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Het masker afgeworpen.
Het Congres van de A. P. is weer

achtor den rug; ivoor de zooveelste
naai hebben de „leiders" hun gewillige
volgelingen weer eens mores geleerd.
Natuurlijk speelde de demagoog bij do
Gratie Gedr, Troelstra bij dit nobele
jvork weer de hoofdrol.

Toch mogen we hem dankbaar zijn,
flat hij op dit congres op do meest cy-
nische wijze weer een waarheid vast-
legde, die door zijn minder brutale par-
tijgenooten steeds uit sluwheid .ol naïvi-
teit achtergehouden wordt.

Deze waarheid btt.*eft het verkwanse-
len van de Openbare School tegen hei
zoogenaamd Algemeen Kiesrecht, (op
.welks „verovering" natuurlijk weer op
do bekende wijze gepocht werd).

indertijd, toen in onze afdeelingen
vaa de Bond van Ned. Onderwijzers de
finunjiéelo gelijkstelling van Openbaar en
Bijzonder Onderwijs besproken werd
word doze greep in de btaatsgelden ten
bate van het Klerikalisme door sommige,
hearen A. P.-er» verdedigd met dit mo
bef: tiet peil van het Onderwijs in do
Bijzondere School, waarin ook een
groot deel onzer volkskinderen hun ont-
wikkeling opdoet, zou stijgen, door de
ruimere middelen. Meerdere ontwikkeling
dua voor de arbeiders.

Natuurlijk geloofden onzó meeste
Bondsloden van dat smoesje geen zior.

,i onze collega's van deA.t
keiijk zoo naïef, of wis hun van ht
hand een wenk gegeven ?

Op dit congres werpt de Baas het
masker of, voelt zich sterk genoeg, het
buiten die huichelpraat te kunnen s telion,
en... laat do kleinen van de Zijnen
in hun hemd staan.

Troelstra is doodsbang de Christelij-
ke arbeiders voor het hoofd te stooten,
omdat hij nog altijd hoopt, z» «n de
moderne vakbeweging, liefst natuurlijk in
do S. D. A. P. te krijgen.

Verbeeld je, dat het eens goluklo ze
tot rood (maar dan een beetje erg vaal
en verscholen) sternvee te maken. Wat
al oen zetels, wat een machtsposities,
wat een baantjes in 't verschiet !

Maar an-, willen die arbeiders voor
hun kinderen Bijzonder Onderwijs en
dus, in godsnaam, laat ze voor bun
duizend en één onmogelijke schooltjes,
waar de arbeiderskinderen, voor eendeel gedwongen, als'hoofdschotel dogma's
ingepompt wordt, dan maar zoo diepmogelijk in de StaatsgêTden grissen. En
de Openbare ,School dan? .Zeker, ookdie heeft hun liefde, als straks weer
onze talrijke collega's A. P.-ers moeten
gemobiliseerd worden, om als verkié-
zings-agenlcn op te treden, tot meerdere
glorie van het Sociaal Patriottisme inde Kamer.

Troelstra dan gaE op dil Congres
openlijk toe, dat de S. D. A. P. _i c h
b ij z ij n s c h o o l p olit i ek h a d la-
tea leiden door den wensch,
dio Christelijke arbeiders tot
zich te trekken.

ZieJaar het verraad aan de Open-
bare School op do meest hondschewij-
zo openlijk erkend.
* Zoon prachtzet van taktiek zal wel

*iooit meer voorkomen. Twee vliegen inéén klap; het Algemeen Kiesrecht (dat
met voorbeeldeloozo huichelarij toch tel-kens weer „veroverd" heet) en deChristelijke arbeiders „binnen"... ten-minste gelokt.

Welk „real" politicus zou daarvoor
met de Openbare School aan do duivelen zi-n moer verkoopen.En daaron Collega's, Partijgenooten,wanneer het volgend jaar Veer deKwestie van aanslultïhg bij het N. V. V.aan do orde js , ]a tca wo dan iceïer vooreich monze afdeelingen onze mede-landsloden de oogen openen en toonen.Wat cc van deze heeren to verwachtenhebben.

Po meer klemt dit, omdat zeer waar-schijnlijk de heeren Patriotten nog ditjanr Regierungsfihig worden en daar-door misschien veel* bange Collega'smin tegenstand zullen laten faren.Cn laten we niet vergelen, wanneerpc «beeren niet dc verkiezingen van dit!wi Weer °P vergaderingen oprenden toon van hun Dnderwißirogram€ewag cn? , het debataail lo^to -ieü

een f^^9 er aan h" verzekermm-
s der laatste jare..

Het Engelsch-Amerikaansche en het Duitsche Imperialisme.
ui.

11. Goricr schrijft ons nog :
la mijn hvee eerste artikelen heb ik

aangetoond, dat bcido Imnerialisineu
even gevaarlijk zijn voor hot proletari-,
aat, en blijft nu nog over in het kort'
aan te toonen, welko do nadceligc ge- j
volgen zijn, als men desondanlts het'
eene scherper bestrijdt dan het eusdeca*). j

In de eerste plaats heelt dit het grooto'
nadeel dat men allea van een Djlt-
9phe revolutie, veroorzaakt door
een Duitsche nederlaag, ver-
wacht. Men zet alles op die ééne kaart.
En als die nederlaag nu niet komt, zoo-
als ik van Augustus 1914 af gemeend

! heb dat niet komen zou, en zooals nu
t en meer büikt dat niet komen zal?

Pan heeft men zijn politiek gebouwd op
onzëkereh, op verdwijnenden grond-
Maar bovendien: men behoeft! o niet

a op dio ééne kaart to zetten. War.t
de Duitsche revolutie kan toch komea
c» zal toch komen, misschien nu nog
door het Russische voorbeeld en door
den nooi, maar zeker door den nood
en den strijd na den oorlog.

Eu den zal, door die zeilde rede-
i, ook de revolutie in Engeland en

komou.
5 o'.>'k voor dte revolutie.- I>ehocft mon
i hiiteche nederlaag niet.

Ten tweede is het vooral in Holland
veerd scherper het Duüsehö dan he'.

Engelsch-Amcrikaansche Imperialisme te
bestrijden om reden.n van binnenlaud-
scho politiek. Er bestaat dan gevaar
dat wij nis anti-Duitschérs door anti-
EtaHacbers. (b.v. de „Tetegraaf'-groop

sommige syndikalisten en anarchig-
ten) worden gekozen. Dit moet verme-
den wordon. Zelfs dc mogelijkheid, de
schijn mag' niet ontstaan, W" kunnen
ai.den in de grootste moeilijijheden ko-
men en in een nieuw moeras. leder
weet dat gekozenen beïnvloed kunnen
worden door hun kiezers. Onze ge-
heele politiek, ook de binnenlandsche,
tot nu zoo zuiver, zou bedorven wor-
den- En Holland kan in deu oorlog nog
voor groolo beslissingen komen, waarin
men alleen door even sterken strijd
te"en het Engelsche als tegen het Duit-

he Imperialisme mag worden geleid.
Ton derde: Als men.Duitschland schcr-

bestrijdt dan Engeland, speelt men,
zonder het te willen/ het spel van het
Imperialisme.

Wat i-i het doel vnn bet Imperialis-
me ten opzichte vnn de politiek der ar-
beidende klasse, " er. wat is het middel
waarmee hei dit doel bereikt ? Hot doel
i-; dat de Arbeiders naar naties ve r-
deold blijven, dat er geen inlernatio-
nato proletarische politiek komt. En hel
middel hiertoe: dat de arbeiders geloo-
ve/t dal het lir.nerialismo van den een
niet beslaat, van don ander wèl, of dat
het Imperialisme van de eene groep
boer -is dan van do andere. Daartoe
snraken -Wilson, IScthmann Hollweg
Lloyd George. enz. _De geheele opzet van
tea oorlog en zijn' peheelo uitvoering

>ven hierop. Op deze scheiding, op
dezen leugen. Deze moeeen: nu, om den
oo'.'l'g gaande te houden, in de legers
zelfs, voortdurend, woord voor woord,
worden gepropageerd. Want als dc ar-
beiders, d.w.z. de soldaten, ■ dit niet ge-
looven, dan was de oorlog uit en de
revoluüo daar. Zóó groot is nu reeds
de macht der arbeiders, die nu boven-
dien gewapend zijn.

Wat doet men nu als men het Duit-
sche Imperialisme scherper bestrijdt dan
het Engelseh-Amerikaansche'? Dan steunt
men den leugen en de scheiding waar
op de oorlog zelf steunt. Dit bedoelt
men niét, maar het is het resultaat.

De zaak zit inderdaad zóó: Evenals
in de. binnenlandsche politiek de licer-
sc.lienle klassen de arbeiders verdeden
door ek» leugen Klerikaal en Liberaal,
Conservatief en Demokraai, enz-, enz.,
scheidingen die door het Jmperialisiï.e
juist zoo goed a's vernietigd zijn, zoo
vei'doeien nu, maar op reusachtig groo-
ter, op wereldschaal, de Imperialisten
de arbeiders internationaal in . aanhan-
gers van dit of da,t Imperialisme.

De grootste Imperialisten, de leiders,
de directies van allergrootste banken en

maatschappijen, de 'Morgana, do leiders
der Duitsche en Engelsche Bank weten
wel wat zij doen, zooals, heel in 't klein,
de d - „en Küyper en Troelstra, do
leiders der Klerikalen dn 'Liberalen hd
hier in ons land wel weten.

Zij, do groote Imperialisten, en heel i
enkele hunner Ministers en Politici, we-1
tea, dat zij door die scheiding, en'
door die scheiding allee u,
v want zoo machtig ia reeds het Prole-
tariaat, dat het, als het internationaal
één was, het gehele Imperialisme en
Kapitalisme vernietigen kan) dat zij dóór
die scheiding van, het Proletariaat in
tweo groepen alleen hun doel: een enor-
me blijvende winst voor liet Bankkapi-
!,ial eu de onderwerping der wereld
daaraan» bereiken.

Die taktiek bevordert men, als men
het eene Imperialisme scherper bestrijdt
dan het andere.

Terwijl juist de internationale Eenheid
het eenige middel is *aarmee wij hot
Imperialisme en Kapitalisme kunnen
overwinnen, bevordert mon hiermee de
splitsing.

Het Militarisme, het Imporislisme, de
voorbereiding tot nieuwen oorlog zullen
ir- alle landen een hoofdpunt vormen
van de strijd tusschen Arboid en Kapi-
taal**). Deze oorlog heeöt bewezen
dat hij alken mogelijk was door de
scheiding van het Proletariaat ln natio-
nale groepen. In Eenheid et»
Internationale Ak'ic is dus t.
oorlog en tegen het Militarisme abs o-
1U U t noodig, is onvermijdcljjl-:, zal de
basis worden voor de Nieuwe Interna-
tionale en het centrum van hunno wer-
ken.

En daar zal gclijieeliik tegen het lm- -perialisme van alle landenmoeten Mar-
den opgetreden.

Doet men dit niet, bestrijdt men hel
eene scherper, dan bevordert men do
overwinning van het andere. Men legt
den grond voor nieuwen oorlog en doet
.tuist wat het Imperialisme wil.

Men zegge niet: do revolutie tijdens
of na den oorlog in Duitschland en in j
andere landen zal het geheele Imperia-
lisme wegvagen. Het zou immers kun*
nen zijn dat deze revolutie nog niet ge-
heel slaagt, dat zij b.v. wel de Een!
van het Internationale pjroletariaat m
nog niet do geheele overwinning bracht.
Dan hadden wij dus met nieuwen strijd
te rekenen.

Ten slotte: De nederlaag van Duitsch-
land zou geen voordeel zijn. voor het
in'.ernationalo proletariaat. Ik heb dalin mijn tweade arakei aangetoondl. Want
wij zouden dan komen onder het En-
gelseh-Amerikaansche dat aan het riro-
letariaat niet minder vijandig is. Men
streeft dus door te eenzijdige politiek teg-
en Duitschland naar iets dat 'even
erg Is.

En ook hier zegge men r.iei dat de
Duitsche nederlaag de Duitsche revolu-
tie zou brengen en daardoor do revo-
lutie in alle andere landen. Want hel
zou kunnen zijn dat deze revolutie nog
niet geheel slaagt en dat wij eon nieuwen
strijd tegen-het Imperialisme moeten Be
ginnen.

Dit ziju de nadeden dor eenzijdige po-
litiek en wij moe'en dus dc andere vol-
gen. Die politiek die zich even scherp
richt tegen beide Imperialismen, en die
alleen de Eenheid' van het Internationale
Proletariaat brengt.,

*) Ik geef toe-dat de „Tribunemeer
plaats moet geven aan de bestrijding van
het Duitsche dan- aan het Engelsche
Imperialisme, omdat het Duitsche tege-
lijk het Hollandsche is. Waar ik t
opkom is, dat men hot Duitsche scher-
per bestrijdt dan het Engelsche.

**) Ik ondersiel hier dat de sociale
revolutie nog niet geheel slaagt.

Melkgebred door de schuld derregeering.
„De Rotterdammer" van % -Februari

bevat het volgende ingezonden stuk:

Enkele oorzaken dep schaarschts.
Naar aanleiding van het groote melk-

tekort wensch ik hot volgende op te
merken :

le. Dat de geringe melkproductie niet
alleea. to wijten ia aa i dc geringe hoeveel-
heid krachtvoer, doen hoofdzakelijk «3ta
deo veel te lagen pródiiot_ep,_s,

2e. Dat, Waaneer de Rroductieprjis 'ia
overeonstemnüuK' was met de iirodictieko*.- .
ten, et* veel meer melk geleverd zoet wor-
dea, cok met deze gerirrfc hocveelt:
krachtvoer, al was het daa tèa kosto van -
het individu.

