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He JAASeAW

Een doofpot?
Mr. H. P- Marchant schrijn iv Vr a-

gen dcs Tij ds (v- d.) over het bij
de behandeling van do Kaas-interpellatie
in de Tweede Kamer besproken geschil
tusschen de ministers van landbouwon
financiën on over de geheele distributie-
en in- en uitvoerpolitiek, waarin het
geschil z-i. zijn diepen grond heelt. Hij
dringt op een parlementaire enquête aan:

Om achter de waarheid te komen is
een rustig veelzijdig onderzoek noodig
en ontstentenis van alle vooringenomen-
heid. Er is geen artikel" te noemen,
behalve de kaas, ijzer, cement, wol
kolen, neem wat gij wiit, of de oorlogs-
geschiedenis ervan is zoodanig en scóne
te zetten, dat de bedenkelijkste conclusie
voor de hand ligt. Verneemt men daar-
entegen de geheele waarheid, dan is in
den regel de loop van zaken a-thans*
verklaarbaar. Doch men 'aat het veelal
liever bij eenzijdige voorlichting, om dan
met verbazing uit 1e roepon: hoe is
het mogelijk 1 wat zou een ander het
veel beter doen 1

Het spreekt vanzelf, dat een parle-
mentair debat, hoo degelijk ook, niet
geschikt is om in deze dingenklaarheid
te brengen Wanneer een lid zijn ver-
zamelde gegevens heeft uitgestald, ant-
woordt de minister. Dan zal men weder
over nieuwe gegevens moeten beschikken
om hem te weerleggen. Zoo komt men
niet vorder Men kan alleen recht doen
op alle stukken. Men zal dan niet spoedig
vau ieder do verantwoorde') 4;hcfl kun-
nen en, doch het kan niet
anders. Daarom schijnt er geen andere
uitweg to zijn dan een parlementaire
oujnête.

pjp weet, dat bij de a.t--. bespreking
in do Kamer van Posthuma's bogrooting
hoogstwaarschijnlijk zoowel de Vrijzin-
nig-democratische ais do fractie der Ar-
beiderspartij, onder aanvoering van hun
leiders Mr. Marchant en Mr. " Troelstra
een gezamenlijk offensief te^Vn den
levensniidcielenuY'cie.'or zullen beginnen.

De verbroedering tusschen deze beide
fracties, die de hoop koesteren om het
met de a.s. algemceno verkiezingen tot
regeeriugspartij to brengen on samen
rechtstreeks hot roer van den Neder-
landschen Staat te grijpen, is in den
laatsten tijd steeds nauwer geworden-
Symbool en symptoom daarvan is 0.a.,
dat do heeren zelfs in den Amsterdam-
-chen Raad, waar ze tot nog toe om
de gunst en recommandatie der gemeen-
te-werklieden, ambtenaren enz., elkaar
voortdurend als hanen bekamplen, thans
tot een gemeenschappelijk optreden zijn
gekomen.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de
parlementaire leider der vrijzinnig-demo-
craten, een even bekrompen staatsman-
netje in zijn soort als Mr. Troelstra,
en die gedurende de afgeloopen jaren
precies evenzeer het Posthuma-wanbe-
hoer beeft gesteund als de Arbeiders-

j-fTactJe, thans het oogenblik geko-
men acht om net als Mr. Troelstra te-
gen Posthuma front te m-aken.

Het oordcel der kiezers nadert 'met
rasache schreden.

Hij schijnt er nu dit op gevonden te
hebben, dat een " parlementaire enquête
betreffende de geheele distributie enuif-
voerpolit'ek oen middel zou zijn om de
groote ontevredenheid over het heete
„beleid" van Posthuma-Cort te sussen
en tegelijker. ijd Posthuma eu Cort .—
want do laatste Is evengoed! verantwoor-
delijk voor heel do „economische" po-
litiek — opnieuw te behoeden voor een
motie van afkeuring-

Wij waarschuwen van te voren voor
de waardeloosheid van dit spel.

l weet, dat Posthuma geruimen tijd
geleden een parlementaire enquête over
éen onderdeel van het wanbeheer, na-
melijk de graan-manipuLv.iop, heeft ge-
weigerd en dat de Eerste Kamer hem
toen gedwongen heeft tot het instellen
van een Commissie van Onderzoek, die

was tlan een surrogaat van een
werkelijke Enquête-commissie.

Thans, enkele maanden voor de al-
gemcone verkiezingen, zou de instelling
van oen parlementaire Enquête-Commis-
sie, (tic onderzoek zou moeten doen
aaar het geheel der distributie-en der
In- en uitvoerpolitiek, niet.? anders zijn
don hot openen vaa een reusachtigejn
doofpot.

Dit Parlement staat direct en indirect
mede-schuldig aan heel deze politiek.
Ernstige verwijten van corruptie zijn
geslingerd tegen zijn leden. Het groot-

aio deel van do 1.00 heeren ,— de vrij-
zinnig-democraten en Arbeiderspartiiexs
niet in de laatste plaats ,—, zijn per-
soonlijk gecompromitteerd door hun
mede-veraniwoordelijkheid voor de ge-

I nomen maatregelen, waardoor zij per-
i üoonlijk mede-plichtig zijn aan het wan-
' beheer van .de laatste jaren.

Reeds hierom mist het huidige Parle-
ment, dat bovendiea den. rochtsbodem .
waarop het stond, zelf. heeft weggenomen,
moreel gesproken het recht van Enquête,
een van de hoogste rechte», dte een
Parlement kan uitoefenen.

Een thans ingestelde Commissie zou
natuurlijk onmogelijk ia de enkele maan-
den, die er nog resten vóór de ver-
kiezingen plaats vinden, met haar taak
gereed kunnen komou. De stof, die zii,
zou moeten bewerken, is reusachtig.

V óór zij dus met haar arbeid gereed
zo 1 zijn, zouden de algenieene verkie-. zingen plaats vWiden, vraarbij voor een
groot deel dezelfde leden candidaatzijn,
die wellicht door den uitslag vm. liet

xonderzoek der Commissie onmogelijk alg
afgevaardigden zouden blijken.

Wij verklaren dus van- te voren: in-
dien de' huidige Tweede Kamer thans,
in dit stadium, eea Commissie van En-
quête over het Posthuma-bewind instelt,
te dit bedrog en anders niet.

v. R.

Het Duitsche en het
Engelsche Imperialisme.

II (Slot.)
Aïs "Engeland eu de VereenigdeStaten

winnen, zoodat zij de vredesvoorwaar-
den kunnen dteieeren, dan worden aan
Duitschiand ,Klzas-I.otharingen, Pruisisch
Polen en al zijn koloniën ontnomen!en
misschien ■ ook nog wel Duitsch grond-
gebied lot den Rijn. Oostenrijk wordt
verscheurd. Polen krijgt een deel van
Pruisen^ en Galicië. Do Balkan komt
ondor Engelsche leiding. Turkije wordt
verdeeld. Bovendien wordt aan "Duitsch-
land onder den «aam van schadeloos-
stelling een enorme oorlopsschatrfng, in
jaarlijksche termijnen over een groolo
rij jaren te betalen, opgelegd, ca
vloot wordt duurzaam tot op zeer kloine.
sterkte verminderd. Helgtfland wordt een
Engelsche vesting. Door het verlies der
mijnon in Lotharingen wordt het ook
zeer verzwakt. Duitschland en Oosten-
rijk zijn dan voorloopig tegenover
Engeland-Amerika machteloos.

Maar ook Eusland zal in langen tijd
door binnenlandüche strijd en ontwik-
keling en door zijn schuldenlast niet
veel beteekenen. De Vereenigde Staten
zulten dan grooter invloed krijgen.

' Frankrijk en Italië krijgen flinkedoelen van ac j,Uit, Franj^ vooral
gaat zich door de herwonnen mijnen
zeer ontwikkelen,- maar beide staten
zijn toch niet sterk genoeg om tegenEngeland 'en dc Vereenigde Staten op
to kunnen.

Bhjven over deze twee en Japan.
Wat men met Japan doet. kan men

nog zien. Maakt het te groote aan-spraken op China, Nederiaiidsch Indië,
enz., dan breekt men eijn macht. Deontzaglijke vloot van Engeland (in <'enoorlog bijna verdubbeld) met denieuwe
vloot der vereenigde Staten beheer--chen
alles.

Wij onderstellen hier dat do twee
bondgenooten samen blijven. Hun kapi-
taalsbelangen zjja tijdens den oorlog
reeds zeer sterk versmolten, en het ligt
voorlooptg zeker in hun voordeel surnen
te blijven.

Wat te dan het lot der wsreU ?
De Vereenigde Staten en -ingeland

zulten allc3 doen om te maken, dat geert!
enkele staat meer tot groote ma ht komt.

Om alles te beheersciien, of uit te
zuigen, zullen zij allen zwak aion te
houder,.

In den tijd datDuitschland en Rusland
nog zwak zijn, zullen zij zteh meester
maken van de voornaamste markten

In Europa zullen Frankrijk, Italië
en de kleine landen hun volgelingen
zijn. In Amerika de Mi-Hen- en Zuid-
Amerikaanscho Staten.

Het zal zijn alsof twoe kclzius voor-
c vcingen. In een optocht en hun va-
zallen volgen hen.

Bij allo politieke geschil'ea in Europa
en Amerika zullen zij den een tegen
den ander uitspelen, zóó, dat alten zwak
blijven- Evenals Engeland in het verleden
(om te zwijgen van zijn vele verove-
ringen en wreedheden) Rusland, Turkije,
de Balkan-staten, Klein-Azië, "«'Egypte,
Perzië. Indië, China, dus het geheele

nabije en verre Oosten niet tot zelf-
standigheid' en macht liet. Komen, zwak
■hield om cc of tegen elkaar uit te spelen
ot uit te zuigen, zoo zullen Engeland
en de Vereenigde Staten het dan doen met
Duitschland, Rusland, Ooslenrijk-Hon-
garije, Turkije, den Balkan. In Amerika
met Mexico, Brazilië, Peru, Uruguay,
enz. Ekonomisch zullen zij trachten,
Europa afhankelijk ie maken van het
Amerikaansch-Engelsch "kapitaal. Vooral
Rusland zullen zij daarmee overstroo-
meiï. Overal zullen zij filialen van hun
Trusts, hun Banken, ■" hun Reederijen
grondvesten, en, waar het natuurlijk niet
gelukken zal, de Europe^che to ver-
nietigen maar zij door do verzwakking
van Duitschland toch ver zullen komen,
zullen zij ze tot samensuirelling dwingen,
in hu n voordeel omdat zij do zeeën
en de overzoesoho markten overheersch-
tcn.

En Afrika en Azië zulten dienen alsuitbuitingsgpbied zoo goetl ate alteen
voor hen beide. Vooral ook China- Ge-
deeltelijk boheerschen .zij deze gebieden,
zelf, gedeeltef-jk inheemache despoten la
hun soldij.-

Terwijl Duitschland door piin etri'il
tegen een overmacht ton minste nog
gedwongen was om Oostenrijk, Turkije,
den Balkan, Kiein-Aziè", nog andere
staten wellicht, sterk te maken, te om-
wikkelen, moeien Engeland en Amerika
dit juist niet doen, omdat tij een mono-

hebben en dus niet bedreigd wilten
worden.

Dan ontstaat er esn Europa waar,
in het Centrum, de I ut van hel
vasteland, de eenige iiie leger»
Engeland en de Vereenigde _ Staten kon
wedijveren, dio strijden kon, politiek
on voor een deel ook ekonoiniach, iagebroken? en do reet uit voor str ij d
te kleme of voorloopig te zwakke Handen
beslaat, ot lo machtelooze en met elkaar
twi-iiende deden is verscheurd. Een, met
uitzondering van Engeland, machteloos'
Europa dus.

De politieke strijd der naties, eenhoofdfaklor voor de vooruitgang van
het kapitalisme, is dan uitgeschakeld-

In Midden en Zuid-Amerika een
dergelijke toestand.

En de kans op eigen machtige ont-
on zelfstandigheid van Ktein-

Aziö, Mesopotamië, Arabic', Egypte, Per-
zU", ladië, China, enz. i.^ 't oor eenlangen tijd verdwenen.

Maar omdat de Vereen"gde Staten,
Engeland en Japan elkaar toch niet
vertrouwen, en bovendien Frankrijk enItalië toch sterke machten zin, en Rus-
land en Duitschland zeker weer groeien
en zich herstellen, en er dus altijd ge-
weldige coalities te vreezen zün* blijft
men zich wapenen uit alle macht.

Dat ia het Wereld-verbond der Volken
■int Engeland en de Vereenigde Staten
willen, en waarvoor Wilson on Asqi-Ui
propaganda maken, waarin Duitschland
als het eenmaal demokratisch is, danook een plaats mag nemea!

Het is waar, do Duitsche geest, do
lago brutaliteit, betracht dan niet, het

chtige Duitsche Imperialisme is
machteloos geworden.

Maar in plaats daarvan is gekomen
liet machtig Engelseh-Amerikaanseho
Monopolie^ waardoor een groot deel der
wereld tot stilstand, en bijna de geheelo
wereld lot onderworpenheid is gebracht,
en zijn geest ïs do beestachtige ruwheid
en do corrnptheld van hot Amerikaan-
sche kapitalisme, vermengd met. de ver-
fijnde uifzuigïng van het Engelsche, diohet slachtoffer krachteloos maakt. En
van beido de huichelarij en de valsche
demokraüe.

En wat zullen hiervan de gevolgen
zijn voor het internationaleproletariaat?
De Amerlkaansch Engelsche banken enAmerikaansch-Engelsche Truste zullen do
wereld behcerscheu. Om daartegen te
concurrecren zal voor de andere landen
moeilijk zijn, zij zullen zich dikwijls
moeten onderwerpen,. De strijd van liet
proletariaat zal dus zijn zwaar, haast
onmogelijk wordon tegen het Monopolio
eter Wereldtrusts-

Maar het Amerikaansch-Engelsch ka-
pitaal zal, zoonis het Engelsche deed,
een deel van het proletariaat omkoopen
tegen het andere. Het zal dit maken
tot het beier betaalde, honger georgani-
seerde, ontwikkelde proletariaat. Tot de
goed gevoede, goed gokleede, goed ge-
huisveste, goed afgerichte benden en,
bloedhonden tegen het overig proletari-
aat — en tegen de zwakke volken — i
waarop bet in ziin strijd tegen do arme I

proietariërs en de zwakke volken altijd
rekenen kan. Zulk een leger huurlingen
zal het maken in alle landen. Het | zal
dit kunnen, want het heeft hot Monouo-
lio, nu Duitschland -viel. En het zal de
„unêkilled", de slecht gevoede, de slecht
betaalde, de slecht gehuisveste, deellen-
digen, de armen kunnen onderdrukken
zooveel het wil. En dat zal de groote
massa zij'»

Bovendien zal ook nu het proletari-
aat verdrukt worden onder het tnilita-
rlrma.

