meende Willi bedrukt:
Wat moet daar nou mee beginnen?
vroeg Löwenstein met een geringschattend glimlachen.
Daarmee zal ik een werplaats op-

—

—
—

Schooierd! krijschte hij tegen de
deur.
Ernest Pawlowltz liep angstig de gang
op en neer en prevelde bij zichzelf:
Het Is om gek te worden!
Het was te krankzinnig om waar te
kunnen zijn. Hij snelde weer naar dedeur
en luisterde, of hij iets opving. Nu meende hij werkelijk, nieuwe klanken te hooren, ja, het was hem zelfs of er iemand
door de kamer liep.
Misschien is er iemand door de keukendeur binnengekomen, dacht hij, ofschoon
hij wist, dat de keukendeur eveneens gesloten was en dat niemand binnen kon
komen.
Het eentonig geluid hield aan. De Ingenieur luisterde ademloos. Opeens begreep
hij, dat het stroomende water dit geluid
veroorzaakte. Waarschijnlijk liep het water nu uit alle kranen van de woning.
Ernest Pawlowltz brulde het bijna uit. De
situatie was dan ook vreeselijk.
Daar stond nu op den gang van de negende verdieping van een groote huurkazerne te Moskou een volwassen, baardige
man van hooge ontwikkeling zonder eenige kleeren aan en van top tot teen met
schuim bedekt. En het ergste was, dat hij
nergens naar toe kon vluchten. Het was
hem liever geweest, om ln de gevangenis
te zitten, dan zich in zulk een toestand
te vertoonen. Er restte hem nog maar één
hij moest zich van kant maken.
middel
Het schuim brandde op zijn rug. Op zijn
gezicht en op zijn armen was het al ingedroogd, het trok daar zijn huid als een
aluinsteen tezamen.
Het was of zijn heele lichaam onder de
schurft zat.
Zoo verliep er een half uur. Af en toe
wreef hij zich lichaam tegen de kn.lk van
de muur en een enkele maal deed hij nog
een wanhopige poging om de deur open
te breken.
Eindelijk nam hij het besluit om, het
koste wat het wilde, naar de woning van
den hofknecht te rennen. Daar zou hij
zich ten minste kunnen verbergen.
Hij sloop hijgende langs de leuning van
de trap, en hield zijn hand voor een bepaald lichaamsdeel; hij leek precies op
ee^ man, die voor het eerst het water Instapt.
Zoo bereikte hij het gangetje tusschen
de achtste en negende verdieping.
Hij wilde al verder en verder voortsluipen, toen hij opeens een deur hoorde piepen en een jong meisje met een koffertje
in haar hand uit haar woning zag stappen. Het meisje was nog maar even ln de
gang, of Ernest Pawkwitz rende weer
naar boven. Hij was nagenoeg doof van
de vreeseliike hartkloppingen.
Eerst na een half uur kwam hij weer
tot zichzell en was hij sterk genoeg cm
een nieuwe poging tot vluchten te ondernemen. Dezen keer was hij vast besloten
zijn doel te bereiken; hij zou zich nergens
meer aan stoien.
Hij ondernam dus die poging. Het lid
van de ".'akvereeniging van Ingenieurs en
Technici srtong bij vier treden te^lijk
steunend de trap af. Maar op het portaaltje van de zesde étage gekomen, bleef hij
weer staan. Hier dreigden nieuwa gevaren; er rwsm iemand de Irap op.
Stoute jongen! klonk een v^ouwestrm, we.'ke v/oorden door de echo in het
huis eenige keeren herhaald werden- „Hce
dikwijls heb ik je niet gezegd..
Ernest Pawlowltz volgde niet zijn verstand, rmai zijn instinct ca vloo^ weer
als een door ionden achtervolgden kater
naar «te nsgende verdieping. ■
Toen hij rich weer in dat smerige gunsefle bevond, begon hij zachtjes te weenen; hij trok zich aan zijn haren, terwijl
ziin romn krampachtig heen en weer
schokte. Die heete tranen droneen 'ioor de
zeepkorst en lieten daar golvende sporen
achter.
Goede
Goede God! snikte hij.
Gced, goede God!
Voor hem bestond er geen leven meer.
Hij maakte rog een paar keer aanstalten om naar beneden te sluipen, miar hij
zijn zenuwen lieten hem
kon niet meer
in de steek.
Ze laten hun smerigheid achter,
net als de zwijnen! klonk opeens de stem
van een oude \rouw van beneden.
De in**enieui liep naar den muur en
bonsde dan.r een paar keer met zijn hoofd
tegenaan. Het was natuurlijk het verstandigste gewefst, zoolang te schreeuwen tot
er iemand kwam, die hem zou kunnen
bevrijden, al l:ep hij dan ook revaar cm
ln de Revansrenis te komen. Maar Ernest
Pawlowitz had totaal zijn bezinning verloren en rende hijgende het gangetje heen
en weer. Er was geen uitkomst meer.
Utt: ..De twaalf stoelen"
van llf en Petrow.

Wat! riep Löwenstein met gem->"''te
vreugde uit
Ben je verloofd? I
Zoo goed als verloofd, ant„c_._.le
Willi toonloos.
Ik feliciteer je, beste kerel.
Löwenstein verhief zich eenigszins en
reikte Willi over de tafel heen de hand.
Willi moest haar drukken. Löwenstein
ging weer zitten en dronk Willi voor de
tweede maal toe. Willi deed alsof hij he*
niet bemerkte.
Heeft ze geld, vroejf Löwenstein nu.
Geen roole duit, antwoordde Willi

——
verbitterd.
— stadhuis. van een
Löwenstein met een
— Ah, glimlachen

schrijver
Zij Is de dochter
op het
hal merkte
op.
beteekenisvol
Willi
het
bloed
naar het hoofd
Dat deed
stijgen. Een verschrikkelijke haat vlamde ln hem op. Een haat, die nijd, naijver,
schaamte, woede, vertwijfeling voedde en
opzweepte

(Wordt vervolgd.)
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Arcorr-nieuws
COMMUNISTISCH
BEDROG ?
Gewonnen strijd in, de werk

verschaffing.

Verraad der S.D.A.P.sche
leiders.

—

GORINCHEM,16 Aug.

(Arcor)
In de „Voorwaarts" van
12 Aug. j .1. hebben we weer eens van communistisch oedrog kunnen lezen. In De
Karwats, die afkomstig bleek te zijn uit
het communistisch kamp te Hilversum,
zou de overwinning in de Gorcumsche
werkverschaffing volgens den secretaris
van den Gorcumschen Bestuurdersbond
slechts communistisch bedrog geweest
zijn. Deze sociaal-democraat weet deze
overwinning op echt reformistisehe manier te verdraaien tot een nederlaag. Hij
schrijft, dat die actie uit sabotage en vernielingswerk bestaan heeft Door het z.g.
onverantwoordelijk gedoe der communistische leiding, kwamen de arbeiders op
straat te staan, zonder aanspraak op uitbedelen langs de
keerins of steun. Met
huizen, moest den gezinnen der uitgeslotenen eenigszins tegemoet gekomen
worden. Na vijf dagen uitgesloten geweest
te zijn van de werkverschaffing, kregen
de betrokken arbeiders weer bericht, dat
ze beginnen konden, behalve enkelen, die
het slachtoffer van de actie werden. Zoo
Is de actie verloopen, volgens dezen s.-d.
k -^strijder.
Ik, die midden in deze actie gestaan heb, en ook bij de uitgestotenen behoorde, zal een juister beeld
van de werkelijkheid geven. De Hilversumsche Karwats kan gerust „de overwinning in de Gorcumsche werkverschaffing" schrijven, omdat die een feit is. De
kameraden, die in de Gorcumsche werkverschaffing actie voerden, hebben niet
één maal, maar drie maal een overwinning geboekt.
De plaatsruimte laat niet toe, op alle
drie breedvoerig in te gaan, maar op één
wil ik toch uitvoerig ingaan.
De arbeiders, die de actie voerden, hadden al twee keer hun eischen ingewilligd
gezien, voordat ze de derde behaalden.
Ze hadden Vrijdagsmiddags om 2 uur het
werk neergelegd tot Zaterdag 12 uur en
waren intuschen gezamenlijk naar den
burgemeester van Gorinchem gegaan,
waar zij hun eisenen stelden. Dit had tot
gevolg, dat de inspecteur van de Heidemaatschappij Jansen-Maneschijn, burgemeester
te Zwijndrecht, persoonlijk
naar Gorinchem kwam en met de arbeiders in de Gorcumsche werkverschaffing
kwam praten over de gestelde eischen.
Deze vond op zijn manier de eischen
billijk en ze werden dan ook voor 100 pet.
1"

