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Naar de macht!
De vreoselijke bewogen tijden van thans

«aoetea steeds schei-per in de hoofden van
la arbeiders vestigen do gedachte ca de
jvil. do macht in de samenleving te ver-
-varöii.

Niet de maebt, zooals de bedrieger? van
bot proletariaat, de zich noemende socia-
listen, de h'eercn van de officicele sociaal-1
lemocratic, de Troolstra's met hun kud-
ian vau makke volgelingen, dio verstaan.
Kl.et de macht, dio de heeren Troelstra,
80-apo-. Wibaut, Hendels, enz., voor zich
__r-ooilijk verworven on steeds moer na-
itrevea vanwege 't lekkere „smeer" en de
eveu lekkere streeling hunner verachtelijke
ijdelheid. De macht van steeds meer zetel-
tjes (om die zeteltjes en de daarmee ver-»
bonden voordoclen alleen), vaa wet.o der.
burgemeesters-, mi istersbaantjes.... in
Heust van bet kapitaal.

Die mac_t is de duivelsche macht v__n

het kapitalisme in zijn afzic.ite.iï_sicvorra,
die van het verraad en het schijnheilig be-
dro.;. Die mac'it is do laatste oa beste
UMic-tt van verdediging van het gevloekte
kapitalisme teven de mogelijke aanvalen
ra-i het mis>a. deldo ca uitgemergelde pro-
letariaat. De boste k__pii_alv_rdedigin_., om-
dat de heeren ïroo.stra c.s. met hun wat-
gelij v gedraai ca geklots no*. s!-'.e__ da_
kun.it verstaan, zich voor te doen _,!■ su-
e___i...o . en geloof to vinden, ondanks aan
tallooze daden van verraad, b'j groote ____"

u. arbeiders ook. Wie hun verraad aan
bet socialisme ca dus aaa hot pro.eia_-.aat
wal zien en daarvan eea dankbaar ge-
bruik maken, dat zijn hun meesters, do
kapitalisten met hun regeeringspartjen on

iringspersoaeo.
3e maeut, die het proletariaat moet ver-

overen is niat de inac'at das in sanion-

warkin-. en dus in diens, van het kapi-
taa., maar do macht voor aica aleen, hefc-
diotatorschap vaa hot proletariaat, om de
m.sdadi.o maoht van het kapitali moto
vernietigen on uit te roeien mot. wortel
en tak, jp> het comm i ïisme, de samenle-
ving van de mo isch-icid, van ale niei-
so'ie!. vrj ca gelijk, voor te bereiden e:i
te vestif»

Naai die maebt gaat de strijd. Voor dio
(tr'id roepen de goweldi, :e, gebeurtenissen
vaa te enwoordii. de arbeidersop; elko dag
Irin onder klopt de liistorio aan do do 'r
tran < - denken ca willen, ter volvoering
ran dio taak.

Ter verovering van die. macht zullen de
arbeiders tegenover zich vinden als la
en beste verdedigers van het mo ister ka-
oitaa: do Troolstra's van alle landen, door
iet kapitaal .ooruitgeschoven om het
upstaadigo proletariaat to verwarren met
hum sohffttyriendeliik, maar inderdaad ver-

raderl'.jk praten en handelou.
Onverbiddelijk mooica do __a.en vaa bet__volutionaire proletariaat neerkomen $9al wat liet kapitalisme wil verdcd gen en.

hand arci, onder wolkc gedaante ook.
Want het kapitalisme moet wc. D^ ja-

roa van de we oldoorlog toonen het in al
zijn misdadigheid

"Voordien buitte het do merischlieid «it
ten bate vo'gcns de gcrc.re'.d wer-
kende vetten van de lonnsla.ernii slcchh.
»f<.ebroken door de bctrekkoljk vreedzamo
i»tsin_en van klassenstr.'d in den vorm
r__Tn -1, enz.

Ma.nr s-'.in ontwikkeling voerde tot övn
ïvore'doorlog : de __u__enstri.d busschett da
nationale kapitalismon onderling om Aawinst, aa.u 't woreidpi'olet__ii_.a.. ou'..
kerd.

Eu in deze monstersl-fijd vreet het kapi-
enig toeken van schroom

<* > levcii3 van millioenen bjmiHioencn .i aen op de slagveldaa
ia> van pngewapendo |
weoitooze mannen, vrouwen _n kinderen '■uit, ge!:-; ..„ 0 |- ] 0_ v-aTI t )ct ______ Arnie-
nisc o volk onder Turksch bewind en zoo-»«. nll sek van de Zuid-Slavischejol eh Oo3tenf.jk9_hbewma. Hei dwingt ovei svc-

itallen millioe
ie mannen in de Uniform van hot milita- !

i: voer te die oor de ;
oimen, die donderen voor do

i do;- ka;
Het dwingt b:i tientallen millioéöcn flevrouwen on kinderen in d_ i' tervew, van n'lcrlei

soort, waarmee bun mannon en vaders
ten word rd.H« ..-.Lep- wereldhandol in de gi wanorde,

-2oo__a_ iiongc vcrpletteron-
"9 duurte de mousehhcid (d. w. z. de

Ive de, kapitalisten zoif)"J*lerên ès de Dood g._3__e_h-_a seven

; een ruime oogst te maaien onder de thuis-
gebleven vorzwakkerdo massa.

Het brengt volkomen slavernij onder do
volkeren, door da grenzeuloozo uitbreidi cvan net militarisme ook over de burger-
lijke bevolking: door de burgerlijke dienst-
plicht.

Het brengt een stroom van goud aan de
kapitalisten in den vorm van do tergende
oorlog-winst, gewonnen uit de oorlogsin-
dustrieën en de duivelsche woeker met de
levensmiddelen vaa liet volk.

Het dreigt ook na den oorlog de volke-
ren te verpletteren onder de oiidra^cLikclasten van te dekken oorlogskosten en
opges&iiroei'do militaire lasten.

Het monster kapitalisnte moet weg en
.-.et kan wog.

Dat h'eoft het Russische proletariaat met
da daad bewezen en bewijst het steeds
meer., De macht beeft het veroverd. He. Cza-

, risme. maar dat niet alleen, ook de bo ir-
..eoisregêoring met Miljukow of de schjjn-
socialiston, de Eassische Troaistra's, K.e-

, ronski, Tschernów, Tsor.oidze aan het
i hoofd, l-ebben zo weg-s. ebezomd door h n
I onver.chrok-_n strijd voor het socialisme.

Hun gansene werk is er op gericht de
anti-socialistischo machten biiwiensia.ids te

laan en naar b 'iten do prolctariaten
van Europa en Amerika te brengen tot
dcnzolfdoii revolutionairen stri.jd tege_ h n
regeeringen,zooals zij die wisten to
rei. De vrede, door dorevolutionaire macht
vau het proletariaat, de grond aan de be-
werkers tien bate van de gemeen*"'.-ap, de
maobt over het bankkapita&l aan -/icn ge-
bolt. 3a enz., ziedaar tfroote lijnen, waar-.

hot " ■'■'
or.i lii.n wc,- naar het Comm msrtte vr

Jluu voorbeeld moet het proletariaat- niet
slecht* brengen tot bewo ideriag, maar tot

vol-Tin., tot strijd tegen e_f.cn schaamce-'
looze uitbuiters en bedriegers.

* Moeilijk ii de taak, gezien do mae
loozo duldzaam.cid vau 'b pro .fanaat, voor I
een groot dccl verblind en verlamd - door i
i'et bedrog van het se .Sjnsocia'isine. Hard-
nekkig moot oas werk zijn, om die ver-

I starring van het proietaiiaat ook hier teI breken door voortdurende propaganda en'
i
strijd.

Èen der mees. ormisbare wapenen, om
dio taak met succes te volbrengen, is da
revolutionaire pers, hier ons da.blad De
Tribune". Arbeiders, beseft vw p ic'it, be-
waart on versterkt dat wapen, brengt het,
overal onder do arbeiders, brenf.vt ze tot j
onven.oen_.kan strijd legen hot kapi.t__li.-mo I

'en al Eijn verdedigers.
_>..__" de macar, naar het Communisme. '

De Maximalisten en de vrede.
Gorter schrijft ons:
In 1-e Tribune" van 14 en 15 De-

cember komt ecu artikel voor vaa A.
P., dat naast ecr.ige zeer juislo,eenige
m.i. zeer onjuiste opmerkingen ovcj- de
internationale politiek der arbeiders te-

i gonover het Imperialisme bevat.
De redeneering van A. P.' is aldus:
..De Russische arbeiders willen vre-

de. Zij richten hun oproep tot devolkon
en do regoeringen. Do volken antwoor-
den niet. Dus onderhandelen zij met de
regeeringen. Dit kan "" ons tegen doborst
.-.tuiten. Want zij kunnen nu misschien

i Polen, Lithauen, Koorland, __ich zelf —
i en laat ons er bijvoegen Frankrijk, Bel-
I giü en iele andere landen van Europa
I — aan h.fe Duitsche Imperialisme uit-
j leveren.

Maar tlil kan niet anders. WantRus-
land -k a n n___ meer vechten en de
Russische boeren, do overgrootc meer-
derheid der bevolking, wi 11 e a
meer vechten."

Tot zoover alles goed. T_. is de
waarheid en het is goed dat d*B eens

I zoo nuchter gezegd wordt.
laar nu volgen eenige redenc

die m.i. onjuist zijn.
„■Deze internationale politiek van de

Russen", zegt A. P., „lijkt op't eerste
gezicht armzalig. Maar dit "is maar
.schijn. Want de nieuwe -werkelijkheid in
Rus' 'f geheel andere principes

de oudo kapitalistische staten. Deze'
voeren oorlog om wereldmacht. Maar
daaraan doet een land dat prolo_arisch

geerd wordt, als Rusland, niet mae»
r Is alleen produktie yoor ilö be-

hoeftoa der massa het doe*. Alle bui-
tenlands cho politiek (ik sp__ti-
eer. II- -*") moet daar ondorge-
a■_ hikt gemaakt vr.orden aan
dit doel; de produkUe zool.
organiseer en "d at de ïnassas
fysiek e., geestelijk steeds
hooger stijgen ia kracht. De
kracht van zulle een land ligt niet op
militair terrein. Want militaire kracht
is is gebaseerd op verspilling v-_n_n_>n-
-clionlevons en dat is nie_. voor een
prole.arisch bestuurd land. Daarom
(ik spatiëcr weer, IL G.) -zal een,
proletarisch bestuurd land
vaa nature niet do macht
hebben, eea buitenl am d s c h ihi-
porialisn:e to dwingen tot
iots, b. v. o m onderworpen
vol k ca vr ij te laten. Wa p o ngc-
wcld is do zwakke zijdo van
het proletariaat.'

En dan volgt, dat de kracht van zulk
een lauci in net geven vau een lichtend
voorbeeld lig...

Met dit laatste ben ik bet natuurlij.
eens Maar de ver_er© redeneering is
van een slapheid en zoetsappigho_l, en
gelukkig oo_ onj-L_siheid, dat ii_ er ten
-Lerkste tegen opkomen moet.

Wat een ondeugd en zwakheid van
het proletariaat zou zijn, en vroeger
zeker ook was, wordt hier voorgesteld

i.eu deugd.
A. _.->. ate.t hier 1-e' proletariaat voor

al_i een zw^a katr, dat «aar de slacht-
bank zou worden {{—sleept en onderwijl
uitroept: 'Ziet hoe' goed on deugdzaam
he. is een kalf to z _n!

Volgeuö A. P. ei_.c. de productie het
eers.o aoel __ji_ van eea revolutionair
bes.uurd land en da buitenlandscho po-
li-ie- moe. hieraan ondergeschikt ge-
maakt worden, en zulk een land is van
nature zoo vredelievend ca zoo a___e__i_:
van. cft zwak mot de wapens, da_ het
geen aucier "imperialistisch land dwingen
i.an 1

Ho-t l__to _._ voor mij zijn hier mijn
meuning maar direkt recht tegenover te
zetien *)

Wanneer werkelijk het Duitsche Im-
perialisme in het belang van betEuro-
peesche proletariaat gebroken had moe-
ten worden, dan had het overwinnende
Russische proletariaat, als het helLuit-
scho Imperialisme had kunnen bre-
ken (wanneer wij voor het oogenblik
geen rekening houden' met het Engel
scha Imperialisme) dit moeten doen.
Dan had het dit niet moeion overlaten
aan he; Duitsche, dat het misschien niot
gedaan zou hebben of er misschien niet
in geslaagd- zou zijn. Dan had het na
zijn eigen revolutie te hebben gewon-
nen, den oorlog tegen Duitschland moe-
ten voortzetten. Dan had do productie
niet vóór mogen gaan, maar had hél
Russische proletariaat eerst nog langer
honger en ellende moeten verdragen.

Waut de overwinning vau hot Duit-
-ohe plus het Russische Imperiali___eLi
méér waard dan van het Russische al-
leen. Eu voor de neerwerpiug van>ecn
zoo' groot mogelijk deel van het Impe-
rialisme en voor de _titi.U-_._g der re-
volutie heeft alles to wijken.

Hot zou verraad zi.n om dan eerst
aan do eigen productie ie gaan.

Wat zou men trouwens zoggen
een veldheor dio na écu leger versla-
gen te hebben, oen ander leger, waar-
van hij weet dat het heia vijandig is,
maar laat loopen, en dio zich aan do
productie gaat wijden, denkende dat dat
andere leger wel uit elkaar zal vallen!

En a1... nu een? Dui'_schland won, en
Europa en ook Rusland zelf kwamen
onder zijn Imperialisme en do Russische
revolutie ging door dat Imperialisino
zelfs te gronde, zouden- de. Maximalisten
dan nog goed gedaan hebben, door,

ks dat ze het gekuhd bil
het Duitsche Imperialisme niet te ver-

en ?
Neen, de _(rijd tegen lier internatio-

nale Imperialisme is ons aller plicht
oven good, precie 1 cis

iionale. Voor dien strijd,
vuur die buitenla.i_-_.___- politiek heeft
waar het moet, zelts de sociali-
productie tijdelijk te .
dan het voorbeeld is do overwinning.
Een socialistisch be- uid i heelt
ale eerste taak de arbeiders in an-

landen te helpen hun ImporiaJ_smo
io werpen. Om de eenvoudige re-

den dat hot In.pei-ia_i_.me
kapitalistisch., regeeringen vereen!... en

de strijd ertegen allo proleiarialen r_t«
eenigen moet.

Waarom hebben do Russen dit dan
niet gedaan ?

Om twee redenen. Om do eerste die
A C zelf genoemd beeft; Omdat ze
niet konden. Zij hebben niet de over-
macht. De revolutie in Rusland is geen
proletarische, geen socialistische.Dotro-
ïetariërs zijn slechts het middel, niet
het doel.

