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BERICHT,Een handlanger.
Wij wezen vroeger reeds eenmaal op

het onverantwoordelijke geschrijf van de
nooidinedacteujr van bet te $amariang,
fle groote handelsstad van Midden-Java
Varscai'nenue dagblad De Indiër. En,
"Wi zullen dat nog wel vele malen
moeten doen.

Thans hitst deze meneer Later, zoo
hert de kwasi-democraat, dia aan het
hoofd van dit blad staat, tegen de vak-
vereenio-ing Tan het Nederlandsch-Indi-
scho spoor- en tramwegpersoneel, aan
wel s hoofd, gelijk bekend »3 Semaoen
en Sneevliet staan.

De man begint in zijn artikel „In,
nieuwe banen", hoofdartikel in dekrant
vaa 24 Sept. j.l-, met zich in de vinger
to snijden, door eerst de lezers te sug-
gereeren dat De Volharding, het
orgaan van de Indische Vereeniging
van Spoor- on Tram, niet hetvrije woord
doch enkel luet woord van bneevliet
eou toe la'en, maar dan te bekennen
dat het hem verwondert dat in dit blad
ook de scherpste kritiek op de tegen-
woor 'ige leiding een plaats heeft ge-
vonden.

De heer Later lastert dus. en intro-
duceert zich als een praatjesmaker.

Maar zoo gaat bij ook voort.
Als verdere aanloop tot zijn hand-

langei-ovverk voor het Nederlandsen-
Indische kapitaal, zijn poging n.l. om
(ie vakvereeniging van het spoor- en

.eg-personeel te- gronde to richten.
Leef; hij het over „de dappere (Snee-
vliet wordt bedoeld), die er de lakens
tegenwoordig tegen een behoorlijk salaris
itiMeelt, mitsgaders vele deklaraties voor
dienstreizen."

Wij kennen de wijs en wij kennen
do tekst, en we weten dat deze aan-
randing zonder bewijs alleen maar de
ondermiiningspoging is van de vakver-
eeniging, dio " momenteel vooraan staat
in de strijd tot bevrijding van
het arbeidende volk ira die verre ooste-
lijke uitloopers van. Indii*.

En wat zijn nu de argumenten voor
s heeren Laters raad tot het te gronde

richten van Indië's slerksta vakvereeni-
ging?

Och, doodeenvoudig l
Ze is „toch gedoemd tol ondergang",

" omdat de revolutionaire beginselen nu
eenmaal hier (in Indi') niet passen."

Wii zouden zeggen, integendeel !
Ind'en werkelijk het revolutionaire be-

ginsel in Indië niet kan; 1 aarden, wat
zetten dan detoagogische imperialisten-
knecht jes -a la Later en Stokvis zulk
een bek op legen de propagandisten
ervan ?

Dan kouden ze de historie natuurlijk
rustig baar loop laten.

Het feit dat de revolutionaire propa-
gandisten door d© Indische inktkoelies
on bureaükralen als ratten vervolgd
worden, bewijst genoegzaam dat ze
ronder die vervolging . waarschijnlijk
Welig souden: tieren, bewijst dus % alles
tegen 's heeren Laters beloog-,"Trouwens ook dit.

De heeren Later moet zelf,bekennen,
dal de tegenwoordige leiding sterk staat
ca dat zij geheel omgeven is 4oormedestanders.

Wij kons*taleeren dus: Eerdieslerko
leiding omvergeworpen wordt, moet het
Oudermijningswerk yan Later c.s. wel
ferm aan do gang zijn geweest.

Em dit is nu juist bet teekènende
[voor do taktiek van deze Indischehoofdredakteur.

fiij Wil bet vuile werk wel doen, maar
pij wil het niet welen,

Hij vrijwaart zich nu reeds met de
Base« Niet wij trachten scheuring tebrengen, enz. — evenals de bejieade
Straatjongen: Hij heeft bot gedaan,(tiet Ikke! ,

latasschen de hoer Later hoopt op
"Tat bij noemt het. gezond verstand, wil«eggen de ;buitmakerij bij groot en klein.

En wij .rekenen op de klassenstrijd.Sinds de historie tier menschen ge-
schreven- wordt echter beeft do voor-Wjagendü strijd der klassen bet nogpteeds gewonnen yan liet behoudendezSn. gezond verstand-Ea zoo zal het ook in Inclié' gaan.

'Sf en déplaise de lieer Later!'
Wp.

Ms geheele inventarisatie
mogelijk?

Men schrijft ons :
A[ en too wordt er beweerd dat in-

ventarisatie, dat is volledige opnamevan
den goederenvoorraad hier te lande,
onmogelijk is. Ten bewijze dat dit niei
alleen mogelijk maar zelfs eenvoudig is.
het volgende.

Feitelijk beslaat hier te lande reeds j
een Inventarisatie van alle goederen dio
over zee zijn, aangevoerd. De Neder-
landsche Overzee Trustmaatschappij door
wier bemiddeling alle aanvoeren, be-
halve voor de Nederlandsene. Regeering,
plaats vinden-, weet precies hoeveel on
door wien sinds 1.915 de goederen hier
to lando z'ja aan- en uitgevoerd, enkan
van elke partij binnen ieenige dagen
weten, niet alteen hoeveel hiervan BOg
aanwezig i.?, doch ook o-mier wieiiG be-
rusting, i

Hiermede is al bewezen dat invenia-
risatie van de meeste goederen kan
ï-laats vinden, zonder dat het noo/lig is
in allo pakhuizen een contróio. uit te
oet'enen. Deze goederen met de goede-
ren bliiten tusschenkomst van de No-
derlandsche Overzee Truetmaaiöcha^pij,
dus op naam vaa de Nederlandache
Regeering aangevoerd, vormen met het-
geen hier te lande geproduceerd wordt,
de totaio voorraad.

Indien het de Nederlandsen© Regee-
ring ernat zoude zijn, om precies to
welen, den goederenvoorraad hier to
lande, dan zoude zij slechts het sys-
teem van do Nederlandsen© Overzee
Trusïmaatschappij hebben toe te pas-
sen, en zij kan dat zoo verbazend ge-
makkelijk toepassen omdat van de
ireeste artikelen zonder officieel ver-
voer-bewijs, het vervoer thans verholen
is- Indien zij dus dezelfde praktijk toe-
past die voor de Nederlandsche Over-
zee Trust, de controle zoo gemakkelijk
maakt, zou zij alle producenten hebben
mede te deelen dat deze verplicht zijn,
binnen een zekeren termijn, stel acht
of 14 dagen, aan den Burgemeester hun-
ner Gemeente op te geven; a. de hoe-
veelheden die zij van elk artikel bezit-
ten1; b. waar deze opgeslagen ziin- De
wijziging bi 'de voorraden zou steeds
bliiken uit de vervoer-bewijzen die al-
gesovon worden voor verzending naar
anderen.

Tevens zou dan vastgesteld en jgecon-
troleerd kunnen worden do hoeveelhe-
den die de boeren voor hun vee £U£
zichzelf afhouden.

Natuurlijk zal ovengoed als bijdoNe-
dortandsche Overzee Truslsmaatschappij
hier knoeieri* plaals vinden, maar in-
dien bepaald wordt dat de geheele
voorraad verbeurd verklaard wordt van
dengene die te l;ige voorraden opgeven,
dan zal bet resultaat verrassend zijn.
Op dii gebied heeft men ree Is een rijke
ondervinding opgedaan met de oortogs-
w'ns-tbelasting.

Niettegenstaande minister Posthuma den
weg gewezen beeft om straffeloos deze
te ontduiken gjjn de resultate» die be-
ceikt zijn, bovpn verwachting.

Toen voor ' eeaigen tijd de kranten
meldden dat le^o» iemand £n Almelo
wegens* ontduiking van oorlogswinst-be-
lasting, gevangenisstraf werd geë'schf.
stormde bef van verhoogde opgaven bij
de Inspecteur voor Belasting, zoo kan
ook gezorgd worden, dat iv oen mini-
mum van tijd, de Jtegeermg volkomen
op de hoogte i.s van allo voorraden
hier to lande.

Hiermed© wordt be": "barnateren bij i-ar-
liculioren niet besirel-'"**. immers ieder
die over voldoe!-.''n> middelen beschikt,
hamstert zooveel mogelijk. Men Is
meen overtuigd.' dal met dé beerschende
janboel hier lo lande, de Regeering het
volk naar den hongersnood drijft, zoo-
dot dus ieder voor ziek zooveel moge-
lijk zorgt, hiervan do <gevoigen zoo
weinig mogelijk aan den' lijve te onder-
vinden.

Als men bij particulieren' inspectie
wil jhouden " laat men dan bij de Minis-
ters en Kamerleden eens beginnen, niet
omdat deze Heeren meer zullen ham-
steren dan. hunne even vermogende me-
deburgers, daar omdat hieruit dan te-
vens zou blijken dat de Heeren zelf
het beste weien, hoe, erg do voedsel-
voorziening voor liet Nederlandscbe -olk
r«i"tjrn«*lonsd is. Trouwens deze narti-

culiere hamsterij is van gering betee-
kenis in verhouding met hetgeen vast-
gehouden wordt door de levensm'ddelen-
speculanten, die de prijzen opdrijven.,

beteekenen de voorraden die de
menscüen ten behoeve van het vee, ont-
trokken worden.

Maar in plaats van de inventarisatie
te bevorderen, geeft dc Regeering de
levensmiddelen-speculanten oen zachte
wenk om zoo geheimzinnig mogeliik 't
bedrijf te voeren.

Waarom blijft anders de Regeering in
gebreke regelmatig de voorraden voed-
sel hier te lande, als graan, meel, peul-
vruchten, aardappelen enz. te publieee-
ren V

Op deze wijze maakt zij het gemak-
kelijk dat een deel van het meiischoJijk
voedsel verdwijnt ten behoeve van dis-
tiUeerderjj en veestapel. 'Indien voorra-
den vanaf den beginne gepubliceerdwa-
ren, dan zou dit onmogelijk geweest
zijn, en Minister Posthuu a had de vraag
van dc aijde der Geheel-Onthouders ge-
steld, niet op zoo misleidende wijze kun-
nen beantwoorden als hij thans gedaan
heeft. Evenmin de varkenshouders zou
hij dan het vorigehebben durven advisee-
ren, om geen varkens af to slachten, omdat
dan reeds voor een ieder duidelijk zou
zijn geweest, dat tor wille van het in
standhouden van de varkens, de men-
schen gebrek lijden.

'Ue inventarisatie is dus niet alleen.
uitvoerbaar, maar zij geschiedt "tilèt; om- j
dat de volksvoeding stelselmatig opgeo-
ferd -wordt aan de winstmakerij. Van
Regeeringszijda zal beweerd worden, dat
met het "oog op do buitenlandsche ver-
houdingen, voornamelijk met hetoog'op
de gewenschte aanvoer, van Amerika,
publicatie van de voorraden niet wen-
schelijk is, en dat het tactisch kan zijn,
de voorraden kleiner te melden dan zij
in werkelijkheid zijn.

Dergelijk geleuter is evenwel ordinair
volksbedrog, want de Regeering vanN.
Amerika wea* zoo goed als wij hier te
lande, wat een informatie van Posthu-
ma waard is. Daarentegen zou een ge-
systematiseerde publicatie van de voor-

,radon, die het stempel van waarheiden
betrouwbaarheid draagt, meer effect uit-
oefenen dan de geheime oflioieuso "nfor-
matiea die n'toi de minste waarborg voor
juistheid geven.

Naast algemeene inventarisatie moet
komen een openbare regeling van den
in- en uitvoer der verschillende artike-
len hier te lande die thans onder con-
trole staat van de Nederlandsen© Uit-
voermaaischappij.

Dagelijks moet gepubliceerd worden
hotseen hier te lande van het buiten-
land gekocht wordt en hetgeen da:-
verkocht wordt. De huidige- geheime
knooierij moet verdwijnen. Een> goede
Regeering zou dit alles reeds lang ge-
daan hebben, zij zou zich op dezewijze
gevrijwaard bobben tegen verwijlen, dat
zij zomers treinen vol groenten* over d©
grens zendt en daartegenover in ver-
zuim blijft gelijktijdig to zorgen voor
een voldoende conlra-praestatio in den,
vorm van steenkolen.

Als-er dan werkelijk gebrek zou z^n-,
zou men moeien erkennen, dat de Re-
eeerïuT haar plicht zou hebben gedaan
en naarhi moo:cn berusten, maar dan
zoude menig Kamerlid minder verdiend
hebben dan thans en menig Minister zou
minder zeker zijn van vette commissa-
riaten na zijn aftreden, hetgeen per sloT
van rekening do fooien zijn', die de hee-
ren ontvangen van hunne lastgevers,
waarvoor negen tienden van het Neder-
landsche volk honger, lijdt- Het d
dit geduldig en daarom' is het waard
nog smeer te verhongeren

Het Duitsche en het
Engelsche Imperialisme.

