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De GrooteLeider,
Stockholm,undkeinEnde.

Zoo ue w;nd waait,
Zoo waalt im.- jass.e...

Men weet, wat het. doel was, hetgeen
■Lr. Tru elstra met de Konierentie van
Stockholm beoogde: den weg te banen
jroor een algem e e n e n vrede, d. vr.
k onder de omstandigheden van toen,
|_n van- nu nog altijd: den vrede, dien

Ee heerseha- te Berlijn, wier zak
leer Troelatra waarneemt, wensc-n...

don Duitschrimperialistischen vrede. T«r-
keifdertijd trad de man op, in en bni-
pn zijn partij, als de pleitbezorger ." a
Ie politiek der Scheidemanner.

Het zaakje mislukte, zooals hei
«ien de dingen, waarom het van d;_i
lant der Entente-machten gaat, gezien,
kok do' werkelijke houding der arb i-
Bersmassa'a in die landen, misluk!:.
moest. Maar men zal zich herinni
pat, voor het geval van mislukking der
Btockbolmsche intrigue als zoodanig, de
jgroote Leider een slag om den arm
hield. Stockholm moest de inleidingzijn
Van een algemeenen vrede, maar
In het uiterste geval, als zij door den
onwil der Entente onmogelijk was, dan
waa een afzonderlijke vrede tussch.n,
jDuitschland en Rusland toch niet geheej
te verwerpen. De man was ook uaarsn \
'konsekwent: wat hij onder alleoms.fn-'
Jaigheden in het oog hield, dat was ufft
'belang van de zaak, waaraan hij, in
net belang van het HoUaiwlsche kavi-
.taal en uit vrees voor de Revolutie, -_jo. j
ziel en zaligheid verpand heeft: hetDuit»!
Echa Imperialisme.

Het oogenblik, om'een nieuwe Stock-
holmsche intrigue op touw te zetten, is
nu, naar men begrijpen zal, aangebro-
ken. De tijd, om het illustere voorbeeld
rter Duitsche regeerders en van hun
reptieien, de „Vorw.irts" en de Scheide-
narm-bende te volgen: het beflikvloo'n
a.l van de Russische revolutionairen,
Jle zij haten met al den perfiden haat,
waarvoor dit volkje vatbaar ia, is ge-
komen- Natuurlijk, natuurlijk, Troelstra
houdt nog all ij d zij n ha r t vast,
als h;j het optreden van Lenin en de
zijnen beschouwt, maar nochtnns.— men
vertrouwt nauwelijks zijn ooren — is
er alle reden voor „ons, oifïclëele soti-
aal-demokraten", om ons aan te sluiten
bij de Russische vredes-nktie van het
oogenblik... Dat het juist het „optrede»
van Lenin en de zijnen", dw.z. hun
'geheele revolutionaire politiek ie gewees ,
dat de omstandisïheden geschapen hee.t— door de lamzal'gheid van het Duit-
sche proleLariaat natuurlijk — waaron-
der de Troelstra's en de Scheidemann_r
nog weer eens kunnen probeeren, hun
meesters, de Hohenzo _erns. te dienen ,
dat vertelt de man er niet bij. Is dat
el?en domheid, of spekulatie op de dom-
heid ..zijner" arbeiders ?

Mr. Troelstra heeft dan op „zijn"
Konsrres een resolutie in den aanstek uiden
geest ingediend In detoelichting („Volk
van 22 Dec.) schrijft hij o.a. het vol-
gende:

Ook ware het bekrompen, om rede-
nen van partij-politiek zich tegen de
Lenlnisehe poging te uilen, wijl deze
nu eenmaal tegen de Stockholmsche
opvatting ingaat en meer ligt in de
Zimmerwaldsche lijn. In d_t stadium
der wereldgeschiedenis moet ieder ver-
standig mensch bereid zijn, een of
ander standpunt, indien de feiten hein
engelijk gaven, te herzien., En indienLenin met zijne poging meer succesheeft, dan wij „officice'e" sociaalde-
niolcraten met Stockholm 'gehad heb-ben, dan zal dit zeer zeker op denduur leiden tot w'jziging van enkeleopvattingen in de 'internationale, diedaaraan niet zal doodgaan, maar tot
nieuw leven, in overeenstemming methet nieuwe tijdvak in de wereldge-
schiedenis, zal worden gebracht. Detaktiek is er nu eenmaal voor de be-weging en niet de beweging voor detaktiek.
Men ziet het weer eens voordozoo-
ie__t_ maal: de groote man kan. al.vet moet, zich in alle bochten tvringen,£n de radikaalste h-azen verzinnen, om23.A intrigues een schoonen schijn te_nVön' "Daarvoor k hij trouwens de leer-'

&n
g vnJ_ Cort> diplomaat en staatsman,"ver Majesteits minister-ln-hope. Maaren wij verder:

lo_usschea bluft het feit bestaan,,

dat terwijl zelfs de socialisten der
Entente-landen niet bereid zijn, over
een algemeenen vrede te onder-
handelen, door een socialistische
regeering een wapenstilstand ge-
sloten en een afzonderlijke vrede voor-
bereid wordt. Natuurlijk met het doel,
langs dien weg zoowei van haar z.g.
„bondgenooten" als van haar vijan-
den medewerking tot een algem e e-
ne n vrede te verkrijgen. En nu de'
historie dien loop neemt, ligt het m.i. 'op onzen weg, onze krachten te ge- 'bruiken, niet om dien loop te sti
wat nu trouwens niet zou gelukken, 'maar om hem te voeren tot het door i '
ons gewensehte doel.
De man weet, indien hij althans' tot '

{

iioden een grein van de revolutionaire
politiek der huidige Russische regeering
begrepen heelt, zeer goed, dat het niet '
het doel dezer regeerin; is, en ook
nooit geweest is, van oe zijde hai-er
vijanden en z.£. „bondgeno.ten", m.
werking te krijgen tot een alge m e e-
ne n vrede. Het doel der revoluTionaire
republikeinache regeering is een al.te-
n.ecne proletarische vrede, tegen
ihaar vij andenen bondgenoo-
teii in, n.l. de vrede door de
Revolutie. Maar dezen leugen ver- ]
zint de Leider enkel en alleen, omj

rachter zijn doel te verbergen: __.._"

! met 'ir, er. nog brutaler '.
| imperialistisch Stockholm, dan het vori-]
;ge, niet den algemeenen, maar den af-
zonderlijken Duitach-Russiacho vrede ta
bevorderen, dat wil dus zeggen, de
Duitsche heerschers te dienen en deRus-
sische revolutionairen tekompromitteeien.

ïroelstra schrijd; n.l. verder:
Kon thans de Stockho.n__.c__e Kon-1

ferentie volledig bijeenkomen, dan zou
zij tot dit doel krachtig kunnen mede-
werken. Dit zien, nevens de Denen,
ook de Noorweégsche soeiaal-demokra-
ten in, wier Partij in een manifest
hulde brengt aan de Russische po-
ging en de partijen opwekt, alsnog
aan den Stockholmschen oproep van
10 Oktober te voldoen. Maar daar
nu eenmaal die oproep, als de ge-

-1 heele Stockholmsche Konferenüe, met
de deelneming aller groote
partijen staat of valt, is hier-
van voorloopig geen resultnat te ver-
wachten.

Moet er Mus, zooals de Denen
1 voorslglden, een internationale vredes-

uiting ten gunste van een verloop
in onzen geest van de Russische
poging komen, dan dient men zich
deze voor te _tel'e__ los van de

" Stockholmsche Konferentie
en van het daarvoor bestaando Ko-
mitee. Ook de Ilollaadsche Delegi
eenmaal belist met de zorg voor het
Int. Soc. Bureau (dat inmiddels fe i-
tel ij k aan haar zorg onttrokken en
naar Stockholm overgebracht is) heeft
als zoodanig in eene dergelijke
nieuwe aktie niet op te treden.
Het oude Stockholm van de b

Het nieuwe StockfrMnj, onder de vleu-
gelen van Troels.ra.Staumrg, zal reeds
bij voorbaat de Entente-patriotten, en
n.et hèn, de partij vao j-rantine:, uit-
sluiten- Wij -weten niet wat er aan is
van het dezer dagen door de „Tele-

' graaf" vermelde bericht, dat de 4l)een-
sohe partij, althans de Peeneche koöne-
raties, ook finantiëel aan het Duitsche
Imperialisme geketend zijn. Maar men

1 kan er zeker van zijn. dat, indien het
komplot slaagt, Stockholm of Chrisüanla
een zuivere kampagne binnen zijn uu-
ren zal zien. Het nieuwe Stockholm
wordt niet enkel naar het wezen, maar
ook volkomen naar den vorm een
Duitsch-imperialistiselie intri.e:ue.

Als dit artikel verschijnt, zullen de
brave boeren en burgera der A. P. de
resolutie van den Leider wel met huid
en haar hebben geslikt en deu Groo-

-1 ten Man aangegaapt, zooals zij zijn
cerwaardigen Meester dezer dagen heb-jben aangegaapt, gelijk het gedepraveer-
de volk van Rome of Pompeï een
priester van Isis of Kybele in de na-J
dagen der Romcinsche kuituur. Dat de
werkelijke regeering te Petersburg zicb
door dat volkje zal laten verlakken, is. natuurlijk uitgesloten, de heeron Scheide-
ma.nn. en Parvus mogen dan al konke-
len te Stockholm, bij de gratie van Wil-
helm en Herlling, met God-weet-wie!
Nochtans, dunkt ons, dienen de Russi-
sche volkscommissarissen on <lo hoogte'

gehouden te worden met de plompe sirik-,
ken, die hun worden gespannen. Ligt "

ook dit niet in de lijn van de taak, |
welke, de Russische règeering aan de |
redaktie van „De Tribune" heelt onge-
dragen ? W. ,W.

De bronzenrots.
In plaats van hei bind zelf ontvingen ■

de abonnés van Arbeiterpolitik'. net
te Brcmen versch.jne.._e wetonschappe-
lijke weekorgaan der Duitsche sociaal-
revolutionairen, die de. politiek van het
revolutionaire Marxisme voorstaan zoo-
als de Bolsjewiki in Rusland, de g<
korde en gemartelde belden ;:t
en Erie:!rica Adler in Duitscbiand en

g circulaire van der,
genden inhoud :
Bremen, Uatum Posistem, el (d. w-./.

Dee.j
Hierbij dcclan w u (beleefd a-.'ö, dat

net ons v
is, u het blad te doen toekomen

Zoorlr i hei ons zal zijn de
krant weer weg te zullen
ze u doen gewor

Het vermoC'
drukt en
of dat het a.
zich natuurlij

..Arbeitc..
genen weten, die het sinds
schijnen m 1f.16 hebben gelezen, m
de ui.erste voorzichtigheid gerecligi
Het bevatte uit den aard der zaal., \..t:ir
de Ar.'ua-oogen der militaire een-uur er
op gericht waren, slechts indirecte
krïlipk op het Duitsche Imperialisme en
de Duitsche politieke toestanden. Gedu-
rende brei den afyéjoonen zomer was
het voor een groot 'let! gevuld met ar-
tikelen over de Russi.iene Revolutie, of-
komslig van Radek en Russisch"
luiionairen. De Duil :cl e Ftegeering kon
er natuurlijk geen en'.fl bezwaar tegen
hebben, dat daarin op feï.o w>/.j
werd "e- cfend op het B
patriott;sme.

'lend met het iongste s.
van Pruisische barbaaiÈchheid, dat
hier te l-"nde hebben mo<"en waarnemen,
de gewelddaad tegen- Minster, is de
moordaanslag op dit bind opnieuw een
herinnering te réchter tüd nan het feit,
dat, ondanks de Russische Revolutie, de
Europeesche, d.w.z- "de Wereld-
revolnt'e no nr altüd voor een „roelier
de bronze" (een bronzen muur) staat,
zooals de Pruisische Monarchen van
ouds hun troon en deszelfs stutsels,
gaarne noemeen. i

Hot T'sarisme is gevallen.
De Roode Republiek, het doelwit en

de hoop van geslachten van revolutio-
nairen gedurende een heelc eeuw, is
voor het eerst in een groot Rijk en
niet alleen meer in een stad, zooals in
1871, uitgeroepen.

Maar een ander T'sarisme,* gevaar-
lijker, wil veel hechter, staat nog steeds
vast overeind.

