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De Konferentie te Kopenhagen.
Wij lezen in Justice, het Orgaan van de EngelscheSociaaldemokratie, van 14 Jan. j.l;.Morris Hillquit, die de gedelegeerde zou zijnwan de. Amerikaansche Soc. Partij op de Konferentie

(van de Socialisten der neutrale landen Zaterdagjte Kopenhagen, zal niet komen. Hij schrijft in eenbrief aan het Amerikaansche P. 8., dat de inlichtingendie hij pas ontving omtrent de KópenhaagscheKonferentie van dien aard zijn, dat hij sterk twijfelttot het " wel juist zou zijn, dat Amerika deelneemt.Letterlijk zegt hij:
De Konferentie, zooals ze oorspronkelijk voorgesteld waslof tenminste zooals ze begrepen was aan deze zijde van de"Oceaan, zou de vertegenwoordigers van alle Socialistische[partijen in de neutrale-landen ojnvatten/die bij het I. S. B.jzijn aangesloten — n.l. Bulgarije, Denemarken, Holland!Italië, Noorwegen, Roemenië, Zweden, Spanje, Zwitserland!en de Vereenigde Staten.
De Socialisten van Bulgarije en Roemenië schijnen óf

niet uitgenoodigd te zijn, öf de uitnoodiging te hebben af-
geslagen. De Soc. Partij van Spanje was tot de Konferentiejgenoodigd, maar achtte het ongeschikt de uitnoodiging te
aanvaarden.

De socialisten van Italië en Zwitserland hadden in hetbegin van de oorlog tezamen een konferentie gehouden, enwaren tot overeenstemming gekomen op een gezamenlijkprogram van aktie. Gehoopt werd, dat ze zich bij hun kame-raden van de Noordelijke landen zouden voegen in het pogenom tot een meer representatieve en gezaghebbende uit-drukking te komen van de Socialistische opinie der neutralen.(in de matste weken prhtw - ": 4 c- r-. ■■, .eu center zn n 111 de Soc. pers van Duitsch-tjand en Zwitserland verschnio^^ u. " *.. ,vt-rscnuiende berichten verschenen, dieerop schenen te wijzen rmt „„„u 1 i. ,■ , ' ,L "■ . „ .„ * ' aat "och de Itaiiaansche noch deZwitsersche Socialisten van nian ,., „ a . .,; dn Plan waren, om deel te nemenaan de Kopenhaagsche Konferentie
te k° " gT omva»gen van Th. Stauninge
an

K na«e" z,£ de een,ge landen die,-.afgeziendan van de Ver Staten - vertegenwoordigd zullenNn: Zwitserland, Holland, Zweden, Noorwegen enDenemarken. Sindien doet ons de NeZ*YorkerVolkszeitung [een Duitsch-Amerikaansch soc bladdat konsekwent anti-imperialistisch optreedt! namensHermann Greulich (de oude Zwitsersche socialist)weten, dat de Zwitsers niet deel zullen nemenTot zoover Hillquit. Voor de kuriositeit geven weook nog weer wat de Belgische nationalist Van derVelde, eenmaal Voorzitter van de Internationale intreale"Tn ing te L°'l den' 8 -13"' J'l" over het «"eutrale Kongres van Kopenhagen zeide.
tetren" h% i^6' vra^d ziJnde waarom hij niet
nmw a

Internat,onale Kongres van KopenhagenTeSSI» ltntW?-°rd^e dat er Zo° iets als S„neutrale Internationale niet bestond; er was eenplan voorgesteld om een „neutraal" Kongres t"houden maar de Internationale is van alle landen!neutraal of met. De verschillende sekties van de

Internationale, b.v. die van Noorwegen, Zweden en
Denemarken, hebben het r-echt voor hun sekties .de
aktie vast te stellen, zooals ze willen. Maar dan is
het niet de Internationale, die dat doet.

Misschien berichten we later nog wat de nationa-
listen Troelstra,. Branting c.s. in Kopenhagen hebben
uitgevoerd, al za! dat wellicht eenigszins moeilijk
zijn, omdat de heeren Troelstra c. s. alsfijne diplomaten
schijnen te hebben besloten, het protoko) der Kon-
ferentie „voorloopig achter te houden," en het eerst
na den oorlog aan het Int. Soc. Bureauvoor te leg-
gen! We begrijpen die schroom, want behalve de
nationaal-Socialistische partij van Holland en de
Skandinaafsche partijen was er niemaud. Deze bluf
van Troelstra is op niets uitgeloopen.