3e. Dat thajns met de veel to la#e melk- ■

prijzen, de veehoeders genoodzaakt war.
om te voorkomen, dat ze zichzelf ei fa
koeien niet te gronde molken, de dieren ■

eea langen droojstal te kc^c:;.
4e. Dat niet dege.ij'eci melkprijs, endaar-

bij vanzelf oen goeden wil \at den ,
houder, ook al was het dan grootoud:
ten koste vaa t*et individu gegaan,
800.000 melkkoeien gemiddeld 30 da
lanxer waren gemolken. Met eon gem d-
delde inelfcgift van 3 L. par koe per d
was dit. gerekend o.ei' 150 winterdagen'<
meerdere opbrengst per dag geweest \
48.000 L.. Dat, wanneer dc regeering zore: bad ■

fcc<lraj;o:i voor een goedo distributie \
pulp, bieten, hooi, stroo en andere arti
len, dit ook van grooten invloed gewt
zoei ziin op de iiLe-kprodiictie en we d i

isr kunne.i aajanomen, dat, Wanneer d-
rexceiiaa trezored had voor een votdoani
melkprijs oo goede distributie, dazea win-
ter eea daejeliikseho hoeveelheid melk meer
beschikbaar v iest van 500.000 li.
dan t*»ans het geval i>.

Eigenaardig is het, dai op eea vergadering (

in .September, aaa crisis, waai \-
woordigd waren de regeering, meikfa
kanten, ittelkincicbtingcn,

o.tiris, dc mclkfabrikaatoß' met batd'tg
i in elkaar gesmette berekeningen uiteeazï

dat do winterproductio 42 pet, zoet bedra-
den zomer.

Niettegenstaande !*eactisci;e * veehouders
beweerden, dat dit althans niet hoo,er f?c--[ Ec'-*at moest worden daa 2"> pet., werden
de fabrikanten toch door uo rcgooriitgsi

gelijk gestold.
Wat toch is waarschijnlijk het- geval £*-

_t ? De melkfabrikanbea bebben, om
dezen zoincr onEontea voor hun
artikelen te kr igen, waardoor -ze enorme

'on hebbea gemaakt, zie.i moeten
binden om in de:i winter li> pet. vaa hun
melk aan dc rogeeriog af te staan. Aan

■ melk (zoo caaamdo d'tstributicmelk)
wordt eenig veriics geleden.

Om dit verlies zoo sering moeeijk te
maken, fcaddep z'j 'belang bij een la
winterprijs. Ze v ■!, dat er dan
bijna niet gemolken zou worden, doe** re-
deneerden : weinig distri.butieme.lk, vanzelf

inovor de groote winsten, kleitec vor-
en.

Hot i> dan ook te Lopen, bi voor
Nederlandachon melkveehoidor, 6n
den gebruiker, dat de regeering zicb niet
meer on zoon maaier zal laten verleid
zooals nu vermoedelijk gehemd is, doen-iv
'".ot vervolar laar licht zai doet opgaan

practiec' e mensohoa.
.Vlaardingcr-Ambacht. E. lIüIJnMAN.
Wo kunnen hieruit dus alweer leeren,

hoe evenals bij i;eel de distributie, de
Nederlandsche regeering do schuldige is
v;i:i het moot dan schandelijke mclktc-
kort dat er thans heerscht, en v.
van natuurlijk de arbeidersklasse dc
meeste ellende ondervindt.

Alweer de schuld aan do regeering.
Want indien het waar is, dat hoogere

productie-prijs meer melk oplevert, dan
heeft de regeering -te zorgen-, dat die
hoogere prijs wordt betaald aan dc pro-
ducenten, zonder dat do afnemers er
meer voor behoeven te betalen. Het daar-
voor benoodigde geld is to halen uit dc
zakken der O W.-ers en andere kapi-
talisten.

Maar behalve dii, leeren wc Ook nos
uit 't bovenstaande, dut de zuivelfabrie-
ken nog eens speciaal door den lieer
Poèthuma, eertijds zuivcl-consulenl in
Friesland, zijn bevoordeeld.

Daarom is het zeker, ook noodig, dat
tegenwoordig de stad Eotterdam gedeat-
lelijk vaa distributie-melk wordt voor-
zien v.m i 'and en Groningen
Een dwaasheid, daar Eotterdam als het
ware cm middelpunt van het Holland-
sche mclkdistrict is. Maar een dwaas-
heid, die dc Rotterdammers soms geen
of hall bedorven melk bezorgt.

Verleden week toch is het voorgeko-
men, dat do 'ïr.elk op -reis van Groningen

naar Rotterdam was bedarven Toca
werd er maar karnemelk vau gem
en naar je zoete kon je flut

Komaan arbeiders, het word*, meer danlijd, dat go deze regeering. die niets
is dan een knechtenbenie groot-
kapitaal eens krachtig- gaal gaapt

D. (.

RAADSOVERZICHT
van den Amsterd, Gemeenteraad.

Middag- 0n avoeidzitting G Fpbrnari.
Met een maar even voor da helft (23

stuks) aanwezig aantal raadslcdon hlacfE deRaad gistereneerst eêi komst tol
vering van electriciteit aaa de gem i
llansdorp goedgekeurd, ver dj ex-
wethouder Jitta, ali beloo d-i
manier waarop hij alles in do lap
laten hangen ca speciaal verzorging *, nn
zieke proletariërs jaren i. I var*,
waarioo-d

een vel pensioen toegestopt,
en toftn de iiie-nv.de fojnpr-cnijcs, dc gc-
mecnteü.iko ",.vólksttiiiioa"l «veer voor g--
bruik troreed gemaakt; Het o.c><>:
jes is, de menschen aan vn'-- o 1 pol
actie to onttrekken, dooral ftunavond
bezetten niet onbetaald overwerk, e.iz-da
illusie te .cvoi, dat ze mei- -zoon i
de gelegenheid hebbon zicb maatschappe-
lijk beter staande te kunnen ho

Na aldus e
:3i|n plicht la.
kelijko kluif, en eeaigc r zo»
lireht tü bedrieg
kluit to hebben gelukkig gemaakt, ie do
Ka-.'d. aan hel over ecp
vorordening op be<

Gemeentelijk distributieburcau.
Wethouder Wibaut is dar.r de maker»van.Onnoodig to zeggen hoe déze zich de zaakdacht: een directeur niet 70 gulden ,

woek aan het hoofd, klerken \
ri-■_. ca controleurs van të in de week.
Koiting en anderen kwamen tegen die

e V3in sedariesring op. Een coatro-
lear die. met zijn 13 galden in de week
natuurlijk honger lij
blik als hem riksies ei i I
wordea aangeboden om iels n'■; te zien
Aan znlko verdorvenheden Wi-
bmt niet gedacht. Hij nam dan oo
amendement, om de controleurs op 2t gul-
den te brongen, over. En toen hadd
'"ceren van al dat gepraat over d stiibti-
tio zoo'a honger g ze de voor-
dracht aannamen en naar buks gingenom
te tafelen.

De Avondzitting.

Na zich th'iiis aan hnn we .'gestopte voor-
raden van h-t Vette di i
to goed gedaan, kwam< an iv de
avottdsiltbig te spreken over do ö
Keuken.

Dik ca zat ca in vroolijke stemming van
'aal ir-r raadszitting getog liet
vroedo gevaderte ia eea gi
oai ara,e dronüuets met wat ai
kig ta inakea, als dut ze zoet kaa hon-
den en hnn de voorraden < el, die
bij de bourgeoisie liggen O] , kan
doen vergeten. Daarom wil v.vl de
centrale trog wat uitbreiden. Maar i. n
wilden ze toch den prijs per por.ie ver-
hoogen. Maas daar durfde de „rood:-"
raadsfractie niet aan. De heer Miranda set
nog, dat dc heer Diepenhorst een zeer
goede klant van do Centrale keuken zou
wezen, w»nf hij is blijkbaar r
den niet een doodo musch.

Dat gaf grooiio vroolijkheid. V.n toen beeft
men na dupiiek van weth. Wihatit de voor-
dracht tol uitbreiding der centraio trog
aangenomen.

HAATVERZEN.
I.

Het lied van den Haat.
Daar laait uit de steden een dofdreunond

lied,
Hefc lied van de zwoegers, de werkers, _
Dc rifken, zij gaa*a-, maai- ze hooren bet met,
Al klinkt bet uit krottcu en kerkers.

Wee IT,lT, die daar gaat.
Eu dien zang n'n*t vernaai

Eens zult cii wel trillen ca
Want wij zingen 't bed van het leven,
Want wii ziii2ca 't lied van den haat!

De zamrers, zü willet wat lk-ht ca geluk,
Xü willen wat vremrdé verwerven.
7e leefden I " °'lu-r A"*-
Na-willen ze vrij zjn Oi sterven.
Nu schudden zij aï» dien zwaardrokkeuAea

drang,
En willen bet juk niet r n ;
Zij droegen het reeds zonder mon -n te laiv-.En ,zullen zich eindlijk v

Wee U, die maar gi
En in woelde TT baadt '.\e zullen pen }oZ Tl geven !

Want wii zingen het lied van het leven,
Want wii _in_en net 'lied van den baail

MO':-'

Bericht*
Correspondenten 'K-orden er, bij herhaling

op gewezen:
1. dat copie s1echt3 ann één lcant van.

het papier mag worden beschreven;
2. dat ..berichten" het best op briefkaar-

ten worden gBschreven: doch dan voor elk
bericht slechts een briefkaart en geen
serie;

S. dat niet geplaatste copie n t e t wordt
teruggezonden ;

4. dat brieveD enz. voor de redactie aan
da redactie moeten worden geadres-
seerd, en niet aan de administratie»



Het nieuwe kiesstelsel.
_vu wc weten hcio de uitslag

lerkiezing e:i bet zetels -e partij ,wordt vj i, rijst ti.
do vraag: Wie zijn do gekozenen ? Zou
uien afgaan op do tot nu toe gevolgde

thode, dem. zou men, oogeubikke ijk
een vergi-. euan door te ant-
woorden: wel natuurlijk zij die de hoog-
ste stemmen öp .zich vereenigdenï
Dit is echter 'bij, het hier in to voeren,
Btelsel der E. V. niet het geval. Men
heeft in bei bier besproken stelsel vóójf
alles een sterke waarde toegekend aan
do volgordo der namen op de
Kandidatenlijsten. We nierkien het reeds
terloops op: Algemeen ia jnea van oor-
deel dat een partij oi groep haar beste
kandidaat bo\ en aan de lijst zal plaat-
een, omdat de kiezers het puntje voor
die nafm het eerste zullen zwartmaken.
In hoeverre die opvatting juist is kun-
nen wo onbesproken laten. Vast staat,
dat die opvatting de grondslag vormt
waarop de desbetreffende bepaling van
do Kieswet is gebaseerd. Zouden dus de
toekomende zetels zonder meer [worden
toegewezen aan hen die op de betrok-
ken lijsten de meeste stemmen op zich
vereenigden dan zou do beteekenis van
do volgorde énorm verminderen,
wijl het do kiezers vrijstaat to kiezen

o yan de kandidaten aan wie zij de
voorkeur geven. Hiermee zou duS eon
belangrijk deel — aldus de gedachten-
gang van den wetgever -— van de in-
vloed der politieke ê partijen opdekeuz.o
der afgevaardigden wegvallen.