Dat heet dan de Wereldvrede van het
Amerakaansch-Engclsck- Imperialisme. En.
dat is hef waarvoor de bourgeoisiovan
de neutrale, ja van alle landen, zoo ia
verrukking komt.

Maar ten slotte zal de oorlog toch
losbarsten. Want Duitschland herstelt
zich en Rusland komt op en China laat
zich op den duur niet onder het juk
houden J)e. wereld verdraagt op den
duur niet, kan niet lang, verdragen de
opperheerschappij van het Amerikaansch-
Engeiech kapitaal, daarvoor is het ka-
pitaal nog lang niet internationaal ge
noeg, zijn de ia exploitearen landennog
lo groot, zijn de mogelijkhedentot eigen
ontwikkeling en zelfstandigheid nog .t©
vele, zijn ook de wrijvingsvlakken
nog to aanzienlijk. Nieuwe coalities vor-
men zich tegen Engeland, tegen de Ver-
eenigde Staten, en het proletariaat der
wereld wordt toch weer in een blocd-

j - cstort en voor een groot deel ver-
moord.

ziin du» de gevolgen, als zijhun
voorwaarden kunnen stellen, van de
overwinning van het Duitsche en van
het Engelsch-Amerikaansche Imperialis-
me.

Aan de eene zijde: DuiUchland op-
permachtig in Europa, met Duitsch-niili-
tair despotisme overal, en binnon korten,
tijd den tweeden nog vrceaelijker we-
reldoorlog.

Aan de andere zijde: Engeland en de
Vereenigdo Staten oppermachtig in de
werelo, net onderw rponheid, ofkrach-
teloosheid en stilstand overal. En toch
militarisme, ca na een lijd een nieuw
bloedbad.

Komt de oorlog niet tot een werke-
lijke beslissing, dan moet de geheele
strijd des to eer uitgev oohten. Dan ont-
staan er twee volkenbonden tegen ei-
kaar. Deze afloop ia nog altijd het waar-
schijnlijkst. En voor die twee bonden
makeu eigenlijk voo Kuhlmann, Wilson
ca Asquith propaganda. Het geheele
streven van Duitschland is een bond
van het vasteland van Europa legen
Engeland, het geheele streven van Ame-
rika en Engeland, als zij Duitschland
niet kunnen slaan, een bond tegen
Duitschland te vormen.

Dus van beide kanten: Onderwerping
van bet Proletariaat derWereld, en Slach-
ting van het Proletariaat der Wereld

Kiest Proietariërs ! Beide Machten lok-
ten u met hun Wereldbond vanVplkea.
Beide zeggen: zij zijn niet Imperialis-
tisch, maar wel de ander ! ! Maar bel-
do Ledreigen u inderdaad met onder-
werping eu ondergang 11!

Als men het Proletariaat vraagt:
Wat hebt gij liever, het despolisme.de

iliciil eu het bloedbad van het
Duttsche Imperialisme, of do beo
tgkeid van het Amerikaansche vermengd
met de verfijnde uitzuiging van hetEn-
gelsche, waarna het bloedbad toch ook
komt, daa most het Proletariaat der
Wereld antwoorden: Ik weet hei niet.

De gevolgen vaa beide zijn evea
vreeselijk."

Zoo Is het
liet Duitsche en het Engeisch-Ameri-

kaansche Imperialisme zijn inderdaad
even vreeselijk voor het Proletariaat.

Elk nationaal, en dus het geheele in-
ternatonale proletariaat moet beide even-
zeer bestrijden.

Het proletariaat van alle landen moet
zich vereenigen om heide te vernietigen.

Er moet een Internationale gevormd
wordon die en "het Duitsche Vorbond
van Europa èn den Wereldbond van
Amerika-Eageland, hetzij dio dan dc we-
reld omvat of tegen Duitschland gericht
is, bestrijdt.

Evenals Jn alle landen in de binnen-
landsohe politiek door het Imperialisme
de grenzen tusschen de partijen Klori*

kaal en "Liberaal, , Conservatief n Dak
mokraat zijn weggevallen voor het na»
tionaal strijdende Proletariaat en ei
slechts ééa Imperialistische massa l3(
zoo moet in' de internationale politiek hef
internationale proletariaat geen onder
scheid maken tusschen dit o£ dat In»
perialisme.'

De Niéuwe -Internationale moet beióy
tegelijk, het Imperialisme vaa allen, hè*strijden en vernietigem

Het Is de taak der S-D. P-, die, me!
de Maximalisten, al deze dingen hel
eerst heeft ingezien, en die als eerstt
van alle partijen der wereld de gek
heel e Imperialistische bourgeoisie, ön;
haar Imperialisme heeft bekampt, om oot
men vóór te gaan.
la deze tak'iek tegen belde ImperiaH*

E. Gorter.

Een revolutionaire ver-
gadering te Amsterdam.
Maandagmiddag werd in Handwe»

kers Vriendenkring een sterk bezochte
vergadering gehouden van werkloozen
en vrouwen, belegd door het Plaatselijk
Revolutionair Comité, om te protesteeren
tegen de duurte, de slechte kwaliteit
der distributie-artikelen en tegen het
feit, dat nog geen algeheel uitvoerver-
bod is uitgevaardigd. Velen moesten we<
gens plaatsgebrek terug. De sterke po-
litiemachttrad provoceerend op,terwijl d£
militairen in de kazerne gekonsigneerd
waren.

De vergadering werd gepresideerd
door mej. Deurhof, die mededeelde, dat
de monier- en metaalbewerkers, werk*
zaam bij de in aanbouw zijnde vuil'
verbranding, als bewijs van sympathie
het werk hadden neergelegd.

Mej. v. Zelm laakte de houding de»
democratische gemeentebesturen, iTi het
bijzonder dat van Amsterdam.

De huidige distributie-maatiegelen
noemde spreekster lapwerk, waarbij ons
volk wordt ondervoed. Wat zou kun-
nen dienen om het gebrek aan eiwitten
en vetten aan te vullen, gaat nog over
de grens. Daarom wordt geëischt een
onmiddellijk uitvoerverbod en beschik-
baarstelling van voldoende levenmid-
delen voor de arbeidersklasse.

Wijnkoop wenschte niet, dat men met
de borsten tegenover de politie gaat
staan, waardoor deze wild en woest
wordt, maar men moer naar huis gaan
en het wapen aangrijpen: de staking.
Het wekt Wijnkoop's verwondering, dat,
na wat verleden week is gebeurd, men
niet massaal het werk heeft neergelegd.
Spreker wijst op de algemeene staking
in Weenen en zegt, dat het hier ook
zoo gaan moet. Hij prijst de houding
der stakende werklieden, waarvan de
voorzitster gewag maakte en wekt allen
op, dit voorbeeld te volgen. Het moet
niet van de leiders komen, maar de
arbeiders moeten het initiatief nemen.

En het doel van zulk een staking
moet zijn: stopzetting van allen uit-
voer. De machthebbers zeggen wel, dat
uitvoer noodig is, om wat anders in te
roeren, maar het is een groote leugen.
Er is goud genoeg, om wat we noodig
hebben, te betalen. Om hun doel te
bereiken, zullen de arbeiders alle mid-
del e n te baat moeten nemen. En de
vrouwen moeten niet achterblijven, maar
hun mahnen aansporen om tot Tleze
daad over te gaan.

Scherp hekelt spreker de overheids-
zorg voor de volksklasse. Met afschu-
welijk cynisme wordt het eten in de
Centrale keukens bereid en dat er nog
zooveel arbeiders heengaan, bewijst de
groote armoede die er heerseht.

Ten slotte voert nog Kitsz hef woord
over de gas-moeilijkheden te Ams)e/:
fem. Hij wijst erop, dat « "Jja^J
middel is op het moment: de SI AKINU,

«dat de arbeiders te Amsterdam daar-
! over deze week zullen beraadslagen.
Dan kan en zal op een der dagen in
de volgende week de staking te Am-
sterdam uitbreken.

Hopen wij slechts dat deze komenen
staking niet slechts te Amsterdam ge-
schiede, maar op mèèr plaatsen in om
land.



Posthuma's jongsteHonger-ukase en wat „HetLiegy” er van zegt.
- Pc Memorie van Antwoord
ep het \ ooïlocpig Verslag inzake het

iistributie-ontwerp is het sterk-
-Jcl van het de hongerpolitiek

van den 'tevensmiddeteu-diktator beheer-
de boeren-cynisme en van boeren-

I hot Nederlandsche volk
tot nu toe heeft beleefd.

Cynisch en sluw, omdat ten eerste de
:.<I van systematische uithongering

en langzame physleke ontkrachting door
rantsoeacering, vervalsching en vergif-
tiging vaa levensmiddelea het proletari-
aat als een bevredigende stand van za-
ken voor oogen wordt gehoudea.

En ten tweede, omdat de boer Pos-
thuma in tegenstelling daarmee datzelfde
proletariaat den honger van den vol-
yenden winter 1918-19 als een schrik-
beeld gelieft te vertoonen.

Begrijpt men deze spekulatie op de
ild, de slaafschheid en ■de versuf-

fing, veji ke'. proletariaat ? Te midden
van zijn ellende, bij zijn leege brood-
kast en ziju kouden haard, met zijn
weeë maag ca zijn bclapte plunje zal
het berusten en blijven dragen ca Ver-
dragen, ate het maar begrijpt, dat dit
alles nog weelde is, bij wat later ko-
men kan, als do oorlog mocht voort-
duren Ea als daa dat lamlendige volk
zich weer een 'jaar lang heelt laten,
trappen ca uithongeren, de bende van
0. W.-ers, financiers, groote boeren en
exporteurs zich heeft laten verrijken ■

daa kan Posthuma ol een ander vau
Corts kornuiten het volgend jaar de-
zelfde truc weer uithalen. En zoo be-
reikt de bourgeoisie dan uitstekendhaar
doel, door cynisme en sluwheid de mas-
sa langzaam en geleidelijk fysiek en
geestelijk naar beneden te trappen, ten
ïato van het met Duitschland verbon-
ea imperialistische Hollandsche kapitaal.
Dat is de waarheid, en menoordeele

iver de juistheid dezer konklusie.
Hoogetwaarsehijnhjk, schrijft Posthu-

na, zulten er aardappelen genoeg ziin,
tl zal men dan ook weer witvleezige
moeten eten. En ook dit zal niet noo-
lig zijn, wanneer uit een onderzoek
dijkt, dat de boeren meer aardappelen
lebbeu dan ac opgaven.

Dat beteekent dus het volgende Daar
Ie arbeiders allang weer bezig «"ja, het
saaTdappelen"-vuil vaa verleden jaar te
«likken, is "Posthuma's praatje vaneen
mderzoek een smoesje, om te beman-
«len, dat hij onze aardappelen, het volks-
voedsel, arweetr aan Duitschland heeft
versjacherd !

Posthuma moet zeil erkennen, dat.
Indien de moeilijkheden met Amerika,
Foortdurea, het brood binnenkort nog
jchaarftcher en slechter zal worden.

Dat beteekent het volgende, m.l. dat
ama's verzekering, dat het brood-

tantsoen tot den zomer verzekerd was,
atets minder was dan een teugen en dat
tio moeilijkheden met Anneriüa, waar-
ran niemand anders dan de regeering
van Poéthuxna en de zijnen do schuld

t, de arbeidersklasse weldra vol-
i gebrek zullen doen lijden aan

wat men_ nog brood noemt,
-" iie. al lang niet meer is.

dan komt Posthuma niet zijn- truc.
chrijfl 0.a.:

Is er, afgezien van het brood, geen
oorzaaa. om de eerstvolgende maanden,
wat boreft de voeding, niet groote zorg

loet te zien, zoo zij er toch de
aandacht op gevesügt, dat bij het voort-
duren van de krisis de toestand uiterst

dreigt te worden.
Het st.ti.aan vim de varkensmeetetrij

■ onvoldoende vetprodulAie' van het
rund moeten op ven duur ook hier telande (ot vetnood leiden.

bodem, metbetrekking tot welken
qü reeds eenige jaren roofbouw is ge-

l, begint meer en meer blijk ten, dat de noodige kunstmesutaïenDuibreken. En hoezeer ook in velestre-
i-cn de aansporing tot scheuren vanad bij den landbouw een gewillig
oor vindt, zoo is, mede wijl gescheurd
land liet eerste jaar slechts voor een
gtring gedeelie geschikt is voor ver-
bouw van voor menschelijk gobrufk be-
stemd graan, in geeneri deele te var-

en dat de produktie van brood-
korea voldoende zal zijn voor de be-

n gedurende het volgend oog6t-
De bebouwde oppervlakte moge

vermeerderen, de opbrengst houdt metdio vermeerdering geen gelijken tred.
Wienovereenkomstlg zal ook de' produk-
tie per eenheid van andere voedingß-

'en als gevolg van toenemende bo-demuitputting dalen; in verband hier-
bij niet zonder zorg gewag ge-

: van de opbrengst van der. aard-
igst 1918. Waar ook allengs de

Voorraden van z-g- aanvullende voe-
rtiddelen uitgeput raken, zaldebe-

ntede vertrouwd noe-
laken, dat, zoo niet in de naaste

ifa in don volgenden
buitengewoon groote ontberingen

nan,

n deze listige epekulaüe
die, herhalen wij, geen ander doel

op dit oogenblik, dan de
in de e.ilende van dit oogen*

blik te doen berusten, konstateeren wij,
dat er ten gevolge van de onvoldoende,

;neele bemesting, het verslingeren
o.a. -. \n de massa's kostbare natuurlij-
ke meststoffen, de verwaarloozing van
den landbouw dus door de ellendige,
kortzichtige en bekrompen duitenplaterij
der Hollandsche bourgeoisie reeds vóór
3en oorlog, èn dóór den schandaligen
Roofbouw ten bate van den export naar
Duitschland gedurende den oorlog, de
velt-» Hoilandache bodem voor een goedI

deel uitgeput is. Maar vooral konsta-
teefen .wij, dal, indien het scheuren van
grasland ten behoeve van eigen brood-
Voorziening nu, na 3K jaar, nietmeer
de resultaten belooft, die vroeger kon-
den worden verwacht, de schuld van dit
verschijnsel bij niemand ligt dan bij de
regeerings-bende van Posthuma c.s., mits-
gaders de bij haar politiek belangheb-
bende . groepen, die nu al weer
hun eigen rampen en misda-
den tot voorwendsel nemen
om weer opnieuw na' te laten,
wat te dezen opzichte althans
nog gedaan zou kunnen wor-
den.