De revolutie i» ecu boeren-revolu-e ca
het doel is het maken van een talrijken
vrijen boerenstand en bet stichten van
een groote binnenlandsche markt inRus-
land waarop een nieuw industrieel .Rus-
land kan ontstaan. De proletajiërs trach-
ten dat industrieel Rusland een nieuwen
.orm te geven, waarin do proletariërs
zeer veel macht hebben. Zij doen daar-
toe schitterende pogingen, en hun ge-
heele taktiek om ze te doen slagen U
schitterend, en wij zien met ademlooze
belangstelling toe hoe ver zij het bren-
gen zullen en hoe ver zij zullen sla-
gen. — Maar zij hebben niet de op-
permacht. Dat is slechts schijn. Dio
hebben inderdaad de boeren. En deze
wilden niet vechten. Daarnaar, on naar
Rusland* algemeeno onmacht, hadden
de arbeider» zich dus te richten. Zij
konden dus, zelfs al wilden ze,niet
door strijd Polen, Koerland enz. be-
schermen..

Dit is de eerste reden.
Maar de tweede waa: dat da Maxi-

malisten door. Duitschland's Imperlaiis-
n»_, te vernietigen het Engclsch-Ameri-
-aanacho zouden hebben bevestigd. En,
dat wilden zij riet. En m.i. terecht.

Want de Maximalisten .zijn het hierin
met mi. ecit- dat het Engelsch-Amerï-

! kaaa_chB Imperialisme even gevaarlijk
! U voor het proletariaat al* het Duit- ,
scha. Zei"s al hadden ze hel gekund-
dan zouden ze dus toch niet het En-
gelsch-Amerikaanscho Imperialisme door
Duitachlanda nederlaag op do beenen
hebben geholpen. Hoogstens hadden zij
door wapenstilstand getracht een e. sn-
wicht te vormen, zóó dat geoa van bei-
den won.

Om deze twee redenen hebben de
Rt-S-U-che. arbeiders niet de taktiek ge-
volgd die anders do eenigo jui» t o
zou zijn geweest.

Tot zoover de Maximalisten ca de
vrede.

Nu nog iets over de bewering van
A. P. dat wapengeweld de zwakke zijdo
zou zijn van het proletariaat.

Deze opmerking is in den voor-impc-
rialistischen tijd vaak gemaakt, en ze
was waar zoolang het proletariaat niet
vechten, niet winnen kon. Toen het
proletariaat- nog geen idee hadvan tak-
tiek, zooals bii da t.'oinmunc, en nog'
zwak, en onzeker en zondor groot in-
zicht en slecht georganiseerd was ca
geen of weinig wapens had. Toen
hebben de schrijvers van dea
nood van het proletariaat
oen deugd gemaakt! Maar nu
is het, goddank, niet meer waar.

Waarom zouden trouwens ook pro-
lelariërs hierin anders zijn dan andere
menschen en niet graag vechten als
het .om hun toekomst gaat ? Daar is
geen enkele reden voor.

De bewering is aïdoend weecrlegd door
de Russische revolutie. Nauwelijks heb-
ben Marxisten do leiding, on is er uit-
stekende organisatie ca een vast
en dooi, of do pro'.ctariërs vechten als
leeuwen, als eerste strijders. Juist de

De volgende feiten bewijzen
het:

De Revolutie ïs alleen geslaagd door-
d_t het proletariaat door den oorlog ge-
wapend was.

De .arbeidere hebbon overal, waar
noodig, aangevallen, en alle ver-

let de v/apons vernietigd. In
.burg, Moskou eu in tal va

dere sleden. Juist de Arbeiders. De boe-
ren veel minder. De Rooilo Garde- Z...
hebben hot hoofdkwartier met de wa-
pens veroverd. Zij zijn Kornilof, Kale-
din. de Kozakken tegetaoct g_t-.k_.-o
en hebben hen en. .

Precies om van wat A. 1.
zect: Het wapengeweld ia van nu at
de sterke ~ijd. vaa het proletariaat.
Ea liet ca. liet neer en meer worden.
En -et zal in. het vervolg êo In
n___and_-h __i het buitenlandsc-h Impe-
rialisme I.unnen verslaan rn bet
kennen -winden b.v. tot het vri
van volken

Ik ben hierop zoo uitvoerig ingegaan,
ten eerste onr.dal A. P. naar mijn mee-
rling eea verkeerd Lekt op doRussische
revolutie liet vallen. Dan ook omdat
deze zachte of slappe opvatting in onz.
beweging neer bestaat. Van de Chris-.
ten-Socialisten en van H. R H. zijn
zulko uitingen ook reeds verschenen,
en jfrofessor Mannonry heeft in zijn
kabaliatiseh of spijkerschrift ook reeds
signalen in dezo richting gegeven. Maar
voorat is het, geloof ik, van belang
voor de toekomst van onze zaak. da.
onze ideeën hierover helder zijn.

Als na den oorlog het proletariaat
zich ontwapenen laat voordat het zijn
strijd tegen het Kapitalisme begint, dan
zal de opstand en de revoSatlo die wij
allen verwachten, zeer moe-ijk, haast
onmogelijk zijn. Alocmeene werkstaking
zal niet alles, misschien niet veel kun»
nen doen. want er zal door r
aan grondstoffen weinig werk* zijn en
dus licht Q_d_.Vr_l.i-_-. Do Kapitalisten,
zullen vertrouwbaro troepen In dienst
houden en do arbeiders r1emob'li

Laat het proletariaat dit too eu l. het
du_ ongewapend, dan zal het worden
neergeslagen en do opstand, de revolu-
tie, iv een bloedbad verstikt.

Redeneerin-en al 3 van ,'«. P. nu zul-
ten er toe leiden dat het proletariaat
nicih laat ontwapenen, en dat z"n revo
hitie zeer wordt bemoeilijkt of vernis»
li.d. Daarom vooral meendo ik er tegoa
te moetea opkomen.

20 Dec. '17. H. Gorter.

*) Ik sta onbevangen .e?eno\er A,
P.'a neen;ng, omdat ï. niet meen dat
do veniieH_.in_r van het Doft-ebe en da
. o .éoraa! van het En«_4_c_. Amerikaansch
Imnerialisma goed zou zijn voor he.
proletariaal.

UIT DE KAZERIE.
Besmetting met schurft en anderziekten.

Een militair schrijft, ons uit TJ'rechb.
Het kaa niet uitblijven, dat er onder

soldaten verschillende ziekten uitbreken.
Want nog stoeds vindt men kazernes, waar
do soldaten naast elkander op den grond
liften, op een ïilacte stroozak.

Honkte wc eu gelede i, toea het al ta-
melijk kov-d was, haddon wii no. maar' 9
dekens en dat op een kemer, waar wei
een kac cl sto^d, maar die niet brandde.
Het is dan ook gemakkelijk te verklaren,
dat w« '* avond, keken wie op wacht of
met verlof was en dan dien» dekens ia
beslag namen.

Zoo la-r: ik onder dienst ben i_ er no»
geen al.emeca _rcne_sk ndig ondr-rzoek gei
woest. Rn toch ziin er v-v
schappen, die met cca bc o ric flj
rond.oopcn. ook door onwetendheid of on-,
wil om naar den dokter to faai.

_.u schiint het, dat ik en ook no. ec-
met mij. het slachtoffer daarva zijn gej
worden. Er begonnen zie- -Ü «nit *ieir^3ieukende puisten to vertoorn.- oa dit we-'f
al erger on erger. Ik ging naar dei dok.
t?r, die mij naar het hesp- \ oin

j
daar opgenomen te worden. Do dokterko_n
st-teerde" schurft. Ik werd naar de bo.ei-
ste verdieping getransporteerd, waar ik oiw
dekte, dat zo mij tusschen de ges
zieken gestopt hadden, wat nou niet zo»
gezellig is. Het was er verbazend kO'"J,
en hot. ■*_* ris dik op do ruitoa zat, wor«
er geen hrandstof verstrekt. Eerst. 3 da^calater kwam dit pas. Maar een enkele _a

chel kan de heele zaal niet verw.
ak. wat altiid koud ». »a*

ren nacht- lag .ie wakker

fevss -«*««"Hot zitoV «■- »el. hoor. Ze
nciu.ii 'niet de minste notitie van je. CU

alles over aan con. ho?pit____-sOKlaat.
Ach ja, hoh zijn maar gewone, manschap*
pen, die ..ebben ze zoo veel. We zulle»
ze maar het vel van hun lateH
s_hro._ben_ dan fc. . ->"gauw ir-v

Lezei &i\ drama _m n, bel rö-
a van b a der s(Ü.

flaten. Bezoekt de hospitalen en gi.i aan.
ialVouw*' onze v_rnedcri

Weg met den
Burgerlijken Dienstplicht 1
Door strijd kunt ge u aan de mo-

derne slavernij onttrekken. Arbeiders,
zijt ge klaar voor den strijd?

. Rev. Soc. Comité.



EkonomischeKroniek.
Plannen vooreen internationalen

dubbelenstandaard.
een telegram uit IVa.hiugion ift

u« „New-Yoffc Tinies' c-vexiweeg. do rt*.
dgde Staten hef v»aao»*. de geallieerden en deneit-

:k standaard gezamenlijk in
■"

D.w.z da tt dit plan doorgaat, in
_l die In. laard-munteïi zoowel vaa
gond ais y.ih ,i- voor rekening van parti-

u z;il worde* aan gemunt, „al _ai
bhen, dat de waarde
standaard-munt gelijk

.ui «lo ho-veel-
'll edel u-Gtaa] waaruit ze geslagen zijn-
Po bedoeling hiervan is om het zilver in
waarde te doen s:ügi._ — waaide "vasfc-

i -I'Cii beid' a to verkrijgen
eu de nadeêlefl voor t internationaal be-
talingevêrkieeT die uit de schopümelingen
in de waardeverhouding tusschen heide me-
talen voortvloeien, op te heffen. Latei we
zien, oi dit sehóone plau kans van slagen

Iïct stelsel van den dubbelen standaard
hot z.g. biinetallisme, is in de landen waar
bei;heeft bestaan, praetisch oidiovidbaar ge-
bleken en dit is gemakkelijk genoeg te ver-
klaren. In Nederland hebben we op het
«ogenblik alleen standaard-,munten van goud.
Het gouden tientje bevat 6.018 G. zuiver
goud, omdat t vrij uuigemunt mag ■wor-
den voor rekening van particulieren, zal
nieaiaiid 6.048 G goud ooit vooi nrtnde»
dan 10 gld. verkoppen. Hij brengt de
6.048 G. naar do Munt en — -we laten
hier het geringe muntloon buiten beschou-
wing — krijgt er i 10 voor.' Het gouden
lejitje ontleent dus zijn waarde aan het
goud, waaruit 't gemaakt is, het blijlt
evenveel waard als men 't omsmelt, tot
poeder stampt of over de grenzen stuurt.
Voerde men nu in Nederland den 'dubbe-
len standaard in, d.w.z. maakt men ook de
gulden tot standaard-munt, liet men dan ook
de gulden vrij aanmunten, dan behoort de
sta.it die guldens zóó te slaan, dat zij «en
m e t a a lwaardo hebben, die gelijk is aan
1/10 gouden tientje. Wanneer dus de waarde
van het zilver op de wereldmarkt 155^ maal
geringer was als die van goud, dan zou
de galden moeten bevatten 15!^ X 0.6048
G. zilver. Sloeg de «taal die gulde&e al-
dus, dan kon bij elke schaldbeteling aan
't buitenland 15V£ zilver 1 goud volkomen
vervangen, en kon ook niemand in 't bin-
nenland «r bezwaar tegen hebben, als hem
"en te goed van (100 betaald werd met 10

fouden tientjes of met 100 guldens, omdat
ij voor beiden overal evenveel koopen

kon. Indien nu «ch'er op de wereldmarkt
"one verandering kwam in de waardever-
houding tusschen beide metalen en de staat :
■"eranderde gijn munten niet, wat pï_c'isch
ook heel moeilijk zou gaan, dan zou bet
niet het stelsel niet iu orde ziJB. Stelb.v
flat die verhouding op de wereldmarkt
werd 1:16, dan kan iedereen op de wereld-
markt voor 1 KG. goud 16 KG. zilver
koopen, die 16 KG. zilver kan hij laten
aanmanten Met 15j£ K.G zilver in munt-▼cim* kan hij binhenslande zijn echuldea
preeiee- zoo goed betalen als met 1 KG.
gemunt goud, hij wint dus x/t K.G. «ilve».
Cp die wij ze. zullen de gouden munten uit
de circulatie verdwijnen, terwijl zilver zal
wor<I«.i eaugemunt. Terwijl in de wet de
dubbele «Landaard staat voorgeschreven,

recht er practisch de enkele zilveren |. goud wordt in het land «en gewone
waax die hoogere prijs heeft dan da wet
voorschrijft. Wordt na een zekeren tijd de
verhouding tusschen beide metaien op de
wereldmarkt 1: 15, dan krijgen we 't ou> i

asci: het goud wonü 't
geld in ei

Telkens wor«t U*t r«',aöel beet» geld ver-
dreven en ht, rei-lis! slechtste a_og&nt_at ■

(Wel »sn). Dit gaat dan telken»
gepaard met pril«storingen eu mét schade 'voor ben, die geld* hebben te vorderen,!
daar m het r«ia, ,
t:ef slechtste gcid. Dit allee is steeds in i
de practijk gebleken in die landen, was»
men den dubbelen standaard hnd. Zoo ia
Frankrijk iu»ec_,_> 1809 en 1878. Ma&r er
Ie nog wat anders gebleken ook. Ia 70
jaar, waarin de dubbele standaard iu i' rank-rijk bestond (verhouding 1: 15}^) zag wen
niet alleen dat dan eens 't goudgeld dan
weer het züvergeld verdween, men. zag-te-
vens dat de verhouding op de wereld-
S-ar-t nooit Ver ffïweek van 1:15!^ -Daarover nadenkend., vond men, dat dit
een verder gevolg Is van de werking der
Wet v.in Gresham. Als de wettelijke ver-
houding 1: 16>J en Ac wereldmarktverhou-
ding- o.v. 1: 16 is, dan zal men goud ver-
kocpsn, zilvtr koopen.