ingewilligd niet alleen, maar tevens kreeg
men nog f 1.25 van terugwerkende kracht
voor elke arbeider.
Bovengenoemde actie werd gevoerd en
dit resultaat behaald vóór dat de Gorcumsche Bestuurdersbond wist, wat er aan
de hand was.
Nu de nederlaag, waarover deze heeren S.D.AP.ers schrijven. De resultaten
van de strijd onder eigen leiding maakte
de S.D.A.P.-leiding zoo wraakiustiE, dat
zij den adjunct-inspecteur van de Heidemaatschappijij uit Tiel gingen uitnoodigen in hun bondsgebouw, waarin zij hem
hulp toezegden. En inderdaad, door de
actie van de arbeiders zelf werd de S.D.A.
P.-leiding ook actief, d.w.z. uitsluitend in
't schelden en belasteren van die strijd
willende arbeiders.
De vernieling en de sabotage, waarover
de Voorwaarts schrijft, bestond hierin,
dat de arbeiders de wagens, waarmee zij
werkten, zoo vol moesten laden, dat ze
braken, waardoor het werk stagneerde.
Toen volgde de schorsing. Het bewuste
onverantwoordelijk optreden van de communisten, waardoor de arbeiders op straat
kwamen te staan, is in werkelijkheid zoo,
dat de s.-d. leiders al met de burgemeester de schorsing nadden besproken en
reeds de arbeiders hadden aangewezen,
die geslachtofferd moesten worden. Want
2 uur vóór de schorsing een feit was, wist
een agent van politie de namen al te noemen van hen, die voor deze hongermaatregel in aanmerking zouden komen.
En nu het ministerieel besluit; om half
elf v.m. werden we gescharst en om twee
uur n.m. ging er een telegram naar den
minister. Het langs de huizen bedelen,
voor een tegemoet koming van de slachtoffers, wat is hier van waar? Inderdaad
hebben eenige kameraden uit solidariteitsgevoel met enkele steunlijsten gewerkt, voor een tegemoet Koming, maar
eenige vrouwen van S.D.AP.ers haalden er
de politie bij, waarop een bekeuring volgde. Kameraden, en dit noemen de S.D.A.
P.ers bewust communistisch bedrog. Zoo
worden de arbeiders bang gemaakt.
Kameraden strijdt eensgezind onder
zelfgekozen leidinst, dan zal de overwinning ons zijn, alle reformistisehe laster
ten spijt.

-

vensmiddelen is. De stad Yarkand zou geplunderd en gebrandschat zijn, en een duizendtal Chineezen zou hierbij om het leven
zijn gekomen.
De Chineesche regeering heeft troepen
naar Turkestan gedirigeerd om de opstandige Kirgiezen en Turkmenen te bedwingen. (Waarschijnlijk betreft het hier een
nieuwe „opstand" door de agenten van het
Britsche imperialisme aangestoken om
hun invloed in dit gebied te versterken).

BUITENLANDSCH NIEUWS.

Veldslag tusschen bandieten
en politie te

Chicago.
Bandieten ontsnappen na

vuur

in een pantserauto.

gevecht

Demonstratieverbod in het
Saargebied.

De federale regeering der Vereenigde
De regeerings-commissie van het SaarStaten is thans den grooten slag tegen het gebied publiceert een bekendmaking,
bandietenwezen in Chicago begonnen en waarin maatregelen worden aangekonheeft de sedert lang aangekondigde actie digd, die in den vervolge alle politieke
tegen de onderwereld ingezet.
demonstraties „onmogelijk" moeten maMet een groote politiemacht is de strijd ken. Het voorwendsel tot deze maatregebegonnen. Drie honderd politiemannen, len is, dat bij de inwijding van een gevoorzien van automatische repeteer-revoldenkteeken tegen iet i 'tdrukkelijk ververs en gasbommen, en gesteund door van bod in, door de buitenlandsche sprekers
draadlooze installaties voorziene legerpolitieke redevoeringen zijn gehouden.
vliegtuigen, omsingelden een in het WesIn werkelijkheid richt het verbod "zich
ten der stad gelegen berucht complex, tegen de toenemende strijd der arbeiwaar o.a. ook de bandieten moesten schuidersklasse in het Saargebied, onder leilen, die onlangs den bekenden olie-specu- ding van de K.P.D.
lant John Factor en den olie-magnaat
Charles Urshel hadden ontvoerd en tegen
een losgeld van 270.000 dollar hadden vrijgelaten.
De gangsters waren echter op hun hoede
en ontvingen de politie met geweer- en
revolvervuur, zoodat er een vuurgevecht
tusschen politie en bandieten ontstond.
De gangsters zagen tenslotte kans, door 't
politie-cordon heen te breken en wisten
te ontkomen met een 18 cylinders-pantDrie negers met messteken
serauto.

Adjudant van Hitler
verongelukt.
De Rijkspersdienst der N.S.D.A.P. deeh
mede: Op een tocht naar Reit im Winkl
heeft een der auto's, welke den leider
begeleidden een ongeluk gekregen. Hierbij werd de adjudant van Hitler's groepsleider Bruckner, ernstig gewond. Hij bekwam een schedel- en een beenbreuk.
Een nicht van Hitler en een andere dame
werden licht gewond, terwijl de zuster
van Hitler er ongedeerd afkwam.

Het nieuwe Engelsch-Eussische
handelsverdrag.
In verband met de Engelsen-Russische

onderhandelingen voor een nieuw han-

delsverdrag zullen deze week verdere besprekingen worden gevoerd. Twee subcommissies zullen besprekingen voeren,
een over den mogelijken vorm van de
nieuwe overeenkomst, terwijl de andere
commissie de kwestie van het evenwicht
tusschen den handel en de betalingen
der beide landen zal bestudeeren.

De oorlog in Marokko.