Dit nu heeit men goeddeels »—
niet geheel das — pogen te voorkorten
door in art. 102 te bepalen dat om ver-
kozen to zijn men de kieedeeler moet
hebben bereikt, gebezigd om het aantal
zetels voor dio lijst vast to Elke

odidaai dus, onverschillig welke
plaats hij ol zij op de lijst inneemt, die
de bijzondere kiesdeslex beeft be-
reikt is verkozen. Maar hiermee is de

cilijkhcld der aanwijzing van de ze-
tels nog geenszins opgelost. Maa neem»
immers aan, dat de eerste naam zeer

1 eteuanen op zich zal vereenigen.
Een zeer populaire kandidaat kan due
wel 3 *i 4 maal .do kieedeeler bereiken-
Nu moet er dus STEMMENOVER-
DRAQST plaats hebben wil men die
lijst het toekomende aanicJ zetelskunaan

."trekken. Zou nu de overdr&eht
plaats hebben aan hen die de meeste
stemmen op zich hebben vereenigd, dan
zou 't kunnen -gebeuren dat de twee-
de oandidaat op zoon lijs* enkele
f,temn__n minder op zich had vereenigd
dan de onderste kandidaten
en deaen verkozen zijn boven hem.Dit

t dan ailermins* naaï de bedoeliïif
i de partij zijn en wellicht ook niet

ln overeenstemming mcl debedoelingvan
veie kiestra die op de eerste kandi-

at btm siem ultbiachien, daarmee be-
iende vóór alles diens partij te
een. Vandaar dat gemeld artikel te-

vens bepaalt dat de stemmeuoverdracht
ets heeft ean hem dio do hooeeie

tats 'op de lijst inneemt zonder nog
verkozen te zijn Heef» na de stem.nea-

wdrachl de"volgende kandidaat het
vereischte quotiënt nog niet bereikt,

i komen zij, die de meeste steamsea
bereikten iv aanmerking.

i voorbeeld zal dit nog verduidolij-
!, We namen in deze beschouwing

do algemeens kie«-
e1 e i iO.ÖOO zou zijn. Een par-ij

met 36 imen zou in dio veron-
derstelling voor -1 zetels zijn aangewe-
zen, omdat haar overschot van 6000

timen tot de grootste resten behoorde,
bijzondere kieadeeler voor ■ die

tij bedraagt dus 9000. Vcrontlerstel-- wo nu dat do stemmen over G kan-
et die partij aldus verdeeld

ien:
No. J 11000 stemme*„. II 5500 „„ 111 £600 „„ IV 5000 „„ 'V -1000 „
„ VI 2000

Totaal 36000 stemmen .Slechts één van de kandidaten en wel
bovenste is verkozen. Hij heeft och.
2000 stemaen boven het benoodig-
getal en draagt die nu over aan
11, deze stijgt hierdoor tot 750*

;T**r bereUrt hiermee het quoüent nog
ti In dit geval heeft devolgorde-vex-

S en worden deea.fr-
Oen met do hoogste cijfers eenvou

alg aangeweaen. Met dit- voorbeeld, vat
het resultaat van do uitslag toch vol-
komen samen met do volgorde van de
lijst. Men begrijpe echter dat evengoed
een zoodanige eijfer-uitkernst kan ont-
ntaan, waardopr de volgorde volkomen

' ord. Hierbij bedenke» men
*dat a enkele van dc can-

taten he» vereischte quotiënt heeft be-
" reikt en toch één ot meerdere zetels

aan zoon lijst moéten worden toege-
-1,. do volgorde dan heelema.nl zon* .

der een ■ omdat dan aan j
■ de hoogste slernmcn-cijfcrs be- \

reikten de zetels worden aangewezen.
Deelen we thans nog mede dat in het i

stelsel ook het naseieve '-echt voor de vrouwen is ingevoerd, !
wil zeggen," de vrouwen worden \niet tot het deelnemen aan de stem- \elafen, kunnen echter fel ! "

-ii worden _

Uit de Vakbeweging.
Congresverslag.

topt verslag van het congres in
„Concordia", Weesperplein, op Zaterdag 19en Zoaidag 20 Januari 1918, van denLan-
delijken Fed. Bond. van Meubelmaker», Be-hangers, Machinale en andere Hcutbe- enverwerkers, Borstelmakers e.a.z.Door deo voorzitter L. H. Kode wordtta pl.m. UU uur, met een woord vanwelkom aan do afgevaardigden hetcongres
goopeod en leest hij dó presentielijst ai,
waaruit blijkt, dat 18 afgevaardigden aan-wezig zijn, vertegenwoordigend, negen 'af-deelingen. Do aid. Deventer berichtte do
eerste dag niet, doch den tweeden dageenafgevaardigde to zullen zenden. De corres-
roadentschappen Oosterbeek en Zaandam-wa-ren zonder kena;sgeving afwezig.

Het Fed. bestuur is op twee loden nageheel aanwezig.
De notulen vam 't congres, in 1916 ge-houden, werden door den secretarie, H.n Dendoren, gelezen en jja eenige op-merkingen goedgekeurd en zegt V Z.deuopsteller, S. Storks, (ex-2e secretaris) daar-

voor dank.
Daarna leest de secretaris zijn jaarver-slag, dat, eveneens na eetnigo opmerkin-

gen, werd goedgekeurd. Uit het verslag
blijkt, dat de Federatio in 1917 3 nieuweafdeelingen won en een oovtrespondentschap
en dat het ledental steeg met 215 leden.

Hierna brengt de " penningmeester, A.Wijnsaus, zijn jaarverslag nit, hetwelk werd
goedgekeurd. Do ontvangsten bedroeigea

.67, do uitgaven f 1507.20, en washet saldo van da Fed. kas f 155.47. De
ontvangsten der prop-ijanda-kas -waren
1130.45, de uitgaven f92.82, saldo f37.47.
Voor de strhdkas ontvangen f297.95, uit-
gaven f 117.32, saldo f 183.63.

Do totaio ontvun/gsion in 1917bedroegen
12091.57.' de uitgaven f 1714.4034, saldo op
31 Dec. 1917: 1376.67.
Dit is een groot verschil met het jaar

1916, want toen bedroegen do inkomstenf 863.12-k, wat dan ook duidelijk demon-
streer* de ontwikkeling obzer FederaU.-.

Het congres besloot de jaarverslagen in
druk to doea versejhijuen.

De inhoud, redactie en administratie van
het bondsblad „Do Industrie" werden goed-
gekeurd. In den „kop" zullen met een
kleine wijziging do Machinale Hombewer-
kers worden genoemd. Het blad zal in 't
vervolg den 20en van elke maand, in
plaats van den 15den verschijnen.

Het beleid van 't Federatiebestuur werdgeheel goedgekeurd. Er is dit jaar bard
en actiet gewerkt en niet zonder resultaat.
Het loon werd tweo keeï verhoogd, en wel
in Maai-t mei drie eenten en in Nov. en
Dec. met twee centen per uur. De eerste
verboogjng komt gedeeltelijk voor het Fe-
deratio, voor da tweedo voerde alle«n do
Federatie actie.

De propaganda werd degelijk besproken.
Dooi den secrttaris werd opgemerkt, dat
het. baden een gunstig© tijd is voor de
Fed. om propaganda te maken, wamt* bet
is nog steeds druk in het bedrijf en do
zuster-organisaties, vastzittende aan 't coll.
contract, doen niets; dit niocten wij do be-
drijtaetnooten goed aan het verst and bren-
gen. Maar er is te weinig geld voor dis-
ponibel. Do copy voor een brochure over
het werken der Federatie contra do an-

bonden, moest om genoemde reden
blijven liggen, ongedrukt,' wat jammer 'u?.
Bi.l meerdere inkomsten, kan nog actiën er
aan da directe, belangen en voor t
paganóa worden gewerkt; de coe.t
zal dus moeien worden verhoogd.

Bij het behandelen van denßosciaij
brief werd besloten voor punt I
Dc Federatio ijvcro voor da totstand ko-
miag van den negenuren werkdag ca voor

tijen zaterdagmiddag zonder 1,
een straffe propaganda to

Punt 3 en 4 inhoudende „contributie vor-
hooging", in behandeling komend, wordt
besloten de contributie aan de F<
met één cent zal worden verhoogd
verder zal' wo»den gecontribueerd, e
gaande April a.s., volgens art. 13 -huishoudelijk reglement, doch b-a
tigiug door het referendum.

Punt 5. De' uitkeering nit do '
kas" bij staking wordt Met 50 pCt. vcr--1 hoogd, (dit is" voor de eerste veertien da-

* gen) -werd na ri;iio bespi
" Eveneens 'werd aangenoiiu-n do <
I deze* lias van tweo op drio een!en te

verhoogea.
Wat do uitkeering aangaat, na de -14 dagen tijdens een staking, meende liet

Fed. bestuur, dat rekenschap moet wor-
den guiiouden met de regeling hiernopens
van liet Nat. Arb. Secretariaat, -wat-waar-
schijnlijk Oal worden behandeld op zija
a.s. to houden congres.

Verd«r wordt dea afgevaardigden ton .sterk-
ste aanbevoleei, er in hun resp. organisa-
t"es op aan te dringen, dat op dc stam-
lijsten van de Federatie ot het N. A. S.

ma loon te storten.
Punt d. Oprichting van een „Alp

Ziekenfonds" neemt een geruimen tijd in
beslag. Over hel practisch voordeel fineta-
eieel en ten opüi ici van de propaganda
zijn allen het eens; over de uitvoering
echter bestond eenig verschil. Ten slotte
werd het Fed. bestuur opgedragen-, een
ontwerp reglement saam te stellen, met een
basis ten opzichte, der contributie van 10
eert per lid por weck en een uitkering
van een gulden per dag ot zeven gulden

v-*ek.
Punt 7. liet aanstellen van een gesala-

rieerd bestuurder-propagandist, aan doore'e
'le, zegt voorz. Rode, behoeft dit con-

gres j_ict meer to beslissen. Dat isreeds
op lint vorige coßgn an, alleen de
mogelijkheid en <^ . n dienen we thans

spreken.
Door vele afgevaardigden wordt opge-

merkt, dat het liog wel watklein
ls, om do mesrdero uitgaven, hierdoor ont-

", to kunnen dragen, doch tevens
wordt de noodzakelijkheid er van
en ingezien en de-orom het Fed. bestuur

sdragen, zich met de gefortu-
'eigen te verstaan, om de 1

*, die noodig ziin voor het ai
van een ges ion. Het con-

onorarïum van den secre-
-3 raet f75 te verhoogt

Punt 8. wrr.l door r1 axdigdeo
der nog niet Werkloosheidskas toe-

erclaris het ' der contri-
butie eu do r len

,e<l dat do I rlichtend was,
vo.lgeas het l , dat ook hun afd.
zich wel zou ten.

Punt '■'teit voor dc ling der Jeugdorje
satic toe»

i -jPunt 10. In de gedragslijn der Federa-
tie, tegenover het coll. contract, ia door
het Congres vastgehouden aan het ten vo-
rige Congrcsse ingenomen standpunt, om
nl. tegen het coll. conttatt met alle kracht
te blijven agiteeren. De meeste" aftbgen zijn 6f in actie öi gaan actie voeren,
zonder concessies aan da werkgêTtïs, hoe
dan ook.

In de rondvraag dringt de afd. denIlaagi
v. Dijk er bij da afgevaardigden op aam,
actiet te werken in den lande voor liet or-
ganiseeren der Borstelm.

Afd. Alkmaar, Mansink, vraagt bet Fed.
bestuur waarom het N.A.S.-beGtuur niet
door haar op het Congres i3uitgenoodigd.

v. Z. antwoord Mensink, dat hetFed. be-
stuur wel in overweging had genomen, om
de Besturen derLand. Federaties en Bon-
den, zoo ook het N.A S.-bestuur uit te
noodigen, maar zij dachj dit jaar nog niet
zoon blageur te moeten slaan, doch zul-
len er bij een volgend Congres wel toe
over gaan.

Nog werd een besluit genomen, om do
kosten van het Congres pond pomis ge-
wijs over de leden om te 6laan.

v. 7a. sluit to half vier den twoeden dag
het Congres, wat zeker een belangrijkfeit
voor do Federatie ia geweest.

Namens het Fed.-bestnur,
H. J. v. DONDEREN, Secr.

Verantwoording.
Ingekomen bij den Partij-penningmeester

4o kwartaal 1917:
Contributie: J. v. S. te A. 11,

afd. Krommenie i 1.82; Hilversum- f5.67;
Leiden f 16.25; Zwolle 17.83; Den Haag
1101; Adam f 14.83; Lochemf 13.78; Adam
f 14.88; Adam f18.60.
Fonds Propagandist: afd.Krom-

menie f 0.50; R'dam 110; Zwolle 13.60;
Adam f25; Groningen 15; Haag flO ;
Leiden 110; R'dam f 10; C-roiiingen 110;
Adam f25; Leiden 110; K'dam f 10; Haag
f 10; Haag f 10; Leiden 110; Wecep 12;
Adam f 25.

Storm Partijkas: J. v. S. f 1; afd.
Hilversum 15.50; aid. Leeuwarden 15;
Krommenie f5; G. E. te A. 13; afd. Gro-
nden f 33.50; Bussurn f 31.10; Adam
f 2*2.1»; Leiden 'f 41.85; Weesp f4; Almelo
f 1.50; R'dam 118.20; H&ag 115; Hilver-
sum 16.50; Adam f 23.20; Adam 118.95;
Purmerend f 10.60; Leiden 112; Gio»ingen
fl; X. to H. 150,

Garantiefonds Tiibune. AM-
Adam f 33.62; Hilversum 11; S. v.-d. H.
e A. f 10; P. S. te S. 12; P. 11. B. te
H. 120; J. R. te O. 13; I*l. N. to H.
tl; P. W. Z. le L. 15; W. C. v. O.
te N. 150; afd. Adam 140; aM. ïkorlem
fl; X. f 100; afd. Zwoile f3.50; R'dam
f3O; Weesp 16.75; Haarlem 13.75; Adam
130; Lochem 122.75; Ltóen 140.80; Leeu-
warden f'4; Leiden 130.30; R'dam 125;X.f 100; afd. Hêwlern 13.45; Adam 111; id.
.25; Jen P. R. to A. 120; afd. Adam
145;. Zwolle 16.50; X. 1100; altl. Adam
f7.50; J. W. te A.' f 0.50; M. C. v. W.
te B. f7.50; P. -A, J. to B. fl; 8. Vw
G. to H. f2.50; P. JI. B. le H. f 10;
M. N. te H. fl; P. W. Z. to L. 15;
N. J. C. S. te N. 11; G. K. te $.
f 0.50-, J. R. te O. 12; P. 8. te 8. 1 2;
M. f 120; afd. R'dam 135; Leiden 140.80;
Haarlem 13.45; Adam f3O.

D» Peimingm.
Laiags Nokstr. 33 Adam. J. C. CETON.

VervolgNieuwstijdingen.

AmsterdamschNieuws.