I.
H. Gorter schrijft ons:/- Er beslaat tusschen de redactie, der

Tribune en mij een verschil van meening
omtrent de buitenlandsche politiek- D©
redactie schijnt mij toe iets meer de

, voorkeur te' geven aan het Engelsen
■Imperialisme boven het Duitsche, althans
de nederlaag van Duitschland te wen-
schen, ik acht ze beide even gevaarlijk
voor het proletariaat.

In de volgende artikelen wil ik nii.n
meening hierover uiteen zcüeu. . i

Do groote tegenstanders Engeland on
Duitschland staan nu tegenover, elkaar
lp één front met al hun macht. Ue
strijd op leven en dood gaat nu be-
ginnen. Rusland, dat slechts eenbureau'
kratisch en militair Imperialisme bad,
geen kapitalistisch, en dat dus ook niet
riip was voor dezen strijd, is afgevallen.
Slechts een paar trawanten aan beide
zijden zijn over. Maar de Vereenigde
Staten staan nu aaai de zijde van Enge-
land. Daardoor is dc strijd van een
kleinen strijd om den weg over Klesn-
Azië naar den stillen. Oceaan geworden
tot een strijd om de beheersching der
wereld. Waiit winnen de Vereenigde
Staten en Engeland, dan behesrschon zij
de wereld.

Wat wij dan dachten dal eerst in een
tweeden wereldoorlog zou worden be-
slist, kan reeds worden beslist in dezen.
De VereenigdeStaten hebben dal ingezien.
x\ls Rome en CartMgo staan do twee
machten tegenover elkaar. Maar - ging
het loen om de Mïddeftansebe Zee, nu
gaat het om allo Oceanen on om al do
landen die er aan liggen.

Het is nu het oogenblik een blik op
dio worstelende Machten te slaan en ta
zien bij welke overwinning het prole-
tariaat dor wereld liet meeste belang
heeft.

Jn de brochure : Het ImperiaUsme.do
Wereldoorlog ca dc Sociaat-Demokratie
bad ik geschreven, dat liet DuiUciio
Imperialisme even gevaarlijk is voor
het internationale . proletariaat al 3 het
Engeluche. Ik zou nu schrijven : als
het Entreisch-Anierikaansclie-

Do vraag rijst : is dat volkomen
waar ? Of is bet (a Birnplietiach, al lo
eenvoudig ? Ia het misschien Ingegeven
door den wensen om alle hnperialisn*
gelijk Ie zien, opdat men dan datv
de noodzakelijke Eenbrid van het inter-
nationale proletariaat zou kuUoea at-
reiden ?

Po zaak moet nu nog eens onder-
zocht. Want als het Imperialismo van
Duitschland gevaarlijker, mvleeügerw
voor het proletariaat dan bet Engelsch-
Amerikaansche, dan zou het "aroietari
zijn nederlaag moeten wanseben en het
heviger moeten bestrijden.

Om duidelijk te kunnen beslissen o* do
overwinning van het een» Imperialisme
aan do arbeidersklasse grooter nadeel
zou. brengen dan die van het andere,
moeten wij ons de gevolgen vaneen zoo
groot -mogelijke overwinning- van het
eeneen van bot andere voorslellen.. Wanneer Duitschland overwint, d.w.z-
do vredosvoorwaarden opleggen kan.
dan houdt het Belgiö in zijn macht,-
neemt nog een deel van demijnstreken
van Frankrijk, ï.itthauen, Eafhland. maakt
Polen, .Servië, Albanië, Montenegro af-
hankelijk van Oostenrijk, neemt zijn
koloniën terug en een deel von die van
antioren-, geeft Turkije het gebied tot de
Perzische Golf. Dwingt Frankrijk, P
en misschien Rusland lot een bon:
nootschap.

Wat is hiervan bet gevolg ?
Duitschland is dan meester: van de

Vlaamsche kust on Eauden, tot de
Perzische Golf.

Maar door zijn militair, politie» en
ekonomiseb overwicht, door de handels-
tractaten .cUe het opleggen kan, krijgt
bét ook overheersehende macht in
fekandinavië en in "Holland.

Over Holland in dit verbond nog bel
volgende :

"Dat Holland het Duitsche Imperialismo
steunt en steunen moet. is dikwijls
genoeg aangetoond. Het Imperialisme
van Holland i s dat van Duitschland
door aardrijkskundige en ekonomisebe
oorzaken, en om' " Indië. >De panden,
tusschen dc twee «volken zijn in den
oorlog zeer vast geworden.

Als Duitschland wint, kan men na
conigc-n lijd van rust ca herstel het
volgende beleven. 1)

Op een goeden dag sluiten Duitsch-
land en" Nederland een of- en defensief
verbond voor hun lauden -in ySuropa on
Azië. Duitschland geeft Nederland, het
Vlaamsen sprekend deel vau Belg-e>, en

fSS. ogenblik (met Japan is dan
waarschijnlijk een tractaat gesloten)
loopt een deel der Duitsche vJoot de
Indische havens binnen.

Het heelt mij altijd toegeschenen dat
dit een der doeleinden van den oorlog
was. Het kan natuurlijk alleen bij vol-
ledige overwinning bereikt worden.
Indië heel voor Duitschland een on-
metelijke waarde lot exploitatie en als
militair steunpunt bij den Stillen O.
Door oorlog kan het Indië niet of nau-
welijks krijgen. Wel door vredefcevenrla
onderhandeling. Voor Nederland is zulk
een verbond even onschatbaor, want
zonder dat houdt het Indië niet.

En dan heeft bij den volgenden oorlog
Duitse hland de monden der Schelde, van
dc Maas en den Rijn, IJmuiden en
Nieuwcdief.

Men zegge niel dat dit te fantastisch
gezien, is, ik geloof dat zij die dit niet
zoo zien, te klein zien. Do uitbreiding
van -bet Imperialisme tot verbonden van
volken is wel zeker. En er buiten blijven
zal niet gaan.

Ik geloof .dat het in de geheime be-
doelingen ligt tkr heersehendo klassen
van beide landen.

In elk geval, Duitschland beo
, dan vanaf do Ylaamsehokas* tot dichtbij
:de poorten van Engelsen .Indie-

Engeland daarentegen en de Varcenigdt
I Staten zijn dan. hoewel op het Vasteland
I van Europa overwonnen-, v niel! verslapen. 11 -n macht ter zeo is zocI goed als zeker n'o:
i land moet, om wereldmacht te krijgen,

1 dus voortgaan op ziin. bloedige in
jrialistische wes. en opnieuw zich to'
oorlog voorbereiden.

Scheldsgerecht, ontwapening, benerkinj
I van bewapening zijn omnogelük. Nocï

" Engeland,, noch Duitschland, noch da
Vereen'iffde Staten willen ze. Het .
om de wereldmacht, om do uitbuitingen
beheersebia? van het grootste doe1 der
aarde, dio met die midde'en nfet te
krijgen zijn. doch slechts met geweld

■ ien-en ziin slechts de leucens,
<wa*rnvea men, geholpen door zi'nhoad-
genoden de Reformisten en Pseudcv
M■;. de arbeidendeklassen bedriegt,
om hen stil te houden 'érwiü men
oorlog voorbereidt.

Wat zijn dus nu de gevolgen ?
Duitschland wapent zich zelf uit aha
eht. Zoudra het do gevolgen van

dezen oorlog eenigszihs ie boven ïp

' Naast de stapeia wapens ui, . dezen
' oorlog maakt het nieuwe, nog mon
- lijker. En daartoe dwinst bet al zijn
1 'bondgenoofen". Door zijn ekonomisebe
' en politieke en militaire overmacht, bn
;
' Turkije en Oostenrijk-Po: en
' Polen!' en den Polkan, én Sfcanuinav'ë

en Holland. Misschien Frankrijk, Itaüö
len Rusland.

De Duitsche organisatie van rea/.civ
Trusis van Banken, Fabrieken. Spoor-
wegen, Reederijen, wordt een Eurupo*
sche, van- Heiland tot Konstanlin >pe'.

De Russtacn-Dultsché geest, dat meng.
hei van, die . bastaard, uit despotisme
en slaafschbeid, van-„kruipen naar beven
en trappen naar onder', dringt overH
door en heerscht overal-

En de volken van .Europa moeten
gehoorzamen op Straffe vau eköneml"
"actie en- politieke vernietiging.

Dal is het Duitsche „Verbond der.
Volken*'. Dat Duitschland wil, en dat
door de overwinning wordt bereikt-

Do arbeiders-klasse wordt dar, ond«
dit'gewicht van Militarisme, iruste.
Patroonsbonden, in alle landen vor

Plï"'dan eindelijk barst dejorlpg <j
nog veel vreesdijker *« nß'A^ eg
heerschappy der zee. ,En ,on

JS?"*?.** Sciddrsklasse wiordt
weer vermoord.

Dit is het vooruitzicht van bot Duit
sche Imperialisme

Nu het EngeTsch-Amerik

1.) Wij onderstellen in deze stukken,
dat de revolutie na den oorlog nog niet
geheel zegeviert.



Brieven aan het Prole-
tariaat van het Platteland

VI.
In |Jiet nasohiift vftn den briei in de

JTrlbuirè van 8 December j.l. beb ikjtezegd terug ie zullen komen op een
Jbtikel van J. ,R, over: de Sociaal-
ik on o mis eb e beteekenis van
pet klein-boerenbedriji", voor-
komende in bc* Handelsbladl van 26
November 1.017.

Ter kenschetsing van het. klein-bur-
gerlitke „Socialisme" waarvan!* het een
typisch voorbeeld is> moeten wij vooraf
wel brokstukken er uit aan onze lezers
l*>ieedee'en :

De schrijver zegt; „Nu dc landarbci-
ferswet zonder ttfirfel den weg naar het
Staatsblad zal vinden, mag' verwacht wor-
pen, dat het kouterbediiji hier te lande
binnen eenige jaren een geweldige uitbrci-
4inK zal ondergaan, want bijna overat woont
*r in iederen flinken, kraclitigcn veldar-
peider de zucht om zich op te werken, om
Van "net karige loon wat over te leggen
Bn dan land te pachten of te koopen, ten-
einde wat meer onafhankeliik te worden en

Wrat meer vrijheid van beweging te kr.jgen. j
Maar hoo sterk die aoeht ook steeds was, I

glechts enkele bevoorrechten, z'.j, die laat
Betrouwd waren, on das in hun jonggezel-

" fcntijd veel hadden kunnen sparen, verder |
zit, die in streken woonden, waar ontgin-
ningen tot stand kwamen ea waar percee-

!en woesten grond, geschikt om tot akker-
and te worden vervormd, tegen lagea prns

koude - worden gekocht, waren in staat om
bon idealen tot Terwezenïjking to brengen, ,
maar de meesten, hoo spaarzaam, hoe de- ;
geluk, toe energiek ze ook mochten zin
bleven genoodzaakt om in neerdrukkenden ;
loonarbeid, vaak karig betaald, van het j

e jaar ir» het andere te leven, tot
schade voor do eigen levenslust, tot schade.
ook van do taak, die hen werd toe,er- ;

tro i\td, tot zeer groote schade ten -slotte
voor het platteland in 't algemeen. Want j
fle veldarbeiders met hmn gezi non vormen 'bet leeuwe deel vaa de plattelandsbevol-
king, en die bevolking, in vele streken
rusteloos geworden bij hot annzaiige getob,
jat :ooit uitzicat opende op een raamere
toe'onist, is voor het beste doe don ge-
l:-oo: .c.ion.d o tra w geworden, dc sterksien

siek en geestelijk, beu van het gesloof
w .rezwoc-;, week in week uit, vaa 's mor-
geis v/oer tot 's avonds laat, zijn uit

■ i uit (■ it Holland, uit '"
een woord, uit a Ie dcc e:i van

d 'Waar de verhouding tusschen boer
dor is als die tasschen eea groot-
el en z'j i personeel, in groote se a-

"e »r Amerika, of ze hebben,
rcrlokt door de i oo c loonen, die daar te
win en ..'C-h ia fabrie' eer-

en, om ia I n
verder af te lezen, Maar vo doe-

n.. gaf dat bestaan aan geen oader hen,
Dndat »>. opwegsoeid ouder den booten
oem i daar zich goed op huaplaats
ge.oe.de .

cc ts enkelen waren zoo verstandig
i vaa een nieuw le-

ka, noch eon fabrieksstad
oikole ;

eaa
gezond li- i

c aam. naar tre :ken
e ' ze '. daar in - cel
te ":

ochu
-vlakte woesten gro tl c-.i er. ja

e i te reden leven te oeren, naast
de vele inbot uit die

#
"streken, die ,

s e eens klein bt i langzamer-
.l tot" e-i-.' -. i, onafha ot-

jre; " 1 op te werse ï. lu Drea e,
in I d, in Noord-li' vooral
i n denvanzuue]
boere die, in armoe i m ar-
moede op es
tll ir, als po derwer- I

leemknrier op pa jen
m i en, met opoft'ering van all 's

heb- ■

'a paar duizend gulden aan kaat ;

ie leggen, waarvoor ze hun alrebeele
igheid hebben gekocht' op

Ie i--iVmo. opene be;dc waaraan' ze, uu er
»en ccavo di':o wonii . rdte hebben, j
lamên met de vrouw a. hun

om ze te
iwingen tol en van goede oogsten
in aldus, te komen tot steeds Tootere --.vel-
taai't en 0r,.: 1 die oorzaak /, n
eeworden van m< ekracaitbj dfi
Itidividuen en daardoor vau moer vplks-
fcrac'at in 't algemeen.