Bij de oorlog van het Fransche imperialisme in Marokko ter onderwerping
van de stammen, die zich blijven verzetten tegen de Fransche overheersching, is
een Fransch vliegtuig getroffen door een
bom uit een hooger vliegend Fransch
vliegtuig en vernietigd. Een ander vliegtuig geraakte boven het gebied van de
vijandige stammen in een luchtwerveling
en stortte neer. De vier mannen uit de
gedood.
beide vliegtuigen zijn om het leven geBirminghem (Alabama) wordt komen.
Naar
uit
Opstand in Chineesch
De Fransche strijdkrachten worden op
gemeld, zijn Zondag drie negers, die van
aanranding van een blanke vrouw waren den Dzjebel Badoe geconcentreerd, die
beschuldigd, gelyncht. De negers werden nauw wordt omsingeld. Men neemt aan,
De „Daily Herald" meldt, dat in Chiovergebracht naar een gevangenis te dat 5000 opstandelingen zich daar ophouden en daar het gebergte bij uitstek
neesch Turkestan een opstand van KirTuscaloosa naar Birmingham, doch ongeschikt is om er zich te verschansen,
giezen en Turkmenen tegen de centrale derweg door een „woedende volksmenigChineesche regeering is uitgebroken en te"(!) ontrukt aan hun bewakers en met verwacht men nog een lang beleg.
dat de opstandigen de stad Kashgar hebmessteken gedood. De gouverneur heeft
ben ingenomen, die momenteel zonder le- een streng onderzoek gelast, waarvan
reeds bij voorbaat vaststaat, dat 't de „onBeenloos Kanaalzwemmer
schuld" van de „woedende volksmenigte"
zal uitwijzen. Deze nieuwe lynchmoord
STEMPELEN OP
gestart.
Steun ingehouden.
wijst op de gevaren, die de negerjontms
Een
Amerikaansch
zwemmer zonde.:
in Scottsboro nog steeds bedreigen.
beenen is Maandagavond uit Dover naar
BODEGRAVEN, 16 Aug.
Calais gestart. Na twee uur zwemmen was
Ongehoord schandaal.
Een van onze partijgenooten had de
ongeveer acht kilometer van Dover
hij
vorige week bij een koopman kippen geverwijderd en had een stroom gevonden,
HAARLEM, 16 Aug. plukt en daarmede een kleinigheid verAmerika dreigt met dumping die hem in Zuidoostelijke richting dreef.
diend.
Hij moest reeds spoedig terugkeeren.
Zijn verdienste gaf hij precies op bij de
(Arcor) Maatschappelijke Hongerbetoon
graan.
van
heeft bepaald, dat de werklooze kellners steun. Toen hij de vorige week Zaterdag
De Amerikaansche minister van landom steun kwam, werd hem medegedeeld,
ook op Zondag moeten stempelen.
heeft 'n officiëele verklaring
bouw.Wallace,
per
dagen
maal
hij
uitgesloten,
2
dat
hiervan was
De kellners die al 6
omdat
Auto in een afgrond gestort.
in
verband
met de a.s. Londenafgelegd
dag moeten stempelen, hebben Zondag hij, volgens de voorzitter, de heer Beyje,
hij
om.
sche tarweconferentie, waarin
Bij den terugkeer van het Stilfer Joch
jj. eenparig geweigerd aan deze onge- onjuist opgaven had verstrekt.
regeering is een Milaansche auto met 4 inzittenden
Amerikaansche
dat
de
zeide,
inlichtingen
nadere
gete
voldoen.
werden
maatregel
hoorde
Toen
terugschrikken voor dumping, nabij Bazel in een afgrond gestort. Een
Pg. Oversteegen heeft inmiddels aan B. vraagd, bleek, dat onze partijgenoot de niet zou
wanneer de voornaamste tarwelanden der inzittenden slaagde er in zich door uit
en W. eenige vragen gesteld die inhouden waarheid had gesproken. Toen "hij terugom den wagen te spingen, in veiligheid te
directe intrekking van deze nieuwe kwam om zijn steun te halen, werd deze mochten weigeren samen te werken
productie.
beperking
der
te
komen
tot
brengen. De drie anderen verdwenen in
geweigerd,
hetgeen
partijschanddaad.
wederom
onze
inzaden afgrond. De nasporingen hebben tot
Kameraden, versterkt het W.S.C, en al- genoot natuurlijk een schandaal vond. Hij Verder sprak Wallace over plannen
Oosten,
uitke
uitvoer
naar
het
Verre
van
dusver geen resultaat opgeleverd. Men
welslagen
voor
het
niet
onder
slag
meening
stak deze
dan ook
len aan de
de Roode Dinsdag op 19 Sept. in den stoelen of banken. Tot nog toe heeft hij voerpremies voor exporteurs en herroe- neemt aan, dat de lijken zijn meegesleurd
ping van de Amerikaansche productiedoor een in den afgrond stroomenden wilHaag. Ook de kellners moeten met een nog geen cent ontvangen. Een ernstig onbeperkingsplannen.
den beek.
aanwezig
zijn.
delegatie
ingesteld.
derzoek
wordt
flinke

Nieuwe lynchmoord in
Alabama.

Turkestan.

ZONDAG.
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Het circus-Roberti is er gearriveerd. Twee
VOLENDAM IN OPSCHUDDING.
folendamsche vrouwen kochten er entréekaarten voor. Natuurlijk moest dit
belangrijke evenement in de krant.

—

Als overal !

Ook de
Roosevelt in actie.
stakende arbeidsters te Philadelphia worden met ruw
geweld uit elkaar geslagen.
RECHTS: Trouwe vrienden van „De Tribune". Bet
echtpaar DE ROO te Krommenie, dat Donderdag zijn
gouden echtvereeniging viert

—

-

vrijwillige HULPPOLITIK IN OOSTENRIJK.
Ook de Dolfuss-regeering gebruikt de fascistische organtfifties tegen de arbeidersklasse. De christelijke „stormtroepen" toerden gemobiliseerd, -"
's
'■'■*

"*

DUBLIN kwam het tot stormachtige demonstraties
fascisme. De demonstranten werden door de politie van

IN

der werkende bevolking tegen
De Valera uit elkaar geslagen.

het

Een nieuwe manoeuvre der Hitler-Dictatuur

7

„DE TRIBUNE"

Stakingsbeweging op
op Cuba duurt voort.
Alle havens liggen plat.
De voorloopige president van Cuba, De
Cespedes, heeft de volledige lijst van ministers der nieuwe Cubaansche regeering
gepubliceerd. Deze luidt aldus: binnenlandsche zaken: Federico Laredobru; oorlog: kapitein Demetrio Pockorni; verkeer:
Nicasio Silverlo; openbare gezondheid: José Presno; publieke werken: Eduardo Chibas; financiën: Joaquin Martinez Saenz;
justitie: Carlos Saladrigas; presidentieel
staatssecretaris: Raul Cardenas; landbouw: Rafael Santos Jlminez; onderwijs:
Guillermo Belt.
Nog steeds worden zoowel door soldaten
als burgers nasporingen gedaan naar de
leden van Machado's gehate geheime politie. Voor zoover bekend is zijn in de laatste drie dagen achttien leden van dit corps
gedood, twintig gewond en twintig gevangen genomen. De overigen zouden Cuba
verlaten hebben.
Ondertusschen duurt de stakingsbeweging voort. In de havens ligt alle werk
stil. De havenarbeiders te Havana eischen
hoogere loonen en weigerden het werk te
verrichten, waardoor groote voorraden levensmiddelen in de haven dreigen te bederven.
Te Havana liggen de Engelsche mailbooten .Mauretania" en „Franconia" stil, met
zeven a achthonderd passagiers, vanwege
de voortdurende staking in de haven,
waardoor geen schepen kunnen binnenkomen.
Te Santiago staken nog veertig procent
van de georganiseerde bootwerkers en te
Camaguey nog het spoorwegpersoneel. Om
dezelfde reden zijn de havens Antilla,
Puerto Tarlfa enz. nog gesloten.

Hitler's wanhoopsstrijd
tegen het communisme.
Het is niet uit te roeien.

Ondanks razzia's en arrestaties.
De berichten over den strijd der K.P.D.
en van de anti-fascistische arbeiders in
Duitschland tegen de Hitler-dictatuur,
blijven aanhouden. De Duitsche fascisten
doen krampachtige pogingen, de nieuwe
Illegale organisaties te onderdrukken,
maar de razzia's en arrestaties kunnen
het communisme niet uitroeien. Voor
eiken gearresteerden kameraad springen
nieuwe anti-fascistische werkers ln de
bres. Gisteren zijn weer groote acties door
de fascisten ondernomen, die ondanks
veel groote woorden echter weinig resultaat opleverden.
Wij ontleenen aan de Wolff-telegrammen:
Door een huiszoeking bij den communistischen leider Pinnow te Berlijn, is
materiaal ontdekt, dat inlichtingen verschaft over een communistischen berichten- en veiligheidsdienst.
Deze dienst had ten doel vast te stellen,
welke personen nog niet als communist
bij de politie bekend waren en die dus in
aanmerking kwamen voor het voortzetten
der communistische propaganda. Men
vond mededeelingen over wóningen.waar
geheime vergaderingen werden gehouden,
gramofoonplaten voor
communistische
propaganda en foto's. Als gevolg van het
in beslag genomen materiaal zijn de communist Dittbender en een leider der internationale roode hulp, Vogelsang, opgespoord en gearresteerd.
Eenigen tijd geleden zijn te Berlijn twee
Jonge arbeiders gearresteerd, die zich in
het openbaar met communistische partijinsignes vertoonden. Woensdag stond een
arbeider terecht, die op straat „rood
front" had geroepen. Wolff schrijft daaromtrent: „Het aantal soortgelijke gevallen neemt hoe langei hoe meer toe, zoodat het vermoeden niet ongegrond
schijnt, dat de geheime communistische
partijleiding het parool tot dergelijke
demonstraties heeft gegeven. Het lijkt wel
is waar zinneloos zoo demonstratief zijn
gezindheid te uiten, daar de straf niet
uitblijft en de delinquenten bij de eerste
de beste gelegenheid naar een concentratiekamp worden overgebracht. Doch
van communistische zijde hecht men
niettemin waarde aan deze eigenaardige
actie, welke zou moeten bewijzen, dat het
communisme in Duitschland nog niet
dcod is."
De arbeider, die „rood front" had geroepen, werd door den snelrechter tot één
jaar en drie maanden gevangenisstraf
veroordeeld!!
Woensdagmorgen hebben politie-afdeelingen en groepen S.A.-lieden een razzia
op groote schaal ondernomen in de voorstad Longerich van Keulen. De geheele
plaats werd omsingeld en 34 woningen
werden doorzocht, waarbij men veel communistisch drukwerk vond!!! Vier personen werden gearresteerd.
Te Bremen hebten huiszoekingen plaats
gehad in 96 woningen en werden 43 arbeiders in arrest gesteld. Het zou hier de
geheele leiding van een weer opgerichte
communistische partij en van hulp-orgarusaties betreffen. De communisten hielzien druk bezig met cellenvorming.
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BRIEVEN VAN HET O. M. AAN
BRANTING EN ROMAIN
ROLLAND.