Op de wereldmarkt komt dan een
verhoogd aanbod van goud een verhoogd*
vraag na_r zilver. DaardooT daalt deprijs
van 't goud, stijgt die van 't zilver, zoo-
dat de verhouding wel niet 1: _5J_, maar
toch b.v. 1: 153. wordt, ze' komt in eik
geval dichter bij de wettelijk aangenomen
verho; uiei doordat zoon groot land
kis Frankrijk de dubbele standaard in de
verhouding 1: 15J_ heeft, zal de wereld-
markt-verhouding «r we iswaap niet door
bebetrseh. maar er althans door beïnvloed
worden. Wat Frankrijk niet alleen kan. de
weï'ïklm-Lrkt-verh.-jd.ng beheers-hen,
"al wel kunnen, als «Ie landen het bim_-
tallisme tv bepaalde verhouding invoer-

Dan zou «r blj een afwijking tus-
schen w^retkhnark. en aangenomen verhou-
ding zooveel ven het «ene metaal verkocht,
sooveel van het Baders gekocht worden,
__t de wer.ldmarirt-verhouding g-lijk werd
"an de afgesproken* b.v. 1: 15ï-_. De dub-
bels st'.ndaard Internationaal t_gevoe*d, zou
dus een idwanl stelsel zijn.

Deze meening schijnt nn vol trens bm_n-
.taand . bericht, dst we nit „De Teleerr.'
van 13 Dec. overnemen, weer opgeïd te
_oen. Ook de „Tel-f?ra_f"-m_o vindt 't een
mooi denkbeeld, en hoTendien meenen noff
talrijke economen, dat een internationaal
Mmetalliérne gelukken kan. Deze dwalins»
fa, zooals zoovele anderen op economisch
gebied, een gevolg van een gebrekldne in-
afohi in 'I vraarricvraagstuk, waarvoor men
mie Marxist beveiligd is.

De waarde van 1 KG. goud, goowel als
die van E.O. zilver wordt bepaald door
aantal gemiddeld maatschappelijke uren ter
huntner ptoductie noodig. I» dit laatste
aantal 20 maal minder dan 't eerste, dan
fa de waaTdeverhonding van zilver tot
goud als 1: 20. Zouden nn de bimetr.-lis-
ten gelijk hebben, geeft men hen juisttoe
_at 't mogelijk zou ziin om door een in»
-ternotionale afspraak de -waarde tusschen
trtlver en goud te beheeT~ch_n, zoodat ze
b.v zon zijn 1: 15k, dan zo_ men doe
;t-e«-v«, _at men vc_r % KG. goi>_l_n_-_

15J. aUv.r zou fcunnei. ruilen, terwijlmeji
20 maal meet arbeid .moest besteden __&
1 EG. gond dan om 1 KG. zilver voort
t*> b__Dg__ï.
"Het «preekt toch van zelf, da. me» lie-ven 15.J zilver zou prodii-eefen en die

voo» goud zou ruilen, __m dat men. gond
produceerde, m,., de goudp-roductie aou
ophouden, de ailveTnrodueti- zou toenemen,
Door verslij ten en verloren gaanvan goud
zou de bestaande hoeveelheid steede ven-in-
deron tot er heeleinaal geen goud meer zon
-ijn. Reeds lang voor dat het zoover was,
zou de industrieele goudlaag, d_e alleen
uit 't bestaande goud bevredigd zou kunnen
worden, maken, dat men voor gondeen opr
geld ging betalen, waarmee dus de afspraak
opg.houden had iets te I>e.eckeneii>

j. s.

Over den Bond van Ned.
Onderwijzers.

Op 27 en 28 December hield deze orga-
nisatie haar jaarvergadering te Utrecht.

Van do vele daar behandelde zaken Is
op 't oogenblik voor do overigo arbeiders
wel van het meeste belang de quaestdovan
aansluiting bij het N.V.V. en die ovesrhet
aanstellen, van een gesalarieerd bostuurder.
Het eerste voorstel werd mei een geringe
meerderheid verworpen, het tweede meteen
groote aangenomen.

Vooral over de eerste kwestie achten we
het wel van belang voor onze lezers wat
te zeggen:

Deze zaak toch moeten ook onze p«.t_-
genooten eens wat nader ondes de oogen
zien

v. R. heelt daar iceds op gewezen. En
%het Is helaas maar al te wa_T, dat, n_aa
het ons toeschijnt althans, de meeste on-
zer partijgenooten-ondcrwijzers deze zaak
lange hun kouwe kleeren laten alglijden.

En toch, wij nemen hierbij een bepaalde
positie in.

Veel toch, van de argumenten der vooi-
st_u__r_ van aansluiting bij bet N. V. V.
kunnen zij onderschrijven en met zoo goed
als geen enkele der door de tegenetandecie
aangevoerde gronden kunnen we het eens
-ij-i.

En toch... we moeten ons op onze eigen
gronden tegen do aansluiting verzetten.Maax... daartoe dient niet zoo hier en
daas door ecu enkeling iv een oi andere
ald eens te worden geagiteerd, doch er
moet door elk partijgenoot-onderwijzer in
de eigen aldeeling stciéetlmatig en krachtig
worden opgetreden

Bovendien dient er onder one zelf eens
geconfereerd te. worden over deze zeek.

Er is al een N.V.V.-klub en ook eea
lautrale klub. IVclnu, wij kunnen dat agi-

teereu van die beiden niet langs ons be«i
laten gaan. Wij zullen, of we willen ot
niet, dit jaar krachtig aaneengesloten onze
opvattingen omtrent de aansluiting bij de
arbeiden.__wegi_>g daaTteg*_iover moeten stel.
l«n.

En ook de Rev. arbeidersorganisaties zul-len zich eens wat moeten loemaken uit de.oiivcreehilligheid, welke zij tot nu toe, ten'
opzichte van de ondcrwijzarsbeweging heb-
ben ten too_ gespreid. Zij bedenken, dat
juist die onverschilligheid, den strijd toot
de revolutionaire onderwijzers in hunvak-
bond moeilijker maakt. Zoo goed als niet
toch wordt er in de rev. vakpere fl___drc.it
gewijd oan de onderwijzersbeweging En
we verzekeren v, dat de modernen daarin
al hetl wat verder zijn.

Letten w© nn nog in 't kort, op, wei
alzoo voor en tegen aansluiting cup *ao.

: bondsvergadering werd aangevoerd. Aki
i woordvoerder voor allo voorstellende af-
i dc«lingen trad op de voorzitter van d©Hang-
| seiie afd.. Posthumus. Deze is iemand, dioI inderdaad in alle opr_d_the_d zich ver-
" beeldt, dat aaneiuüing den Bond in hooe-o
mate ten goede zal komen. Hij gjeCoolt
natuurlijk ook ongetwijfeld, dat zijn S.D-

-j A.P. en zijn N.-V.V. de verlosser» van de
; arbeidersklasse uit de kapitalistische e'lrn-
Ide zullen zijn. En toch hoe arm zijn de
argumenten, die hij aanvoert. De S.D.A.P.
sWuat overal onze eischeo Alle sociaal-
democraten «teradon in Adam voor afc"h-vi-
fiug Tan bei ambulantismo, in den Haag
waren alle o_de_wijzers blij meltLet op-
traden van Albarda als wethouder.

Dit jaar is de reuzeaietrijd voor het K,
K. volstre'leu, bet A. K. is veroverd
Nu kent de nieuwe utrijd voor het vrou-
tren-kiesreeht. En dan werd er ook ge-

.werkt met die 100.000 leden von 'het N.
v. V.

Het N.V.V. heeft tal van goede tli»igeu
gedaan. Daar is gewekt de levciy-
len-aktle, de aktie voor distributie en prijs-
regeling.

Kijk, zonden we zeggen, dat Posthumus
zoo spreekt, verbaast ons niet. Hij is een

'. S.D.A.P.er door en door en hij ;I natuurlijk In zijn alleen zaligmakende kerk,
maar dat zulke redeneeringea nog altijd
door de meeste onderwijzers en door hot
gros der afgevaardigden als groote waar-
heden worden aanvaard, komt toch ook ,

: doordat door onze menschen niet zooveel
cis 't kan van revolutionair standpunt al
deze zaken worden bekeken.- We kunnen helaas, om de plaatsruimte,
niet uitvoerig op de gansche bespreking________

We willen toch ooit nog even wijzen op
het eigenaardige standpunt van de S D.
A. P -«r Van Veen uit Adam. Deze toch
meende, dat de principlëele basis van zijn
betoog was: Bestrijding Tan de opvatting,
alsof de bO'_ffgeo'<£ie er niet op nit is en
er nooit op uit was, de arb__d_rsk:
dom te houden.

Hij meent, dat en kapitalist^ èn arbeider
bc'den belang hebben bij „oen onderwüs.

Echter hij blijft dan in gebreke aan te
toonen, dat de bourgeoisie ook zich ont-
fermt over het onderwijs in zijn gansche
omvang. En hij bepleit dan een bijeen-
komst van mannen als Troelstra, Oude-
feest, Trenb, Ketelaar en Stork.

Welnu zoo iemand bestrijdt aansluiting
bij het N.V.V. en wordt toch nog maar
altijd als S.D.A.P.-er beschouwd. Is ook
dit niet een bewijs, dat de groote arbei-
derspartij eenvoudig is geworden de erf-
genaam van de liberalen, die ook allerlei
vogels van diverse pluimage in hun mid-
den hadden?

Eigenaardig is ook, dat bijna ollie voor-
standers van aansluiting, allen S.D.A.P.-
ers, die het woord over deze zaak voer-
den, toch zoo uitermate hun best deden,
om toch maar te bewijzen, diat N.V.V. en
S.D.A.P. los van elkaar stonden. We zou-
den vragen: Vrienden, waartoe dient toch
dat echullevinkie spelen?

Wilt gij -dat niet, en behoort dat toch
_J__-_t_ij__ niet de eon-eauentje te ziin. dat

aj uw kollega'» goed .nd.jle___ ___.-*____.£
«Wie kla_____.fi. ders wö-den?

Welnu, waarom ___n dart- ioeh «leeds voolfo
gespiegeld, dut .cij ml ___nsl__._iiig bij het
N.V.V., niets toet dé &D.A.P. van doe.
hebben?

Ten slotte willen wq nog eveo in_-oiee.
ren, dat Ossendorp zijn speech eindigde
met deze woorden:

,Voor mij persoonlijk spreekt reeds l_t
solidariteitsgevoel, maar ook voor den Bond
is er geen andere uitweg over dan: wij
gaan naar t N.V.V."

Men ziet, ©r is vèor onze pariijgenoo»
ten In den Hond nog een .e__-__l___- te
verrichten, om den menschen een anderen
weg, dan die naai! 't N.V.V. leidt, te wij-
zen.

Maax dan moeten wo ook aorgen, dat. _»
op do volgende A. V eens meer danéén
S-D.P.-er aanwezig is, wan. die eenling
staat daar eenvoudig machteloos.
" "Over den bezoldigden bestuurder zullen
we niet veel meer zeggen. Denkelijk wordt
dat Ossendorp wel en hoe dat — voor den
Bood — nieuwe instituut zal werken, dient
nog algewacht. Wij voor ©na houden het
in die organisatie niet voor noodaalkolijk
en we vreezen zelfs, dat ook hier het ge-
raar niet denkbeeldig Is, dat het Instituut
bezoldigde leidt tot te groet ovcrwkth., zoo-
als wo dat eok hij de modernen al bob-
ben gezien. Intu&schen de Bond heelt ge-
noeg leden, die, als :t noodig blijkt, aich
daartegen zullen weten te verweren.

P. C. a. O.
DelotgevallenvandeRussNovember-revolutieindeHoll.arbeidersbeweging.

II. (Slot.)
Het N. A. S. en de nieuwe revolutie.

„De Arbeid" bevatte tot heden niemen-
dal ever de nieuwe orde van _aken
in Rusland. De onverzoenlijke klassen-
strijd wordt in Buslamd thans gevoeru-,
de fabrieken worden gebracht onder het
beheer der arbeidere, dat ie toch wel'
„economische actie." De voorlichting
bleet tot heden uit in het voornaam -e
orgaan der onafhankelijken. Do uitvoer-
ders van den bestuurswil hebben
het druk, maar Joch niet te druk om
over andere onbeduidende zaken te
schrijven.- klaar over do wereHdhistoi-i-
-sr.he gebeurtenis in Rustend geen woord.

Dit was reede geschreven toen „De
Arbeid" van den Susten December ver-
scheen. Dh nummer bevat we! ,-e_. Een
inzender was zoo vrijpostig om te vragen
waarom „De Ajbeid" zwijgt. De on-
verlaat wordt zooals dat in de _10.
landsche arbeidersbeweging meer voor-
komt, duchtig afgestraft. Wat duivel, men
heelt niet te vragen waarom de gepa-
tenteerde leiJers van een beweging --:óü
ol zus spreken oi diplomatisch zwijgen-

Wond houden, con_r .b-uüe bet?_icn en...
achter de leiders aanloopen, dat is het
parool 1 Mei dien verstande dut uien
hij andere leiders steeds afkeurt wat
men. zeH doet

Maar toch, eem antwoord etaat er in.
Hot voornaamste Is dit:„Wf-ot indien straks mocht blijken dat
Lenin of Trotsky een andere opvatting
koestert ten opzichte van de taak do-
revolulion»_e Maximalisten in den hui-
digen oorlog of de vredesbewe^inc, dan
erkennen ze geen ongelijk, doch be-
weren glashard, dat Lenin zichzelf ver-
raden heeft _— En Trotsky komt ei- niet
beter af l"

■ us Lansink. hoopt dat de Bolsflie-
wiki den oorlog zullen voortzetten. I'--
is toch immers de „andere opvatting"
n.l. die v;.n Kerensl i . Vau de
folie er. Engelsche sociaal-patriotten. Net
voor niemandal vaart de heer Corne-
li=flon en met hv
orgaan eer C-'G.T. (N.A.S.) inFrank-

,J_a Baïaille" zoo nit tegen de
Leninuist der revolutie,

ze rie macht wi.en
Het ia niet zonder bnnsor In dit ver-

band on te merken, dat volgens Roaa-., .. ,.
Raad van arbeidws en êoJdaten, iB

i vroegere samenstelling, heelt ver-
klaard, uf>: zijn rondreis in deEntente-

] landen, dat de C. G T. naar Stockholm
j — Let oHiciócle van Troeletra — —on
l en reeds 10 algevaardigden had be-
i noemd.
! Om roet de redactie van „De Arbeid"
' le spreken is Jouhaux, de leider vpn

het Fronecbe N. A. S. een van die lieden,
die langen tijd verzuimd Lebben iets ta

"doen om (één) revolutionaire; organisatie
te vestigen, en nn willen ze ten „lotte
de revolutionaire branie uithangen —dat Is te a«ggen: -~et woorden. Wij
voegen er achter, door niet met deKien-
talevR in Franrijk de revolutie voor te
bereiden, maar zich onledig te houden
mer soepnitdee&ng en te overleggen met
Henaudel, de ofKeieele eocialiet«che
partijbons, of de . regeering van Clémen-
ceau al dan niet moet wordten gesteund!

En dezulken aoe__en Lenin ©en ver-
rader !