Hoc gun
Jea die af in de streken waar liet klcin-
tcdiüi' tot ontwikkeling gekomen is en een
(jro b genomen heeft: daar niet
kapitaal en arbeid scherp tegenover elkaar,
Jaar reen grootondernemers, die trac ton

voo laag mogelijken prijs zooveel
mogelijk arbeidskracht te koopon, neen ,

i ziin kapitaal en arbeid beide in ieder
individu afzOaderiSjk vertegenvooravd, daar
komen geen veldarbeiders vota, die door
do hardo noodzakelijkheid gedwongen wor-
don om htm werkkracht desnoods tegen "n-
-gen prijs te verkoopen, doch daar is bi|na
iedere arbeider tevens boer, zoodat" hij, wan-
neer bUt ujt werken gaat, dat niet doet
Uit nooddruft, doch enkel om een buur-
man te helpen en voor die hulp zooveel
looa te ontvangen als ze in billijkheid
Waard is. 't Gevolg is geweest een betere
verhouding tusschen werkgever en werk-
nemer, die immers op hetzelfde maatschap-
pelijke plan staan, 't gevolg was verder,
Bat' er een stend van plattelmulers ont-
Jtond die zelfbewuster werden en zich ve-
rttkkigcr en meer levenskrachtig gevoe-.den.
ï gevalt? was ten slotte d&t do bodem vcol
loogere opbrengsten gaf, door betere be-
lartiging van de eischen van den gronden
Tootero zorV voor de gewassen, hij do
'oedö ontwikkeKng waarvan immere steeds
edere arbeider belang had. omdat bh tevens
;elf boer was. Hoe het producccrcnd Yer-
nogên van den bodem toeneemt, naarmate
lè bedrijven kTeiher zijn en dus de bolan-
-en van den grond beter behartigd worden,
diikt uit de cijfers, dio voor Denemarken,
iet land waar, dank zij de zorgen van
taatswege. het kleinbedrijf tot grooten
loei is gekomen, worden gepubliceerd: bn
ledi'ijven ter grootte van resp. 15 B.A. en
>0 H.A. verhielden zich daar in de laat-
ite jaren de opbrengsten gemiddeld als iü

tot '46, waaruit irerust tóag worden gecon-

tludeerd dat onze voedselnood op t oogen-
lik vrijwat minder nijpend zou zun, _ ais

Ï3 landabciderswot reeds eea tiental jaren
eleden wa* iacevoerot

' Van hoe groote socitutl-economische waar-
de bet klein-boerenbedrijf js, komt het best
uit, wanneer een parallel' getrokken wordt)
tusschen de plattelandstoestanden in 'die
streken waar dat bedrijf tot ontwikkeling
heeft hunnen komen en die in de deeleo
vam het land. tvaar zij, die aangewezen Z:jn
op de productie vau iandbc#wvoortbrengse-
len enkel bestaan uit groote boeren en uit
arbeiders zonderliouivast aan zichzelf en
aan hun bestaan, daar zo mets ter wereld
bezitten dan hun werkkracht waarvoor zo
gedurende de meeste jaargetijden slechts
een zeer matigen prijs kunnen bedingen.
Er in die streken z'jn niet alleen de ar-
beiders van tegenwoordig» maar waren ook
hun vaders en grootvaders in dezelfde, in
dikwijls nog veel slechtere omstandigheden,
verdienden ze soms maanden aaneen nau-
welijks genoeg voor het koopen van de al- ■
lei-noodzakelijkste levensbehoeften. Di.e droe-
vige omstandigheden, die van geslacht op
geslacht overgingen, hebben veel levens-
lust en levenskracht gedoofd, en in vroe-
gere jaren toen de arbeiders, totaal onge-
organiseerd, ziel» moesten laten knlijpea tot
ze als onbruikbaar aan den dijk werden ge-
zet, ging hot werk geregeld zijn gang,
al waren de resultaten niet schitterend,
maar in dc laatste jaren, toen de idealen
van den nieuwen tijd zich ook onder hen
haan begonnen te brckc.i en ze zich over-

: gaven aan leiders, die zelf veelal nog lei-
dingl noodig hadden, ziin er toestanden o it-
staan, die zoowel voor hen als voor hunne

i werkgevers en de bodemopbrengst noodiqt-
i tig werden. "Wiaint in tran onbezonnenheid
jzijn ze stakingen gaan proelamecren op
groote schaal, stakingen, die tot gevolg
badden, dat gedurende tic vruchtbaarste
maanden van het jaar honderden hcctaien

: oppervlakte bijna geheel onbewerkt beven,
; zoodat ze veol te kleine oogsten
I voortbrachten; stakingen, die in de
I werkgevers, gewoon om als despoten op te
\ treden en op hun bedrij!' alles naar hun
! tand te zetten, zoon diepon wrok achter
beten, dat op vele plaatseu, na oplossing

; van do crisis, nadat in naam de parijen
jtot elkaar waren gekomen, de verhouding
jzóó ten r.oogste gespannen bleef, dat er
!va:i eendrachtige samenwerking ter verkrij-
' ging van maximale bedrijfsresultaten, nooit
sprake meer kon zijn,

"vet dezen verlokketiden Sirenenzang
over de heerlijkheid en de vrijheid van
het kleinbedrijf in den landbouw, in
tegenstelling met de slavernij van den
loondienst, bewijst J. R. dat hij van de
moderne kapitalistische maatschappij als-

jmede van den proletariachen klaseen-
strijd titel noch jota begrijpt ©n spreekt
als iemand die miöstens honderd jaar

iapen zou hebben. Deze vetsappige
schrijver weet blijkbaar niet dat do
maatschappij een ondeelbaar organisme
is, waarvan all© deelen in een zeer
innige wisselwerking met elkaar staan-
Ekonomische wetten vajn ontwikkeling
en beweging in de samenleving waarin
hij loeit zijn hem een raadsel ; het ver-
band tusschen prolelarischen klassen-
strijd en klein-bedrijf ontgaat hem ten
eenenmale. Consekwent doorgevoerd

' zouden dus alle kapitalistische 'grootbe-
I drijven in den landbouw, omgezes moeten
\ in talrijk kleine fArwtie-bëdrijtjea, hetgeen

rdaad bet doel is van het klein-
■ burgerlijk Socialisme.

Wat het streven van het moderne]
i proletariaat nu onderscheidt van dat der
overige uitgebuite klassen is do drang
niet alleen naar het bezit van de op-

jbrengst van zijn arbeiu, maar vooral
ook de drang naar vrijen tijd, voor vrije'
bezigheid en voor ontwikkeling. Deze*
laatste drang is at .d oog sterker dan
de eerste en is slechte te vei

ir dé ontwikkeling van de moderne
productiewijze en niet door middel van
het Zweetsyeteern \.

Het doel van het strijdend© proleta-
t, het einddoel van het sorialisnie is

, niet alleen de uitbuiting opheffen, zonder
! meer, maar vooral de uitbuiting ophef en
'no ©en wijze waardoor iedereen da be-
schikking krijgt over zooveel rj

jen tijd. Dit is alleen mogelijk door
.de verovering van : 11e middelen de

nds-sparing door
door de meest uit ing
van al die middelen. Het middel van
mechanische besparing van jnenschc-

i lijken arbeid, is nu eenmaal het groot-
bedrijf. Het is waar, de arbeid in het
moderne kapitalistische groot-bedtrtif fleemt
vaak de meest afstootend© vormen aa.n,
en dit is een der oorzaken waarom do
zware arbeid in het klein-bedrijf door
vdc proletariëtre nog verkozen wordt
boven de knecht-schan en de onzeker-
heid van den loonarbeid.

Maar zet bet kapitalistisch grootbedriif*
om in een socialistisch arbeide-besparand
groot-bedriif en het kleinbedrijf zal ver-
dwijnen als sneeuw voor de zon. Eerst
het socialisme zal voor goed pan het
klein-bedrijf een einde kunnen maken,
wi.il het dan, maar ook eerst dan, mo-
gelijk is bij korten arbeh'Huur den.
arbeider een ruim voldoend inkomen te
zijner beschikking te stellen.

Onze J. It. nu kont geen anderen
vorm van sociale verhooging van het
peil van den landarbeider denzelf boer
op zijn eigen plaatsje te worden, n
hij zien eerst dood-afgejakkerd Jfieeft in
zijn jeugd, als hij het ooit bereikt —Deze illusie .heeft nog "*"een praktische
zijde. Een landarbeider, die .T. R. op
zijn zoet gefluit volgt is n-1. voor den
klassenstrijd van het proletariaat in het
algemeen verloren. Zijn streven is niet
langer door deelneming aan den strijd
t!or loonarbeiders zijn socialen toestand
to verbeteren maar op zoo snel moge-
lijk© wijze zooveel te sparen dat hijeen
plaatsje kan verkrijgen en den proleta-
rischen klassenstrijd kan ontvluchten.
Contributie .voor zijn vakveremlgmg,
voor zijn partij, geld voor rnnt
of een boek bestaat voor hem niet, om-
dat bij sparen moet voor zij land.
Bij elke staking zijn dit soort arbeiders
de onderkruipers. Zoo gezien, zal de
kunstmatig© vermeerdering der klein-
bedrijven in den landbouw, de tijdelijke
vlucht van den plallolandschen arbeider
naar de steden en de tadustrieicentra In

geen enkei cpzioirt tegenhouden, maar
de Onaeïkruipei'6-geeef ran dw arbeidersbevorderen. Het eteaeVjke pjroletbli^pat
moet goed begrijpen dat onze landarber-
derswet,, die met de iplaatsjee
tegelijk onderkruipei'S kweekt, aangeno-
men is met de stemmen der arbeiders"-
verlegenwoordigers in het parlement.

" Opmerker

Indische Brieven.
Bij vde vervolgingen van journalisten,

die 't durven wagen er een| andere
mening op te te houden, dan de over-
heid wenseltk vindt, heett 't goeverae-
mernt een nieuwe misdaad : 't
ontslag aan p.g. Baars, een der redac-
teuren van 't Vrije Woord.

In Maart '17 bad hij een artikel ge-
publiceerd over 't onderwijs, waarin hij
aantoonde, dat de Hollandse overheer-
sing een sta-in-demweg was geworden
voor de ontwikkel ng der' Indiese vol-
keren. -Daarover kreeg hij öepte
dus een half jaar later, van 't Depar-
tement een boodschap, dat hij Bieb in
't vervolg van een dergelijke kritiek had
te onthouden. Van 'n leeraar in goe-
\ ernementsdienst duidde zij dat niet !
Natuurlik stoorde zich Baars daaraan
niet en ging door met zin propaganda.

Begin September spraken op een ver-
gadering te Soerabaja Sjokroaminoio en
Abdoel Moeis, resp. voorzitter
voorzitter der Centrale S- 1. Op diever-
gadering waren ■ Sneevliet, Baars en
Coster uitgenoodigd. Baars kon er alleen
heen. De vergadering was 'n gemene
vertoning, want de heren sprekers maak-
ten daar gruwelik misbruik van hun
meerderheid. Baars zette qns .standpunt
uiteen over de weerbaarheid _eu zei, dat
elke andere mogendheid in grote lijnen
dezelfde politiek zou moeten volgen in
de kolomen en dat 't gezegde, dat Hol-
land nog de minst beroerde overheer-
ser was, geen argument kon zijn om
'l meedoen aan de aks-tie vanït Komitee
I. W. te verdedigen.

Dit was aanleiding om Baars zonder
nadere aanzegging te ontslaan. Den 25en
October kreeg hij bericht, dat ito met-
ingang van den 24en ontslagen was.

Als 'n patroon! in Holland' zijn arbei-
ders ontslaat, neemt hij zeer behoorlik
zijn opzeggingstermijn in ficht óf hij ver-
valt in boete. Als wij hier een bediende
ontslaan doen we dat tegen 't eind dei-
maand. Maar 't Goevernement (dat
immers moet zijn de idealewerkgever O
stoort zich daar niet aan. Dat ontslaat
op staanden voet eervol !

Ambtenaren, die bezopen in de goot
liggen, uit de warange gegooid wonden,
worden gehandhaafd. Mensfchen, die uit
de ene tak van dienst wegens luiheid
worden ontslagen, stappen veertien dagen
later over in de andere tak, ook bij
't Goeverncment en verdienen dan een
paar houd-erd gulden meer per maurart.

