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Daar maakt hij zich slechts belachelijk

Geen censuur.

mee.

En evenzoo belachelijk is, wanneer
Ter gelegenheid van het 27e Ned.
Congres voor Openbare Gezondheids- een kapitalistische overheid in elezen tijd
anarchie op elk gebied
regeïing heeft de voorzitter Prof. Jose- van geestelijke
't
gebied
der wetenschap en
op
ook
phus Jitta een rede gehouden, die tot een
zeker
der
medische
die nog
wetenschap,
opmerking onzerzijds aanleiding .geeft.
en zoo ontoereikend
vermag
weinig
zoo
Heel het betoog, dat quasi een histo- £
men behoeft echter, is in vele gevallen, waar 't om leven, dood
risch overzicht gaf
lijden gaat
haar onderdanen wil
zoo heel veel niet van de geschiedenis1: en
te
worden
op de wijze, die
zalig
beletten
ai te weten om er een reeks van opperbehaagt.
hun
vlakkige onjuistheden in aan te treffen ■—■
Wij verlangen, dat het kapitalisme en
was gericht tegen het gevaar der nietkapitalistische overheid van de gees■iedeskundigen, d.w.z. der niet door de offi- telijke vrijheid zooveel mogelijk
afblijft.
cieele geneeskunst erkende personen, die
En
die
tot
geestelijke
vrijheid
t
behoort
zich vermeten om toch, door middel van óok,
dat een ieder het recht houdt om
hypnose, suggestie enz. genezingen te
?tch
door
Professor Otto Otto inplaats
verrichten of althans dit voorgeven.
van
door
Professor
Josephus Jitta te laten
Dat Professor hier gevallen als dat van
behandelen.
den Duitschen professor Otto Otto op 't
"
ook al sprak hij den naam ;
oog had
lag er dik bovenop. Het hmniet uit
officieele geneeskundigen
dc
heeren
dert
dat
de wet blijkbaar geen (P.8.)
ook geducht,
Het bezit van olie is bezit van macht
om
het optreden van per- :
handvat biedt
imperialistische mogendheden. Tijdens
voor
de
sonen als Otto Otto te beletten. Men j den oorlog tusschen Engeland en DuitscMand
weet, dat de poging om voor de Rotter- kruisten in de Indonesische wateren oorlogsdamsche rechtbank een veroordeeling te ; schepen ir. de buurt van Borneo, speciaal om
'herkrijgen wegens onbevoegde uitocfe- . een oogje te houden op de olie van Satnarinda
«ring der. geneeskunst, mislukt is. Pro- j en Balikpapan afkomstig. Voor de moderne
■ossor Josephus Jitta sprak met groote j oorlogsschepen en ook tal van machines is

—

—

—

—
—

' Stookolie in het Verre Oosten.

minachting:

I stookolie onmisbaar. Het is daarom vanzelfsprekend, dat dfc mogendheden geen middel
Men moet onderscheid maken tusschen hen
onbeproefd
zullen laten om de vrije beschiklic eenvoudig als magnetiseurs, als gedachtenezers, als telepathen optreden en hen die _wm king te krijgen over deze vloeibare brandstof.
affect'trachten te verhoogen door zoo iets als Van welke beteekenis het is, dat de Hollandwonderkuren te verrichten, ofschoon toegège- "
ven moet worden, dat het verschil slechts gra- sche olie-politiek wordt beheerscht door Engedueel is. Zij, dis onder invloed van suggestie land, kunnen we nagaan, als we v/eten, welke
verlamden aan 'iet loopen en het dansen brenontzaggelijke hoeveelheden in Indonesië worgen, kreupelen beweren te genezen, pijnen als \ den geproduceerd, waarvan de te Shanghai
met een tpoverslag doen verdwijnen, onver- j
schillig of zij door iemand gedekt zijn, die eens verschijnende „Finance and cotnmerce" eenige
een artsdiploma heeft weten machtig te worden, cijfers geeft.
zijn veel gevaarlijker, omdat zij onmiddellijk
Volgens dit blad zijn Nederl.-Indië en de
schade kunnen doen, lichamelijk, maar ook \ Straits Settlements de ecnigz landen in het
geestelijk, doordat zij verwachtingen opwekken
waarvan de ongegrondheid meestal maar al te i Verre Oosten, die stookolie exploiteeeren:
ppoedig blijkt.
Japan produceert-een zeker bedrag petroProfessor schijnt er niet aan gedacht te leum en bezit raffinaderijen voor de zuivering
de geproduceerde
hebben, dat hij hiermee meteen het van het ruwe product, doch
geenszins
stookolie
is
voldoende,
hoeveelheid
doemvonnis uitsprak over een zekeren o*.; te voorzien in de plaatselijke vraag.
De
■.'..,. van ;u.-.
Je*HS, later dc Christus (gezalfde) «e-noetri'd, die, naar men in het Nieuwe zijn: de Oostelijke en Zuidelijke landstreken
van Borneo, Palembang, Atjeh en OnderhooTestament kan lezen, zich met dezelfde rigSieden,
Sufnatra's Oostkust, Rembang en
succes,
met
schijnt
kunsten, en zoo 't
Soerabaja op Java.
bezig hield.
De twee belangrijkste productie-plaatsen
Ernstiger wordt 't, wanneer de Pro- zijn Pangkalan-Brandan op Sumatra, en Batik
fessor,- als voorzitter van dit Congres, Papan op Borneo. Doordat de ontwikkeling
van het bedrijf van betrekkelijk reeenten dapat nu eenmaal uit officieele personen tum
zal hoogstwaarschijnlijk Nederlandschbestaat en een grooten invloed uitoefent Indiëis, op den duur in het Verre
Oosten de
in regeeringskringeri, uit zijn afkeer voornaamste sinoko'li_-!everanck.r worden. In
de stook-olie-export
tegen 't optreden van een Otto Otto, 1919 bedroeg op
10.500.000 ' Liter, waarvan het grootste gemaar direct de conclusie trekt, dat 't pudeelte werd geproduceerd te Rembang en
bliek tegen deze menschen meer moet Soerabaja.
Sumatra's uitvoer van genoemd
word-on beschermd. En hij dus gaat handelsartikel beliep 43.000.000
Liter, terwijl
roepen om den politiestok. "
Borneo, de grootste producent, niet minder
Na betoogd te hebben, dat men aan dan 700.000.000 Liter verscheepte. Zoodoende
was de totale export van Nederlandsch-Indië
hypnose en suggestie niet alle waarde 753.500.000
of ten naastenbij 199.000.000 galmag ontzeggen bij de behandeling van lons.
het . De export van de Stra-its Settlements is bebepaalde soorten van ziekten
ontbrak er nog maar aan, dat Z. Hoog- trekkelijk onbelangrijk. Groot-f-rittanië is op
maar al- Java de grooiste afnemer van stookoüï; in
geleerde dit wel.ontkende
leen, wanneer die behandeling officieel 1912 betrok het circa 23 pet. van den totalen
export. Daarna volgen >. Vereenjgde Staten
gestempeld was, ging hij voort:
en Australië met ongeveer 10 pet., terwijl cle
rest meerendeels verscheept wordt naar BelWat hypnose en suggestie in goeden maar gië, China, de Straits Settlements en Japan.
nog meer in slechten zin vermogen, weien we Ook in China moeten petroleumgronden voorvoldoende en wij hebben waarlijk niet meer h%t komen, doch tot
dusver waren de resultaten
gevaar aan te toonen, dat verbonden is aan van het hier ingesteld onderzoek
onvolopenbare voorstellingen van 'magnetiseurs, doende."
meester-telepathen en dergelijken. Dit heeft
men reeds vóór ons in andere landen als België
en een aantal Duitsche Staten ingezien, waar
ijke misbruiken door de Wet verboden
zijn. (Jok voor Nederland is het meer dan tijd,
UIT DE METAALNIJVERHEID.
dat aan soortgelijke practijken, op welke wijze
aanleiding van de door de R. K. VerNaar
ook, een ejnd gemaakt worde. De burgei
eeniging van Werkgevers in de Metaalnijverter van Enschede heeft eenigen tijd geleden heid medegedeelde feiten omtrent de loonsverhet honden van hypnotische of aanverwante laging in de metaalnijverheid vernemen we
seanc-s verboden en niet voldoening mogen we van de zijde van den Alg. Nederl. Metaalbelen, dat ons bestuurslid cle heer Wibaut
--is het volgende:
als waarnemend burgemeester-«an Amsterdam
Op de 28 Augustus gehouden onderhande[fde gedaan heeft.
lingen tusschen de R. K. Wetgevers en de Alg.
le. K. en Christelijke Metaalbtwerkersbonden
het was ous ontgaan gingen de werknemers niet aceoord met de
Het blijkt dus
ï pok vriend Wibaut in dit opzien! voorstellen tot loonsverlaging, die hierop neer!

■

Java

—

—

-1

—

ai als censor is opgetreden.
Deze heer, geparenteerd met aües,
wat „oiiiciüe!" is en die in zijn vrije uren
slechts omgang heeft met bankdirecteuren, scheopvaartmagnaten, officieele
geleerden a la Mr. Bonger, kortom met
aües, wat zich tot dc geestelijke en
maatschappelijke élite in dit malle land
rekent, heeft het ook al zijn plicht geacht
als machthebber om te waken
onbehcoriijkheden op het gebied der verzorging van dc zielen en lichamen zijner
onderdanen. Precies als zijn collega's
Dc Vlugt en ZÏmmerman b.v. door 't verbod van Schnitzler's Reigen hebben gewaakt tegen besmetting en mishandeling
dezer zieltjes door het tooneel. Dc goédanti-rcvoliitionaire. maar naar 't schijnt
ietwat domme Dc Vlugt laat middelen' ij!
werkelijke schunnigheden op tooneeigebied iederen avond passeeren. Terecht,
want een burgemeester heeft nu eenmaal
niet meer de'zedelijke en maatschappelijke bevoegdheid
wat iets anders is
dan dc wettelijke —om als „censor
morum"
zedenrechter =-= op. te treden.

—

—

kwamen.

.1. dat bij de leden, die na Januari 1922 geen
loonsverlaging hadden ingevoerd, doordat de werktijd was verlengd met gelijk gebleven weekinteomen, met ingang vau 15 September een loonsverlaging van 6 pCt. toegepast zal worden en met ingang van 1. Januari
1522 ten nieuwe loonsverlaging van ,6 pCt."
~. dat verschillende voorrechten,
die betreffen het werken op Katholieke feestdagen, die
de werknemers bij de R. K. werkgevers genoten boven de werknemers bij andere werkgevers, zullen v.ord":i afgeschaft.
Van werknemerszijde kwam men daarop met
eenige voorstellen. Het resultaat van de onderhandelingen was, dat de R. K. werkgever.*, deze voorstellen in eigen kring nog eens zouden
bespreken en dan een schrijven zouden sturen
De inhoud van dit schrijven bevredigde echter
den .werknemers niet, waarop van deze zijde
aan de R. K. Wergevers werd verzocht de
loonsverlaging on te schorten, zoolang het
overleg duurt, terwijl een nieuwe bespreking
werd aangevraagd.
Op dit laatste schrijven van het bestuur van
den Alg. Nederl. Metaalbewerkersbond tot
dusver nog geen antwoord ontvangen.
Oudertussohen had het te Utrecht en Deventer bericht ontvangen, dat een tweetal R. K.
werkgevers aldaar de loonsverlaging met ingang van 21 Sept. in toepassing zullen bren-

nieuwe

gen*

—

Reciaeiie

_

W. VAN BAVBSTEI.JN

Communistische
en sport

Jeugdoraniste
(C.

J. C.) De laatste bureauzittiiig van de
Communistische jeugdiuternationale heeft zich

met dit vraagstug bezig gehouden. Dat is een
stap vooruit. De belangstelling.welke wij daarbij voor deze kwestie hebben getoond, vindt
niet zijn oorzaak in een persoonlijk gevoelen,
maar veel meer in het feit, dat eenige onzer
sterkste organisaties haar eveneens aan de
orde gesteld hebben.
Wij moeten het bego.nen werk voortzetten
en de kwestie dieper bestudeerden, dan ons
dit in de korte debatten tijdens de bureauzitting mogelijk was.
Het werk zelf bleek eenvoudig de consequentie te zijn van de aanpassing van ons werk
aan de breede massa de arbeidende Jeugd.
Als onze organisaties zeggen:: „in de sportverenigingen zijn jonge proletariërs, een belangrijk deel van de Jeugd stelt de sport boven
de Politiek; wij hebben niet het redht, ze afzijdig te laten, maar wij moeten integendeel
onderteken, door twelke middelen wij onze
politieke opvattingen nut hun wenschen kunnen verbinden,dan moeten wij deze verstandige
denkbeelden, die het Communisme slechts ten
goede kunnen komen, met vreugde begroeten.
Het Sport-vraagstuk mag derhalve niet zoo
oppervlakkig behandeld worden. De Communistische Jeugl moet de omstandigheden, welke
de Proletarische Jeugd Oi de Sportverenigingen doen gaan en hun t .'teekenis in het raam
der maatschappij zorgvuldig onderzoeken en
vanuit het revolutionaire standpunt bezien.
Indien ons inziaht in deze kwestie, zooals
wij liet hierboven gegeven hebben, geheel juist
is, ziju we daarna nog niet klaar: we moeten
ons verder afvragen, waarom het jonge pror
letariaat zich zoozeer to.' de Sportverenigingen aangetrokken voelt. De redenen daarvoor
zijn talrijk. We zullen 2e alie één voor één
moeten onderzoeken. Vou' het oogenblik is het
voldoende, een historisch overzicht van deze
kwestie te geven, zoodar wij een grondslag
voor de bestudeering ervan krijgen.
Voor ongeveer honderd jaar was er nog
geen sprake van een Sportbeweging in den
tegenwoordigen zin van het woord, d.w.z. een
beweging.die talrijke arbeiders tezamen brengt
en groote volksmassa's omvat. De Sport was
een privilegie voor de bezittende klasse.
De Spcribeweging ontstaat gelijktijdig met
de ontwikkeling der groote inuusirie en haar
concentratie in de groote Steden. Engeland, dat
een oude industrie bezit, kende ook vroegtijdig de Sportbeweging': Amerika met zijn
reuzenindu&trie, bezit sedert langen tijd een

uaarniëe

overeenstemmende

buitengewoon

schuierende Sportbeweging. Ju Duitschland
ziju talrijke Sportvereenigingen, wier ontwikkeling gelijken tred hield met de concentratie
van zijn industrie in de groote steden. In Zweden omvat de Sportbeweging 75 pCt. van de
arbeiders. België, ecu klein tand met talrijke
proletariers heeft een Sportbeweging, waarvan een groote roep uitgaat. Frankrijk daarentegen, waar voor den oorlog de kleine burgerij een zeer belangrijke plaats innam, zag
eerst tegen het einde van cle vorige eeuw een
Beweging ontstaan, wier zwakheid bij de internationale wedstrijden duidelijk uitkwam. Aan
het einde van den oorlog maakte de Sportbeweging in dit land een beteekenende ontwikkeling door; echter heeft zich in dezen tijd
ook zijn industrie betrekkelijk sterk ontwikkeld.
In alle landen bevestigt het einde van den oorlog op schitterende wijze den regel, dat de
ontwikkeling van de Sport afhankelijk is van
dc industrieele ontwilvkeling en van de samentrekking van groote volksmassa's in de steden,
die daarvan het gevolg is.
De Sportbeweging ontwikkelt zich bijna uitsluitend in de steden en haar omgeving of in
de kleine industriecentra. De groote massa
der boeren bekommert zich in 't algemeen niet
c 1sport. Wanneer wij den aard van hun werk
nf£ -an, is vat zeer begrijpelijk en wordt
slechts weer het feit bevestigd, dat de opeenhooping van menschen door de industrie de
ontwikkeling der Sport bevordert.
Dn industrieele arbeidsvoorwaarden der arbeidende jeugd zijn dikwijls ellendig. Den geheelen dag is dc jonge arbeider over zijn werk
oi over dc machine gebogen. Al zijn jonge leden doen hem pijn. Heel zijn wezen verzet
zich tegen dit ellendige werk, hij voelt de behoefte aan beweging, aan uitspanning; de te-