He* blad der Arbeiderspartij, die,naar
men weet, einds kort den schijn aan-
neemt, om de oppositie in haar eigen
rijen weer eens bij den neus teacmen,
alsoi zij Posthuma wil doem vallea ,—
als zij dat kon — het brave orgaan dier
partij dan knikt bij dit gedeeltevan Pos-
thuma'a antwoord ja en amen, en uit
geen syllabe vaa kritiek.

Maar waarbij denkt men, dat het or-
gaan als kritick-simulant gaat optreden?
Men raadt het niet ! Niet ten opzichte
van het ontbreken vaa aardappelen, van
brood, van rijst en havermout, van
gort, bloem en meel, van peulvruchten
ca vet. Maar we1..,, tea opzichte vanhet staken der vleeschdistributie!

Het is ook in ntet-arbeiderekringen al-
gemeen bekend, dat, voor zoover het
proletariaat vleeschwaren ooasumeert —ca wij hebben hier het oog niet op
enkele bevoorrechte groepen, maar op
de groote ontberende massa, — spek
en worst eet, en geen rundvleesch. Het
is eveneens beleend, dat het geknoei bij
de worstfabrikage, het verwerken en
varkoopea tegen duren prijs vaa aller-,
lei minderwaardigea rommel la denvorm
vau worst, gedurende den oorlog spe-
ciaal hier te lande schrikbarende vor-
men heeft aangenomen. Weln», Posthu-
ma gaat aan het nobele bedrijf der hee-
ren Worstfabrikanten een nieuwevlucht
ca nieuwe oorlogewinsten verschaf.'ca :wekelijks zullea voortaaa 50.000 K..G.
varkensvleesch en 450.000 K.G. rund-
vleesch koor de worstfabricage worden
bestemd. Ook voor dezen nieuwen vrij-
brief voor het knoeien met en, hetver-
valsenen van het volksvoedsel heeft het
blad der A P. geen woord vankritiek.
Maar... nu, tengevolge van dea rund-
vee* ca vleeschuitvoer naar Duitschlandhet rundvleesch ontbreekt en zeiis voor
den kleinen burger en ambtenaar onbe-
reikbaar geworden is, nu voor het pro-
letariaat zelfs de worst, gelijk vroeger
het rundvleesch, zoo goed als nie: meer
te betalen is, nu komt het brave papierder sociaal-patriotten ca Poathuma-lakei-
en voor de galerij wat kabaal simulee-
ren, En dat op de volgende manier:

Er k dus geen sprake vaa, dat als
het met de broodvoorzlening slecht gaat,
ca do^ aardappelen worden aUeng-e on-
eetbaar, op oen aanvulling dter voeding
met ©en behoorlijk portie vleesch kan
worden gerekend, iiet zou vee! ie duur
zijn ! Hierover zijn wij nog niet uitge-
praat; v maar heden laten wij het bij de
opmerking, dat de afkeervan rundvleesch-
distributie, het onthoudingedogma dat don
minister nog altijd partea speelt, de vor-
ming van een fSnko vleeachresorve in
den herfst heeft verijdeld. Toen heeft de
regeering met het vleesch laten morsen,
met het vleesch en met den veestapel.
Nu is het vleesch duur; en het zal aog
lang duur blijven; het zal als vervan-
ger van andere, oatbrekeade, voedings-
middelen geen plaats van beteekenis ver-
vullen.

Men ziet: de simulatie ligt er dik op.
Wij zwijgen nu maar ovor de voorstel-
ling, . als op Posthuma de een ot ande-re theoretische afkeer van vleeschd'stri-
butie zou hebben, een' voorstelling, di»
Posthuma in 't gevlei komt en de-waar-heid verbergt, dat deze den halven vee-
stapel ten bate van de bezitters in Hol-
land en Duitschland aan het DuitscheImperialisme heeit verpatst. Maar denk
u eens in In de idioteTrj: vleesch als
vervanger van andere, ontbrekende voe-
dingsmiddelen; vleesch in de plaats van
aardappelen en brood, van rijst en meel,
van gort en bavar^out, yan erwten en
boonen, enz.

„Het Liegt", mitsgaders zijn Partij,
zij hebben jarenlang de honger-politiek
van het Hollandsche kapitaal en zijn
zaakgelastigden gesteund en gestijfd doordik en dun. En nu, .jra zij van tijd tot
tijd genoopt worden, daar de ellende
van het proletariaat tot zelfs in de ver-
sufte en lamlendige rijen der S. D. AP. eenige beroering teweegbrengt, tot
eenige schiiu-opposltie. nu hebben zij
niets anders dan een belachelijke onzin*
""faze te hunner beschikking.

Men begrijpt, wat ei- van de Posthu-
ma-jacht der sociaal-patriotten terecht zalkomen. De beTg zal weer, als zoo vaak,
een muis baren.

Ale Cort en Treub het willen, zalPosthuma gaan... om plaats te maken
voor een uithongeraar van hetzelfdeka-liber, waarvoor dan de A. P. weer In
aanbidding zal neerknielen !

"Want In weerwil van het machteloo-
ze gezwabber der A. P. blijft de poli-
tiek van Cort konsekwent. En zij zaldat blijven, zoolang tot het revolutio-naire proletariaat van Holland eindeliikdit verfoeielijk regime eens mores r.al
wetc-i te leeren. W. W-

Vervolg Nieuwstijdingen.
AMSTERDAM. Maandagavond hield

de afd. haar Jaarvergadering. De op-
komst was uitstekend. Ceton en Boas
traden als Voorzitter en Sekretaris af,
en wenschten, wat Ceton betreft wegens
zijn al te drukke werkzaamheden, geen
herbenoeming. In hun plaats werdenWijnkoop en Helmers als Voorzitter en
Sekretaris gekozen, de eerste tegenover
Luteraan als tegen-kandidaat. Albrecht
werd als Penningmeester herbenoemd.
Voorts werden gekozen tot bestuurders:
Konijn, Alex Lisser, H. M. Polak, Wil-
lebrands, Van Zeggelen en Van Zeytveld.

ZAANDAM. Zondag sprak Wijnkoop
in „Ons Huis" voorheen volle zaal
over De Russische Revolutie. Het was
een uitstekend bezochte vergadering.

Amsterdamsch Nieuws.

De Russische Revolutie in 1905.
Allen hedenavond naai* de hei-de:*-

kingsvergadering in Bellevue, 3,30
(ingang üflarnixsiraaf), «raar Mevr,
Roland Holst en Wijn,'.jop spreken.

De Uitbreiding Zuid.
Het Gemeentebestuur heelt heden aanbe-steed:
a. hot graven vau de Noordelijke ver-

bindiagsgrach* in da uitl)reiding-„Zuid" tus-schen den Amsteldijk en de Boerenwete-ring met bijkomende werken. Ingekomen.
14 iüscbrijviageii. Laagsie inschrijver de
firma R. Brugman en J. Verduin te Am-
sterdam voor f 151.400;

b. het graven van de Noordelijke Ver-bindingsgracht in de uitbreiding-Zuid tus-schen de Boerenwetering en dea Ametel-veenecheweg met bijkomende werken. In-gekomen 7 ineehrijvingen; laagste insekri'-
ver de heer W. Koningen te Sloten N.-H.
voor f210.000.

Actie in het Transporthedrijf.
Door de vereeaigicg van werkgevers innet lranspoiibft'jjjf J 8 mei ingang van. 1Januari 19tS ejn d-ou.vo loonxegeliug in-

gevoerd. Vau, axbeidefszijdè werden toen
verdere eischea gesteld, v/elke hierop neor-koniea:

le. dat de werktijd om 6 uur ""» avondszal eindigen; 2e. iavoering van een. jaar-lijksche vacaoüe vau S dagen en 3e. uit-betaling bij ziekto van 70 pet. van het
loon gedurende 13 weken.

Overeenstemming kon me! bereikt wor-den, waarom de Centraio Bond van Trans-
portarbeiders besloot de patroons tot toe-geven te dwingen. Dientengevolge werd gis-
teren een der grootst* patroons in hetü-ausportbedrijf, de fbrina De.men in deKerkstraat, de staking geproclameerd,waar-
bil een 30-taJ arbeiders betrokken waren.De staking werd evenwel na eon uur weeropgeheven, omdat do heer. Dwmen onmid-dellijk de eischen Inwilligde.

Actie Bond vanstaatspensionering.
Staaispensionaerïijg

Door de afdeeling Amsterdam van dén
Bond voor Staatspensioneoring is eeno enjn-
miesïe benoemd om hen die recht hebben
op rente krachtens de lavaliditeitswet, dochVbuilen hun schuld" daarvan verstoken
zijn gebleven, te holpen aan eenadres aam
den Minister van Waterstaat, om alsnoj* inhet genot te worden geeteld van een'euit-
keering van tsn hoogste f 2 per week. De-
ze commissie zal zitting hou-
den. Dinsdag 22 Januari e.k. en vervol-
gens ledere eerste en derdo Dinsdag van
elke aaaad, 's avr-nds van 7 tot 8 uur,
in het lokaal van do buurtvereenig. „Fre-
derik Hend:ik", aan de Fred. Hendrikat-p.
no. 75 Cfcier. E* bemoeiingen geschieden
geheel kosteloos.

Achterstond salarieering Rijkr-
personeel.

Naar aanleiding van een polemiek in
„De Economist" van 15 Januari 1918, tus-
schen de h.h. M. J- D. Merens, Referen-
daris aan de Bijksverzekeringabank en F.
S. Noordhoff, voorzitter van den Alg. Ned.Amblenaarsbond, belegt dezo Bond in den
loop der volgende maand een openbare
vergadering hier ter stede, waar de heer
F. S. ■ Noordhoff een rede_ zal houden over
het onderwerp: „Langjarige achterstandin
de ealarlëering van het rijkspersoneel en
middelen ter verbetering. De heer M. J.
D. Meren*, die 27_ November een spreek-
beurt over een gelijksoortig onderwerp ver-
vulde voor de Vereeniging van Ambtena-
ren der RijkeverzekeringÊbank, is uitge-
noodigd met den spreker van gedachten te
willen wisselen.

Ned. Muziekpaedagogisch Verbond.
. Het hoofdbestuur van het NederlandsenMuziekpaedagogisch Verbond heeft, in ver-
band met de aanhoudende aanzienlijke stij-
ging van den levensstandaard, in 'oencir-
culaire tot de leden gericht, do wensclie-Irjkbeid uitgesproken van de verhooging
der honoraria voor het muziek-onderwijs.

net hoopt on vertrouwt, dat allen zullen
meewerken om do muziekpaedagogei
zelfde plaats In de samenleving te doen
behouden.

Verdronken.
Gisteravond is de hoofdconeiergc van

liet Rijksmuseum, do hoer Willems door
'de duisternis misleid, aan dn "'tadlio
kade te water eeloopen en verdronken.

De politieke hoeken op de
Nieuwmarkt.

leder Amsterdammer kent deNieinvmarkt
met ziju rijen stalletjes, vol kleur!
pen-gedoe; of de Nieuwinarkt op Zaterdag-
avond allen echter bekend zal zijn betwij-
fel ik cenigszins, dan is het meer een
buurt-maikt, en meergegoeden treft men er
sporadisch aan.

Vrouwen schreeuwen met fruit, ,oï prij-
zen hun kaas aan; Zeedijk-meiden hangen
om stalletjes met glanzende sieraden, ol
goedkoope pffentbriefkaarten, en een joden-
bakker verkoopt allerhandevoor een prikkie.

J>faar hier wordt di's Zaterdags ook meer
geestelijke waar aangeprezen. Aaa do West-
zijde verkondigt dikwijls een juffrouw, metoen benijdenswaardige flux de bouche, 't
"ware Christendom, aan de schare;eu.meer
naai- de Zeedijk toe, vóór het oude Waag-
gebouw, strijdt een met bekkenslag aange-
kondigde, artistiek uitziende, jongo man,
tegen 't militarisme, en vóór de oiidersicu-
ning der gezinnen van dodienstweigeraars.
En tusschen deze polen vormden zich de
politieke hoeken.

Meestal waren het een S.D.A.P.-mon ca
een anarchist, en waren de bestrijdingen
niet heftig; niet altijd ging het over poli-
tiek. Zoo hoorde ik eens een anarchist de
ontwikkeling van den mensch nagaan van-
aJ zijn embroyo-bestaan. Soms werden erweinig hoeken gevormd, soms meer; zoo
na de rumoerige Juli-dagen, toen ook werk-
lui die niet mot de politiek op do hoogto
waren, aan het debat deelnamen; het is uit
dezen tijd, dat ik me don scherpen roepvan eon venter met een blaadje herinner:

Wibaut is een dief, Wibaut is een dief."_ Sinds eon paar maanden heeft dit poli-
tieke tooneel zich meer naar do Oostzijde
verplaatst. Aanleiding hiertoe is de komstvau Samson geweest. Samson is een fat-
soenlijk uitziende jood; zijn gezicht js al-
tijd goed geschoren, zijn jas sluit goedom
het welgedane lijf, en hij schijnt aanlegvoor er-n buikje te hehben. Hij weet to*
het volk te spreken, stelt zich meestal, ia
'etterliiken zin op een verhoogd standpunt
ca duldt geen debat. Volgons zijn eigen
beweripg is hij van het WeSten naar bet
Oos:en moeten verhuizen, omdat men hem
ginds het -spreken onmogelijk maakte; nu
oreert hij met bet politieposthuis achter zich
waarin hij eiken rnßtverstóoxder dr<
te zullen 'laten sluiten. Hij bestrijdt dére-
volut'onairfl gedachte, verkondigt al het
goeds wat de S.D.A.P. tot stand gel
heeft, en doet dit zelt-newust, met zijn ge-
glaceede hand e von gosticuleerendo. ]
dertussohen cojporteeren meieeren en sopis
juffrouwen, mei „Tiet Volk" eu den Not-enkfwkor'. >

Maar ook de tegenpartij rust niet; zij
voroot hoeken om de talrijke toehoorders
van den heer Sarcson en soms zolis, tus-
schen heoa; en hun colporteur schreeuwt:

Leest de Vrije Socialist, de vrije, vrien-
den, do vrije';" Hij haat die fatsoenlijk
uitziende collega's van hem: some blijft hij
vlak voor een staan, en prijst Zijn „vrije."
aan, of schreeuwt tartend:

Itegcoringsklompen en pruimtabak,
Leveren Troelstra en Henri Polakl

Maar zijn tegenstander vhapt" niet.
Het was op de georganiseerde cajjnpagn*

van de S.D.A.P. tegen do revolutionaire
ate. dat ik wilde wijzen. "\ oeli zij

zich zwakker worden, hebben, d» Julida-
gen haar iets geleerd, en wil zij zicb nu
reeds voorbereiden op de in dit jaar to
houden verkiezingen? Ik denk dat ook
hier do wet van HeracLites van toepassing
is; de S.DA.P. heeft haar tijd gohad, ze
is uu aan het vergaan. En noch gele
aanplakbiljetten met „Leest Het Volk" in
arbeiderswijken, noch propaganda op do
Nierawmarkt, noch volksmeeringp kunnen dit
voorkomen. Er is iets ontloken in het pro- <
'eteriaat. (Nieuwe Groene)

GEMEENTE-ARBEIDSBEURS
Afd. voor mannen

Hoofd-Bureau BARNDESTEEG 6
Aanvragen door werkgevers tot de Beurs

gericht.
VOLWASSENEN: 1 barbier, 12 in-

strumentmakers, 1 colporteur, 1 mach,
marmerpol., 1 mstaalverg., 1 coupeur.