MATERIAAL OVER DE ONSCHULD VAN
TORGLER GEVRAAGD.

die het Haagsche tegenproces ondersteunen en steeds luider de vrijheid voor
Torgler, Thahnann, Dimitrov, Popov en
Tanev eischen!
En tot nog iets anders heeft deze
nieuwe manoeuvre reeds geleid, nJ. dat
de sociaal-democratie zich steeds meer in
het Hitler-front tegen de gevangen communisten schaart. Het Volk", dat bij de
publicatie van ]|gt memorandum van den
Duitsch-nationaten dr. Oberfohren, plotseling tot de ontdekking kwam, dat Torgler en de drie Bulgaarsche arbeiders onschuldig waren, is, geschrokken voor zijn
eigen uitzonderlijke waarheidsliefde, weer
in de armen van de Hitler-leugen en het
Hitler-bedrog terug gevlucht. Wij hebben
toen verscheidene malen aan de sociaaldemocratie da vraag gesteld: Gij erkent
de onschuld van Torgler en zijn kameraden, zijt gij bereid de massa-campagne
voor hun bevrijding en voor de vrijheid
Van alle proletarische politieke gevangenen in Duitschland mede te helpen
voeren? „Het Vnlk" is het antwoord daarop schuldig gebleven. Tlvms antwoordt
het blad onomwonden met „noen", door
zich te solidariseeren met den nazi-provocateur Van der Lubbe. „Het Volk" commenteert het commun'qué van den openbaren aanklager in Leipzig met zes regels,
die luiden:

Roehm en andere nazi leiders aantoont,
is in de geheele internationale pers in
ontzaggelijke
verschenen en
„HET VOLK” slechts de warehoeveelheid
brandstichters zelve kunnen daaromtrent onwetendheid huichelen.
SEERT ZICH MET
Maar natuurlijk is het den openbaren
DER LUBBE.
aanklager van Hitler met het opvragen
van dit materiaal geen ernst, om een
werkelijke verdediging van de onschuldig
Soc.-dem. arbeiders, strijdt mee aangeklaagden tot stand te brengen. Zij
hebben integendeel elke
van
voor de vrijheid van Torgler en Torgler, Dimitrov, Tanevverdediging
en Popov onalle
gevangenen. mogelijk gemaakt. Buitenlandschen advocaten van wereldnaam werd de verdediging geweigerd. Hun werd zelfs niet toe„Wij zijn Duitsch, wat hebben wij
gestaan, de gevangenen te zien, laat staan
noodig edel te zijn?"
met hen te spreken Duitsche advocaten,
(Rudolf Binding aan Romain
die een werkelijke verdediging der gevanRolland.)
gen communisten wilden voeren, werden
De Oberreichsanwalt (openbaar
met geweld en intimidatie van dit vooraanklager) bij het rijksgerechtshcf
nemen afgebracht. Creaturen der HitlerIn plaats van materiaal op te
Leipzig,
die de zaak van den
te
dictatuur werden als „verdedigers" door
vragen, waarvan reeds tevoren vast
Rijksdagbrand en de proces-comedie
de nazi's aangesteld.
staat, dat het door de gelijkgeschategen pg. Torgler en de drie BulEén feit blijkt echter onomstootelijk uit
kelde justitie in Duitschland toch
gaarsche arbeiders behandelt, heeft
leze nieuwe comedie
niet op ernstige wijze zal worden
d.d. 16 Augustus j.I. brieven gericht
onderzocht, deden de heeren beter
van
de Duitsche
aan den Zwecdschen advocaat
nazi-„autoriteiten"
den Hollander Van der Lubbe een
Branting en den Franschen schrijangst
is
hun
goede verdediging te bezorgen.
Dat
ver Romain Rolland, die niet mintegenproces
voor het
der dan een nieuwe provocatie van
„Het Volk" maakt zich dus maar alln Den Haag. Aan
bezorgd over „de Hollander v. d.
de Rijksdagbrandstichters zijn. Zij
leen
dit tegenproces,
geven zich in deze brieven een
Lubbe". Het maakt zich alleen bezorgd
waaraan talrijke beschijn van „objectiviteit" en vragen
om een werkelijke medeplichtige aan den
advocaten
roemde
op,
materiaal
dat het internationale
Rijksdagbrand, die de nazis om doorzichdeelnemen, kunnen
comité voor de slachtoffers van de
tige redenen in het proces hebben bebrandde heeren
Hitler-terreur tot zijn beschikking
trokken. De soc.-dem. leide:s blijven bij
meer
stichters niet
heeft, natuurlijk met geen andere
hun meening, reeds in de brochure van
stilzwijgend voorbijbedoeling, dan om daaruit een
Klein neergelegd, nl. „dat het best mogaan. Zij vreezen
nieuwe leugen-campagne te putten.
gelijk is, dat de communisten de hand in
hun volledige ontdeze brandstichting hebben gehad". Zij
maskering en proDe brief aan Branting luidt als volgt:
helpen
en ondersteunen Hitler bij zijn
beeren met nieuwe
„Hooggeachte Heer Advocaat,
nieuwe pogingen, om de zaak van den
manoeuvres een
Volgens een artikel van het te KopenRijksdagbrand voor te stellen als een
campagne tegen dit
hagen verschijnende dagblad „Sozialde„proces v. d. Lubbe" en over de commutegenproces
op
touw
TORGLER.
mokraten" van 6 Juli j.l. hebt u een renistische leiders, die men ter dood wil
dacteur van genoemd blad in een hem te zetten. Dit zal
veroordeelen,
niet meer te spreken.
toegestaan onderhoud medegedeeld, datu hun te minder gelukken, naarmate de
vermeerderen,
Wij
vragen
lid bent van een commissie van juristen millioenen stemmen zich
aan de sociaal-democrativan internatioale reputatie, die binnenkort in Den Haag bijeen zal komen en de
taak op zich heeft genomen, in een soort
contra-procedure uiteen te zetten wat inzake den brand in den Duitschen Rijksdag als „recht en juist" kan worden beschouwd. U zou daarbij verklaard hebben
dat „concrete verklaringen uit de eerste
hand en rapporten" ter beschikking stonden.
Hieruit meen ik met zekerheid te kunnen aannemen, dat het gaat om bewijsmateriaal, dat geschikt is de verdenking
van bij den brand betrokken te zijn te
ACHTERUIT.
motiveeren tegen personen, tegen wie tot
nog toe geen vervolging is geopend.
Aangezien de rechtbank en het openDe zooveelste soc.-dem. illusie is op de
baar ministerie het grootste belang erbij Steeds nieuwe groote stakingen
werkelijkheid van de kapitalistiha.de
hebben, all e omstandigheden te leeren
sche
chaos
ka^ot geslagen. De toestand
en
vorming
bij
kennen
de
van een oordeel
ondanks
ernstiger en al Roosevelt's
wordt
steeds
te gebruiken, voor zoover zij den gang
kabaal
kan
niet
verhinderen, dat de crisis
ophelderen,
van zaken kunnen
zou ik u
„godsvrede”.
steeds meer doorvreet. Dat blijkt b.v. uit
zeer dankbaar zijn wanneer u mij kennis
het volgende telegram:
wilde laten nemen van het klaarblükeWk
Zestigduizend georganiseerde confectleBehalve het bericht van de handhaving
in het bezit der commissie zijnde hewijsarbeiders in de staten New-York, Jersey
materiaal. Voor een zoo snoed'^ mogelijke en Connecticut zijn, ondanks den door van het kwartaalsdividend door de American Telephone & Telegraph was het hetoezending van dit bewijsmateriaal in 't president Roosevelt afgekondigden arbijzonder voor verklaringen van getuigen beidsvrede, in staking gegaan. Het doel den bekend geworden nieuws ongunstig.
die over de Rijksdagbrand concrete mededer staking is de afschaffing van z.g. In Wallstreet ziet men thans algemeen in,
dat de conjunctuur weer een dalende lijn
deelingen kunnen doen en zich willen „sweatshops", dat zijn bedrijven waar gevertoont.
verplichten of bereid zijn bij de behanarbeid wordt volgens het „sweatingZoo is het verbruik van electrischen
dellg door het rijks-gere^Mshof sis getuisystem", een stelsel waarbij aan de arbeige te verschijnen, blijf ik u ten zeerste ders, vooral thuiswerkers, voor zwaar werk stroom in de per 12 dezer geëindigde week
dankbaar.
met slechts 15 pet. tegenover de overeenuiterst lage loonen worden betaald.
komstige week van het vorige Jaar gestede
moeilijkheden,
uitvoeringvan
De
die
De brief aan Romain Rolland luidt als
gen, tegen een stijging van 15.6 pet. de
Roosevelt's plannen bij de staalindustrie vorige
volgt:
week en van 15.4 pet. voor 2 weken.
ondervindt, zijn nog steeds niet opgelost.
vertegenwoordigers der Sinds 18 Maart j.l. was het stroomverbruik
Gisteren
zouden
„Hooggeachte Heer Rolland”.
in de Ver. Staten voortdurend gestegen,
staalindustrie confereeren met den mivergeleken met de overeenkomstige weken
Uw aan den Duitschen ambassadeur te nister van arbeid, Frances Perkins, over van verleden
jaar.
Parijs gericht schrijven van 18 Juni 1933 de loonen en arbeidstijden in de staalindustrie.
Nog veel ongunstiger is de ontwikkeinzake den Rijksdagbrand is mij toegezonling in de staalindustrie. Iron Age meldt,
den. In dezen brief brengt u tot uiting,
Toen de vertegenwoordigers der indupresident
Grace,
alle
informaties
strie
o.w.
van
bij
Eugène
geen
dat
tw'ifel
ü
de dat de staalproductie in de afgeloopen
hebben gelaten ten aanzien van het feit, Bethlehem Steel Corporation en W. K. week met 4 pet. tot 53 pet. der capaciteit
is gedaald.
Irvin van de United States Steel Corpodat de als medeplichtigen bij de brandNaar men weet, heeft de staalproductie
stichting in den Rijksdag gearresteerde ration, in het gebouw van het ministerie
Bulgaren onschuldig zijn. Aangezien de van arbeid arriveerden, vonden zij daar in de per 15 Juni geëindigde week met 59
pet.der capaciteit haar grootsten omvang
Duitsche justitite het grootste belang er o.a. den voorzitter van de American federation
Amerikaansche
bereikt, nadat tijdens de bankcrisis in het
labour,
of
het
vakbij heeft in het bezit te komen van alle
bewijzen, die ver het vaststellen van de verbond, William Green, die als lid van voorjaar de producie slechts 14 pet. der
capaciteit ha<i bedragen.
onschuld der beklaagden gebruik zouden de adviseerende arbeidscommissie, de beDe schijnbloei van de inflatie zakt
kunnen worden, zou ik u ten zeerste sprekingen zou bijwonen. De vertegenwoordigers der staalindustrieelen wisselsteeds verder in elkaar. De Rooseveltsche
dankbaar zijn, indien u mij het in uw bezit zijnde materiaal ten gebruike bij het den daarop slechts enkele woorden met experimenten drijven Amerika steeds vermrs. Perkins en verlieten het departe- der naar de catastrophe. Inplaats van
aanhangige proces zoo spoedig mogelijlment.
verbetering, treedt verslechtering in. Maar
zoudt willen doen toekomen."
President Roosevelt heeft heden den tegelijkertijd groeit het verzet. De staVan de zijda der Duitsche autoriteiten staalmagnuat Schwab en Taylor, presikingsbeweging rolt over het land. En in
de samenvoeging van dit verzet tot een
is niet medegedeeld, of op deze beide briedent van de United 3tatec Steel Corpoven reeds eenig antwoord is ontvangen. ration, opnieuw gevraagd, met hem te massa-beweging tegen de dictatuur van
komen confereeren over de invoering
Roosevelt, onder leiding van de Comm.
De heeren in Berlijn vragen naar,den de arbeidscode ln de staalindustrie. van partij, in het
opstuwen van de economibekenden weg. Het materiaal, dat Hitler
De moeilijkheden met de „arbeidscode" sche strijd tot een revolutionair politieke
stapelen zich steeds meer op en men kan tegen het Amerikaansche kapitalisme, ligt
Goering, Goebbels als de verantwoordelijken voor den Rijksdagbrand aanwijst, thans reeds van, een mislukking van deze de uitweg voor de hongerende millioenennieuwe poging tot „organisatie" van het massa's ln het nieuw ontdekte soc.-dem.
dat de medeplichtigheid van . Heines, kapitalisme
■
spreken.
„paradijs" Amerika.
ROMAIN ROLLAND.

SOLIDARET

VAN

proletarische

ROOSEVELT'S „GEORGANISEERD KAPITALISME”
STORT INEEN.

TELEGRAMMEN MELDEN DAGELIJKS: CONJUNCTUUR
VERDER

afgekondigde

sche arbeiders: Wat is uw meening over
dit „commentaar" van „Het Volk"? Maakt
gij u ook bezorgd over de „Hollander" v.
d. Lubbe, die in „Het Volk" zelf herhaalde malen als een nazi en als een provocateur aan de kaak is gesteld? Neen, de
meening van „Het Volk" is uw meening
niet! Maar dan ook de eenige mogelijke
conclusie daaruit getrokken: Meegestreden voor de vrijheid voor Torgler en de
drie Bulgaarsche arbeiders. Vrijheid voor
alle proletarische politieke gevangenen,
communistische zoowel als sociaal-democratische en partijlooze en christelijke.
Wij reiken u de broederhand voor dien
strijd, wij roepen u tot de daad, die uw
leiders weigeren en saboteeren.
Wilt gij in deze, door Hitler beraamde
slag tegen de Duitsche en internationale
arbeidersklasse met Hitler of met Torgler
gaan?
Uw antwoord kan niet anders zijn: ln
het strijdend eenheidsfront tegïn het fascisme, voor Torgler, tegen de ware brandstichters en moordenaars!

Overwinningen der
industrialisatie.
Nieuwe hoogoven in bedrijf.
Op 12 Augustus heeft de eerste hoos»
oven van het nieuwe gecombineerde in«
dustrieeie bedrijf „Azofstaal" het eerste
ijzer afgeleverd. Een groep van 89 jonge
ingenieurs en technici, die aan de hoogoven werken, hebben de belofte afgelegd,
dat de hoogoven voorbeeldig zal werken,
en dat zij het vertrouwen, dat de partij
en de jeugdorganisatie in hen gesteld"
.echtvaardigen.
heet

Uitbreiding der automobielindustrie.
Op de auto-fabriek te Moskou wordt
een pian uitgewerkt, om tegen het eind
van het 2e vijfjarenplan de capaciteit
van de fabriek te verhoogen tot 50.000
automobielen per jaar. Thans is de capaciteit 30.000 per jaar. Er zal een mbriekskeuken gebouwd worden, om 25.000 man
te bedienen, chibs, een stadion, kindertuinen en huizen voor de specialisten en
de arbeiders.
Margarinefabriek geopend

Te Ewdakof is de grootste margarinefabriek van de Sowjet-Unie in gebruik
genomen. De fabriek zal 4 f,.000 ton grondstoffen per jaar verwerken. Voor het
eind van het jaar 1933 zal de fabriek
reeds 10.000 ton margarine leveren.