"Maar Baars, die zich de weelde ver-
oorloofde over de overheers'ng en zijn
gevolgen een andero mening te huldigen
en te proj.ageren, dan de overheerser
ér 'op nahoudt, wordt op de keien gezet.
Het goevernemenit pleegt aan hem
traktbreuk en laat hem de gtevolgen
daarvan betalen : zijn overtocht en uit-
ruetingskosten ia°et ie terugbetalen '.

'n Hooggeplaatst ambtenaar verklaarde, ;
dat 't de bedoeling helemaal niet
een voorbeeld te stellen of dat 't begin
was van een nieuwe zienswijze. Maar
Baars ging te ver ! Precies een
troon in Holland, die een paar goeie
organisatieleden de straat opgooit LAe
zegt ook, dat 't heelemaal niet wa© om
de organisatie te treffen. Weineen hij
voelde zelfs veel voor een vereniging,
maar die ontslagen arbeiders deugden
niet, of er was geen werk meer, etc
De Hollandse lezers kennen die smoes-
jes wel !

Je begrijpt, dat deze geste van 't
poevernement een goed onthaal vindt in.
de pers. Zelfs de voorzitter der onder-wijzersofganlsatie, de S.D.A.P.-er Schot-
man, verklaarde, dat 't Baar©' eigen
schuld was, hij was gewaarschuwd!
Je voelt wel dat van een protest der
ambtènarenorganisaties wel niets komt.
Het wordt één reakiie, al reaktie!

Arocn.

TWEEDE KAMER.
Vergadering van Woensdag 16 Jan.

Dordrecht krijgt zijn waterweg »aar de
zee Nog bijna een heelon dag heeft de
Kamer er over geredeneerd. Leeken op
technisch gebied praatten mee, alsof zij er
ook alles van wisten en nlsol niet ten
slotte al die technische praatjes maar een
masker waren, waarachter zich de econo-
mische- belangen-togenstelling Rotterdam-
Dord* verbergt. Natuurlijk stonden de hee-
ren v. d. Molen ca J. ter Laan, weer
trouw op do bres voor het Rotterdameclie
havenkapitalisme, dat geen concurrentie wil.
Maar de Minister en anderen betoogden, dat
nu voor Rotterdam en ook voor Amster-
dam velo tientallen _ millioenen beschikbaar
zijn gesteld, de kleinere havensteden eok
een beurt moeten krijgen. Heel Nederland
moet na den oorlog „paraat" zijn. De Ka-
mer, als vertegenwoordigster van hef ge-
heele nationale kapitalisme, heeft niet alleen
voor Rotterdam te zorgen, maar voor'alle
groepen vau het nationale kapitaal. Zóó
heeft men de beslissing der Kamer, waar-
bij het wetsontwerp werd aamgenomen, op
te vatten' en llet 's zcet merkwaardig ,
daarbij een zich noemend „sociaal-demo-
craat" als Jen ter Laan te zien optreden
als k&mpvechter voor do belangen van het
Rolterdamsche havenkapita'lisme dat, gelijk
men weet, voor alle arboidersbelaugea een
hooghartige} minachting koestert.

De beer tot Laan heeft bij deze gele-
genheid nog een motie ingediend, strekken-
de dat de Staat alle oeverterreinen, langs
den Dordt^chen Waterweg zal moeten ont-
eigenen, met uitzondering van die welke
reeds aan publiekrechtelijke liobamen be-

l hooren. Ook hier weer spreekt de vree*

voor het Hotterdainbche havenkapitalisroe
voor concurrentie. Er Is reeds meermalen
sprake geweest van den aanleg van ecu
haven door particuliere combinalies, en hier-
tegen zoekt do heer ter Laan bescherming
door omtcigening der gronden. Alleen cic
gronden die Eotterdani reeds heeft, behoe-
ven niet aan den Staat to komen.

Men ziet «3o bedoeling.. Maar net is ook
zeer aardig, zijn inotivèerisg to lezen. Als
er, zegt hij, in dio gronden gespeculeerd
wordt, zal d© induslrie, die daar later
wordt gevestigd, „beginnen to werken op,
zwptre lasten.''

„Worden do gronden onteigend, dan... zal
de inclustrio aan goedkoope terreinen wor-
den geholpen, hetgeen oen nationaal 'be-
lang is."

Men bewondere en wvtardeere deze ",ad;>r-
lijke zorg van den „socialist"' ter Laan
voor- de belangen van weder een andore
groep kapitalisten!

Deze moio zal later worden behandeld.
Bij het voortgezet begrootingsdebat sprak

de lieer Knobel van het rooken van kin-
deren, daarmede hij waarschijnlijk bedoelt
het rooken door kinderen. IVij hebhenim-
meri nooit gehoord van het rooken vau
kindoren, wel het rooken vau paling of
Spiering!

De heet Gerhard sprak over het alco-
holgebruik van kinderen, do beer Fahenrer
over het Roode Kruis in Vredestijd.

VervolgNieuwstijdingen.

AmsterdamschNieuws.

S. D. P., afd. AMSTERDAM. Huish.
vergadering op Maandag 21 'anuari,
half negen, in lokaal De Jong, Achter-
burgwal 47.

S. D. P„ afd. AMSTERDAM. Partij-
genooten, die meer dan drie maanden
contributieschuld hebben, worden her-
innerd aan het besluit der afd., dat ze
geen toegang hebben tot de"huishou-
delijke vergadering.

Namens bet bestuur,
" J. Albrecht, penn.

Verspreiders.
Duizenden biljetten voor devergade-

ring van Dinsdag moeten nog de stad
in. Alle hedenavond acht uur naar
Amstel 85.

Aan de arbeidersvrouwen!
Het PI. Rev. Soc. Comité roept, u op

ter vergadering op Maandag a.s., des na-
middags 2 uur, in „Handwerkers Vrien-
denkring", Nieuwe Achtergracht.

Sprekers Mevr. v. Zflm, Wijukoon en
Kitsz.

Vrouwen blijft niét ju uw krotten, in
drommen naar deze vergadering. Laat u
niet door de Amsterdamsche hloedhorden
terugdringen ia uw rechtvaardigen strijd

do woekeraars ö.c u uithongeren «n
tiitplttrideren.

Amsterdam zit ol i
gert met uw kinderen !

De stad z;t opgehoopt met braudstof on
gii wkle rut i-i nw wordngen '.

E"sc':t mét' ons :
Verbod van uitvoer \an levensmiddelen.
Inbes agnème van tte voorraden.
Oelijkmatige distributie voor allen 1 Dc

rijke: niet moer dan de arbeiders 1
Het Comité.

De Russische Revolutie.
Het PI. Kev. Soc. Comité Adam roep»

hiermede de arbeiders op ter vergadering
op D.nsdag 22 Januari in do groote «aal
van „Bellevue", ingang Miarnixstraat, waar
gesproken zal worden door 'Mevr. Boland
Holst, en D. Wijnkoop.'

Elk revolutionair, zoowel man a's vrouw,
heeft tot plicht deze vergadering te bezoe-
ken, - Arbeidere en arbeidersvrouwen, op
naar deze vergadering ter cere van oazo
heldhaftige makkere.

Het PI. Kev. Soc, Comité.

Uitgifte van bons voer sajet, nieuweschoenen en klommen.
Zij die «e» aanvraag om bons voor re-

paratie van echoenen of voor reparatieie-
der hebben ingediend, onverselJtlig of dit
geschiedde bij het Distributiebureau of bij
het bestuur een-er vakvereniging, kemon
zonder -verdere aaavraag te doen, in aan-
merking om bons voor 6ajet en voor nieu-
we schoenen te ontvangen; voor de in ont-
vangstneiniiig dezer bons ontvangt ieder
te zijnar tijd een uitnoodigingskaart.

De bons voor goedkoope klompen wor-
den uitsluitend bij k«t Distributieburoao
aang.evraa.ïd, dus ó6k door leden vau vak-
verenigingen en door- dit bureau uitge-
reikt. Zij, clie hiervoor nog geen aanvraag
deden, kunnen aan ft«t bijkantoor van dit
bureau, Heerengrach» 496, daarvoor een for-
mulier bekomen-

Goedkoope melk voor kinderen.
In don loop van deze week zal aan alle

aanvragers "vn""1 goedkoope melk voor kin-
deren een nieuwe rerie bons per post
worden toegezonden.

Voor kinderen beneden den leefï>a van
één jaar wordt beschikbaar gesteld eon
liter melk, tegen den prijs van 11 cent.
terwijl voor kinderen van 1 tot henedon 6
iaar'cen kwart liter op den estrarbo-i ver-
riilrbaar is. benevens de kwart liter op den
gewonen levcnßmiddelenbon.

Aangezien de kwart liter gekocht op den
gewonen levensmiddelenbon moot worden
betaald met 4i cent is de prijs van den
extra kwart liter gesteld op \\ cent, zoo-
dat in totaal voor kinderen beneden b jaar
niét meer wordt betaald

dan 5½cetit per halven liter.

De blauwe en gele bons, non; in het be-
zit vau de verbruikers, vervallen met in-

gang op 20 Januari, op weke i datum «e-
-nieuw tooïezonder, bons geldig worden.

Staking sneeuwruimers Water-
graafsmeer.

Gisterenmiddag hebben in Watergraafs-
meer de sneeuwruimers het werk gestaakt.
Deze zonderlinge liedea Verkeeren 'n de

Dg dat hun voor dat aangename, lich-
te werk, zoove-1" geld toekomt, dat ze.

's avonds thuis komende, ook noj» een po
vcnnaardappels kunnen _ vinden.

Zoo zeggen ze, maar in werkelijkheid is bet
natuurlijk om in auto Tond te toeTon ol
zich in alle weelde te baden. Maar daaj
komt het wijze, vroede gevader!© van f*
Meer, met de S.D.A.P.-sche meneer Anker-
Smit aan het hoofd, natuurlijk niet van in-
Fancyloonen voor werk, dat on zichzelf al
een genot on eeai ontspanning is voor luid
dio toch niets te doen' hebben, dal
zo vast niet.

Ban blijft 8e sneeuw maar liggen, zeg!
gen ze.

De toestand in het metkbedrijf.

Gisteravond werd in de groote zaal vaj
„Casino" con gyoote openbare vergader
gehouden, ter In
dor arbeiders in ! ledrijf to j\
sterdam en tor bepaling der houding, cic 1

zal aannemen ten opzichte v
gevers.

De leer H. Over-;
door do fieringe opkomst mi alleen d:; f
stand in 't kort .
cc - vol rende w de me

zullen .worden op uit- j
;er de zaak te b

Do leer A. W. He 't kot
hot ondcrho'id van he dn

ei: zode, ti io d
van mini rn dc a d
tic. welke hot bestuur verleden wee': was
verleend, word beloofd, rog niet was inge-
komen.

Als bijzo 'derneid cekle die boradsvoorzit-
ter nog mede. dat op do co-ifercn'ie mot
den minister door dezen w.v geze :cl:,. Ben
hoojcre toesla? aan ii ik
niet; welke woorden vergezeld gingen van
een algemeen bekatden krac'itterni, die
dank zij den hoor Schim va", der Loet'f.,
parlementair burgerrecht dreigt te
gen.

„De Volhsetem”.
De leden welke door omstand

den geen convocatie hebben omvangei
worden er aan herinnerd, dat wij g n
week, heden, Vrijdag 18 januari .'«■
teeren, in het feestgebouw „T«
kamp", Zwanenburgwal 9 (b*' et
Wateiiooplein) 's avonds half ne^n.

Ket bestuur.

Sneeuw-ioyle.
(P.) Tooaeel; voor eea der openbare

lagera eohoi.u.
Straatjeugd vermaakt zich kostelijk met

het donzig wit. D' een gooit argeiooe ito
zich moeiiijK voortbewegende voorbijgan-
gers, d' ander heelt het speciaal op de

jea voorzien.
liet gejoel der jongens wordt a.f ca toe

vermengd met t angstig-jammergehaij
arme slaek'olfei i'.t-s ; a.gewisseld met do
dreigende stem vau een heer dio dreigend
wandelstok oiuhooguouctt !

In de schooi is avondles Jn vollen k.-h*c;
flauw, gebrekkig gaslicht werpt vaal haar
sciieioer door vensters, verlicht BpooAft'-htijjc
tic donkere straat- -. .

Norsehe stem vaa een^ onderwijzer künkl
plotseling door cic opeii-iiiiuielrainen;
ongehoorzame leerling Krijgt blijkbaar e-

«uvuig....; brengt dc Jongens op s!
plotseling weer in akti

„Kenne we meeser* lip nie p^ste?"
Als door een tooyerstaf geraakt

lieele bende naar d' andere kern der f
Drie groote ballen sneeuw, j-tciiig

een 75 cM. middeliijn worden aangerold
blijTea at en toe plakken in het zuigend
graaw-wi».