rugkeer in liet kk'ine vMile hol in de arbeiders-

Wijk, waar de huizen boven de muizen, de gezinnen boven de gezinnen samengepakt zijn,

is voor hem een feestavond. Het ontbreekt
den jongen aan ruimte en lucht, en niets is
normaler, dan dat hij 's Zondags naar buiten
gaat, om frissche lucht in te ademen en te
stoeien. De Sportclub van de stad of de stadswijk stelt hem in de gelegenheid, zich met zijn
jonge kameraden te ontspannen.
Niettegenstaande de stelselmatige verminking, welke de Sport in de z.g. „Sport"-vere*nigingen ondergaat, drijft de levensbehoefte
aan ontspanning den jongen arbeider er onvermijdelijk heen.
Als de jonge arbeider in de Sportvereniging treedt, hoofdzakelijk ter bevrediging van
de natuurlijke behoefte, zich lichamelijke beweging te verschaffen, hoopt hij tegelijkertijd,
ziju treurige levensomstandigheden voor een
paar uur te vergeten.
't Is dus zooiets als een eerste poging tot
verzet tegen hei kapitalisme, dat hem uitbuit;
meer instinctmatig dan bewust, menigmaal
zelfs zonder dat hij het vermoedt.
Sportbeweging! Dat is de Jeugd, die leven
wil boven de fabriek uit, die deze vergeten wil.
De Communistische Jeugd kan tegenover
deze beweging, deze onweerstaanbare neiging
der Jeugd/Sport te beoefenen, niet onverschillig blijven. Wij leven niet meer in den tijd,
toen men zeggen kon: „dat is een Sport-gekl"
De diepe beteekenis der Sportbeweging mag
voor de Communistische Jeugd niet verborgen
blijven. Eenerzijds hangt zij met de ndustrieele
ontwikkeling samen, anderzijds worden talrijke
proletariers door de Sportverenigingen aangetrokken. Dez# feiten zijn gewichtig genoeg,
om bij al onze Communistische Jeugdorganisaties belangstelling voor de Sportbeweging
te Wskkgn,

est

D, J. WUWKOOP

Het belangrijkste nieuws.

EERSTE
KHET
INDCEORGMDNUGRISETIS.CHE

Ettgen

(Slot).

(A. V.) Na het bericht over den stand der
beweging in de verschillende landen volgde een

bespreekt het verdrag der

met Sowjet-Rusland.

* **

Officieele tegenspraak betreffende den dus-

genaamden zelfmoord van Timofejef, den so-

REFERAAT VAN Pg. HOERNLE
over de methode van ons kindergrocpenwerk,
op den grondslag van de opgedane ervaringen.
Hij betoogde: „Wij hebben gelijk gohad met
ons beginsel: het kind inlijven in het proletarische leger. Het proletarische kind kan en wit
strijden. Maar het komt er op aan, vergissingen en dwaalwegen te vermijden. Wat ons
nog ontbreekt, is een vaste methode vcor het
toepassen van onze beginselen. Voor het vaststellen van een methode. moeten wij drie dingen goed in 't oog houden: 1. de natuur van.
het kind; 2. den invloed van de klasseverhoudingen; 3. het revolutionaire doel. Wij moeten
trachten, op te voeden tot scheppende zelfwerkzaamheid, kollectief werken en actief meestrijden. Aan de

ciaal-revolutionairen leider in Rusland.

* **

Het Grieksche parlement zal worden ontbon-

den.

** *

Moestafa Kemal Pascht heeft verklaard, dal
de regeering van Angora niet aan eenige conferentie met de geallieerden zal deelnemen als
de Russische Sowjets niet als gelijkberechtigden worden uitgenoodigd.
:;:

*
De Nederlandsche *regeering mobiliseert voor

den strijd tegen de spoormannen.

DE WAARHEID OVER RUSLAND.
„De Waarheid

over Rusland" is de
brochure, welke eenig- partijgenooten

DISCUSSIE
werd door een 15-tal kameraden deelgenomen.
Er werd o.a. gewezen op de noodzakelijkheid
om het vertrouwen van de kinderen te winnen
door hen als volle persoonlijkheid te behandelen; op het gezag-van-boven-af; op de waarde
van politieke en sociale opheldering aan de
kinderen; op de groote beteekenis van kollecMen dringt aan op opleidingstieven arbeid.
cursussen voor ouders en leidere
De meening werd uitgesproken, dat de jonge kameraden van 17—20 jaar doorgaans niet geschikt
zijn om een kindergroep te leiden, omdat zij
op dezen leeftijd zelf de heftigste geestelijke
Een anen sexueele crissisen doormaken.
der kameraad wees er op, dat we niet alleen
aan inwendige reorganisatie moet denken, maar
ook aan den uitbouw tot massa-organisatie.
Een kameraad uit Tschechoslowakije schildert
de groote propagandistische werking van uniforme kieeding.

—

Varga

Russo-Asiatica

tezamen,

in

samenwerking

met den

brochurehandel van de C. P. willen uitgeven om aan

de Arbeiders te laten lezen hoe de Republiek van Arbeiders en Boeren, bestuurd
als proletarische democratie, zich trots
oorlog, honger, blokkade en door de
reformisten bewerkten burgeroorlog,
steeds meer ontwikkelt in zulk een rich-

—

ting, dat
Moskou wordt als een Mekka voor allenf
die arbeidend leven en snijdend arbeiden
voor een maatschappij, waarin ieder die
arbeidt, lieven kan.

—

—

Die Brochure zal in de eerste plaats
bevatten de getuigenissen van burgerlijke bezoekers.
Ze moet in handen komen van ieder

■

arbeider.
ALLERLEI VRAAGSTUKKEN
Zelfs de minst onjwikkelde arbeider
besprak
men
Na een slotwoord van Hoernle
heeft de hoop opgegeven, dat de thans
het volgende'punt: De verhouding van de kindergroep tot andere kinderorganisaties.
bij ons nog in 't leven gehoudc
Reeds voor den oorlog bestonden kinderor- schappij ooit weer gezond gem;
ganisaties van de sociaal-democraten en de
den.
vakvereenigingen, echter slechts ni-_t de beZe
moeten nu ook weten,
zonneschijn"
doeling, de kinderen „vreugde en
in het leven te brengen. Na den oorlog zijn maatschapij er uit ziet, waarin
de communistische kindergroepen ontstaan, die
het kind tot klassenstrijder willen opvoeden. uitsluitend Arbeiders en Boeren de
Naast en tegenover de Comm. kindergroepen macht hebben, en hoe deze maatschappij
verrezen andere kinder-organisaties: van dc
vooruitgaat,
sociaal-democraten en de onafhankelijken. Ook
de beweging van de Oostenrijksche „Kinderterwijl heel de rest van de wereld bezig iv
vrienden"! dringt in Duitschland door: hun doel
is: de kinderen „in zedelijke vrijheid" op te
TE VERROTTEN.
voeden.
en
„De
Ook de wandeiclub
Natuurvrienden"
de „Touristenveieeniging" hebben kindergroepen. Dan ziet men den laatsten tijd „neutrale"
kinderorganisaties ontstaan, b.v. onlangs de moet in duizenden exemplaren onder da
Arbeidsgemeenschap van Berlijnsche kinder- Nederlandsche arbeiders worden vervrienden, die vaste speelplaatsen voor de kin- ! spreid.
deren wil verwerven en daar met hen spelen
wil. Wij weten, dat het de bedoeling van deze
Om de Brochure te kunnen drukken
organisaties is, onze kindergroepen onmogelijk te maken. Toch zijn wij tot die „Arbeids- IS GELD NOODIG!
gemeenschap" toegetreden om daarin te werDe brochurehandel van de Comm.
ken, omdat het een proletarische organisatie
heeft al zijn geld vastzitten iv
Partiji
is.
Wij moeten zooveel mogelijk in verbinding- | andere uitgaven.
treden met proletarische kinderorganisaties en
met hun samenwerken, zonder ooit onze proDaarom moeten alle kameraden helpen
paganda-vrijheid op te geven.
Nu volgde een referaat over sexueele voor- GELD
STUREN
lichting en opvoeding? Er bestaat geen grooter misdaad aan de kinderen, dan het niet-in- en de brochures verkoopen.
lichten over sexueele vragen. De omstandig-J
Ingekomen is tot heden:
heden, waarin de proletarièrskihderen opgroei-1
Reeds verantwoord: ’23.—; A. Z. te R. fl.-),
en, bergen voor hun de grootste gevaren op
U
■
dit gebied. Waar de ouders het inlichten meest- H. A. te A. ’2.50; J. C. te Z. ’!.—;H.Vtn
te A.
A. fr.—; H.
H.
M
P.
te
/i.—;
aan
A.
overgeleverd
kinderen
zijn
de
verzuimen,
al
’!._; b. de R. te A. ’!.—; Dw. fr.—; J. E/
de praatjes van oudere vriendjes
’2.50; W. de V. te A. ’3.—; Totaal
De opvoeder heeft een moeilijke taak in de- P. te A.
van
’3B--.
vragen
van
Persoonlijk
zen.
beantwoorden
de kinderen apart is beter dan een bespreking
in het openbaar. Dit werd door voorbeelden
toegelicht.
VERBLIJDENDE TEEKENEN.
Dan vond plaats de bespreking van*. De strijd
tegen de school. Daar het hier over meer spe- , j In Augustus l.b werd een congres gehouciaal Duitsche verhoudingen gaat, laten wij 't den van de I. P. T. T. Een internationaal
verslag hiervan uit. Slechts zij gewezen op de[ >'. congres van post- en telegraaf ambtenaren.
We mogen constateeren, dat het zeer kleinrol, die de ouders-raden in Duitschland ver- \ burgerlijke
dat vroeger vooral da
j
vullen, o.a. controle van de schooltoestanden, i ambtenaren karakter,
allengs gaat veranaankleefde,
\
en er werd aangedrongen op meer contact tus- , | deren.
schen de leiding van de kindergroepen en de
' Meer en meer voelen ook de ambtenaren.
oudersraden.
| Jat zij zijn een deel der uitgebuite arbeiNa nog eenige verschillende voorstellen en j dersklasse en dat zij mee moeten werken
opmerkingen wordt de conferentie gesloten.
\ aan de verbroedering, internationaal, en niet
Vrij naar het verslag in
' alleen op het gebied van het idealisme der
„Das Proletarische Kind" | huiskamers maar ook op economisch terrein
En het vak der P T T-ambtenaren geeft
! wel aanleiding tot internationaal optreden.
DE PLANNEN DER REACTIE.
Op bovengenoemd congres waren ook
Behalve hetgeen reeds gemeld is omtrent de! : kameraden uit Rusland aanwezig als gasten(
plannen van het nieuwe Kabinet, als geleide- ' : die echter cischten ook aan de beraadslagiolijke afschaffing van de Huurwetten en alge- ' gen te kunnen deelnemen.
Lang werd over toelating der Russen, al*
heele opheffing van het departement van landbouw, nijverheid en handel, zoodra de reorga- ■ nationale afdeeling, gesproken. Het bestuui
nisatieplannen daarvoor gereed zijn, ligt vol- ■ : wenschte verdaging, maar de Russen cischgens het „Hand." het volgende in de bedoelingI ten een definitieve uitspraak van het congres
en alzoo werd gedaan. De uitslag der stemvan de regeering:
De doorvoering van de ziekteverzekerings- ■ ming was 305.000 stemmen tegen en 223.800
wetten zal worden uitgesteld; de sociale verze- ■ voor toelating der Russen, die dus voorlookering zal worden omgewerkt in dien zin, datï ! pig niet aangesloten konden worden.
er komt eenheid van uitvoering, waardoor be- ■ j Maar toch is 't een verblijdend teeken>
langrijke administratieve bezuiniging wordt be- ■ j dat 45 pt. ongeveer voor de toelating deri
reikt; het aantal raden van arbeid zal worden1 I Russische kamcradeh was. Sterke sympathïflf
ingekrompen tot een twintigtal; de behandeling; | dus.
Het congres verklaarde uitdrukkelijk nies
van de Vlootwet zal worden uitgesteld tot een1
deskundige commissie zal heben nagegaan, wat,, bij het I. V. V. te zijn aangesloten en geen'
in verband met de jongste ervaringen van 1 enkel bevel van het I. V. V. heeft aan tai
elders, voor de verdediging van ons land ent nemen of op te volgen. Ook het hongerend*
zijn koloniën het meest rationeele kan worden1 Rusland en hulp daarvoor maakte een puat
geacht.
van bespreking uit.
1
'POSTMAN/
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Vakbeweging
WERKLOOZEN-ACTIE.
DE BREKERS DER DUITSCHE
(v. B.) We vernemen, dat het pas opgerichte
VAKBONDEN.
Wejkloozencomité voornemens is morgen,
HET VERSCHEUREN VAN DEN
Wftensdag, een nieuwe bijeenkomst voor de
SPOORWEGBOND.
Werkloozen uit te schrijven.
De rcformistische leiders der vakbonden j
HET BOSCH- EN PARKPLAN.
tetten hun vernielingswerk voort. De over- j
eenkomst met Stinnes schijnt hen te ver- " Burgemeester en wethouders hebben den geplichten iedere massale actie der arbeiders meenteraad voorgesteld het opmaken van een
te voorkomen. Daarom moeten wat het oo.' i algemeen pland voor het bosch en park rondom
dteri Kralingschen Plas op te dragen aan de
moge kosten de revolutionairen uit de vakHet uitsmijten ; architecten Qrandpré Molière, Verhagen, Kok
bonden worden verwijderd.
der communisten wordt voortgezet. Eu niet en Klijnen in samenwerking met Oen heer L.
alleen de communisten maar alle rcvolulio— Springer, tuinbouwkundige te Haarlem.
nair gezinde arbeiders willen de leiders uit
de vakbonden verwijderen.
RAADSVERGADERING.
Men zal er niet tegen op zien duizenden
De burgemeester heeft den leden van den
hier- gemeenteraad opgeroepen tot een vergadering
en tienduizenden te royecren, dat men
door i» kracht van het ontwakend proleta- : op Donderdag 2! September, des namiddags te
riafi* V.-oopt te breken. Na den bouwvakar- ] 2 uur, desgewenscht voort te zetten des avonds
bcidersbond is thans de spoorbond aan de i te B/2 uur, ter behandeling o.m. van:
beurt. Men meldt ons uit Munchen het vol- j stemming over het voorstel-Stulerneijer tot
! aanhouding en nadere overweging en c.g. be-gende:
„Op het congres van den Spoorbond werd handeling van het voorstel tot het maken van
Donderdag het royement van de tot nu toe > een ondergroiulsche toilet-inrichting nabij het
uitgesloten communisten bevestigd. Een ver- Calandmonument;
klaring van de communistische fractie, werd :
het voorstel tot instelling bij wijze van proef
door de meerderheid der S. P. D.-afgevaar- i van markten voor visch, groenten en fruit op
digden overschreeuwd. De bestuurder Schefhet PijnackerpleO. en aan de Putschclaan;
fel verklaarde, dat er in het vervolg mee- j het voorstel tot wijziging van de verordening
doogenloos tegen de communisten zou wor- ] op de markten;
den opgetreden en dat alle leden, die aan j interpellatie-Lühus inzake centralisatie van
het Rijksbedrijfradercongres deelnemen, zul- i het vervoer voor den dienst van gemeentewerlea worden geroyeerd".
ken;
interpellatie-Mol inzake het woonwagenDE AANVAL OP HET SPOORWEGPERSONEEL
kamp aan den Nieuw Teibregecheweg;
interpellatie-van Ravesteijn inzake het verbod
tot het vertoonen van het tooneelstuk
LEGERMOBILISATIE!
Reigen;
Het „Weekblad van de Nederl. Vereenieen voorste! betreffende verderen woningging van Spoor- en Tramwegpersoneel" zegt bouw in beton aa nden Linker Maasoever;
bijzonderheden te kunnen geven van dc
het praeadvies inzake toepassing van bemaatregelen, die de regeering alreeds met steksbepalingen;
het oog op een mogelijke staking van het
het voorstel inzake bosch- en parkaanleg
spoorwegpersoneel genomen heeft.
den Kraiingschen Plas;
rondom
Volgens het blad kunnen, zoodra een
praeadvies
op de subsidieaanvrage van
een
spoorwegstaking zal zijn uitgebroken alle de Zangvereeniging Rotte's Mannekoor voor
plaatselijke commandanten op vertoon van een te houden zangtouinooi;
».en legimitatickaart ter bestrijding van de
interpellatie-Hermans inzake bestrating en
/oorloopige kosten beschikken over een be-
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maal niet anders kón.