GemengdNieuws.

Oorlogswinst.
De N. Rott. Cour." bevatte dezer da-

gen de volgende advertentie:
Welke Familie, Dame ol Heer, die veel

Oorlogswinst gemaakt heeft, wil daarvanvoor een beschaafd gezin, dat' een Oor-
logeverlies van- 17 mille geleden heeft ten-
gevolge sterke daling vaa Russische fond-sen, dat bedrag geheel of gedeeltelijk af-
zonderen. Bij nadere kenniemakiag zal blij-
ken, dat hiermede een goede daad verricht
wordt.

Br. fr. lelt D. F. V, aan NJJGH en
VAN DITMAK, Amsterdam.

Duitschland'shandel.
De Loudensohe correspondent van „De

Telegraaf ' sclirijit:
Het pas verschenen _ boek van den hee»

8. T. van Oss, „Duitschland in den We-
reldhandel", is voor do geallieerden eenvoortreffelijk propagandawerk, hoewel dedirecteur der Haagsehe Post" hei daar-
voor niet schreef. Het toont duidelijk
Duitschlande economische motieven voor den
oorlog en bewijst tevens, dat de Duitschersvoor den oorlog allerminst reden tot kla-gen hadden, maar met hun voorspoed niet
tevreden waren. Daar zullen zij berouw
genoeg van krijgen, want een zoo voor-
deelige positie iv den wereldhandel, als ze
volgens de door den heer Van Oss ge-
boekstaafde feiten voordien hadden, krijgen
zij geruimen tijd, indien ooit, niet terug.

In dal opzicht merkto de Washington-
sehe correspondent der „Morning Post' op:

Do bombastische redevoeringen vaa aenDnitschen waarin hij z ijn trouw
volk vertelt hee goed God voor hen is
geweest ca hoe door middel van den ijzeren,
vuist en het glinsterend zwaard de vrede
aan de wereld zal worden gebracht, mo-
gen den Duitschers aangenaam in de ooren
klinken, toch zullen zij zich wel eens moe-
ten afvragen, of het niet voordeeligcr ware
dien vuist on dat zwaard to verruilen voor
den handel, dien zij eens bezaten, maar
thans onherroepelijk verloren hebben.
' Neem b.v. de speelgocdindusti:
den* oostog vrijwel een Duitsch monopolie jwas. In 1013 iavoorteerde Amerika sueel-!

goed ter -.vaarde van 0.000.000 dollars,
waarvan voor 7.300.000 dollars vii Dl
land.

Dit jaar werd er _in het guheal geen.
I eh speelgoed ingevoerd, en Ameri-

fabrikanten waren niet alleen in
stat * de binnenlandscko' markt van epeeü-
goed te voorzien; zij vervaardigden tevena

owrvloed voor uitvoer, lor waarde van
3.000.000 dollars. Dat Amerikaansch speel-
goed vond een goode markt, daar 't duur-
zamer en fc-irdiger dan Duitsch speelgoed
is. - Zoo " - bot ook met de Duitsche
verfstoffen geg* m Amerika moet er thans

x Zelfs na opheffing van
do blokkade zal' \" geen vrang z.jn naar
Duitsche goederen, '""zij ze absoluut nood-
wendig ziju. Maa» gï» aingen zijn zoo ge-
ring in aantal, d handel
met, Amerika na den oeV'og tot eon mini-
mum zal worden verlaagdl'

Boekaankondiging.
Verschenen is een brochure getiteld:

„Do Grondvoorwaarden enz."f op ver-
zoek samengesteld door het Kamen'rl
Dr. J. v wen.

Deze brochure bevat het beginselpro-
gram der bij het Comijé ter behartiging
van de algerneene belangen van Over-
heidspersoneel aangesloten Bonden, zoo-
als het aan de Si 'o voor den
Rechtstoestand van "Burgerlijke Ambtena-
ren zal weiden aangeboden.

Bericht.
.Correspondx;oten worden er, bij herhaling

op gewezen:

1. dat copie slechts aan één taiit Tan
het papier mag worden beschreven;

2. dat „barichten" het best op briefkaar-
ten worden gaeahreren; doch dan voot elk
bericht «leebts een briefkaart en geen
serie;

3. dat niet geplaatste copie niet vordl
ieniggesconden ;

i. dat üriiven ena. voor da rèHaoÜ*oao
da ra(J a «t i e moeten worden geadrea*
eeord, ca alet aan da adxoinlstratia.

LaatsteScheepsberichten.

IjMUIDEN. Vertr. 22 Jan. Joh. Cornelis,
Poldervaart, Chrisiiarria n. Rott., per
sleepboot Katwijk.

N.WATERWEG. Vertr. 22 Jas. Rottei-
dam, s. Leith. Purfleet Belle, s. LonrJ.
Avona, s. Cardiff, Otta, s. dito, Dean
Swilt, s. Londen, Notte, s.dito, Prin-
cess Irma, s. dito. Kirkhara Abbey, 8*
Huil, Staveley, 8. Londen, Marylebone,
s. dito, Cromer, s. dito.
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BERICHT.
Tot het plaatsen van advertentiën in dit

blad, met uitzondering van Amsterdam, is
uitsluitend gerechtigd de Maatschappij tot
Exploitatie van het Algemeen Ad1
Bureau S. BAKKER Jz;., te Amsterdam,
N.Z. Voorburgwal 256, Tel. Centrum 1754.

BE TRI B-I! NE»£

| Het strijdende deel der arbeidersbe-
i weging heeft besloten, zich niet zonder
verzet te laten inlijven bij den

Burgerlijken Dienstplicht.
Zij willen geen slaaf zijn.
Kunnen zij ook op u rekenen? Op

ten strijd!
Rev.-Soc. Comité.



Rev. Soc. Comité.
Steun:1 van S- te Rot. 12 50, collecte

Gouda f 2.1%. . .
Laat geen verg. plaats binden zon-

der te collecteeren voor derev. eoe pro-
paganda. .Joh. Mfflsnev,

Penningmeester.

Laatste Oorlogsnieuws.
Wilson heeft zich verklaard tegen de

rorming van een oorlogskabmet.

De onderkoning en staatssecretaris van
Biitsch-Indië zullen een conferentie ho.i-
tlen over een grondwet voor Indië.

De Vredésonderhandelingen.

In de economische- en de x'c:h's:<iir.-
miseie werden te Brest Li'ovek de on-
derhandelingen voortgezet.

Uit een bericht van loet Te'.egran'-
agentschap te Brest-Litojvili blijkt, dat
de maximalistische delegatie een verkla-
riEfc heelt gepubliceerd, naar aan-
leiding van de breuk, die tusschen
haar en de Oekrainische üte'.aganëlson*
staan. In een brief, die doir '.' r<tzky
aan bedoelde delegatie is gericht, pro-
testeert hij tegen haar ondem.icra''is the
houding en verklaart hij al'e veranlr
woordelijkheid voor haar ouderha tdei'n-
geiL met de Centralen af ie wijzen en
zich tot het uitvoerend centra d oomité
der Oekrainische republiek te Churkoff.
te zulien wenden.

GEMENGDEBERICHTEN.

Vrouwen op de legerauto's.
De Amerikanen hebben naar het voor-

heeld van Frankrijk en Engeland nu ook
do vrouwen tot den legerautodienst ioege-
Ir.ttn en verscheidene scholen inf.eiicht ter
opleiding van gegadigden. Men wil do vrou-
wen in hoofdzaak voor«-het Roode Kruis
gebruiken en ook voor den motor-land-
bouw. Prainl|rijk heeft thans een „Office
des Sections Allices", die van het mini-
sterie van oorlog machtiging heeft ge-
vraagd, naar Amerikaansch model, derge-
lijke scholen voor vrouwen in te richten.

Buitenland.
De massa-beweging in Oostenrijk.
Weenen, 21 Jan.: In don gemeenteraad

van _ Weenen is het tot zeer scherpe dis-cussies gekomen, die voor een deel ookeen anti-Duitsch karakter droegen. In Wee-
nen hebben groote botsingen plaats gebed
tusschen politie en stakers. Vele persoawi
zijn gearesteerd. Vooral op den Rfingpla'z
en den Cpernplalz was het hijzonder woe-
lig. Van de Weensche pers schrijft voorei
het „Neue Wloner Journai" in anti-Duit-
schen toon. In een artikel wordt een zeerscherpen aanval gericht tegen de Duitsche
militaire vertegenwoordiging in Brcst-Li-
towsk. Het blad eischt een raaiise-vrcde.

De beweging voorloopigdood-
geknoeid?

De ..Koln. Ztcr." verneemt uit "Weenen,
jSat de staking opge'ieve'i is. De
listische" partiileiderß geven als voornaam-
rte reden van het "bcßluit to'ö opheffwitf
liet feit öp, dat de D.ürsche partijgenoo-
ten zich' niet bij de bewefficg 1 hadden
aangesloten.

De verwachtingen niet te hoog
spannen!

Do chef vau den Oostenirjjksc .ca gene-
ra len staf heeft in eem interview gewezen
op dc vele moeilijkheden, die zich bij de

oiiderliandelbigöa voordoen, zoadat de
arbeiders ziel) niet onmiddellijk moeten
opwinden. De generaal vees in net hï\uoar
der op de ontruiming van het bezette ge-
bied. Bij de oplossing dezer quaestie mos*
men niet vergeten, ald^s deze slimm
neraal, dat de voedselvoorziening van Oos-
tenrijk itn hoofdzaak op deze streken is
aangewezen.

De werkeloosheid in Denemarken.
De Deensohe regeering stel» groote be-aragen ter beschikking voor de bestrijdingvan de heerschende werkloosheid.

Hot Joodsche congres in Rusland.
Uit Sockho'ra wordt d.d. 2ö Janvari

aan hol Joodsch Correspondeüiilie-BuT. ge-seind: Vandaag zijn onder groote deelne-
ming der Joodsche volksmassa's de verkie-
üingen voor het Joodsche ConfiTes in Rus-
land begonnen. Bijzonder groote actie heb-

bén de Zionisten Ontwikkeld. In eiea ma-
nifest , aan de Joiteö in Rusland eisohén
zij de oprichting van een Joodpcheh staat
in Palestina en vragen internationale waar-
borgen voor dezen staat. Do te verkiezen
leiding van het Joodsche vojk in ïiiusland
moet verplicht worden aan de verwozenlij*
kjng van dit program mede te werken.
Voor de Joden in Rusland en in die latn-
den, waar zij lp groote massa's wonen,
eiscfeen de Zionisten nationale autonomie.
Het Joodsche bloc moet zich aan de be-
sluiten van het Joodsche congres onder-
werpen.

FEUILLETON

OPSTANDIGEN.
Roman van FRIEDRICH SPIELHAGEN

su)
Oswald lachte en schertste nis door de

vroolijkste luim aangedreven; hier uitte hij
een overmoedig, een stout woord, daar een
fijne vleierij; ginds veroorloofde hij zich
een satyrische opmerking, daar eon'senti-
mentaliteit.... De dames schenen geheel ver-
geten te hebben, dat die zoo onvermoeiba-
re, geoefende danser, die zoo schoone man,
aie haar zooveel aardige dingen wist te

a, toch maar een burgerman, en eigen-
lijk in zulke kringen niet op zijn plaats

en wanneer al de een of andere
noogadellijke moeder haar dochter het onge-

,Tai. haar gedrag tegen dat jonge
'<> dien doctor Stefa, verweet, dandie gulden les voor ditmaal op ge-
onvrucKtbarén bodem, en de bevallige

stelde haar verschrikt,'adel-
eweten gerust met de troostvollever-het is maar voor dezen enkelen

a\ond Het vermoeden ligt voor do hand,
e gunstige indruk, dien Oswald de/.en

op de dames maakte, het gemoed|
i jonker .op het hevigst

digde; doch de blijken vandezo
bepaalden zich tot

zacht gefluisterde woorden, waarvan
niet één Oswald'rf oor bereikte; bo- 1stonden slechts iv enkele algunstlge- blik- 5

ken, si«, wanneer Oswald ze bemerkte, zijn
opgewonden vroolijkhedd slechts vermeer-derden. Hij wist zeer goed, det hij zichoy een gladde baan bewoog; doch een na-bilzijnd gevaar, dat wamkelmoedige gees-
ten als verlamt, doet heldhaftige baxte.»slechts des te moediger «kloppen; en het
bewustzijn, dat hij gerust een onbêseboliebeleedigiag een oogenblik kon over hethoofd zien, .gaf aan zijn houdingl tegenoverde jonkere een stoutheid, aan zijn hande-lingen een vastberadenheid, die, zoo zij- al
?*u den eenen kant den onwil van dieheerca gaande maakten, aau den anderen
kant voor hen do kloof tusschen willenen ten uitvoer brengen geheel onoverkome-lijk deden zijn. Voor lief overige moet tereer van deze jonge edellieden worden op-
gewerkt, dat onder een * twaalf- of veertien-tal er slechts t.vee of drie zich bev.die zoo zeer in vooroordeelen waren he-