Het is zelfs nog niet ondermijnd, laat
staan frebarsten of gespleten, zooals het
T'sarisme reeds sinds 1905 was.

liet is noc: even hecht, nog even
solide, nog even onaangetast en onaan-
tastbaar, als 4G jaar geleden, toen het
op de puinhoopen van het Franccrte
Tweede Keizerrijk, den doodsstrijd der
Commune gadesloeg, zonder zich om de
gevolgen in eigen land te hoeven be-

kommeren en de he_remo_i_o over Europa
als rechtmatig erfdeel aanvaardde.

Het Is nog even onaangetast als toon
het T'sarisme nu wehaast 12 jaar ge-
leden reeds wankelde, in de kritieko
wintermaanden van 1905—06, toen het
vuur der Revolutie voor 't eerr.t in
Rusland' hoog oplaaide.

i )rie en een half jaar Wereldoorlog
heeft het* niet gespleten, zelfs niet doen
trillen, al zijn hondderdduizenden voor
de handhaving van zün grondslagen
weggemaald, al woedt de hongersnood
onder mïllioenen, terw;jl ren kleine
klasse haar economische en politieke
macht nog steeds ziet toenemen-

Integendeel : de roeher de bronze is
thans niet meer Pruiissen, het dunbevolkte,
achterlijke, half-barbaarsehe, pver Noord-
Duitschland verspreide Koninkrijk, waar
Frederik de Tweede, de zoogenaamde
filosoof or. den troon, zeven lan__e iaren

toot vocht, steeds met vergu Dij zien,
)m, als het mis liep, een eervolle» dood
e sterven. Het is het Grootere Duitsch-
land geworden, het onizagljko i
lat, grooter dan dat van Augustus,
;rooter dan dat van Napoleon, grooter
lan bet Heilige Roomsche Rijk van de
Duitscbe ISatie in de Middeleeuwen, met
_;jn on.erhoorige en tributaire staten
-eik; van de Vlaamsche duinen tot die
Tan Koerland, van deLitausche wouden
ut die der Vogezen, van den mond
van de Elbe en den Rijn tot de van
I >onau, Tagliamento en Stroema, dat di
Eut'opeesche Alpen omvat zoowel al-
le Armenische, de Hongaarschepoestas

cl als de eindelooze steppen
het Muiden van Kb
En dat Rijk, in zijn

.aneengeslotenheid, zijn machtsnwddelen
..undige ligging onge-

il nl in de wereldgeschiedenis — want
het huidige Britsche Rijk mist die ter-

!e saaniiioorigiieid, -het Tsaristisch*
is ' uiteengevallen, het Fransche Rijk U
territoriaal grooter, naar te dun bc*
volkt, het Ch neescl.e is nog te ach'er
lijk en slechts hei . inerikac,.
even ardt het in sommige, maar niet
in alle opzichten — dit Rijk is tot nog

il gebleken tegei. de aanvallen
■imd, dat iet' in menschen

'. in e "<:'! :v,i-cl e machtsmiddelen, in
opzichten overtrof.

o en sohijnl
.ander o;> het Europeesche .Conti
ligt militair inaihteloos en uiteen
ni ter neder, een leemen I

ie T-evniute is thans meester dan de
\Tewa, ann de Wol^a, aan deDi

igS do g( on eindelooze
gigan'ische s.roomcm van Nob

aitsch revolutionair, opgevoed
in' ie tradities v; eenigê, :
jammerlijk m'slui.-#crevolutie, die het

tic vol 1; ooit beroerde, de I
hie van het „dole jaar'' zooals een
zat geslncnt 1848 is gaan noemen, her-

zien hoe zl.n voorga,n._rers, do. dat Lieb-
-1 necht, den vader, den revs JohanPhi-

Bee er, en het trio Marx,
-,11e voortbracht, hr.e dat

ageslacht bet ijs van
het Tsarisme, het. ijs van den Newa
vervloc'te, cmia: het onbewogen
toen alles in Europa ging beweren als
een bergstroom in de lente-

Thans, wel 1, een tegenstelling !, is
on Xewa de Spree geworden en de stad,
die de brandfakkel der Revolutie om-

heft over de Wereld, is niet
moer, doch de slechts twee

eeuwen oude door een ruwen-, vuilen
despoot gestichtte stad aa,n de Newa-

Het Tsarisme aan de Spree kan even
koel thans de vlammen der Revolutie
_n de paleizen der Romano.s zien fik-
keren als het Tsarisme aan de Newa
i_i bet dolle 'jaar de tronen in West-
Europa zag wankelen of ineenstorten.
De bronzen rots staat nog even

01 zijn er onnoozelen en misleiden,
die meenen, dat de bronzen rots van
den Pruisischen Troon, die thans de
Groot-Duitscho troon is, hecTSchend als
Augustus en Napoleon over velerlei

fl en naties bezig is zijn eigen
grondslagen ie ondermijnen ?

Daar wordt geleuterd over een „kies-
rechthervorming" in Pruisen, zooals,

'en geleden, wondere maren rond-
gingen over „verparlementariscering"
van de staatsinstellingen van het
Heel oen koor van kwakende kikkers,
de liberale pers in ons landje b.v., die
er het grootste belang bij beeft om het
voor te stellen, alsof het „liberalisme"
eindelijk den troon zou beklimmen In
het land van den „Landrat", den Geh-
eimrat", den FeWwebel en de strenge
militaire discipline, brult weken, maan-
den lang al op dat thema, zooals In da
zoete zomermaanden de echte groenrok-
ken in alle vijvers en sloien van ons
waterrijke land.

Och, ook de Habs'ourgers hebben in
hun "Vaderhuis een Parlement. Een par-
lement, dat ze alleen zoo maar eens
eenige jaren .naar huis sturen, wanneer
het noodig is eenige woningen uit dit
vaderhuis te ontruimen, d.wz- de Jn'

woners op te knoopen, te doen ver-
rotten of hun eigen graven te doun

6Ja, zoowaar het Fantoom, dai op den
troon der .Khallefen te Stamboel de be
velen uitvoert van een bende beroeps-
moordenaars, heeft zijn Parlement Het

i5 iie.aas geen schild geweest voordri.
oi vierhonderdduizend Armenische vrou>
wen en kinderen, wier gebeenten in all*
kloven en alle sieppen van Armenil to;
Aleppo liggen te verbleeken, na een
lijden, waar de Hel van Dante slechu
een spel bij schijnt.

„K-ercchti.crvoi-ming" in Pruisen t
Democratiseering van den Pruisische*]
Staat, zelfs wanneer men onder „demo-
cratiseeiing'' B-echte datgene verstaat
waar wij in West-Europa zoo hoog

rtig onze neuzen voor optrekken
Kom, kom ! Wie daar wat van ziet,

r de ionkers en de landraden en ds
militairs, kortom, heel het rader-

werk, waar de Pruisische fctant nu al
sinds twee eeuwen door en ,voor be-

gt, de der Revolutie in Ber-
'. en in Pommeren ziet opheffen, zoo-
. o zoo kort, in de Maar-dagen van.
18, die heeit werkelijk nooit iets ver-
ui v n wat onze groote leermeesters

en vooivsanvers over Pruisea hebben,
schreven. Oi hij is het glad vergeten.
Neen, van bui en, noch van binnen,

■i leeke-
nen Vafl ineenstorting.

■ '.ij zin vijanden, zijn belagers, ja i

moge de Revolutie smeulen, of gl'mmen.
of zelfs hoog oplaa'en.

Hij echter stan,t daar ongeschokt. En
■ht de wereld in stukken vallen, d<

ï zouden hen., zegsren' zijn m
ï zonder hem te deren. On>

beworrcj heurd-
vcor lederen revolu-

wil zijn, en
of ilusinnist, of erger:

zo Is Set Tsarisme in 1848
(

de rota
i de branding der RevolutU

nvchteloo=i 'r', zoo is het niderota
ree.. iere v.

" oiutie reeds als in het ] d.
.e ■> Prir=ischJ'

let.
Eh voor e

, revolutionair ;;

i zonder een Du
e ore in lien'.en-

gèvolge in Duitse}:' 'ut'e.

' die de V
v. R.

Datkan wat woeden!
(D.) Naar we uit „Le Tribune vei-

nemen, hebben 'de gesierde knechten
der beurde jisie p.g. Wijn.toop uit Over-
ijscl en een groot deel van Gelderland
gejaagd. Hoewei uu juist n-'et zoo _>
wenscht, is het een eer one pajtij en
Wp. aangedaan, J.-och daaio.er is lic
niet, dat we willen schrijven. Maar wei
over dit feit in verband met or.ze pro
panda, vooral bij de . verkiezing.
staat vast dat Wijnkoop noch in Over»
ijsel noch "in Gelderland zal mogen
spreken. En niet alleen Wp. doch ook
van Wijhe zal, hoewel hem de „Vrij-
heid'" is gegeven om in het gebied terug
te keeren, er wel .geen mernd m-
open doen. Dan etaat nog DoonabuscW
op 't lijtsa van de rev " J.bij de eerste de beste n<3|
de sabelsleepers 't noodig achten z''

■den uit-rewezen en dus oe
wellicht tegen de vc
gaat. Zoo zullen demi:,
knechten der kapitalisten, i i -ir**

tijen van de vijand en verraders dea
Volk' 3 gemakkelijk maken, en ons u»
verkiezingsstrijd erg verzwi
gelijk altijd het gewe
der bourgeoisie, ten slotte do
socialisten versterkte, zoo kan de*yv<
doeling der bourgeoisie - °£akkcn __.
socialistische agitatie te verz bc.
in het En
ZTzf-TVn'ook%t de Pruisifh.

sabelsloepers en andere
regeerders : ga door met uwe vervol-
ging, de komende revolutionairebew-
zult ge er niet door vet
deel na elkea aanslag {
da een of andere der zoogenaamde Oud__
Hollandsche Vrijheden, en te«ei_ do re-
volutionaire beweging, zal éeze Wier e*

Sterke» teeen U oolaaien »



'tNationallteitenvraagstuk inRusland.
en voor <U- inwendige ekonomi-

■ ook vi er- 1

wij |
en

.or.
.11 veroverd en !

.ule \

het oude Rusland voegden zich do Li-
i het Z.W. de

a in het Z.
Ho jonkers.

.ie wikle !
cm de be Zeo en in

Sibe I van Polen, dat 'reeds
3 kuituur deel-

"■ ■ ppij po-
de Kaukasische

>er- ■

nde vol-
r bet ie

en, zoi- '
-, iets met te

hebben. Zoo was Rnsiand een gei"
ti b.v. Frankrijk, i

"
den was door het opkomen van burg<

i gemeenschap van kuituur.
I

i, die zich als ei -natio-
we-

zen innerlii e 1 . Zij z
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>o sterk lijden, ais het:
nit- j

eenviel; Zg dreigde.de Finnen en Oekra-
ners met geweld, als zij zich afscheid-
den. In deze strijd ondersteunden de Bol-

\ iki de onafhankelijkbeiiLs-eif-ehen van l
deze volken.

Toen de regeering van Kereuski T_el
en de sowiels in 7in-.s-n.bei- het bewind
in handen namen, sprak het dos van-

dat deze Irieuwe regeeiing aan
Pinnen en Oeki meer inde;
weg legde, /.ij prol;ir.meerde het recht
van iede in Rusland, zich _elf
te regceren als " elijke staat, naor
eigc i. Dat befeekent ïv.iMiu-'.ijk
niet, dat eik deel zich lot vu kleine

en, geheel tos van ,
alle anderen. Want bij de bo*rc-n en
arbeiders, die nu de staat belieer/ehen, !
ontbreekt elke reden en neiging, om
deze staat tot een gesloten, :
seerde eenheid te ponken naar het type
van de burgerlijke staten van West-
Europa, afgesloten van en in vijandige

tot anderen. Zij zullon als j
i autonome landen, die vooral |

hun kultuur-aangelegenheden zelf moeten
den, toch vele gemeenschappelijke*
aomische belangen hebben, die hen |

tot een grooter geheel samonbindten. !
I Trouwens, uit geheel het oude Rusland '
zijn afgevaardigden voor de Konsütu-
eerende vergadering bijeengeroepen, om

| over de organis^tic-vonn van het ge-
heel to besluiten.