Maar, zal de redactie van De Arbeid"
zeggen, daar hebben wij het niet over.
In dit geval stellen wij een vraag.
Waarom heeft het N. A. S. het Revolu-
tionair socialistisch Comité «niet voor-
gesteld wat de afd. Dordrecht der S.
D. A. P. aan het P, B, van die partij
heeft voorgesteld ?

Namelijk een beweging om de Bot
schewiki' te steunen ?

Naar de aangehaalde -woorden te oor-
deelen, de woorden van „De Arhcv
is de redactie het oneens niet de regee-
rin<< der Soviets. Zii Sg het er evenmin
mee eene als Troelstra hier, tn
G. T. in Frankrijk !

2 Jan. '18. B. L.

Schrijf niet mot potlood.
Wij verzoc&eo al onze medewerker.

zeer dringend wat ze ons zenden, niet
ta schrijven met potlood- leder bedenke:
met potlood schrijven ie een aanslag op 1.
eogen vaa «en sluis ot wat _ne_.e_jie___e.i»n.

AmsterdamschNieuws.

Protestvergaderingen.

Allen hedenavond naar de protest-
vergaderingen inHandwerkersVrien-
denkring en Concordiay Wecspcrpl,,
tegen de ontvoering van Carl Minster
en de verbanning van Wijnkoop,

Als sprekers treden op c B. Lan-
sink Jl»., D. J. Wijnkoop'en de Duit»
scher E. Ochel.

Dederde brandstof-aflevering
te Amsterdam.

Do Brandstoffeneomunssio Amsterdam deelt
modo, _iat voor de hondeis des ïanfeoen-
kanrtcß, gemerkt .

A, B, O, D en L,
van 11 deze. at gelegenheid beslaat,
twee brandstoffcnccnhedcn te bestellen, b'e-
etaande nit:

1 H.L. steenkolen op bon n°. 6 van
kaarten A en C.

Ui H-L. gaecokes op bon n^. 7 Tankaarten A en C
1 H.L. steenkolen op bon n*. 7 van

kaarten B, D en L.
-._ H-L. gascokes op bon n. 8 vankaarten B, D en L,

terwijl nog- nader zal worden aangekon-
digd, wanneer bon ns. 6 van kaart L
geldig is.

Volgens beeluit van den gemeenteraad van
Amsterdam, zullen deze twee brandstoHen-
"enheden, voor de in Ain6tea'd_m wonend»
houders dezer kaarten

ZONDER BETALING.
verkrijgbaar zijn, als restitutie over vijl
reeds ontvangen brandetoffeneenheden.

Door hen, die de brandstoffen thuis
bezorgd wenaehen te ontvangen,
dient de bestelling op de gewone wijze te
geschieden bij den handelaar, op de rant-
soenkaart als leverancier aangegeven, eu
wel voor henj wier naam begint met 4én
der letters

A, B, C oj> Vrüdasr 11 dezer:
D. E, F op Zaterdag 12 dezer.G, H op Maandag 14 dezer;
1, J, K 09 Dinsdag 15 dezer;

L, M, N op Woensdag 16 dezer;
O, P, Q, R op Donderdag 17 dezer;
S. T. U op Vrijdag 13 dezer;
V, W, X, V, Z op Zaterdag 19 __-__f.
In afwijking van hetgeen voorgeschreven

was, dat n.l. de handelaar de bons eerst
bij aflevering dor brandstoffen in ont-
vanget mocht nemen, is thans bepaakl, dat
de bons bij het aanvaarden der bestelling
door don handelaar van de lantsoeukaart
afgenomen moet worden. Door den hande-
laar wordt hiervo.i* bewijs nf<._g_n_n, het-
welk bij aflevering der brandstoffen weder
geteekend aan de bezorgers moet worden
afgegeven.

Zïi dj* de brandstoffen willen afha-
len, kunnen dit doen, na overleg niet hun
handipl^sr op do kaart als leverancier aau-
res-ffven. Voor het efhslen der twee" e*n-
hfld«»n woHt door den bTandstoffenh_r,d_-
-I'V-t dan ROeent verpoed.

Do Bra __tf-fe^cernmissie 'AmsteTflam
deelt voort* mede, dat voor de hoi-ders
van de rantsoe-'kaarten, gemerkt

E. F. G. H. en K.
van 11 dezer af, gelegenheid bestaat vier
brandstoifepieenheden te bestellen en wel:
©p bon no. 5 van kaarten E 1. HL. g&s-
co:.es, op bon no. 4 van kaarten F G H
en Xli H.L. acecokes; en vervo.ens:
op bon no. 6 van kaarten E en op boa
no. 5 van kaarten F. G. H. en Kl HL.
steenkolen, 1 H.L. amttiraciet en 1 H.L.
eierbriketten-

De bestelling; moet op de gewone wijze
geschieden bii den handelaar, op de rant-
soenkaart als leverancier aangegeven en
wel voor hen, wier naam begint met een
der letters A, B en C op Vr ida? 11 dezer
D E F op 12 dezer, G en H op Maandacr
14 dezer, 1 - K op Dinsdag 15 dezer, L
M N op Woensdar 16 dezer, O P Q Rop
Dorderdag 1' dezer, S T U op Vrijdag 1» I
dezer en "V _ X T Z op Zöterd___: 1- de-!
aer.

Ta afwiikw» van _et„e_n voor -oschi-cven
was, dat n.h de handelaar de bons eeïBt
biï aflevering der brandstoffen in ontvan .st
mocht nemen, is thans bepaald, datbij bet
aanvaarden der b_.t_._ing, de bons door
den handelaar van de kaart moeten wor-
den <?enomen, terwiil dan tevens de brand-
stoffen moeten worden betaa'd.

De verhoogde prijzen gelden eerst nadat
tien biandstoffeneenheden tot ouden prijs
ziin verstrekt.

De eenheid gascokes zal dus nos. tot den
ouden un'» aan de houders van dé .__■

ten EFöH en K worden geleverd,
waarmede aan deze categorie van verbrui-
kers de bedoelde tien eenheden ter be-
schikkiiK zün sesteld, de verdere 3 een-
heden van deze aflevering worden* derhal-
ve tot de verhoogde prijzen berekend.

Oude Prijzen.
f 1.80 per H.L. voor gebroken jrascokc*.
f 1.75 ■ CTove cokes.
f 1.66 "" i' .. parelcokes.

Verhooi.de prijzen,
f 5.10 per H.L. voor steenkolen.
f 5.75 oer H.L voor Limb. an.b_aci.et I,

11, 111 eu IV.
f 6.35 per H.L. voor Duitse.>e eu _3_l_ri-

_c?_e anturaciet I, n en ld.
f 5.56 per H.L. voor Diitsebe antbiae. IV
f 4.50 per H.L. voor Eierhriketten,

De priizen gelden franco thuisbezorgd;
__f_ei____ bit ca handelaar zijn de prijzen
voor cokes f 0.10 en voor de andere soor-
ten f 0.30 per H.L. lager dan .oveiv.--
noemd.

i J_. wordt nosr i_ het -J.zoi._-T de «__-■

Ail-lii Q\) «:_!V_..J_. .1. dat yi ver_._t__f.Bet d«
wi.2s van vtweté-ii-il. tu_j.e.ie_i! tl»> Brand.
STO-fenCtß-ftffllß-i. -it de _____&_._. w,-f-
-«ing til d 5s__.WWte_Ung der vier een-...
_feiii v.lstrtkti niet _va,_. wordfA aai).,..
ïw.x-hr.

De brandstof-affevering.
Nadat de autoriteiten de bourgeoisie

een paar weken de gelegenheid had
verschaft zich rijkelijk voor buitenspo-
rige prijzen van brandstofmateriaal t<*
voorzien, is men vandaag weer begon-
nen met de aflevering aan hen, waar»
van velen reeds geruimen tijd geen
brandstof hadden en dus bij het levens-
middelengebrek nog in de kou moesten
zitten.

Zooals te verwachten was, liep hel
vandaag storm aan de verschillende
brandstoffenloodsen, waar de naai
brandstof hunkerenden uiterst traag
worden geholpen, zoodat honderden
menschen, meest vrouwen en werkloo-
zen, in lange rijen uren stonden te
wachten. "

De noodige gemeentelijke, genum-
merde ordeverstoorders ontbraken daar
vanzelfsprekend niet bij, die af en toe,
als naar gewoonte, onschuldige vrouwen
de noodige stompen toedienden en mei
verdere handtastelijkheden dreigden.

WenschePijkheidvan salarisherziening.

Maaudaj. 14 Jauuari a.s., 's avonds 8
uur. in Handwerkers Yriendeakring, TA.
___c_ter.racht 140—144. Ho idt de afd Adam
All.. Ambtenaandiond «en vergadering,
waar de heeren C. Luherti, Bandssecrcta-i
ris en A. W. He .koop, lid van denRaad
der ..emeentc Rotterdam, ieieidinK.n zul-
len houden, le. over de wense'.eiijk -ei__
van salariuherzienint. en va i Het instel en
van _.ec__-„niseerd overle. en 2e. over d.
«conomische positie der ambtenaren.

Parsdeliet.
De 4e Kamer, uitspraak doende inzake do

aanklacht van den Burgemeester van Haar-
lemmermeer tegen den A:nflterda-r.:_«hen
journalist, die in zijn bïad een en a^-le»
had medegedeeld over de distributieregeling
in die gemeente, veroordeelde den journa-
list tot ecu boete van 50 ets.

Verspreldeteregevraagd.
voor een bijeenkomst op Maandag 14 Jan.
's middage om 1 p uur voor het stadhuis.
Biljetten daarvoor alleen verkrijgbaar bij
Mej. Deurhof, Kleine Katte_bu_rg&rs_r_al
176, 3e ét., Mej. Verholen, De Witte^ikad,
80, Ie ét., Mej. Blouw, Ha__enbroekBtro_>
118, huis, ho#k Kostverlorenkad*.

Paard enwagen tewater.
Gisteravond geraakte in den Sing.i

nabij den Blauwburgval, een wagen
bespannen met twee paarden, toebe
hoorend* aan den Rotterdamschen mo-
torpakschuitdienst van J. van St*en, t<
water. Na veel moeite slaafde men ei
in den wagen en één paard op he»
droge te brengen.

GE MEENTE-ARBEIDSBEURS
Afd. voor mannen

Hoofd-Bureau BARNDESTEEG 6
Aanvragen door werkgevers tot de Beurs

gericht.
VOLWASSENEN: 2 cleci.icien, 1

magazijnbed., 1 metaaldraaier, 13 instru-
mentmakers, 2 modelmakers, 1 barbiej_
2 colporteurs.

Gemengd Nieuws.
Heer deannuleering der Russische
Stantsechulden.

Uit Londen: De correspondent te
Petersburg van de „Manchester Gtiar-
dian" meldt'd.d. 8 dezer aan zijn blad,
dat dé volkscommissarissen voornemens
zijn, in den loop der eerstvolgende
dagen eèn decreet te publiceerei
waarbij Rusland's nationale schuld wordi
geannuleerd. Bedoeld decreet zou de
volgende bepalingen bevatten:

le. Alle leeningen of schatkistobiiga-
ti_n, in het bezit zijnde van buitcuiand-
sche onderdanen in of buiten Rusland,
worden ingetrokken.

2e. De leeningen en schatkistobliga-
tiCn, welke zich in handen bevinden
van Russische onderdanen, die meer
dan Rbl. 10.ÜU0 kapitaal uezitten, zullen
eveneens worden geannuleerd.

3e. Voor de leeningen en _chat_ist-
obligatiün, toebehoorende aaa Russische
onderdanen, die in den vorm van lee-
nings- depositie-bewijren, enz. een
kapitaal bezitten, van „iet meer dan
Rbl. 1000. wordt 5 pCt. interest vergoed
over de nominale waarde der leening;
zij die 10.000 roebel in hun bezit heb-
ben, ontvangen 3 pCt. interest.

4e. Arbeiders en boeren, een waard-
van Rbl. 100 bezittende aan leeningen
of schatkist-obligatiSn, mogen hun be-
zit verkoopen aan den Staat tegen 75
pCt. der nominale waarde, zij, die een
dusdanig bè_it hebben tot een waarde
van Rbl. 603, kunnen zich tegen 70
pCt. van hun eigendommen ontdoen.

Sergeant en soldaat.— Al» on» vaderland had n.
zulk volk als jij,

Dan waren w_ iv oorlogstijd gewis ei
g_oeie;!Ó*_. bij.— Ja, al* onz' vader land had.

was 't een ander stuk,
Maar voor düeit eenen bloempot vol_

mank _k bet mij niet d_.;___
*_ _*>

OE TRIBUWE-

BERICHT.
Alle stukken bestemd voor de Admi-

nistratie, dus ook posiwissels, moeten
in het vervolg — zonder vermelding
van naam — gericht worden aan de
Directie van de Tribune, Amstel 83,
Amsterdam,

Vervolg
Nieuwstijdingen.

St



Laatste Oorlogsnieuws.
Hij do V_C___et_;_i__ van de ondei-iian _e-

tt-._j.ii te Brest-Litówsk zette een Oekrain-
neie af(.ev_i_'____le 't .Üekraiii..ehc ..tan.l-
Diiut uiteen.

Volgens berichten vaö XhiitsebrZwi-ser-
zi.de meldden ..Daily _.ews" en „Dai-

.tvi Tel.", dat een manifest van de Ente. I-
'te op 't Russisch, vredesvoorstel uitbleef
tentfevolge van versehü van meenh-g tws-
«ehen de _re_l-ieer_ën.

ï)o voorzitter von het E_.vptise.ie nai>!_-
jnalo comité heeft tot de voorzitters de»
Tiedes-delegatie to Brest-Litowsk een n_t-
ïifest gericht, waarin kft de EgTprisehe
nationale eischen verdedigt. __

Dultsch schrikbewind inItalië.
Reuter heeft een volledig afeichrift vaneen officieel» proclamatie van het Duitsche

hoofdkwartier lo Udine aan do bewoners
van do in itili. bezette streken in handen
getijregen.

Het luidt als volgt
I'rooiainatic, uitgegeven door hel hooid-

kwaruer van het -Juitsche militaire bewind
to Lüine. aan de bewoners van het bezette
Italië.. art hais tot huis zal een ond.r2.ek
Worden ingesteld naar alle verborgen wa-
pens en munitie. Al.-o levensmiddelen, dio
men in zijn huis heeft achtergehouden, wiee-
ten uitgeieverd worden.

ledere burger moet zich onderwerpen
»au onsft bepalingen betreffende het ver-
lichten van arbeid.

Alle werklieden, vrouwen en kinderen ho-
ven 16 jaar moeten eiken dag, Zondag bi-begrepeo, van a morgens vier tot 's «v--8 in het veld werken.