Het afdanken van de Arb. Partij.
Het is de leider zelf,-die jn de werkelijkheid de

Ned. Arb. Partij als zelfstandige strijdende. Partij
heeft afgedankt. Om dit te ejrkennen, behoeven wij
slechts te luisteren naar de woorden van zijn Kerst-
rede, waar hij antwoord geeft op de vraag: Welke
weg moet worden ingeslagen, om te maken dat de
vrede van straks niet onherroepelijk opnieuw tot een
oorlog moet leiden. Mr. Troelstra's antwoord luidt
aldus:

Spr.'s persoonlijke opvatting van het oogenblik is deze.
Tot dusver zijn er zuiver-burgerlijke vredescongressen ge-
weest. De sociaal-democraten namen er nooit aan deel. Wel
de militairen, die ten congresse op vrede aandrongen, maar
daarrna weer sterker bewapeningen eischten, ook hebben wij
gekend de interparlementaire congressen, die echter-van geen
beslissende beteekenis waren, omdat de besluiten dier con-
gressen niet bindend waren voor de parlementen. Maar- als
Straks de bloedige oorlog geëindigd is, zonder een bepaald
afduend resultaat — en spr. acht dit waarschijnlijk —, dan
moet het proletariaat trachten iets wezenlijks tot stand .te
brengen.

Door een internationaal congres? vraagt spr. En hij ant-
woordt hierop ontkennend. Als wij door dezen ooi log van
ie_ts genezen zijn, dan is het van overdreven verwachtingen
van internationale proletarische congressen. Ook demonstra-
ties zijn niet voldoende; dat is wei overtuigend gebleken.
Het is ecu goed middel om den wil van een bepaald deel
van het volk kond te doen. Maar de tijd, dat demonstraties
veel indruk maakten op de kapitalistische klasse is voorbij.
Als de regeeringen dezen oorlog aangedurfd hebben, dan
was het doordat onze demonstraties tegen den oorlog niet
riieer dan. . . demonstraties waren. Beter is het de krachten
.in het volk zelve te wekken; dat volk zélf te doen beslissen.

Wij moeten een politiek instrument voor onze eischen in
beweging zetten, een instrument, dat wij tot dusverre niet
gehad hebben, althans niet gebruikt hebben, üe interparle-
mentaire congressen moeten uitgaan van de regeeringen
zelve: de parlementen moeten zich met elkander in-verbin-
ding stellen gedurende de maanden dat de militairen over
de vredesvoorwaarden beraadslagen. E r m oct cc o co n-

gr e s van de internationale parlementen
worden gehouden, een congres, van officeel door de
regeeringen afgevaardigde delegaties. Een Europeesch inter-
parlementair congres moet worden gehouden, en den door
het congres gestelden eisch moeten de afgevaardigden, a!_s
zij in hun land teruggekeerd zijn, trachten door te voeren in
hun parlementen.

En de sociaal-democratische'partijen van de neutrale lam-
den zijn in de eerste plaats aangewezen voor de vervul-
ling van een taak iv dezen.

Wij. gaven met opzet Mr. Tr.'s woorden eenigs-
zins uitvoerig weer. Maar waarop komt' dit alles— zonder frase — neer?f

le. Meedoen der reformisten aan de burgerlijke
vredes-kongressen.

2e. Interparlementaire kongressen met bindende
besluiten.

3e. Gèèn verwachtingen mcci van de proletarische
internationale kongressen.

4e. De tijd is voorbij voor proletarische demon-
straties.

5. Een Kongres van officieel door' de Regnerirfg
aangewezen delegaties van de internationale Parle-
menten om de duurzame vrede te bewerkstelligen!

Kort en goed, de room — of het schuim — der
parlementariërs zal het werk do.en, en de proleta-
riërs, de massa's, kunnen er hun handen afhouden.-
Die konklusie wordt niet verzwakt, maar versterkt
door de eisch van Mr. Tr., dat kommissiën uit dé
„Volksvertegenwoordiging" meer onmiddellijk deel
moeten ■ nemen aan de leiding der buitenlandsche
politiek. D. w. z. : de reformistische uitverkorenen
moeten deel hebben aan de leiding van het impe-
rialisme.