in, dat zij de ridderlijkheid in Os-
wald's gedragingen niet wilden erkennen-„Do heer von Langen stak gedurende eenpauze vertrouwelijk zijn arm onder dienvan Oswald, en wandelde onder vriendelij-
ken kout de zaal met hem op en neer; dejongo von Breesen, de aardigste en meest
ontwikkelde van alien, verzocht Oswald hem
een paar losson in het schieten met de
pistool to willen .geven, en. toen zijn zus-
ler- door onoplettendheid verwarring in een
dans had veroorzaakt, kwam hij uit naaie.
der jonge dame hem haar verontschuldi-ging aanbieden, en bracht hem bij
opdat z ij zelve het herhalenkon; eindelijk,
zooals van zelf sprak, ■ baron Oldenburg .dio de geoetendhoid van Oswald afs

tor en danser meer dan lemand andojps uit-
bazuinde, waarbij het echter niet zeker
was, of hij dit uit waarachtige overtuiging
deed, dan wel met het doel zijn jonge
standgenooten eens duchtig te ergeren.
Hij kon zich aan die dankbare taak met

des te meer gevolg toewijden, daar hij de
vraag v&b den heer von Barnewitz, ofhij
spelen wilde, beantwoord had met: ja, als
er taro gespeeld wordt; en op Elisabeth
von Meijen's opmerking, of hij niet van
plan was to dansen, had gerepliceerd:
Waarde Freule, op dit oogenblik betreur ik
het voor het eerst in mijn leven, dat mijn
do nme=ster mij nooit heeft kunnen loeren
do eerste positte van de tweede te onder-
scheiden, evenmin als mijn mnziekmeas'sr
mij heeft kunnen leeren, verschil to hooren
tusschen een koraal en een wals.- — Hij
ging dus nu eens bij do speeltafels rond,
en maakte den liehtgeraakten graaf Grie-
ben boos, door volgens de rij eerst alle
kaarten der spelers na te zien, en dan a-.n
ieder goeden, o.' lic\ror allersleehtsten raad
te geven; dan weder was hij ia de dans-
zaal, en beschouwde, met de oogen van een
goed geluimden kaler, die witte en zwarte
muizen op don dorschvloer in de schuur
vroolijk ziet rondhuppelen, naar de d

aren. - De hesr von Barnewit
E de deur der danszaal binnea,

hem in deze annjr,
.-Oldenburg, daar gij hier toch i

doen hebt- Neon^ waarde vriend, ik heb hier in- "
derdaad niets to d< I- Ga dan met mij naar boven naai <te j

7 en help^mii bii hot "«"nr o.«..r«iii

der plaatsen. Wilt gij?— Uw vortrouwen op mijn organisato-
risch talent vereert mij ten hoogste, mon
ami, zeide Oldenburg, en volgde den voor-«itgiaanden gastheer door de vestibule, de
breede met een looper bekdéede trap op
naar de schitterend verlichte eetzaal, waar
de bedienden juist gereed waren met het
in orde brengen der tafei!.— Hier, Oldenburg^ zijn de kaartjes, al-
len i<- ireven, wat dunkt u, zouden
wij niet .— Goode vriend, zeide Oldenburg tegen
een bediende, zoudt gij mij niet, ten be-hoeve der ontkurking dezer flesch, het
daartoe geschikte instrument kunnen -ver-
schaffen? - Zie zoo; ik dank ui - Fes-
tina lente, Barnewitz, dat wil zeggen: gij
en zult den derschenden os niet mnilban-
den. Op uw welzijn, mijn jongen! ditkind
van cliquot behoort onder de zoer edelen
van zijn "ver verbreid geslacht. Hij smaaktperfect, en hij slurpte het eene glas na het
andere leeg. Zoo, nu ben ik voorloopig tot
uw orders. — Gij, mooie trensenrok, zet
die flesch maar op dat tafeltje, er zijn nog

zio ik daarV
gravin von Grieben, - baron Oldenburg, j- barones . von Nadelitz — hoe is het, I
Barnewitz, zijt gij dol? moet ik twee uren
lang tusschen die twee oud S**- ,

zitten? ik wil veel liever medchel-
penbedlenenl neen, neen! wij zulten

geheeleoude U
n wij aan het eene mnd der talel,

ihland .aan het andere. ;
Gij "gaat met uw kudde rammen en moe- .
dei-schappen oostwaarts, en ik zal met de I

lammetjes en geitjes naar het westen trek-
ken.— Dat zal misschien nog wel hert beste
zijn, zeide Barnewitz; hier zijn uw kaar-
tjes.

De bedienden hadden de zaal verlaten, en
de beido heeren begonnen, ieder aan zijn
einde, de kaartjes te leggen.— Mejuffrouw Klaus, riep Oldenburg een
kaartje in do hoogte houdend; bij alle go-
den van den Olynipus, wie is mejuffrouw
Klaus?— Onze gouvernante. Hebt gij ze niet
opgemerkt, dat lieve, kleine ding met "die
hoogst moorddadige oogjes? zeide Barne-
witz, 'er-rij 1 hij de kaartjes vol ijver rang-
schikte. Wij konden haar niet op è
kamer laten. - Heer in den hemel, daar
zitten man en vrouw v- /anders zou er een danseuse te
zijn geweest. Gij kust haar naast doctor
Stem zetten; gelijk met gelijk paart poed.

— Recht mooi! n
een glimlach. En wie
von Herkow naar tafel geleiden?— Voor den koekoek, hinder- mi]

doo gij lio* zelf._ i " Oldenburg ei
«gne.
eenigen tijd ijve ■-

u, vroeg
al de eer hebb

to zitten ?
'- Heilige Sehastiaan, - 00*j-.
w " w* fewicM' W*

den onbed,-.- daar kanniemand wat op zeggen.

Het aftreden van Onrson.
In oen schrijven aan dea premier ver-

Jdaait Carson, dat h'i uitsluitend in ver-
band met het lersche vraagstuk aftreedt.
De „onafhankelijkheid” van Perzië.

In het Hoogerhuis gal Curzon een uit-
eenzetting omtrent de totstandkoming van
het Engelsen-Russisch verdrag van 1907
voor Perzië. Hij verklaarde, dat het geens-
zins ten doel had de integriteit ól de on-
afhankelijkheid van Perzië aan te randen.
Wegens gemis van een gevestigd regea-
Tingsgozag in Rusland is de Engelsche Te-
geering niet in staat deze quaestie met de
Russen te besproken, maar de Perzische
regeering is kennis gegeven, dat het ver-
drag als vervallen is te beschouwen.

De actie der Fransche royalisten
afgekeurd.

De Fransche Kamer heeft na heftige too-
neolm 'tusschen socialisten en rovauJßteo
een motie aangenomen, waarin afkeuring
wordt uitgesproken over de actievan roya-
listen en anderen, die tot tweespalt onder
de bevolking aanleiding zou kunnen geven.
Tevens werd een motie van vertrouwen in
de regeering met slechts één stem tegen
aangenomen.

Zionistische organisatie in Palestina.
Londen, 21 Jan.: Dr. Jacob Thon, de

vertegenwoordiger van de Zionistische or-
ganisatie in Palestina seint aan het Lon-
densche Bureau der Zionistische Organisa-
tie uit Jatfa: Ons werk in Jeruzalem en
Jalfa wordt met energie voortgezet. Giroote
middelen zijn van noode voor het aller-
dringenste werk vooral voor het herstel
der kolonies Petach Tikwah en EinGanin
die het meest door de veldslagen geleden
hebben. De ma'erieele schade is groot, het
verlies aan menschenlevcns gering.

Nederland en de Oorlog.
Woos-looplge schikking met Amerika.
Er is een voorloopige schikking getrof-

fen met de Amerikaansche "Regeering, be-
treffende de in Amerika liggende heder-
landsche schepen. Enkele van t'«üfi sc'-e»
pen, o. a. de „'""eelandia", zullen lum
reis kunnen voortzetten.
De gewonde Eng. krijgsgevangenen.

Op de vragen van 't KJamerlidHeereshicft
de regeering medegedeeld, dat onjuist ishet

.■[bericht, dat de Engelsche. generaal
Hambury William een protest tot do Ne-,
dorlandsoho regeering gericht heef' over de
onvoldoende regeling van de inscheping
van do gewonde Engelsiehe krijgsgevange-
nen te Rotterdam, aan boord vande ,tin-
doro". Wet is von het Engelsche gezant-
schap te Den Haag een mededeeJing ont-
vangen, vermeldende fouten, door genoemde
generaal bij do eerste inscheping van de
gewonden opgemerkt. Uit een door de re-
geering ingesteld onderzoek bleek, dat de
oorzaak van de tekortkomingen moet ge-
zocht worden in het 'ontoereikend zijn der
aanvankelijk genomen voorbereidende maat-regelen en in het Verkeerd begrijpen vande afbakening van de taak en de bevoegd-
heid van verschillende lichamen, belast mett
de verscheping der krijgsgevangenen.

Do regeering heeft er naar gestreeld her-
haling van het gebeurde to voorkomen door
maatregelen, welke bij de tweede insche-ping van Engelsche gewonden en Duitsche
gekwetsten in alle declen doeltreffend ble-ken.

HAARLEM.
Werkloozenactie.

Behalve de overzichtjes, reeds door ons
Opgenomen van den door het Werkloozen-comitó aajigowezen specialen corr. W., ont-vangen wij van onzen gewonen p*aatsehj-ken corr. nog het voigende:De werkloozen te Haarlem hebben het na
eenmaal voorgenomen, om zich niet tot

vermaak" ■ en meerdere gerustheid derbourgeoisie, in hun krolten en hokken doodte laten -hongeren. Dit blijkt overduidelijk,
waimeer wjj ac opjfcsiticgeest die erheerseht eens nagaan-

'Vanneer er vroeger een nroteßtvergade-
ring belegd werd door de rev.-soc. tegen
een ol andere vrijheideonderdrukliing ot

misdaad, begaan aan de strijders voor hetnienechenreolit, dan was he,t zelden dat wij
konden sproken van „dat is po» eens een
mooie vergadering '. Maar de honger en de
geraüineerdheid van de kapitai^ten, bet-
Üchaamd in den gemeentoraad en steunco-
mité, dwingen de werkloozen tot het fox-
meeren van een éénheid om te strijden te-
gen hun ondergang.

Geraiiineerd en gemeen, dat is hier de
taktiek die gebruikt wordt om de arbeidere
te exploiteeren. We hebben hier eenSteunr
comdté, wij hebben het vroeger reeds ge-
zegd, dat zijn weerga vermoedelijk niet zal
vinden. Dit instituut leent zich voor alles
wat het kapitalisme van hem verlangt.

Eerst trad het op voor ronsolaar dernachtvciligheidedienst. Het wildewerkloozendwingen, dat zij dienst zouden nemen bij
bovengenoemde inrichting. Dan mocht jê
nacht op nacht voor 11.25 & 1 1.50 de
villa's der O W .ers bewaken. Overdag,
zoo verzekerde de directeur, kon je er best'
nog wat bijverdienen. Een edel mensch!Die vlieger ging niet op. leder die er
voor aangewezen werd protesteerde zoo,
dat mijnheer Pothoven je niet geschikt
vond. - Natuurlijk. Hij moest vooral brave
zoete jongens hebben. Tegelijkertijd kregen
wij de centrale keukendwang. Dalj, metzooveel lawaai opgerichte instituut, had geen
reden van bestaan. Hot eten was meest on-
genietbaar, met feevolg dat het aantal por-
ties steeds kleiner werd. Geen nood! HetSteuncomité wist raad. Eerst temeneen paar
centen minder de bonnen te koop aanbie-
den aan gesteunden, doch de geeteunden
kofthten ze niet. Die konden hun geld be-
ter gebruiken dan te zorgen dat de ex-anarchist sociaai-democraat, liberale loodgie-
ter, sigarenmaker en afgedankte wethou-
der Hodoo een goed betaald baantje had
als directeur der centrale trog. Toen zeervrijheidslievend besloten de heeren de werk-loozen te dwingen, hun eten uit de cen-
trale keuken _te betrekken. Dat was na-
tuurlijk olie in het vuur; wat nooit voor-
zien was, gebeurde. Hef*ig verzet van dearbeiders. Maar toch probeeren. De hee-
ren hadden den brutalen moed, om van de
werkloozen, die weigerden de bonnen te ne-
men, gewoonweg de gelden te behouden-Zij seliaaiuaen zich niet, om van dehon-gcruitkeeringen, dio hier n6l Steuncomitégeert, van sommige grootere gezinnen 13
a f3.50 af te nemen en deze gelden ge-
woonweg met uit te keeren. Ik vraag-e,
lezers (essen) heht gij ooit iets zoomisdadigs medegemaakt- Reken
maar eens uit: f6.50 krijgen man en vrouw
plus de halve huishuur en 75 oent voor
elk kind, tot 5 kinderen maximum* dit
gekit voor losse arbeiders. Vaklieden, die
een collectie! contract hebben krijgen 50
pOt van huo loon met d» verdere uitkee-
ringen als 75 et. per kind en halve huis-
huur. Doch je moet meest 14 dagen oi 3
weken wachten voor je het hebt. Steeds
schepen ze je met een smoesje af. Maar
schilders b.v. die worden gerangsehilu on-
der losse arbeidere enz Om er nog ver-
der over uit te weiden, och, lezer, waar
dient dat eigenlijk voor. Hetkost ons heusch
geen moeite, om de eene sofc&nddaad aau
de andere te nagelen.

Waar het Steuncomité de arbeiders zoobehatidelt, is liet licht na te geen, dat
onae goede stadsbestuurders met heteclïde
sop overgoten srljn. We kunnen gerust zeg-
gen, dat de stadsbestuurders de arbeiders
haten. Geen enkel van den raad noch B.
en W. toonen, dat zij eenig gevoel hebben
voo» het proletariaat. Noch de christelijkenoen de 6. D. A. P.ers hebben één po-ging gedaan, om de ellende Ton de arbei-ders to leningen.

De gasprijs hebben ze op 13 et. ge-
bracht, betaal je het niet, dan wordt je
iciding afgesneden. Brandstollen die krijgt
de arme bevolking voor minder, ir.aar de
regeling is zoo, dat geen der arme lijders
er van kan profiteeren. Er is n.m. be-
paald, dat je eerst den vo'len prijs beta-
len moet, en dan, na verloop van 8 a 4
weleen, krijg je een paar oentea terug.

leder- gevoelt natuurlijk, dat de arbeiders
en voornamelijk zij, dio woken en
den beleefd hebben van deiuitkeering«i van
het Steuncomité, nooit ia staat zijn hei te.
betalen. Doch de stadsbestuurders zijn te
vroden. Ze doen net, of ao zoo goed zijn
yoor_ de armere bevolking en zorsren, dat
je niets van hun goede gaven ontvangt.