Verzet zal als volgt gestraft worden:le. Luie \ierk lieden -tulen, door DuÜ
aehers naar hun werk gebracht en be-
waakt worden. Ka den oogst krijgen zij
_os maanden gevangenisstrai en eiken der-den dag zal bun niets dan brood en water
worden gegeven

2e. Luie vrouwen zullen tot werkenwo»--üen gedwongen; na den oogst krijgen ze
% te_ maanden gevangenisstrai.

3e. Luie kinderen zullen slaag krijgen.
Be commandant behoudt zich bet recht

voor hiien werklieden dagelijks 20 slagen
te laten toedienen.

De Vredesonderhandelingen.
De onderhandelingen.

__j do voortgezette onderhandelingen te
"Rre._-__i.owf_: zette de afgevaardigde flor
Oew-rsine, floinbowits., de positie v_n d/m
Staat, door hem Tertegenwoordigiü, iüU._a_
terwijl hij a~ geconstateerd aohtte, dat daOf*_aij»e bij de vredeeonderhandelin^en het
recht bezit van zelfstandig optreden.

Trol-U vc.k__._de, dat de Russische at-gevaardigt_.su de onderhairolelingen zullen
Voortzett-n, afge-ien van de omstandigheid,
ai de Entenle-mog«_dhede_ er ad oi niet
-p.n zuilen deelnemen. Hij oordeelt v<_>d_r
ie bestraven ingebracht tegen een ver-
plaatsen dar conferentie naar neutraal ge-
Oieo ongegrond, oandat hij van meening ie,
lat „Keiioiü.e beïnvloeding" sedert de Oo-
jobtr-revolütie in Ru»l»r_d, tol de onmo-
gelijkheden behoort.
V«\l»r ie besloten, de door de Ku»s__.

.ooü-g-ct-lde eommlestte voor dahehandtttag
van poiitieke en __ri.or_a-e kwesties te
tourna».

De r:a.._6____he _iin-ste_.-p«__id-__t v__-
kl_wï_- in een interview, dat hij er ven
overtuigd is, dat de vrede mét Rusland tot
eland zal fomen en dat de ecotaoniAsche
_ange_t_e___eden, Duitschland en Hoogssijs
botrtitvcde, in gemerMcbappötljk overleg)
zullen worden geregeld.

De gezant der Bolsjewiki keelt een onder-
houd gehad mot een verteg-a-woordiger van
„SoeirJ Demokreten". Hij zeide: De onder-
teßdelingen in Brest Litowsk «taan en val-
len met de door de Russische Tereermx oc-

eerde cisehen, nl. geen _na_-*?t'.ee,
iselfhestemmtngsrecht der volkeren in de be-
zette gebieden, en terugtrekking van de be-
?«_tin_sstroepe_>. De Rnssisebe rcg__ri_g
Moet, wanneer zij het vortrouwen van liet
folk niet wil Verliezen, aan desa© eiechefi
vasthouden. Op de vraag of het mogelijk
«ou zijn, dat Rusland bij het mS__n_ken
ter ondearhcmdetißgen weer naar dewcpsos
a__ grijpen, _eide de gezant. Het lß___k-
haar, maar wij bopan allen, dat men het
niet zoover zal laten komen.

Ten slotte zeide bij, wannees do liaesi-
«ehe regeering een cocipaete meerderheid
der ooostituamte tegen haar vredcsüTfceiA
vindt, zal zij moeten aftreden. Door het
toevallig overslaan der etemntlng bij den
strijd tusceben de burgerlijke partije» aal
zij eveneens moeten wijken

De Duiteche onethankelijke
soelnileten.

___r_jn, 10 Jan.; De „ lnt«_n__ti_o____e K«_-

i *,espo_d_ii_,'' h__ft medegedeeld, tiat te»tuil
de n-U._t._-e verte__nwc.r_.ge__ van Duits«ll-
Istnd te lirest-Liiowsk onderh-i .lelden eu
de DttitS-iw n'g'-'-riiHJ -ieh b_r«d verka*. _--

l «te, v»edcßO_id»rhai_leJing«n aan I»' i_ii.iot.en,
ld- Puitseke onafhankelijke socialisten zlali

beijverden, den vrede met Husland ie ver-
ijdelen. Lit volstrekt betrouwbare bron nit
SK>ekkolm ontving genoemde correspondent
de volgende mededeelingeii; iv de dagen
voorn Kerstmis kregen de Bolsjewiki van
leiders der Duitsche onafhankelijke sociaal,
democratic de dringende vermr.ning, de vre-
desonderhandelingen op dj» lauge baan te
sehuljven, daar de ontwikkeling, in Duitsch-
land aich in revolutionairen zin voltrok,
liet sluiten vau een afzonderlijken " vrede

-eken Duitschland en Rusland werd ver-
werpelijk genoemd, daar het de revolutie»
«aire cntwikk#_iß_g in Duitsehland nou be-
nadeeten en de . hoersehende klassen vmsiej-
ken, Be Internationale Korrespond«mz:'
richt daarop haar heftige verwijlen tot de
"nafhankelijke sociaal-democratie wegens
sabotage. De „Köln. Volksztg." eegt metbet opnemen van het bijna ongeloo-elijk
klinkende bericht eenigo dagen 'c hebben
gewacht, maar, aangezien het niet tegen-
gesproken Is, moet men ex toch kermisvan nemen, zegt het blad. Het acht het
onvoorwaardelijk dringend noodig, dat de
onafhankclijken een opheldering geven, wil-
len zij niet beticht worden van een mis-
daad legen hun vaderland en van het ver-
wijt, dat zij zoo vaak tegen andere par-
tijen hebben ingebracht, n.l. van ©paefoelij-
ko oorlog-verlenging.

FEUILLETON
OPSTANDIGEN.

Roman van FRIEDRICH SPIELHAGEN

52)
Mijnheer doe!ra Btein, aeide de. baro-

.■ueu» van mijn zoon, _»__-
keer von C-ioden —— /.00, zoo, inderdaad, zeide de kees
Ton Cloden, het is mij hoogst awige-- ja, wat wilde ik ook zeegen.- rijdt u been? fttoikvra-gen in_g_>

Kam- Barnewitz.
,1 , \ ,**** ging ik «oi. heen - _e-
__ar<l nobin, bedaard.- toast-, mijnheer von Cloden. er komen
*eu massa familiee, zeide de barones, op
-.de hoog-- Jijla-rzeu en het jaehlbuie ven

onter zinspelende- Onmogelijk, mevrouw, Barnewite. _eï
gisteren, loen ik hem toevallig on___ó_tte)

.nat ik een partijtje boston moest komen
_>p?len, maar van «en partij sprak hij geen
_jroo7-r.- i-et is een grap van Barnewitz; dow
a-unt .«rij zeker van zijn.

■■ *". *k, iv. aeer mogelijk; Bft-i_ew-ts
foec.'- _Ji>_d xuike dwaze invallen; bedaard,

een snnak, die Ba*oewite -z_c__ B_y gesteve-d het eakra_r< <-__» Ju_.--_K._-ea _■ das __"__!«_ _____

hebben - bid u, mevrouw, ssijn» heteen,er niet» van zeggen, mij gaaien te heb-
beu. Binnen een kwartier op B___*_it_.
Aa re. oir!

Daarop keerde de jonge ma» zijn pa__rd
om en remie in voile galop «lezelide *___>"
hng ni*, vajriv.i_s._r hij gekomen wae.
Kort daarna rolde het rijtuig over een

wat bobbeligea steesweg, die dwars door
de bezitung van Barnewitz Bep en op het
met kicasel bestrooide plein voor bet kasteeleitkwam

Een bediende kwam aan liet rijtuig cm
het portier open te doen; in de deuTver-
toonde web de gedaante van een breed-
geschouderden, zwaar gebaarden man, die
knap «on zijn geweest, wanneer niet een
te good leven en gemakzucht de harmonie
der regelmatige trokken merkbaar hadden
verminderd. liet was de neef van Melitta,
de heer von Barnewitz.— Gij aijt, zooals gij ziet, de alletf-er-
eten, zeide hij, en voerde sijn gasten in
een zaal met drie vensters rechts van de
vestibule; mevrouw von Barnewitz en een
schoone blondine stonden op, om ben te
ontvangen.- Gij weet, dat ik zeer gesteld ben op
stiptheid, antwoordde de barones, terwijl
zij de haar op de s_ta aangewezen plaats
innam.— Dat Is een prijzenswaardige gewoonte,
zeide de heer von Barnewitz, mijn stel-
regel — altijd geweest — de hoofdzaak in
het leven en op de jaehi — «nippen op-
geje-s.gd — paf — daar ligt er een —komt van etipmeid — h__.-h_-.bft —D» _.___*" keende aieh ___b a_.V-._- 1

von B-__*wit» ca vroeg __»j: ____ h«i g_,
zelsehap heden talrijk __ijn?— Sleefole een veertig- of vijftigtal— Dat wil aegg*-, bijna al e_ae __»n_jfe-
*___,— Ja, ongeveer-— En zullen wij uw lieve nicht ook zien?
wij spraken er onderweg reed» over.— Ea, ha, ka, _ft_hte von Bern-wtta.
Aardig* " grap - aal u ver.e-èeei, vóór _n-
deren komen. Gij. weet, wij reisden i__ei
Mei«m door !_->_, en Oldenbiurg sloot
zich de _e bij . ons een. Wij hadden veel
genoegen «amen: want Otdenburg kan, als
hij wil, erg aardig zijn. Opeens ie de
harmonie naar den duivel? - ik traaft
verschoonkig, mevrouw de barones — de
eene gaat hier, de andere gSude heen. Me-
litta en Oldenburg zeiden elkander niets
dan pikanterieën, en op een echoonen mor-
gen waa Oldenburg weg — verdwenen —brief achtergelaten: hij -vond, ter'uttgeebUg
üijnde, de lucht in Sicilië te drukkend;
enwilde daarom aaer Egypte gaan. Dat is
nu drie jaren geleden; nu Is Oldenburg
weder hier; is efchter slechts op Barne-
wits geweest, om, zooals hij zegt, mij,
maar eooale ik geloof, mijne vrouw —— Maar, Kavel -— Kv, lieve Hortense, ondee vrienden
mag men wel «ans schertsen; nn dan, om
ons bedden eene visito ie brengen. Toen
ik hem onlang* voorloopig uitooodig&e,

aeide hii: ia, als u.w sieht niet kon*.: toen
ik voor een paar dagen Melitta ontmoette
eu haar vroeg., antwoordde zij; _a, ais uw
vriend OMe-b-r* niet komt. Natuurlijk vex-
zeke. Ik ___ beiden, d-t a _ _,*__«. kon-

den _ijs, bet voorwerp v_n ____ wrok niet
ie zuilen ontmoeten. Ou ze S_» ii*A deük-
beeld te versterken, zc__l Ik twee bedien-
des mei twee T___«h___..__e fej»ton uit; op
de «en» ontbrak Melitu. Ep d» ander» Ol-
denburg. En nu komen -ze beiden — lis
dat niet een attt-pe? - Maar metaw Tar-
iot, ik boor een rijtuig ctilhonden.

Langzamerhand vulde., de gasten de zaal
en de daaraan grenzend* rij vaa hoog* «o
eehoone vertrekken, die «___ euite langs de
achterzijde van het hui* geieg_n waren,
en uitkwamen op een zaal, die iset een
paar vleugeldeuren en eenige trappen naar
beneden in het park voerde.

Nadat Oswald aan eenige __e_*n en da-
mes was voorgesteld, en deze aijn groet
met die afgemeten beleefdheid hadden be-
antwoord,- die een adellijke steeds in seht
neemt tegenover een burger, vooral wan-
neer deze een zoo endergeeehikt* betrek-
king als hij bekleedt, wae hij in eender
vensterdeuren gaan staan, van wrat hij da
aankomenden tuiten en het gezelf-chap bin-
nen tegelijk kon overzien. Een jong man
met een innemend, schoon gelaaten blauwe,
vriendelijke oogen tred op beon toe:
- Heb ik niet bet genoegenmij __**«' <**"

toe Stem te ontmoeten?
Oswald maakte een b_i_i-_._ Miin naam ie VOTI TJ*WO** *. hcot'

__. gii
U de^___.te i-re» te Berlijn hebt ge-

etudeerd. Hebt gü -_&r mMsehien ook ken-
at* gemaakt met den heer P.? hij was
philoloog, en van onzen schooltijd *f mijn
zeer intiem» vriend i Ik ateï er veel be-
laag in te vernemen, wat et van' beet _»>■
W_f___- fr.

Toevallig karde Oswald den beaprokaa
jiereoon, «n kon dus den beer von Len-
gen de gewenachte inlieh_ingen geven- De
hartelijke belangstelling die bij ""« <***dag legde voor iemand die, Oswald wiet
bet, goen andere aanbeveling ter wereld
bed dan aijn voortreffelijke* aanlegen zija
envermoeibaTe vlij t, maakt* op o*wald een
zeer aangename* indruk. Daarom _.ag htj
het, ia waerwii van -ijn inwerf-ige onrust,
niet ongaarne, dat de heer von Langen
grooten lust *-h*_n te hebben, bet "*"?""
vangen gesprek Toort te zetten; oo*c deed
bet hem goed, on-^er zooTele ©riS©_*nde
menecheh één een te treffen, die -ij- _ew
nismakiug hftd geisock;. .- Zoudt gij het goed kunnen v_n-*a,

mijnheer von Langen, zeide hij ca -enig

heen en weder praten, wanneer gu WJ
Toar de berichten, die ik u «ntten* "«
afwegende meedeelde, eenig*
omtrent eermnlge «^f t̂ _-£_
ven? Wie i*. k'JT^t "l,e haren ca
ginds i«W"" «*" £ .Uaaondharê
3_*i-S S-% -* - *«««j«**
zijde van een schuimende StOTtueek s*atT
- Dat Ie gra_f Grieben, een ©nier i.j_i.

ste edellieden. Gij kent de aardise ene*.
dote toch, van hetgeen eenise .«.e.» gele
den uissehea hem en tkn koning is voos»
gevallen?- N*--*) we*, zo» goed en verhu. s_)
die.

Verklaring wan Trotzky.
De „Timen" verneemt uit Petersburg }

Terwijl de Oostenrijkscih-Duitsehe afgevaar-digden de besprekingen voortzetten over de
uitwisseling van krijgsgevangenen en de
economische quaesties bestttd-eren, zet de
Rnssfeehe delegatie, met inbegrip van Trotz-
ky, Jofle en Kamen»!, de vr_d__onder_-an-
delingen te Brest-Litowsk voort.