WERELOOZENDEBAT IN DEN RAAD.

DEMONSTRATIES VOOR DE RAADSZAAL.
In de raadszitting van gisterenmiddag beantwoordde wethouder Droogleever de interpellatie van het soc.-dem. raadslid Van Langen over het tewerk stellen van werkkrachten
buiten de gemeente, met. voorbijgaan der bestekbepalingen. De wethouder betoogde, dat
inzake geschooide werkkrachten het bestek den
aannemer vrij liet, maar dat alleen voor ongeschoolde arbeiders Haagsche werklieden de
voorkeur moesten hebben. Dit geldt voor werken de gemeente opgedragen of gesubsidieerd,
De klacht van den heer Van Langen was zeer
overdreven. Bij onderzoek is gebleken, dat van
de ongeschoolde krachten slechts Ö pet. niet uit
Den Haag afkomstig is.
De heer Van Langen stelde daarop een motie
voor, waarin B. en W. worden uitgenoodigd
zoowel voor gesöhoolde ais ongeschoolde arbeiders, de werkkrachten in deze gemeente te laten voorgaan. Waarbij hij te kenneto gaf, dat
zijn partij de werkloozen wel eens niet meer in
den band zouden kunnen houden, waarop de
raad zeer rumoerig werd.
P.g. de Visser zet uiteen, dat- de grondslag
en de samenvatting van de motie-Van Langen
is, dat allereerst allen uit deze gemeente arbeiders aan het werk mogen worden gesteld.
Wanneer deze wijziging in de bestekken wordt
gebracht,kan de werkgever slechts in den aanvang arbeiders uit de'gemeente aan het werk
stellen en later toch die van buiten de stajd.
Spr. is dus tegen den vorm der resolutie-Van
Langen, maar ook tegen het principe, omdat
deze resolutie de oorzaak van het kwaad met
wegneemt. Hij acht dit een benepen oplossing
van het arbeidsvraagstuk. Spr. betreurt het
standpunt van den heer Van Langen, dat* van
proletarisch standpunt sterk moet worden bestreden. Het duurzaam belang van de arbeiders wordt door dezen maatregel niet gebaat.
De bron van het kwaad moet aangetast, het
gevaar, dat hier arbeiders van buiten werken
tegen lagere loonen dan jn deze gemeente
gelden. Hij zal een motie in dien geest voorstellen. Hij wil de voorwaarde in de bestekken

»

2000.

Een ander voorschrift is, dat onmiddellijk
ot het vorderen van auto's kan worden
ivergegaan. Dc plaatselijke commandanten
kunner. zelfstandig de bedragen vaststellen,
die als vergoeding zullen worden gegeven.
20 en zelfs
10, f 15,
Deze bedragen zijn
meer per dag, naarmate de grootte van de
uito. De chauffeur ontvangt
10 per dag.
Mie slijtage komt voor rekening van de regeering. Dc verrekening geschiedt met hc-.t
ministerie van oorlog, dat de gelden voorschiet om ze later op dc rekening van andere departementen te brengen.
Aan dc militairen, die in het geweer komen, zullen de volgende vergoedingen toegekend worden: een majoor ontvangt 13.39
oer dag als tractement, plus een bijslag van
f 6 en, indien hij gehuwd is, nog eens f 2;
_en gewone soldaat
3.56 tractement, 4
bijslag, en, zoo gehuwd, ook f 2 per dag.
Zoo noodig kan administratieve hulp tegen
een vergoeding van
10 daags aangenomen
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Sterkte: 2 brigades elk van 1 man. Resultaten van 2 weken:
74 adressen bezocht; 17 abonnees gewonnen en 22 Zaterdagavondiezers.
vau "*e aDonnces waren Zaterdaglezers. 1 Juli hadden v/e 34 abonnees en 21
'Z.-lezers;
*'
1- Sept. 51 abonnees en 35 Z.-le<_ers.

Xï'%
W tg te;.,

He.iorgii-g Zaterdaguuramer klopt als een bus. Zijn vol goede moed!
Trib.-Comm. adviseert nog 8 zulke brigades „eik van 1 man" op te r.chdun vermenigvuldigen we alles met vijf!
DE TRIBUNE-COMMISSIE.
____<«—

—_-„

worden.
De geheele organisatie treedt in werking

§j jl

1

ara|
I|

verlichting van de toegangswegen naar *_e vastleggen dat zij niet tegen lager loon mogen
van een telegram, dat luidt: bouwblokken achter de Algemeene Begraaf- werken.
"crwacht vervoer.
plaats;
Spr. betoogt verder, dat alle mededeeliniiiteipelaitic-Siulemeijer inzake den dienst gen van wethouder Drooglcever alleen de
DE EEUWIGE PPATERS.
der wagenveerbooten;
bouwvakarbeiders betreffen; voor de andere
bet
voorste!
tot
van
auto-mateaanschaffing
categoriën werkloozen zijn geen maatregelen
DE LAATSTE STEUNPILAAR VAN
paarden
op
rieel
en
van
te
behoeve
van
het
getroffen. Er moeten ook voor hen maatreHET DUITSCHE KAPITALISME
gewijzigden voet te regelen vervoer voor den gelen worden vastgesteld, waardoor hun
Op uitnoodiging van het bestuur van het dienst van Plaatselijke Werken.
productieve arbeid wordt verschaft tegen het
Duitsche Vakverbond (A. D. G. B) hebben
geldende arbeidsloon. Kan die niet wroden
Donderdagavond vertegenwoordigers van
verstrekt, dan is het de plicht en de taak
BEZICHTIGING STADHUIS.
feet I. V. V. voor bestuurders uit de vakbevan dc overheid, den arbeiders het geheele
Zij, die het stadhuis nog willen bezichtiweging en van de partijen der meerderheidsgen, kunnen op Zaterdagen 23 en 30 dezer, lon uit te keeren. oSpr. protesteert scherp
socialisten en onafhankelijken gesproken des namiddags van 1.30—4 uur
daartoe in de tegen dc politiemaatregelen door de overover dc internationale beweging en de posigesteld worden. Na Zaterdag 30 heid genomen tegen de werkloozen.
nheid
tie van Duitschland. Alle sprekers eischten dezer zal in dit jaar op Zaterdagmiddagen
De voorzitter verklaart spr. niet over dit
ecu verandering van het verdrag van Veronderwerp aan het woord te laten.
gelegenheid
tot bezichtiging meer worgeen
saillcs. Aanwezig waren voor het I. V. V. den gegeven.
Dc Visser stelt daarop den raad zijn motie
de secretaris van deze organisatie Fimmen,
voor, strekkende tot het verschaffen van
de secretaris van den Franschen C. G. T-,
De gehate politie. Bij de arrestatie van een productief werk of anders .tot uitkeeringen
Jouhaux, de vertegenwoordigers van de on- beschonken
man op de Korte Hoogstraat, al- op dc basis der geldende loonen.
afhankelijke arbeiderspartij in Engeland en
De voorzitter stelt om 6.10 voor de beeen groote volksoploop
hier,
gisteravond
is
Lee voor de Amcrikaausche socialistische
raadslagingen
te schorsen en sluit daarop de
De
tegen
politie.
ontstaan
de
beschonkene
werd
partij. Genoemde vertegenwoordigers ververgadering.
politiebureau
naar
in
üroote
het
de
Paauwenop
oogenblik
toeven
het
in opdracht van het steeg gebracht
later is de schilder J. A. van
I. V. V. te Berlijn om de economische toe- der WO, die eenen politiewagen!
(Tijdens de raadszitting werd door hondereen slag heeft
stand van Duitschland te bcstudcereu, met
den
werkloozen voor de raadzaal gedemonven,
gearresteerd.
indcre woorden om te overleggen op welke
streerd.
De publieke tribune was voor een deel
regeering
en Stinnes
Vrouw in brand geraakt.
ivijze men de Duitsche
Bij het uitzwanet best kan dienen om de opkomende mas- velen van een muizenval in den tuin van haar gevuld met politie).
sale beweging der hongerende arbeiders de woning aan den Nieuwen Binnenweg alhier, is
de kleeding van juffrouw O. B. in brand ge'<op in te drukken.
AUTO-WOESTELINGEN
raakt. Met brandwonden over het geheele
In
den
verpleging
lichaam
ter
in
ziekenhu's
nacht van Zaterdag op Zondag reed
zij
is
het
DE AANVAL OP DE TEXTIELARBEIDERS
in vliegende vaart een grijsgelakte auto over
opgenomen.
de Koninginnegracht te 's-Gravenhage. Twee
Da eerste stuurman politieagenten
Ongeluk aan boord.
van de rijwielbrigade beduidden
DE MODERNEN TEGEN WERKTIJDVERLENGING. A. HO, van het Engelsche stoomschip Monica,
den bestuurder door het opsteken van hun
liggende in de Waalhaven alhier, heeft bij het hand, dat hij moest stoppen,*doch deze reed
In dc Donderdagavond gehouden vergade- lessen van kolen in een der ruimen, een slinge- even roekeloos
door in de richting van de stad.
ring van de afd. Enschede van den Textiel- rende knijper tegen het lichaam gekregen, tenAlhoewel
dit
verboden
is, hield hij de schijnarbeidersbond „De Eendracht" is met alge- gevolge waarvan hij beide beenen heeft gebro- werpers
aan.
"necne stemmen besloten, niet in te gaan op ken. Het eene boven den enkel en het andere
Een sui'veiüeerende agent, die nabij de laan
"iet voorstel van de fabrikantenverceniginonder de knie. De man is naar het Ziekenhuis Copes van Cattenburg den auto zag naderen,
medewerking
?cn, om
te verleenen tot vergebracht.
bleef midden op den weg staan en liet het
enging van den werktijd.
waarschiiwingslicht op zijn borst, dat stoppen
beduidt, tijdig stralen. Doch zonder zijn vaart
WEEST OP UW HOEDE.
uiMed elitngende
te verminderen, reed de bestuurder door, met
Ook op de Post- Telegraaf- en Telefoongevolg dat de agent omvergereden en lateihet
Organisaties
arbeiders gaat de groote aanval beginnen.
gewond door twee collega's op de straat
zwaar
Regeering
en kapitalistische klassevormen COMM. PARTIJ, AFDEELING DELFT.
gevonden
werd.
een front voor onderdrukking der arbeiders
(GS.) Onze laatste huishoudelijke vergadeNa veel nasporingen ontdekte de Haagsche
Zoo is dan voor het P. T. T.-personeel dc ring
besloot dezen winter krachtig dienstbaar recherche, dat een zekere G. 's nachts ongeveer
vacantietoclage van 10 per jaar, met ingang
te maken aan de propaganda. Zoowel de prohalf twaalf uit Scheveningen was vertrokken
van i Januari 1923 ingetrokken.
paganda naar buiten voor het Communisme, met een langen grijzen wagen, waarin 2 dames
Dan cai in 1923 dc verlofregeling aanmerals opvoedende arbeid naar binnen onder cic zaten.
kelijk worden verslechterd.
leden onzer afdeeling zullen behoorlijk worden
Gistermiddag werd de bedoelde auto in AmÈn een flinke loonsverlaging is in bewer- ter hand genomen. Een aantal openbare
versterdam
in een garage gevonden, en de dader,
king en dan ten slotte, dc achturendag moet gaderingen over actueele onderwerpen en een W.
procuratiehouder te Amsterdam, toen
G.,
verdwijnen.
reeks cursusvergaderingen, waarop wij niet hij op weg was naar zijn kantoor, aangehouden
P T. T.-arbeiders men wil weer van u ma- sicchts, zooa's van zelf spreekt, al onze ieden, en door
de Haagsche politie denzelfden ochken de oude slaven van voorheen en liefst zonder uitzondering, verwachten, doch ook
tend naar Den Haag vervoerd.
nog erger, maar zorgt, dat het niet gebeuren alle „Tribune"-lezers, zullen worden gehouden.
Van de auto ontbrak een spatlap, die op de
kan; vormt één front met de arbeiders in
Onze eerste openbare vergadering wordt be- Koninginnegracht is teruggevonden. Tengevolhet particuliere bedrijf.
legd op Maandag 25 Sept. a.s., in de groote ge: var. cie aanrijding is een zware deuk in het
Nog altijd eischen wij medezeggingschap
van „Ons Huiis". P.g. de Kadt,
vergaderzaal
ord onlstaan.
in het bedrijf om te komen tot
zelfbeheer uit Haarlem, zal spreken over het proces tegen
van het bedrijf, want in de toekomst
zal elk
PENSIOENREGELING H. T. M.
Sociaal-Revolutionairen te Moskou.
bedrijf door de
arbeiders zelf beheerd moe- deZullen
op
deze
maken
„Tr_bune"-lezers
de
De
Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegten worden. Laat nu uw medezeggingschap
<■>"»*
*- belangrijke vergadering tegenwoordig te zijn? personeel
heeft op Vrijdag 22 September
er zijn.
wij. leder be- a.s. te Den Haag een bespreking uitgeschreprecies
beginnen
's
Avonds
8
uur
/«Seering echter niet luisteren
naar het advies van het personeel, welnu zoeker brengt natuurlijk zooveel mogelijk ka- ven tusschen de verschillende organisaties
laat het dan strijd zijn. Zonder verzet alles meraden met zich mee. Laten wij vooral de van ambtenaren en beambten der Haagsche
Tramweg-Mij., inzake de actie voor verkrijjïannemen, doen we met, want wc willen niet moderne arbeiders opwekken, deze vergadegen van een pensioenregeling voor dit perdebat
ring
te
bezoeken.
tot
gelegenheid
Ruime
"chterwaarts, maar vooruit.
soneel.
wordt
verzekerd.
POSTMAN.
Zooals men weet, hebben er onderhandeVooruit, kameraden. Helpt allen mee, ons
lingen tusschen de H. T. M. en het gemeenachterlijk Delft tot een vesting van het communistisch proletariaat te maken.
tebestuur niet tot een oplossing kunnen leiGEMENGDE BERICHTEN.
Kaarten a 10 cent verkrijgbaar bij A. v. d. den, terwijl een door de H. T. M. aan dc
Door de stoomtram gedood.
Zaterdag is Vlist, Warmoezierstraat 38; C. Schalker, Wes- organisatie voorgestelde tijdelijke regeling
ie Blijham de schilder G. D. uit Bellingwolde. hjrstraat 3; W.
J. v. d. Bos, Donkerstèeg en door deze niet ongewijzigd kon worden aandoor een stoomtram doodgereden.
s avonds aan de zaal.
vaard.
na

ontvangst
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cfat er niets tegen te doen is, omdat 't nu een«