Wanneer wij bovenstaand» eens na
en dat zijn nog maar enkele feiten uit I:et
leven der werkloozen, dan is het niet te
verwonderen, dat wanneer de arbeiders op-
geroepen worden ter vergadering, om te
protesteeren, zij steeds in drommen «inko-
men. Do vorige week was ten minste een
waar succes voor hetwerkloozen-eoml'A De
beide vergaderingen, die gehouden zijn ge-
werden, waren eiken keer tot berstens ioe
bezet. De eerste, welke Dinsdagmiddi^ ge-
houden w«rd en waar Mevr. Koomans-
Timmer sprak, was overvol met luiste-raars. Toen ook de voorzitter, nadat de
spreekster uitgesproken was, vröeg\, of de
aanwezigen nog een pa&r straatjes met de
spreekster wilde» omwandelea om haar dan

naar het station te brengen, klonk er een'donderend „Ja" door de zaal. Ken karinöt een bord, waarop met groote letters
stond: „Wij eis?hen productief werk of vol
loon voorop en de massa daarachter, trok
dan ook spoedig door verschillendestraten.
Hadden eerst dc liederen lustig door Haar-
lems straten geklonken, nadat mevr. K. af-
scheid van de werkloozen had genomen,
achte de lange, magere poïiiiebaeus dentijd
gekomen, om het verdere zingen te ver-
bieden. De beloogers hielden, te meer daar
de eigenlijke stoet reeds verspreid was,
zich ook kaim, daar het met een paar
overschoten huiswaartskeexenden geen de-
monstratie meer was.
■ Donderdagmiddag hadden we weer een ver-
gadering. De Arisser was aanwezig om te
sproken. In verband met het feit, dat ook
te Haarlem veel sneeuw gevallen was e^de werkloozen met hun uitgehongerde licha-
men' en onvoldoende kleeding en schoeisel
voor 24 cent per uur geen lust hadden,
om zich een doodelijke ziekte op den hals
te_ halen, door den sneeuwrommel op te
ruimen, hadden de meesten der arbeiders,
die daarvoor aangewezen waren, gestaakt.

Het Steuncomité deed toezegging, dat het
6 cent per uur toeslag zou geven. Maar
de sneeuwopruimers eischten 40. cent voor
dit werk.

De edelachtbare burgemeester Jh. Sand-
berg, die ook een toeslagje, gekregen heeft
op zijn traktement van eenige duizenden ,
vond, dat de arbeiders te lui waren.

In verband met deze kwestie, behandel-
de De Visser den eisch vol toon of pro-
ductief werk. We behoeven b:er natuurlijk
geen uitvoerig verslag van te gev.en. Ge-
noeg zij gezegd, dat De Visser in eendui-
delijk en kernachtig betoog aantoonde het
„waarom" van dien eisch. Maar wij moe-
ten dien eisch met op zichzelf beschou-
wen, doch als een klein onderdeel van
den grooten eisch, n.m. dfct al wat arbei-
den kan on arbeid levert, ook zelf zal be-
palen, hoe of de arbeid geregeld zal moe-
ten worden Wij moeten, zegt spr., *et
zoo lang eischen en Vechten voo»: enzo
eischen, dat wij de kapitalistische maat-
schappij hebben omver geworpen en daar
de proletarische maatschappij op hebbes ge-
grondvest. Want hoewel de toestonden "be-
roerd zijn, ondanks de ellende die er
hoerscht, voor one socialisten, aegt spr-,
is het een lust om te werken; wij sien
dagelijks dat door den honger en cUende
de arbeider troost gaat zoeken bio zijn
lotgenootea.

Hieruii moet voortvloeien, ondanks «vlies,
dat zij elkander leeren"* "begrijpen. En het
begrijpen beteekent samen strijden tot het
vernietigen van het kapitalisme en 't ves-
tigen van het soeiaihsme. Een danWiaa» ap-
plaus beloonde den spreker.

Maar nog dankbaarder wae de spreker,
toen hii. nadat de voorzitter met een woord
van dank de vergadering had gesloten, 26
abonné's op de „Tribune" noteerde.^

Ingezonden.
Om misverstand te voorkomen.

Naar aanleiding van de opmerkingen van
J. W. in de „Tribune" van Maandag 14
dezer zou ik, om misverstand te voorko-men, willen meedoelen, dat ik te Eindho-
ven niet het onderwerp van de produc-
tieve associatie aan de orde heb gesteld ca
mij niet daarvóór heb uitgesproken; J
W. _ heeft dit ten onrechte uit liet ver-
slagje in „Opwaarts' afgeleid. De kwestievan do productieve associatie werd er door
eenige voorstanders to berde gebracht.

Ik zelf zou er mij noch voor noch te-gen durven uitspreken. Oók niet tegen.
't is zoo: de productieve associaties, al-
thans de zuiver productieve associaties,
hebben niet beantwoord aan de 'v«n\ .lohtin-
gen die men er vooral pl.m. 1860 van
had. Maar bij iedere mislukkiag staan we
voor de vraag, of zo leeri dat de ont-
worpen zaak zelf nooit is door te voe-
ren. 6! dat zij net was door te voeren
on-ler de omstandigheden en op de wijxe
als aij destijds ontworpen was.

C. WICEMAN'

Open brief aan dr. Lam, directeur
van hei distributiebedrijf te Rottend.

Het_ is naar aanleiding van uw schrijven
dat ik mij geneigd gevoel mijne raoening
omirent uw rantsoeneering, hoofdzakelijk de
melkrantsoeneering, weer te <reven.

Ij schreef n.1., dat Rotterdam vrij >wel
aan melk gekregen heeft, wat het in door-
snede gebruikt. Hier zie ik echter in, dat
U bi ter weinig op de hoogte zijt, hoe het
in het hart van Rotterdam toegaat.

Zeker, het kan zijn, da» er slechts we"-
no£ minder melk wordt aangevoerd dan jfe»
woonlijk, doch dat dit „weinig miiider
me-lk' volgens U, gelijkmatig van allever-
bruikers wordt afgetrokken, is onjuist. Ik
kan TJ zeggen, dat ik slechts de helft
krijg van mijn normaal verbruik en nog
minder en duizenden met mij; hoofdzake-

lijk arbeiders zullen dit kunnen bevesti-gen. Ook zij,, die in t bezit zijn van eenmel';bonboek"e kregen en krijgen lang hundeel niet.
_Ik ben zoo eens gegaan langs den Man-

ritswesf. de Mathenesserlaan en den Heemraadsmgel, tegen den tijd, dat de melk-slijters ook daar hun melk brachten. Wel
weten ~we zoo*n beetje, dat daar de groote!
gezinnen niet huizen, dat de melkbonboek-
jeehouders nu juiet daar niet wonen. Toch
z^g ik daar bij de meesten 2 ft 3 liter,bij sommige 4 en enkele 1 liter melk be-zorgd worden, maar nergens minder.Zeker, men zal zeggen, vroeger gebrtüt-
ten dezo menschen nog meer, maar danzeg ik op mijn beurt, vroeger gebruikten
wij arbeiders veel meer brood, erwten,boonen en vet; en toch wordien ei deae
artikelen - behalve het laatste - gelijk-
matig verdeeld.

Zou het dan niet meer dan biHijk aijn,
als dit eveneens met de melk geschiedde,plus de gecondenseerde melk en melkpoe-
der; als dat het nu aan de goedheid, de
eerlijkheid en de vertrouwdheid der melk-
slijtera wordt overgieten? Een teder be-
grüjpt tcch, dat dezen, nu hen de rege-
ling van de melkrftntsoeneering in handen
ie gegeven, niet eerlijk kunnen blijven.
Voor geld en goede woorden doet men
veel. Het ande»e woorden, u zal ook, on-danks een melkaanwijzingskaart den smok-
kelhandel aelfs binnen de stad, -educht in
de ha.nd werken.

Hoewel het eigenlijk schaad» is, dat ïa
een la^id als net onze, waar aoo\-eel melk
geprodioeord wordt een rantsoereering
noodit* is. Amsterdam gaf toch ecu goed
voo'beeld, door een celijkmatiire verdee-
lin:r, ook de bezittende klasse de melk»
scüiaarsc^te te laten voelen, en niet, zoo-
als dat te Rotterdam geschiedt, waar het
slechts de arbeiders zijn, die alweer al-
leen deM nieuwe ellende te dragen krii-
cen. "Kosr zou ik willen vra'-oa of het nog-

zoo moet blijven met, vet, boonenen erwten. Vet ie er voldoende, maar dat
vet verdwijnt langzamerhand in de kelders
der rijken. Begrijpt u. doktor Lam wat
bet zeiri-en wil, slechts een ba'f ons vel
per week te "krijgen. Ik «reloof wel, dat u
dit bijua per da? zult srebruikeu.

Welia aar z\*t jrij daar niet alleen ver-
an^oordclijk voor. doc'i andere plaatsen,
zooa's Amtierdam, Leiden etc. krijgen ge-
middeld meer : hoe komt dat ?

Er heerseht diepe ellende onder het
volk en zo'idt vi do meuc-ver.v;iwoor.
heid willen draaien van de lichamelijke
uitpuil >iq en verzwakkiotf van een volk?

Ik hoep. dat ik u op toesia-den heb
gewezen die u niet wist. maar die u we-
ten kan, wanneer g'j u mei waar men-
schc'ijk ffevcel op mv taak toelegt, oi' zult
CÜ 7.00 Inf zijn dit schrijven met een
siimlacaie op stjde te leTTen?

W. WALOP,
"Wil'ü.h.-ordusstraat 119,, R'dam.

IN VOGELVLUCHT
Hot Vrij-llberale verkiezingsprograiu, is be-kend gemaakt. Daarin le/ca we 0.a.:

De vrjj-liberale partij blijft ook iaden nieuwen tijd <'. reling dermenscbelijke persoonlijkheid lotvotfe waarde sieci.is Mogelijk
een zoo ruim mogelijke sfeer vankundige, geestelijke en èconoheul.

Wat 'n revolutionairen, die vrij-ïibKan het korter en mooier? ;- .
geestelijke en economische- vrijh JBakounino eens had mogen

Maar er komt water in don wijn.

Maar gebroken moet worden met eenijdige politiek die het belang vando arbeidersklasse als bijkans het e
ziet. dat politieke belangstelling Ver-dient.

De klasse, met de gouden op denbuik, de juweelea aan de vingers en een
grootboek in het hoofd, heeft nog niet ge-

Ze wil bij haar armoede nog watmt de schatkist.
Voor alles moet do staat blijken ge-. de waarde van alle sociale groe-pen te beseften in het bijzonder ook
die van den zelfstandigen! ondernemer,

zoowel in klein- en midden- als inhelgroot bedrijf, in alle vakken van volks
welvaart.

Aldus de „zelfstandige ondernemer' ver*öeven tot sociaal wezen. En ik. die tetdusverre zoo iemand altijd zoor 'n para-siet had aangezien De volkswelvaart zalhem glad zn zorg zijn.

Bij Verhuizing.
Abonné's, die verhuizen, en ons anlks

berichten, worden dringend verkocht, r-
bij tegelijkertijd ook hun oud adres op te
geven

CWorjlt wvoSj-Ai.
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Russische Revolutie.
Ond-ministers versmoord.

De „Ass
uit Petersburg: Do
't-Kerens:.. zijn in den afgoloopea

1 in hun bedden i;i liet ma-
zij uit, ziekte waren over-

do-zijn gewapende n
-pitaal binnen" on vroeg waar

van ue oud-min' -aden.
i af op Sjingarie"

eu doodden beiden,
moordenaars hét liospite.al ver-

li
~d Oeri

-
.ogel raal l oor.

Annuleeiring Staateschulden.
De raad van Vofkscom-
ip 1-1 Januari het ont-
"nde de nietigverklaring
lache en -idseho
tingen dd. 11 Decem-

ber
coupon'" van bedoelde I

niet worden betaald. Eve
irantiëa voor ond,

en inrichtingen, van verschillenden a.i
door tering ziin verleend, I

Yètbi met korten looptijd on
1 blijven vau kr

t do rente op deze v. iet be-
De papieren kunnen als bankp&piet

in omloop blijven. Do liouders van vbin-
L-.'ii in kleinere bedra-

nlet grooter dan Rbl. lO.döO, zullen
ter hoog*e van de

tot nu toe gelrokken interest ontvangen.
,i worden in het

.ken.
/al aan het Uitvoerend <d-
euring worden voorg

De Ontbindingder Constituante.
in hot ,1 uitvoerend ■'vm-.i.é \.-,n

do sovjet ent-
binding van dc Constituante wordt .Sc-
toogd. dat. aangezien samenwerking der
arbeidt met de. oourgeoiiio en
do haar si partijen onmogelijk i^,

worden cebroXdn feu»-
F.olicii loatarisme der

tiU'ante en de maehfc \an Co stnjet-
■;i.ck.

Het levasi in Petersburg.
nbladef' bevat con belang.ve.^Loiiden,

Zweed, die zich op ''oogen-
blik op eea zakenreis in Rusland bevindt,

u-schuwt allereerst tegen da
inlichtingen weiko da Zweedsche pers over
do toestanden in Rusland geelt, o.m. dat
ir«o:i Li Peersburg gevaar loopt bestolen
en vermoord to worden. Gelooi mij, zea,t
hij, het meeste dat over de Bolsjewiki ge-

en word"-, is gelogen. De, waarheid
is, da; een vreemdeling, die hier komt,

■iï, dat hij niets van do I-.
■maal nicia zou merken. De

winkels zijn als gewoonlijk geopemi,
coop, schouwburgen, hotels eveneens. Het

op straat gaat zijn gewonen gang.
Do tram, raiseclüen ie,s minder druk rij-
dend, ia voller dan ooit. Hoewol ik inde

herhaaldelijk vaa dit vervoer-
"ruik maakte, heb ik nooit ge-

zien, du iemand zonder betaling :,'

Kone is niet op één dag giebouwd c:i de
1 kan niet in eea hand-

omdraaien worden veranderd. Zelfs niet door
d« !; Overigens zal men moeten

: ii, dal zij zich flinke, verstandige.
'ïEu toonen. Men behoelt slechts hun ;

hen, die door raid- j
del vau den alcohol ongerageldhedei

Want, miju zoon, er is hier
alcohol, trots het absoiu-o staatsverbod.