„De geschiedenis van een stukje
zeep”.

Onlangs bezocht de voorzitter van den
raad van volkscommissaris: n van de
Russische
Sowj et-Republiek, Soeümof,
een winkel te Moskou, waar zeep verkocht werd van slechte kwaliteit. Zonder
zijn naam te noemen, onderzocht hij de
oorzaak van de verkoop van deze slechte
waar en stuKte daarbij op veel bureaucratische tegenwerking. Ten slotte werden
de verantwoordelijke personen, de leider
van de trust en van de fabriek, die de
slechte zeep op de markt hadden gevoor een openbare rechtbank gebr"
Uit de getuigenverklaringen bleek,
dr
dat _-j schuldig waren aan ernstige nalatigheid. De rechtbank veroordeelde hen,
omdat zij nun plicht om de arbeiders
goede waar te leveren, niet waren nagekomen, tot verschillende straffen, als een
openbare berisping, het verbod om gedurende twee jaar technisch leidende functies te bekleeden en 6 maanden maatschappel.jke arbeid.
In de Sowjet-Unie dragen de leiders
van de productie een strenge verantwoordelijkheid voor het leveren van goede waar aan de werkende bevolking!

Belgische soc-dem. leiders naar
het fascisme !
Een aantal socialisten uit Malmédy, o.
w. een wethouder en een gemeenteraadslid, zouden, naar de „Etoile Beige" meldt,

zich bij de nationaal-socialistische partij
willen aansluiten, daar zij uit hun partij
zijn gezet.
De socialistische partij en haar leden in
den raad hadden besloten, dat de kinderen niet meer naar Duitsche vacantiekolonies zouden worden gezonden. Bovengenoemde personen (die zich blijkbaar „goede Duitschers" voelden, evenals vele Duitsche soc.-dem. leiders) protesteerden hiertegen en zouden zelfs kinderen naar
Duitschland hebben begeleid, waarop zij
werden uitgesloten. Een officieele aanmelding bij de nationaal-socialistische partij
heeft nog n'nt plaats gehad, mr?r het
blijkt, dat ook in de Belgische Werkliedenpartij de Duysen en Leiparts niet onbekend zijn! Hoe kan het anders in een
partij, welks leider Vandervelde zelve in
Hitler en Mussolini „uitvoerders van het
socialistische program" ontdekten! In alle
landen leidt de weg van de sociaal-democratie naar het fascisme.

Deensche soc.-dem. regeering
tegen de boerenbeweging.
Woensdag
De Deensche regeering heeft
bespreking
ter
een ministerraad gehouden
het buvan den politieken toestand,
den landbouw, da
zonder met het oog op bijeenroeping
van
boerenbewegtng en de
Rijksdag.
,
den
De regeering zou voornemens zijn scherpe maatregelen tegen de boerenbevolking,
die in verband met de agrarische nood,
steeds grooter omvang aanneemt, te ne-

..

men.

„DE TRIBUNE"^

8

Fascisme voor ons Overheidspersoneel kistje, waarin zich ongeveer
350 aan
bankpapler en een aandeel bevond. Zij
van zeer groot belang is.
Kameraden, hierin moet verandering waren kort voor het sluitingsuur gekomen
komen."
en hadden eenigen tijd bij den toonbank
staan praten. Toen de eigenaar de zaak
Kijk, zie Je, als Je zulke brieven moet sloot, bemerkte hij, dat het kistje, dat onschrijven, daarvan word je zenuwachtig.
der de toonbank stond, verdwenen was.
Er zullen ook ongetwijfeld door andere In gezelschap van de beide mannen was
vakorganisaties dergelijke brieven genog een derde persoon, die in de auto had
schreven worden, want de medewerking gewacht. Het drietal werd binnen 24 uur
van deze is ook al beneden peil.
gearresteerd, het geld werd terug gevonDit verwondert ons niets. De arbeiders den.
hebben natuurlijk niet de minste lust om
De verdachten, R. uit Hilversum en W.
met een vod als het blaadje „Vrijheid, uit Bussurn, recidivisten, werden wegens
Brood en Arbeid" te werken. Werkelijke diefstal in vereeniging, resp. veroordeeld
strijd blijft achterwege; en van schijn- tot acht en vijf maanden gevangenisstraf.
mancxuvres hebben ze meer dan genoeg. Het O. M. had tegen ieder twee jaar geZij weigeren te werken met een blad, dat ëischt. De derde persoon, v. R., kreeg vijf
hun beste kameraden in den rug aanvalt maanden wegens heling.
en dat alleen dient om het verraad der
sociaal-democratische leiders te maskeeren en hun afkeer tot werkelijken strijd
AFDEELINGEN EN SECTIES
tegen het fascisme te bedekken.

Amsterdam.

’

GROOTE ANTI-FASCISTISCHE MEETING.
ONTMASKERT DE NAZI-BENDEN.
Sprekers uit vele landen.

larid van

alle proletarische politieke emigranten !
Tegen de uitwijzingen, die oy last van
den machtigen heer Colijn plaats vinden I
Tegen de ongehoorde bloedige terreur
in Indonesië, eveneer. j op last van den
petroleumkoning Colijn!
In massa's op naar de
Groote anü-fascistis. he meeting op
Zondag 20 Augustus 1933, op het IJsdags om 2 uur, waar gedelegeerden
zullen spreken uit Holland, Amerika,
Canada, Spanje, Frankrijk en andere
Europeesche landen.
Daarna demonstratie, opstellen half 5,
ontbinden 5 uur op de Westermarkt.
Toont uw solidariteit met de slachtoffers van het Hitler-fascisme!

Alle politieke gevangenen
moeten

vrij.

Den 20sten Augustus 1933, dus a.s.
Zondag, is de dag dat de, op initiatief
van de Internationale Roode Hulp (IJt.
H.) gevormde, internationale delegatie
bestaande uit handarbeiders, vrouwen en
hoofdarbeiders, naar Duitschland zal vertrekken, om zich van de zegeningen van
het fascisme persoonlijk te overtuigen,
om een onderzoek in te stellen naar de
toestanden in de gevangenissen en concentratiekampen, waar reeds 70.000 antifascisten, waarvan het grootste deel re-

GEPOOGD HAAR ECHTGENOOT
TE VERGIFTIGEN.

Anti-fascisten, vóór!!

Internationale

Singel 359

volutionairen, zijn opgesloten.

—

Zij deed een poging tol
zelfmoord.

VRIJHEID, BROOD EN

ARBEID.

geschreven.

—

„
Regenboog»
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LET OP!
KAMPEERTASSCHEN spotjoedkoop bij SCHRIK, Haarlemmerdijk 12.
3025

Stoelen bekleeden f I.— met
leer, bij HOUTMAN,
sloterdijkstraat 10 bIJ
v het
,
,
iaarlemmerplem. '
3351
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werkslooven f 1.25
Eroodzakken f 0.95
Werkbroeken
f 1.50
Oliejassen f4.95 en
f7.50.
Hollandsche Dekkleedenhandel, Droogbak 5,
Amsterdam. Tel. 44317.

—_ —

—————_^_—^—

ITe

huur aangeboden in West:
Een ruime zit-slaapkamer en
■ een groote zolderkamer, met
GEZOCHT: geheel vrije! of zonder pension, ook af
kamer, ongemeubileerd.
I zonderlijk te betrekken. BadBrieven No. 1174 bur. v. d. j kamer aanwezig. Brieven onblad.
I der No. 3464 bur. v. d. blad.