Bin enland

DE AFGEWEZEN LEERAAR.
Op vragen van den heer Gcrretson betreffende het niet verleenen van de Koninklijke
goedkeuring aan dr. P. Tack tot het geven
van onderwijs als leeraar aan het lyceum
te Enschedé, heeft dc minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen geantwoord:
Het is juist, c'at ondergeteekende bezwaar lieert gemaakt ie bevorderen, dat aan
dr. P. Tack de koninklijke v:
wordt
verleend, welke hij, om hier te lande onderwas te" kunnen geven, als vreemdeling behoeft.
Dc redenen, waarom ondergeteekende gemeend heeft de inwilliging van het verzoek
niet te moeten bevorderen, hebben nict betrekking op dr. Tack'-s meerdere of mindere
geschiktheid of bekwaamheid als docent,
doch zijn van staatkundigen aard.
Intusschen heeft nog het Kamerlid Albarda
aan den minister van B.iitenïajKisehe Zaken gevraagd:
Is de minister bereid mede te deelen of de
lieer-dr. P. C Tack, die door den gemeenteraad
van Enschedé met algemeene stemmen is benoemd tot leeraar aan h-et gemeentelijk lyceum,
voorzien is van de door de wet geëiserrte bevoegdheid tot het geven van onderwijs aan een
H.B.S., een Gymnasium of een lyceum? Zoo ja,
welke akten bezit hij?

DEVENTER.
HIJ LOOPT IN DE GATEN.

(D.) leder weet, dat meneer Teesink een
gelukzoeker is. Dat is ieder socialist. Doch
als men het socijjlisn*c gebruikt als etiket
om zelf „gedekt" te worden, ten koste van
dc algemeene zaak der arbeiders, dan noemen we zulk een persoon een klasseverrader. In deze kwaliteit heeft meneer Teesink
zich ten volle doen kenmerken. Als gesalarieerde
bestuurder
der metaalarbeiders
schelden en razen tegen de revolutie en haar
aanhangers, zooals het geen bourgeois het
kan verbeteren.
Komt er revolutie en krijgen de heerschers van het bestaand regiem kippevel,
zoodat ze een dam trachten op te werpen
tegen de revolutie, door in het leven roepen
dan pikt
van eenige schijnhervormingen
meneer Teesink het beste Brokje op (chef
dc bureau van de Raad van Arbeid).
Intusschen zakt het proletariaat al dieper
in de misère. En als er dan een communist
is, die de arbeiders oproept tot het eénheidsfront om de opdringende reactie tegen
te gaan en als het kan de bestaande „orde"
omver te werpen, dan is het begrijpelijk, dat
gelukzoekers als Teesink deze lieden schuwen als de pest.
Men zal zich nog wel herinneren hoe deze
meneer de brutaliteit had en in de openb.
zitting der gemeenteraad insinueerde, dat de
„schreeuwers" (doelende op pg. v. Winsnm)
het eerste te werk gesteld werden bij de
werkverschaffing. Hierover werd meneer direct op zijn vingers getikt door Roebers
wat wij in hem aprecieeren.
In het „Dev. Dagblad", waarin het bewuste raadsverslag met de insinuatie kwam,
heeft pg. v. Winsum meneer Teesink gesommeerd om zijn praatjes met bewijzen te
staven. Doch meneer komt niet na 3 weken,
en kunnen wc dus aannemen: of hij liegt er

—
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Een heele troost, die deze menschen krijgen
van dc zich als pap.eren kameraad" aandie^
nende. Wat zou ze eigenlijk anders moeten:
zeggen? Actie willen de heeren immers niet!
Ondertussohen komt men er weer goedkoop:
van af. Maar dat mag niet, arbeiders; het le-l
ger van werkloozen wordt steeds grooter;'
zorgt dus dat er actie komt.

'

ZUID-LIMBURG.
COMMUNISTISCHE PARTIJ.
AFDEELINGEN IN LIMBURG.
(Corr.) Zondag j.l. hadden we het genoegen,
onzen vroegeren schrijver kameraad Dwarskijker weer in ons midden te zjen. Na een langen tijd in het buitenland geweest te zijn, ia
hij weer in Limburg terecht gekomen.
Hij stelde zich weer direct disponibe , om in
„De Tribune" nieuwe over Limburg te vermelden.

Het was nog niet goed en wel onder dc partijgenooten bekend, dat hij aanwezig was, of
er werd als 't ware een aanval op 'iem gemaakt in den vorm van verhalen ovci allerlei
onrecht en grieven, die er in de m instreek
plaats hebben.
En wij zijn blij, dat hij dat nu -v-eer kar
doen, dan kunen wij onzen tijd meer aan di
„Tribune" gaan besteden.
Het woord is aan Dwarskijker.
DWARSKIJKER IS WEER BOVEN
WATER.
Op Zondag j.l. hadden we, met onzen propagandist De Visser in ons midden, een alg.
ledenvergadering van de afdeelingen in Limburg. Hoewel allerlei oorzaken er aan medehielpen dat de opkomst niet grooter was, moeten we toch ook weer tevreden zijn over de resultaten, die bereikt zullen worden, wauneei
we gaan doen, wat we elkaar beloofd hebben
Plg. de Visser besprak de „Tribune"-kwestie en wekte op men man en macht ons te gaan *
geven voor de propaganda voor ons blad.
Naast verschillende andere zaken, v/as dit
punt, en zal dat in de toekomst steeds moeten
zijn, het belangrijkste op de agenda. Verder
zal in 't vervolg op iedere h.h. vergadering een
federatie-gestuurder aanwezig zijn Indien dus
de afd. besturen er prijs op stellen, dat dit
ook gebeurt, dan dienen zij daar tijdig den
secretaris van het Federatiebestuur mee in
kennis te stellen. En nu aan het werk, vrienDe Secretaris.
den!
SCHANDELIJKE TOESTANDEN IN DE

—

STAATSMIJN „WILHELMINA”.

Het js gewoonweg meer dan beestacntig,
zooals er met de arbeiders in de staatsmijn
„Wilhelmina" wordt omgesp: ogen. Als de arbeiders zich op rechtvaardig.; wijze komen beklagen over onrecht, hun aangedaan, dan worden ze op een hondsche manier afgewezen.
Een aantal arbeiders had kort geleden een
loon-tekort. Ze wenden zich tot hun opzichter,
die zn schouders ophaalde, en zooiets bromde
van „j-rOlie hebben altijd wat" en „daar hebben
we nou geen tijd voor". V/el neen! Daar hebben de heeren geen tijd voor! Maar als ze nu
denken, dat de diefstal op de loonen zoo maar
ongemerkt kan gebeuren, dan vergissen dez«
edele menschen zich toch.

—

U.V.
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riJDGEEST^
van

maar op los, o£ hij acht zich te hoog om ceft
arbeider te antwoorden. Daar hij echter'

Trekking vsr> 703

liggende.

Maandag
f.'.Vvan t 1500 «09

zich niet te hoog acht om een arbeider nog
dieper weg te trappen, is het eerste voor
elk eerlijk arbeider het meest voor de hand
Bah voor zulke leiders van het proletariaat.
Arbeiders steunt de pers, die de vijanden
van uwe verheffing zonder aanzien des
wat ook uw aller
persoons, ontmaskeren
belang is.
\

-—

TRAM ZUTPHEN—DEVENTER.
B. en W. stellen den Raad voor, gunstig
te. beschikken op het verzoek van de Tramwegmaatschappij Zutphen—Emmerik tot het
verhoogen van het renteloos voorschot van
75,000 tot f, 100,000 ten behoeve van den
aanleg van dc lijn Zutphen—Deventer. Hoewel van fusie tusschen Geldcrsch-Overijsel;;che Stoomtrammaatschappij, maatschappij
Zutphen—Emmerik, Tramw cgmaatsch. de
Graafschap en Geldcrsche Stoomtrammaatschappij thai-É nog geen sprake kan zijn,
achten B. en W. het van belaag, dat zoodra
mogelijk de verbinding met Zutphen tot
stand komt. Zij meenen, dat deze fusie hierdoor zelfs ten zeerste zal worden bevorderd.

’

moet

gezien.

Echter zal. ieder goed doen reeds nu hiermee rekening te houden, dat de gemeentelijke inkomsten ook den druk der tijden ondervinden en vanwege het gemeentebestuur
in de komende wintermaanden slechts in de
allerergste gevallen eenige hulp zal kunnen
worden verleend. De geldelijke ondersteuning van het burgerlijk armbestuur en van
de gemeente zal beperkt moeten worden tot
het uiterste, en vrij zeker zal het ook wel
onmogelijk blijven belangrijke werken uitte
voeren tot werkverschaffing.
Daarom wordt ieder arbeider aangeraden
althans niet door
trouw th zorgen, dat
eigen schuld
zijn rechten op een eventueele uitkeering van de wcrkloozenkas verloren zouden gaan en verder alle krachten
in te spannen om door dc uiterste zuinigheid in eigen huishouding zichzelf te kunnen redden".
Werkloozen, opgepast zorgt, dat ze geen
lef hebben te doen, wat ze zoo graag zouden willen doen

—

—

SCHIEDAM.
ONTSLAG AANGEMNTARBIDS
GEMEENTEARBEIDERS
(v.E.) Aan de gemeente-gasfabriek hebben
een 20-tal los-vaste arbeiders ontslag gekregen, omdat ze overcompleet zouden zijn geworden. De correspondent van de „Voorwaarts" heeft naar aanleiding van dit ontslag
geïnformeerd, of aan de menschen wachtgeld
betaald zal worden, waarop hij een ontkennend antwoord kreeg.
Ze teekende er echter verdier nog bij aan,

ten overstaan

Notaris A. CO Mulle.
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HAARLEMMERMEER.
GEEN STEUN MEER VOOR DE
WERKLOOZEN.
Op de volgende zoetsappige Judastoon
polst de „Nieuwe Meerbode', anti-rev. orgaan, de werkloozen, hoe zij hst zouden opvatten, als de steun geheel werd stop gezet:
„De zomermaanden zijn voor vele gezinnen tot heden niet best geweest. Vele personen konden niet geregeld werk vinden en
dc wekelijksehe inkomsten bleven ver beneden dc verwachting.
Daarom wordt de winter met vrees tege-
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BUITENLAND
Sowjet-Rusland
door EUGEN VARGA
eenige dagen geleden werd in Berlijn een

(erdrag afgesloten tusschen Sowjet-Rusland
)r. de Russo-Asiatica. De beteekenis van dit
/erdrag blijkt wel het allerduidelijkst uit het
jeit, dat de geheele kapitalistische pers van
frankrijk, Engeland en der Vereenigde Staten
ér zich mee bezig houdt.
Om de beteekenis van het verdrag te begrijpen, moeten wij het volgende duidelijk maken:
De Russo-Asiatica was een der allergrootste
buitenlandsche kapitalistische, ondernemingen
Li Rusland. Haar leider, L. Urquhart is een der
allergrootste industrieelen en financiers van
Engeland.Als echte kapitalist steldehij natuurlijk allereerst zijn hoop op wapengeweld om
de door de Sowjetregeering onteigende ondernemingen terug te krijgen. Hij was het hoofd
van de zeer invloedrijke vereeniging van die
Engelsche kapitalisten, die door de Russische
Revolutie schade hebben geleden. Deze vereeniging voerde jarenlang de scherpste campagne tegen Sowjet-Rusland met alle middelen:
door de pers, door politieke agitatie en door de
materieele ondersteuning van Koltsjak. Het
feit dat het nu, na zeer langdurige onderhandelingen, die meer dan een jaar duurden, kwam
tot het afsluiten van dit verdrag, bewijst in de
allereerste plaats, dat de Engelsche kapitalisten
iedere hoop heben opgegeven om de Sowjetregeering in Rusland ten val te kunnen brengen. In dit opzicht is het afsluiten van dit verdrag van grooter internationale beteekenis, dan
iedere formeel-diplomatieke erkenning van
Sowjet-Rusland zou zijn.
De inhoud van het verdrag zelf is eveneens
van buitengewone beteekenis. Nadat de diverse
kapitalistische groepen, die er naar streven in
Rusland concessies te krijgen, sinds lang pogingen hadden gedaan om hun ondernemingen
op Russ:schen bodem een ex-territoriale positie