( Op de eerste eonterenöe verklaarde Trota-;ky niet te Brest ie zijn gekomen als ver-
tegenwoordiger van een verslagen natie.
Het lag dan ook geenszins jn zijn bedoe-
ling genade te vragen, maar hij _ou op-
treden als een echt revolutionair. Trotzky,
die meer dan een uur sprak, vervolgde:

Wij zullen strijden voor het vrije, otoaJ-
haakelijke Rusland en voor de toekomstvamde groote arbeiders-massa's, in^en do hn-
per_-_iBten weigeren tegemoet te komen aan
de vrije wenschen van *<v_ .rij volk.

Laten de arbeiders-demoera'ifeij der teai-
Tale rijken btm maeltti» woord aanwenden
zij mogen niet duldea, dat het jcoge Rus-
land van de aarde wordt weggevaagd, tot
slaaf gemaakt door veroverende imperialis-
ten

Anders zal de Russische demoera ie vech-
ten tot bet bittere einde. Dan zal het niei
zijn een loopgraven-oorlog, maar een volk,
dat opstaat en bij lederen stap barricaden
opwerp* tegen de onderdrukkers.'

Troizky drong er op aan de onderhande-
lingen naar Stockholm over te brengen

Na een half mnr beraadplagfing verkla»»-
den de Duitsehers zich bereid de bespre-
kingen voort te eetten.

Op een geheime conferentie, over demobi-
lisatie, die word bijgev/oond door devoüks-
C-muwiMarißSen en militaire v_rteg»n.-coTdV
digwra, gel I_.c___in de vresa te _f«noeii, datde TTedeawndeï-beiidelingeii tond-f_i misluk-te.-. D____rom was het noo_._a_«'.l_: <_«, ont-
wrichting van het leger tegen te gnm en
maatregelen te overwegen tot herstel van de
gevechtswasrde en _« vexdediflu." van Pe-
toa-sbnrg.

GEMENGDEBERICHTEN.

In dieasibeecheid van het
imparinlieme.

De Engelseiie reuring keek b-Stoten,
vertegeewo-rdigers der Eüg«_sc..e vakbewe-ging naar Amerika af te vaardige..- Tot
de gedelegeerden Ixdioort ook Lippleton, ó_
secretaris der Britcel-o Federatie van Vak-bonden.

Sfunu_i Gotupere - heelt een tefc__-_m vansjmpathie nan Appleton geaonden,, wt___ï.
hij o», verklaart, dat bet oorlogsdoel der
Keor____i-«_-de arbeiders van Amerika en
<he va» Groot-Britannië in h-o_____k _«--
zailde is, en dat het Am_xi__t_._-.-e Vak-
verbond niet weuseht d_el te nemen "___
een eventueel te beleggen j»_tfne__n_ai «*--boiders-eongres

Wigeigingenin de Britache
admiraliteit.

In do Britse-» edmiriaiteit Bullen «enige
verar_ri<»__g__ worden aa__geb_r_«ht, waar-door h«t werk van den eersten ueelord ziekroeea. sal bepftitii tot «'geween beheer, ter-
wijl sp»eia!e eominiseies Bullen woiden be-
noemd voor het bestrijden van de duliï-booteu. ]__ bet biJKonder in de territoriale
wateren v__t Engeland. Bij _w_oe--_n£«n
joor fn«iie* v_n beteekenis aaj vooral wor-de- g«ut op bekwaamheid van jonge «{__"
ciöreo.

Buitenland.
Amerikaansche tarwe.

De iYi.l. J-raten zullen nóg 90 mil_c_n
burh.l tarwe naar Europa zenden. W'e.-
licliti brengt dit verfn-ging in de yxTKÖng
tier troepen»

Vrouwenkiesrecht in Amerika.
Het Amerikaan-ebe Hui.; vaa _-.gt.v_ar.

digden heeft het vrouweiii-iesrcclit aatf?,.-
nomen.

De pest in China.
S-ifng, - -Tan. Alle passagïeiw* on Sroe.

derenvewoer ttissohea Peking en Feng S__n,
het tegenwoordige eindpunt van de spoor-
lijn Peto-w-fifo-yai. is stopgezet. Er werd
een met pest besmet persoon ontdekt, die
yan üakingfo. naar Eeag Shen reisde.Er zijn reeds gele gevallen binnen en-
kele mijlen van Feng Khcn peeou-datecn..terwipl er in laatstgenoemde stad een aai_
tal verdachte gevalku _ij„ vastgesteld.

IJzernoodinBuitschland.
\>it de verslagen Tm fo Duitsolie me-.aa_.__.nek.-i Wijkt, dat er in Duih_eh_aad

gebrek aan naer bestaat, terwijl de staal»prottneno tengevolge vam gebrek aan ge-
oefend personeel en brandstoffen no? _»_.
ziemllik wordt verminderd.

Legerscheiding in de Donanmonarchie.
Onder den d*aug der tiiniicnlandsehe aan-gcle_.en_ieden was de Houjïaarselie miuis-ter-presideut Weekcilé genoodzaakt in te«"rijpen in de kwestie: scheiding tussehenhet Oestenri.kseh. en __o„_aarselie leger.

Een JoodschPalestina.
Te /wijs belegde _e Fransche _üonist_-

sche federatie fci de zaal van de „GrandOriënt een groote vo-ksmceling, om de En-gelsche regeermg dank to betuigen voorhare belofte omtrent een Joodsch Pales-tina.
Br werd een huWe-telcgram aan BaHourverzonden, ia.rijke geziene persoonlijkhe-den woonden de vergadering bij.

Vredesbetoogingenin Zweden.
TJit Stockholm seint het Zw. Tel. Ag. 1Op vérschmdeoe plaatsen in Zweden zui-len mteriiik 13 Jan. 1918, d.w.z. vóór

het afloopcn van den hekenden te Brest-
Lïtovsk cestelden termijn, vergaderingenworden eebouden, waar 'de Tolgende motieaal worden behandeld "

Wii Zweedseho mannen en Trouwen zul'en
ods tot de volken en regeeriiigen der
oorlocToerende etaten wecdrai met betdrincend verzoek, dat zij .bij de aanstaan-de beslissing der wereldcrisis juiilcn tege-moet komen aan het verlaarcn der mensch-h.eid naar een . al.emeene volkerenvrede .
De bloede."tle en boterende naties ver-
langen naar een rechtvaardigen vrede, dieberust ep het aelfbestcmmingsrec-h* dar
volken.

Het kemt ons voo*-, dat pewe-d eon dev-
gelüken vrede niet kan tot stand bren_en,
eh dat cci afzonderlijke vrede tnsseh'cn
twee owlot?vo_.e.i_e staten ef van een.
"nkelen n__a,t met ee-i. maohtsnToep d»roorlogvoerenden tot eenei idi^hcid gedoemd
is, T.nardoor '» alvremeene overeen;.
uien de wereld met -volle recht veri__uj»t,
belemmerd wordt. \

Wii ri-hten ons daarom tot alle oorlog-
voes-entlen met 't verzoek een aUemeeneawapenstilstand te shu»en pn de vre__~-
oi'derliaadelingen te beciuincn.

DuitschekleurstafescopteninEngelsche handen.
Dfc Dailv Mail" sehriift: ïfa lange ja-

ren aan',o dende patnngen, heelt een groep:
_-":". behoore-.de tot de

textiel__nd-l. 257 geheime Dui-sche kle__
i.ofie_cpten lit. Zwitserland .____ Londen
weien over t© brecuren. Do Engelse-ie re-
eeering itond de groep een eheraieus af,
die natu. Twiteerlard trok en daar de re-

beproefde, welke in het bea.it ssijn
vaa een wi__~-e._?_t ehemieus. Een En-

_oni-ilea*»'oeambte was hij Cezepoe-
ven tegenwoordig.

zij de hulp vaa het departement
vaa b_i-enla-_dselic Zaken, konden de re-

re, lia. nat- Eutreland worden o-^er-
t. De »sen_ yan de, groep ita:;dein-

ren werd door de .D-ltse-iers _tstL_? r.e-al-
len, telkens els _j. naar /witsarl&nd ,_-i i .

a >&ge werd /resto'e i, men ,af hem
een verdoovend middel io, hifi werd over-
vallen en in de goot geworpen w. Eens
werd hii door twee mannen tot Havie ge-
volgd, waar aij ;.*an__teerd werden.

De aroep is niet voornemens een mono-
polie te stichten. maar aal de rechten aaa
de Ei_£_.sehe regeering aanbieden, ten ge-
bruikc ia reede be_it_«_____9 fabrieken.

Nederland en de Oorlog.
Rederlanden de Entente.

])_ .<■-._/: mj-ld»:
Vu langs Mibei wij m_deg.__.-ld. «at

jhr. ter. .uo_ek Hii»gï__.ie, die deel uit-
niankK vnn de ]sTeüe.lftT__.t..<e missie, wel-
ke fe Londeu en Parus en_er_ande_inß---
-voerfc over gn_e eeooomisel'c verhou«B___
lot de Entente, met het sto____*chip ... iir-
doro" tijdelijk bier te lande zon terugke*-
ren.

N__r w-i. vei;B__t_n. aal de _____ t-iioucl.
Hinv.ron.ie met onjre ï»__,«_ring ten alge-
raeeiie bespreking voe»«_ over een ïiauvtf-
kciniff geformuleerde en veelonivalten_-
eeono_ii!c'»c ïegeling, the de Entente-lan-
den c.neig_ aijn me. ©Ns land te treffen.

Leze regeling- heeft _e.__.d_i.>.; op de
algemeene ]i't<n_n van onze uitvoer).olitick
en zou one land een vasten aanvoer, niet
alleen van graan, maar ook van ivoodzt--
kettike grondstoffen eu henoodiKtV mah.ia-
len waarborgen.

Komt zij tot stand, dan is het waar-
schijnlijk, dat de Engelsen- 1egeei-irn. aic.i
niet langer, op grond van de Hides-00-i-
-vention, zat verzetten tegen iederen -it-
voer van pnarden en rundvee naa» Piiilse 1'»

fand.

Dienstweigeringsbeweging.

Voorde dienstweigeraarsgezinnen.
Sinds de vorige opgave wijs de volgend-

bedragen ingekomen hij ondergetekende:
Personeel smederij Werkspoor 1 5.65; Ha-

ven-Reserve (afdr. fianxe.les) 18, Haveh-Reserve (afdr. Hooghoed) 172.29, Haven-
Reservisten (M«i-groep) 12.50, Kaartclubje
Indische baart 1 2.50, nit de kas der gnan-

bew.-ver. „Door Eendraelit Verbonden flO
do Carr. vlh. SicuH_cm__,

A. WESSEL.

Belangrijk bericht.
ledere aboané, die nog geen Vér-

aekeringekaart heeft Ingevuld aa
opgezonden, wordt verzocht ar een
aan ta vragen en ona PER POST
ingevuld terug te zenden.

Ingezonden.
Waarschuwing!

Opgelet 1 Een persoon, klein van gestal-
te, donker rood baar, gebogen neus, jood.
oud pl.m. 19 jwu, noemt zich .Pre-flche-,
'iVenniug, Regenthal, Boomatra, zegt dienst-
weigeraar te zijn, afkomstig ven Oudewa-
ter, Gouda of Amsterdam. Du beertK/iap
tracht overal aijn «lag te slaan, vooral bij
geestverwanten alsook bij de J.G-O.B.er*
Hij ie uitermate goed gebekt en bijzonder
goed bekend met de di_ne_weigjrra-._-_ev.*-
ging-

Gebleken is reed» dat bij vele gel-en be-
stemd sijnde voor de gceicijai ven di«n_-t-
-w«-ge___- ten eigen bato heeft gebruikt-
Vermoedelijk ie hij na tn Twente. I»
steeds in het bezit van kautjee m aa»-.
bevelingsbrievea vim _je_.tvorwa4_._w__. Vrij
zeker hebben wij ____■ te doen met *<___.
S. H. Hamburger van —mstertUwi. " Mee seij
op zijn hoede. Gaarne gevea evdergetee-
kendeu nadere __Hehtinge_.

K- TILLKIfA, Ann_»»r_at, Gvo-otnij-o.E' K£J£l_.Nlenw*Bted> Leeow-rck»M. BOTTEMA, Turfm. ©; Leeuwarden.
De Volke-univevelteltek.

Eeaige-n tijd geleden werd ik en <"___-
fi- ik het een een nutx vrienden tiet le-
zen pijnlijk getroffen door 4__ toe»' van
een stukje, de., gericht wss tegen de Vowe-
__iv_rsi_eit en iv de „Tribune ' stond. We
hebben ttet »cbt»r gelaten voor wM het
wee en zijn ___rop niet i_g*_____.

Kv stond er van «vond .__ Jmma)
weer zoon «tukje in aw blad. De toe*
Tan bet artikel was, ale ____. Vw__i__i__
kan varw.__.en, die Vaa eea »*«

____ .__-
j_*it ma__<t.

Ka ie mijn eerste v___g _e__: Wet heelt
de s__r_.-_ van dat artikel tod» tegen die
TC-ks-univereiteit . Ie _m __» *y__. «en
slt_.it uetituutr

De schrijver aagt in zijn' et___j» (3de
alm. van onder et) i

„Oe bedoeling ie geen o-pv-oaliog tot de
Rev. Soc. strijd, integea&e*. ca w___e.de
arbeiders ziek dun ook hiervoor -_aas- ma-
ken dan zullen zij zeker dergei.ka _._»._i-
iingea neg»eren."

Hoe of de «et-rijver vs» bed-eld etnkj»
nu tc_h zoo neief- kan we-en ot v_o de
V- U. te verlangen wat Biet ep heet l»e-
-rooster staat, begrijp ik niet. En wet die
uitdrukking betreft: de asrbeidsM moeten als
zij zich klaar willen ma.'.ca tot dea U»v.
Boe strijd, dergelijke inmellingea -agea-
ren,' zeg ik tegen den schrijver van gan.
art „hoe kamt _ daarbij, wie g_*_ m Let

reelil om menaehen «en weg veer te s_hrij<
ven dien zij volgens u zouden mesten bc*wandele-n, als die jneneehen re. _te vcreenig-
aijn, dio brochures lezen, de SDrsusvarg»
deringea hunner resp. organisaties bezoe»
ken, als die nieaeclien zeg ik nogmaals,
■w e 1 yan meenhig zijn dat daar voor hun
«cv opvoeding wat te leeren valt, dat zij
voor hun en hun-se Medemakkers van veel
belang achten cm te weten ?

De schrijver van let stokje schijnt ie
vergeten, dat wil men onpartijdig leeren
oordcelen, men w«) eens ep andere gele-
genheden onngewezea is dan enkel en al-
ken van de richting waartoe -ten behoort

Wij, vosdt ons, bezoeken d« volkeuniver-
siteit en we erkennen ruiterlijk: het was
te wenechen dat veel en ved meer men-aehcA van onze richting (de eyndicalieti-sehe) die «ursue mochten meeloopen, wel-
ke wij daar volgen, wan* «en geregeld»
cursus van bijna 15 les-avonden zal zeker
veel meer nut afwerpen das ten enkelo
Cursus-vergadering die eens oi twee maal
per jaar gehouden wordt.