En de kroon op het werk zet Mr. Troelstra, als
hij genadiglijk mededeelt: Wie zóó spreken (n.l. dat
zitting nemen van Soc. Dem. in de Anti-Oorlogs-
Raad verwarring zal brengen in de klassenstrijd)
vergeten, dat de vrede die wij wenschen binnenkort,
althans binnen enkele jaren aanstaande is, dat wil
dus zeggen (het zijn de wofftden van Mr. Tr.):
Nog tijdens de huidige machtsverhoudingen. Zelven
konden wij de oorlog nog niet verhinderen, zelven
kunnen wij dezen vrede ook niet veroveren.

„Maar de eer der Arb. Partij", schreef Marx eens,
„eischt dat zij zulk bedrog afwijst, zelfs vóórdat de
holheid ervan aan de ervaring getoetst is. Dé arbei-
dersklasse is revolutionair of ze i's niets." De- heer
Troelstra zegt: Ze is niets.

Mr. Troelstra zegt: Het kapitalisme brengt reedsde vrede, die wij wenschen; de Arb. Partij kan niets.
Mr. Troelstra zegt: Wilt ge de vrede, sluit mèèr

kompromissen met de bourgeoisie; neemt mèèr ver-
antwoording op u in het kapitalisme; staakt, uw
proletarische massa-aktie. Maar laat. de Regeering
mij naar een internationaal parlementair kongres
sturen met het recht van bindende besluiten.

Wanneer zal de Ned. Arb. Partij dergelijk bedrog
afwijzen, en tot den heer Troelstra zeggen: Farccur,
va.' Pak je weg, potsenmaker!

Als het waar is, wat Mr. Troelstra zijn aanhangers
wijs maakt, dat nog tijdens de huidige machtsver-
houdingen de gewenschie vrede komen kan, dat wil
dan toch voor Het proletariaat zeggen de niet door
imperialisme en militarisme bedreigde vrede, waartoe
praat men dan nog aan die kant van Sociaaldemo-
kratie en Klassestrijd? Dat geeft maar oponthoud
en verwarring. Laat men dan zonder meer de hui-
dige .machthebbers helpen, om die gewenschte heer-
lijkheid te brengen.

En als het waar is, dat betoogingen en samen-komsten van de proletariërs weinig of niets, maar
vredes- en interparlementaire bijeenkomsten met debourgeois alles vermogen, laat men dan ronduit
zeggen: De S.D.A.P. dient 'tot niets anders, dan tot
het kiezen van de parlementariërs, die de gedele-
geerden kiezen naar de diplomatieke kommissies en
naar de interparlementaire bijeenkomsten, die weer



de kommissies aanwijzen die zeggen zullen hoe het
moet. Een hiërarchie dus zooals het oude, vervallende
Christendom er ook eene schiep, toen het ophield
te strijden voor de ellendigen.

En nu moge Mr. Tr. van bruisende revolutionaire
meed spreken en van iets als een hooger leven,
die revolutionaire en religieuze huichelarij kan het
ééne niet bedekken: dat Mr. Troelstra zélf ziin Arb.
Partij in de huidige omstandigheden heeft afgedankt
als een element van strijd en van bevrijding van het
proletariaat. Wp.

Kultuur en Natie.
De natie is tegenwoordig een werkelijke, krachtige

gemeenschapsvorm der menschheid. Maar die vorm
bestaat slechts onder bepaalde historische voor-
waarden. De vroegste menschen kenden hem niet;
hun gemeenschap was de stam, welks leden
broeders en kameraden waren, terwijl daarbuiten
alles vijand was. Ook de boeren in het middel-
eeuwsché, afgezonderde dorp kenden geen natie.
Hun gemeenschap was hun dorp of de naaste om-
geving, de gouw of het dal. Een gemeenschap kan
men alleen vormen met de menschen, waarmee men
in verkeer staat, waardoor een wisselwerking van
invloeden ontstaat; de boeren kenden slechts hun
naaste omgeving; van dal tot dal en van gouw tot
gouw was hun spreekwijze anders. Hun kultuur,
het geheel van hun weten, hun zeden, hun over-
leveringen was het gemeenschappelijk bezit van
deze kleine groepen.