—

gelijk de buitenlandsche onte verzekeren
dernemingen bezaten in Turkije en in andere
hab'-souvcreine staten
beteekent de inhoud
Urquhart-verdrag,
van het
wat zijn inwendige
volledige
erkenning
structuur betreft, ook een
van de souvereiniteit van Sowjet-Rusland. De
onderneming is in alle rechtsgedingen met Russische staatstrusts en Russische particuliere
ondernemingen onderworpen aan de bevoegdheid der Sowjetrechtbanken, evenzeer in alle
kwesties het arbeidsrecht betreffende, slechts
in geval er over de uitlegging van het verdrag
zelf tusschen de onderneming en de Sowjetregeering mecningsverschillen opduiken, zal
een scheidsgereelit besk'ssen.Het verdrag handhaaft daarom alle rechten van het Russische
proletariaat, die het zich in de Revolutie heeft
veroverdl
Ook het principe, dat de eenmaal genationaliseerde productiemiddelen niet aan de bezitters worden teruggegeven, is in het verdrag
volledig gehandhaafd. De vroegere ondernemingen worden aan' de ondernemers in pacht
ter exploitatie gegeven: de verpachting geldt
-voor hoogstens 99 jaar. De Sowje.regeering
heeft het recht de pachtovereenkomst na een
zekeren tijd, volgens de in het verdrag omschreven voorwaarden op te heffen. De onderneming betaalt 7'/_> pet. van zijn bruto-productie in natura als pachtsom. Omdat het hier
een eerste dergelijke poging geldt en Urquhart als de baanbreker is te beschouwen, heeft
de Sowjet-regeering goedgevonden om een
bijdrage in de kosten van het herstellen van de
onderneming te leveren, voor een deel in klinkende munt, voor het grootste deel echter in
schatkistwissels met een looptijd van vijftien
jaar. Wat de economische beteekenis van het
verdrag aangaat, deze is zekerlijk buitengewoon groot. Deze onderneming had yoor den
oorlog ongeveer 50.000 arbeiders in dienst; zij
exploiteerde reusachtige kopermijnen, gou«K
mijnen, bezat eigen wouden en landbouwondernemingen. Daar in het verdrag aan de ondernemingen de plicht is opgelegd om de pro-
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dêh 'oorlog tè'
brengen, zullen de opbrengsten voor de Sowjet-regeering zekerlijk zeer aanzienlijk zijn.
Belangrijker echter als deze inkomsten is nog
de omstandigheid, dat door het opnieuw in
bedrijf stellen van deze ondernemingen het
zoozeer verminderde getal van het Russische
industrie-proletariaat, dat door den oorlog, de
revolutie, den burgeroorlog en economisch
| verval zoozeer is verminderd, aanzienlijk zal
; worden vermeerderd. Daardoor zal het indus' tiiccle proletariaat van het Oera'gebied, dat
| voor het grootste deel uit de industriecentra
! gevlucht en naar de dorpen was teruggekeerd
'en verstrooid, weer ïn de industrieele grootbedrijven worden geconcentreerd. De grondslag
van de dictatuur van het proletariaat: het in ;
di groeibedrijven vereenigde industrieele prole]j tariaat begint zich hierdoor weer uit te breiden.
Maar de eigenlijke beteekenis Ifgt niet in dit
enkele feit, maar vooral hierin, dat nu Urquhart het begin heeft gemaakt, zekerlijk een
geheele reeks van Engelsche, Frrnsche, Belgische en weliicht ook Duitsche kapitalisten,
zijn voorbeeld zullen volgen. Nadat de conferentie in Genua en den Haag tot geen resultaat
'hadden geleid, nadat het bewezen werd, dat de
bourgeoisie als klasse niet in staat is om zich
internationaal aan het Sowet-rcgime aan te
passen, blijft Rusland en de aparte kapitalisten
niets anders over dan afzonderlijke verdragen
met elkaar te sluiten. Het verdrag van Urquhart zal zekerlijk de inleiding tot *n lange
reeks van dergelijke verdragen zijn, die Rusland de onontbeerlijke productiemiddelen zullen
verschaffen, die het langs den weg van internationale staatscredjeten tot nu toe niet heeft
kunnen verkrijgen.
De vijanden der Communisten, de mensjewiki
aller landen, zullen deze gelegenheid zeker wel
weer aangrijpen om de communisten van Rusland kwaadwillig te belasteren en te zeggen,
dat ze het herstel der kapitlistische heerschappij in Rusland bevorderen en doorvoeren.
Daartegenover is het voldoende om op den inhoud van het verdrag zelf te wijzen, die
gelijk wij hier boven al schetsten „.— alle
wezenlijke veroveringen der proletarische revolutie bestendigt.
Die proletariërs echter, die oprecht de zaak
van de revolutie zijn toegedaan en die het
pijnlijk aandoet, dat er in Rusland weer kapitalisten worden toegelaten, tot hen moeten wij
eerlijk zeggen: Het ligt niet aan de Russische
partijgenooten,'dat dit moet gesciheden, maar
in de eerste plaats aan de arbeidersmassa
buiten Rusland. Indien de arbeidersbeweging
der hoog onlwdikelde kapitalistische landen
buiten Rusland sterk genoeg was geweest om
de macht in haar eigen land te veroveren, dan
zouden de Russische communisten het gelukkigst zijn, de noodzakelijke productiemiddelen
niet van de Engelsche of Fransche kapitalisten,
"Ynaar van de Engelsche, Fransche of Duitsche
proletariërs te kunnen verkrijgen. Het Russische proletariaat heeft den strijd sinds vijf
jaar alleen gevoerd. Het heeft zich bovenmate
opgeofferd voor de zaak der internat:onale
revolutie. Het moet thans, om te kunnen leven,
productiemiddelen uit het buitenland verkrijgen. En omdat Rusland deze productiemiddelen
nog niet kan verkrijgen van de proletariërs
van Europa, daarom is het onvermijdelijk ze
van de kapitalisten te aanvaarden.
Dat moet en zal iedere proletariër begrijpen.

I
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De Grieksch-Turksche

Er zijn al geruchten over een oorlogsverklaring van Engeland aan Turkije.
Nf-tuurlijk is het nog niet zoover. Maar er is
reden tot de grootste ongerustheid. Engeland
heeft namelijk Joego-Slavië in Roemenië
mee in het conflict betrokken door deze
landen uit te noodigen mee te gaan spreken
over de regelingen op den Balkan.
Het beschieten van Smyrna door de Grieken heeft intusschen ook de verontwaardiging der Turksche bevolking hoog doen opvlammen. Het leed in Smyrna is ontzettend.
Nu zijn er zelfs meldingen, die spreken van
het uitbreken van een pestepidemie.
Dc Britsche regeering deed een beroep op

DAGEN

die de wereld deden wankelen.
door JOHN REED.

17)
De Newsky af: onafzienbare menschenmassa's. Blijkbaar was de geheele stad op straat. Op iederen straathoek samenscholingen; heftige discussies. In de
Michailofsky een man met een arm vol kranten, die onmiddellijk omringd werd door een woedende menigte,
één, vijf, tien roebels biedend om zich een krant te
kunnen koopen. 't Was de „Rabatsji i Soldat", een
blaadje van vier bladzijden, klein en met naar verhouding groote letters bedrukt, dat de overwinning der
proletarische Revolutie aankondigde en de bevrijding
van de, nog altijd in de gevaqgcnis smachtende Bolsjewiki; 't riep de troepen van het front pp om dc Revolutie te verdedigen. Voor de rest Stond er niets nieuws
5c het blaadje.

***

oorlog

We waren bij 't Smolny. De massale vleugels zwaar
In overdadig licht. Uit de schemering der omliggende
straten naderden groote scharen van donkere gestalten.
Een voortdurend komen en gaan van automobielen en
motorfietsen. Uit de Poort kwam een olifantklcurige
gepantserde auto aanratelen. Uit den toren wapperden
twee roode vlaggen, 't Was koud. De bij de buitenpoort geplaatste Roode Gardisten hadden zich een
Vuur aangestoken. Ook bij de binnenpoort waleen
Vuur, bij welks flikkerende schijnsel de schildwachten
moeizaam de passen uitspelden en ons van boven tot
onder monsterden. Van de aan beide kanten van de
buitcnpqort opgestelde viej.snelyuurkanonnen was jbet
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DUITSCHLAND.

GRIEKENLAND.

HET CONGRES DER MEERDERHEIDSSOCIALISTEN.

KAMERONTBINDING.

Het congres der meerderheidssocialjsten is
Zondag te Augsburg geopend. De voorzitter
Hermann Muller hield de openingsrede. Hij
zette uiteen dat Duitschland een moeilijken
winter tegemoet gaat, die voor de volksmassa,
en dientengevolge ook voor den staat nog erger dreigt te worden dan gedurende den°oor-

De bladen zeggen, dat de regeering van plan
is de Kamer te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

log.

SOWJET-RUSLAND.

bijeen gekomen. Deze zitting zou gewijd zijn
aan de volgende onderwerpen: Verslag van hei
presidium; verslagen van de Finsche, ZuidAmerikaansche, Zuid-Afrikaansche en Cana«
deesche afdeelingen; de viering van den vijfdes
verjaardag var. de Oktoberrevolutie; de voorUitzichten der wereld-revolutie; den aanval van
dfc zijde van het wereld-kapitaal en nog eerOgs
andere vraagstukken.

SOCIAAL-REVOLUTION REN
DE Z.G. ZELFMOORD VAN

DE GOUD- EN PLATINA-PRODUCTIE.
Ebert had een tclegrammetje gestuurd:
TIMOFEJEW.
„Ik zend het partijcongres mijn hartelijke
.ons berichten in de bolsjewjeksthe
OFFICIEELE TEGENSPRAAK.
groeten. Eenheid is thans meer dan ooit een
pers
waren
in Juli in de Russ:sche" goud- ca!
medegedeeld
Uit Moskou wordt ons
dat de
platinaondernemingen totaal 12.630 arbeiders
levenskwestie voor de arbeiders, ze is echter „Iswestia"
Bervolgende
het
berichtte:
De
in
ook om politieke redenen dringend noodzakeen
beambten werkzaam, in die maantj
lijn verschijnende krant „Golos Rossij" heeft werd1.585
lijk. Mijn beste wenschen vergezellen uw argenrodiKeerd 7!3 pond goud en 3l|
met provocatorische bedoelingen het bericht
beid."
1 javan een zoogenaamde» zelfmoard van den so- pond platina. In het geheel v.
ciaal-revolutionair Timofejef gepubliceerd. Dit ncari 6.218 pond goud en 553 pond plat::;?
ENGELAND.
bericht is verder niets dan een der gewone gewonnen
DE PERS OVER DEN TOESTAND.
sensatiemeldingen van de in verval verkeepartij der sociaal-revolutio-nairen. Alle
rende
„Daily
De
EEN PALEIS VAN DE ARBEID.
Chronicle" (het orgaan van
Lloyd George), zegt dat het een dier gevallen veroordeelden zijn in Moskou in de gevangee een
nis. Hongerstakingen waarover de Golos Rosis, waarbij een sterke houding waan",,
,t heeft voorgesteld, midden ir
minder inspanning en kosten zal vergeen dan sy berichtte, zijn er niet geweest. Hetzelfde
paleis v
te bouwen. De,
geldt van de proteststaking der arbeiders in
een zwakke.
raarod
op
14
gouden roebel.
millioen
Archangelsk z.g. tegen het terechtstellen van Vcor
De „Times" schrijft: Het land zal de regeehet bouwplan zou ecu internationals
geestelijken.
ring steunen in een redelijke, vastberaden en
prijsvraag zijn uitte schrijven. In afwachting
niet uittartende politiek, zoo mogelijk tezamen EEN ZITTING VAN DE EXECUTIEVE. dat dit pian zal worden
ien, zijn da
met Frankrijk. Maar het land zal de regeering
ten einde plaats voor het gebouw,
werkloozen,
onfeilbaar verguizen, indien zij den smadelijDen 14en September is te Moskou het dage- te maken, reeds begonnen met de afbraak
ken weg blijft volgen, weiken zij de laatste ja- lijksch bestuur van de Communistische Inter- het hofe! Continental, het restaurant Testofvam
ca'
ren gevolgd heeft.
nationale onder voorzitterschap van Zinowjcf nog een 6-tal huizen.

_
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'n leider
Locnatsjarski, Kamenef
midden tusschen
de voortdravende, opgewonden pratende groepen, niet
van oververmoeidheid vertrokken bekommerde gezichten, reusachtige bundels papieren onder den arm. De
Buitengewone Vergadering van de Sowjets vau Petrograd was zooeven geëindigd. Ik hield Kamenef staande,
een klein, bewegelijk man, met een breed, levendig gezicht en korten, gedrongen nek. Zonder veel vertoon
las hij mij in vloeiend Fransch de zoo juist aangenomen
resolutie voor:
„De Sowjet van Arbeiders- en Soldaten-gedeputeerden vau Petrograd begroet de zegevierende revolutie
van het proletariaat en het garnizoen van Petrograd en
wijst vooral op de, in dezen opstand door
de massa getoonde eenheid, organisatie, discipline en aaneengesloten optreden. Zelden is een opstand met minder bloedvergieten en grooter succes tot stand gebracht.
„De Sowjet van Petrograd geeft uitdrukking aan ziju
vaste overtuiging, dat de Regeering van Arbeiders en
Boeren, die uit de Revolutie als Sowjet-regeering zal te
voorschijn komen, en aan het industrieele proletariaat
een steun van de geheele massa der arme boeren verzekeren zal, zonder aarzelen .den weg naar het socia-
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zeildoek afgenomen. Aan de onderste' gedeelten hingen | Iv me y-.u 'betreden, caar dit de eenige manier is om aan
cle munitie-gordcis. Onder de boomen in den hof een 1 het land den jammer en dc ongehoorde verschrikkingen
donkere kudde van gepantserde auto's met aangcdraai- i van den oorlog te besparen.
den motor. De eindeloos lange, kale, haast donkere
„De nieuwe Arbeiders- en Boerenrcgeering zal aan al
gangen weerklonken van het doffe geraas der mar- [ dc in deu oorlog betrokken landen dadelijk een
rechtcheerende voeten, van geroep en geschreeuw. Uit het " vaardigen en democratischen vrede aanbieden.
„Ze zal onmiddellijk het groote grondbezit opheffen
trapportaal rolde een donkere menschenmassa. Arbeien den grond aan de boeren geven.
ders in kielen en ronde, zwarte bontmutsen, de meesten
Ze zal de indugewapend met geweren; soldaten in ruwe, vuilkleorige
strieëele productie en de verdeeling der voortgebrachte
mantels en grijze, platgedrukte bontmutsen; nu en dan ! waren onder controle van de arbeiders stellen, en