Met vereende kracht worden de drie ko-
lossen voor de «ehool-straatdeur opgesta-
peld. . . .

Jongens vliegen een eindje verder in een
portiek; wachten in adenilooze spanning op
't gewichtig moment. ...

Het trillend geluid der eleet'isahe bel kon-
digt aan dat de les geëindigd is; doet ook
dor jongens zenuwen trillen....

Stil nou, ca Jan hou jij ook je bek
dicht", klinkt gedempte stem uit portiek,

In de school d' eerste bonzen te^roti do
niet v,-erkende deur: in 't portiek gedempt
proesten der zich. uitbundig vermakende^
jongens.

Het bonzen houdt aan; deur wil niet
open.. ..

In de school luid gewauwel der ongedul-
dige leerlingen.

't Hadde zoe-mijnc motte zijn zeg, <3an
wtie vast de school al in de luoh g -vlo-
ge. .. ." klinkt stem weer ui* port'

Ook aan t oogeluld der onderwijzereen
eind; beweegt zich blijkbaar door tuKsenen-
deur "naar aangrenzende school ca spoedt
zich vanuit daar haAstig naar gebarrika-
deerde deur dr naast.

Terwiil meester terug" gaat, hulp te ha-
lan, verwijderen zich met luid gejool de
misdadigers. . .

Wat zal-die nou de pest in hebbel", roent
een triomphantelijk en in 'eugdlge gc'atea-
beld.

Kwartiertje later, school uit: beginnen v«r-
sc'he tToepen weer een ander offeiwie!....!

GemengdNieuws.

Muiterij op de Duitsche vloot.
38 officieren gedood.

Londen, 17 Jan.: Dc tor-respondent va»
de Daity Express" to Genua seint dato
16 dezer: Een bericht uit Bazel geeft bij-
zonderheden over muiterij op de vlool^die
de vorige week Maandag teKiel heeft plaats
gehad.

De oproerige beweging -was ontstaan on-
der de bemanningen van duikbooten en
overgeslagen naar een gedeelte van de be-
manningen der to Kiel gestationeerde krui-
sers.
' Naar verluidt, zijn er 38 officieren door
hun manschappen gedood, van wie ver-
scheidene ook aan het eerste oproer deel-'
genomen hebben.

Ofschooa men Her met een plaatselijk
geval te doen heeft, blijkt het toch, dat de

1 Duitsche marine ontevreden is, vooral do
I «ïulkbootbenianning, daar elke maand een
1 kleiner aantal booten in de Duitsche ha*
I vetts terugkeert.

Bevel tot arrestatie van den
Roemeenschen koning.

Petersburg, W -Tan. : De avcndblaïtom
melden, dat de volkscommissarissen op-
dracht hebben gegeven don koning va»
"Roemenië to arrestreren ca naar beters-
burg over te brengen*.

»5 TPlßff"frH.L._L!_L



Laatste Oorlogsnieuws.
m een Russisch ultimatum aan de Roe-

meensche militaire autoriteit-e i wordt vrije
doortocht voor de Russische troepen door
Jassv geöisciit.

Twee Britsche torpedojagers
vergaan.

17 Jan. Twee Britoche torpedo-
b ziji*, terwijl zij gedurende eon he-

;i storm, vergezeld van dichte sneeuw,
is terugkeerden, in dennacht

van 12 Januari voor de kust van Schot-
en geheel vernield. Alloop-

rarenden, behalve, een matroos, (zijn ver-
loren

Hoo woiff de meening van Trotzky weergecft.
Bij do voortgezette onderhandelingen te

Drest giru; bet volgeaw Woit'f o.m. aldustoe :
Terwijl Trotzkv toegaf dat de voo

ting van liet debat op het tot dusver be-
handelde gebied althans ia ablik-kebjk stadium dor onderhandelingen doch-
loos nuieen, verklaarde hij, dat md eu,
naar ziin nieei me de noodz -,oor-
waardeil voor een voiksstei
gewaarborgd. Let voo.' de praetische oplo=-
sing der t| aeslie inderdaad o„
was welk orvaan door deze of i
rm-"f op ee.'iiT vooraifita.id tijdstip pre-
sumiitief was erkend. Het komt er dis in
het wezen van de zaak in hooHzaak Meroo
a^n, do os id ca vrijheid vaa
*vilsai<im;. van het betrokken volksdeel te
waarborgen en ter verzekering va.i do be-
teekenis van deze Wilsuiting was het noo-
lïug. dat ze niet slechts oen bevestigend,
maar ook een constitueerend karakter ver-
kreeg

.-preldng van het door staa-'ssc-
is v. Kü'l cedane voorstel om

stemmingen in de bezettegebieden te doen plaats hebben ia het tijd-
vak tusschen het sluiten van den vrede

Mft Rusland £n uiterlljlk een jaar na *het
ileu alccmcencn vrede, bracht

'-Tiotzkv terstond tic quaestie Van de out-
aing op iet tapijt. Hij betoogde, dat
„oen voldoende tonnen aanwezigwaven

om hoti lot van de benoemde cebi.eden te
verbinden met her vorder verloop van don
oorlog. Weliswaar zou door het herstel van
het vreedzaam verkeer tusschen beide par-.
tijoa de voortzetting van den oorlog op
andere fronten niet uitgesloten' zijn, h'j
was echter van meening, zonder dat hij
oen bepaalden termijn wilde aangeven, dat
do regeling der toekomst va» de thans
bezette gebieden in verband moest worde*
gebracht met l>et sluiten van den vredo
aan bet oostelijk front.

De voorzitter der Russische delegatie-
bracht vjederoni de kwestie van do ontrui-
ming te berde. Op een verzoek van Kü I-
niarai. om te spreken over het onderwerp,
dat aan dc orde was, speciaal over de
kwestie onder welke voorwaarden een stem-
ming kon plaats hebben, die volgens de
meciiinii yon beide partijen als een geldige
niet door militaire pressie beïnvloede, wils-'
uiting te beschouwen was, verklaarde frotz-
kv, dat hij eerst over de kwestie der ont-
ruiming voldoende klaarheid wilde hebbon.die hem thans noy ontbreekt.

De vraag was crus, of naar de mconiaig'
van den voorzitter dor Russische delegatie
hiimen het door de bondgenooten aange-
geven plan stemming of verkiezing onmo-
gelijk is, d.w.z. of bij de bestaande ite-i-inge georganiseerde krachten een stemming
of verkiezing als vrij van militairen druk
kan worden beschouwd of niet.Trotzkv verklaarde, dat hij thans deze
vraag niet kon beantwoorden op een wijze,
dio voor de onderhandelingen van practi-
sche politieke beteekenis zou zijn. Het was
d lideliik. dat eerst de opheldering van alle'liermee in verband staande quaesties natst

' die van do Ontruiming door de troepen {("enigszins een beeld zou kunnen geven!
onder welke voorwaarden de aanwezigheid
van de bedoelde georganiseerde kractit.cn,
volgens Russische meenitig aan dc betee-
kenis van de stemming geen ernstige af-
breuk zou doen. In i,auw verband met de
pas behandelde kwestie staat, die van de|
terugkeer dor vluchtelingen en geevaeueer-
den in de bezette gebieden. Zijns inziens
zou de stemming eerst kunnen plaals heb-
ben, indien de vluchtelingen en geëvacvP
eerden weer in meerderheid in hun vader-land zijn teruggekeerd. De in de door deOosteurijksch-Hon.gaarsehe ci Duitsche de- 1
ietratie overhandigde document sregeven for-"uuleering leek hem te beperkend.

De Vredesonderhandelingen.
_To Brest-Idtowsk zain de o-.derliatido'aarg

niet tot overeenstemming kunnen komen
over het al of niet deelnemen aan de ooi-

o door vertegenwoordigers van de
heze dan.

In Duitschland heerscM de officieuse"meenijift dat de klove tussc'ien de onder-handelaars van den Vierbond en die vap
HVotzkv hoofdzakelijk ontstaan is door de
omstandigheid, dat dc laatste slechts t'-eo-
iriën verkondigen, zonder rekening te' hou-

den met de feiten f Injniddels wordt 8ehoop op overbrugging niet opglsgcvcni.

FEUILLETON

OPSTANDIGEN.
Roman van FRIEDRICH SPIELHAGEN

57)
i mede-se*

f von Barne-,
u-on.- Ne schijf af, en .spijker een aas

die
oi het ten minste raakt, .

von Cloden.- aan den gang,
hij wreef |

de ha,
rouwkoop, zeide"

■ -
Den,. - hartenaas -rkt gij iels?

it of ni.'
Pon Cloden miklo lang; maar hetzij, dat

it hem in de war bracht,
,:,dat zijn hand wat onzeker was ge-

kogel trof slechts denbo
venrand van do kaart. Oswald trad voor
eet doe!: t zijn' oogen gaan over'
de schaar edellieden, die hem "omringden.
Stol u Voor. dar, dit aas het hart i* van

®®n edelman, hoorde hij eea wol-"Je-ien. flulstenen... Zijn «cao!na In de plaats van het aas was er eon
«oge'gst in de kaart.~ Troost u maar, Cloden, zeide Olden-
burg: Non semper aroum tcndit Apollo -in- 1* taal: miesohieten moet ook aleens gebeuren.- Meesterlijk geschoten, zeide von Bar-
newitz, en hij liet de kaart ter bezichti-
g'ng rondgaan; het om juist er uitgescho-
ten.— Wilt gij revange hebben, mijnheer von'Cloden?

7 Neen, ik dank u, een andermaal. Voelmijn band niet meer zeker ie -— Waarom geen rouwkoop" betaald, Oio-
den? lachte Oldenburg, en stak het ge-wonnen geld op. n- Hfcr zijn zij, hier zijn zij! nepenjeensklaps heldere mcisjeeetemnien, en uit
het boschje, dat de schietbaan van den weg
s?"heiddp, .kwamen Eir.ilie von jiree.-en ,
haar nicht Elisabeth von Meijeir- en eenvan do jonge dames von Nadelitz, evei
zooveel vlinders to voorschijn- Dat zijn allerliefste heeren, -* spelbe-
dervers» riep er een.- Gij kond f' ook wel wat anders doen,
Ado-lf. dan Mer don geheeien namiddag
met dat schieten . door te brengen,
zede Emllie von Brocfien tot. haar broeder.- Hij moet mede.riep Elisabeth, wij ne-
men ze gevangen. Emilie, noem gij don |
doctor: e/il zi.it de sterkte, on hij is de
behamei - Natalie. Natalie, hondden "hear I

von Langen vast, hij wil wegioopen.- Heeren, riep Oswald, elke tegenstand
zou hoogverraad zijn! - Dames! wij ge-
ven ons op genade eu ongenade over, en
hij bood Emilie von Breesen don arm.

De beide andere heeren volgden zijn
voorbeeld, en dc drie aardige paartjes ver-
wijderden zich onder loch en scherts- Dat is een ontvoering in optima for-ma, merkte Oldenburg bits op.- Wij. zullen ook maar gaan, mijno hoe-
ren, zeide von Iïarnewitz; want ik vtcos,dat, als wij wilden wachten, tot wij door'
jonge dames werden afgehaald, het tame-lijk lang zou duren.- Allons enfants de Ia patrie! zong Ol-
denburg zoo valseh mogelijk en met een
geluid, dat veel had van liet kraaien vaneen heeschen haan op een regenaehtigendag,. en hij nam. von Cloden onder (ier-
arm.- Oioden, mon brave, wij woirden oud;
zeide hij, terwijl zij op eenigen afstand
de overigen volgden, ,en naar het hui» te-
rugkeerden. Wanneer wij niet spoedig zor-
gen onder de pantoffel te komen, dan is
alle hoop op echtelijk geluk, wettelijke va.
dervreugde en een zalig uiteinde, amen ,
voor ons vervlogen.
»— Och, gekhexl! baron, gij zijt ten min-
ste vijf laar ouder dan ik.- Dat neemt niet weg, dat do jonge da-
mes ons den een zoi ader j
en canaille hebben behand.- - Die kleine Emilie is een weergaasch
aardig dirV

- Si, Signore; en wat maakte zij voor
den doctor een paar groote, smachtende,
verliefde oogen! en dat pas zestien "aart
waarachtig het overtreft allesl— Vervloekt wezen!- Wie? Freule Emilie?- Och, wat, - dat mensch, dio doctorI- O, meent gij dien! Heb ik het niet
terstond gezegd? De meisjes twisten om
hem' en wat schiet die kerel, Clodenl ik
zou niot gaarne op vijf schreden barrière
en op tien distanties tegen hen overstaan.— Ha! pas voor een duel met een bur-
german. Partij te ongelijk. Meent gij ook
niet, baron?— Misschien is de man het product tue-
sehen een - zoon des hemels en_ een doch.
ter der aarde.- Wat wil dat zeggen?— Weet gij dan niet, dat vóór Abraham
do kinderen van adellijken bij burgermeis-
jes zoo genoemd warden?— Neen, heb hooit van gehoord! zoon
des hemels 1 fameus! overigens vertrouwde
Schrift niet veel. Moet erkend worden, bar i
ron, deze idee, alle menschen van één paar
te laten afstammen - adellijke zoowol als
burgerlijke - bepaald dwaas hombo., be-
lacheliik! - Iteb altijd gedacht: Schrift
door i 'burgerlijken in hun belang opge-
steld. Heeft mi.i aftijd geëriterd, als göu-