Maar dat veranderde. De handel en later de
industrie eischten een grpotere gemeenschap. Ze
schiepen een band tusschen de burgers van geheel
een land, en daar deze op markten en reizen met
elkaar in verkeer traden, moesten ze zich uit het
een of andere dialekt een gemeenschappelijke taal,
de nationale taal, vormen. Ze streefden naar een
grootere, vastere staatseenheid, die onder leding
van keizers en koningen algemeen geldige wetten
vaststelde. Hun gemeenschappelijke doeleinden en
idealen, hun gemeenschappelijk denken en streven
vonden uitdrukking in de werken van de groote
dichters, denkers en strijders. De gemeenschappelijk-
heid der historische gebeurtenissen gaf hun allen
een zeker gemeenschappelijk karakter en wischte
de oude provinciale eigenaardigheid uit. Deze
eigenaardigheid blijft het langst bij de aan hun
grond gebonden boeren bestaan; maar hoe meer de
boeren in het moderne ekonomische leven worden
gesleurd, hoe meer ze met de konkurentie op verre
markten te doen hebben, en zich om de algemeene
politiek moet bekommeren, des te meer moet hun
denken en voelen door de groote gemeenschap
beïnvloed worden en nationaal worden. Ook de
arbeiders, 'zoodra ze tot geestelijk leven ontwaken,
lezen de geschriften van hun vaderlandsche schrijvers,
waarin het denken en Verlangen van de vaderlandsche
burgerij is neergelegd; ze gaan om met vaderlandsche
burgers, spreken en twisten met vaderlandsche
ondernemers, en moeten voor hun hoogste belangen
in het vaderlandsche Parlement vechten. Zoo vormen
ze een deel van de natie; ook de strijd vormt een
soort gemeenschappelijkheid, niet eene van liefde en
vriendschap, maar toch een van gemeenschappelijk
doorleven.

Zoo is de natie, die alle klassen omvat, een feit.
Evenzeer als het kapitalisme een feit is. Maar naar-
mate de maatschappij zich ontwikkelt, valt het
ontoereikende van de natie als menschengemeenschap
hoe langer hoe meer op. Haar onvolkomenheid
naarbinnen blijkt uit de steeds scherper tegen-
stellingen, haar onvolkomenheid naarbuiten'door de
vijandschap tegen andere naties. Deze beide onvol-
komenheden hebben hun oorsprong hierin, dat de
natie een burgerlijke gemeenschap is, de nationale
Kultuur slechts de Kultuur van de burgerlijke tijd.

De staathuishoudkunde, waarop de burgrrlijke
wereld, de natie is opgebouwd, is een staathuis-
houdkunde van het Kapitalisme. De geheele ver-
h-.ven nationale Kultuur berust erop, dat de
proletariërs zoo goed als uitgesloten ervan zijn.
De rijkdom van de kunst, de geestelijke ontwikkeling
van de beschaafden en geleerden is slechts mogelijk
déior de armoede der proletariërs. De oorlog is
net de eenige wankultuur in deze wereld; 10.000
arbeiders worden jaarlijks in de Duitsche-industrie
gedood, 140.000 zwaar gewond. De gemeenschap
der natie is een oppervlakkige, uiterlijke. Het woord
van de twee naties, die naast elkaar leven, zonder
elkaar te kennen, toont aan welk een diepe klove
er tusschen hen ligt. De diepste, belangrijkste
levenservaring van de arbeider is een andere dan
die van de bourgeois, maakt hem tot een ander

mensch, met andere bedoelingen, andere gedachten,
ander verlangen. Zoolang hij de strijd van de
bourgeoisie tot stichting van een moderne staat
moet meemaken, staat hij geestelijk onder invloed
van de bourgeoisie, en deze invloed werkt nog
lang na; dan denkt hij nog sterk burgerlijk en
nationaal, en dat wordt nog versterkt door wel-
meenende bourgeois, die uit medelijden met de
arbeiders hun streven naar "levensverbetering onder-
steunen, zonder echter hun burgerlijke denkwijze
op te geven,'Maar naarmate de arbeider het karakter
van ziin maatschappelijke toestand en de nood-
zakelijkheid van een hoogere ekonomische formatie
erkent, groeien zijn-doel en zijn gedachten boven
het burgetiijk-nationale uit. Hij ziet een grootere
en schoonere gemeenschap als ideaal voor zich,
een gemeenschap zonder ellende en nood, zonder
konkurrentie en wederzijdsehe vernietiging, zonder
uitbuiting' en onderdrukking, een gemeenschap van
de menschh 'id, die door georganiseerde arbeid
geluk voor allen schept. De menschheid: want
deze gemeenschap gaat boven de natie.