—

de Sociaal-Revolutionairen

de Dominions 'en nfiar 'de Ma'cïcn moeiden
het solidariteitsverklaringen van de
"met het moederland.
De motiveering van het Vonnis.
Het ligt in het voornemen der Britsche
è dezer groep was cn
■regeering dc troepen, die ter beschikking
Semenow,
es
"d
Ê
van Sir Charles Haring-ton, déh geallieerden | -Overwegende al het te berde gebrachte a.s-" iwanowa voor de verbinding ■
Comité
'Opperbevelhebber te Konstantinopel staan, I mede de persoonlijke rol cn de contra-re volu" > par.
net Stra
64 is niet <
.onmiddellijk en zoo noodig, aanmerkelijk te ! ti-onaire actie van ieder der beklaagden
toepasselijk,
qmdat
hij aan ,
versterken
derlijk, heeft het Tribunaal vastgesteld:
!
i' Er zijn ook bevelen gegeven aan de Britactie geen direct aandeel
|
le. dat Uoz, Wedenjapin, Gendeljman,!» als med<
in den zin van par. 68
sche vloot in de Middcllandsche Zee om met Donskoj, Gerstc-jn,
Iwanow, Rat- " het strafwetboek was.
alle mogelijke middelen zich te weer te stel- ner—Elkjing, Rakow, Lichatseh,
Fedorowitsch, Timoje5. Stawskaja trad later toe tot de
len tegen elke inbreuk 'op de onzijdige zones jew, leden
van
partijbestuur
het
der Soeiaalgroep, nam echter geen cie»: aan de
door de Turken of tegen elke poging hun- | revolutionaire partij
wier doel het omverdaarom vailen haar handelingen onder de
nerzijds om naar den Europeeschen oever werpen der
|
arbeider en boerenmacht in Russchikkingen vau par. 762 en 68 der strafwee
over te steken.
die met coritra-revoiutionajre be| land was
6. Daschewski leidde de militaire
doelingen
I
gewapende
opstanden, invallen van "e van de S. R.-j
ANGORA EN SOWJET-RUSLAND.
;" ,j,
vijandelijke gewapende troepen en benden in} amnestie vait; bovendien
■v Mocstafa Kemal heeft aan de Russische | Rusland
ec
hij
ech.
organiseerde en aan meerdere pogintex de pleegster van den aanval op pg. Lenin
Sowjet-regeering te kennen gegeven, dat hij ;i gen deelnam
om de macht in het centrum cn1 het lid der S.
zich blijft stellen op de basis van het verR.-partij Fam
,r. a
in de provincie te grijpen, de door de R. S. F." toetreden tot
drag, dat 16 Maart 1921 is gesloten tusschen- S.
de
;
strijt
fcB
R. afgesloten verdragen te schenden cn gedc regeering van Angora en Moskou.
van het beslaan dc
droes
p
kennis,
bieden
van
de
republiek
af
te
scheuren, daar- wat ouder de par. 64, 762 en er van he:
In dit verdrag wordt uitdrukkelijk be- door
misdaden hebben begaan, die onder de; wetboek ra!t.
paald, dat de regeering te Angora niet aan paragrafen
57, 581 en 60 van het Strafwetboe*
eenige conferentie met de Westersche moT.Ignatjew was lid va;; het Centrale Corait.
gendheden zal deelnemen, zonder dat daar vallen.
van
ae Volkssoci
; ej(ie
Bovendien leidden Goz, Donskoj en Gerstein
ook de Sowjet-regeering als gelijkgerechverbinding
met
de
partijgroap,
,
1'"*,^
de actie der terroristische
leden
die de
tigde zal zijn vertegenwoordigd.
het
nam
aanslagen op de partijgenooten Lenin, Trotz- ten aan Centrale Com.té der S.
zijn
;
arrestatie deel aan de contra-revoky,
op
Bersin
en
trein
den
van
den
Raad
der
EEN BEROEP VAN NANSEN OP DEN
actie om de Sowjetmacht ten val t<
Volkscommissarissen organiseerden en die den1 lutiouaire(25
VOLKENBOND.
Dec. 1917), voor dat doel trad
br^gen
hij tot het comité ter ,redding
Op de derde Volkenbondsvergadering in partijgenoot Wolodarski vermoordden. Misdavan het Vader,
den volgens paragraaf 64 van het StrafwetGenève heeft Nansen een beroep oOp den Volland en- de Revolutie", nam deel aan de gan.
sche actie dezer organisatie tegen de Sov.
kenbond gedaan ten behoeve van de Grieksche boek.
De Partijbestuursleden TJmofejew, Iwanof, mac.it, stelde zich met dezelfde
en Armeensche vluchtelingen. Verder drong hij
bedoelingen.
aen op interventie van den Bond in het H. Ratner, Wedenjapin droegen kennis van met de contrarevolutionaire organisaties van
volgens
deze actie; strafbaar dus
paragraaf inonenko en iwanow en met
Grieksch-Turksche conflict.
68 der strafwet. De betrokken leden van het m» « der bos-Rev. partij in de militaire comverbinding, nam
P. B. der S. R. partij hebben gelden ontvan- aan de beraadslagingen
DE TOESTAND IN SMYRNA.
gewapen.
betreffende
De gruwelijke verhalen omtrent honderddui- gen, die door gewapenden roof aan een beicel trad toe tot den oorlogsstaf
ambte
van
het
commissaraat
volksvoeCni
voor
van den Bond tot' Wedergeboorte
zenden dooden en moorden zijn natuurlijk overen
dreven. Dc jongste telegrammen zeggen dat er ding werden ontnomen (par. 76 van het straf- Hp,
van
dezen
staf
ag!Rg,en
°ver
k.
waarbij
Donskoj
wetboek)
de aanstichter van
*a"
slechts één Engefschman is vermoord. Men ver- dezen
voorbereidii.g tot gewaoenden or>
\
roof
reden
op
was,
waarom
hem
toestand
ook,
by.
zekert nu
dat het Italiaansche consulaat
hij aam voor(| deel aan'het
passelijk is ook het eerste deel van par. 76. brengen van
ook niet beschadigd is, evenmin als de Engel- Dezelfde
en aan het
Partijbestuursleden
onderhielden ook van deze aan midclden
sche en Fransche spoorwegen. Men schat, dat
de militaire commissie ó-g:oc'
betrekkingen
met
bu.tenlandsche
staten, die
er alleen in Smyrna 200.000 vluchtelingen zijn,
P art,j, woonde de zittingen van het der'.
met de Sowjetrepubliek in oorlog waren (par. rev
in hoofdzaak Grieken en Armeniërs. Het Amebond
tot wedergeboorte bij, waR r
het ring om
rikaansche Roode Kruis voedt dagelijks 15.000 59 van 't strafwetboek) en zij leidden ontplorde formatie van een toekomstige
contrarevo.
fingswerken
(par. 65 van het strafw.t-oek.)
lieden, in afwachting, dat zij afgehaald zullen
n
eering V00'- het Noordelijk re,
2. Artemjef, Morosow en Grigory Ratner bied. Hij leidde
l
worden.
persoonlijk een contra-revolu.
waren leden van het Moskousche bureau van Bonaire actie ,n V/ologda. Ignatjew
stelde
i
DE WEERKLANK IN INDIE.
het P. B. en leidden met eenige leden van het oovenaien met de vertegenwoordigers
van
-ia
Bombay
Uit
wordt gemeld: De moham- P. B. de heeie actie der partij op het gebied geallieerde missies en wit-gardistische a*gani-'
medanen in Indië hebben den Zondag ge- der arbeiders- en boerenregeering. Ze droegen saties ra verbinding eveneens met het doel
de
vierd als een dag van gebed en dankzeg- kennis van het bestaan der strijdgroep van Sowjetmacht ffen val te brengen, en hij
stond
ging voor de overwinningen van de KemaSemenof. Deze misdaden vallen onder de para- " met hen in verbinding, tot aan zijn deelntming
listen. In de moslimsche wijken te Bombay grafen 60 en 68 van het Strafwetboek.
toe aan het z.g. „Opperste Beheer van het
staken de vlaggen uit en waren de huizen
3. Agapow, Altowski,' Liberof, Gorkow,, Noordgebied" in Arehangelsk. (De actie von
's avonds feestelijk verlicht.
Lwow, Berg, Slobi-n, H. Iwanowa en UtgoffI Ignatzen in Siberië wordt in een bij zo-i der
waren leden van diverse leidende organen tier ■ proces vervolgd). Deze handelingen vallen onOORLOGSTOEBEREIDSELEN DER
sociaal-revorWionaire partij en voerden de be- ■ der de beschikkingen van par. 58, 59, 65 60 63.
BRITSCHE MACHTHEBBERS.
velen tijt van hun Centraal Comité (paragraaf : 69 en 70 der Strafwetboek.
Officieel maakt de Britsche regeering beder Strafwet), bovendien leidde Agapow"
Overwegende dat de beklaagden Dascivwskend dat zij geen oorlog verwacht en hem 60
de groep van het Centrale Comité, die ont- ki, Semenow, G. Ratner, Konopelwa,
nog minder wenscht. Intusschen is de Britploffingen
en die voor die ont- " kja, Uson, Koslow-Federow, Subkov.,Staws.
On<*
sche pers vol van geestdriftige meldingen ploffingen, bewerkstelligde,
brandstichtingen
cn vernieling vani win, Jefimow, Moratschewskj uit de Soeiaaluit dc verschillende dominions over vrijwil- verkeerswegen
voor
contra-revolutionaire: Revol. Partij zijn getreden, en daarom in di.
ligers die zich komen melden.
doeleinden werd georganiseerd (paragraaf 65i opzicht de bepaling van het Al-RuSsische
Cen,
Lloyd George seinde aan de premiers van van het Strafwetboek).
traal Uitvoerend Comité van 27 Febr. 1919 op»
Australië en Nieuw-Zeeland: „Uw spoedig
4. Semenow, Konoplewa, H. Iwanowa, Us- ■ hen van toepassing is, hebben genoemde be-'
antwoord op onze vraag met betrekking tot sow,
Federow-Koslow, Jefimond, Pelewin, na- - klaagden voor de handelingen.die onder nar.
het zenden van troepen ten einde weerstand
men
aan
de actie van de strijdgroep van het0 60 van de Strafwetboek vallen, zich niet tt
te bieden aan elke bedreiging van de vrijheid
deel, die terroristische actie: verantwoorden.
Centrale
Comité
der zeeëngten en de onschendbaarheid van
G. Ratner zou zich nog hebben te verantGallipolli, is met geestdrift ontvangen. Het tegen de leiders der proletarische revolutie,
Britsche rijk kan er niet in toestemmen, dat gewapende overvallen en gewapende plunde- " woorden volgens par. 89, maar deze js hief
de resultaten van de definitieve overwinning ringen ten gunste der sociaal-revolut:onairei meer van toepassing.
(Slot volgt.?
welke zijn zonen op het slagveld in het partij uitvoerde, waarbij Semenow de leider
Oosten behaalden, worden opgeofferd.
regent

tuscHhed
neVterdrag
e duciie weef "op' het I)ol'van voor

3

ecu
mcene controle over de banken invoeren en deze in
| een staatsmonopolie omzetten.
„De Sowjet van Arbeiders- en Soldatengedeputeerden van Petrograd reept de arbeiders en boeren van
geheel-Rusland op om de proletarische Revolutie met
"kracht cii toewijding te steunen. De Sowjet geeft uitdrukking aan zijn overtuiging, dat het stedelijke proletariaat, dat de bondgenoot is van de arme boeren, de
revolutionaire orde zal handhaven, zonder welke de
overwinning van het socialisme onmogelijk is. De
Sowjet is overtuigd, dat het West-Europecsche proletariaat ons helpen zal om het socialisme te verwezenlijken eu tot de uiteindelijke overwinning te brengen".

*.*
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„Dus denkt u, dat u 't gewonnen heeft?"
Hij trok cle schouders op. „Voorloopig hebben we
\ nog ontzaggelijk veel te doen. Wc staan eerst aan 't
( begin".
Op de trap ontmoette ik Rjasanof, den vice-voorzitter
; van de Vakbonden, die donker uit zijn oogen keek en
i op zijn grijze snor kauwde. „Gek zijn ze! Heelemaal
, gek!" riep hij. „De Europeesche arbeiders denken er
) jiict aan, iv beweging te komen. Heel Rusland..,.'' En

terwijl hij den arm voor een onzeker gebaar
"oohc-iu
~
'
rende hij weg.
't Was een belangrijke zitting geweest. In naam va»
het Revolutionaire Oorlogs-Comité had Trotzki hef*
einde van de Voorloopige Regeering afgekondigd.
„Het kenmerkende van een burgerlijke regeering
Uw
dat ze het volk bedriegt. Wij, de Sowjets van de
Arbei^
ders-, Soldaten- en Boeren-gcdcputecrden, staan op
hej
punt een proef te nemen. Wij beginnen nu een regee*
ring te vormen, die geen ander doel kent dan de weW
vaart van de massa's
der arbeiders, soldaten es

boeren".

Lenin was verschenen, met een reusachtigen stornj
van applaus begroet, en voorspelde den opstand van hel
proletariaat c
de gansche wereld. Sinofjcf: „Hel
Russische ï>:
-,t heeft met dezen dag zijn
schuld
jegens het in,,
tonale proletariaat betaald. Wij hebben den oorlog een vreesclijken slag
toegebracht, ces
vrcescüjkcn slag aan alle imperialisten en
aan dea beul
Wilhelm in het bijzonder".
Trotzki had meegedeeld, dat men Ket front van d«
overwinning der revolutie in kennis gesteld had, maai
dat rag geen antwoord was ontvangen. Maar wel waren er troepen, die tegen Petrograd oprukten'en naai)
hen moest een deputatie gestuurd
woren om hun d*
waarheid mede te deelen.
Daarop een stem: „Ge doet iets, wat het Al-Russ_schs
Sowjet-kongres behoort te doen".
Wat Trotzki aanleiding gaf tot de koele opmerking»
»'t Is de opstand van de Arbeiders en Soldaten vaa
Petrograd, die gedaan heeft wat het Sowjet-kongreg
'"
zou moeten doen".
■

UWordt vervolgd.}.