Zoo eenvoudig deze oplossing van het (
maliteiten-vraagstuk lijkt, toch voert

zij in de praktij', tot moeilijke kon-lik-!
ten. Terwijl in deze ie reeds een
begin van overgang van kapitalisme tot
socialisme plaatsgrijpt, verkeert in groo-
te gedeelten van hei; land de burgerlü^e

'schappij eerst in opkomst, terwijl
. weer andere nog niet zoover zijn —en
; deze geheele bente wereld wordt ir.ee-
; getrokken in de groote klassestrüd van \. bourgeoisie en proletar'aat. Wanneer in

een der nieuwe nationale st-uen eenbar- 1

gerlijke klasse heerscht, zal zij zich wel
eerst verbonden voelen met de arbei-
ders-regeering, die hen bevrijd hce't
miir toch zal een gevoel var

.schap maar al te licht op-
komen.

Hier ligt de kern van de strijd met
Oe.'.rane. Fe Rada voelt in de kwestie
van stiat en autonomie geheel burger-

Zij wil een groote, sterke staats-
met een eigen Ie ér en vloot,

havens en zoo groot mogelijk ge-
Zij pro'.lam-erde di

heel Zuid-Rusland tot aan de Wolga
toe, en de kusten van de Zwarte Zee
bij Oekraïne m ics en behooren. Dat moest
tot konfiikten met de Peierburgsche re-
geering voeren, die al deze dingen niet
als n< odzakeliik bij de autonomie be-
schouwde, voora toen de Rada de bol-
&jewist's"r. gezinde i Uet ont-w-pe-
nen, alle Óe' raïnsehe lègerafdeeKiMren
voor zich ope'schte en in Odessa wilde
'-onmi v eld "
ware, net zij met de socialistische re-

in sfri'd Ton ra-
n standpunt zoo

geheel verschillend was. En ■.. trok
inrit reeds rie konsek-wentie, ris de

'tranten luist berichtten, door cm r^c-
'nond mei. d - kensreneraal Kaledin
ie sbaiten, de fcq|p der i.ontra-revelu-, j
fe, tegen wi-n iWepen r.it Peti

n. war n. Zoo groeide een.
tra-revoltUiönaire koaÊtie, "Kaledin

de Ba^a in het Zuiden, in bc'
Isrstcund door de kacWen ot ('e 1

teute e.ez' nten, te-^n het nieuwe prolé
tarlache bewind on — ten koali.e, riot
zonder gevaar, ondanks de geesl
dapperheid van de roode garden. N
toch is het niet onmogel
ner,! .. wordt, i
bet, dat de regeèring In Pelhet mo elïike doet, om met de O eki

'ada tot een sch.
Want de Rada staat toch ar li
over hen dnn Kaledin; valt de Sowiét- j \regecrir-^ en komt in ,
Rusland weer aan het roer, dan is 1
met, de ona-nankeliikheid van Oekraïne'
ook uit, dus kan T.."do del
en Kaledin toch niet met hart en ziel j'
ondersteunen. Gel dus, de sir
met Oekraïne miitneli.il: te regelen, dkan alle militaire kracht tegen Kaleien de kadetten, de werkelijke vijami
van de nieuwe orde, aangewend worden; '<■ i

om don „ naderhand de innerlijke orga-
nisatie té regelen. Hoe dit zal loopen,
moet de verdere ontwikkeling der ge-
beurtenissen leeren. A. P.

Watwillen de revol.sociaal-democraten ?

op inwijkvergadering in fo.aal ..A-nste.»
be-

bavea-. voor cc:: tamelijk I
tot
te

iren do
voorkomende

Ktu-
">n in De-

" ■ oen deel van
de ems, d i. het t..D. P

,'tlgt !

' pioiota.
et eiscben blijren. of .

.al van (

leien tot :

de macht- bevoch-

de demokratie. W. zegt
in 3 deoen is te splitsen:

ie wetgevende, de ..nde en de rech- !
: het kapitalisme ]

:. 'asse ficties, d. i. te-.i-
H'j toont dit met ver-

ichi'.iet-ide voorbeelden aan. 7elfs wanneer
er een wet kwam, die alle arDOiders het
kiesrecht bijv. gaf, daar no? mocht je al-

meepraten, van de uitvoerende j
erliike macht moest je je banden .

«^-ouden. Demokratie it. als bel volk I

| alles doet, elk oofenhlik zelf u_ „maakt
l boe er bestuurd eu geregeerd moet wor-
: don._ Laat de bourgeoisie en han- soe.-
-i patriotten dat anarchie noemen, dat 'aat
ons koud. Er moet maar één 'vast: eid
zijn, dal is de .00 ui rende bewe.iug
van hot volk. Dit alles kan eo'iter alleen..orden verwezonlnkt a!s< het volk etr dt
en naarmate bet I weet te gera-
ken. Dan eerst kan het arbeidende volkin rust en welvaart komen tot een
commiin samenleving.

Wil het Hoü. proletariaat de democratie
doorvoeren, d hot allereerst de
regeerin? in Den Haag te dwingen naar
Amsterdam te . dan dienen wij de

; in de
1 grootste stad des lands, die voisrens de

| geschiedenis dikwijls den toon aangaf oa-
der onze onmiddellijke contró'e te krijgen.

, Spreken wij over de democratie, dan voe-
j len we dadelijk, dat eon eerste vereischte
is de afschaffing der Ie Kamer. Het volkheeft één kamer in te stellen, waarin het
zelf de lakens uitdee'.t, door de, door het
volk in ,ziju geheel daarheen gezonden re-
volutionaire afgevaardigden.

Dan spreekt ons program over be tl
„v olksref e r e n d u m". waaraan we
echter niet veel hebben, indien het volk
niet meeleeft, m<x> strijdt en mee overlegt.
Doet het dat, can werkt een referendum
uitstekend en vertolkt volledig den volks-
wil.

Verder is daar de Republikein-
sehe regeeringsvorm. Bedr-'_
■wordt _ natuurlijk niet een bureauera
republiek als de Fransche of een plu o-
oratische *_. de Amerikaansche. maar «eo

democratische volksrepubliek, watbeel iels
; a/ndere is. Een rnonarcbie schept

voor zekere I'amilies ca voor
de bourgeoisie. In het „Hande-eb ad"

I kon men lezern boe voor
j rein voor den prins ei de groot-
bo: rteoisio complexe i ca st 1" !-el-
derland werden onttrokken eu omras" d.
Zoo is het hier, laat staan in d
tere landen met de menigte .an

i hertogen enz. Bovendien wordt tegenover
: !et volk met de monarchie een grof be-
drog gepleegd, doordien de vorst__ii3«»fde
wordt aa i_ o kweekt reed. op de se
ken on overal, teneinde de belangen van
de bezitters te dieue:-. Ooi: zijn do rdr-
stenhuizon een ontzaglijke steun voor het. militarisme; ons vorstenhuis _g er een

j sprekend voprbeeid van.
Dan verlangen wjj „korte \. etg e-

jven de perioden". Niet dus zóoala
i bier een Kamer, die 4 jaar aanblijft en
! waartegen je in dien tja niets kunt nit-
! richten, al gaat ze dwars tegen den wil
des volks _.__, zooals deze tegenwoordig._e
regeerin? dit dagelijks vertoont, terwijl dit
b;j de komende nieuwe regeling nog erger
wordt, doordien wanneer dan een lid van
zekere groep sterft of weggaat, een ander
van die groep in let land, zonder ver-
kiezing automatisoh de opentrekomen piaata
bezet. Neen, we willen voortdurende con-

-1 trdle door het volk en daarom kortere zit-
j tin-rsperioden, opdat het volk een afge-
vaardigde. «Hes? net niet aanstaat, tan spoe-

' dikste weer kwijt kan worden. Ook eiscbeni
wij „v rij heid van organisatie
en actie". . _.._..,.

T__at bik* ip __* Iftnd oo_.ei_SQh__.l_k «f

er volledige vrijheid in dier. _in bes!
Maar probeer maar _.

! van belee' verklaarde flebi i een revoluvio- 1
j naire redevoering te dan komon <
BB zelfs al booge m

j zelf ter vergaderin.,»- om te !ioor_a of er
' bar of daar ook een woord is ge_,r.
I waaraan ze den spreker 1
[eu nem buiten hun maei

'■ nen. En da.t is natuurlijk ook
i hier in Amtiterdera. Ond
i tlscb gemeentebestuur is bet mi ai met <
' meer geoorloofd manifestatie-) langs de <
'straat te honden en als straks een n-ooe <
! proteststaking komt te^en den burgerlijke.. (

dienstplicH en het kapita.ui._c-. wauho- "
heer in 't algemeen, zs-1 de verschrikte j
bourgeoisie brullen om den staat van beleg

, ook in de steden, teneinde ons het spr_- (

" ken te beletten en zal _._ o middeuijk j
! trachten de vrijheid van organisatie en ]
j actie te beletten en te onderdrukken. Of
j het haar lukken zal, zal alleen van de j
! arbeiders zelf afhangen.

Vooral hier in Holland is die vrijheid <
zoo noodig. Het spoorwegpersoneel mist
no_r._. steeds het stakingsrecht en sociaie ,
patriotten in de Kamer, de S .D.A.P.sciie i
Kamerfractie vindt dat opperbest, roerde er {

not. nooit een vin om.
Wij revolutionaire sociaal-democraten ]

eisenen ecbter die vrijheid en zeggen, dat ,
de bewering als zou het niet volledig toe- i
staan er van een publiek belang" zijp i
een lage leugen is, omdat „publiek be- i

; lang" zelf bedrog en meisleiding is, waar-
onder de bourgeoisie alle vrijheid van *"et

i proletariaat be_,raaft. Spreker toont met
ivele voorbeelden aan, dat algemeen of ,

publiek" belaiig de meest denkbare volk»
bedrie. er.j is, die er bestaat; dat is te*
bela-ig der bezitte'de klasse. W\ komen
op voor het arbeidersbelang, dat is in bc*
waarachtig bela-ig der menscbheid.
&«_isj_S-_ereo9.-»gheid van de vrouw.

Eigenlijk moeten de vrouw en het kind
krachtens hunnen p;i sioken aard eerder
meer rechten, zeker met minder rechten,
dan den man worden toe_.e,.end. En waai
de vrouwenarbeid in de heele wereld zoo
ontzettend toeneemt, moet toch zéker ook
de vrouw moeten meepraten en besluiten
over de maatschappelijke zaken, die tocü
zoo nauw met haar leven en het leven
harer kinderen verband houden.

r-preker illustreert een en ander m
arbeid der honderdduizenden vrouwet
munitiefabrieken en de gewone indut..
Men, d. L de bourgeoisie en de onbew iê.
massa, zort, dat de arbeidersvrouw, als za
het kiesrecht heeft, het niet weet te ge-
bruiken, daar ze er te dom voor is.
Spreker vraagt of alle mannen dan zulke
lichten zijn, men zou dit anders, met het
oog op oinze door mannen gekozen regee-
ring zoo maar niet kunnen beamen, /ijl-
de bourgeois-dames dan zulke flinke kop-
pen, 't Tegendeel is spreker vaak geble-
ken. De arbeiders moeten bun vrouwen
opvoede»» en meesleuren in den strijd voot
een befere maatschappij., dat ook haai
strijd is, dan zal het met de axbeidera-i
vrouw wel los loopen in onzen geest.

Buitengew. Congres van
den Ned. Fed. Bond van

Gemeenie-Werkliedlen.
T weed e d a g

(Slot.)
Na de 1111. zitting heropent de voorzat- :

ter J. G.. v. .'olm het) congres. Na een
korte inleiding van den voorzitter, krijgt
Teders, Land. M!ecr., 't woord, ter be.ian-;
deling van punt _, reorganisatie „De Ge- :
niconte-Arbeider.

Teders (L. toer.), zegt, dat do papier-
rantsoenecring bet iioodzaiceiij'k maakt, dat
„Be Gemeente-Arbeider" wordt verkleind.

Door spreker wordt medegedeeld op welke
wijze 't Land. Bestuur meende 't blad uit
te geven.

Rüpkema (Deu Haag) ziet in de door
Teder» ge.-prokeri woorden neen voordeel
voor 't blad. en meent derhalve, dat beter
't blad om de 14 da .en kan worden uit-gegeven, dan dat 't wordt verkleind, want
daarmee verliest bet zijn aanzien, laat
men anders één blad uitgeven vaa de ge-
heele onafhankelijke vakbeweging.

De ald. Gas en reinigmz (A^daml on-
derschrijven 't gesprokene vau Den Haag,
de beide laatste sprekers vinden de coatri-
butieverhooging cc:i groote moeilijkheid.