Ook de burgerlijke gemeenschappen, de naties,
staan als deelen der menschheid -met elkaar in ver-
keer, nemen kultuur-elementen van elkaar over,
werken geestelijk op elkaar in. WatKant en Darwin,
Beethoven en Newton, Dante en Zola, Qoethe en
Rembrandt geschapen hebben, is internationaal
bezit van alle volken geworden. Wat deze volken
echter verhindert, steeds meer tot een grooter geheel,
tot een menschhe:d samen te smelten, is niet het
verschil van taal — elkeen die boven de lage; e
school uitkomt, leert gemakkelijk eenige vreemde
talen — maar de ekonomische tegenstelling dor
bourgeoisiën. Elke natie, als burgerlijke gemeenschap,
moet een buitenlandsche strijd strijden om gebied,
markten, koloniën, wereldmacht. Nationaal bewust-
zijn in het. hart \an een bourgeois is niet het
bewustzijn, dat men bijv. ajs Duitscher eenigszins,
andere eigenschappen en gewoonten en een andere
taal heeft dan anderen; maar het is vijandschap
tegen de nijd der konkurrenten, haat tegen hen die
ons als vijanden bedreigen en, zich door ons be-
dreigd gevoelen. En juist om in deze strijd naar-
buiten sieikte staan, moet er, door nadruk te leggen
op de natie en dan te onderstreepen de eigen-
aardigheid van de nationale kultuur, de eenheid
naarbinnen worden versterkt.

De arbeidersklasse erkent deze ekonomische
tegenstellingen niet. Voor de Duitsche arbeider is
de Engelsche allereerst slechts een lotgenoot in het
lijden, dan steeds meer een strijdmakker. Daarom
is zijn Socialisme internationaal; daarom moet de
gemeenschap, die hij nastreeft, een internationale
van de heele menschheid zijn. In de socialistische
arbeidersbeweging wordt uit een klein begin een
nieuwe, kultuur en een nieuwe gemeenschap opge-
bouwd, die op tweeërlei wijze boven de kuituur-
gemeenschap der natie staat: ze doet de klove
binnen in verdwijnen, en ze doet de klove naar-
buiten verdwijnen. In de internationale gemeenschap
van het Socialistische proletariaat groeide het begin
van de hoogere -Kultuur der menschheid op. Deze
gemeenschap werd verscheurd, toen de Sociaal-
demokraten in Frankrijk, België, Duitschland " de
verantwoordelijkheid voor de wereldoorlog mede
op zich namen.

Maar ze zal weer opstaan en machtiger opgroeien,
als allen, in wier harten noch het licht van het
Socialisme schijnt, zich hun plicht bewust zijn. De.
natie is niet een star wezen, dat eenmaal gevormd
zich in een hard pantser hult, wel groote binnen-
landsche veranderingen in de richting van het
Socialisme kan ondergaan, maar naarbuiten scherp
gescheiden blijft van de andere naties. In de proleta-
rische beweging zal de internationale gemeenschap
steeds sterker worden, tot onder het Socialisme de
opheffing van de nationale tegenstellingen de pantsers
losmaakt ende naties tot .een grooter menschheids-
verbond laat samengroeien. Evenals de oude stammen
in de naties opgingen, zoo zullen de naties in de
menschheid opgaan, en een hoogere rijkere Kultuur
zal de wereld vervullen.

(Uit: Lichtstrahlen) A. P.

Een Sta-in-den-Weg.
Een sta-in-den-weg is van ons heengegaan, de

hr. W. C. Siewertsz van Reesema, die zich in zijn
S. D. P.-leven steeds verschool achter de naam
Siewertsz.

Wij zouden van dat feit geen melding maken. Er
zijn meer dergelijke personen van ons heen gegaan
in ons ruim 5 jarig bestaan. En wij hebben ons .er
steeds wel bij bevonden.

Maar de br. S. v. R. maakt zelf melding van het
geval — in Het Volk. En daarom thans de ruiter-
lijke verklaring, dat deze heer, gelijk anderen, sinds:
het uitbreken van de oorlog terugschrok voor de
revolutionaire konsekwenties van het proletarisch-
socialistisch optreden der S. D. P. tegen het im-
perialisme. Zooals het evenwel meerderen gegaan
is, dergelijke heeren trekken dan niet druipstaartend
af, maar ze pogen eerst met alle middelen de S.D.P.
in zijn geheel ten verderve te voeren. Lukt ze dat
niet, en tot dusverre is het niet gelukt (in de toe-
komst zal het door het imperialisme en de prestaties
der partij-zelve minder dan ooit gelukken), dan
kiezen ze het hazenpad. Zoo de heer Van Reesema.