Knaap vermist.
Terugbrenging oi eventueel bericht wordt

verzoo ; s do ouders, w;;:'"
Zemblastr-aat 32 ge: aehte

s Roos, 14
geboren to Amsterdam, 1

dezer, to ome

laten ren daarin nie-t is teruggel

vaa fl&3 (5 l ten k f25, 4 idem
a- flO en 1 | k) , hetwelk uit do

snkast wordt vermist.
De knaap is middelmatig van g<

flink van postuur, heeft een eenigszins
stuurseh uiterlijk, vol aangezicht, blond
haar, blauwe oog.n cci is gekie.4 ia don-
kerblauwe trui, waaiove» grijs geruit $te je,
zonder overjas, bruine Maacheseer broek,
oude rijgschowaen en donkerbruine jockey-
pet.

De aanslag op het kruitpakhnis.
Do 9 A. J O. beleg', zooals uit de

adverleiitio in dit blad blijkt, ©en opeub.
vergadering, waar uiteen gezet zal wor-
den do dwaasheid van dc in de burger-

pers' gevitte beschuldigingen legenda
anarchistische - bewerking in -het algemeen
en te-gen genoemde vereeniging in het bij-
zonder, als zou die daad vooitg«Tloeid
zijn uit do door haar gemaakte propa-
ganda of zelfs de uiting zijn vou een
vooraf door de S. A. J. O. gemaakt
plan. *Allen hierheen. Ook de H.II. reporters
der bourgeosie-bladen en anderea, ulo door
vuile intriges en verdachtmakingen uitmun-
ten.

Bevordering en overwerk gemsenteambtenaren.
Voor de afd. Amsterdam vau den Al_.

Ned. Ambtcnnarsbond traden Dinsdagavond
in een ojienbare yergaderiagi in de Krooa"
op 3. van Gelderen en Audr. Sternheinl,

p: Bevorderj.n_ van
Gemeente-: c:l ,»A1 "eliaffing
van hot overwerk". Aanleiding tot dezo
vergaderin-? was liet verzoek kun den ge-
ineen!e er en
wetnouders, aa3i dc org om van
advies fftndë een stelsel
vau bevordering van gemeenteambtenaren,
en een re zoo moerolijk afschaffing
van het o.

Gevolgen der schrikbarande vervalsohingen.
Ven , bruik

van or . gezin
op do Lauriergracht tl jon-

s van 9 eu 10 jaap, overleden. De
jam v op het Wa-
tcrlooplein. Do van de beide - jon-

aanvankelijk ook o
beter.

Het potje me* j; d, ter *

dat andere leden van het gezin er
met méér vau zouden gebruiken, in da

acht geworpen, zoodat oi> het
oogenblik althans de samenstelling van do
jam niet kan worden _ nagegaan. "»-« man,
dio de vermoedelijk ondeugdelijkewaar ver-
kocht heeft is niet meer to vinden, on-
danks de nasporingen van de politie en
het marktwezen. Door de justitie zijn de
lijken van de beide knaapjes in beslag
genomen tot nader onderzoek.

Den goheeltn dag werd ook gevischt
naar het potjo dat in de gracht is ge-
worpen.

Een onbekende.
Bij Nieuwer-Amstel Js in den Amstel dra-

vende gevonden een 60-j;uig manspersoon, die
toen hij uit het water gehnaldwerd nog eenige
eenige uren leefde, doch stierf zonder inlich-
ting te hebben kunnen geven. Er was ook
geen eekele aanwijzing of naam op hem te
vinden.

De Volksstem.
.Do ledon worden eraan herinnerd, dat *a iï

deze week op Vrijdao; 8 Februari repetee-
ren in het Eeestgebouw „Tebbenkamp'-' ,
..wanonbtirgerstraat 9. Hefc Pestu-ur

GEMEENTE-ARBEIDSBEURS
Afd. voor mannen

Hoofd-Bureau BARNDESTEEG.6
Aanvragen door werkgevers tot de Beurs

gericht.
VOLWASSENEN: 9 instrumentma-

kers, 1 -colporteur, 1 coupeur, 4 scheeps-
mach. bankw., 1 voorslaander, 1 koper-
gieter, 1 metaalschaver 1 kruideniers-
bediende, 1 cartonnagewerk., 2 kleenn.,
1 metaalverg., 4 scheepsbankwerkers,
1 koperdraaier, 1 forceur, 1 metaal-,
boorder.

Gemengd Nieuws.
Geen rundvlceschrantesezeering.
Dö distributitcommiËSie uit do arJ

organisaties en coöperaties ie Arnhem, heeft
ctM- aanleiding .vaa een ver-zoek t
g«heclo rantsceneering van rundvleescb caa
v«t, van den minister van Landbouw be-
richt ontvangen, dat op do vleesch-1
TOOTEiec'ng voortdurend de aamdacht)
tlgd blijft.

Alvorens evenwel stappen te kunnen doen
ia de richting van distributie van rund?
Tl«£*ck, wenscht Z.Exc. in alle ge-
behandeling t»_, het wetsontwerp inzake
b»«cl_kbasrsi»ll_ag van levensmiddelen in de
Twe«do "Kaniar, af te "

Labonsterium voor voodingsmiddelen te Rooterdam.
Voor de keuriag der va

heeft de gemeente ccc» lal n, -waan
v6ór den odrW steeds do grootste ds.kfco
heorichto door bet onderzoeken dcck ,»;,>»-
middelen.
* G«d*.*reude daa ocrioa: is echter deze druk-te verdwenen, en wanneer men tegenwoor-
dig in dit »rel'U3iw komt, bemerkt maiï
niet--veel vaa _e'e o 2,
jumlk ca ande-e voadniKsmiddV.ea.

De autoriteiten zijn er zeker wel
OTerb'.tigcl, dat vaancci* mei aaei het- k
rsn ein», ek'eulijk zou-\
afkeiireu. Trouwe- d ak i-,
bliikt wei uit de bcüocmiatr va3>. den di-
recteur V-an biet labe- Dr. Lam,
al reeds eeeduxe.i.-
van het Gemept,'
'Het ,"- de.

Hoijer eu vau Mengelen r.
doj

linad insedieheid i m Dr. ]
»in beili iruxr te ze:
den. tiid bij
dan

Hebhen de beeren
he* 00?", die ondel or-
den ?

De commissie Levensmiddelen kan
echter dr. Lam orft-
mijiïie voor dc financiën j-ijn ook van oor-
deel, dut er peen tui om

riuda toestand te i&r
B. ca W. 7icb volkomen mee :.h>.

De heeren vinden het dus maar goed,
dat er zoo min moeeeiijk rj,
want zoo is on het. ooa'e^blik de beetmuulo
tcestaud.

Mebillane in Zwitserland te gen den binnenlandschen vijand.
De bondikanselarij maakte 1 Febr.

bekend, dal zij, met het oog op den
buiten- en binnenlandsche toe-
stand, het noodzakelijk acht, de grens-
troepen

(
te versterken met een reserve,

en dat 'zij op grond daarvan besloten
httft de.mobilisatie te gelasten van tic
12ds brigad* infanterie, en van continu
genten van het wapen der pioniers-
ea den telegraafdienst met ingang van
6 Febr.

Denzelfde» len Febr. is des morgens
mit allen spoed de bondsregeering te
Bern tot een buitengewone zitting
bijsengeroep«n ter bespreking van den
.dreigenden bir.nenlandsdien toestand".
Het Fransche landverraadproce.
Bij de 'voortelling vnn "t proc*s-Bo!o te.

Parijs' gaf Ac officier van justitie een
«chiidering vaa den lovansloop vaa den
beklaagde, waaruit o.a. blijkt, dat 8010
reads niet gevangenisstraf is gestraft en
bigamie heeft gepleegd. Tevens komen er
vortcliiilende. onwaarheden van don bekl,
aan het licht, met 'name, betreffende

a van vóór den aq_]
in zijn verbeelding schijnt te b
staan.

De Russische Revolutie.
Opheffing wan het privaathezit van grond.

Ie ho'oidcong]
ia- en

met

In het tan. Aclie

hebben -300 V,en ziying. Hierop*? «15»
gekozen 160 xrlfjowilti en IJS .r-3}*eil.i',i-i-
-najre soeiöiïJten \_\ uiteiaj lihlj*»

Mijnen tot staatseigendom verklaard
Petersburg, 7 Febr. (P. T. A.) Dc groot»

economische subcommissie van üm iiUacl van
Volkscommissarissen heeft alle ns_an in hei
Donetzbekfees, welke door de eijrasaKis ve:'«
laten zijn, tot Staatseigendom vtndaaid.

Tegen China ?
Londen, 7 Feb. (Reuters bijz. di»*st). Da

correspondent van de „Times" i» Petersburg
zegt dat de raad van vdlkseonMiiaißrliwen
het ;>!an overweegt on; ricn strijd ie begin-
aen tegen China, omdat dat weigert leven»»
middelen naar Rusland te laten «aan. Voor-
gesteld is om China lc revoluticsceren door
de autonome beweging iv de 'Zuiddlijl-a
provinciën tegen de ceutrnle rtgetring te
steunen. Met het doel zou een Russische
coir.iiiiss&.ris daatbeen worden aezü.-ulen out
een frevolutionaLr-socialistisChe citatie ia
veroorzake;'.

Strijd tusschen Maiedin en Alezejef.
Petersburg, 7 Feb. <P. T. A.» Hef Smalny-

instituut meldt: Tusschen Katetbi *« sene-
raal Alcxejcf is strijd uitgebroken. D» iMtotO
achtte krachtige actie leger, de Ma«i«iat»»:e«
niet alleen ja liet Doagtbléd, maar 4* geheel
Rusland noodzakelijk. Aangezien K«4mU« weet
dat de sympathieën van de arbaMtrakUiae
en kozakken zijn aan dc zijde djr owiima»
lislische beginselen, sprak hij zich uit voor
een minder onverzoenlijke houdinj.

Dientengevolge is generaal Alexejaf, na tea
leger van 80.000 man te hebteeu sames getrok-
ken, aan het hoofd van dcxc strijdmacht u>*
het Dongebied afgeaiarchterd.

Het Stnolnyiastituut heeft maatregaUn ge-
troffen ont te verntwen in w«l_« richting
Alexejefs ÏAger optrekt teneinde te leehtsr
tijd aan die beweging een einie te makea.

Nagekomen Adwerieniwin.

Oeainslaf efi Biet Mttèmkie-
degróï m. d. ÏSaaialemmei'-

l weg' e» de' S*c. Aïiarch.
JeMgsl-Qrganiieatï».

De S. A. J. O. beitst Vp^dag
8 Februari -a» «., SU uur een

iÉis Oprim ïeisiiifliig
in „CONC3ROM",

alwaar uiiesngezit zal worden de mee-
ning der S. A. J. O. over boT«ngenoem-
den aanslag.
Toegang ïö cent. Dsbat vt\J.

Het Bestuur.
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BERICHT.
fot het plaatsen van advertentiën in dit

!, met uitzondering van Amsterdam, ie
i gerechtigd da Maatschappij tot

Exploitatie van het Algendeen Advarteatla-
Bureui S. BAKKER Jz., te Amsterdam,
N.2. .Vooihaïgwal 250. Tel, Centrum 1754,
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De Stakingsbeweging in Groningen.
la a is dc actie e.hittere/; d

Blaagd. Ztodagniiddas: had een stampvolle]
■ergadeöng plaats van de aaugej o

biKanjsatifia bii 't Comité. Uaar weid
Bloten tot ecu manifestatie op Maands

s ■"■ 2 uur, vat* vrouwen en maan
die dan reed' bet werk konden en.
In enkele duizenden bewogen zich Maan-
da üddafj do betoogers door de straten*
Merkwaardigerwijze vertoonde zich
politie op dé» weg vaa de ;tia_ifcstauti
Men zou kunnen i, dal; nen onver-}
wacht verstaadig overwegen in do boofd
der autoriteiten bad post gevat. Pc go- I
bëuitoniseen van Diasdag hebben wei a, elcci'd.

Maandagavond barstensvolle zaeea, ge-
ruld met leden e.i vrouwen met ook gr<
'\ei mcdeiii georganiseerde».
Besloten verd do algemeene sta* ing yqojt j

Dinsdag af te kondigen ca 's middagß 2
weer te maaifesteereei op do wooto. j

Markt.
Dinsdag*, de dr.;kkc Groningsche markt- j

da,;-, lag het transportverkeer \<

stik geen „boerewagen" reed door de stad,
eoü's de veehandelaren konden geqn ma i
kü'fgeh om 't vee te drijven.

Dok uit ni-d- e;3-. si>tarenmakersï-
Heermakers-, tabu kers, bouwbedr
(taakten grooter ot' L
prooi; op eea 2 a 3000 maa. Do gro

■'s door do stad
ten 'op allerlei werken i en de

liders tor te bewegen.
Da suiker titen do stad e»

Sefclolten'i ■" ader.i stonden Btop,|
de melkinricMyig Btad en Lai
be2ioï3*ter3 vertrekken, de s De
Pioiier stop! - Uier -en daarenk
personen, ondanks de nu
tr- enover oen i
moderne kant. de 29de van do
kozeo. 't Spreekt vai moderne
Ore^iisatkö door do de G

we;* tegen d nfi en h
zeü&ekozeja taak van ki |

i vervulden. Ze wai
g«u ■ verraad te

iilen achter dc bi r.tf zij
Waïen Rokend in de beslissing Alsof -/.o
andars wel haddon vm.■-.
't Moet geaegd, dat tijer en daa» oi

«TOepjes modern geor; . :i zich a
Bloten, b.v. ,hfet perse
van Buikèrwerkfip in Helpmaa. Ook o.izo
paiti'ree cotea in dc mod<
orgaaisa Le en ::
secretaris van laatstgenoemde ca drie loo-
peis b i dc Coöperatie De Toekomst sloten .
zich Dinsdag of Woensdag bij ik stakkig
aan.