Teders (Ln^d. .Secr.) zegt, dat de con-
tributie verboord moet worde , wi.len wij
propa andajectuur houden, spreker meent,
dat wij ons teTei de crisis moeten verzet-
ten, om één blad uit te geven, over de
ge' co;e linie, daar voe^t spreker niet veel
voor.

Na no._ eenige di^c ss;e wordt een voor-
stel door Den Haag gedaan, en door de
voorzitter in stemming gebrac.it, verwor-

| pen.
Het voorstel Land. Bestuur wordt mvt

algemeene stemmen aan :c:iomen.
11'onia stelt de voorzitter aa.' de orde

punt 4: Rechtspositie der gesalarieerden,
Sp.c'.er zei . dank te moeten brengest aan
de commi-sie voor baar moeitevolle taa'c
De ingo .ome i Mnendementen zullen na
wordea behande d, voor de comm'ssie treedt!
op K. C. Sarton, voor bet Land. Bestuur
G. J. A. Wc

Door de vo'ge'-d» afdeelingen zijn amen-
deme'-ca ingezonden, n.l. 5 i

Land. Bestuur Art. 7.
Adam 8.
La d. Bestuur „ 10.
Land. Bestuur „ 12.
AY ■ ' „ 12 onderste cd 't

amend-mcut L. B.
Leeuwarden „ 12 alinea 2.

12 alinea 3.„ 15.
Laed. Bestupr „ lo almea 1.
Adam „ 15 alinea 1.
Groni igen „ 19.
Al deze amerdementen worden pv.it

'voor p-int behandeld ci ha rijns besp
of verworpen of tci-.. eao-

me -.
7,0" voeren deze amon-

dementen ce i voor eea met de danra?.n
verbonden bespreking op te nemen, moet
hiermee v, orden volstaan, echter ram et

e., met al^emee ie stomme i deKec.its-
ie, door de commissie saamgesteld,

' aan. ,
De nain&us de vergade-

ring dank aan do commissie voor hare
taak in deze.

Door do voo zitter wordt aan de orde
gesteld pint 5: Loon gesalarieerde.

Dopr 't La ze .t spreker ,
d bet loon der gesalarjeer-

vcr::oo..ci en te brengen op f 30 .
door VA:-eün . ■:. zeer. spreker, za. dit punt- r'-eengezet worden.

" (L. B.) meent te moeten op^merken, dat de toestand voor de -esaiai-
even zoo is, a's voor de

edetn, en waar z j m aanstond* door
meer loon kr '.en, eau is

't to dat oo": 't loon. de.- gesa-
lnrieetdtm worde verboord.'

B!_j'_w (Adam) zetrt, dat 't loon dor ge-
in eelijj-e tred raar bo.en

aanstonds krijgen d> g>
'i erf 3 bij. laat ons nu

aan de -;e«alariPOi-dea ook dat go. en, wat
zij waren, ac .ir verhouding met
dat wat de werk.eden kruien, is 't bedrag
«Te -ot fde.

Ald. ras en-einiginfl. (Adam) toelen niet
veel voor 't verhoogen va 1-, 't salaris, voor

■ï is no~ ianp niet uitgemaakt of de
contributie wel verhoogd zal worden, ter-
wijl reir__gin«r .Je '.ad verwact,
dat de gesalarieerde uit idealistisch»
overweg»;.-figen. geen loonsverbooging zo\t
aanvaarden.

Kir'tse! borger verwaohl. dat dan
ook J. aanstond, bij de niéuwe 10.

li.ig van de pcm. Adam, «it __tiiver ïdea-i
listisohe Overweging, deze niet zal aan*
v aarden, docli hij doet dat niet. en meent
't met de gesaJatieerden ook zoo niet. hU
wil alleen maar wat zeggen, 't is toch te "
zot om over te denken, als je voor een
organii-fttie dag en nacht werkt en je kan
van je loon niet: toekomen, dat je. t-it
zuiver idealistisch gevoel een or>
ging niet acceptci

Nadat nog Groningen. Dein Haag ca
Adam enkole woorden daar over hadden
gezegd, werd met algemeene stemmen
punt 5 aangenomen.

Runt 6: Be£ komt aan de orde.
door den voorzatter wordt pevraagd, wie
omtreni: dit purrl nog iets te zeggen beeft, j

Hiervoor acven _ieu op Baarda (Adam),
RijpVema (Den Haag), Groningen, Faber,
tram, Lncassei. gas, beide laatste
Adam, Ye'scn, Leeuwarden.

Adam verzocht om meer specifiseerinrt
van enkelo posten en maakt op een post
aanmerking wat betreft de- afdract Volks-'
blad. Spreker meent, waar deze post nog
maar ruim tweehonderd gnlde'i is, 't beter
__ou zin, deze nog dit jaar af to hande-
len.

Behalve Den Haag stellen de andere af-
gevaardigden enkele vragen, welke door :
den ncnuingmeoster direct worden bcar-t-
-woord.

Den Haag neemt verse*ülle.:do putten |
onder de lamp en wordt door den pc. ing-
ïnocstor Wolters beantwoord.

Na wedorzijdsch pcdane vragen e:i ant-
woorden wordt de Begrooting in stemming
gebrac'vt en wordt met 11 voor en . tegen

1aangekomen.- !
Nadat nog enkele afgevnardi de" m de |

rondvraag een vraag hebben gesteld, we o
jdoor den voorzitter werd beantwoord,
sluit de voorzitter, na een opwekkend
woord, bet congres om ruim R uur.

Nieuwstijdingen.
Amsterdamsen Nieuws.

De brandatefdistrihutie.
Wie de tot dusver beschikbaar gestelde

eenbeden no.; niet heeft ontvangen, kr gt
ze liet op de gewone manier, maar moet
met zijn brand.tofkaart tusscben 2 en 9
"Tav. taan naar de sci'coi op do Passeer-
dergraclit, ttisscbca 9—12 en 2—5 uur ,
waar dan speciale bons woden verstrekt

Op gnderboas o; worden af-
il, ais zijn

met bet woord
!au men aan bovensjenoemd adres, zelfde
dagen en uren, iate-i d

i-poedig zal,bekend gemaakt worden wat
er op de overige bons /an do braadstof-

t mag wordeu afgeleverd.
on met de lCe e.- :eid (bon 10 d's)

blijven voor particulieren dó prijzen as
te.oren. Voor werkplaatsen, "..antorcn.
kels, enz., zjn de prijzen vanaf 1 Jan.
per mud anthracïet f 5.75 ; Duit se'-e f _.'ös
en f 5.55; eierbriiketten f 4.50; gem-
buisbrandkolen f 5.10: -.roïe (.saco.e»
f 2.95; gebroken ga-cokes f 3; pare.co-
kes f 2.85 ; turf oude p-ijzen.

De branden In het afeeloopen Jaan.
In bet af^eloopcn jaar 'bib' en te Am-

sterdam piaats gehad 359 schoorstee
den, 647 kleine en 2 grooto bi.-r,inbran-
den, 23 kloiiie en 2 groote oitsiaaoöë
brandc.', 6 scheep-branden en 72
wofTB" branden; in totaal 1111 bratt.'

Kleineberichten.
Op ontbieding is aan r bu-

reaux v«rschenen een __>-

verdacht van het te vo«.- 1 ggen
van haar kind.— in de Vinkenstn-t _{jn v_n uit
een broodkar 22 enveloppen met brood-
kaarten ontvreemd.

— Van eene in de 'Wi.; . /aart
i liggende schuit zijn 4000 K.G.
1 ten gestolen.-— Door een bewone.' der .
! straat is kenrls gegeven, dat in
nacht met een scherf)■

revolver door de ruit zijner kamer is
geschoten. Hij vond de kogel terug.
Een door de politie ingesteld onderzoeb
leidde tot geen resultaat.

Ongelukken.— Naar een der gasthuizen is'Oude-
jaarsdag vervoerd een meisje, 3at bij
het verrichten van werkzaamheden in
de drukkerij van Schoemeijer, in de
Qiieliijns.raat, door een machine bij het
haar was gegrepen, waardoor dit ge-
heel werd uitgerukt.

GEMEENTE-ARBEIDSBEURS
Afd. voor mannen

Hoofd-Bureau BARNDESTEEG 6
Aanvragen door werkgevers tot de Beurs

gericht.
VOLWASSENEN: 1 electriclen, 1

rnagazijnbed., 1 metaaldraaier, 13 instru-
mentmakers, 2 modelmakers, 1 meubel-
teekenaar, 1 koperdraaier.

Bij Verhuizing.
Abonné's, die verhuizen, en zulks

berichten, worden dringend >erzocht, r" -:r-
-bij tegelijkertijd ook hun oud adres op tl
geven

GemengdNieuws.
Soederenverkeermet het buitenland
Bil Kon. besluit zijn bepalingen vastge-

steid ten aanzien van het goederenve.keei
met het b ütenland. kracMens artikel 1
der wet van I September j.l.

Een trein in stikgas gehuld.
De „Dally Mail" verneemt uit Parijs .

Een aantal passagiers van den trein
tussciien Lyon en,St. Etienne zijn slacht-
offers geworden van verstikkende gassen.
De trein reed in een grooten cylindei
met chlorine-gas, die van een goederen-
wagen was gevallen. De passagiers
werden door vergiftige dampen aange-
as. Doctoren, van Lyon komende,

vonden zestig personen in verstijfden
toestand, die naar hospitalen moesten
worden vervoerd.

De nationaliteiten en de vrede.
De president van de clnb der Tsjechisch*

Bociaal-democrate.i l-eeft den president van
bet Oostei rijkscbe Huis van Afgovaardiii-
dei verzocht om de verterenwooidi vci-a van
alle nationaliteiten en partijen in den
R'ii.sda'. de mo«e l.i'.eid te geven zic-l
over den vrede uit to spreken.

De onafhankelijkheid van Finland.
Vol'.e^s mededeeling vff den Rijta'-an-

scüer aan de Fibscie dep'talie te Berl'.'a
_;af Trotzkv toezegging de Finsche wett>
sc'-c- l-.treffende orafimr elijkbcid in t#
willigen.

De nieuwe commandant van
Patersburg.

Tot commandant van Petersburg is
benoemd een ♦ matroos, Eremyef ge-
naamd.

De Constituante.
Petersburg: De Oekrainsche leden

der Constitueerende Vergadering, onge-
veer 100 man, vertrokken uit Kjef naar
Petersburg.

Avksen.ief, lid der Constitueerende
Vergaderr.g, een der voornaamste lei-
ders van de sociaai-revolutionaire partij,
is gearresteerd en naar de Peter- en
Paulvesting gezonden.

Londen, 2 Jan.: De „Times"-corres-
pondent te Petersburg meldt, dat de
Rrestatie van Avksentief groote opwin-
ding veroorzaakte onder de sociaal-
revolutionairen.
De ontruimingder bezette gebieden

Petersburg, 1 [an. De Russische ge-
delegeerden uit Brest-Litowsk te Peters-
burg teruggekeerd verklaarden, volgens
de avondbladen, dat de Duitschers zich
bereid hadden verklaard West-Rusland
te ontruimen, maar weigerden hunne
troepen terug te trekken uit plaatsen
a's Riga en Libau, behalve als een al-
getneene vrede tot stand komt.

(Wordt vervolge.).

Burgerlijke dienstplicht beteekent:
Burgerlijke Slavernij.

Arbeiders, zult gij toelaten, dat zoowel
man als vrouw geketend wordt aan het
militarisme ? Neen!

Bindt dan met ons den strijd aan
tegen het monster Militarisme.

Rev. Soc. Comité,
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Laatste Oorlogsnieuws.
.o -1 vernielden DuitschsOoatej_rij'k_Q}ie

werken te I'adua.
Volgens bot Oosteurijksche legeïin.r___+

;genhooid van Ze__Bon, zon-
der dat de Italianen het bemerkte», ont-

Set [taliaansehe dit ïneidi, dat
de Centralen gedwongen ziju, hei lm

i van Zenson prijs te geven.
De ' ;t-r toonde in c-eu

iew, dat de Turksche redering be-
reid was tot tegemoetkoming aan do zeif-
fttndigheid der Joden in -Palestina, toaar
In niet ruimer mate dan aan de andvre
bevolkingen kan worden te

Ken Duitsche duikboot strekte baar tocht
uit tot do Kaapverdische eilanden en tor-
pedeerde daar twee Braziliaansche, VToegex

che schepen
De Italiaansche regeering schreef ecu

-e 5 pCts. oorlo_.sleening uit

De Vredesonderhandelingen.
vDe Duitsrii-Russiscbc commissie voor .so-
ciale aangelegenheden zal over het onder-
ling post-, telegraaf- en spoonvegiv_r;:__r'''
«nderhandclcn.