Maar nu zijn verklaring iv Hei Volk. Het spijt
ons voor hem, maar die is leugenachtig. liij sielt
als „feit vast, da* hij niet aan eenigerlei oppoi'it ein de
S. i). P. wenscht deel te nemen; maar een feit _\
het. dat hij sinds Augustus niet anders gedaan hu en
dan oppositie voeren in de S. D. P. Dat was zijn
goede recht. Maar , elk Amsterdamsen partijgenoot
weet: hoe! Een feit is -het echter ook, dat hij in
zijn oppositie tegen de S. D. P. als zoodanig, ondanks
al zijn pogingen, zoo goed als alleen is_blijven staan.
Hij heeft bot gevangen, en daarom is hij heengegaan.
Heengegaan, terwijl een interpellatie hem boven het
hoofd hing over zijn verraderlijk aanbinden met de
S. D. A. P. Het was gemakkelijker, zich niet te
verantwoorden!

Over het imperialisme diskussieeren we niet met
de hr. Van Reesema. Wij verwijzen naar de brochure
van Gorter, die alleen geboren kon worden door de
daad van de S. D. P. '

„De stroom van vuil", die over de Sociaaldemo-
kratie wordt losgelaten, is niet de schuld van de
syndikalisten, die wij in hun syndikalisme thans
evenals vroeger hardnekkig bestrijden; maar de schuld
van de officiëele Sociaaldemokratie, die de vuile daad
bedreven heeft van met de oorlog bijna overal de
bourgeoisie en het imperialisme te steunen. Eenmaal
wist de hr. Van Reesema dat. Waarom praat hij dan
nu anders — in Het Volk?\

Wat militarisme en volkswapening betreft, insinu-
eert de hr. Van Reesema een aarzelende houding bij
Van Ravesteijn en mij, terwijl het den partijgenooten
bekend is, dat de Redaktie van De Tribune reeds
25 Nov. mededeelde, te dezer zake het strijdprogram
te handhaven. Het is geen vrooüjk begin voor den
hr. Van Reesema, als S.D.A.P.'er direkt met zóó
kleine leugens te moeten aankomen.

„De nieuwste truk van De Tribune is inzenders
niet te antwoorden, of de stukken ontvangen zijn"
enz.! Op dergelijke „argumenten" gaan wij natuur-
lijk niet in.

Ook Gorter krifgt van Siewertsz een veeg uit de
pan. Gorter — van Siewertsz van Reesema! Zoude
hr. S. v. R. niet eerst eens probeeren Gorters bro-
chure te begrijpen, en dan zijn eigen kleine gedoe
te erkennen: Zoo b.v. zijn (o.p uit hun ver-
band gerukte woorden berustende) poging, om het
te doen voorkomen, alsof de kwestie van het mili-
tarisme te Deventer géén rol speelde!

Maar genoeg over den heer Siewertsz van Reesema
en zijn eerste optreden in de S.D.A.P. Wij wenschen
hem wel te ruste. En hopen dat na deze stuip-
trekking zijn verdere dood zacht zij. Wp.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam. Woensdagavond spraken Jhr. De Jong en het

Kamerlid der Arb. Partij Dr. Van Leeuwen in het Nut voor
de Jongere Vredes-Vrienden. Dr. Van L. raadde de jongens
aan, lid te worden van die organisatie. In debat kwamen
twee personen van de Arb. Partij die de Jeugdorganisatie
dier Partij aanrieden en overigens op Van L.'s ver-
doezeling van de klassestrijd aanvielen. Mevr. Wegerif
verklaarde o. a.: Indien het Kongres der Arb. Partij toeliet
dat men lid werd van de Anti-Oorlog-Raad, dan gingen
zij en velen met haar uit de Arb. Partij. Ook Wijnkoop
trad met beide sprekers in principieel debat. Bij zijn antwoord
was Van L. geheel de kluts kwijt, zoodat zelfs de S.D.A.P.'ers
hem hoonden. De jongere Vredes-vrienden en Dr. Van
Leeuwen bezorgden ons zoodoende een goede propaganda-
vergadering.

Soc. Dem. Partij, Afd. Rotterdam.
Openbare Curcusvergadering

Vrijdag 22 Jan. 's avonds halfnegen, in het Vereenings-
gebouw Zaal IV.

Spreker. J. D. KRIJGSMAN.
Onderw. Werkloosheid en Werkloozenfondsen.

Entree vrij. Debat vrij.
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