-

—

Zondag naar Royal

Oroote antifascistische massa scène
Ontwerp der Agitbrigade der Moskousche Coöperaties.
Opgevoerd door een Agittroep van 60 personen!
Om aan vele aanvragen tegemoet te komen, heeft de
&.T.B.H. besloten, alsnog

—

400 wei kioozenkaarten

tegen den zeer lagen prijs van 18 CENT (belasting
inbegrepen) uit te geven. De verkoop vindt uitsluitend
plaats op vertoon van stempelkaart A.S. VRIJDAG,
ean 7—lo uur, aan de volgende, anressen:
D. van Cleemputte, Kr. Mijdrechtstraat 16 Hl;
Geb. Sikkel en Hamer, Gov. Flinckstraat 133;
Westink, v. d. Duynstraat 7 I;
Kool, Heimansplein 25.
adressen ook nog kaarten voor werkenden
bel, inbegrepen) verkrijgbaar.
HAAST U!
HET LOOPT STORM!
Aanvang half elf precies
■ll i i liSl—nMfaaaaaaan aaaßJiia——— a—anl
■■ aai ia—

"P
uW^n^

—

—

UIT DE A.T.B.H.

OP HET AMSTELVELD.
Tegen de politie-terreur, zooals deze heeft gewoed op
Zaterdag 12 Augustus.
Allen in drommen daarheen I
I

—

■

-—

»,- ■■

'■'

gevestigd is

—

.te |I prima

Logeer m De
Laren NH. Logies 35 et. Ontbijt 25 et. MMdasrmaal 60 et.
Volledig verbrijf 145 et. Bosch
Hei. Vraagt gratis prospectus
3360

WERKLOOZEN-DEMONSTRATIE.
Laatste mededeeling.
De leiding der W.S.C.'s verzoekt dat deze
organisaties doeken en vlaggen mede nemen. Ook moeten zij voor eigen ordewachten zorgen.

Semarangstraat No. 12, hk. Bataviastraat
Uw adres voor het koopen van kruideniers-

waren, vleeschwaren en comestibles.
Aanbev. J. J. FLINT.

■»

Vacantie. Gooi.

WONINGSTICHTING „ZOMERS
BUITEN.”
Te huur Wingerdweg 279, beneden, 3 sik.,
17.—. Bez. Donderdag 2—4 uur.

Donderdagmiddag, om 12 uur te demonstreeren

Twee bezoekers van café „Centraal" aan
den Brediusweg maakten zich daar op 22
Juli van dit jaar meester van een geld-

arbeiderszaak

Naar het gasthuis werd vervoerd een
14-jarige jongen, die op een stoep werd
aangetroffen en niet in staat was zijn weg
te vervolgen. Hij verklaarde in een fabriek
aan de Vaji Noordtkade op zijn hoofd te
zijn gevallen.

Het W.S.C, en het Vrouwen-Strijdcomité roept de Amsterdamsche arbeiders op om

Daders tot 8 en 5 maanden
veroordeeld.

Weet U dat de

Op zijn hoofd gevallen.

Antifa-comifé's.

GELDKISTJE WEGGENOMEN

HUISVROUWEN !

Op het werk van Assman, die woningen bouwt voor Landlust Is Dinsdagmorgen een staking uitgebroken.
Een der schilders was ontslagen. Deze
nam daar geen genoegen mede en bleef
aan het werk. 's Morgens om negen uur
werd hij door twee politieagenten van het
werk gehaald. Daarop legden de stucadoors en de overige schilders spontaan
het werk neer en eischten, dat de ontslagen kameraad weer zou worden aangenomen. Deze staking duurt nog voort.
Wij komen er morgen op terug.

DE LANDELIJKE CONFERENTIE
De Landelijke conferentie van de A.T.
B.H. vangt a.s. Zaterdagmiddag om 4 uur
precies in gebouw Atlantic, Westeinde
26—28, te Amsterdam, aan. Het gebouw
is vanaf het Centraal Station te bereiken
met lijn 5, vanaf station Weesperpoort
met lijn 11. Alle oude en nieuwe groepen
Bestelauto te water.
in
het land zorgen er voor, dat hun afgeDinsdagavond
Toen
om zes uur een vaardigde
(n)
op tijd op de conferentie
chauffeur zijn bestelauto neerzette voor
aanwezig
zijn.
Geen enkele groep mag
perceel
het
Marnlxstraat 212 en de cabine ontbreken! Behalve
de bespreking van de
verliet om een paar bestellingen af te gepolitieke en organisatorische vrag?n van
ven, is zijn wagen, waarschijnlijk doordat de A.T.B.H. vinden tevens afzonderlijke
de handremmen niet waren vastgezet, uit besprekingen over
d? ülm, de muziek en
eigen beweging gaan rijden en terecht gede dans plaats. Zaterdag wordt vergadTd
komen ln het water van de Lijnbaansgracht. De kraanwagen van de brandweer van 4 tot 11 uur, Zondtgmorge.i bezoeken
de bijeenkomst in
heeft den zwaren drenkeling kort daarna alle gedelegeerden
Zondagmiddag
Royal,
terwijl
de confeonder groote belangstelling van het purentie van 2—5 wordt voortgezet en bebliek op het droge gebracht.
ëindigd. Alle met het werk van de A.TB.
H. sympathiseerenie urganisaLes worden
verzocht, zich op de conferentie te deen
Wielrijdster aangereden.
vertegenwoordigen.
Op den hoek Joh. Vermeerstraat—Honthorststraat is een 20-jarig wielrijdster
Uit de
door een auto aangereden, waardoor zij
kwam te vallen, in 't gelaat gewond werd
Hedenavond 16 Aug. te Schinkelhaven,
en haar rechterpols brak. Zij is naar een 8 uur. Sprekers: Beuzemaker en Bromziekenhuis vervoerd.
mert.

—

—■—
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Wij wekken dus alle arbeiders op, ook
de anti-fascisten die geen lid van de C.
P.H. zijn, copen voor deze krant in te
zenden, en zoo spoedig mogelijk bestellingen te doen.
De verkoopprijs Is op 5 cent gesteld,
waarvan 3 cent afgerekend moet worden.
De afdeelingen en secties der C.P.H.
zullen hierover nog een uitgebreide circulaire ontvangen.
Bestellingen en copy moet gezonden
worden aan het volgende adres: Administratie van „In den Aanval", Amstel 268,
Amsterdam C.

De politie van het Bureau Pieter Aertszstraat heeft een 71-jarige vrouw gearresteerd, die ervan 'verdacht wordt dat zij
haar 63-jarigen man van het leven heeft
pogen te berooven door hem vergif in te
geven.
Omtrent deze droevige geschiedenis vernemen wij nader, dat het echtpaar, dat
reeds veertig jaar getrouwd is, voortdurend
met elkaar in onmin leefde. De ruzies tusschen het tweetal kwamen zóó veelvuldig
voor en waren zóó hevig, dat de vrouw, om
daar een eind aan te maken, naar een
middel heeft gegrepen, dat haar in aanraking met de justitie bracht. De man had
n.l. de gewoonte om des avonds voor het
naar bed gaan een glas melk te drinken.
Op zekeren avond constateerde hij, dat
zijn melk een scherpe smaak had, hetgeen
onmiddellijk het vermoeden bij hem deed
rijzen, dat zijn vrouw gepoogd had, hem
te vergiftigen.
Hij begaf zich ln dit verband met een
monster van de melk naar de politie, die
de vloeistof liet analyseeren. Als gevolg
daarvan kwam vast te staan, dat de melk
vergiftigd was met een chemisch middel
voor uitwendig gebruik, hetwelk, indien
het ln een behoorlijke hoeveelheid zou
worden Ingenomen, zeer ernstige gevolgen
voor het slachtoffer ln kwestie zou kunnen
hebben.
Het onderzoek leidde er dan ook toe, dat
de oude vrouw
zooals gemeld
is aangehouden Toen zij de ontdekking had gedaan dat haar man de politie van een en
ander in kennis had gesteld, heeft zij gepoogd zich met hetzelfde middel van het
leven te berooven, hetgeen echter is mislukt.
Vanmorgen is zij, op beschuldiging van
poging tot moord, voor den officier van
justitie geleid.

JORDAAN
VERKOCHT.