Een Oekrainiscbe deputatie kwam te Breet
__üovsk aan.

Ook de „Daily Chronicle" verneemt, dat
fn regeeringskringen de voorstellen van
_3rest-Litovsk worden beschouwd als een
nieuw teit-

De wapenstijstandter zee.
De „Lokal Anzeiger" meldt : De leiders

?tan de Duitsche Marinecommissie hadden
een bespreking met Trotzky Vrijdagmid-
dag is de eerste beraadslaging tusschen de
vertegenwoordigers vrn Duitschland en van
de Russische M-urinestaf over de details
van den wapenstilstand ter zee plaats ge-
vonden.

De Russische onderhandelaars
gecomplimenteerd.

De correspondent der „Kólrjische Ztg."
ichrijlt uit Berlijn over de Russische on-
derhandelaars bij de vredes___derti__ndel__r
Een: Over het samenwerken met dezen
nebben wij van iemand, die de onderhan-
delingen meemaakt, het volgende gehoord:

De Russische onderhandelaars zijn gees-
telijk buitengewoon hoogstaand en be-
ichaafde persoonlijkheden, die steeds open-
hartig en eerlijk onderh-.ndeil.en. Natuurlijk
konden zij in het begin den moeilijken,
diploanatieken weg niet, maar zij hebben
dézen wel geleerd. Een essentieel kentee-
ken van de Ra_ssische onderhandelaars is,
dat zij weliswaar den vrede als middel tot
het doel wenschen, maar dat zij toch
boven alles hun ideaal in de omvorming
van n_aa.scjhappe_.ke orde in de were-d
stellen.

Kroonraad te Berlijn.
Naar iremeld wordt, heeft Maandag te

Berlijn oa.der voorzitterschap van den kei-
zer een kroonraad plaats gehad, die zich
voornamelijk met de vredesonder'iai-de'in-
ten te Brest-Litovsk heeft bezi,--~eho den,

Berl'.n, 2 Jan. : Officieel. HocV- imid l;<_-
ontvinj. de keizer dei Hiksxanselier, Ui i-
denh.irg, Lttdcudorff, staatssecretaris von
Eöderu e t staats-écretariß von & _'manu,
te-, ei de h n gezamenlijke rapporten in
ontvangst te nemen.

De Entente beraadslaagt.
Uit Washington wordt aan de „Times"

geseind: Tusschen Lenden, Parijs en
Washington heeft een gedach enwieselïmg
plaats betreffende den vorm van het ant-
woord op de Oostenrijkseh-Duitsebe vre-
Jesvoorwaarden, zooals die door d/j Bolsje-
wiki-aan do geallieerden zijn overgebracht.
Het is nog niet beslist of WiUoa, Lloyd
George en Clernenceau wel zullen antwoor-
den, maar in 't bevestigend geval zal het
antwoord overeenstemmen met Wlison's ver-
klaringen ca waarschijnlijk een herhaalde
vaststelling der oorlogsdoeleinden behelzen,
In den vorm van een oproep tot de vijan-
delijke volken, over de hoofden hunne-:
heerschers heen.

De termijn voor de Entente.
flot „Berliner Tageb'att" schrijft-. De be-

richten over de plannen der Entente zijn
vol tegenspraak. Tver het algemeen kal-
man aannemen, dat in de regeeriny^skrin-
gen van Londen, Parijs en Washington
geen verlangen bestaat, om bij den afloop
vam den/ termijn van 10 dagen te Brest-
L'tiwsk aan de vredesonderhandielingem
fleel te nemen. Misschien wil men een ge-
meenschappelijk antwoord aan de Centre
'en opstellen, om de vrodesstroomingen in
jigen land eenlgermate tevreden te 6_ellen_
fVaarschijnlijk zal men ook probeeren of-
ficieus toenadering te zoeken in Petersburg
bij de Bo_sjewikl, om daardoor sterkec tn-

vloed op hen te verkrijgen dan lot -kun
ver het geval was.

FEUILLETON

OPSTANDIGEN.
Roman van FRIEDRICH SPIELHAGEN

45)
Het blecke beeld dcc doode, waarvan Ge-

wald dezen morgen In zijn koortsig opge-
wonden toestand zoo akelig duidelijk ge-
droomd had, kwam hem weder voor den
geest, en gat aan de hartstochtelijke woor-
den van den knaap een vrees_lijke betee-
jj*nis. Sprakeloos van aandoening trok hij
°'en weenende aan zijn hart, en herhaal-
lf„j*..'z'«''jgend de gelofte, dat hij dezen
ï!v31JdeilBvaardigen, verlaten knaap tenbroeder ZOu ziinZoo stonden zij, elkander vast omarmdhoudende. .. Het roede avondlicht speelde
iv de toppen der dennen - uit het woud
klonk 't weeklagend gezang van den naoh-
-egaad - het was een heerlijk, plechtig
00-enblik. K

Daar tro-.'en van vrij nabij woeste, on-aangename klanken bun oor, luide, droi-jgende stemmen van mannen, die een hevi-
_?e woordenwisseling hadden — scheldna-pen, vloeken - en toen plotseling eenJhepe stilte, en daarop de kreet: grootePorl, hulp! _, niemand daar! hulp! Wer-

_- Bruno, die een oogenblik

ademloos haddon toegeluistera, «nelden nuin volte vaarr, naar de van waar
die kreet om hmp zich deed iioor.-.i
kwamen op een ph _ donzoom van- het bosch, waas boomeo -wer-den geveld, en waar hier en daar koo-
pen gekjoofd hout, waren op__s_.po!d.
Naast een halt geladen, met vier " paarden
bespannen wagen lag n op den
grond, die met handen en voeten om zioh
sloeg, terwijl een ander over hem
heen boog, of om hem te mish-gidelen, of
tot bedaren te brengen, — -dit konden zij
niet uitroakon. Toen zij beiden naderden,
ri<sh*te zich de laatste op — bet was de
opzichter ïïrampe — en riop bun toe:
Kom _ toch, kom toch, heer doctor, om
'b hemels wil spoedig! De kerel blijft öcod
onder mijn handen.

Ea waarlijk, het uitzicht van den man
Op den grond was verschrïkke'ijk. 1
trokken gelaatstrekken, ver
«oo dat alleen bet wit zichtbaar was, met
schuim op den mond en gebilde vuisten,
het geheele lichaam in hevige stuiptrek-
kingen, zoo lag hij daar, de reusachtige
man, nauwelijks kenbaar voor Oswald, d,
man die kortgeleden door ruwe behandeling
zijner paarden Bruno"s toorn had gaande
gemaakt.

OswaM wae naast den ongelukkige ne-
der geknield, hij wiscfate hem het schuim
van den mond, maakte zijn das loa. en
trachtte hem een g_n_a__kel.)]____. -___dl___.te
doen aannemen.

— Hebt gij niets om er zijn hoofd op
te leggen ? ri*>p hij den opzichter toe, wiens
ruvv -axd gelaai, doo.
100-. waarin hij verweerde, een ver-
bazend o ï Bg had.— _ijn hooid op te leggen, zijn hoofd?
hier een trok hij zijn jaa u,i',
roldi ap als eea kassen, en stopte
dat onder het boatd dea kranken.

La er geen water in de nabijheid,?
riep Oswald wed— Water in bo naV
maar in mijn jas zit een -lesch — - daar— dat zal ook wel helpen, — ïïccxc Je-
gUSl — —Oswald wiesch met den brandewijn het
voorhoofd des lijders, die langzamerhand
wat kalme]— Wat is bier gebeurd? vroeg hij.— Ik, ik weet het niet, zeide de opzich-
ter op : toon. Ik kom I
been rijden, omdat de vent mij te laag niet
het bout treuzelt, en om hem tot wat spoed
aan te drijven- Daar zit hij bij zijn wa-
gen op oen boomstam en verroert zicfii

ratet Waarom blijf je daar zoo zitten ?
zei Ik. Waarom zou Ik hier niet zitten?
zei hij. Ben je weer bezopien, Joohen?
zei ik, want ik zag, dat zijn oogen zoo
waterig stonden, en zijn leege borrelflesch
lag naast hem. — Jij zelf bezopen, zei
hij. Nu, mijnheer de doctor, zoo ietskam
men zich niet laten zeggen. Ik van mijn
paard af, en dien kerel een paar oorve-
sen toegediend. HH »-■ een W-zenge or T.

los — en daar valt hij in ce-is te__u den
grond, ais een os — en begint — ach

Jezus! daar hob je bet leven wear
i. Keen, zoo iets heb ik in mijn le-

ven niet meer ge
De knecht kreeg weder, oturiaan

Oswald 'Mi vreesde voor het ergste.— Kom, riep hij, gauw het hout vaa
den wagen gesmeten, -.rij moeten hem be-
daard naar huis brengen- Ondertussehea
moet eon naar den dokter rijden.— Ja, ja, ik zal naar den dokterrijden,
riep de opzichter, die blij was weg te kun-
nen komen, en reeds met één voet in den
stijgbeugel stond.— Dier blijven, jij, beval Oswald bom;
hoe kan Ik alleen dien man naar huls
krijgen? Schaamt gij u niet, beer Wrampe,
dat gij nu weg wilt loopen? Neem eenvoorbeeld aan Bruno.

Bruno had Oswald geholpen zooveel h__
kon ; nu stond hij boven op den wa-
gen en wierp het reeds opgeladen bout er
met armen vol weder af. Ik zal naar den
dokter rijden, Oswald, alep hfl, en tegelijk
sprong hij van den wagen af.- Dat zal het beste zijn, Bruno, a_i*-
woordde dese. Gij kent den weg, en IK

kan hier niet vsn daan. Heer Wrampe,
maak de stijgbeugels wat korter.— Terstond, terstond, -zeide deze, maar
Bruno had het zelf reeds gedaan; zomdet
hulp van stijgbeugel sprong hij in éénen.
In den zadel 'en had de tengels reeds in
handen Eet vurige die? voelde __a_,we..jk_.

zijn ongewoon lichten last oi het begon'
te eteigeien.— tV.j zult rr ti . jonker! icidej
Wrai— Gee-n sood, i naap. Geef mij,

voort! ca
daarop gaf h_ he een o'arr ove*
don L_k ca r- ï no«
?ueeh_3, hoo hij aa zoom van. hel
bosch aangekomen sloojj
sprong, en de :vei - overrende, oia
spoediger den stra b^rt-ilien, d.e
naar Faaobwitz en r verder na-a*
he* stadje liep, waar de dokter woonde

GEMENGDE BERICHTEN.

Mij ontploff.

Een mijn Is aan land gespoeld, In Peg-
welbaiai, tueó.chen Deal en Ramsgate ; de
mijn ontplofte, terwijl men bezig was liaar
uit het water te halen Zeven menechen
werden gedood, 20 gekwetst. De pntplof-
fing vernielde ook enkele huizen. De schok
werd gevoeld over een afstand van eenige
mijlen.

Buitenland.
Onbeschaamd:

Een .ypt__e_.d staaltje van het brutale
optreden der sociaal-patriotten vinden wij
in do „Vorwiirts", bet organu der Duit-
Reho sociaal-democratie, van 25 Deo

Dit nummer bevat een hoofdartikel, ge-
titeld: Den menschen vrede op aarde!"
waarin de Russische Revolutie de vredes-
fiter genoemd wordt.

Dat meeneu wij ook. De Russische Ke-
volatie is de ster, aan de arbeiders der
gebeo'.o vere.d de banen wijst, die betre-
den moeten worden. Ook dus aau de Duit-
sche arbeiders. Maar dit 'is do „\orw."
niet wet ons eens. Wel moeten de arbei-
ders aan de overzijde der andere grenzen
het Oostelijk voorbeeld volgen eu den strijd
aanbinden tegen alle „Kriegsveriaugerer".
DuitsAiand wordt brutaalweg zoo ongeveer
op één lijn gesteld met Rusland; „er zijn
heden twee volkeren, welke den vrede
willen".

Het toppunt van ombcschaaniheid Is ech-
ter het volgende:

„Het zwaard der Duitsche verdediging
schiep voor het Russische proletariaat de
middelen, het blcelregiem aiin de oevers
der Newa, waarin wij de misdadigste hoofd-
schuldigen van dezen wereld-oorlog zien, om-
ver te storten".

In erdaad, het was niet overdreven, toen
Wp. *) schreef over he* „huichelachtige ge-
boefte der Duitsche Soc.-dem.'