-

urs raranm
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Hebe, Amst. —Bordeaux, pass. 18 Sept. Dunreservefiets, met een voor den krachtigen wind
„DE ONDERGANG VAN POMPEI”.
geness.
veel te hooge versnelling; gevolg was, dat hij
(J. V.) Zoo heet het blijspel, waarmee de
Iris, 17 Sept. v. Santander n. Grangemouth.
stayer als Schlebaum, die anders
gereorganiseerde
Tooneelvereeniging
zich
door
een
N.V.
VOETBAL.
een klasse zwakker is als Storm, viermaal PROPAGANDA ONDER DE VROUWEN. haar seizoen in de Hollandsche Schouwburg Ino vert. 15 Sent. v. Kopenhagen n. Adam,
op
van
uitslagen
Zondag
wedstrijden
de
opende. Blijspel of kludht? 't Komt er niet veel Insulindc, Rott.-Battavia, vert. 13 Sept. van
De
moest laten passeeren. Schlebaum is door zijn j
o_> de vergadering Dinsdagavond in op
Tanger.
bestand,
goed
taaiheid
den
wind
tegen
aan. Flauw is dit tooneel-product op zn
j
)17 September:
giofite
Handwerkers Vriendenkring is de ColporHET WESTEN,
en hij wist dan ook met grooten voorsprong : tricc met Voorbodes aanwezig. We rekenen Falklandsch in ieder geval. Ko Arnoldi als di- Jagersfontein, 17 Sept. v. Hamburg n. Rett
op zi:n tegenstanders de le serie te winnen. e.' op dat alle
recteur
een film-onderneming draagt het Java, Java-A'dam arriv. 15 Sept. te Suez.
le klasse.
vr. pg. tijdig aanwezig zijn stuk, envan
zag
evenmin
kans
Weiss
mee
te
komen.
Wit
4—ü
doet
dit ondankbare werk schijnbaar Klipfontein arriv. 15 Sepl. te P. Natal vat
Ajax—Biauvv
Amsterdam:
om met de colportage te helpen.
Rotterdam.
i
Storm,
Uitslag
le
serie:
I.
Schlebaum.
2.
geestdrift
en bovendien heel knap. Om zijn
i
"OverganvsklaLse.
Woensdag Bj/_ uur bijeenkomst van de vr. met
16 Sept. te Batavia v. Amst.
Krakatau,
!
achter,
2—2
1050
Al
3.
255Ö*M.
4.
Weiss,
achter,
spel
gang
is
een
naar
-den
Hollandschen
O.
D.
Dordrecht
S.—Hilversum*
pg. in „Concordia". Kamer 21, ter uitbrenpass. 15 Sept. Sagres.
Kedoe,
Java-Rott.
Sawall,
I
—
3
1
—3
3940
M.
achter.
Hij
wordt met niet
Hilversum: 't Gooi —Stormvogels
ging van rapport huisbezoek en bespreking Schouwburg aan te bevelen.
Kediri, Calcutta-Java; arriv. 15 Sept. t(
Gedurende
de
2e
is
iets
min;
bijgestaan
serie
de.wind
door
den
auteur,
geestdrift
minder
!
2e klasse.
van de propaganda, enz.
Rangoon.
die zijn reiziger-in-fiims Mandelbaum voorstelt,
1 1 der, waardoor de renners sneller worden.
: l-_ollan-iia.~Zr.ndvoort
Kawi, Batavia—Rott., 18 Sept. v. Port Said
gewoonlijk
;
Rosellen
na
kreeg
schrijver
opgelegde
niet
zooals
dik
nog
en
het
er
door
den
*
Zeist: Zeist—Vclox
f*-' den start de kop, doch moest zich met de twee- I
wat aandikt. We hadden van de N.V. Tooneel- Leerdam Rott.-N. Orleans, pass. 16 Sci,-'
Utrecht: DOS—ASC
DE
DER
BAKKERSPATROONS vereeniging, die vecht om haar bestaan en nog
STRIJD
3.35 nm. Wight.
o—2; cie piaats tevreden steilen. Hij weet evenwel ij
Hilversum: Do:iar—REO
Mcda-tl
vert. 15 Sept. Batavia—Rott.
plaats
te
(B.) Zoo men weet, heeft eenige dagen terug, altijd een reputatie te verliezen heeft, voor de
I—o : Blekemolen ten slotte van de eerste
Deu Haag: BMT—CVV
Weiss speelt ook nu geen rol. Veel j de bakkerspatroon Houtman in de Kinkerstraat Septembermaand iets beters verwacht. Het Maasdam vert. 14 Sept. N. Orlcans-üott.
verdringen.
3e klasse.
gebeurt er in deze serie niet.
de prijs van het brood met 4 cent verlaagd, publiek in 't algemeen blijkbaar ook. De zaal Nieuw Amsterdam vert. 16 Sept. v. Newyork
2—2 ■ bijzonders
naar Rotterdam
rs Ei khu'.zen: West 1-risia—Amstel
Uitslag 2e serie: 1. Rosellen, 2. Blekemolen, zoodat hij nu het waterbrood verkoopt voor 16 was zeer slecht bezet.
I—l 280 M. achter, 3. Schlebaum, 300 M. achter, en
Danzig—Amst., pass. 17 Sepl. CuxNero,
CVelzen: VSV—TOG
het melkbrood voor 20 cent.
2—l I 4. Weiss, ISGO achter.
haven.
D Utrecht: Hercules-Vriendenschaar
Deze
patroon
meende hiertoe te kunnen over- INTERN. TENTOONSTELLING TEGEN Noordam,
o—l j De 3e serie was verreweg de interessantste.
JT Utrecht: Ares—Neerlandia
17 Sept. te Newyork v. Rott.
gaan, omdat de prijzen van het meel den laatDEN OORLOG
Ncplunus arriv. 13 Sept. te Malaga/. Malaga
Dordrecht—Emma
—
4
!
o—40
Dordrecht:
De wind was nog meer verminderd, wat direct sten tijd beduidend zijn gedaald.
Gecombineerde bestuurs- en gedelegeerden- Orion vert.
Sept.
Gibraltar n. Melilla.
HET OOSTEN.
tot gevolg had, dat deze serie meer normaal
Tusschen haakjes zij hier medegedeeld dat vergadering op Woensdag 20 September, des Oldckerk, 15Sept v. v.
Carlsham n. Hamburg.
Ie klasse.
17
verliep en de verschillende renners hun krach- voor eenige weken in een vergadering der bakavonds 8 uur, in het gebouw „Concordia", Ouderkerk, Rott.-Japan, pass. 15 Sept. Gi
4—o j ten konden ontplooien.
Deventer: Go Aiiead—Ensched. Boys
kerspatroons het punt broodprijsverlaging, is Weespej-pletn 1, ter bespreking der voorbereibraltar.
2—l
I.jseiien kreeg na den start de kop en werfje besproken geworden, hetwelk echter geen
Enschedé: Enschedé—Quick
ding
van
de
T.
T.
O.
I.
Oostkerk,
Rott.-Japan, vert. 15 Sept. van Sin4—l gevolgd door Blekemolen, daarna Sawall en meerderheid heeft kunnen vinden.
jZwoUe: ZAC—Tiieole
gapore.
wedstrijden
bij
Storm als vierde. (Men houde
HET ZUIDEN.
Toen dan nu Houtman er werkelijk toe is
Obcron, 13 Sept. v Palermo n. Trapani.
1c klasse.
achter motoren er rekening mede, dat de overgegaan den broodprijs te verlagen, verPluto, 16 Sept. v. Vigo n. Villa Gatcia.
In
de
Warmoestrap
gevallen.
Van de
3—l plaatsing na den start van groote beteekenis wekte dit begrijpelijkerwijs consternatie in het
Tilburg: Willem lI—BW
de
ribPrinses
Juliaua, Amst. —Batavia, 17 Sept. te
trappen;
straat
viel
een
vrouw
van
met
Breda: NAC—DOSKO
2—o is. Hij die den kop weet te nemen, heeft daar- kamp der patroons, welke zich door deze maat- fractuur en
zij
opgeSouthampton.
werd
hoofdwond
groote
[Maastricht: MVV—Wilhelmina
op
3—2 mede direct een groot voordeel
zijn tegen- regel in hun woekerpractijken zagen belem- nomen in het Binnengasthuis.
Prins der Nederlanden, Amst.—Batavia, I)
standers, terwijl natuurlijk omgekeerd evenre- merd.
HET NOORDEN,
Sept. te Port Said.
Majubastraat
die
de
van
—Een
in
vrouw,
dig hij er het slechtst aan toe is, die achteraan
Toen bleek dat Houtman niet voor overleg
le klasse.
Prins
der Nederlanden, 14 Sept. v. Ncwyorl
gecomplide trappen gevallen was, werd met
2—l i zit; hij moetijmmers als zijn tegenstanders eerst met de patroonsbond te vinden was, besloot ceerde
Port au Price.
'Groningen: Velocitas—Achilles
n.
opgenomen
in
het
elleboogfractuur
passeeren voor hij één is).
men het op een andere manier aan te pakken.
Pollux, W.k. Afrika-A'dam, arriv. 13 Sept.
De volgorde na den start, hangt voor het
Als mijn inlichtingen juist zijn, en ik heb O. L. Vrouwegasthuis.
te Lagos.
grootste deel af van de wijze van starten van geen reden daaraan te twijfelen, dan heeft de
Een man, Roggeveen vert. 13 Sept. v. Brisbane n. Javi
in een politiebureau.
Zelfmoord
de gangmakers.
patroonsbond 40.000 uitgetrokken voor deze die in het politiebureau St. Pietershal was op- Radja arriv. te Hamburg v. Rott.
Onmiddellijk na den aanvang ontspint zich actie.
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN TE
gesloten, heeft zich door ophanging van het Randfontein, Z.-Afrika-Rott, arriv. 13 Sept
P. MOESKOPS WERELD-KAMPIOEN een strijd tusschen Sawall en Storm. Storm
Daarbij is zij uitgegaan van deze stelling. leven beroofd.
PARIJS.
te Kaapstad.
OP DEN KORTEN
moet trachten al zijn concurrenten te passee- Het publiek wil goedkoop brood. Welnu, zij
Rietfontein
Z.-Afrika—Rott., pass. 18 Sept
In
het
Onveiligheid in het Zuiderbad.
AFSTAND.
ren. Sawall die nu ook goed op dreef was en zal dit hebben.
Ouessant.
60
zijn
portefeuille
uit
Zuiderbad
is
iemand
f
LEON VAN DER STUIJFT WERELDKAMPIOEN bekend is om zn taaie verdediging, weet lanEn nu verkoopen de patroons in de KinkerSalland, Amst.—Buenos Ayres, 16 Sept. v.
ontvreemd.
gen tijd weerstand te bieden, totdat in de 44e buurt voor 12 cent.
ACHTER MOTOREN.
Bahia.
op
Door het
Paard en wagen te water.
Sommelsdijk, Rott.-Br.-Indië, pass 16 Sept,
Een ieder die. even verder denkt dan zijn
De Hollander P. Moeskops heeft gisteren | ronde Storm met een geweldigen aanval de 3e
neus lang is, zal begrijpen dat zoo men langs hol slaan van een aangespannen paard in de
Malta.
(Zondag) te Parijs voor de tweede maal het I piaats verovert. Hij gaat nu meteen op Blekemolen
af
om
plaats.
de
2e
Doch
ook
Blekie
dezen weg kan bereiken dat Houtman kapitu- Bentmckstraat geraakten paard en rijtuig in Soerakarta, Java—Rott., pass. 17 Sept. Perim
wereldkampioenschap voor den sprint ver- j
geeft niet zoo gauw toe en het duurt 20 ronden leert, oogenblikkelijk de broodprijs weer op het het water van de De Wittenkade. Het paard is Saturnus, A'dam-W.k. Afrika, pass. 13 Sept,
overd.
Storm ook hem met een onweerstaan- oude peil zal komen en men door zal gaan de door een agent en eenige burgers op het droge
voordat
Ouessant.
Bob Spears bleek zn ouden vorm nog niet i
gebracht, terwijl het rijtuig door het Qemeente- Saparoea Java-A'dam vert. 15 Sept. v. Coaanval passeert. Nu heeft Storm alleen arbeidersvrouwen duur te laten betalen.
voldoende te hebben teruggevonden, zoodat barenRosellen
voor zich. Aanval na aanval worDaarom moet men hier niet kijken naar het lijk reddingstoestel uit het water is gehaald.
lombo.
onze voorspelling van onlangs niet is uitge- nog
hem
op
den
door
Rosellen
doch
ondernomen,
oogenschijnlijke
voordeel, wat men bereikt door
Van de tram springen met den dood bekocht. Stentor, Bat.-Adam, arriv. 16 Sept. te Suez
kemen.
Duitschei', die momenteel in reusach- brood van 12 cent te koopen, doch moet men
In het Binnengasthuis is een 44-jarige vrouw Streefkerk, 17 Sept. v. Hamburg n. Rott.
De demi-finales werden gewonnen door j de snelle
conditie
verkeert
en
zich
tige
te
Amsterdam
de
hoewel
begrijpen
per
opgenomen,
dat
slot
van
die op het Muitplein van een mo- Tjerminal, Batavia—Rott., x 6Sept. v Padang
rekening
Moeskops, Spears en Degraeve.
Duitsche stayer heeft getoond, weet van deze geheele beweging een concurrentiestrijd is, torwagen vanlijn 4 sprong, en door den bij- Tjisondari arriv. 18 Sept. te Hong Kong v.
De finale had tot uitslag: 1. P. Moeskops, 2. I snelstewijken.
Een paar ronden voor het einde het in het belang is van de verbruikers, het wagen overreden werd. 's Middags is zij overgeen
Batavia.
Spears ('/2 lengte), 3. Degraeve (1 lengte).
Vondel, A'dam-Batavia, vret. 14 Sept. vau
P. Moeskops is dus opnieuw wereldkam- ! onderneemt Storm vanaf grooten afstand een brood te blijven halen bij de firma Houtman.
leden.
geweldigen aanval, hij liep al naast Rosellen,
Colombo.
Ik wil hiermee eindigen en verwijzen naar
pioen.
laat los, doch gelijkertijd moet ook Storm „Het Orgaan", vakblad van de Fed. van Fadeze
Vesta,
Amst.—Alexandrie, pass. 16 Sept. Gi
Het wereldkampioenschap achter motoren j loslaten en hiermede was zijn kansop de eerste brieksarbeiders enz.,
braltar.
geval
waaromtrent
dit
een
]
niet
serieus
zoogekomen
worden,
jaar
kan dit
plaats verkeken, want de bel luidt en Rosellen artikeltje zal verschijnen.
Vulcanus, Amst.—Algiers, pass. 17 Sept.
als men weet. De sterkste stayers der wereld I gaat 150 M. vóór Storm over de eindstreep.
Dungeness.
deelgenomen.
hebben er niet aan
NEDERL. STOOMVAARTLIJNEN.
Uitslag 1. Rosellen, 2. Storm, 150 M. achter,
Waterland
17 Sept. te Bremerhaven v. Roti
Hiermede willen wij natuurlijk niet bewe- ; 3 Blekemolen, 250 M. achter, 4. Sawall, 2750 NEDERL.
Almkerk, Australië-Rott, vert. 16 Sept. y. Zaanland, B. Ayres—A'dam, pass. 13 Sept
SCHEPEN
VOOR
SMYRNA.
geen
prestatie
mooie
is van den i M. achter.
ren, dat het
Antwerpen.
F. Noronha.
De directieVan de Kon. Ned. Stoomboot-Mij.
kleinen Belg L. v. d. Stijyft. Hij was van de j De totale stand na den eersten dag is thans:
Sept.
Adonis
te Beyrouth v. Alexandrie. Zeelandia, A'dam-B. Ayres, pass. 13 Sept
i
7
deelt
mede:
1
kampioenschap
stayers welke dan wel aan het
1. Rosellen 80 K.M., 2. Schlebaum 79.700 K.M.,
Oucsant.
Amsterdam, 17 Sept. te Hamburg v. Amst.
Volgens via
deelnamen, ontegenzeggelijk de sterkste.
Blekemolen 79.470 K.M., 4. Storm 78 K.M., ten, valt af te Griekenland ontvangen berich- Amersfoort, 15 Sept. v. Boston n. Montreal. Zcus , Amst.—Kopenhagen, pass. 17 Sept
3
leiden, dat de Nederlandsche
De uitslag was: 1. Léon v. d. Stuyft, 2. Sü- 5. Weiss 75.560 K.M., 6. Sawall 73.310 K.M.
Adam.
Brunsbuttel.
stoomschepen Deucalion en Stella, op 14 dezer Astyanax vert. 13 Sept. v. Batavia n.
ter ('/_ ban), 3. Ganay (l/2 baan).
Genua.
n.
nog
Sept.
Malaga
Er
nu
verreden
worden
moeten
3
series
vert.
v.
Ariadne
14
zijn
I
Smyrna
wereldkampioen.
vertrokken. De toestand in
BINNENLANDSCHE HAVENS.
Léon v. d. Stuyft
van 50 K.M 1. ieder. De zes stayers rijden weer van
Buitenzorg, R'dam-Bat. vert. 13 Sept. van
de stad is buitengewoon schrikwekkend.
Point
de
Galle.
elk 2 series.
IJMUIDEN. Aangek. 16 Sept: Zeehond sch
\ Bij de directie van de maatschapij is bericht
pass. 16 Sept.
Br.-Indië—Rott.,
Bovenkerk,
Oscarshamn; Soyus m.sch. Londen, n 11.Zij komen als volgt uit:
TWEEDAAGSCHE WEDSTRIJDEN OM
ingekomen, dat de leden van de firma, die haar
-burg (zie Scheepstijdingen); Vivien m.b.
Malta.
le serie: Sawall, Weiss, Schlebaum en Ble- te Smyrna vertegenwoordigt,
DEN ZILVEREN STADIONBEKER
in veiligheid zijn. Bandoeng,
dito; n. Elscneur (zie Scheepstijdingen);
Sept.
v.
Rott—Java,
kemolen;
17
Hamb.
Daar het "voorshands onmogelijk is in de BesoeW, Rott.—Java,
Eerste dag.
Sept. v. Port Said.
Loosdreclit s Newcastle; Barmoor s dito;
Storm en Schle- haven
Sawall,
Rosellen,
2e
serie:
17
van Smyrna te laden en te lossen, zal de
:t:e had tot waarschijnlijk be17 dito: Delfland s Huil; Jarrix s Goole;
Banka, Amst.—Java, 17 Sept. te Port Said.
voorloopig geen schaden voor laden Bengkalis,
K.N.S.M.
.lerseizoen een grooten twee- j baum;
I
Sept.
16
GiKenncmerland
s Rosario; Maasstroom s
pass.
serie:
BlekeRosellen,
Weiss,
Java—Amst.,
3e
Storm en
j of lossen daarheen zenden.
rijd uitgeschreven, welke reeds j molen.
Londen; Redstart s dito; Achilles s Hambraltar.
Alsnog bericht het ministerie van Buitenland:n mislukking beloofde te wcr- | Wegens den regen is de tweede wedstrijd
burg; Nicolaas s Newcastle; Betsy Anna
arriv. IS Sept. te Londen
Zaken, dat het stoomschip „Deucalion" Carmrathenshire
sceh
s dito; Orania s Buenos Ayres; Chingford
Glasgow.
Zondag
gehouden.
niet
van
Mytilene is vertrokken, terwijl de destiUe wedstrijd zou verreden worden Donder- j Hij
naar
Algiers.
s Archangel; Drechlstroom s Huil; RoSept.
Argostoli
n.
op
Donderdagnu verreden worden
natie van het stoomschip „Stella" onbekend is. Calypso, isSept. v.Barcelona v. Amst.
Oagavond 14 en Zondagmiddag 17 September, j avond zal
nan s Leith. 18 dito: Willy s Newcastle;
a.s., of geheel worden afgelast. Het laatCastor,
te
17
bij de aankondiging werd verder medegedeeld I ste lijkt ons onder deze omstandigheden het V/aarschijnlijk zijn de consul met de Holland- Ceylon, Rott.—Java,
Texelstroom s Swansea.
17 Sept. te Londen.
sche vluchtelingen aan boord.
tlat cie wedstrijd niet op punten zou worden |
Dardanus arriv. 13 Sept. te Liverpool van IJMUIDEN. Aangek. 18 Sept.: Carl O
punten.
overrijden
op
en
daarna
beste;
treden, doch dat hij tot winnaar zou worden
Kjellberg s Gothenburg; H. A. Nolze i
Vancouver.
Op den eersten dag werd het programma nog
"erl-laard, die den groö'tsten afstand had afge- aangevuld
KOERS VAN BUITENLANDSCH GELD Goentoer, 15 Sept. te Batavia v. Rott.
Bremen; L'lnvicta s Newcastle
paar
een
onbeteekenende
wedmet
legd. Deze bepaling is voor een wedstrijd atibr strijdjes.
15 Sept. 18 Sept. Gelria arriv. IS Sept. te B. Ayres v. Adam. Vertrokken 18" Sept.: Eduard Haubuss s
i 10-01 en, te verrijden in ecu aantal (ü) seSeaham.
Lenden
£ 1 = 11.43! 11.43* Grotius Java-A'dam vert. 15 Sept. v. Genua.
Koppelwedstrijd over 40 ronden (16 K.M.)
, gtwoonweg idioot. Want wat toch is het
0.17} Haarlem vert. 15 Sept. v. Liverpolo n. Havre NIEUWE WATERWEG. Aangek. 18 Sepl.:
Berlijn
Mark
profs;
Straat—-Bak100
0.171
gewonnen
voor
werd
door
=
ii. Bij wedstrijden achter motoren speeit
Irwell s Goole; Aroga Mendi s Rosario;
Parij 3 100 Franc 3*■== „ 19.67 19.50 Hermes vert. 14 Sept. y. Antofagasta naar
Kolpech vaak een groote rol. Door een lekken ker, met Anspach—Nankman als tweede,
Coquimbo.
Sir Ernest Cassel s Narvik; Shonga s
„
Brussel
IÓO
= » 18.57 18.40
derde, Bustraan—Höhle vierde en
band, maar vooral door motorpech raakt een v.les—Beets
Hamburg; Schokland s Newcastle; MidAfrika—-Amst., 15 Sept. y.
O.k.
Heemskerk,
■= „ 0.00
Weenen
100
Kronen
0.00
vijfde.
d.
800m—Hartog
als
renner vaak banen ver achter, ook als hij z'n
land s Kings Lynn.
„
New-York
Port
2.58}
1 Dollar "*<=
Said
Een wedstrijd voor amateurs over 6 K.M.
2.58 J
nstanders verre de baas is. Zoo kan dus I met
uitslag
had
tot
klassementen,
3
1.
Sluiter,
bij üert wedstrijd, waarvan Zaterdag het eerste I
re_Sj_B_a__E_ï3S£a
3. Hijzelendoorn en 4. Emous.
gedeelte verreden werd, door pech, of ook door j 7 p.; 2. Bremer;
Ten slotte moeten we nog vermelden, dat het
De uitlita, Englisch Songs, enz. enz.
Thédtre des Ambassadeurs.
DWARSKIJKER.
anücre oorzaak, een renner in één serie zoo- ! bezoek
aan de wedstrijden van Zaterdagmidis
van
den brochurehandpl;
gezelschap.
gave
Centraal.
Nieuwendijk.
Cinema
Reiffs
veel achter raken, dat alle kans voor hem ver- ! dag heel dunnetjes was. Het was alsof het puAFD. ZAAIER. Denkt aan
de organisat;e naar aanleiding
lederen dag: „Tanja of haar
Circus Scheveningen. 8 uur'„Vader verkeken is,, ook al wint hij het grootste ; bliek zich wilde wreken op
het afrekenen van de colporde
van
het stukje van p.g. H. Uw
Stadiondirectie,
riété.
drama.
verleden",
Russisch
al series.
die de wedstrijden Donderdagavond geheel tagenummers van
Jonge
plan
Diligentia.
Kunstavonden
is zeker ook doeltreffend,
Bioscoop.
-Ue
Scala
Intieme
Haarlemmerstr.
Bij puntentelling kan zulks echter nimmer in ongemotiveerd uitstelde tot Zaterdag.
Kameraad."
doch even duur. En ook op diï
„Wild
Amerikaansche
Circus.
je
„Of
Revuet
nooit
komt";
Oio mate ihet geval zijn. Juist bij een wedstrijd
Begrijpt je plioht tegenover
Het had Donderdag weliswaar een paar maal
terrein kunnen niet twee dingen
hoofdfilm: „De gevangenen, o
West".
zooals deze,, waar iedere renner 4 series moet een beetje geregend, doch om 6 uur klaarde de proletariërskinderen van
te gelijk Ondernomen worden.
van
Eric
€onti.
acten,
Dinsdag 19 Sept.:
v, is geen zuiverder uitslag als op punten het weer geheel op en het bleef den gehcelen Holland.
Royal.
brug
Cinema
der
„De
ienkbaar, waarbij de afgelegde afstand in j avond het prachtigste wedstrijd weer, wat men
Kon. Schouwburg. „De wedloop
Adm. De Jonge Kameraad,
zuchten", laatste weekj veri^diferj en tiaw
ning zou kunnen worden gebracht, als het zich denken kan. Het staat voor ons vast, en
met de schaduw".
Lombokstraat
Leiden.
61,
Dreadnoughts,
der: „The
Heerengracht.
„Woningal behaalde punten van twee renners ge- ieder ingewijde zal dat met ons eens zijn, dat
Theater
luchtakrobaten", en j,de 2
lijk is.
nood".
Dartonis,
het verloop van den wedstrijd achter motoren, Vergaderingen.
instrumentalisten".
HEEFT U STOF?
■
Maar niet alleen dat de pechvogel een kans- op Donderdag geheel anders zou zijn geweest,
Luxor Theater. „Wie is de man
<*
wedstrijd
rijden,
verg.
Icozen
C.P.
moet
ook voor deu' toeuit cel 19?"
Maakloon Heerencostuums f24
als nu het geval is en dat, en dit is het be- AMSTERDAM. H.H.
UTRECHT.
mwer gaai het interessante van den strijd langrijkste, de strijd vrij wat interessanter zou Hedenavond 8 uur precies,
Theater Tuschinsky.
„Het
.f 19
Sept.:
Dinsdag 19
verloren, als da pechvogel (eigenlijk volkomen j zijn geweest. Bovendien was de publieke be- in „Concordia", Weesper-lein.
De triumf van de
Jochie".
inbegrepen.
Alle
fournituren
Operette
„Graaf
Schouwburg.
ijpelijk) verder zich weinig aan deu strijd | langstelling, hoewel ook nog niet groot, toch in Agenda wintercampagne.
wereld.
graaf".
blijft
gen laat liggen en dus alle bijzorfdere in- ieder geval op Donderdag beter geweest als
Alleen gevestigd:
Theater Pathé. „R. P. 513,"
AMSTERDAM. Dinsdag 19
m-ing vermijdt. Had hij op punten gereden, op Zaterdag.
detectivedrama.
gCOMMEÜHSTRAM 15, bd Linnasüsstr
September, in Vriendenkring,
bleven immers zijn kansen gehandhaafd,
Bioscoop-Theater. „Theodora",
De Stadiondirectie heeft Donderdag getoond Wijnkoop over: Het Proces
Brievenbus
door in de andere series zich een goede piaats
ÏDagelijks geop. 8-V2, U-6uur
t- bevechten. Bij afstandberekening blijft hij j dat alle sportieve bedoelingen haar vreemd tegen de Soc.-Revolutionairen.
L.
wat erg laat,
te
Donderdags tot 8è uur.
Z.
Wel
HEDENAVOND:
zijn. Zij nam het standpunt in van louter za- kade, 3 uur nm. precies.
i' hopeloos gehandicapt,
niet?
|
inloopen
daar
het
Stadsschouwburg.
„Opvoedef
va i een aantal^banen, op tegenstanders, die kenman, een onreëel zakenman echter, die boZAANDAM. Huish. verg. C.P.
Flachsmann".
vendien nog een misrekening maakt. Laat zij er
pech versöhoond blijven
en overigens van verzekerd van zijn, dat bij verschillende trouwe Zaandam Dinsdagavond 8 uur,
inoeg gelijke kracht ziju, vrijwel uitgeslobezoekers, welke dikwijls veel kosten en moeite bij Zwart a/d. Dam. Zeer beROTTERDAM.
!
agenda. Geen lid ontlangrijke
den
wedtijdig
maken
voor
een
bezoek
aan
lederen Dag.
ervaring
De
van den eersten dag, belooft i strijd,
VOOZIET U DIRECT VAN EEN KAART.
breke.