,r dio oude geschiedenis verhaalde.
Oldenburg bleef etaan, lciile zijn hardop

Cloden's schouder en zeide: Cloden, gil zijt
een an. Dit denkbeeld doet u een
plaais innemen naast de diepzinnigste d*n.

kers van allo eeuwen.»- Och wat — spreekt gij nu in ernst,
of schertst gij, zooals meestal?- Mijn waarde Cloden, zeide Oldenburg
en stak zijn arm bij het voortgaan weder
onder dien van zijn medewandelaar; laat
mij u eens voor altijd de verzekering ge-
ven, dat het mij 6teeds, met wat ik ook
zeggen moge, de hoogste ernst is. en het
onderwerp dat wij be=prek«i is waarach-
tig van zoo verbazend groote
dat het geon scherts toelaar: - Luister dan
- maor ik smeek u, Cloden. maak van
het gehoorde geen ongepast gebruik. -- God beware mij er voor - parole d
konmeur!''- Nu verneem dan, A
stuk; waarvan gij do juiste bea»t,v^n het
met den boslissonden. zekeren tact van het
genie zoo in eer.cn heb. B?°°*%. »g£

en burgerden ,s r,iet_ o
X,^ Btóva

d
n gc^dhci,, van ge

moedl - enfin: van geheel a. Hoe
kunnen nu twee zoo he I verschil-
len<te soorten van creaturen van b-Ucliu*
paar menschen afstammen? waar bloei dat
onderscheid a!R zij di
hadden? de denkende gi .:-rw«ïiin deze huiveringwekkende triidi»
heii

GEMENGDE BERICHTEN.
DeBritsche arbeiders en het zelf-beschikkingsrecht.

in de verklaring der Britsclie arbeidersan Rusland aanvaarden deze voor hetbe rijk het zelfbeschikkingsrecht der
.a ook voor indië en andere kolo

>"> van het Britsche rijk.
De oorlog na den vrede.

De Engelsche „arbelids"-miii'«tetre v«r-laaxden, dat 00^ de «,Con<)riij6che oorlog
Duitschland iot het uiterste moet wor-

.n doorgevoerd en dat land moest gestraft
.orden voor het onheil van den wereld-
trijd, . dien het heel» -doen ontbranden. In
'en tijd van heilige wraakoefening hopen

ngelsehe kapitalisten dan de klantenaa Duitschland in de wacüt ie sleepen.

De terugtocht aan de Piave.
Bij Koninklijk besluit is een Italiarm-

onderziiekihgscommisßie ingesteld, de
rapport zal hebben uit te breoyenover de
oorzaken van, en de verantwoordelijkheid
voor den terugtocht aan de Piave.

Buitenland.
Beperking levensmiddelenverbruik

in Amerika.
Bij de Amerikaansche Kamer en Senaatzijn zeer strenge wetsontwerpen ingediend,

strekkende tot beperking van het levens-
middelenverbruik, met name in hotels, res-
taurants en eetwagens der treinen,

Massastakm en Weenen.
Als protest tozen de vermindering van

het meolrantisoen hebben een groot aantal,
arbeiders to "Weenen het werk neergelegd

Onrust in Lissabon.
Lissabon, 17 Jan " Dezen nacht zijnraz-

zia's uitgevoerd in de meest bevolkte wij-
ken vau Lissabon. Tal van wapenen zijn
in beslag genomen. De olubs van de partij
van Affonso Costa blijven gesloten.

Van het Partijbestuur.
Het P. B. vergaderde Zaterdag J.l. in

zake bespreking van hei Verkiezlngs-
congie» en dcx financieels aangelegonhe-
dea. liet Verkiezingscongres moet li da-
gen worden uitgesteld. Het vindt thans
plaats on Zondag 10 F e b,r var i.

Nadere bijzonderheden het congrea bs-
treiiende volgen.

De Hongaarsche Fosihuma af.
Koning Kare* hoeit het „verzoek" 0111

omslag van den Hongoarsclron ministerva»
levensmiddelen ingewilligd.

Watersnood in Duitschland.
Het geheele .gebied van den Rijn -wordt

met overstrooming bedreigd.
De „Kölnisclie Zeiuiji.w " meldt:. Door

het voortdurend wassen van donRiin loopt
een groot deel van Keulen gevaar oader
water gezet te worde». Het gemeentebe-
stuur heeft gelast, dat de kelders ontruimd
moeten worden., opdat de daarin geborgen
levensmiddelen niet zullen bederven.

Vredesbetoogingen te Boedapest.
De arbeiders te Boedapest hebben vredes-

bctoogingen gehouden,, zo» verneemt de
„Frankf. Ztg." uit Boedapest. Inverscïul-
lendo vergaderingen werd een «notie aan-
genomen, waarin de Russische sociaal-de-
mocratie wordt toegejuicht en leedwezen
wordt betuigd, dat de pogingentot het slui-
ten van een algeuieenen vrede zonder re-
sultaat zijn gebleven. Tegelijkertijd wordt
de hoop uilgesproken, dat do arbeiders der
Entente de stem der revolutionaire regee-
ring zullen verstaaai. Van de diplomatie
der monarchie wordt verlangd een algemee-
nen vrede door vergelijk te bewerken.

Verkiezingsprogram der Engelsche
liberalen.

De Standard" deelt mede, dat het pro-
gramma van Asquith, dat hij heeft ont-
vouwd, de volgende punten bevat; 1 "
Geen partijstemming gedurende den oorlog;
2°. 6e politieke vooruitzichten zijn guw-!ig
voor het liberalisme; 3°. de liberalen moe-
ten de vooruitstrevende politiek van de ar-
beiderspartij toejuichen; 4°. de liberale
partij moest vasthouden arm de eenmaal
aangenomen beginselen betreffende agrari-
sche hervormingen, Homo Rule, verbeterin-
gen in het onderwijs, "Vrijhandel en voor
de erkenning van de stelling, dat voor
cenigen tijd na den vrede de economische
handelscontróle welke ten gevolge van «en
oorlog noodig is geworden, moet worden
voortgezet; s°. hetere wetenschappelijke toe,
rusting, betere organisatie, verbetering van
de transportmiddelen ten behoeve van de
Britsche industrie; 6°. De mogelijkheidvan
de noodzakelijkheid van beschermende ta-
rieven voor zekere moeder-industrieën.

De onlusten te Graz.
Aan Duitsche bladen wordt he* volgende

gemeldi De economische verzorging vwn
Graz wordt steeds treuriger. Deze week
kTeeg de bovolking l 4 KG. mais inplaa's
van het in beslag genomen meel, datvoor
hot brood moet dienen.

In een rumoerige zitting hreft de ge-
nteonteraad besloten, een requeet - tot dere-
Reerlng te richten, waarin melding wordt
gemaakt van dc toenemende ontevredenheid
der bevolking en alle verantwoordelijkheid
voor het daaruit voortvloeiende -wordt afgie-
wezen.

Uitbuiters welvaren.
Wij lezen in de pers:

Gebr. St^rk en Co.
„De oude aandeelhouders hebben van hun

recht van preferentie op de inschrijving op
f 1.500.000 certificaten aan toondier van aan-
deelen in bovengenoemde vennootschap zoo-
danig gebruik gemaakt, dat slechts enkele
aandeelen voor de vrij» inschrijvingen be-
schikbaar kunnen worden gestold".

Dat wil zeggen, dat de familie en vriendjes
onderling de anderhalf millioen reeds bij
eUaar hebben gebracht. Waarvan? Van
welk kapitaal? Van de duiten die nog
overgebleven zijn van de winsten die de
Twentsche arbeiders hebbeo opgeleverd aan
de familie Sterk on Co., nadat do damee
en heeren haa genoeglijk leventje er van
reeds hadden geieid.

De kapdtaalsuuibreiiUag beteekent natuur-
lijk exploitatie op grooter schaal. De uit-
breiding van het militarisme in. Holland
schijnt de vennootschap goed gedaan heb-
ben, evenals zoovele andere fabrikon in de
metaalindustrie.

Was de hear Biork niet één van de 22
hoeren, die aan "de regeering hebben voor-
geschreven dat de t.itbreidj.g der land-
storm' «r komen moest?

Eon dochter van den heer Stork is ge-
trouwd met den heer Schilt, do jonge pa-

uoon van de rubber-iabrieli Vrcdenslein, t«
Loosduinen! bij Den Haag.

Ook deze fabriek heeft, dank zij deuitr
breiding van het leger, tonnen winst gö>
maakt. Men doet niet anders dan gebot»
wen bijzetten voor uitbreiding van fabriek
en kantoren

De keeren weten wel waar „vaderlands-
liefde"' * goed voor is. Voor hun eigen
brandkast. En de stomme massa proleta
riërs ploeter! maa» voort, zonder verzet.

Niet te vertrouwen.
Een verzoek van Duitsche zijde om defamilie van den ex-tsaar naar 'Duitschlandta laten gaan, is geweigerd.

Kantielnaar Engeland.
Volgens «en Duitsch bericht 's Huysmans

op een Engolsek oorlogsschip naar Engo-
land vertrokken.

IN VOGELVLUCHT.
Hedenochtend bij müm ontwaken reeds

oji tv, aardde ik, ioe weinig fantastisch' da
wereld, d.w.z. de middenstand ia

lic had gisteren juist een nieuw doosje
tandpasta gekocht en toen ik het dan vanl
morden uitpakte,, la» ik: üolo:'.

Wat 'u gebrek aan fantasie.
Eenmaal sprak iemand let woord : ..Oiol*'-

Sn de rest weet niet boter to doen dar
de letters om te draait

Voeg daar nu bii do correspondenten; d't«
een vast biiet'cliehó hebben uit iet ccpie
boek van km voorgangers ; do stadauis-

ai, dio niet uadérs volgen dan een
vast formulier.

Verwondert gij u dan nog over de duf-
heid der mensewteid, die de diepe fceteeko/
nis dezer lijden niet weten te beleven.

Ook voor opstamd, rebellie is fantasie
noodig.

Dienstweigeringsbeweging.

Voor den Krijgsraad ie Arnhem ver»
(11 Jan.) Jan Smid, schipper uit

Met zijn vrouw had hij a;gesprok«n g. on
mil. dienst meer to doen en daaria ge-
weigerd de uniform aan te trekken uit
pricipieelo gronden op 12 Juni.

Later in het hospitaal to t irecht ver-
pleegd, Juad hij bij een opstootje 'aldaar
tot een dienstdoenden sergeant geroepen ;
„blaat dien vent met de etr-eepen dood",
lietgeen hij niet ontkende en ook zou hij
geschopt hehben, hetgeen hij wel ontkende
Een psychiatrisch rapport kon geen voUo-
men ontoerekenbaarhoid uitspreken. Eisch
voor de dienstweigering, 5 maanden , met
aftrek Tan 12 Juni-2ö Aug. en sector 1 11
Oct. Voor het tweede feit 4 maanden mili-
taire gevangenisstraf mei aftrek voorarrest
sedert 23 Dec. en ontzegging gcdiu.
jaren. De bekl. vroeg overplaatsing van
Arnhem naar de gevangenis to Groningen

Ophaaldienst Amsterdam.
Reeds , bereikten wij aardige resultaten

maar niet voldoende om d< te dek
ken. Ik hoop nu, dat alle sympr.'h'^, crenleii
bericht zullen zenden dat bij hen keuken-
afval afgehaald kan worden, waardoor zij
het mogelijk zullen.' maken Aat de «,
dienst een bron van steun Vföxfa voor de
gezinnen der dienstweigeraars Oud papieT,
oude kleeding, vodden, 'lesechen enz. wor-
den gaarne afgehaald.

Ten einde te voorkomen, dat, toeals reeds
geschiedt, niet gerechtigden afval optillen
onder voorgeven dat het voor hot steun-
fonds is, wordt men verzocht de aihalcts
hun legimon:aticê,bew'js to laton toonen.

In afwach ing,
J "IV. Rupprecht, KuiperMr. 19 L

Adresverandering.

"Het adres van den dienstweigeraai Achi-
steribbe ie thans : Voorarrest, lnf. ka
Nijmegen.

Brievenbus.
Reohtskundig Advies.

J. IL v. d. R. te H. — De eir
beeft bet recht te woning op te ze-;gea.
Er is echter een wetsvoorstel j gedie d ten
doel hebbende voorkoming van i

der woningen.
"Wanneer dat wetsvoorstel ■

den, is nog niet. te zeggen, maar \ermoe-

deliik spoedi?. De bepalingen van dat wets-
voorstel ziin ook toepasselijk op wo:
waarvan dc "uuur reeds is opgezegd, op het
tijdstip gan het inwerkingtreden va; dc
wet.