W. F D.

*) De hel in Amerika, „Tribune ' van
Donderdag 27 December.

Ontvoering van CarlMinster
Het ..Dagblad v. Zuid-Do ïa_ d e 1 "s G.a-

veniatre", gclir.ift in cc i oo.d el, v--
tateld „Pruisisch', o.a. :

Het is zaak uu voor allo rei
Nederlanders vau welke partij oo M to be-
grijpen, dat hun bet ge.a aai-
gaat.

Er is hier aai den helde.'
den, wat ingew ,de ai .a g wisi_n ca
waarnaar wij eea .ad: jaa,- , .ea-du-i een a.-
zonderl ;k ondoizOßi insce do ..

Namelijk dit : dat sedcri bet
var den oorlo -, op No._e a dsc -ca bod m
een uitgebreide _Jait*e >e
werivt, welke ii .a baiiie \a.
sciie ovemeid de r iws .. op-
stoppers geeit aan het as Irec

De politie keat dj iadi ij e .
aaa dieu d.oust w..<len, s_.jii-isatie, hu waze vaa wc:
Zij weet, in welk 11::
Amsterdamsen koffie 1, is z_ i
samen..om . io.. «.. b.-
kena geworden eu bij di
ons, dat we de po iiie wei
konden meedeele i. Wao cj\ ze i .
hier da:i ban .:an . [Ui
zorgt, niet mot de si.
te komen, die immers t, dat
men iemand o-.er.;aal& naar is te
gaan, evenmin verbiedt, dat r.i_.i d:.komen een wa'deint-, nii)„ .
onderneemt, welke b_ o
gre.is voert-, waar toe..
gendarmen verbor^e i -gelukkigen deserteur d
aan zijn neus kennen e

Bl'uKt Minster, inderdsu ld op
D dtscii grond ebied te , toi.
als met rommige deserteurs is
warneer onze berichten —lende zijde o.tvangei --o ïze Règeéring wel do v. . ranMi ister via. ,o:i.Doe ï ook, wanneer ' dat
indeidaad Mi ister 11. er de
grens is geioopen, da.
dat bij ge..0.._ is, ge 0..
gemeone, Pr i'isiscte ven nieren ..;
dat dit alleen moi < door
cc i goed georganiseerde
radersdienst. werkende op N
bied ca onder de oogen van do Ned'
scae politie.

We zonde.1 ze; en: \. om aan dit
ergerlijk: se ;a -daa'_ een ei d te n
wetswijziging noodig i»,' dan^ wijaige men
de wet, al zou hot m: . yoor den
duur van den ooriOg tt.ju.

HAARLEM.
Werkloozenactie.

Bot door het P. A. 3. onlangs opge-
richte werkloozencomité heeft op 27 Dcc,
■wederom een werkloozenvergaderiug be-
legd. In ons middeu was kameraad v. Zelm,
die in een boeiend betoog bebaude.de: De
Rußsische Revolutie en bet iiedcndaagsch
gebeuren. Trots het verbod, u„tgevaardi._.d
in een proclamatie door do besturen der
diverse moderne on katholieke organisaties
aau hun lcdeo, dat ze o.'ze vergaderingen
niet mogqn bezoeken ou aan onze actie
niet mo^eii dcêlneniei-. op, straffe van
da kerk- of bondsvioek, kunnen we con-

ren, dat er steeds meer auderiden-
kende arbeiders op onze vergaderingen ko-
men en onze actie moreel ste.-ien. Op do
vergadering van 27 Dec. j.i. werd een mo-
tie met algemeer.e stemmen aangenomen,
luide tdc :

De vergadericg van werkloozen op Don-
derdag 27 Dec. 11117, in gebouw Voor-
waarts, Kromme Eiieboogstee'n, gehoord de
v, 'ze, waarop en waarvoor bet steuncomité
van do u._._eeringe:i der werkloozen ecu
zeker bedrag afneemt, spreekt daarover
haar afkeuring uit en eischt van het steun-
comité dat die afgoho -den gelden aan de
werkloozen worden ter: ge^evei:

van oordeel zjnde, dat bet bedrag deruitkeering in verband met de hoo-.e lo-
venßmiddelenprijzen thans veet te _a:i_. i-,
eischt de ver_radering boveudioj, dat de
stetmiuitkeerin» wo:do ver-ioosnd tot do
helft van hot voorheen verdie de loon

ecu werkweek van 56 uur en eea- van 1 gulden voor elk kind, bene-
den de 1(1 iear en verder 1 gulden toeslag
ter tegemoetkoming in de hooge kosten
der gedistribueerde brandstoffen' en gas.
ij draa:t an i het >ve!--.:OOze:icomité op,

deze mot::- «nité Kenbaar
te maken ei nader too te lichten, vervol-
gens in do pc.s te pubiiceeren en gaat
o.er tot de o.de va i don dag.

23 Dec. j.l. we d deze
motie dor enge -hond rei v.c 100 ca
in demo tratie raar bo. ste i'.coniilu ga-
brac t. ümtia be tomité ca tiet

op voet van oorlor staan
en omdat v.<: niet outvan en te
woiu we bi nen; do gestatio-
aeei'de politie werd-op z,j t;e:oopen en ii

" t al w : e i da zaa , trapp n
en gan.en ge d; da r -st sioi buit n e

o d daar een mo-
eerd se i der met il ' i -d "

te veid d i
om

" ' maar dit wc d door
■Ie ma a be o:. De man

o -. .ar
e: no ■

del_jii. Het be
de demonstreerordei, da

d
et hooi'd ges i ■-

werd oo
i ware i er niet,

o i.o i, stond mae
een

der lic.

,%i>
v. a- dr ' ire :oo :

;■

! r om de l -1 &-
om ■ te

;en.

■

'de
ic.it: a s

i rond d o man

dal- de moi
dat

verdiend bad. üm

con, i' 3.F>O mag

xï.n Iïes-.3._r vond dit _.oed.
's mot royement uit

oortgaan op den
ezoel o ze

aan te ko-
VVe : ri o. La-

optreden de -be-
laan

is mi .i dat er
een men begint te ontwaken,

degeest van verzet.
de proletarische op s

Üpdat we ome m te...
v.e eisoh, j. ctiove aib id en vol
loon.

Het Wertloozan-ComvCÓ,

Uit de Vakbeweging.
BINNENLAND.

Staking sigarettenmakers (sters)
Den Haag. — In deze staking is nog

geen .verandering gekomen Wel doet deze
Jt-brikant alle mogelijke nioeuo werkkraca-
ten te verkrijgen, zoowel door te adver-
teeren als anderszins, doch vrijwel zonder
succes. Slechts één persoou, een Griek ,
heeft zich verlaagd de rol vuil cn-üerkcui-
per te vervullen, doch daarmee is de pa-
troon slechts ten deelo gebaat, aange/.ien
de Griek zich de vrijheid voorbe
gedurende slechts een drietal dagen ptr
week te werken. Koi'-en er dus «iet mee»
van die individuen opdagen, dan zal bet
niet zoolang meer duren of de heer Ha-
braeken zai moeten kapitulcoren.

(„Do Taba ï r".)

Jeugd-beweging.

Het masker af.

(.A j Toen do S.D.A.P. de _i
Jeugdbeweging -wilde vernietigen, heeft zij
alle iisten aaiigevi e.id en heeft daarbij
Btee_ta den schijn aangenomen of zij de
_cug\i ook zelt wilde laten oordcelen en
besiuiten o\er haur organisatie.
Kerst wiide mou alleen maar wat toe-

zicht van de paru_. Toen het na bei
de pogiugc-a n-et _et.Ut.te o;n De Zaaier"
tot zeluuoord to verleiden, 6 .ng men over
tot opricluing van oreuwe _eugd-or_.
tje3 onder toezicht van do fc.-D.A.P. Uck
het N. V. V. mocki een woordje mee-
spreken.

liet was op e.n van de eerste koufe-
rènties van de s.D A l. o,er de jcugJ-

ng, dat Spietunan voor zoovèol n;o-
-ligheid voor de jeugd op-

kwam En het huichelblad van den heer
Voogd, genaamd „ltet Jonge Volk" wijdde

dool woardeerende
woorden aan hem.

Maar z.et, nauwelijks ligt Spieknian in
de groeve, of de S.D.A.P. en het N.V.V.
ontnemen ook den schijn van tnedezegging-
HChap aan de jongens, eu meisios dor
.1 O

\ eik" verklaarde bei N.
V. V. geen genos..eu te k;u, en met
gome.- ,>s ui. volwassenen
en jong ro e, doch wilde de
plaatselijk e leiding van het
ontwikkelingswerk uits 1 u i tend
opgedragen zien aan volwas.
..fi.n-

Het P. B. der SD.A P. was dit .
N.V.V. eens iin per slot van rel
beeft nu ook het Kerslcongrèe van do S.
D. A. P. zich hi vereenigd.

Nu kan dn bourgeoisie gems 1- zijn. Eerst
op, school wordt d :'l;nrr van het
vrije d .;ind gebroken; wat

- over mocht blijven, wordt
Dr de priesters der S.D A.P. en bet

N.V.V. wel uitgetrapt. En met het
e is het andersom Eerst, pompt do

school iet kind vol met patriottisme, en
er i-i dn fabriek of werkplaats uit

it weer aangevuld door
de - der se

Dienstweigeringsbeweging.

Weheipteendw.aanburgerkleeding?

P- -t op do En
f ver-

rm aan te houder'; Rij
n zijn 7-n la. ,

"or (

■ hebt en zendi het aanon-

J. at, Kuiperstr 19, 1, Amsu

(V.) Uit oen s< vau den dienst-
v.ie ik, dat

Be-
i

lus verwe

Ven

(RO A. (: ■ (23 Dec.)
voer

te
taanden mil. .

.ftrel -v hechten' 5

Te h werd
2e Ve-r dienstweigering 6 maanden gei

-' voor den tijd
5 ,;3r?.i e-t aftrek sedert 15 Nov.

Ingezonden.
Revolutionairen in hetparlement.

Aan Kameraad L. Keder.
Uw bemoeiingen aangaande parlementai-

re arbeid, beeft ook mij er toe gebracht,

mjn zienswijze o,er dit vraagstuk te
En.... toch moet ik weer terug naar m.ja

ceiu iii'.-c-.omr /e/t: trek
ie er niets van
i-et parlement
aai de economie.e kracht' 1i.,..
arbeid. . ze.vc o

a. ot' liet.van pan z-r. zich met
.jelui te bemoeid.

J '-; de i eeft mij aile rcdan
daari te bo d> ie

do oaiza .en zoa e i, w . m
der me soo ,
dan zoo;: i- wordt a e

oe-

dat i het stelsel
is, dat oorzaa't wordt, dat vele m- n
er tee brengt, zonder dat zij i:et

zaam maar z n
iicfc moe

Als m i gewezc i wordt op e,
huis ca eea Lieb nec'it z :i dit voor mg
slec'.ts ni die de : cs-
ti-.e.i. Ik neem net aai, dat a'le perso-

met leid eed, van u t
bediies.ers war

Na mag kamerand Xe der i
zaa- d a. do om-

n;, doe 1 we de per o a i aan ta m ir-. daarb j eoaia is-
tea, die door :: u we _e-
dwo met kapita isten te mo i
verkeeren, en
in h' in soe . " 'aa
meen ik te moeten antwoorden: Wc -.e
arbeiders _zjn dat, waai il
raa T worden ?

Tocii zeker z'. die onder do m0..-.-.. ei--
nederende voorwaarde a.-it
wat zie i wij me e

I kameraads gebe re 1. ; maar mot
j een heei kle; bc-

! kleed ? Het i? in den regel mef dezulkenI afgeloopen. Alle bcr li e
beid. die wii :d>r da arbeid :rs kun-

i nen waarnemen, is m. i. et gevolg van
j bet blind ve dat do i bas

1 leiders Nsie'de.
Spreek eens met de me n»

de tot de groote par.j, waarvan gezegd
n-a-r worden, dat z j tot de v> lo-
den be ooien. Lieden, die b. vorkiezi
of welke lieve oa': door h n p
ondernemen. -vu -r uit de s offei

i.! i. vraa. I '' cc d n ..-u
over verschïl.e de batfdc''n en doo- -ia

'leiders verricht dan z'He __ij all d
woorden : ja, dat inoeie zij v>ei doan b_
wijze van tacrie:. 0f.... dat is nn
want die me ebi-e ■ de veraitwoor-
d:ii_'

, 0f.... ia z'j moi.ten n o- we z s of
zoo doe ? minder eid
zij -i. Intussc deri
zoowat als h> 'i Wa. z_
doen is v

V. j hebbon door te

d- 5_ 't was,
toen zii no. re pad
betra

;- rjeioof oo lat ee-' Ke'd^r, een>V.ja-
koop ca s-'.: doob
vindt hel

Ni were-. w , d- ani Kel«
der. Wünkoo v"ißser's, flinke
str"ders. do- ui stabiliteit

doen in bc*
: parlei-K
: Beleefd dankend voor de plaatsing.