Dat wil zeggen: in restaurans kon men .

■ lijke inrii maar
toch. Hier on dasr zijner

gplaafscn en deze wor- I
," ander o l aas ]

hei gepeupel dat natuurlijk niet
Vinken. De vreugde is
duur. Zr com-

k hoort, worlt oei
ml e' afgezonden, diaden voot-

j zulke
■

gas-
ten weg f ■

■afstand i<* houden.
worden de geweren — soms ook

; — op
" alcohoivoorra ndt, —Ir, zij ge-

komt ' i cre-
bloedige b

i.' >-. voorgekomen. Overigens
e<ren meesl '3 n:V-'

ra 11 en 2 uiu" Oy
men niets. Rn l een ij de

heb ik zelf do sporen
was

roebel cognac in 't
riool geworpen. Men kan den cognac op
verren afstand ruiken. En ioeh was dil

eeg kleinigheid. In de kelders vau
i moeten de Bolsjewiki voor

5.000.0 l aan spiritu,- aver-
I r 300 jaar oude wijnen.

Ook zegt men. dat bet Engels.-.',,- Roode
voor eenigo raillioenen gel

10 sp igons vol, n° ;poor-
e mij verzeke

Vergaderingen.
AANKONDIGINGEN.

Afd. BUSSUM S.D.P Yriidag a.s
Januari, S uur, Gooibergstraat 7,
nvond door J. P. A. Cocrman, over Gor-

,,Pan."
LOGTE „LÜCTOR ET EMERGO". . Ont-

ingsavond op Vrijdag 25 Jan.
bouw üe Hoop"', Warm.
1. Mosman zal voordragen „Het

tto". S
f>E' VOLKSBTEH; De leden worden er

dat wij voorloopig weder
ond repeteèren in ons oude

, Smit, Droogbak 3, 's avonds
tur.

Revolutionaire Socialisten.
eid van het Zoadag ti

den congres dor Landelijke Federatie Van
slisten houdt de ailaa-iJg cover

federatie een o vergadering op Za-
avoud 20 dozer in liet lokanl „Con-

Weesperplein.

Maar, zo ,gd, overdag ziet men
van dc expcdit'o3 weinig eu men hoort er
ook niet veel meer van dan in do cou-
ranten staat. En dat is ni

Do Bolsjewiki spreken niet veel over
en. Wat men ook van

;,:iikc, dat zij weten, wat zij willen,
moe-t worden toegegeven. Bij hen wordt

i bolofien en vago woorden
an. Lenin on Trotzky en hun vrien-

den werken dag ou nacht. In het Smol-
tituut brandt 24 uur per dag't licht.

De aanzienlijke leiders werken, eten en
slapen in dezelfde kamer - vooral
dit van do iicide opperleiders on je laag
mij geloovcn, dai het niet een ieder ge-
lukt, in het instituut te komen. Er zijn

schildwachten — soldaten on roodo
garde — rechts en links. Vos ais men zijn
dod behoorlijk heeft uitgelegd,* krijgt men
een toogangskairt. Om tot Lenin en
Trotzky toegelaten te worden, is eon bij-
zondere kaart noodig.

Het besto bewijs voor'het organl:
leut on de workkracht der Bolsjewiki is .

inzien--, hun hervorming van de mi-
niseries. Zoosds jojo herinneren zal, z;ju
ai de oude ambtenaren, toon dc Bolsjewiki
aan hei bewind kwamen, afgetreden. Wat
hebbon toen dc Bolsjewiki gedaan? Zij
verklaarden heel eenvoudig, dat zij, die

werk wilden hervetten, dat binnen een
tijd moesten doen; do a.

werden ontslagen. Do ïnee-sten kozen eieren
voor hun geld; met hen en een deel nieu-
we i.-cnschen werd het werk weer op gang
gebr «oht. liet is een feit, dat do staatsma- i
China thans heel goei werkt. Ik heb inij-

daarvan overtuigd.
Do Bolsjewiki hebben ook het zakenleven !wee- dreef gebracht, M

dat mt Keel invoer en uitvoer gwmonopo-
lis ]|K%Hen worden. Misschien ia 't niet
ire i '.i ewi" gerucht, maar het zo
ni(t verbazen, als het waar bleek. De
iniiistrio staat re~ds thaiis o-nder e

controle en do banken moeten er ooi !

hoe zij er ook tegen snvr
Dit sluit natuurlijk niet uit, d

hief groote zaken zou kunnen i
or moet buitengewoon gewerkt wói

nU er vrede met Duitschland komt —en, daarover bestaat onder de ingewixlen
mair één gevoel - daji zijn de Dvi

ijk hier. De animositeit tc;?en zaken
met Duitschland, waarvan vele Zweed*
zakewnenichen sproken, is klinkklare

onzin. De Russen zullen kan waren zeker
daar koopen, waar zij die het goedkoopst
kunnen krijgen en hel bost beliende'd wor-
den. Blijven de, Bolsjewiki aan. bet bewind— ik ben overtuigd, dat zij onder do hui-

amstandiglieden noch door Kei-
ove,- -i.vicn ulemand mee , noch door
Ko-'i'o', di-. geen. troer>en heeft, noch door

Mn, die vele mijlen van Petersburg
'"terd is en met de Bolsjewiki in zijn

etgen district genoog te s'eller, beeft, zoo
zonder meet ten v>l gebracht kunnen

worden — dan moet men er ook moe rel e-
dat zij internationalisten zijn, diezich
' of ia het geheel niet om nationale

t*e i'hUpunleu bekommeren. "Dit heelt men
dan eenfi kunnen opmoriecn.

Binnenland.
De veevoedervoorziening.

r het PersbureauVaz Dias ver.ioemt,
/.ich Ci-no combinatie van kapitaal-

krach'.ige personen gevormd, d o ojider
financieel* garantie onzer regeering de go-

';jke voorziening van \eevoeeer op
zich zou «en en en doar.oo binnenkort ia
verschillende plaatsen van ons land fabrie-
ken ten behoeve van de veevoedernroduc-
tie zal -inricht,

Sigarzn-expor.

vertegenwoordigers van do signrenfa-
:'en hebben een onderhoud -met mi-

■ Posthuma geluid om over demoge-
lijkheid t» ri, v.in si
naar do Skandinavische landen te beperken.

Naar men verneemt iieeit do minister toe-
zeggingen ge-Jaan.

Geneesmiddeienvoorziening.
De, staaUcommissio van Advies voor do

:middelenvoorzloning heeft tot de Ne-
Ischo gcneeshoeron een aansporing

van do hoeveelheid
der voor te schrijven geneesmiddelen, daar
er m.n. ia. do fondspractijk in velo i ge-
vallen eon groole verspilling van genees-

! n .plaats heeft.
Hei Hoofdbestuur der Nederl. Maatschap-

pij tot Bovor.lering der Geneeskunde heeft
de Belgiseho Itcgcering, vertegenwoor-

digd door Z.Exc. Baron Fallon, Belgisch
to Den Haag, een overeenkomst ge-

sloten, ter voorziening in do géneeskundi-... Pharmaceuüscne hulp van lijdelijk
in Nederland vertoevende Belgische mili-

n hun wettig gezin.

De vlecschvoorziening.

(8.) De rlooschvoorzioning vraagt op eet
oogenblük zeer de aandacht. Bc schaarjc-tte
vaji 't var..o neemt voortd
ioe, terwijl do kwaliteit sterk verminderi,
zoodat, al wordt de prijs niet loogcr, hot
vieescli tooi duurder wordt. De Re;;'
trackc nu do sclitiarschto togen te gaan,
door let iual-.cn van worst vau varkcas-

b te verbieden. Daarvoor zullen Teorfe-
aan alleen de lovers, longen en 1 arten
dor dl rarkens mogen worden ge-
bruikt. Hiermede bewust do Regeering

oeding oen slccliton dienst.
Bc zoor ""'rere on 'voedzame bloedworst
kan, oman; spek voor do fabricage van dit
artikel oami.sb; iob moor gemaakt
worden. Voorts is het mot liet zwoord' in

ovenzoo gesteld.
De receerinj: zal er dan ook wol toe '-.o-

«odsbepaling to herzien on
wol zoodani;. dat den slagers, dio voor do
binncnlandsobe consumptie werken, wordt
toegestaan, hetgeen zij gewoonlijk voor
worst "bestemmen, cok voortaan daarvoor
te ge

Daarentegen dient do verbodsbepaling te
blijven gehandhaafd voor de voor export

'kanten.
Bovendien is noodzakelijk het vaststellen

vau maximumprijzen voor alle worstsoorlea,
waarbij rekening moet worden gehouden
met den kostprijs. Sommige soorten zii*,
in vorhoudiüg tot hun voedingswaarde, vow
te hoog iv prijs» .

Even noodza
oen mas ii
vleesch eu -vet. 00-c dat wordt met den
daer, buiten alle verkonding duurder.

AKSTERDAM.
FiedeldyDop

 

Overledoa dc heer O. M. H. lï. Th.
Fiedeldv Dop, con vau do voorai
tiet van middenstan.'"U
ROTTERDAM.

Door do afd. Rotterdam van do Ned.. Bond van Gom lieden is
: eea adhaesic-adrea 'aau B. en W. gezonden
met ue motie van de afd. Rotterdam van
den Alsem. "Nederl. Timmerlicdcnbónd ip-
-zake goedkoope sc'ioeuen, klompen, wol ca
.">a.iei'.

Zeeliedenstaking opgeheven.
Tusschen do SciecpvaarSvaremiginsr en

'dea Gentralen Bond. vaa Tranpor't'.UKelders
is een regeling getroffen, dia voer et ;-.';<.-

-i. indien zij buiten convooi varen, de
volgende voorwaarden bepaald.

In convooi wordt de bestaande regeling
gehandhaafd, zijnde, op 40 pet. toe-
sla? ca een premie van t' 20 «jer rov». !'"-
taling vaa nachturen, als overwerk voqr
de nachten, die de bemanning in Sfef.erL

is aan boord vertoeft.
Teneinde bet convooi niet te ïul-sen,

zal de bemanning daig en nacht sijn, (toon
iedere reis minstens 3G vreu vrijaf leb-
ben, of zooveel langer als net lorwen tn
laden in lot schip liet toelaat.

Buitoii convooi- zal op bovenstaande sa-
ges on premiën oen extra toeslag wori.cn
betaald van con maa>-d gage \ oor iedere
rondreis of ccii halve maand voor o^n uit-
of thuisreis buiten convooi volbracht.

De scheepvaart- en »teeukolei-maatichap-
r■!. die teen dool uitmaakt - a.i do Sflheep»
Tsartverceniiine:, en te,-en wien do sta-

.vas gericht, kon deze conditiën aan-
; ;ii ten vergadering der zeiliedan werd.. i besloten lich met deze reselunr to
"eeiiron on It staking op to heffen*

Steunuitl veringen v. werkloozen.
F. A. ö. heeft bet Hoofdbestuur dor

AUr. Commissie tot gteun 'een schrijven
len, waarin gewezen wordt op de

,;t:ioozo kiac'iitea omtrent to lage uit'ace-
ringen aan werkloozen en verzocht wordt
de wekeli'kselie uitkeeringen te stelten op
8 stalden voor ongehuwden, 12 gulden voor
geh"uwden en kostwinners, en con toesla?van 1 guldon voor elk kind oader do
14 jaar.

Op een deserteur geschoten.
Van Zaterdag- op Zondagnacht ontmoet-

ten op de Leuvehaven do politie den de-
serteur der koloiialo reserve V. Na con
Wilde jac'it werd V. op de Soheepmakcrs-
liaveu gearresteerd, waarbij de klabakkoa
uit bun revolvers een viertal schoten ia
de richting van don vluchteling losten.

Wat eon heldendaad verrichtten d:-ze
smerissen op eea wecrloozo.

Rantsoeneering en distributie.
Het comité inzako distrihntio en raat-

soeneeringsmaatregolen, bestaando uit deGem. Ambtenaren, Federatie van do af-besturen vaa de Ne.'tra'e Bestuurdorsbond,
Vereeniging van Rotterd. Gr-moentcambte-
naren, afd. gan het Nat. Verbond va.i
deeüngen van hot A. N. W. :>., Vrouwen-vereeraging Delfsbaven „Bijstand zij on
Doel", Werklicdcnvrouweavcrconiciiig önd-orlingo Hu]p" en de afd. R'dam van hotNeutraal Verbond van
bobben in een adres aan don Raad vér-zocht :

le. ten spoedi^de maatregelen to willentreffen, of do ter zake vastgestelde be-palingen te herzien, ten aanzien van do
distributie van brandstoffen, reparatieieder,
sajet on klompen.

2e. de voor deze gemeente toegewezen
hoeveelheid melk per gezin te rantsoer.ee-
ron.

Het adres is van een memorie vaa loo-
ljcüting voorzien.

De positie der havenloodsen.
B. en W. hebben prae-ad,ie3 uitgebracht

op het adres van don Alg. Ned. Ambto-
naarsbond. houdende verzoek om de ge-
meentelijke havenloodsen in de algemeene
salarisverordening op te. nemeii.

Vast staat, dat de havenloodsen in denzin der "pensioenwet voor gemeenteambto-
naren'niet als zoodanig kunnen worden be-schouwd. Onder de omstandigheden, wekede sc.ieepvaart doormaakt, is het tegeu-
woordigo tijdstip ccf ter weinig geschikt.
zoo meenen B. en W., om to komen toteen bepaling omtrent de sterkte en desalarieering van het daartoe in dienst tehoudon korps; zij meenen het thans ver-strekte voorschot uit dc gemeentekas van
f 50 per maand te mocton handhaven.

B. en W. zullen gaarne de zaak in het
oog hoiden, doch kunnen den Raad voor
liet tegenwoordige sïec'"ts in overweging
geven tot terzijdestelling van het verzoek
te besluiten.

Zoodra de scheopvaarttoestanden wederom
gunstiger worden, nemen B. en W. zich'
voor den Raad voorstellen te doen on dohavenloodsen in eea bepaalde groep .deralgemeene salarisverordening 'in te deelen.
AMERSFOORT.