Rsl

1 September komt te verschijnen „In
den Aanval", een colportagekrant tegen
het fascisme in al zijn vormen.
Deze krant wordt uitgegeven door het
district N.-H.—U. der C.P.H.
Het Is de bedoeling <JJeze krant, welke
voorloopig komt te verschijnen in 10.000
ex., te maken tot een krant, die niet alleen
voor, doch ook door de arbeiders wordt

Vrouw van 71 jaar gearresteerd

Roode Hulp,
Amsterdam C.

Wij hebben als strijdorganisatie tot
taak de arbeiders, en anti-fascistische
midenstand, kunstenaars en intellectueelen in te lichten omtrent doel en wezen
van het fascisme, de massaas duidelijk te
maken dat het fascisme niets anders is
dan kapitalisme, steunend op geweld en
ongehoorde terreur tegenover de werkenden in stad en land! Dat het niets anHet succes is geweldig.
ders brengt, dan wat het huidige stelsel
ons bracht en brengt, n.l. oorlog, werkloosheid, honger en ellende.
Vestigt zelfs de Haagsche Post van 12 IN DE
EEN EXEMPLAAR
Augustus niet in duidelijke bewoordingen
de aandacht van haar lezers op het oorlogszuchtige van het fascisme.
De Internationale Roode Hulp, de
Als men „Het Volk" zou willen gelooven,
strijdorganisatie tegen het fascisme, tedan is het verschijnen van het anti-comgen de klassejusitie, politieterreur en komunistische blaadje een geweldig succes.
loniale onderdrukking, roept U op den
De werklust van de S.D.A.P.sche
mostrijd onder haar vanen aan te binden of dem-georganiseerde arbeiders kenten geen
voort te zetten.
grenzen. Ja, er gaan zelfs geruchten, dat
Reeds mochten we meerdere successen Oudegeest, de La Bella, Henk Meijer en
boeken!
hoe al die heeren verder mogen heeten,
Denk slechts aan de zaak van den arniet meer te houden zijn.
willen hun
beider van Boheemen (partijloos), tegen mooie stoelen in den steekZelaten
en zelf
wien in diverse gerechtelijke instanties de colportage ter hand nemen.
willen
Ze
twaalf jaren gevangenisstraf werd geuit eigen ondervinding ervaren hoe het
ëischt. De door de I.R.H. ontwikkelde blaadje bij het Amsterdamsche proletamassa-aktie, de door haar verleende riaat ontvangen wordt. Zij willen hun
rechtskundige bijstand, maakte het de tocht.aanvangen door de Jordaan, de arburgerlijke klasse justitie onmogelijk van beidersbuurt bij uitnemendheid.
Boheemen ook maar een haar te krenken!
Daar was toch 1.1. Zaterdag de verDenk aan de negerjongens van Scottskoop formidabel. Er werden n.l
boro, aan de negermoeder Ada Wright,
één,
zegge en schrijve één exemplaar verdie op ons initiatief een wereldreis maakkocht en nog wel aan een fascist.
te voor de bevrijding van haar onschuldig ter dood veroordeelde kinderen (hier
En zoo krijgen wij berichten uit de gein Holland sprak zij tevens voor de V.A.
stad, hoe enorm de verkoop is. Inheele
R.A.-microfoon).
wij worden er zenuwachtig van.
derdaad,
jongste
De twee
slachtoffers, waaronwij niet alleen. Op onze redactieMaar
der er een van de jongens van Ada
tafel Is een schrijven gewaald, gedateerd
Wright, zijn door de grootsche internatio15 Augustus. Het Is afkomstig van de
nale actie van de arbeiders en intellec- Centrale
Ambtenaarsbond, afd. Amstertueelen reeds in vrijheid gesteld. De zegeteekend
dam
en
door C. Marinus. Het
ven anderen moeten volgen!
volgt:
luidt
als
Denk aan de bevrijdingsactie van Torn
Mooney, die reeds 16 Jaren onschuldig
„Uit de mededeeling, welke wij van
gevangen zit, wiens 84-jarige moeder,
het Plaatselijk Comité van Actie tn
eveneens op initiatief van de I.R.H.,naar
Propaganda tegen Communisme en
Holland kwam om de campagne te verFascisme ontvingen, blijkt ons, dat het
sterken.
aantal van onze besturders en verDenk aan de grootsche internationale
trouwensmannen, dat zich naar aanleianti-fascistische door de Roode Hulp geding van onz\n oproep beschikbaar
leide campagne, waar deze delegatie-uitheeft gesteld voor de colportage met
zending een deel van is!
„Vrijheid, Arbeid, Brood" zeer gering
Kameraden, op voor de 70.000 in HitIs.
ler's gevangenissen!
Wij betreuren dat ten zeerste, vooral
Op voor het onverkort asylrecht in Holomdat de strijd tegen Communisme en

SNORDE

VAN N.-H.—UTRECHT
OPGELET !

Solidariteitsstaking.

Voor Strandtenten ?

... Droogbak

3348

5

met 6 stokken en luifel t 11-50. Gebruikte
ronde soldatententen, 12 tot 16 pers. Huismodeltenten met hooge zijkanten, prijzen op
-::aanvraag.
HOLLANDSCHE DEKKLEEDENHANDEL,
Telf. 44317
Droogbak S
Amsterdam.
3350
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cotTifnufiisrne

ATTENTIE'!
Wist U, dat n

Toor

spotprijzen goed en goedkoop kunt eten ln

Restaurant „Holland
Kerkstraat 357, bij Am

Indië'
—
stel
veld?

Dagschotel* ranaf f O.SO. Diners f 0.50, f 0.60 en hooger
Nasi goreng vanaf f 0.40.

—

specialiteit.

J. J. VAtV AMB,
3345

DE PRODUCTIEVE BAKKERIJ-ASSOCIATIE
„NIEUW LEVEN"
levert uitsluitend eerste
allerbeste grondstoffen.

kwaliteit BROOD, bereid uit de

LAURIERSTRAAT

198—200.
3396

Eet brood van de firma VAN BELOER
Binnen Oranjestraat
hoek Vinkenstraat
3353
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KOOP
FIETS WORDT OUD
EEN NIEUWE van f15.90 tot f45.— I
Electra
Onderdeden
Reparatie
Spotgoedkoop
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MARXISTISCHE BIBLIOTHEEK
DEEL IV

EEN KINDERZIEKTE VAN
HET COMMUNISME
DE LINKSCHE

STROOMING

Proeve eener populaire uiteenzetting der
Marxistische strategie en taktiek, door

VAN BEEK'S MATRASSEN
EN KA PO KB EOS TELLEN
beken.le kwaliteit. 10 j. gar.

Nu veilaagdeprijzen. Ruime
keuze dessins. Prima Javakapokvulling.
VAN
OUDS BEKEND ADRES

—

Rozengr. 54, Tel. 49154
Wh

i

.
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W. I. LENIN

Nederlandsche vertaling van de door het MARX-ENGELSLENHvT-INSTITUUT te MOSKOU geautoriseerde Russische

uitgave van 1932.
UTT DEN INHOUD:
In welken zin kan men van de Internationale beteekenis der
Russische revolutie spreken?
Een van de voornaamste
Tegen welke
voorwaarden van het succes der BolsjewikL
vijanden in de arbeidersbeweging heeft het bolsjewisme zich
in den strijd ontwikkeld, gesterkt en gestaald?
Het „Linksche" Communisme ln Duitschland. Leiders
Partij
Klasse
Massa.
Moeten revolutionairen in reactionaire
vakorganisaties werken?
Moet men aan de burgerlijke
parlementen deelnemen?
Geenerlei compromissen? enz.
De uitgave Is voorzien van uitvoerige aanteekeningen en
een volledig naamregister. Omvang 128 pag. Prijs 45 cent
Bestellen bij „AGENTSCHAP AMSTEL", Nwe Prinsengracht
29, huis, Amsterdam. Tel. 54291.
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KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS.

—

ADVERTEERT
IN

DIT

BLAD

Distributie niet noodig.
Luistert naar Moskou met de
nieuwste PHILD7S toestellen,
vanaf 129. Ook op conditie.
Levering franco elke plaats
ln Nederland. Vraagt prospectus ol bezoïk bij PRINS.
Hartenstraat Z, a, Amsterdam
TeL 4618.1. Gevest, sinds 1918.
Bij contante betaling 10 %
voor de LRH.
3324
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