P. HODDE,
Va'er_-raarsm_e»-i

IN VOGELVLUCHT
De Bolsjewiki maken zich alvast niet

schuldig aan de lout der Commune. Zij
con__s_ue*re__ de banken- lets, waaraan.
men in 1871 niet heeft gei.':

Nu zou men denken, dat In sted. van
bij een grondwetsherziening een groote
so'-iaal-democrntißi-he partij als de S. P.
A. F- de roodo vlag zou nitsb ken en

r van het borno^ vau het
nte_ruiB luide zijn vn

spreken.
Neen, Troelstra had

gres over den ooi er den vrede.
Maar over het groote Boeialisttsche

werk der Bolsjewiki werd niet gekiki
Waarom ?
Omdat Troelstra z\in h

■-. kiezers op het lijf
zou jagen als hij verleide dat de statu-
ten van de S. D. A. P. regelrecht tot
opvordering van zilver- ca rraad
biden.

fn Nederland stelt hij dat Hcvcr uit.
Daarom i alle landen de macht

der Troe tra's gebroken Watt
de zij e '":. riet _ie van her, socialisme,
maar "an het n
mode van naam veranderd is.

HOOFDSTUK XX.

Inmiddels hadden Oswald en de op_.fcfc-
ter niet zonder moeite - want **reuzen-
kracht van den heer Wrampe scheen, dow

vin bed daarop hadden _.maakt Oswald
steeg me^e °P den wagen, ore den ztoke.
die nu geheel bewusteloos geworden vra»,
aoo noodig te helpen: do opzlchier _»"
stuurde'de paarden. Gelukkig It
tocht niet lang, daar de deg.tiuurrtera__-%
nlngea langs den .atraiVft'eg van Grenw.___
naar Fascbwitz stonden, en veel verde»
▼an het Bloi verwijderd waren., dan -to
daaibü behooreada nevengebouwen.

(Wordt V-.rvol__-.__

o e tribune:. 3



De Russische Revolutie.
De burgeroorlog.

rneemt uit Pet31 Dec. : De geheele bevolking vau hetDongebied, mannen ca vrouwen, is ge
biliseerd voor den burgeroorlog. Duizea

eren vaa het vroegere geregeldek
ien zich bij generaalKaledin, d.e, n

zegt,, een korps heeft georganisc
r dan 20.000 ma_i, allen gewei

k is zonder vei
door de' Kozakken bezet on het bols.ii-

i garnizoen 13 oniivapcnd De bol
nog zekere deelen van
maar de verzending van

ieu naar noordelijk Rusland is opgehou-
Do troepen dor bolsjewiki to Or<

a door kozakken ontwarend, die
omsingel

wordt, dat do Oekrainscho troe-
la Kazahn drie bolsjewistische re-

niQgtf _.
Dö re:. » van Petersburg maakt

a vorderingen. Een aantal Oosk-un
en Du' evangeliën nurcn

aan een optocht.
Do gedelegeerden van het viervoudig "er- -'_-is:er.en een zeer in U';t oo:;

"lo plaais in deu schouwburg in
: de bladen was het aantal Piiit-

schers-, Oostenrijkers en hun bood .auootsn,
dio hier in do laatste drio dagen <M'uk-.
men, meer dan _00. De mr _ en van en.ele
benoodigdheden zijn gedaald in afwachting
van den spoodigen aanvoer van Daiisi

Nvar het schijnt, zijn een aantal Duit-
echera en Oo^c-nr ijkers, dio -zie.Ji in bet
concentratiekamp van Tozny '«-.ondes, ge-

"ad of kregen zo althans 'rergunning
wapens, te verschaffen, met het ge -Toig,

dat ze met succes een raid uii;\'"-»r-Jcn in
nabur'g district, waar een aantal hui-

zes werden geplunderd. Gisternacht dron-
gen zo on gewapende lieden het huis bin-
nen van een En~elsehman, /ij plunderden
er en namen ve'.e zaken vaa waarde r. ■

De „Times" verneemt van 31 Dec. n*tOde-sa, dat de vrede laar d'C'.i daê,isver- j
6toord. Er ont-fi^en tn<=- ;
ech"n de Oe' iroea-.-u en de bols
wikïsr-he soldaten en zeelied-n Er worl
du.ch - .'p-rs en ge- ,
weren Het aantal slachtouera is nog on-

!, maar klein.
»■—-——i—W-W^B—B-MHII II 03—

Binnenland.
Kosten beschikbaarstelling

levensmitideten.

De minister van Firranciën l.ce't zvn
van An'woord ingediend no-

net voorstel tot bestrijding der
ten van de beschikbaars elling van le-
vensmiddelen.

Voorkomingvan uitzetting.
Een wetsvoorstel Is ingediend, waar-

bij maatregelen zijn getroffen om te
men, dat huurders uit'bun wo-

nm.cn worden ge/et, indien daarvoor
niet redenen bc.-taan.

De. S. K. Bakker,
 

r -;,Het Volk" meldt, is dk S. K
Raki er,' de S-D.A.P.-sch© pred;kau. te
Zwolle on veidprediker in buitengewo-
ne» dienst, gL.teren overleden

Het conflict in hst veemberdrijf.
De vaste veomarbeiders koesterden de.

verwachting, dat door de g>
:ging op 1 .TamrarT" aan den

der werklieden in zooverre- to_emoet
en, dat het con'lict zijn

Do organisatie van veemarbeiders is ech-
t, te1 eurgeeteld in ha-

re . " en noemt de haar 1'
verhoogingen «eer onbevredigend. Er is
cc.i ea'_uê.e-com_aiss.e : de oen

cht zal geven van de toegekende ver-
na zal de houding van

Ybeidcrs verder werden vaslste-

De arbeiders zijn over den lor van'za-
zee- verbitterd.

het hoofdbestuur der Scheepvaart-
te Rotterdam is bericht onlvan-

( zich niet bev-oe_d acht. in de-
bemiddelenó. op te (.reden. De

2_en naar de at-
Deze zal dus opnieuw

Wt conflict tot een oplossing moeten trach-
,en.

Talaria-actie gemeente-ambtenaren.
Door de afd. Noord-Holland van den

Ned. Bo d va;i Gem."enfo-ambte aren is
benoemd, die tot taak za!

hebben ge .evens te verzamelen en te ver-
werken, ter voorbereiding eener krachticfe

actie op groote sc'-aal der secretarie-
ambtenaren in deze provincie.

Dezo con itoi'd nit de volgende
heeren: D. Kooimans, burgemeester van
Wo-mei-, ld der Prov. Staten van Noord-
Holland; J. Karduv, secretaris van Hilver-
sum. P. C'ir. Peters, tweede amblona-ir tor
secref.ir'o 'to Halfweg on W Kei^ders. boofd-
coméiie, ter secretarie te Waterirraaf'smecr.

Het rijverbod voor auto's.
De Ie en 2e voorzitter van do Nederl.

Chaulfeursvereeniging van eha_._e_rs i_
particulieren dienst, zijn gisteren, naar het
Corr.-Bureau berichf, door den minister
van Landbouw enz. in audiëntie ontvan-
gon, ter besprek iag van het z.g-. rij verbod.

Do afgevaardigden der Vereeniging we-
zen den minister op grooten werkloosheid
welke- dat verbod ten gevolge had en vroe-
gen o! 't niet mogelijk waa het verbod,

np te beffen.
De mlnfc'ei: verklaarde, dat wogens het

benzinegebrek van opheffing van het ver-
bod g zijn.

Op een desbetreffende "W-ag, deelde de
minister voorts roede, dat er van regee-
ringswege geen belemmering in den -weg
zou worden gelegd', indien een particulier
Consortium er in kon slagen bcnzol ui?
Dnitschland te betrekken.

AMSTERDAM.
De melkdistributie.

Door de melks__.ers is het volgende te-
|*wam verzonden aan den MinisterV. Land--1)0 uw ■

"De bes_ur^u a..t meikslijterMrgaailsatios
jte Amslerrbmi vragen Uwe Excellentie be-

dier-ecte maatregeb-n te iK-niou voor
Ben aanvoer der reg*: ■ welkenufcer boot geschiedt.

Met do rantsoèneering van melk, die he-
den is ingegaan, eischt het publiek melk
voor hunne bonnea, waaraan de melkslij-

>en voldoen. Gelieve hét ver-
.' direct per spoor

te de ieder., daar de positio der
;ijter3 hopeloos is en het publiek in

verzet begint to komen- .
Loonregelingarlillerie-luuichtingen.

Iv een adrea aan Am Minister v. Oor-log- wordt door bet bestuur van den Ned.,R.-K. Bond van Personeel, in dieast vaa
openbare lichamen en bedrijven St. Pau-
ius" de aandacht er op gevestigd, dat de
verkor den arbeidsduur der werk-

a-an de magazijnen dor artillerie-
inrichtingen, ooi: vaa nadeeiigen invloed
is op de ing van den duurte-toe-
slag 191 G en verzocht, dat de Minister,

s hel vorige jaar, tijdens het ge-
brek aan materiaal, waardoor voor ver-schillende personen de werktijd is inge-
kort geworden, ook thans, voor de werk-
lieden aan de magazijnen een dergelij ken
maatregel zal nemen, waarbij de jaarloon-
berekening van de werklieden aan de ma-
gazijnen der artikkerie-inrichting He
niet zal geschieden op grondslag van den

il begin Januari.
15 arrestanten uit de O.-N,-kazerne

ontvlucht.
In de Oranje Nassau-kazeme zijin in 3

cellen een dertigtal arrestanten onderge-
bracht, verdacht van diefstal, of wegens
desertie, insubordinatie en principkele dienst-
weigering.

ndagochtend, oudejaarslag, wist vau
3 arrestanten, dtegnaar 't hospitaal over-
gebracht moesten worden, er één, een
dienstweigeraar, te ontkomen, 's Middags,
bij 't uitgeven van t eten en het aflossen
der wacht, ontvluchtte een tweede dienst-
weigeraar, 's Avonds 8 uur belden do ar-
restanten in een der cellen den dienstdoen-
u.n sergeant, helaist met de bewaking der

Gewoonlijk wordt dan om
drinken of lets anders gevraagd. Toen de

it.de cel binnentrad, werd hij on-
verhoeds aangevallen, kreeg een. sto-mp in

"""t en word totaal overrrmipeld. Ook
den saMat _ die bniten stonden, mocht
hpt n' t geluklren de jon_"ns, d:e er ge-

van hadden t"gen to houden.
Van de li. oatvbrchtten zün «r6t_>rttg-

gekomén, terwijl politie en recherche ecu
vlijcjve! __s; aanbHlen en in do kazerne
fcru^hrïxditen

Gemeente-TramAmsterdam.
Van 1 Jan. tot en met 31 Dec. 1917

werd n ve-vo-rl 129.200 000 passagiers ,
waaronder 10.400.000.. passagiers met vrceg-
rit en vroe-rrbretourkaarten.

Over hetze fle tijdva'; in 1913 werdeavervoerd 127.^40.931 passagiers, waaronder
16.927027 p^ssigiers met vroegritenVroeg-

" u'ten.

In hetijs.
Nabij den Durgcrdamnier vuurtoren zit-

ten Zondajrnacht de soomboo/a
„Z-vcl e. „Le-mner", „Meprel III" caGroningen III" onbeweeglijk in het ijs

j vast.
>Ns gebrek aan voedsel hebben een

rfers niet levensgevaar over het
ijs langa ben I tijk en Strek-
dam Amster.lau» bereikt.