's Morgens had zieb Dinsda« do :-weer niet vertoond, maar toen bjfêk, hoc j
4 ket optreden van de staters was j

en zelfs de beweging dreigde over te s,ao*> :
na» i-' m dj ga
Briëk, toen moest er volgens do lieereen {
autoriteiten met gewe!d worden op etreden. "

E»n tic vaa ridatit i
(staat van h

meer dcvi ','> penoaen en tooa b.v. "
iek oa

, door al of

ver: l ezali-
keabendc. Overal dooi- de stad oitstoiedeö

-
ge- ;

ei»
:.iet

Jen.

dei avo
it-ie j

r:dll3C. uil

o <kr .

ie i de 121 gulden-* ■ ' ,»
het \ot

Mo,"'-

«gen... om
" *)

■„c-'te
ge-
oor

; op bevi'! vaa
ibrd op 't bi 't.v e op- |

ing met a o
breiding tot

!W< 'rtigals-
ddo zich zelfs met

isehön
dag pjesvaa j

3 fi 4 ue stad, elkaar steunende. cci po-
ggade anderen tot staking te

en daar viel nog ecu hakpart-j voor.
C'i'oi3iri.si-..n revolutionaire proletariaat

heeft afin .krachtige stem tegen de
ring ca uitpl

i.i zal ifl 't rcreolg z,\j:i plicht weten 'te

*) Soüdaten zgla hier niet ter -:■
Warinv." opgeroepen. Zeer erratig sviordt be-
weerd, dai Let ook nic was voor
do autoriteiten, do in do kazerne zich' be-
vindende arbeidersjongens voor clat; doei te

irceren.

FEUILLETON

OPSTANDIGEN.
Roman van FRIEDRICH SPIELHAGEN
70

zijn rok uit, wik-
kt 1 e aam hs&£ op zijn
schoot, oe, baar hoofdje tegen eijn

- -Zoo, zeide hij ge. zoo ligt zij
in gfi-

* karakter van
'-e;n aanzag:

koon u zeker eer. iveinSg gek
jr?

-, zeide deze, volatrel"Dat komt, o ,n dezelfde
rkeloos

Cbaaing dat komt ons zeer"i'-Jk voor; ca wat die goede men-, voor zeer wijsen verstandig houden, dat schijnt onsdik-
-3 fabuleus. Zoo zultgil b.v. het zeker wel gelooven, als Deu'ud mij in mijn leven reedsjen derden- male is ontmoet, en dat ik zoo

ovig ben, in deze drievoudige ont-
i louter

ook in 't algemeenBet WaUenstein van meening ben, dat er
E«en tr staat.-- Waar en wanneer meent gij Czika toieo?- De eerste maal vier jaar geleden, lo

. met een paar \ eEngelsche v_i< ,"■< -_ paard.Toen wij in ■ .-. hoek omkwamen,
staat daar I - een
uroote, donwere, schitterend* — ca"Jef de mij oï,>.Daar ik in cc
*6kl v ilc er , ", op. Maartoen Wjj l(. :l „aa, honderd pas verderflWedei , die verschijningplotseling mijn gemoed als een ' spiaan. Ik kan de gewaaxwoitoen geheet vervulde, niet en.'Hot
Vl-S i e>f ik, door i , hul-
pclooze kind onverschillig , rijden,
eea gi id begaan, dio mij tot deu
grootsten ellendeling 'maakte. ■ Ik' ■

**raS, rende als '"waanzinnig weder naaidie plek, maar liet kind tb■Ik riep luid, steeg* aï,, doorzocht de bij-
gelegen bosejkages, mijn ï-.
mij, o&ohoon zij over mijn id, zoo
alszij het noemden, lacl
geefs. .— Do tweede maal zag ik liet kind in
Egypte. Het is nu juist twee"
Wij, dat wil zeggen, eea kl
vaa Nijlvawders, ■ ver-
eenigd had d op ezels door o
we en -kromme straten van
eon open deur, waarde
op den stillen schaduwrijk
moskee, stond in' een nis van den muur
een kind, onder dan ■ dc k . Hyde-
park,' en jonger dan Czika.
in mijn armen slaapt,
bruine' kind met donkor zwarte lokken en
dio eohittorende g&zeflenoogcn. Nog ee-ps

«tak het d«n voortüjgaanden
.: 'c«, en uitte di i ie men

overal ju verneem!
Howadji, .«Cjb aalmoes, o, 1 : \ Ui
zag hei kiud
verdwemn, r. -was 'm die wanhopi-
ge stemming, dio mij meermalen overkomt,
wmtUi ik ooren en oogen
en toeti ïiieis hooi nccïi zie. Tr,
hoek tm rn een .
gevoelde ik diezelfde gew..
vroeger in Hydo-park; ik spring vazi mijn
ezel af. loop vent ik kan, naar de
terug. - De nis was ledig Do deur naar
den tuin der moskee stond, zooaJs ik zei-
de open, aan do andere zijde had de tuin
nog. een deur, imin gesloten was
eu uitkwam op een der hoofdstraten, waar
op dit uur van den dag - de avond be-
gon fe vallen -- menschen, i en

"oorzaakten. liet
kind was en ge-
stemd keerdo ik nn*r mijn gezelschap-to*
rug, . die mijn haei

uard, door mij eenvoudig to houden
voor i ,-n vsn
wa&nzit:. — Gelooü gelijk-

üoor mij 't eerst in de

mij nu hier ia- - En al

ia - antwoordde Oswald, voor u
hat hetzelfde.' kind zijn. Ik geloof aan den
Woieldgeest, den eeuwig Onveranderlijke,

die verborgen is acht, i
derende dingen; ik geloof, dat die.
rik,
'zingend . ten hemel stijgt, "

" naar i i jeugd in
verrukking opzag, totdat hij voor mijn
blikkea in lauwen hemel . .rdwcncn

ik geloof dat alle helden, br<
> a dat ieder die naast»

is, dien \ m moeten lief-
hebben, zooals do rede eu ons harl m«t
even krach* ij-ren aaudre.
Of dit hetzelfde ki/id is, waarnaar gi.i reeiis
tweemaal to vergesfs zocht - dit is d»
vraag niet; de zaak is dezo, dat g
getracht het wed<r te wijl do stem
van het beklagenswaardig, verlaten schep-
sel telkens door het m< . waar-
mede gij met voordacht uw boezem bo-

tot uw hart doordrong. .. Vergeel
aam iemand, die door u in ondervinding!
en gesstverEK. , ver wordl ovssr-,
trofiea, ih irtoe hij zioh
slechts gerechti de hoog-
achting, dio hij 1,- wil, voor
u koestert Vi nogditbl]
te voffien! Wanneer : iten Koud-,
dit kind uw liefde io - dat zou. j
voor u van m een koet- j
baarder. rij de wonderlaoip
van Aladin. 1 ord van
Wolfram von I do liefde
is overal, dit betee-

lieide is,
daar is de lic) geur die?blauwe bloem, . roeken hebt;
het is die ge-ar. die
ïervulti en in olk w«en, dat gij van gon»

schcr hario lief hel.'
■eng

to vergeefs z>
Een

speelde om do lippen

- liaar zoo lost gij hel
e hij z.a

voorwaarde,
moeten 1
genezen, welke < hel

dü voorwaarde 1
veirvullen. Want wie
geneele hart beminnen: "v
vermoeid en
kiachi, noch den
zün voor een ware, en. "W

niet onhoudti niet met, voor zij elke ge-
dach) onzen g<
ons har.. ''e'

ren tot haar eigondom h- i Zoo
gij nog
zijt voor
lk u ST-
halen, wat ik Vroeger

.{even ne.ar di» blauw
keu.
bloeit, voor don gelu

a hart kaa ;

- Doch, daar zijn wij
aibfr

h te kunnen vckom
kind, dat nog eer uw Ldan ..

Laatste Oorlogsnieuws.
Het transportschip „Toscania" met

Amerikaansche troepen is getorpedeerd;
Van de 2397 opvarenden zijn er ver-
moedelijk 210 verdronken.

De Amerikaansche minister van Oor-
log bevestigde nogmaals in de vergade-
ring van de militaire staatscommissie,
dat de Vereenigde Staten in den loop
van 1918 een millioen man naar het
front zouden vervoeren en dat de daar-
voor benoodigde schepen verzorgd wa-
ren.

De Amerikaansche minister van Ma-
rine heeft verklaard, dat de Entente
thans den noodigen voorsprong heeft
op de duikboot-actie.

De Vredesonderhandelingen.

Precies geraden.

In het ■ -i;o Huis van

houden, w&Sria hij dun Bolsjewikii
dat zij de vredes(___erh

g schuiven om «.
uit to lokken.

De Duitsche imperialisten ontevreden, omdst derevolationatren zich niet latenbedriegen.
Berii br. Onder, het opschrift „De

nieuwe phase in de onderhandelingen"
„chiijft de redactie vau do „JNöïdJ.' Allg-

." het volgende:
Met a ivVach-

ting ziet het volk het ti-jT-raiten
dt-r^Oi-eiii'Ciï!:^.-. dooi enz*- dipdojna-
ten tegemoet, dio Trotzky tct mi toe me-t
iü-t groots»» geduld zooveel
tegemoet gïkowcn om den Russen gelfgcii'
heid te gevtii ..reek- van
ïocning eu o e

■. an eea compromis to» een voor bei
den bevr«_ii'g*_de opiex»£-; Ug j0 kosi.en. Tot
uu too is uit onderharidelingea en uit den
daarmede, gepaard -diogramuieu ni <u_sen
tieze ü lu-b-
-ht'i». Warjücci

-y thans hectt ge-
seind,
iijageii

Eet o
pastij

:■ een e
naar i

Do 1., I jrj
Duits-
ky's

overgroote -i het i-

Buitenland.
Zweden en Finland.

In Zweden wint de beweging der
activisten ten gunste van een ingrijpen
in 'Finland veld.

Duitsche aatie in de Enlante-landen
Do Petit ;;"".

, p*!it«cf-.laiid doln do bran-
■ den, sabotage

Een geheim document van Michnelis
Petit Jouraat" rt eon ge-

en
dat bet iv de bedo
ontncr * 3i o t ton i:o.3lo san ..
schadeloos ie stellen.

Amerika en Japan eenegezind (?)
in hot AmerikaanÊCtte Huis van

vaardigden werd K&tflèns den minister *vaji
: c e /alvca meegedeeld, dat a'ie

;e:i Amerika ei Japa.3l
i en.

De regubliek Donau-deita.
Aan de „Rojenini Izwestic';, act orgaan

van het B erie van Oor-
lc;;, wordt, vol ■ ielegram uil
aan-de Voss. Zeit", uit Babadagbericht,

itionairen zich bcb-
ben meester gemaakt' van do in do haven
van Kilia jie.so.de £e,;open eu deDonau-

ltehben geproclameerd.!
r van do Russische Donau-

"zo'i bebben verjdaard, dat (

met allo middelea tegea een bezet-
ting van Bessarabiö door de Boemenen

erdedigen ca dat de Donau-vloofc ge-
reed is om tegen do Boomer.ea op te tre-
den..

Mobilisatie togen den binnenlandschen vijand.
" wij reeds meldden, üijn in Zwft-

-1 troepen opgeroepen „in ver-
met do buiten- en bi;, -he po-

lurtenissen". Veel cavalerie, veelmitrailleurs, eu een sterke afdeeling der
werden op het kruispunt Aarau

om in kritieke oogenblik-ken naar do groote steden Zürich, Baselén Bern gezonden te kunnen worden.
De i,Hbld."-corr. te Bern schrijft;
Do maatregel is i daar-

is den ontevredenen ook ccci nieuw
lent tot ■ n draklonkeer van alle zijden uit het roode

ischen oorlog tegen - lers. te
-ven wordt, v; -en van

i'*5 fi! ,i uit ge-
tani, 0m....

Do binnenlauidsehe toe. iZwit-

erzet in
■vel \
burgerlijke diei
seharpe, aoüe üftartegon v,

revolutionairen waars

Een hartig wetsentwerp.
De miai.ter van Landbouw deelde in deavondvergadering der Tweede Kamer mede,

dat et* wetsontwerp betreffende de zoutont-£ii»i»g naar den Raad van State is verzonden.
Weg met de burger disaetplichtwet !

(D.) Kkt alleen is he: don onderdruk-
£eaoej(, ons uit to he,.

slavernij -nii
_

ook uog
door de burg. j_ ie v.
Over de _ gevolgen «plicht

door
s w-at

e--■er gezs^d - zoo ouder
sersche

even Wijzen op het 1 vol-
gens " esn berkr , - de ra .
gecrkiS" in Zwitserland - t ':r.-,£#cechriktdoor het verzet e Jcers aldaar -er iiitt to» over om dol
dienetpliehJ do,- , oa. Zo >arbeid
(a)eh«t)s voorloopii

"

van ,

Wederland en de wersidhongersnood.
to Doi-dr;

'

zoekt

'. .jn er '
a.s. vold .-
brood,
teu ar?

b. Zirn of worden vito pi
regelen gen.men opi door ei

an eigen

De regepring beschermt denkettinghandel.
Het is I

hoogd
De r-
gende:

De koffiovoorraad hier' te .
le 130.000 balen Java Robusta kofiie te
_*an onteigenen, v. -eu op-
seslagta, met .sent naar ï>ulaad.