Wacht dis voor'oopig en is vooa
wetsvoorstel onderttisschcn wet geworden
dan kunt gii aan den kantoirochter
verklaring van de opzegging vra

v. S. te A. — Zoolang g'; nog ge
iaai' ziit, moet gii voor net aangaat
een huwelijk de toestemming uwer ouders
vragen. Eerst wanneer zf.i weigeren, kunt
gij de tusschenkonvst van den kautanrech-
ter inroepen.

H. J. X. te H. - informeer ter griffie
van het kantongerecht of gij tot betaling
van kosten zijt veroordeeld

Zoo ia, dan moet g.i betalen.
Loopt de zaak nog voor hot kanto.ige-

lec'ut, maar zijt gij nog niet tot bt
veroordeeld, dan moet s2li ook betaten,
waar rij aaders tot die betaling zult wor-
den veroordeeld.

Is er op het kantonirerceht van do zaak
niets bekend, dan betaalt gij niet. tenzij
u zich uitdrukkelijk tot betaling nebt ver-
bonden.

IWordt vervolgd).

G? DE MESTHOOP.
"i: '/'" : I|r 'ly&£&
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Gemonstratief congres.
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De Russische Revolutie.
Groote betoogingen.

Te PcUrsburg worden groote bctoogingc-a
" aanleiding van het bijeon-

fcomon der Co:.-i: iin'e op holen-

Binnenland.
Ontvoering van Carl Minster
Naar aanleiding van hot Wolff-telegram

ttvaering van Minster schrijft de
„Lcipz-iger Volksz-tg." :

Dat door Minster wordt toegegeven, dat
bij aan den chef de bureau von de Krieg--
gtellc Emer "n brief heeft gezonden niet
Verzoek om inlichtingen, is nog geen be-
wii* dat bii heeft willen spiouneeren. Hot
kon evengoed gediend hebbon voor zijn
anti-oorlogspropaganda. Tot het te.t
is bewezen achten wij Minster niet schul-

,:-,e.
Over dé feiten iv verband met zijn ge-

vangoanenüng zal in den Rijksdag oog wel
gesproken* kannen worden.

Ons volk ondervoed.
!. O^osterbaan) bespreekt in Geincer.te-

tolangen de vraag, of ons volk onder-
-1 oo d wordt.

besluit zijn. artikel niet de volgende
en :

..Wil kunnen ïii do eerste plaats een
vermeerdering van de tótalo sterfte in ons

urnen, eon vermeerdering, die in
I crooter was daa iv 11)ló. Het zou te

zijn reeds" nu te concl'deeren,
dat die vermeerdering' een gevolg is vau
do buitengewone omstandigheden, maar toch
is die oorzaak 11U mogelijkheid, Cn selfs
rt!s waarschijnlijkheid, niet weg te cijferen

.Ook nu blijkt, dat, evenals reeds lang,
r!c sterfte oi> het platteraad hooier is
dar in rfe steden, oen gevofc» vau da h -daar genomen. Maar,
do tooiame yan de sterfte in do la. kouit hoofdzako.l ik tem laste van dei

den, iv de jaren 1915 eu 1916
toe lame van do sterfte in de groo'c

-al grooter geweest dan
st plattelard. Daar nu de overige» om-

do stodon en het p
iand i ■ ewiizi.d. maar de voed ng
Iv do sleden belangriik meer beeft geeden

md, is de co- cl sic ge-
d, dat do gevolgen van de o der-

vocdi 'g van ons volk reeds merkbaar zijo
'.n do vermeerderde sterfte.-'
Aflevering gemalen koffie verboden.
De minister vaa Landbouw enz. leeft

bepaald, dat het is verboden gemalen kof-
lïe af te leveren.

Hot verbod is niet van toepassing op con
ring ,an koffie, welke gemalen is

V ergaderingen.
AANKONDIGINGEN.

S. D. P., afd. AMSTERDAM. Huish.
rerjjaüering op Maandag 21 ianuari,
lalt negen, in lokaal De Jong, Achter-
burgwal 47.
HAAKLEM. Pg. v. Ravesteijn spreekt

haK elf in „de Karseooom"
Jr. Houtsaraa' 94, voor de Vereeniging

', over: .de Bussische Ko-
rbamd met do Vrijdenkerij.

P., afd.- HILVERSUM. Huish. verg.
fan. ok., MolksalonLan-

, to Ö tuir. '
Agenda: 1. Huisbezoek ..Trimir.V'-

Z. Daieraaandelijksch 'verslap
:■: 3 Vorming Veritiezingdtonda.

De \ ergaderin-

en, deze zonder uil*oa-. Punten 1 en ;! zijn
"oals u -"ivoon belangri

&D.P. Afd. LEIDEN. Maandag a. " s 21
og in het lokaaltje

lo LB 15 kerkgracht 's aiVondsda: 1. Verkiezingscongres ;
3. Benoeming van nog

ii I.S.C Do Sec.
I', afd. Amsterdam, houdt

'ir een cursus-vel
■ven K.» C ' iicp: „Het geloof is on-

!r. 111.
Den Haai,'. Zoadi

-r, heeft in liet lo-
iar", Ged.

hoop, een h
de oprichting van een Poalei-

" iv Den Haag. en dat alley zocht worden deze
* onen.

VERSLAGEN
PUBMEBEND. Donderdag-

S.D.P. alhier
Revolutie, met Wijnkoop

opkomst was uitstekend,
ï.DA.P. opzettelijk dien

ring belegd had. Er
onbeduidende debat van Gou-

:ene wat de eenigszins oudere
iedere avond aan leugen ca

de 3. D. P. lezen werd -
jens zonder resui'aat — eedebiicerd.

.1 vcvn tl. dier
op 1 Fe-

Tot

De uitzetting van Wijnkoop.
ver-

l, lid di voor Zwol-
In, om over

i ijnkdop, o
Knobel

di i ■ 9 zal hou-
den.

Een crisisministerie.
Do Ras 1 va den de

I a he-
it. Het is nog nier gelukt een

persoon 1 lereid te
hoofd van een dei

-rio op te Ir
Aai^ Posl handen schijnt dus de,

waarin hij h kwaad doet,
ten sdoito te zullen worden ontnomen.

De „Hilda Lea” getorpedeerd.
Kaar to Hoek tan Holland word verno-

men, is het in 11)17 te Rotterdam nieuw
twdfl stoomschip Hilda I-ca", groot

1328 br. ton, don 25en December j.l. in
het Engelsche Kanaal getorpedeerd.

De „Nieuw-Amsterdam" nog niet
vertrokken.

Uit Rotterdam wordt gemeld: Nog steeds
is do „Nieuw Amsterdam*' niet vertrok-
ken, hoewel reeds Dinsdagavond do passa-
giers aan boord zijn gekomen, on zij het
schip niet weer mogen verlaten. De moei-lijkheden, aanvankelijk met bunkeren on-
dervonden, zijn opgelost. Toen heette hot,
dar. t oitgunstigo weder de oorzaak van"
tut oponthoud zou zijn; doch wijldo„Sin-
doro", dc Koningin Regentes" en do „Zee-
land" reeds zee kozen, is 't niet aannecm-
lijk, dat de weersgesteldheid het vertrek
vertraagt.

Naar gemeld w.orilt, heeft gisteren ten bo-
reale der Holl. Aincrika-lijn eea onderhoud
plaats gehad tusschen de directie en oen
vertegenwoordiger van het ministerie van
Buiten!. Zaken. De Duitsche regeering zou
nog geen veilige vaart kunnen verzekeren
ca garandeerde tot dusver niet, dat alle
duikboot-kapiteins op de hoogte waren van
het vertrek der Kiouw-Amsterdam". Van-
daar daii ook bet herhaalde uitstel van het
vertrek.

Dierenmishandeling bijveetransport
Da minister van justitie heeft in een cir-

culaire aan do procureurs-genera:rl bij do
gerechtshoven bericht, dat don laatsten tijd j
Klachten over dierenmishandeling bij herha-
ling zijn departement hebben bereikt..Voor-namelijk hadden deze klachten betrekking,
op het vervoer van vee en op het gebruik ;
van paarden en honden al 3 treldu-acjblt.

Veé wordt in spoorwagons opgestapeld en ,
er wordt dan dikwijls dagon lang niet
naar omgezien, zoodat niet zelden diereal
stikken of van honger, on dorst omkomen j
Trekdiercu, door ondervoeding verzwakt ,
worden door mishandeling gedwongen tot
inspanningen waaronder zij bezwijken. Do
Y'O.gonuj voorschriften zijn uu geg,e?,ren:

llij transporten over lange Irajöcleu dient
alles vorinoden. te worden, wnt don. duur
vam do reis onnoiodig zoudo verlengen.; in
verband met da duur der reis behoort do
noodigo aandacht van eeno goedo verzor-
gt".? der dieren te worden geschonken.

fn dit verband wordo voor zooveel noo-
dig de aandacht gevestigd op de wensche-
lijkheid om bij vervoer van voe per trein, ,
wanneer de duur der reis daartoe, aan'ei-'
ding geeft, een persoon tor begeleiding en
verzorging mode te geven.

Bij hot gebruik van dieron als trekkracht
dient go>vaakt to worden tegen overmatigo
inspanning als b.v. door te zware belas-
ting of door te sterk aanzetten, vooral,
wanneer do wegen door eenigerlei omstan->dighedön slecht begaanbaar zijn.

In verband met het bovenstaande, ver-
zoekt de minister den procureurs-generan!
do aandacht van de onder hen ressortee-
rende justuieelo en polltionaire ambtenaren
er op do ves igen, dat voor zoover moge-
lijk en noodig toezicht behoort bevorderd on
gehouden to worden bij het inladen en bij
het vervoer van voe, alsmede bij het ge-
bruik vaa dieren al 9 trekkracht.

Op ce» krachtig optreden der genoemde
ambtenaren en cene gestrenge, handhaving
yan de ter zako beslaando wettelijke bepa-
lingon wordt aangodrongen.

ROTTERDAM.
De Russ. Revolutie 1905-1917

Openb. Vergadering o\> Dinsdag 22 Jaou-
ai i, "a avonds 6 uui- in het Algemeen "Ver-
kooplokaal, Göuascheeiiigel. Sprekers : Ds„
M. ('-. v. Wijito en B. Lausink Jr. Toe-

rprija 10 cent. Debat vrij.
Nog een kilo aardappelen verkrijgb.

Vfi'i krijgen tegenwoordig bij stukjes ca
brokjes ons rantsoen Eerst de modedeelinevan 2 Kilo per lioofd, toen 1 Kilo per
hoofd, en nu bericht het difitribatiewonder,
dat wij waarachtig nog 1 Kilo kunnenbe-
komon.

19 Januari is op bon 256 1 K.G. faamd-
-0:i veen) aardappelen, verkrijgbaar.

t Is een stelletje geleerdheid, dat ia de
Oppert zetelt.

De dominè's bedeten om tracte-
ments-verhooging.

Ook do domino's lijden onder den druk
der tijden, on willen loomsvorhooging.

Do Ned. Herv. Gemeente, workelijv niet
do armste onder do vorschillendo godsdien-
stige secten, schijnt echter alleen do trak-
tementen te willen verhoogen, wanneer hot
geld bijeen gebedeld kan worden.

Et treeft zich n.l. een commissie gevormd,
dio door zc3 keer in 't jaar iv alle ker-
ken niet open schalen te collocloeren, zal
ijhten het benoodigdo to krijgen. Zondag

ca do domino's be-
volen ze zelt van den kansel aan.

Een hunner zelfs met de opmerking:
„Wij lijden nog wel geen gebrek, maar

-cheelt niet veel".
Do bourgeoisie mocht wel eens beter voorhun waakhonden zorgen.
Wanneer do domino's dagelijks werkzaam

zijn, om de massa's in bedwang to hou-
den, moet dit hun wol wat waard zijn
\f denken zij, laten do arbeiders zelf hunonderdrukkingsmiddelen maar hetsien?
GOUDA.

Vooruitgang?
tA.M.I H;t revolutionair socialisme heeft

ook i,i ■:.

ikoop, do raaa, \o-
zoo'udiap

■lo minachting beeft. Wijnkoop, de
lorden

en dien /o
,41.

verga-, klonk nog do kreet uit
een A. P.sclie keel: „Weg niet Wijnkoop!"'

du belangstelling o£ dc nieuwsgierig-
heid, ow nu eens dia door allen gescümvde
revolutionair ie zien- eu to hooren, was

r, clan de vfëea voor infectie.
Voor desinfectie zouden een paar S. D.