(T. P. B.) Zonaaga-vond belegdo onzeafdeeling een onrsusver»radering, waar pg.
Coenders uit Utrecht sprak over: „De
Russische Revolutie en het Were'dprolela-
riaat". Reeds vóór Mars, aldus spr., brand-de de iiefde voor een id-eaal in de ïöen-schen, in Plato, Christus, o.a. Met Mars:echter doet het wetenschappelijk socialismezn intrede in de wereld. Langzamer!.a;d
is helaas het refdnnismo ingeslopen ca
word do idee op den achtergrond gedron-
gen. Het bleef niet een strijd voor derevolutie, doch' werd er. één voor hervor-mingen. Met don toencinonden groei vanhet imperialisme zien wc ook in alle lan-den de politiek van het refomisme \er-schjjnon. De voorspie-.gcßngca door dehervormingen tot 'iet socialisme to ktinren
komen, zijn evenwel lijnrecht ia strijd
met Marx' woorden. De mensen is riet
ecu product der omstandig Jidea, lij s< lxpt
ze zelf.
' Altijd hooft hij iv dc ges3hied,,nis eenschepponde rol gespeeld. Door onzen ar-

beid ziin. we de drijfkracht naar de ont-

wikkeling. Het kapitaal neemt evenwel
i het grootste Üeel en daardoor onstaat)
, meer uitbuiting. Dc arbeiders bezitten _ nog
j niets, eeen eigen philosophie, rveen religie,

: geen . kunst. Dat is nog niet op De bo r-
neoisio veroverd. De strijd, dien wii inlei-,, is die der nieuwe menschheid. De
maatschappelijke rijkdom moet allen tea
goede komen. We moeten ons niet gaan
blind staren op schijnhervormingen. Het
ïcformisme is het geweest, dat de arbei-
ders lokte, zoodat ze begonnen to c'enken,
dat de door ben in het parlement en ge-

i meenteraad gekozenen het werk voor "hen
" wol zouden doop. Maar dat baatte nict3
'ca baat nog niets. Het brengt- o:is geen
stap nader tot het einddoel, We moeten
zélf ons vrijmaken van het kapitalisme.

■ En daarom niet de strijd dor iiörvormin-

I gen, maar die der revol uVo voorop. Wij
! beloven niets. De eenigd i.plofte is die,
1 die in TJ-zelf is. Ze'f moeten wo het doen.
; Niet de leiders. Nog steeds is Marx'
w-oord waar: Gii hebt niets te verliezen,
maar ecu wereld te winnen, al zot Troel-
stra, dat de arheiders wel wat, 11.1. bun
organisatie hadden te verliezen. Jei^teß wo
dan ous beginsel offeren ora et- t»va-
nisatie re redden ? De organisatie il voot
or>s geen doel, slechts midd" 1

Toen bet reformisme kwam, verovf**,len
enkelen zich een machtspositie ca daai-vut
verloochenden ze feitelijk ia 1914 kun i-v-
-ginsel, omdat ze bevreesd waren huu-
positie te verliezen. Toch blevon volen ia
Rusland, Italië, Servië ca ook ia EDge-

-1 land (Keir Hardr) do Internationale tro iw.
Iv Rusland zijn de socialisten numeriek

zeer zwak. De bevolking bestaat groöteu»
deels uit kleine boereu. Machtspositie had-
den ze nog niet veroverd, vandaar waar-
schijnlijk, dat Rusland het voorbeeld gaf.

Er wordt ons wel toegevoegd : Jullie,
revolutionairen, plaatst je buiten do wer-
kelijkheid. "Voor spr. is alleen werkelijk-
heid, dat, wat bewerkt wordt. Het. revi-
sionisme plaatst zich niet teger.over het
kapitalisme. De officieele soc.-dem. denken
voor deu vrede te kunnen strijden door

j zitting te nemen in anti-oor!onraden e.d.j Wij strijden ervoor door voor do revolut'.o
te strijden en dio strijd voor alles to la-
ten gaan. Spr. meent dat zij hm socia-
listischen plicht hebben verzaakt door

| vódr de oorlogs- en mobilisatiecredieten to
bebbon gestemd. Ze versterke 1daardoor 'roe
militarisme, waardoor sociale hervormin-
gen zullen vermindereu.Daarna behandelt spr. uitvoerig de Rus-
sische revolutie.

Na eenige passages voorgelezen to neb-
ben uit een toonectlsbuk van Hoiiriötte
Roland Holst, op de Russische Revolutie

1 van 1905 betrekking hebbend, wijst hij
orop, dat thans in Rusland ons ideaal
werkelijkheid gaat worden. Wij moeren dat
niet alleen toejuichen, maar fcraehtèn ook
hier onze gedachten in daden om te zet-
ten.. Daarvoor wekt spr. de aanwezigen op
zich aan te sluiten bij een revolutionair
socialistische organisatie eu den grooten
strijd mee te striideu.

1 Nadat no^ een tweetal gestelde vra?endoor spr. waren heyxntwoord, werd tic yer-
' gadering gesloten.

Het bezoek, een 60 tal, was voor 'AL
bevredigend te noeineu. Een collecte brachti' 2.61 op.

RILVERSUM,
Door gebrek aan zalen Belegt hot Revo-lutionair Comité inplaats van op 22 Ja-

nuari op 28 Januari een openbaro
vergadering in do groote zaal van Harm-o io", Heere«traat, ter rerdenlcing vando Russische Revolutie van 1905. . Ver-schillende sprekers worden biervoor uitge-
noodierd, waarvan De "Visser bet al reedsbeeft aangenomen.

Deze vergadering dient tevens al 3 pro-
test i.z. de uitleverns van den DiütsoaorMuizenberg, redacteur van do JugCnd
Internationale, door do Zwitserscie Regee-
ring aan de Duitsche.
LEEUWARDEN.
Adres v. d. Rev. Soc. Vrouwenbond.

Dn voorzitster en de secretaresse van do
plaatselijke afdeetinff van dea Rov. Boe.Vrouwenbond hebben mimstor Posthuma.
con adres gestuurd, waarin z ij( na op ven
toenemonden nood to hebben gewezen,
dien minister verzoeken zijn medewerking
to vcrleenen :

Iste. om bij Gemeentebesturen ©n, groote
industrieele lichamen er op tan ti^drmjjen,

arbeiders to ontslaap, doch zooveelmogelijk aan 't werk te houden of het per-
soneel uit te bjeiden, door do arbeidsdag
te verkorten,

2e. om do prijzen der eerste levensbe-hoeften terug te brengen tot do prijzen vanvóór ■ den oorlog,
3e. om ia ruimere mate deze levensbe-hoeften te verstrekken, iWaaronder adres-santen in de eerste plaats willen zien op-genomen, vetten, vleesch, rijst en meolpro-ducten, alsmede peulvruchten,
4e. om aan gemeentebesturen op ie dra-gon een intensief onderzoek In te stellennaar do hoeveelheden levensproduclen, wel-

ke adressanten vermoeden bij sommige- in-
gezetenen nog In groote voorraden aanwe-
zig te zijn, opdat elk Nederlander in gelijke
mate de gevolgen van den oorlog zal 'on-
dervinden, zoodat deze gevolgen ni6t; j^
grootst worden gevoeld bij de lagere klas-sen.

w.g. W. HOEREP-MEI.TER, Voorz„ T. ROERSVM-HOEBER, sêcr.Leeuwarden, 12 Januari 1918.
ZAANSTREEK.

Aan de organisaties aan de Zaanstreek,in 't bizonder aan die- van Koog-7aand'jk.
Zooals men weet, bestaat er op Koog-
Zaandijk een Gemengd Geheel OnthoudersZancfcoor. Wegen» don groofen toevloed
van leden zal; bet koor zieh1 al spoedig
genoodzaakt om uit te zien naar eenander en grooter loi;aal voor haar repeti-ties, wat tot heden niet uehkt is,
wegens bet te kort aat\ zalen^ Nog was
er één hoop en toen één van do ledea
van hot zangkoor naar die zaalhouder toe-
ging om dc zaal to huren voor hun repe-
tities, kreeg hij ten antwoord, dat. de
zaal niet te huur is voor Geheelonthou-
ders.- De plaatselijke organisaties, wien dit ter
ooro kwam, spraken den boycot uit over
dezen humanea zaalhouder, maar uit ge-

brek aan andere zalen moesten zij
wel blijven. Op 't oogenblik is er i<
bereid, die een geschikte gelegenheidhooft

'om H.H. vergaderingen en cursussen te
Als nu de organisaties hun mede-;

werking willen verkenen voor dit doe!,
don is die persoon bereid om dai1; lokaal
geheel daarvoor in te richten, maar nu
moeten cei3t do organisaties, ü;e l ier
gebruik van willen: maken, zich zoo spo3-
'dig mogefiiSc aanmelden aai o
adres.

Dus nu in de H.H. "Vergadering do»
zaai-; spoedig besproken opdat er gauw.
afgehandeld kan tforden. _voor verdere in-
lichtingen wende men zich" tot C. Goe-
zinoen, Jan de Wittestraat G 27, Koosta/d Zaan.

GEMENGDE BERICHTEN.
Verdronkon. — Te IVnne.TniJ zou

Maandagmorgen vroeg 'H. koji.m van da
stal naar eea boot brengen. Waar-e
door de duisternis misleid is hij naasr. de
brug geloopon, in de Where gevallen c-n
verdronken.

Dienstweigeringsbeweging.

De ophaaldienst.
Do ophaaldienst zou m.i. veel meer opgang maken en dus veel meer opleveren

als aan de karren, -waarmee men rond
gaat, borden werden gehangen met pak
kende opschriften, dio het doel van de*ooliaaidienst aangaven

L. KOENE,
Dirk Eartogstraat 12 Amsterdam

Te koop.
Bii H. Dekoma, Lange Leidsdheiw.str. 6*

Amsterdam, is te koop een schilderstuk
van * d. Plas, 1897, voorstellende: land
ftenap met rivier, in breede vergulde lij st

De ge\ lelijke opbrengst komt geheel ten
bate van '>et dienstweigeringdfonds. Zijn eï
liefhebbers *

Wo gaan or trotsch op, nietwaar, wan,
noer het aantal"" dienstweigeraars met den
dag vermoerüert. Ik vind hot daarom zoo
jammer, wanneer er zich gevallen voor*
doon, waaraan in 't geheel geen publici
tedt wordt gegeven. Eu kwamen wo dit
dan een of anderen Ujd nog maar tjwa
ten, dan was dat nog niet zoo erg/Doch
dat is niet altijd het geval. Er heeft zietnu weer een geval van princïpieele dienst
weigering afgespeeld, waarvan ik gaaxna
zou willen dat de lezer ermee in kon-
nia werden gesteld. Zekere G. Dijkman
van Utrecht, is 2 Jon. ontslagen, na van-
af 20 Febr. 1917 te hebben gevangenge-
zeten. Do eerste veroordeeiing als dienst
weigeraar was 3 maanden. Uit de Oranje-
kazerne in den Haag overgebracht naat
Hoorn, weigerde hij daar de 30e Mei voor
de 2de maal. Toen wa 3 da slraf 7 maan-,
den Hij heeft alzoo gezeten van 20 Febr,
tot 4 April in Hoorn, van 4 April tot 21
Mei in 't H. v. B.te den Haag, van 311
Mei tot 25 Sept. te Hoorn, en van 28
Sept. tot 2 Juni '18 in 't H. v. B. Ta
<lei\ Haag.

Ook kam ik nog eea nieuw geval mede*doelen. Het betreft een Rotterdammer, v. d.
Linden genaamd. Hij was bij dezeemacht
als milicien in den Helder. Op een ver-
zoek zijn 'moeder te mogon bezoeken di«
ziek waa, werd hem geantwoord, dat za
toch niet dood was. Hij heelt natuurlijkzoo lang niet gewacht en is gegaan zon.
der terug te komen. Daarna opgepikt cadrie maanden provooststraf opgeknapt. D«resultaat, daarvan zijn dat hij na ontslag
uit de provoost zijn pakje heeii; opge-
stuurd, en binnen de e.v. 14 dagen zich
als dienstweigeraar zal aanmelden.Zoo rijst de stroom al beer on meer.Wat me ook verwondert is't volgende:
F. H. Scheepsma heeft sinds Juni in ar
rest wegens dienstweigering in Leiden eide laatste 2 maanden in 't H. v. B. in
den Haag doorgebracht. Zijn naam koinl
wol voor in 't lijstje van Giessen :en iq
de „Arbeider' van Kampers. Hij is a\i29e December veroordeeld tot 10 maandenzou of is j.I. Zaterdag in hooger heroëngaan. Ook lees ik daar niet over on vanandere makkers in den regel wel. Ik hoopdat u hiervan notitie zult nemen, bij voor-
baat mijn dagk.

A. DOES SMIT,
Hamelslraat 37e, Rotordani.

Brievenbus.
S. te Laren. "Wendt u tt-tL. de Vtósot,

De !a Reijkade 25, Den Haag.
Scheepstijdingen.

Binnenlandsche Havens.
DELFZIJL. Aangek. 20 Tan. 'Adolf Hu o»Hannovcr; Kate Vick, s., /wei-i.i; F.ihe,s.. Zweden.
21 Jan. Nordenüiam, lichter, Nordon ;m.
Vertr. 20 Jan. Jupiter, s., ÈnuUe,
NIEUWE WATERWEG. Aaagek. 22 Jan.Jervaulx Abbcy, s.. Huil; Kilkennv, s.,

Londen; Elta. s.. Landen; Woodcock, s.,
Londen- Ronan, s., Loith; *§VJi'.kt s. ,
Leith; Johanncs Öornelis, Po'ibrvaort.
Christiania. 1. v. IJDuidon, rvr sepbnoj
Katwijk; Gothlaud, s., ïTew-v*ork; Tin
Ladr Cormichast, sleepboot. Huil.

Vertr, 23 Jan. Katwijk, slecn'ioot, *»Tini»den.

Buitenlandsche Haven?!.
'Clara. s.. 19 Jan; v. Rott. to ChriMlaria,
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BP ZATERDAGAVOND': Mannen en Vrouwen, staat op!

AD VER TEM TIE li.
GRAEHQ THEATRE, Amstelstr,

N.V. „TOONEELVEREEïtIiSiKC."
HEYERMAHS, HISCI en VAN DER HORST

Heden Woensdag 7''2 uur

DAGERAAD
Donderdag kwart vóór acht.

HET ZEVENDE GEBOD,
Vrijdags DAGERAAD.

Zaterdagmid.i HET ZEVENDE GEBOD.
Zaterdagav.t DAGERAAD.
Zondagmid.: OP HOOP VAN ZEGEn,

Zondagav.i DAGERAAD.
Maandagav.t DAGERAAD.
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