Vóór 10\Maart 1917' is ■ .-door
o ga-

rant» dat zo meefct worden ultgeh-oeTd,

waardoor importeurs f 1 tot 1 1.2ó per
K.G. voor do kofiie ontvingen. Na d</e'n
datum verviel dio z.g. zedelijke waï
on daaido dezo koffie tol circa oO r-1 't.
por halve K.G. Dc import*
het gold verdiend eu do „kettingtaodeF'
zou' het verlies van circa f 7.ÜÖ0.00Ó lij-
den. De raadt r heo-
ben het schijnbaar echter beter geacht, om

er to advle.-. ren aile ovcatucelf
verliezen op Int en.

De prijs voor do onteigende kofiie ls
door do kpffie-controlès-comm eixeerd
op G 5cent en dit gat het jjprliss van cir-
ca 7 niiliiocü.

Ton c'.ndo nu deze ooric
voor dit verlies, dat
een klein gedeelte ide oorlogs-
winst door hen gemaal-:., te moet
iedereen in deze zeer n 20
coat meer betalein yoor zijn koffie.
En wanneer wij er i, elft juist
het „volk" in " veel reioer koe-
lie drinkt dan do m, dankun-
nen wij dezer eraeten
van de regeering
uitgedrukt uiot anders dan zier eenzijdig
noemen.

ZAANSTREEK.
(V.) Het P.A.S. gavonttoen

goed geslaagde vergadering in Ons Huis fe
Zaandam eu op D md in de Jon-
ge Prins te Wormerveer. Op beida
de-ringen zette .ich. K
waarvoor do stalei.. : begonnen
en releveerde boe de S.D.A.P. en N.V.V.'
steeds elke se; a voor de
eisch van uitvoervei
(Ue 1 . rolle loon
werk ie: dc verga,
deriag oiu hem nu . tojgevcn''

rg. te ver-
i en dan met de daad te

len. , 'De i
: ting.

Ceten vervolgd ?
t men 01

- Van

Sanhed * Ea
„de Man van Smarten"'

.
onder het volk."

Aan de:een smaad img ontkomt men
nooit, zoo dikwijls me retout voor
wat verdruk' o', v .t do hand
op to hefien t in kerk
oi skaat."

(Aldus Dr. 'A. Kuypèr, .
in zijn Program" blz. 733

drie ;i
verdruk» c .e-d-ersr" ca
Heerensoci c .s. r.i.in in con-
flict gekomen mot ..-■ beops"?
Geeu enkt .. ve-or
u boekdeelen! Dat
hebbers getapt, omd»t v.a eiouden
eu rm m de ka
Dat goedje i% mei
heeft zelfs een kicrrecLi js ruilhax.-
del gedreven, om het i

voor to zetten! ■

moet revolutionair ziju.
Ploertigs Misdadigheidl

en beide

de „Tri

" r en in
i

■

ealevin^, -.
en bij

er es. I !

.

de „Tribune" is:
B.D.A. . xug

"

omgaat. E It do ar-
oeld on . Do a_-

; dit niet la
.ma-telegrammen en -niolies der S.D.

AP., wordt alles neet den
Slecht brood, duur ".

geen rijst, ho dure
eieren, dure kleeding duro

Stof, dure
(.)<__ meneer

met .vrouw en eenige

noodig aMeen voer uw bovenkleeren.

1 Nog blijft het grootste deel van hel vol!:,"
dat vroeger dooi* allerlei schoone
onder „geaegenJte" Leiding is gebrach
zich storen aan enkele politieke chëfje#»*
dio zoo galant met andere pajiijen (!}«<
halve do revolutionaire)
in hun eigen voordeel, doch ten koste der
massa! Toch zal die massa dat spoediger
begrijpen, dan die ehefjos vermoede^, want
do honger is een hardhandige leermeester.;

Bovendien voelen Jo arbeiders ook op an-
d-ere manieren de bedriegerij dor S.D.A.P.
Vroeger lieten de leider sta-
ken voer de erkenning der o. -. ol
voor een paar kwartjes lc r i-i
do zeven de.gen. En nog ;

do Eer-
r Je gi zou ver-

werpen. Do .jeiders"' stemden -lor1,
i do oorlogsbegrooting (voor 1914) ei»

in een soei'. nboekja
vinden wij een opwekking als: „Bi
laat oi:s me sloor, «de *

"nen neergesmeten", Ko»t broeders,
kt dit incrjrdbcdrijiI.

Zoo zouden wij u nog 5 interes-
sante „uitdrukkingen der S.D.A.P. kun-
nen voorzetter daden, Lo maar!

Do S.D.A.P. gaal nu meehelpen, om mH»
hoenen te voteeren voor kanon eo sal
Dienstwei zij zcowat gek!
Het leger gaat zij nu moe helpen uitbrei-
den!

Arbeiders in de S.D.A.P., hoe Ung moet
die rottoestand e.l worden)
Moet gij er do dure van zijn, omdat my
„leider*" misgerekend hebben?

Ingezonden.
Tn do- „Tribune' van 2 Februari komt

van Zeijtveld i be-
richt in' .. 'in on-
ze leden i niet i

deel *e neme .
krs in den rag

aanvallen".
We rken dat

3 volg op onze k-ie*iVerged9-
--

dit o, i had op St i, zou
hij I i dat het onde»

lering is genooeea
d.

Van ..i voorheen lid was var
de ni(xk-r3ie vatl^eweging efciiijnt no.
meening te zijn <is: .xen de I
tea nemen moeten en liefst in een ancte-

t?n. Dit nu ia
bij ons niet het geval; bij ons be^
de leden en v i" 1*
da richting zooils hij graag wil mag (te
nog voer heen g-..-. '^ng zija. vooi
groote woerden*- oas aacleiding kunn<

te profcstccron — dc-c}
\fo ir. te doen.

G. \ \G3

Ninderen door levenamiddelveralzchers vermoord.
Verleden week heb ik do onvoorzichtig

heid begaan op het Waterioopleiu een potje
jam to kooüen, om ml..
op 1. « nadat

-
■ _eun z;.

d o (,

ge*

!
m ca al pro

110. D»

Bienstweigerleg.

en fe-.

op

zo b 3
ste ko

i

dio m<
kun-

nen niet eserceel
rd wordt; zj

hel mi
to we

zou bii . rt dit de

Hil < A. H..

(Wordt i/crvoic«.l
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De Russische Revolutie.
Rusland en Oekraine.

«.petersburg, G Febr; De Bolsjewiki z'-jn
len 2t)en linnangeko-
(_?n.
.Het centrale uitvoerende comité van de
tJekra.inisclio sovjete is tot Loodste a;toei-
leit in Oekraino verklaard.
i Er is overeenstemming bereikt omtrentVen federaal verbond met Rusland en vol-
ledige eenheid inzake buiten- ca binncn-
land^cho iakcu.

Rusland en Finland.
- theogor Beknnaun somt nit SJtocühohn
Han de „Voss. Zeit!*. „Vau de Fiasche
f wordt ra

Df*.f*lnv-ro.-C9rin^ den burgeroorlog in 3-T 1-

Jand -okt, maar bink-
baar vnn e-u e i» hem to «tan leden. Gis-
teren i'eeft n.l. de Russische volkscommis-
j_aris vaa bot oorLogsweaen, PoJwoiski, eea
jpeheJm rop-fpehrijveu gericht aan alle" in
Finland werkende R-wsiache aoedatencomi-
tó's. waarin de- Russische troepen in
land word -Doord „riek le keeren
'tesren de .HigerT-ike infantorio-korpwn en
«o pinsche roode Garde in baron slv.jd
[teffea do bourgeoisie te «tonnen."
f Volgens een gerucht «it Petersburg 7»i
JTrotek-T vaa Brest-Litowik uit aan net ctf-
!o -o van völksccramissariasen hebben vonr-

-1 dc nieuwe Finsche diplomatieke
grectescnwoordiiiitti? als sajntle f ,me» meer
in overeenstemming met de t'ci'clijko toe-
"taiujen" haar exequatur to ontnemenca
baar, ego noodig, over de grena te wttea.
t O* ■Hor do Roode üartto fe réterrourg
borden met £oedkci'rm. nn do Smolnr-
iommis^arissen manschappen nanceworvon
Voo*- den "oorlog cm voor een coepi Roode
Karde, dat naar Pi-land zal woeden ge-
fcónden.

De berichten over Finland zeer overdreven.
; De gezant der To'sjewiki ia Deoemar-
\on, de vroegere zne-oft'ici«r Garine, is te
Kopenliaïcn gearriveerd, Iv eea inter-
view verklaarde hü, dat 'fl.; Berichte» over
bet optreden der Bo'siewKki in Fi-ilaid zeör
.verdreven en meestal te llaparanda ge-
fabriceerd waren.

Een proces tegen Krylenko's chef
van den staf.

CntPeteraburg oeint Reuter : Dezer dagen
tüsiat het proces tegen „luitcaant"
bchncur, \'ro"ger chel van de-i -stat' van
'Kr/lenko. Schnemr zal voor de roTolutio-
'ji'aire rechtbank terecht staan, bescKild'igd
*dat hii. toen bii in ls»10 zich ia het b'.ü-
tenland bevend, bctrekkincea aanknoop e
feiet het Russische departement van politie,
■fii; bood ziju diensten aan als a^eeit-provo-
cateur. Deze betrekkingen dunde 5 maan-
-800» totdat hél departement vaa politie
jen zijn agenten in het; buitenband hem Los-
iliateu. omdat hü bun geen vertrouwen in-
boeremde. Htj wordt vorder be.-r-cb-ildigd,
lat Ui : ..hoewel schandelijk bevlekt door
feijn misdadige connectie met 'ot d
Inent van politie, o^zetreden is als uit-
voerder van belauSTiiko maatregelen van
'do Sovjet-oveiWedon, wolfee hij aldus wil-
lens ei wetens compromitteerde."

De Bolsjewiki en degeestelijkheid.
Berlijn, 6 Febr. (P.T.A.) De patriarch

ïiijhon heeft in Moskauer bladen een her-
derlijk schrijven gepubliceerd, war.rin hij
alle celoovigen a?_.s;)oort, K.ch te *
ton to^en de bolsjewiki, die het orthodoxo
golsof bestrijden, ca waarin hij aan het
b'ck de bolsjewiki vervloekt * ,

Het Smoluy» Instituut deelde aan Ac mon-
nik)» van het Alexander Newsla-kl
tóede, dat het de op morgen vastge
processie, om te protesteeffen tegen dc be-
aetting van het klooster, verbiedt.

AvDndl>!;iu>u melden, dat Let Smolny-In-
etitui't i een nota eafl publiceeren ,
waarin wordt verklaard, dat van hetgeen
in het klooster i-i gebeurd, gebruik wordt
ge?.n_akt om da godsdienstige gevoelens van
h?t volk op te eetten tegen de maximalis-
ten. „Het Sraolny-instituut ia niet "voorne-
mens de uitoefening Tan godsdienstige han-
delingen te verhinderen, msar het wil aan
liet volk teruggeven, wat de popenhet se-
dert eeuwen . o'é'tuomcn hebben."

De burgeroorlog in Finland.
II»t Petersb. Telegr. Agonisohap ver-

Ticeeiu: Dr? generaio staf te Wiborg heeft
de mtdedeeling ontvangen, dat de generale
stü_ der Witte Garde zich te Karbialo be-
vindt. Afdeelingen van de revolutionaire
Finsohe troepen zijn aan land gezet.. Zij
hebben ft-s aanvoerders der burgerlijke troe-
»cn c 1 gevangengenomen.

Vergaderingen.
AANKONDIGINGEN.

S.D.P. Afd. HEERLEN Huish. vorgad.
Vderc, ■ Zondag ln do maand, bij
\d*>if Lauer, Sittarderweg ...
ROTTERDAM, B..'D. P. pn_jhtfuaeT}jko

ici-gt-r. 'C 9 Febr., 'e avond; 8
uui-, lokaal Bötereïoofc 90.

1. is .omen shikken; 3.
Ycrki' ?re.-J ;4. Verkiczin? ni>-
vaeirdii.de Demonstratief Co*i£ro:i K. S. C;
6. liondvr;-

Zaansch Agitatie-Comité tegen den Oorlog.
Aan da Zaandammers. Detdc jelui er al-

len aan, kameraden, dat B. Lansink: Jr.
Zondag 10 Februari 's morgens hali elf iv
Se bovenhaal van On.s Huis bet onderw.
„De beteekenis der Wet op den Burger-
lijken Dienstplicht" behandelt? Laat 'taan

i sstelling nu niet ontbroken, en komt
als een man ter vergadering.

VERSLAGEN
AMSTERDAM. Woe-nsdaga-vtond vergader-

de de a/d. huishoudolijirC Nadat het een en
ander ovor do staking was meegedeeld on

ken werd het verkie^ings-congres van
a.s. Zondsg behandeld. Bij stcmn-.iu_ vrerd
uitgemaakt dat ■ men neet do adviezen van
het rartijbestaur omtrent «en zestal kan»
' i op do in te leveren lijst en om-

Wijnkoop als no. 1 op de lijst mede-
Daar eon lid tegen 11 uur een in-

cident veroorzaakte r_oe*i iè aïva&rüe^ing
naar hot congres aan het Bestuur ovorge-

Saton vroriion. Hot bestuur besloot reeds de
i afgevaardigden van het vorige buitenge-
jtroc-r; congres te herbenoemen.. Aan de af-
gevaardigden werden door Ce vergadering

;o opdrachten gegeven omtrent
. 3cl6s--ahede(

Hot WolK-bureau weet het anders. ■ liet
seint: In een telegram asn „Dageas Ny-
hefer*' feit Haiparanda- wordt gemeld, dat
de Ecode Garde in Finland n» be neder-
laag bij Uleaborg op Kemi tern^irekt. /.ij
voerden daar cm waar schrikbewind. —wogen werden afgesloten en e
die van b e d« stad kwam, werd
gevangengenomen. Bijna de geheele bevol-
king werd uit de atad verwijderd.

soldaten vnn do Roodo Garde plun-
derden de winkels en Polo wreed-
heden. Eea koopman werd in tegenwoor-

i van ei heten, Een-
zelfde lot onderging de statiocseKaf.