A. P.ers zorgen, dio het ook hier svcer
noodig vonden, *Yp. eenige vau die

teden naai- zijn hoofd to
slingeren, waarbij natuurlijk ook weer ko-
men n-tcst, waarom Wpi i.l. Maandag dc
Affléterdamsche politierekels geen, gelegoa-

had gegeven hem dc. hersens in te
sla ,-ni.

Wijnkoop had, enn hen te beantwoorden,
al een zeer gemakkelijke taaie en wo vree-
zen zeer, dat do poging der beide A.p.&rs
om de stemming der vergadering tegen
Wijnkoop to doen koeren tot meerdere glo-
ria van hun kerkje, in het water gevallen
is. Alleen wanneer die poging ' mislukt
blijkt te zijn, is er werkelijk sprako van
vooruitgang in Gouda.

LEIDEN.
In de week van Zaterdag 19 tot ca mot

"Vrijdag 25 Januari zijn de volge-udo bons
geldig:

Bon D62 1 K.G. kleiaardappelea- a6l
cent por K.G.

Bon D53 1 K.G. dito.
Bon 054 1 K.G. zandtuudapp, len a 5i

cent por K.G.
Bon D 55 1 K.G. dito.
Bon D 56 -?,- ons trort a 13 et. pee pond-
80n,057 1 on-s groene erwten "t 11 cent

per pond ot' 1 ons capuciiners h27 ce-it
per pond.

Bon D5B 1 ons zoop a 14 cent per pond.
Bon DS(J 1 ons vet a, 8 cent por o is.
Bon D(iO .V ons vet it 8 cont por ons.
Bon 1157 is eelditr of voor 1 ons groene

erwten of voor 1 ons capueijners.

WESTZAAN.
Protest-vergadering.

(15.) Op initiatief van de Onafh. Cacao-.
Chocolade en Suikerbewerkers, do Onafhan-
kelüke Gemengde VaKvereeaiging. de -On-
afhankclijko Houtbe- on Verwerkers. tic
S.D.A.P. on do Timmerliedenver. West-
zaan wordt alhier nog con protestver ad-
rins treliouden tou'Cii do jraskwestie van 3
Jan iv do gemeenteraad te Westzaan_ en
verde! da economische verhoudingen in vo

band met do arbeide ido klasse. Sproke» :
D. do Vries, ondcrwi'zer van Zaandam en
WesselininT., gemccnteweikliedeii Am-te;-
clam, Dinsdagl 22 Jan, in café do Vcr-
waciitiua Zuid to "Westzaan. Aanvang half.
Acht.
IJMUIDEN.

Vervalschte reedersbewijzen.
On aanwiizinsc vani d» rec*horc'io to 's-Gra-

voni-aee ziin h.ier aa--gehouden ca in ar-
rest gesteld de gebr. M., vischha idelarcn,
verdacht van vervalsching van. retdersbe-
wiizen tot afgifte van consenten voor ha-
riaguitvoer.

Zij hebben consenten wotea to verkrijgen
op onstelaigo reedersbewiizou niet mede-
plichtigheid "van een beambte van iet rce-
derekahtoor, waar die bew'.'teen worden aan-
gegeven. Met die consenten is te 's-Gra-
rennatre handel ecdrovon, niet direct met
groote laringbandeiaars, doe"i meerendeels
mot lieden, dio kcttinghandol in dit arti-kel dreven.

GEMENGDE BERICHTEN.
Lijk aangespoeld. — Te Burgh,

(Schouwen) is weder een lijk van een
Èngelsch marineschopoling aangespoeld. Op.
het lijk werd gevonden een knipmes en
een lepel; op dit laatste voorwerp stonden
do letters R. M.

Een C5-j ar i g uuwolijksf o o s t. -Morgen, Zondag, zal aan hot echtpaarPie-
ter Burger Jbz. en Frouvrt'e Brouwer te
Oosterond op Texel, het zeldzaam voorrecht
ton deel vallen, ora den dag to herdenken,
waarop ze Voor G 5 jaar door dca. echt zijn
.verbonden.

De oude Burger heeft gevaren Cv ge-
vischt, zoolang hij kon en heeft, thans
'geen andere inkomsten, daa zijn ouderdoms-
ren ie..

Rectificatie.
Do drukfoulen-duivel is bezig geweest on

hierdoor .wordt op een belangrijk puntni'n
meening verkeert weergegeven

Er staat: „Neem de wapenen, maak unu
vrij van het kapitalisme". Dit moet zijn:

Noer de wapenen, maakt u nu vrij van
het kapitalisme".

J. BROMMERT Jr,

Ingezonden.
Het congres der I. A. M. V.

In eon onderschrift van den den heer
Joh. Meisner onder een stukje van den
secretaris Land. Gom. der I. A. M. V.,
staat, dat ik op inij genomen zou hebbon
eea verslag voor uw blad io maken van
het laatst gehouden congres.

Ik wil hier dan verklaren, dal ik dit niet
op, mij nam Wel beloofde ik con week
na het congres, wanneer het steuogratisck
verslag uitgewerkt zou zijn, eea uittreksel.
Dit was niet klaar, waarop ik volgens af-
spraak me gaf aan do n "(actie on
haar verwees naar „Do Vrije Socialist' of

"'njions Xedor"/ -SAM S." CIiTROEN.

Scheepstijdingen.
BinnenlandscheHavens.

KIEÜWEDIEP. Aanlok. 17 Jan. ArandL-
na. Ploeger, Gotl'cnburjr n- Rotterdam.DELFZIJL. Aantrok. IC Jan. Nise" s., Ein-
den.

17 Jan. Landkirgchen, Garms, Hernï
"Vertrokken 17 Jan. Allïccl. s., Emdón .

vertrokken van de reede.IC Jan. Borkum, s.. Einden; Bavaiia, s.
Emüen

JftfiC DEM HJtACL 1(11ft-itJUö 33 Januari 1910
Herdenking van de Russische Revolutie

* EN

PROTEST-VERGADERING
tegen de Duitsche SHSenschenroof (CARL MINSTER)
en de HolSandsche uitbanning van O. J. WIJNKOOP

en andere revolutionairen, in het gebouw

„Concordia", Hoogezand.
sprekers: He rï&aitscher E. Ochely

O. PCitsz en Or». W. van Ravesteijh.
Entree 10 cent. Debat vrij.
Men zorge tijdig aanwezig te zijn. Geen enkele strijder mag op deze

Protest-Vergadering ontbreken.
Het Rev. Soc. Comité.

GRAND THEATftE, AmsteSstr.
N. V. „T9ONEEU7EREENIGING",

HEYERMANS, MUSCH sa VAN DER HORST
Zond,, Maand,, Dinsd., 7.. uur:

DAGERAAD
in 4 bedr. door HERM. HEYERMANS.
Zondagmid,) KRELIS LOUWEN.

Kinderkoor
De JongeProletaar
Dir. J. Overhuis. Reg. E. Bruyne.

Middag-Uitvoering
voor Kinderen en geleiders, op

Zondag 20 Januari 1988 in
Gebouw Handw. Vriendenkring

N. Achtergracht,
O.m. Koorzang der kinderen. - Kinder-

spelen met . zang. Jongeuli. Oor.lijk a,s
Billi Ritchi. - Duo gez. r. d. Bos. Jon
gons- en Meisjee-gymnastiek vrije oefo: in-
gen en sianden. Fantasie ««hemen (carréhouten stok) etc.

Entre Kinderen 15 et (.«et inheg Stc*.
bel.), geleiders 20 et Opjjing taal 1% u-
Aanvang 2 uur.

Men neme spoedig cntri'v-bowljzon aan do
bekende adressen wegens het beperkte Stan-
tai. ilEt BESTUI'ft.

„DE DAGERAAD", afd. Amst.
Openbare Vergadering

Zondag 20 Januari, iO uur.
Kloveniersburgwal 87.

Spreekster: Mevr. W. DRUCKER.
Onderwerp:

„Is Godsdienst een rem voor de
vrouwenbeweging".

Groote Openbare

Debat-vergadering i
op Woensdag 23 Jan. a. s.,
B'!i uur, in de Groote Zaal van de
Beursvanden Diaman.handal

Weesperplein.
Dr. A. H. DE HAKTOG, (Haarlem)
Contra W. HAVERs,- (Den Haag),

Onderwerp:
Geloof en Vrije Gedachle.

Entree f 0.20. Opening Zaal 7'|3 uur.
„De Dageraad",

Vereen, tot bev. der Vrije Gedachte.
Moeten wij aan Verkiezingen

deelnemen?

DE TOEKOMST
van heden, Zaterdag 19 Januari 1918
schrijven: Cf. v d. Borg, M. do Boer
O. Bonnet, T. Coot, E. Bouwman, Sam!ff. Coltof, F. Drewcs, A Grootveid. A
J P. Hoozc, 11. E. Kaspers., M^ N. Kiat,
Ds. B. de Ligt, Joh. J. Lodowijk, Joh!
Ni.-uwenhui.izen, C. J. Postmus, J rj.
Scheuter, J. ff, ffaltnian on G. L. v. d.Zwaajg, boe. zij denken over dca Stem-
plioht, zijnde sremdwang. Moeien wij ons
tegen dien dwang verzetten en op welke

Het Weeklad der Federatie van Re-
volutionair Socialisten kost 3 cent per !
Exempl., per kwartaal 40 cent. .
Administratie: Lom bardstraat 71, Mid-

delburg.
Redactie: Dusartstraat 23, Amsterdam. .
■ bii i — ■ man m ii 11—m —■■ —ilair ■—^m ■ i
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AANVfgJIAGBIJIIEJtU
voor ELECTR.SCHE M9HTMETEïI-IHSTALLATI£IL '

IS. STAAL,
/. Woustraat 1541Linnasuskatle 6,
boek N. Tolstraat gWaics'jjraafsm&er
rele'oan 2. 4333 jTe3efaan Z. 5993

Gas- en Eleclrïsshe
VeHïchtsnysartikeïen. j

Billijke prijzen voor aftuönUgc en V^rand*-
iilA'en. Inlichtingen gaarne op aanviaag

''''^''■■'■^■^■■«■«■■^■■■■««■■■■■■■■MMaßßi^BMa^aMaaßßHNßßßaaaaMaian

Gemeente füHl Amsterdam.

Distributie van Levensniiddelen.
Gedurende de week van 20 tot en

met 26 Januari 1918 zal verkrijgbaar
worden gesteld op Bon No.:
93E I ons Rijst van 14 cent

per pond;
94E 'li ons Rijst van 14 cent

pen pond.
95E '/a ons Bruine Boenen
96E I ons Groene Erwten
97E '|2 ons Bak- en Braadvet.
98E I KG. Zandaardappelen*
99E I , KG.
lOOE | KG. Kleiaardappelen.
lOIE I/a KG.
SO2E een kwart Liter WlaJk.
IO3E
IO4E "fOSE . .
'06E „
«07E . .
108 E .. ; .'

Het- menu der Gemeentelijke
Centrale Keulen voor Maandagen volgende dagen is als volgt:

Aardappelsoep, Stamppot van zuur-
kool, Erwtensoep, Stamppot van boeren-
kool, gemalen Gortpap, Stamppot van
kool.

Het menu der Israelietische Keu~
ken voor Zondag en volgende dassen:

Worteltjes met rijst, Erwtensoep,
Stamppot van snijböonen, Gepelde
Gerstensoep, Stamppot van zuurkool,
Savoyekuol.

Tot het bekomen eener Weekkaart
zal worden ingehouden:

a. Voor voedsel uit de Alg. Keuken
Bon 95E, 9SE en 100E.

b. Voor voedsel uit de Isr. Keuken
Bon 93E , 96E en 98E.

En tot het bekomen eener Oagka art!
a. Voor voedsel uit de Alg. Keuken

voor Dinsdag 98E, Woensdag 96E en
Zaterdag 100E.

b. Voor voedsel uit de Isr. Keuken
voor Zondag 93E, Maan 'ag 96E en Dins-
dag 93E.

De Kleiaardappelen zullen vanaf Don-
derdag verkrijgbaar zijn. Met het oog
op het ontbreken van Kool en van
Havermout of Gort wordt deze week
als bditengewone maatregel Rijst ver-
strekt.

Bureemeesler en Wethouders van AmsldaüL
KOOPT uur

REGEERINGS ARTIKELEN
in een der Winkels van

l M AMËRONGEN BAzn.
GRAMOPHOOiiS

a f I,— per wreek.

H«U>RLEMaiERSTRaftT4O
NI00ROEMAARS
zijn liet van zich zelf die nog langer metLikdoorns ofEeitknobbeïsblij ven loopen,
daar men voor 20 cent wel 10 Likdoornsen EeltksiobbeJs weg kan maken metde beroemde wettig gedeponeerde
HOERA PLEISTER. Verkrijgbaar bij üCHALLA, Leliegracht 44. Amsterdam.

Hot!. Kunst Nijverheid
SVÏEUSELEN en
KUIiSTAaTBSCELEÏ»,

N. Z. Voorburgwal 38&
fff. L. v. d. LUCHT.

ds e t m l B u m E<*
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