Voorts achten wij het hee__-___ geen goed
paed&gogieeh standpunt, onae menschen van
inrichtingen af te houden, waar zij zicdi
uitstekend kunnen ontwikkelen, want „ken-
nis Is macht" Juist door de onkunde,
(w_ar de „Tribune" ook la haar uitste-

kende artikels *oo mooi en prachtig tegen
strijdt — juist daaadoor i_m wij nog soo
akelig awa_ tegenover enne hroodlie«ea
met hun aanhang.

Wij erkennen een kiem t<__ waarheid ia
het ctukje, want het stelletje lui die er Sieh
in Rotterdam Toor spannen, geeft te denken.
Het neemt echter niet weg, __t *-» ooit
daar iels te leeren valt voor dea prolw...
zij het tut moeten nemen en sle Heij-
koop en Zimmerman van m-eenin* zijn dat
de Volksuniversiteit daar in Botterd-un cc»
wapen is dat gebruikt moet worden in hun
voordeel, dan gijn wij »og van meeniag,
dat als daar iets goeds en nuttigs voor de
arbeiders in liet algemeen vtsjt te leexea,
de men»_hen (d%t zijn de arbeiders) die ge-
legenheid moeten benutten, hun kennis te
vermeerderen. Het wapen ttgca ene aal

i dan in onse handen overgaan sa de beur-
" geels.» _r>l dan met hu<_ eigen w-psns ge-
| ei-gej. wardf*.

Of u-ogen w» miei ie wij* w«_deaf
Adam. B. v. _. WOUD».'
o__d._ *__-___. Bedaeti»
De Re-actie is het vo.ko.aea etna met liet

«tivkj» waaregea de inzender polemiseert,
ta dat, naar aanleiding van de oprichtingeener zoojjen. „Vol_«u___Ter*i_--.t" oi____rnbrie£ Rotterdam was opgenomen.Bij een vroegere /gelegenheid, _ij <_> op.ri-hting van een dergelijk «waade-iiiatitu--.
in cvu Haag, onder patronage o.a. va»
Hart tob Kröllcr/ -of Madame Von Krol
ler - in dea hei.st v?_ 1916 hebbea wij
als redacti» reeds eenmaal wat eitvoeorfget
ene atandpunt in deze kwestie «i.asngeaet

De inzender gevoelt, blijken* de laatst»
-_!_"_ vaa zijn «tukje, waar hij bet heeft
over bet „t_»lle_» lui", dat cc -ieh ia
Rcttexdam beeft voorgeep-unmea, eeit wel,
wa«ir de eehoen wringt.

ißderdaad: arbeiders ale tnj, dia zieb
Wivo'u'.toEsiT noemen, moesten een* wat
meet si_d_.__i.ig zijn aaa de ende waa»
schuwing: Tk Tree» de Grieken, ook waa
neer dj feachenken brengen. Dit was <_.
uitspraak van een ouden wHze in he* be
lftr-rdeTTOJe, toen de Grieten een rena
achtig bouten paard a.s geeehank aehtes
balde* geHten, waaria trieb gewapetKle»
hadden verstopt.

Met de zoog-naamde „Volskvudversiteitna"
to bet niet andere. Zij zijn __naM!in<ren,
door de. bo_»_.e_l«ie op__r!eht en bekoetigi
met bet dfwd om in de arbeidersheraeo»
lang» slin-e-he en verborgen wegen de sa-
vaarlijkste T.janrfen v?n de rev. arbeidere-
beweging binnen t» doen sluipen, het
namelijk vaa de kla___-we.e__*_-p dés
____r_«o-_i*.

IN VEGELVLUCHT.
-t-ngclaiyi t_i Xet.___-._3Hd i _vleit moet

do -weiltnvè- V___ gfzagheb.ej. J.QÖ. Ta
Hambolaiig hullen, nu haftr man mS
Aijeh door lw_--__i_-.v.i___g „ojistandelfn-
gen" is aangevallen eu g___éoi

Tegen i'óti Etwojpeaaxb <fie- sedert deruil tusschen Ar..* en Malakka is ge-'
vallen hebben lie.iil.i ,U.i fortiine i'-ieiier-
in het zand motten bijten.

V.n nu weer zullen on_ fSén gr-.
onmatig velen het leven n_oe_étt laten.!Pe troepen uit I___gsa en Paaien LabaA
zijn. naar Serbahjad. gertii-ge.i.?, ver-
sterkt door roam-haus-ee-..

Alvast zi.Lo bij een ..aanva.' op de
patrouille oe aanvallen* meerg

Meerdere ...aa_.vaWf.i'.' zullen bci-eul
geblaakt worden om dr C_.ri
wraakzucht te wo.iiveeren-

Zoo iets als J___.c_-.e_r.»'* Ju de
bloederige Aevbtekiiiie eter _o_--.-h.__.

.Wm* __teve>adl.
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Eenernstig woord aan alle
revelution. georganiseerde
arbeiders.

-_" -

-
V

i -\Yorc.d... van
bo-

jk vanzelf dat do
den-
or-

E
tciui -lïnd hot

'0.-n on het*- ■ doorgaan op
i-i nood

kom; \oor . broeden en
de arho'.d-,r.>

dan oo'.; onlangs van da
hand -van c' van

i'icieolo h lip.
ï beding bi licm bi..-.

kom vroo cv en
■ a^doro doeleinden b

I ca woi . eenvo di» be-
r.ioet worden genoemd.

Het bedrag >■" o geveer een twivitigite
deot vaa wat wii noodiu hebbon en wat

i ia te brengen.
De oorza feit. tkife er zoo

at voor ois Comité, voor
don i.iren. anti-mili-__ :ou klassen;-*; rd,
iï hierin gele.en, da. op liet -Ogenblik
alles op t s aren wo:dt gezet voor
een slechts o derdeel vaa den (.rooien
_li; d. n.l. de
Steunbewegin voor de gezinren derdienstweigeraars.

We k innen zonder eenigo overdrijving
vaststo ca, dab letcerl k liet ga'.se'-e laid

bowe-jn.' wordt ai e_- roeyc
en dan re daarva i do revo. -ti.o-. 0.1 da ge-

de oor-o -po.iliek va:i
apitai.mc ni l word. ges'a-

wljzo tornen wij mfc
_et.

O .-/.o »tr ;d tege bet kapitalisme, hot
imper i d-vn ooio\ is _.ca
te-.,o terdeeii maar _aa. teg

i in z-j.i ge ccL
Lande! ik. 'te -.ncomitó voor de

l)i- aars heeft, nair ois uit lx-
trouwbare bron wordt m_d_, edee d, f 10.0Ü-)
in kas en hot La-deL IJev. . oe.. Cq
to ren dei oor':o_. en a_.u ffovo^oa zit o.>dc-u bodem.

Dat .can en dat mttx zoo niei iaver:
_T_ is de beurt aan hv Re.. Co_n_tó

va. do aróeidersklasee in aar ge' oei en
nie. a ecliis o kade '.o derd ac i in den
str d te en de misdaad va i oorlo ou z.'.n
OOlza' e t wii bro".' .<: i don _e O.i o a
roi strijd en de

Daaraan raoel; do ste'.'n vcior eeabopaa-
*de .roep van sir ders abvcl ._ onde. e-._._ blfivi

Wie dan ook wc.'.cli.k wil, dat er 7Jeh
38a al eraee e. .ma -aio sir'>d der arbe4-
dcr-k'asse zal o "-..'. cle , we w'\ d t
het Rev. Poe. Comité voor' aan za met
zijn propa anda,-z.n actie ei agitatie

Wie wil. dat de a -c .o arbeiders
zal wo den .oscioold on i i haa' gene 1

ier den klas e str'd tooi liet kap -e en dö gevaarl ike en o____d: e
oorlofipoiittek va i regeer'n. ei bo r eoi-
sio. krach! <" de " ove in den
eers+ei t.: aves wat hi ftna.iciee!
to missen beeft, aan Rev. .--00. Oo

Dit _.eldt rutn-riijk oo.: voor do aan-
e_r-loten organisatie., zoowel poli-el-. al§
Takvoree' iginsren.

Op voor den w_r!--eHjken rov-oliit'.oiairen
ca m_*?a'en -trüd der arbeidereklafse l

De Russische Revolutie.
Eenrevolutionaire tegermecht.

Do Boli iTclh-bber van
Let Riissis . ' ïko, heeft een
oproep uitgevaardigd,'waarin hij vr'st op

'onUtivu.'
ren van Duitscb-la d g_le.oa u. Daarom
dringt lui aan op de rorinia.. vaa cou le-
eet o re olutiomiiiro disci-
pline, dal do' b-ursjooisi»

in aan te
Belasting op Gredde.

D_ mapei
1 RO CJ<k OP

" ci die op do
veili_--.cn van - op 20 _»_.. vcr.oo-.fl.

Haasting dep Poelilof-fabrieken.
olkcoini' Petersboi

op ds l'octilo
ei oo automobiclfabrickeN.

Vergaderingen.
AANKONDIGINGEN.

Rev. Soc. Vrouwenclub.
aursvergaderiu la», 's

nüddasrs Kalf twee b_ Mej. Meisner. Itu.j.-
aat 114

Cursue S.A.A.
-

A. A.
__uw invloed ca

De bijen m 'm Caió
'_ avond* » nn_.

Groep „Ontwikiteling”
adag 14 Jan. _t_ l.vv

'< van
Wapen . lam", ;

lioek Oud

„NutenGenoegen”
I

er 001-owst bi.

Binnenland.
De pimmvee-kneeterijen.

. den
" r v.ui L

-
ij do

V. P. .

HongerbetooginginBeetsterzwaag.

ztfn in optocht naar het cc_ over ai
eu petrb-

to
hij kon. tanar bij .

dat do Kijks

De oorzaken van netmelfetekort.
d Siundigo ;;i_do vernam do it-cor- 'rtt._x.ii-.ent van du dn dat

■ i ia da : iden hoofd/.a-
-■-.ehji geweten moet worde -ii,

ii i meer
"wordt ge doch erooien-'

ueol |(_ voor do boioriabric,
voor iJi_u.sciua.ni. j

Hel in deae mo-i a tkevns

Üe. ___s iudardaad juist dat de Friesche j
meUproduciia gereserveerd wordt voor Di
sc.io boterfabricatie, hetgeen geschiedt ia
d» coöperatieve zuiv< . van Ooste-
lijk Üe die het grootste gedeelte
van hun proüucue — tot do vorigo week
?5 procent — naar Duitschland. uitvoeren.

Voor dtiïo h;terprodu<-t _ wordt hetgroot-
gedeel.e der iri Lkt,

uit den A ta groo-
ts h ja namra over do - gr
gait. Uit een overzicht vaa de melk,- die

'id December 1917 dage-.ons
v_n o -he Hand im lla_«'
('lr . dr-.t dit h-

Totaal33.033 literper dag.
c' ia rood-i

v..g 1. een» per liter p.r spoog over du

om
in de behoeften van <is >- te-voor-.

" uitvoer Tan oieik in natura moeten
hun tekort aaazuiv.y:

rit .o produc
voor i i ._.

veer
■

<1e trr <.
I

w van dea Friesciien ser-
veer |

ROTTERDAM.

Een middagvergadering.

te. Itev
Eo t-- aal

' TO.

Mevr " Kooma
ben o ; -. e di

worden a o dors-

DeherdenkingderR.
Revotutiz te 1908.

,i 22 ,'?& aari, 's avonds ora

■

In " c ' " o t-
voorii.
va .V iil ooe orda
..on.;. i.e __aj! bet !
dori:■_. door ..-
verspreide i, wille i rttedöwcr ei
vorzoc _ zioii aa-i te
No. 22a.
Deze verschaflen zichzedbraodstot.

Op ten waiiand aan
r*a v.d p^csouen bezig. ■

«oebelio .rende i
op de e)

n_i den e'genaar.
Nielkrantsoeneering.

Dr. Lam de directeur va'
-i-b-dr if, heeft aan do \< i deeld,

-1 oe man te dezer stede zal te
met do molkdistrib

el ge-
kregen wat bet in doorsnee .cbr».«ikt et
de moeil iicheda

i w m:?t ta de
-Wnvor i vroe-ter, gc^l'.U por as

d'»cb per aebf.». \ ■ i da
meeste melk !

Dilardè-t. Doe"' or kom. ook iltGro-. Da* kan d'-'a op
stagnatie poven en een tekort aan mo -.

Om n>i t_ _or.ve i, da. a die
het 't il -rl -. _ui tl n
aanvoer bekemen, is me. de ni
cox o.ereenkouut s.aa.e.a.v., va-u-i
bun, door ecu commissie ut la;, m
voor ieder vasl
onkel daa bekomen,

voor kinderen en zwakken
eu, c« het overschot iöer al
janten vorder'

1-v ia voorioopig iea op 2/10 li-
oa per dag al. '

niet rermindi
Men weet, dat or voor kinderen, vi-

C'cvi op' me k
j^iC ut H

pa-
■ '11 01) Ui

:-nraak wil of ka;i makou op d?a
la<rc n;

n m e i k :v a n w ij z i n g a k a a

Zoovel voor do melkbonboekjciJ al> »
_e i ziju au
forü' nan het distiil

Wa;

GRONINGEN.
Staking turitrekkers.

(D.) De
zij v
hoc.' noodte is, want de incn-c.'.en :

Maar daar houden .de mac
heb

willen oo '.<.
door de

Ook aan h<
de voor-
1/j hard

en zwaar werk toch no«r moe
ren, en dat . 'ol ccut met 50

"

HAARLEM.
Vijftien jaar lang onderhandeld.

Na lens met de
■lijk do over-'

tot Bii ' . dia
door do 11. iJ.SM. in bezit ware.a genomen
en aan de i toebehoorden. O.a. is

! spoorwi
dus Voortaan he-: ;

op de opbrengt nor vi_-ro.ie.il.ag.
Werkloozenactie.

(15.) Woensdagmiddag was door het Werk-i
ioozencomité een vergadering boiegd in da -tooncclzaal v_.n Slot io Schoten. De b
ïiug van deze vergadering was om kracht ;
lo setten achter de eisenen die bo\

comité aan do raad do/er ges
hal toegezonden, n.l. verlaging gasprij_oni

! ftlng goedkoopst brandstoffen aan on-
en minvermogenden enz. enz.

1->_> werkloozen te Haarlem verzamelden
zich in „Voorwaarts" en vandaar trokkon
zij in optocht nair Scholen. Do politio waa i
natuurlijk spoedig present, de/n hield zich'
echter kalm, dus gebeurdo er ook niet» .
bijzonders.