Binnenland.
De „persvrijhid.”

De korporaal De Jong, thans in de
provoost te "lllrdsrwijk, al? yerdacit
van het schrijven van ï.anditormnotiues
in „flet Volk", ia naar bet veldleger
overgeplaatst mi gedurende drie intuin-
den van de officiersopleiding geschorst.

Het Goudsche vluchtkampschandaal

De Haagsehe redacteur vaa „Het
Volk" verneemt, dat de heer IJssel do
Schepper vnn de gnijgroecmaatschappij
to Gouda op do Witte Sociëteit in Den
Haag is gedebsllotecrd.

Snufjes uit den beerput.
In oen Woensdagmiddag te Groningen ge-

houden protestvergadering van de Vereen,
van Yoehasdalaren en Exporteurs werd
door onderscheidene leden geprotesteerd to-
gen de verdeeli»? van den uitvoer vam-het
ve* naar Duitschland. In hoofdzaak werd
critiek geleverd o;> den bondsvoorzitter, den
heor I. Turksma, uit Leeuwarden,, die vol-
gens de meaning van sommige leden in
ziin hoedanigheid als lid von de Rundvee-
vOTceniging zijn ogen belang gesteld hoeft
boven dat vsn den Nederl. Ron-l van Vee-
handelaren en met namo zichzelf en eenige

aden '--voorrecht zon hebben. Na
debat werd een motie aangenomen, waarin
aan het hoofdbestuur van den Ned. Boml
van Veehandelaren wordt verzocht om oli
vertegenwoordigers van dien boid In de
Uunavecvereeniging zitting to doen nomen,
veehandelaren, wiens naam op geen export-
lijst voorkomt en dio geheel ca al onpar-
tijdig zullen moeten rijm

Waar de peulvruchten blijven.
Naar de Haagsehe Corr. van de Te.l."

vernoemt, wofden op 't oogenblik peul-
vruchten met rakken en zakken vol we g-
gegooid.

In de stalling van Amsterdam liggen
honderden eakkeii peulvruchten vaa een
vroegeren oogst, die reeds iv 1913 door
dea lioofdintendant zijn afgok o u r d

#
voor

do consumptie. Deze. voorraad werd inder-
tijd in do stelling gedeponeerd ca beeft
daar nu reeds tivco eu een lialf jaar ge-
logen in do vesmea". Men kan zich dus
voorstellen, hoe do kwaliteit er va_ op
hot oogenblik is. Wat nog eenigszins bruik-
baar is, wordt uitgeaoeht; 'maar de re-t
gooit men eenvoudig weg.

Het mooiste ie, dat deze zakken peul-
vruchten all» door bet rijk moeten wór-
den betaald, en wel tegen den prijs van
«48 & f5l p*r sak. En dit is niet hot

BchaJTe dit moet. er ook
huur en rent» voor worden bctaa'.d.

AMSTERDAM.
Opgelet.

lolegeorden-vergadering op Vrijdag-
avond a.s. half negen, bure. P.A.S.', Ro-
zengracht 104.

Tl. Rev. Soc. Co;

Middagconcert.
Op Zondag 17 Maart geven do kinderen

vin de Ontspaoningsschool De Hoop der
Toekomst' oen middag-concert in het feest
gobouw' Bellevue, onder leiding van den

D. Stevens, met medewerking van so-
listen.
Geen bonboekjes maarbroodkaarten

In ons no. van Woonsdag vermeldden wij
do uitgifte va* eon nieuwe serie brood-
kaarten, ln hrt opschrift stond ectóer fout-
tief boc.boekjee.' Dit moot zijn: brood-
kaarten. " "Samenwerking.

Git-ren werd bericht, dat de Alg. Bond
van Losso Rijk; werklieden aan het N.V.
V., N.A.S-, N.N.V.V., A.81!., P.A.S- to
Amsterdsjn, he* salariscomitó van overh.-
porsoncel, aangesloten bij het N.V.V. Aa
den Fed. Bond van Gameenleworklieden,
uitgenoodigd heeft lot een gemeenschappe-
lijke vergadering inzake actie voor bct^ro
tavonsmiddeien-roorrziening.

Naar het bestuur vanden Bond van Los-
se Rijkswcrklieflen mededeelt, is het Chr.
Nat. Vakverbond voor deze samenwerking
niot ukgeoOoSigd, omdat bij het eerete
verzoek tot de besturen van de Ned. Vak-
centrale voor -een gemeenschappelijkeactie,
door Let bestuur van het Chr. Nat. Vak-
verbond to kennen werd gegeven, dat het
reed 3 samenwerking inzake een actie voor
een betere levecsmiddc'.envoorzicuing had
vorkregen met do R.K. organisaties en dat
de Alg. P;ond v;in Losse Rijkpwcrkl
maar moest trachten de Linksen» partijen
voor dit doel tot eikaar to brengen.

Henni Meyer
 

Overleden te- Amsterdam, in den loeftyd
van 48 jaar. Hetui Meijer, bekend figuur
i;ir: de A.N.D.Ii. en ais leerling*-, la'ei'
ala looucommissari. velu .jaren bestuurslid
van dien Bond.
ROTTERDAM.

Een leugen recht gezet.
Een modern georganiseerd arbeider schrijf*,

ons: liet politieblad van ch> Blaak deelt
mede, als tegenspraak op be!geen Lansink
in do vergadering van Dinsdag G dezer :n
liet Verkooplokaal zeide, dat het personeel
der fa. Rutgers niet gestaakt zou hebben.

De zaak i 3 echter zco: Het personeel
befr.9-irde het, dat het bestuur ODzc-r mo-
derne organisatie njet met liet Rev- Soc.
Coin. den. rechtmatigen strijd nanvaardde
tegen de kapitalistische klasse. Echter uit
sympathie voor de staking besloot het per-
soneel eenparig, modern soowel christelijk
georganiseerden, Let werk neer to leggen
om do vergadering bij te -wonen.

Na do vergadering iverd hot verk woer
hervat.

De Eottcrdamaelie .arbeiders knnnen hier-
uit zien op Tvolke wijze hun belangen door
dat blad behartigd ivorden.

Arbeiders; boycot het „Rott- Nieuvsbi."

Protesmotie Chr. arbeiders.
De afd. R'dam van deu Chr. Bond van

Prot. Post-, Telegraaf- en Telefooriperso-
ncel, hoeft op oen vergadering waar do

leling der rost-begrooting in de Twee-
do lüimer i- besproken, haar scherpe af-
keuring uügesproken over de houding dor
Rechtseha Kamerleden bij deze behandeling
en dio van dea duurtsieeslag.

Er werd een motie aangenomen, waarin
het P.R. wordt opgedr»gen', in overleg mcd
t-jstoer-en togen het optraden vaa dezo Ka-

ar. Nat. Vakverbond en de geheele
Chr. Arbeidersbeweging krachtig to pro-
roerleden.

Do moti» werd gezonden aan do Chr
Kamcrclubs en aa.u het C. N. V.

DEN HAAG.
Ter navolging.

(O.)/ Gisteren -werd aan de bonwerij in
Reinkenstra-at de arbeid neergelegd door
een 'ÏO-tal werklieden, als protest tegen hot
ontslag van 4 stucadoors, die de beido
vorigo dagen aan de staking hadden deel-
genomen.

Woningnood.
(O.) Do Maatsch. „Nationaal Grondbe-
zit" gaat maar steeds voort, liecto rijen
nieuwe huizen aan te koopen voor huig-
vesting van Eng. officieren, terwijl do
burgerij net angst en vrcezo de komende
maanden tegemoet gaat, niet wetende waar
terecht to nullen- komen. lederen avond
looft men belooningen uit, voor tiet be-
zorgen van een vrij komende étage; wel
een bewijs, hoe erg het met do 'huisves-
ting gestold is.

Eén lichtpuntje blijft er nog aan den
donkoren hcme.il' N.l. liet verbod van uit-
zetting. Maar do Huurcommissie-Wct, dia
voor 90 % geen ' effect heelt, voorspelt
weinig goeds. Vooral waar 11. en W. aau
den Haagschen Uaad een voorstel moeten
hehlwn voorgelegd, om een 10-tal hulzen to

ontruimen; niet goed-, dan kwaad-
schiks. Eon fraai voorbeeld, voorwaar!

Intusschen v.efd. tor bescherming vau
huurdersbelangc-.;i,. een vereeniging opge-
richt, waarvan bot .-eeerertariaat gevestigt is
Ligustestrant 4, bij dea heer W. F. Kluit-
maan.

Gemeenteraad.
(O.) In do j.l. Maandag gehouden

zitting van do eeqiloitatic van den
schouwburg aan de orde. Het laat zich
aanzien dat do Gemeente zelf do exploi-
tatie in den komenden winter ter hand
zal nemen.

Verder interpellatie van do> S.D AF-
er Hugenholtz over den Tièeschnood,
waarop B. en W. werden uitgenei »dfgd
in v-olgcnde vergadering preadvies uil u>
brongen. Indien dez3 vertegenwoorcM.w
van de arbeiderspartij wat dichterbii de
arbeiders van de bourgeoisie sto il, was
hij al een half jaar en eerder daarmee
aangekomen. liet prolo:ir'aat west piet
e:-ns meer hoe vleeseh er wel lüt ziet,
laat slaan lioe het _mae.kt.

De lieer v. d- Dit drong in dit ver
band aan op ruimere vischvoorz/e. ing

ALKMAAR.
Do onafh. georganiseerden kwamen Za-

terdagavond oj) initiatief vin het P.A.J3.
om ten opzichte van de staking hun

houding te bepalen. Lansing Jr. deed rco-
'ügen .omtrent de ; in Am-

sterdam en betoogde de vrénschelijkheidom
dezo botvcging ook in de provincie over te
brengen.

Hoewel do onafh. organisaties in Alk-
maar zeer iv ledental winnen, oordeelden
do kameraden het gewenscht om voorals-
nog niot do staking to proclamceron, doch
zich te bepalen tot een hongerdetaionstratie.

Deze vorgadering had Maandagavond in
do Harmonie plaats.

Do zaal was geheel bez^t en Klomp zette
eben van het Piev. Sec. Com. uiteen

en wekto de aanwezigen op, om do arbei-
ders voor de algemeene- werkstaking be-
wust te -maken.

Onder het zingen van socialistische lie-
deren demonstreerden hierna dc vergader-
den door de stad, (evens do dienetweiger-
aars, die in de Huishoudschool zitten, een
ovatie brengende.

Do betooging word door d-e politie in het
niet gehinderd en om 10 uui* door

Klomp ontbonden.
Een nieuwe steunregeling.

Het stencomitó hier stelt. deu Raad voor,
op do pas gemaakte steunregeling torug to
komen en te bepalen, dat aan. een onge-
huwde of kostwinner f 1-50 pe-r wc
wordt uitgekeerd en geen steun wanneer
zijn inkomen in- de betreffende week meer
d;n fl2 bedroeg.

Als uitkeering aan gehuwden wordt voor-
gesteld thans f 3 per werkdag te feven ,
en niemendal wanneer het inkomen ia de

-ndo week meer dan f3O bedroog.
De toeslag voor kinderen vervalt dan te-

Nog wordt voorgesteld aan georganiseer-
den, aangesloten bij eea werkloozenkas, 11
pet- weck meer uitkeering (o geven. Voorts
om-de' uitkeering aan werkloozen, niet loon-
arbeiders, . maar toch gewoonlijk geregeld
werkenden, op l4 minder to atollen. Dit
voorstel wordt gedrft.ii, cnid-it thans geval-
len voorkomen, waarbij aan gezinnen dio
een f26 verdienden, nog sfeua wordt uit-
gekeerd.

13. Ou W. verecul-jen eloh mot deze voor-
stellen, doch willen do uitkeering aan ge-
huwden op l 2.75 per werkdag gesteld zien

De onder do invloed van do werkloozen.
actie uit het Steuncoinitó weggeloopon hco-
ien Clocck en Pengel hebben als raads-
leden op de voorstellen amendementen in-
gediend, waarin bepaald wordt, dat do uit-
keering nimmer meer dan 80 pet. van het
loon mag bedragen Zij stollen bovendien
vcor aan gehuwden f 2 per werkdag te ge-
ven plus 10 cent voor ieder kind.

D^ uitkeering aan georganiseerden, aan-
gesloten bij een werkloozenkas wilden de
beeren met 10 pet. verhoogen oa voorde
andere niet direct loonwerkers zijndo werk-
loozen willen de heeren een aparte rege-
ling, die zij echter niet aangeven.

De demagogie ligt er dik op. De hoeren
pogen een deel van do georganiseerden
achter zich to krijgen door hen iets meer
in het vooruitzicht te stellen on daardoor
eon ander groot deel aan de willekeur
prijs te geven.