Amsterdamsch Nieuws

SPORT.

,

.

(

----^

...

—

***

—

Wielrennen

—

’

—

—

—
Sche pstijdingen

'

.

’.

A^-___a__c_E^___g«_iic^rteii___i_________-E.

Mededeelingen.

—

—

—

iDemi-saisofls

. . .

—

E

door haar handelwijze verbittering is gebeschouwing te bevestigen.
wekt.
op
wedstrijd
Zaterdagmiddag
De
is sterk \ Zoodat we maar willen, zeggen, dat de financicjr cien wind beïnvloed geworden, met liet gecieele strop, welke deze twee-daagsche wedcic-i.j

volg, dat twee der o' mededingers zoo goed als j strijd naast zijn overige mislukking belooft te
geheel buiten gevecht zijn gesteld, terwijl de | worden, de Stadiondirectie geheel' rechtmatig
en dit, als om hetgeen j toekomt. Het geheel is een slechte propaganda
kansen van een derde
Wij hierboven'schreven, te bevestigen, is feite- j vcor de wielersport. Oorz-tak: kapitalistisch
ook nog zeer winstbejag.
lijk de snelste van het zestal
gering zijn.
j
r
|
Er werden verreden 3 series van 40 K.M.,
JUBILEUM „HERCULES”
waarbij iedere renner tweemaal in een serie ] Op 22 Sept. a.s. herdenkt de A.A.C: „Hercuvan vier uitkwam.
de dag waarop zij voor twintig jaar werd
De le serie bracht aan den start: Storm, ! les",
opgericht.
oawall, Weiss en Schlebaum;
belegt zij op 23
2e serie: Rosellen, Blekemolen, Weiss en | Ter gelegenheid hiervan gebouw
in
het
Oost-Indië
Sept.
een
feestavond
Schlebaum;
3e serie: Storm, Sawall, Rosellen en Bleke- "',(voorm. Watergraafsmeer), des avonds 8 uur,
voor leden, donateurs en genoodigden.
molen.
Bij den aanvang stond er een krachtige ;
ATHLETIEK.
«nnd, welke later Wel wat minderde, doch ook
STOCKHOLM,
16 Sept. Bij de internationale
'
overigens bleef aanhouden.
athletiek, welke hier in
wedstrijden
voor
lichte
We merkten onlangs re.eds op, dat de eene | het Stadion worden gehouden, hebben op den
renner veel meer den invloed van den wind ' derden dag de Fin Nurmi en de Zweed Lund;
Ondergaat, als de ander.
Zoo ook nu weer. Sawall, anders zeer snel, jgnli eenige belangrijke prestaties verricht.
een
nas nu niet in staat ook maar iets te prestee- : Nurmi vestigde over 5 K.M. hardloopen
afstand
af
te
nieuw
door
dezen
ren
wereldrecord
d.w.z. in de eerste serie. ■— Storm, ver- ! ■
sec. Ook
leggen
tijd
in
den
van
14
min.
35.3
stayer, wist de eerste ht
door een afstand van 3.Engelsche mijlen(4BlB)
der serie goe3 stand te houden, kreeg toen een ; " af
te leggen in 14 min, 13.4 sec, behaalde hij
op
kkkeïi voorband en moest overstappen
zijn ' een nieuw wereldrecord
(Tel.)
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Uitgaan
AMSTERDAM:
Eiken avond:

Plant. Schouwburg. „De meld
uit het Gouden Anker."
Holl. Schouwburg. „Ondergang
van Pompeji".
„Boemel-PeRozen-Theater.
trus"
Flora. „Ronde Ka".
Theater Carré, Specialiteiten.
Paleis voor Volksvlijt. „De

Vice-Admiraal".
Centraal Theater.

„Kaleidos-

coop".
Grand Theater. Eiken avond
„Baron von Haberniks".
Schouwb. Frascati. „Het Nachtboek van een Kinderjuffrouw"
Mille Colonnes. „Concert-Caba-

ret".

Apollo Theater, Haarl.dijk 82.
Eiken avond 8 u. „De vrouw
als Slachtoffer", Drama in 5
deelen. Optreden van Duo de
Ponty, Operaduetisten. Ernesto,

Het Wonderkind, Miss 01-

Casino. „Bezuiniging asjeblieft"
Gebouw v. Kunst en Wetensch,

„Variété.
Circus. „Dieve-meid".
Pschorr. „Variété",
Tivoli Schouwburg. „De tante
van Charlie".

Ooster-Theater. „Een gemengd

huwelijk".
Thalia-Theater. „Alexandra".
W. B. Theater. „Charfie Chaplin
en zijn Jochie".
Tivoli-Theaters. „Sir WUlian.
Ratel iff*.
Royal „Hamier.
uxorTheater. „Charlie .Chaplin
en zn Jochie
Nieuw Olympia. „De eed yaji
Stephan Huiler, laatste afd

inema

.

Dinsdag 19 Septf
Schouwburg. „Justitie".

"'"

wMy

aga

|ln „Handwerkers Vriendenkring". §f|

Op de vergadering in Handwerkers Vrien'M
I denkring Dinsdagavond zijn

W EC^HÜTEIB verkrijgbaar ü

Vergadering op DINS-1
Jvoor de26 Openbare
JDAG SEPTEMBER in CASINO, waar|
|v. RAVESTEMH spreekt!

hef
„De
iover:

Habije Oosten." |

C. P\ afd. Amsterdam.

Scala. „Europa ShimmyY'.
Cabaret Artistique. „Soiree VaLoye".

'

Oorlog in

's-ÖRAVENHAGE
lederen dag:

riée.
frincesse-Schouwburg,

Il

1'

VOORZIET ü DIRECT VAN EEN KAART.