Toea de s.oet bij Slot aankwam waren
reeds vele werkloozcn-lo.gonooten aanwezig
en spoedig was dan ook de zaal overvol.

T_n.n-f.r_k Jr. ab spreker uitgeaoodigd be-
speciaal de eisch: vol loon

01 productief werk. Mei talrijke voorbed- 1
den toonde spreker aan, dat wanneer do
kapltaligien-bende het maar wilde, dat er
nog genoeg arbeid to vinden was. Als het !
maar ga^.t om de 1 dor groot-iapi- ;
talisten is- er genot» geld. Maar wanneer
de arheidpi-3 iets dseken van de gemeen- j
schap, dan oioeten zij hemel en aarde be-
wegsn om iels los to krijgen. Daarbij komt
nog, zeide spreker, dat men toch haast geen
raad wist met de goudstroom, welke door
da s.ii [ands-he r
riug in de schoot van de 0.W.-ers 'ge-
stroomd is, zoadat het heuseh nog niet 'zoon bijz cii is, als wij ook iets
v ii dij buit Vcrla

Spreker wekte de aanwezigen dan ook op
üü. omdat zij a's hon__ren-

da on koulij de -worpen-en elkander
.1 gevonden ■de Etrijd voor het beslaan

ta vc Ti-i, maar oei. in do toekomst zich
ta o- .1 d;m de groo:o

strijd gezamenlijk te voeren, om ta komen,
lot e :i moord,
roof ca diefstal, ma~.r een samenleving ,

iech met elkan-
der leven en werken.
('hlt d.vere i &._■-,' 3 ei Vryio de

spr» .er. Na afloop werd er nog een d«-
inonst-al'e gehouden in Schoten.

HULST.
Distributie-jammer.

!T-;t d'.sliibut'eliuroau aVhi.r wi>-,-kt optwu
veroor-. _>t In een rnaard tïjds hebben de bak-

kers tot vijfmaal fc_,e geen brood kunnen.
vau n.et tijdig het

e meel lia.l besteld. Overal bijna heeft
bèt r» ing aangebracht, he-

li or. Ook de *_Te in de he-
a\n b- . -en braid-. -t g ■ " het niet bestellen

"er noodige hoe
L_.

'n de „eeJi van " 1- lot en met
18 Ja ar „ n de \o ,_ do bqiw

No. D 43 oor 2 KQ. aardappel en
5. 5, ce :. per 1 _ _-

Bon Ne, D 44 voor 2 K.Q. di o.
o D 45 voo- 1 __«" d o.

Bo 20. D 4_ voo- .os got .i 13 et..
per i-i

Bo Nd. D 47 voor 1 ois tooio crw-
le■< _ 1 1 oe t per po d.

Bon No. 1) 4H voor 1 ons d to.
lo No. D 49 voor los zeep al 4et.

Bon. No. D 50 voor k ons, .et a, S coat
Boa No. D 51 voor . ona dito.

Febrieken gestoten-500manwerkloos.

Hoo:lat de toegezegde kolea niet aaak-Ta/-
men, bee _ ue iirma Gebr. va* Wijk haar ]
beide ___.le-.en gosio.e;- Mccc daa 500

zi_.ii daardoor v«rkiocu gewor-

WEESP.
jtniddag vergaderd» de Raad.

Aan uo orde w-a_ de verhoogiag der g__-
ior dearb

net bel-__r.-st_ pun.. Tre feed vf..s in
brutaliteit, door het _a_--li- Knaap ten-
U.jii gespreid, De/.o hoe-gebake-de dokter,
die Q rijn gohaainU.-oo.__ uitvallen,

■ij woor op zn isetel word; go-
fcet, vond liet ton dat die

de „non T-leur-*' o>j» be
gc-e_, hun l ra-Üg kondea

a, terwijl het ver ile* ran do gas-
fabriek o\> den b_S_*-__be_-_t vrord.
naald. Zija edele __oe__i- da*, evenals ia

d gebeurt, „grabbelen i« dun gri_-
, di. liet hai-ü-e grabbelt, kx-ijg< het

1".
In.uS9C-.__ 1: «amderekel

voor *_>rleh_el_ uit __-_» gi
Eak I. voor Wee«!-

rlljk geen wind.-

van repüek, en an _. dat
irs ', jtoa

hun
want „eten" v i ui-

en ook

leae.2, '< waren l

n min-
der i

niet
verhoogd. 8. V.

IJMUIDEN.
Zeiliogger beschoten.

Do zeMosger ..Zijiie"' Uil 301 rappor-

teert bij aankomst to IJinuiden in do
vrij o vaargeul bij nacht en slecht weer

aal te zijn beschoten door een
mocdelijk Duitschcn torpedojagcr met twee
schoorsleenen. Ecu der granaten ging ra-
kelings langs den boeg- van het schip.
Do logger .zette alle zeilen bij ca 1.

IJinuiden terug.

ZAANSTREEK.
Schaamteloos.

Te .Vorinerveer verso-vijlt wekelijks
ie onder dea" wijdschea naam _);;

'.. In liet iaatste nummer
o.m. een .bericht seaeven over een i
vrouwen, die te WormeTveer om brand-
stof kwamen, zonder dat nos oen bon
daartoe recht jjaf. Het slot \au bedoeld

it luidt:
„Dat zudka nat-.i i oploopje te-

,'riipe'.iik, maar to be-
i, temeer waa-- steeds alles in heb

werk gesteld wordt om zooveel mo
i te verstrekken,. met djen vor-

. dat ecu ieder evenveel krijgt ca
hun toe-

komende hebbon gehad."
Je moot maar durven, om zoo to liegen. ;

't Wordt voorgesteld, alsof ieder .eenv-
eel" krijs-, terwijl kot kleinste kind met
nuchtere bersana a-'ders weet. Je heb: ge-

i die 10 mud en ooc die ruim 40
m d ziin too-rewezea. Bovendien koopen do
kapitaalkrachtigen zich veelal duur hout,
wat Jan Proletaar op zn bc.. voor hen
ma? kloven of tuis bezon.en.

Arbeiders, trapt zoon krant liet hui»
uit 1 -

GEMENGDE BERICHTEN.

Een redder overleden. — Op
Texel is op 87-jarigon leeftijd overleden
do h;er J. L. Schagen, die eerder _U
bootsman der roddingboot verscliillendered-
dingen heeft medegemaakt. O.m. was hij
in het bezit eener gjrooto medaille, hem
toegekend bij het redden ber bemanning
van do Fransche brik „Vigo ', waarbij d»
reddingboot omsloeg en de Fransche kar
pitein en eea lid der „emanming Tan de
roddingboot omkwamen.

Uit de Vakbeweging.
BINNENLAND.

Aan de Typograten.
Van het manifos', hetwelk wij hebben la-

ten drukken, zijn nu ongeveer 5000 ex.
verspreid. We hebben nog een klein aan-
tal voor eventueels nakomers of nabeatd-
liogen. Wo spreken den wonseh uit, dai
alle typos, dio het misdadige govoa.cnvan
don thans heerschenden, goconlrao.eerden
toestand, hun plicht zullen kennen en mode
do handen a-n den ploeg slaan om daarin
verbetering to brengeu.

AuisterJam houdt zich prachtig; het le-
dental loopt naai- de 100; lic-U_rd__a houdt
zich boven verwachting uitermate best voor
zoon -reactionair nest, terwijl Utrecht ook
goed belooit to worden. Den Haag schijnt
nog bevangen door de hoflucli i, daar kon
het Veel beter. Hebben de mannen van

'i'rio ' geen ernstige vermaning gehad dat
hst hoofdbestuur van dea Typosrafanbond.
er ge?:i been inzag do coöperatieve druk-
kerijen het bestaan onmogelijk to maken*
.Noojt hea dit niet tot liet opvatten vaa.
het go.veer om mee met oas ten strijd»
to trefken? Vaa de mannen van Nieuw
Leven"' spreken we maar niet eei^s; zij,
die vooraan moesten staan, vermeten zich.
'n een znüg niets «.o ;n. Do profetie van

'Ctenw-snbiïs over coöperatie en
coüperatorc_i voltrekt zich hij dergelijke ia-

op wreede wijze. Ze gaan tea
oa'er ia sa'ién doea. Laat dit voorde_n-
dere "svmppthiseerende typo'a eea spoorslag
zijn dubbel hun l**st te doen.

Voorts verzoeken vrij, zich zo» spoedig
tot een aldeeling ot eorrespon-

den.schap on te zeilen; nameö ca adres-_ - -, der bestuur'--ra op te geven aan bet
T.and. Beituur en te zorgen voor geregöi-
lo opzending der contHl

B'.nn _.'-ort worden de concept-statuten vor-
en is bet plan, eea al©aniea_e ver-

gadering te bele-Tgen, betzij als het neg
'■an m-t de Paaschd-gen, ot aaders met

'■-ren.
Aaegrj-akt, mannen.

Voor het Land. Bestuur:
D. POöTnUMnS. Vooi_i ter.
G A. C. LOUWÖ, Ie Secretaris,

Van Osladeatraat 13811.
j. F. r.d. BOM, ie Pennings*.,

Ce-n_l__rb____ ____'! h.

Bij Verhuizing.
Abonn-'s, die verhuizen, ca Bulks

her'.chten, worden dringend v»r..ceht, «""'«-
bij tegelijkertijd ook bun oud adres op te
geven.

Scheepstijdingen.

GinnenlandscheHavens.
IDEN- Aangek 12 J___.: Alwl&a ,

s., Rotterdam, n. Gothenburg.
LIJh. Aangek. 11 __,. Ems. s.,

ie; ' Bavaria, _ Bramen.
Verir. 11 Jan-: Henry Hora, s., Stook-

h lm; Hans, s., Einden.
NSEÜWE WATERWEG. Vecur. 11 J_«. ,

Alwin.., e., Gothenburg.

Buitenlandsdie Havens.
v. i.oil, 11 Jau

to ■ _"

„DE DAGERAAD"

Openbare Vergadering
Zondag 13 Januari, 10 uut*.

Klo__sniei*s-_ui*gjwal 37.
Spreker: JOS. LOOPUIT.

Onderwerp:
„De strijd om het ongeloof."

GRAMOPHOONS
R_ANQOL_I.es, HARJ-IGN-CA's,

_a f I,— par wock.

-HAftRLEMM-RSTRftaT .0

MOORDENAARS
zijn het van zich zelf die nog langer met. Likdoorns ofEsltknabae.sblijven loopen,
daar men voor 20 cent wel SO Likdoorns
en EeHk-ioU&ets weg kan maken met

] de beroemde wettig gedeponeerde] HOERA PLEISTER. Verkrijgbaar bij G.
CHALLA, Leliegracht 44, Amsterdam.
_____________KSMM-_«-ai--a^

! Hol!. Kuist Nijverheid
IH£_l__£LE-i en
KUNSTAR riKELE-l.

N. Z. Voorburgwal 383.
M. L. v, d. LUCHT.

AANVRAAC-BUREAU
«sar E_EC._iS.-_ MIHÏMÊJ. .-.ML..!.-.

IS. ST A A _U,
v. Waust.aa. 1541Linnaeuskads 6,
hook H. .o-st-aa-j Wa-e.graa___.3er
Te.sfoon Z. 4333 jTalefson Z. 5033

Gas« en Elecfrïsc.ie
VeHichtingsartikeieii.

Billijke prijzen voor afmontage en v rratide-
ringen. Inlichtingen gaarne op aanv_a_g.

Semsonle Bwi? Im_h__

Dist.ibütia van Lnfuni-dèi
Gedurende de week van 13 tot en

met 19 Januari 1918 zal verkrijgbaar
j worden gesteld op Bon Mo. i
| 78E ':.' ons Bruine Boonsn
! 79E »|, ons Groene Erwten

of Ca-ucïjners.
80E I ons Bak- en Braad.et

i 81E '|, ons zachte Zeep.
82E I KG. Zandaardappeien.
83£ I'/. KG. _ 5»-, et. per K.G.
84E f KG. Kleiaardappelen.
83E I _ KG. _ 6'J. et. per K.G.

Kleiaardappelen verkrijgbaar vanaf
16 Januari. v

36E een kwart Liter Melk
i 87E +.' » _ _
88E mm » '■■ m
89£ „ .
90E „ n

9IE „
SZfc „ M m m

Het menu der Gemeentelijke
Centrale Keuken voor Maandag

j en volgende dagen is als volgt:
a. voor da Alge-neene Keuken:

Groentesoep. Bruine boonen met uien,
Stamppot van boerenkool, Erwtensoep,
gemalen Gortpap, Hutspot.

b. voor de Israë.ietischs Keu-
ken:

Zondag: Wortelen met erwten, Maan-
dag: Aardappelensoep, Dinsdag: Stamp-
pot van boerenkool, Woensdag: Gepelde
Gerstensoep, Donderdag: Hutspot, Vrij-
dag: Savoyekool.

Tot het bekomen eener Weekkaart
zal worden ingehouden:

a. Voor voedsel uit de Alg. Keuken
Bon 78E, 79E en 82E.

b. Voor voedsel uit de Isr. Keuken
Bon 79E en B_E.

En tot het bekomen eenerDagkaart:
a. Voor voedsel uft de Alg. Keuken

j voor Dinsdag 78E. Woensdag 82E, Don»
derdag 79E en Zaterdag S4E.

b. Voor voedsel uit de Isr. Keuken
voor Zondag 79E, Dins'ag 82E en Don-
derdag 84E.

Voor den verkoop van bons voor
voedsel uit lokaal 2 in de Balistraat 48a
is alsnog aangewezen de winkel van
V. Hiel, Madurastraat 23. De Ritueele
Keuken zal voortaan eiken Zondag dis-

' tribueeren van 5 tot 7 uur n.m.
Bui.B_3e.sier in Vit-ii-i-R m kiïdm.

| I _-_M__B____D^^■_"___«««B_____a_^i^_«_»

SCHOFT UW
REGEERINGS ARTIKELEN

ïn een der Winke.s van

!_. m -ME-9iBEN GhL

a p'v~e"b"tewt____i_
GRAND THEATRE, Atnsie.s.p.

H.V. „TÓOiIEEU.ERI_E__.GrMS",
HEYERfHiIIIS. MÜSGÏÏ ca M DER HQRST

Zxtcrd. I* en Zond. »_ Jan., 3'-4 wurs

KRELIS LOUWEN.
Zondagmid. s OP HOOI» VfiW ZEGEN.

.aaniiag !4 Januari:
GESLOTEN S.BGEHS GENERALE REPE-

TITIE VA?- „OAGERAAD",
ainsdag. OP HOOP VAN ZEGEN.

W3-.!-____. KS-EL.S LOUWEN,
Qonderdag: HET ZEVEMSE GEBOD.

Vrijdag) HET ZEVENDE GEBOD.
Zaterdag e _3-.G_._AA_-
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