Dozo heeren vergeten echter dat dc voor-
stellen van het Steuncomité ook die- zi.iu
van do vertegenwoordigers van de arbei-
ders-organisaties.

Het ls zaak dat de werkloozen mobiel
blijven.

Wij kunnen nog tot onze vreugde mel-
den, dat tengevolge van' do actie dc loonen
voor de arbeiders aan de
met f 3per week verhoogd zijn en dat
B. en ff. het voorstel doen om de duurte-

sten aan do werklieden der gi
met i 1 te verhoogen.

ARNHEM.
Van eigen deeg geproefd.

Naar het hospitaal alhier is gisteren-
avond por auto overgebracht, dereserve
2de luitenant Veltmcijer van het lste
legiment infanterie, die bij het -.werpen
met granaten zoo ernstig werd gewond,
dat de rechterhand van den arm werd
geslagen. Het ongeluk is veroorzaakt,"
doordat dc granaat driemaal v.eigerde.
Toeu men deze dc vierde maal pro-
beerde, gebeurde Let ongeluk.

Twee :onderofficiereni die bi] de oefe-
ning dienst deden, werden eveneens ge-
wond, n.l. de milicien-sergeantH. "Wenter,
dio aan den rechterpols en den buik
pewond werd en de sergeant De groot,
die aan den rechterarm werd gewond.
Laatstgenoemde kon, na verbonden te-
zijn, naar Harskamp terugkeeren.

GOUDA.
(A. tf.) Dinsdagavond sprak hier P3.

Schc-rmerhorn voor een verg. van onge-
veer Ööii personen over de Purger dienst-
plicht. Spr. had gedurende zijn warm be-
toog een aandachtig gehoor dat meerdere
malen door krachtig applaus van instem-
ming blijk gaf. De verg. besloot een ad-
haosie-bcluiging aan de regering te zen-
den met het adres door het L.it.S.U. aan
do regeering gericht.

De collecte voor de dienstweigeraars
bracht f 19.25 op.

GRONINGEN.
't Aantal stakers was in den loop van

Dinsdag gegroeid tot een 4 h 5000.
De machthebbers hadden zicü blijkbaar

klaargemaakt op nog ruwer gewed, dau
alreeds vertoond werd; 200 soldaten u.t
Edo waren, naar geme d, ontboden ei
reeds eearriveerd. ftio hier ca daar bc3f«
do politie ook Woensdag nog duchtig tuis-
go!*onden. 't Ma*; werkelijk ccci

i, dat er ::eon dooden 7. in geve
inidda,,' 4 uur had een bestuurs-

veroudering plaats, waar besloten werd ,
me, enlicle stemmen tc^eii, de staking ,
die aW protest schitterend was pje^laa ;d,
organisatorisch eo r.oz in haar vo'.le kracht
oji lo heffen, ook met Let oog op d- bo-

r van beëindigen der stakingrrbcwc-'
gin,' uit Holland.

UTRECHT.
Dat er onder de groole me-nochen. mei-

ers shil, im tegenwerking be-
staat, is uit atle zaken to conetate
doch, dat ons Kinderzangkoor, fl» J. I.

ook al ten deel valt is niet alleen
treurig voor de J. P., doch ook vóór de

■n ver. en wel voor do Gcmongda
'onthouders Zang-ver. Absliuentia, dio
lag 2 Febr; op. een uitvoering doof

hen. gegeven, aan een der bestuursleden
onzer verbood, met 1-cenU filcunbot3.s lc

.1,, wat ton doel had geld ti verza-
melen voeir een vakantiedag dezen rokor.

'nentia's bestuur begrijpt neg niet,
wa'. neelewerking, s'.eun eu geheel-Onthou-
d:ng,s-propaganda beteekent. Ook niet, dat

der J. P. in de toekomst leden van
>ntia kunnen worden.

Ik meen dat geheel-onthouding een eer-
sto vereischte is om te komen tot het so-

e, en waar Abstinentii haar mede»
iq verleend, propagandeerd zo voor
ca onzo vereeniging. Zij begrijpen

uil niet. Dergelijke geheel-onthouders ber
twijfel ik dat zo helder van lioof-d zijn.

looit het besluur der J.P. Abstinntfi*
16 Dec. uilnoodigde ouze if.ivoering
op to luisteren door hun zang (wel-

ke wij dus wel waardeerden) kregen wij
-rvvi'zend antwoord. M)gcüjk Wijven

zij liever iv c:ige kring, ca hebben ean
ae-.n soc. denkende menschen. Hoe

zal -/.oo een ve3*. d;ui ook vooruit I
waar do leiding in handen is vaa zulke
doodo elementen ?

W. MINJON,
Voorz. Jonge Froletair".

Een betooging.
Het Utreohtsch Revolutionair Socialistisch

h»d Woensdagmiddag een demon-"
stralio georganiseerd voor verbod van uit-
voer van de voor ons volk benoodigde le-
vensmiddelen; inventarisatie 'ca' inbeslagne-
ming van de voorraden; maxlmumpi
niet hooger dan vóór den oorlog; proeluo-
tief werk voor alle werkloozen en alge-
hoela demobilisatie der weer-nacht.
Kr werd aan deelgenomen door het Plaat-

selijk Arbeidssecretariaat met allo aange-
sloten organisaties; door de S.D.P., do-vn-
dicalisten, do nuarchistongroep. don Revo-
lutionairen Vrouwejshond, do Clu-istcn so-
cialisten en dea Bo.id . van Revolutionaire
dongere-n.

Van do mttzloktcat af werden de aanwe-
zigen toege«prokon door Bohimeljó, DeLig
en C-cenders-, d.'o de eischen van het co-
mi:é tocüchtica en propaganda maakten
voor de slaking.

Daarna gingen de bctJOgers uiteen.
De knoeierijen aan de gasfabriek.
In verband met do diefstallen gepleegd

aau de gasfabriek lo Utrecht ziju lor be-
schikking van den Officier van Justitie
gesteld do opzichter Scdi., de baas dc B. ;do portier K. en de werkman y. S. Zij
zijn naar het Huis van Bewaring lo Utrecht
overgebracht, terwijl een der gebroeders
Ph. (de beide bra_dsioffo_bandelar..'U, dio
verdacht worden vaa heling van gestolen
brandstoifen), vaar do Psyehjalrisoh-noiirolo-
gi-scho kliniek is overgebracht, omdat _ -ach
bij hem verschijnselen van krankzinnig-
heid voordeden. De andere, zoomedede werk-
lieden 13. en v. d.« S. zija uit de voor-
loopige hechtenis ontslagen.

IJSSELSTEIN.
Werkstaking.

nondord werklieden van do meubelfabriek
van Gebr. van. Rooycn alhier hebben het
werk neorgelegd. Zij eischen: vrijheidvan
organisatie «n het weder in dienst nemen
van een vijftal werklieden der fabriek, dio
"ontslagen zijn, omdat zij zich aangesloten
hadden bij de Algemeene W.erkliedenvorec-
nigißg.

ZUILEN.
(9-1 Schreef Ik la miju vorige oorres-

ponden!ie dat in de openh. verg., v.i:go-
en door het Permanent . Comité vooi

crisis-toestanden to Zuilen, door do verga-
dering bij ; besloten waa tot bat
indienen van de iv do „Tribune" van S8
Jan. j.l. reeds gepubliceerde motio en l*-

ie. dcmonstreeren', zóo moet ik than*
n, dat van dio motie niet 3 terecht
.'-ii is door schuld v.m dat comité.

J >al comité dat nel! tegen de motie waa,
doch te laf was om do vergadering te zeg-
gen, dai die motio niet of niet voldoende

'de am het Gem,bestuur gezonden»ou
motie ongeteekend ver-

zonden en zij is dus in dc papiermand ts-
recht gekomen. Wij zullen het geval laten,
voor wat het is, (och heef* het voor ons
zija nat gehad.

.Sprak ik; da .wenschelijkkeid uit om ln
een R.S.C, to stichten, thans ü,

voor een klein deel ais gevolg vnn Lot
voorafgegane met het Permanent Comité,
door ons een U.H.C, gevormd.

Op een openbare verg., uitgeschreven
door het voorl. bestuur, waar kam. Coen-
d?rs de noodzakelijkheid van. de opVic.li-
ting heeft besproken, zijn wij tot oprich-
ting overgegaan met aanvankelijk 20 leden.
Ook ir> thans ols gevolg hiervan, 'dezelfde
mot.ie gepasseerde Zaterdag 2 . Febr. de-
monstratief door ons dan het Gem.l
van Zulten aangeboden. Dat wij het or-
ga**pi van het yolk ziju „heeit de denion-
stratie bewezen, doordat cr, trots dat er
op do laatste dag her. praatje {rondgestrooid
is, dat de demonstratie biet dooiging,
toch nog ruim 150 vrouwen en mannen
aan dccl genomen 'hebben.

Door hot bestunr er. 2 wouwen uit do
demonstratie is de motie op het Gemeente-
huis aan den burgemeester overhandigden
hebben wij tevens onze revolutionaire

i nader toegelicht. Een der beide
vrouwen deeldo verder den burgemeester
mede, dat ei- ketmende week uit hare wo-
ning gezet zal worden, maar dan met haar
man en zes kinderen bij hem op bezoek
komt. Als huisvrouw ziet zij geen kans
in dezen ü.d van rufan 12 gld, weekgeld
rond te komen, zij zorgt als moeder eerst
voor hiar man en kinderen en als er dan
nog wat over is, dan komt de huisheer
aan do beurt.

Op ons voorste} aan den burgemeester
om alvast f 20.000 uit (o trekken en in-
dion h-^t geld niet daar is dan een leening
te sluitea, en voor dat bedrag die levens-
middelen te koopen, die nog aanwezig zijn
en anders toch uitgevoerd zullen worden,
kon hij niet ingaan, oai reden Lij geen
schuld mocht maken ten laste van. een ko-
mend geslacht. Wij hebben daarop geant-
■vooi*'l, dat de &taat inzake schuld makea
daar nooit eenig bezwaar legen hoeft ge-
had, getuige onze staatsschuld, maar dat
hurt beter is financieele schuld, dan schul-
dig te saaa aan menschenmoord door on-

ling. Hoewel hij ons als burgemees-
ter beloofde te zullen doen wat in zijn
vermogen is, het is ems voor dea 1000en
zooveelste maal gebleken dat er van al
die lul niels te verwachten is. Wij hebben
hij monde van 'den voorz. van het Com.
dan ook aan do dcmonslreerenden hooren
zeggen: arbeiders, laat uw eisclien niet

-lijk, maar internationaal zijn en dan
zoo verstrekkend als mogelijk is. Wij kun-
nen niets voor u doen, maar gijzelf kunt

Organiseert u tot t-én wülende mae-
sa in het R.S.C.*

Alleea do Revolutie door Rusland Inge
luid ca door het proletariaat van allo lan-
de.i overgenomen, kan werkelijk eenèindo
aan uw ellende maken. Arbeiders, op voo?
do revolutie!

GEMENGDE BERICHTEN.
Aangespoelde in ijn e n — Tn So

maand Januari j.l. zijn op de Nodefland-
aohe kust aangetroffen 230 mijnen, n.l. 215
Van Engelschen, 19 van Duitsdlicn en ■ 5
\n,n onbekenden oorsprpng.

In het geheel zijn daardoor sedert Aug.
1914 aangetroffen 4392 raine-n, waarvan
3510 Engelsche, 80 Fretnselie. 320 Duiïschë,
terwijl yan 452 de oorsprong

■

K i n d tangos cliot e n. —Te Bo r-
mo.d *"v_rd bij dc oatvluchting van CMI
arrestant i;it een dèr gevangenisgebouwen,
had bedoéTde arrostart, achtervolgd dooe

larécbamsséo. Nadat dezo in do Het-
Geesfetraat een se-ot in 3e luchtbad

vluchtte de arrestant door.do Muïi-
sterstraat in do ric-I-tin.er van hot Munster.»
plein.

In deze laatste straat senoot do vervol-
pende marechaussee a! loopend op den
vJucbteÜüß, mot liet pevolj*. dat. liet., var*
Crr I.' -.rriCKC.I' ;r-irrldó richttliff kO'.'Ofi 3d,3 11-
-.iariec' docht.)tjo vai doA' heet* Woltors, ia

Let linkerds'jh 3(3:i werd go-troffen.
De arrestant -werd aai het einde . d;r

straat door twee juist "passeerendo ïniiirai-
rpri gegrépen. Du ' toestand van het kintf
is redelijk.

AP V £ RTE HfïË"Ü.
GRAÜO THEATRE, ArosTeïsti*,

M,V. „TCJONEELVEkEEHIGIJiG' ,
|EfflHUl£ HÜSCH sn '/AH DEi HORST
Zatcrdaijj Zondag, Maandag,
' aanva»q Hftj.F ACHT:

22*.e, S3stc, 24ste s

DAGERAAD.
Zaterdagmiddag 2 uui*.

OP HOOP VAN ZEQIiN.
Zondagmiddag half twee,

- ' eva'bonheuk.

P.g. REINOLD SCHUTZ,
WiEhelmstr. 65, Heerlen,

beveelt zich aan voor reparatie wan
alle soorten schoenwark. .

Niervet verkrijgbaar.
p. pond.

Vette Ossenlappen f l.flO
Magere „ „ !.20

Bij één pond vleesch één half pond
Niervet verkrijgbaar.

Willemspartcweg 3
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