Een t van Gebr. Goedkoop is
kan de

:i niet uit het ijs sleepen.
Wijn ervaringenaan het Westelijk

front.
Over bo.c- ir-oernd o--derwerp sftrak do

icer I. I. ;mn-Oi Maa dr-a o.id in het
W Co co p ein, .i~>r do

Joi^Ciiedcn-t deo; preker . ',a. een
uitvoerig overzie ;t van zn veriocciaai
tiet Westèl-k front eu zeide. da hi besrr'f-pen ko i, dat de n zie:'
niet Is de ma a

var het l te veremei.
Nadat spr. cci sn daaromirent ad
mede edoeid, _ai hij vooral in z u vcrd.ir
betoor,' a.'- o_:a'i;t y."n idr k\c ï we.r.
Wat den oorlo , net proletariaat; mo^ti'o \
zien, en daa door al a ado n

om do oorza'o ' te do n v ■--
:i. Voor on.i n:oo. nicfc geld ï po-
■i of pro- Ali) oi, doa' pro-soeia i -mo en a iti-kapitalisme. Aan
rede vcno.'-.t spr. een cojc ibiK de

aandaclit voor een ; (et, n.l. de
oampa-ri e tegen hem. op to'w gc_et do >r
de Vii'.:;tièmo siècle en aidere baden e
Parus en iiior vooi doet Te egraa;
en Tribune, docii meerde spr., i].i zu _s
hem niet zal treffen, doch aan hen, die
deze can;. op to W gezet.

Na cc i woord . _hi dank aan do spreker
en do tairjj'<e bezoekers, sloof de voor-
zitter deze bijeenkom...

Sempre Ava .ti.
„Muitatulie Museum”

De Vcieeni-ing „Het Multatuli-Muse im' 1

biedt haar leden en hen, dio sciriftel-ik
toegang verzoeken bij den secretaris -. J.
Q. Götze. Veerstraat 36 IT, een lezing
aan, op Dinsdag 8 Ja» ari a.s., des avods
te 8. Uur, in het Stedelijk Museum. Do
toejrang is kosteloos. Inleider: de heer
F. Domela Nieuwe.i mis.

Feest van de „Jonge Proietaar”.
Den 24 December 1.1. was 't feest voor

i de verceniging de Jonge Pro etaar", geenI feest voor genoodisden, maar voor dekin-
I deren zelf, men vierde het jaariijksch _■_!-
! zelli.g avondje" door de kLidercn ongc-
dwougei, zonder bei; ouderlijke toezie it,
alleen onder leiding van liet Bestuur. Het
ging er recht ..gezellik" toe, geen kind
zal zonder een aangename indruk van
.''et genotene dien avo::d, zijn gaan slapen,
misschien er wel van gedroomd. Het was
dan ook een zeer afwisselend en geani-
meerd programma wat de kinderen" voor

' zich zelf afwerkten. Voordrachten door do
kleino vau het kinderkoor" zoof.-ol a:s
door de grootere van het „meisjeskoor,
vrije oefningen door de jongens afd- van de
g-vmnastiek, onder leiding van hun jonge,
doch sympathieke leider Joh. Hemen, een
nummertje pnantasie stokscheimea (carro
korten stok), onder leiding van een be-
voegd schermer (lid van liet bestuur), een
tooneelstukjo getiteld : „De geleende koe-
kepan" door de leden van het meisjeskoor
Fr. Königal. A. v. d. Heijden en A. v.
"d. Bos, onder regie van den heer P.
Brnijne. Klaas Driebuis met een humor.
voordracht. Verschillende spellet.es, waar-
aan door al de kinderen groaten en klei-
nen werden deelgenomen (plm. 250 kinde-
ren), onder leiding van den heer Joh. Spij-
ker, en dit ailes onder genot van opwek-
kend pianomuziek door den heer Jan
Överhuis, begeleid met viool (den heor

Sudfeld Je.), afgewisseld door lekkernijen
en een glas limonade.

Aan allen, die op de Irjetén geteekend
hebben om de kinderen een pleizierigen
avond te verschaffen, en de medewerkers,
die welwillend bun moreelen steun ver-
leend hebben, onzen dank.

Bestuur „de Jonge Prolets-ar'.
ROTTERDAM.

Inbeslagnemingen in Hov.
Dat er nog massa's levensmiddelen en

andere artikelen werden achtergehouden,
blijkt weer eens uit het volgende lijstje.
Door de Centrale Distributicdienat weiden
in Nov. de volgende voorraden, die door
partikulieren en handeliran 'met speculatieve
doeleinden in. verschillende pakhuizen en
veenien.. waren opgeslagen, in bezit _rero-
men : 400 kisten zeep_ .13.000 K.G lür.-
oüe, 17S0 kisien slaolie, 12 fi..o KG soda.16 000 K.G. kofflo, 2.VS kisten geooi-öen-
seerde melk, 105 K.G. antimoni.im, 5000
K.G. draadnagels, 3ÖO 000 K.G. reuzel,
150.000 KG. cacao en chocolado, 100.000
K.G traan en smeerolie, 567 200 K.G.
katoenzaadolie, 15 000 K.G. andere soorten
oUe, 27.870 K.G. technisch vet, 52.460 K.G,
eetbaar vet en 2000 vierkante stuivers. In
hetzelfde tijdvak zijn 180 processenverbaal
opgemaakt wegens overtreding van de dis-
h'ibutiowet, 18 processenverbaal wegen»
het verhandelen van graan van den oogst
1017 en 10 processenverbaal ter zake het
vervoer van aardappelen. Dit alles was
natuurlijk weer bestemd om het Duitsche
Imperialisme te steunen.

Aardappelensmokkelen.
Door de politie is aan het Oudehoofd-

plein beslag gelegd op een kis: waarop
e i biljet geplakt was, vermeldende dat de
kist 3 pendules inhield en bestemd was
voor de goudsmid P. M. aan de Kipstr
Bij opening bleek de kist 2 HL. klei-
aardappelen te bevatten.

Deze kist was afkomstig uit Ammerzoden.
Uitgehongerde Duitsche deserteur.

In een specerijmolen . aan 'de Korte Kade
hoeft men een Duilsehe deserteur aange-
tro fen, die drie weken ge'eden in Neder-
land was aangekomen.

De man had gedurende 5 dagen niet ge-
geten en was half waanzinnig van den
honger.

Secretaris Bestuurdersbond.
Naar de D. Ct verneemt, is H. Linde-

man, lid van den Gemeenteraad te
Dordrejht, benoemd tut secretaris van den
Rott. Bestuurdersbond.

Engelscheen Duitsche keijgsgevangenen.

Met het transport van Engelsche en Duit-
Se.no krijgsgevangenen is een be_;ia gemaakt
eu Rotterdam beeit weer eens duidelijk zijn
Duitschgezinuheid getoond en zijn anti-
pathie tegen de Engoisciien tentoongesteld.

Het eerste transport Hiiigoiscuen arriveer-
den Zaterdagmiddag en werden deze artno
kerels, waaronder velen voor hun leven
verminkten, vanaf Ven:o, aan alle sla.iona
hartelijk ontvangen en van versnaperingen,
voorzien. In Kolterdain werden zij zonder
enthousiasme ontvangen. Een volgend trans-
port wordt tijdelijk in de loodsan van do
Kotterdauiscue Lic, d ondergebracht.

En nu do Hult^.'.lior.^, wan-rv«.n <?t ongo-
veer. 8000 in on::e s;a<l zal.en larieen, en
voorzoover zij niet doorreken naar hun
land, gedarende de eerste tijd hier zul ca

tot de koi e dagen voorbij zi_ n.
Voor officierea zijn in diverse hoos reeds

i-.l en onder de parti-
culiere pênsionhonders is vee! an mo voor
.:en. Velen van d :' -u zich
ian, zoodal er reeds plaats voor 40.0 ra n
is. Ondëi ;■ u zullen
worden 01 ht in he Ze.-de-

do Hudsonstraat en ,we ;e

wor'.en ge ■ orthopae-
dische hulp nor ver." van
kunstledematen, komt zi de Schie-
damsche weg een atelier hiervoor.

Voor de o zi n een viertal
:' t rdamsche artsen s

mg Du tsi n I_—ens-
den heeft gezonden, zal de distributie

bijspringen.
De levensmiddelen kunnen wij natuurlijk

naar finten, de o zenden zi.' toch niet
Zoo men zie:, voor de c_ ran_st van de

Duüsdhers wordt alles in de beste orrto
t, terwiil men do Engelschen zoo

spoedig mogelijk opruimt.
Rotterdam laat zich weer eens op zijn

smalst zien
Een nieuw museum?

Het houdt net op > met schenkingen voor
het nieuwe Raadhuis.

Schilderstukken, beelden," meubilair en ge-
denkramen zijn al gegeven.

Wij krijgen al zoo zaHit'es aan een
niéuwe museum van rariteiten.

Er is echter nog __'et genoeg.
„In e.m inrezonden s_uk in h;>t Dagblad

van _.otterdam", bomt een zekere mün-
heer v d. Zwaan, Adj.-controleur, bet
"ambtenaarscorps oproepen, om to trachten
ook als nog een schenking te geven.

't Is te hopen, dat deze hielenlikkerbot
vangt. Do ambtenaren doen beter.h'!
to gebruiken voor den strijd, tot v
ring hunner positie.

Op bet nieuwe, zullen zij even hard
worden uitgebuit, als heden op de Kaas-
markt.
DEN HAAG.
Moordaanslag van een noittei-poen

opeen zes-Jarig kind.
(v. A.) Wie nog niet overtuigd is van
bet la_o peil waarop het Haigsche politle-
.___■ staat, maar tevens de Ha_g3cho Cou-
rant en de lezers waarvan zij bestaat, kan
dit „ ,r eens zien rilt bet volgende bo-
richt -hetgeen wij uit die H. Ort knippen:

(Gistermiddag^ werd in de Maasstraat
een politieagent door een paai' I
schoten jongens met sneeuwballen ge-
gooid. Hij achtervolgde de knapen met
ontbloote sabel Een 6-jaorig jongentje
werd door een eabel3lag getroffen en
gewond. .__-

Dit bericht wordt zornder eenfg com-
mentaar zoo tusschen allerlei andere
berichtjes in afgedrukt; e__.de getrapteen
versufte lozers slikken dat zonder Wi
van zoon krant te krij gen. Een klein beetje
fier arbeider zou toch moeten zeggen :

ba! waf ©cjj krant, weg er mee. ik abon-
neer mij op de Tribune",

Na kan men begrijpen, boe vol " bloed-
dorst zoon politieagent bij betooglngen op
de hongerige burgers Inhakt, als bil al

voor een paar sneeuwballen de sabel trekt.
Maar wij vragen aan onze lezers: is er
ook iemand die dit "feit gezien heeft? —Zoon gewapende smeerpoes is toch een al
te groot gevaar voor de openbare veilig-
heid!

Het Koffie-schandaal.
Gedurende de' laatste, week liepen heel

wat menschen winkel uit ïvinkel in om
kofHe. Overal hoorde men 't zelfde lied-e:
„ik heb geen koffie meer" Men moes. zoo
dus zelfs de bons laten verloopin omdat
de winkeliers geen koffie hebban. Maar. er
is wel koffie. Wie maar 4 ol 5 gulden
voor een pond wil betalen, die kan wel
krijgen en zelfs zonder bon.

'beiders kunnen ontberen cn de bourgeoisie
kan lekker koflie drinken met geconden-
seerde melk, terwijl dó 2 10 liter melk die
per persoon is toegewezen, door haar nog
bovendien voor andere doeleinden kan wor-
den benut. "
ALMELO.

Slampampers !
De heer A. M. Tilanua, do zich door

het uitbuiten van de boerenbevolking van
Friezenveen en omstreken seli.-.iten heeft
verzameld, is cc i waar fi antinoop. Tocb
meent hij, dat er maar uiet een arme t-
zorg van geef maar raak moet zijn.', doch

gedwongen hard werken tegen een be-
hoorlijk loon en anders geen hulp".

Ook is hij er t-c-.en. dat de gemeente
gezinnen uit 'andere gemeenten — ook
vaak gezinnen welke door hongersnood --oH
andere reden uit Duitschland gedrevenz'.jn— opneemt.

Verder meent hij : ...dient de gemeente
de slampampers tot bard werken te dwin-
gen, waardoor ze dan wel gauw zullen
zijn verdwenen".

Zie hier weer een voorbeeld hoe of de
door iitz.iii.erij schatrijk geworden b am-
pampers, over de arbeiders denken. Niets
dan hoon on verachting beeft het hoog[o
gespuisvoor do misselijk slaafscbe arbei-
ders. En ze Lebbe:, gelijk, -.laven, die
zich niet tegen hun slavernij verzei-ten,
zijn slechts verachting waard. Ülechts voor
stri'ders, voor opsta.idi-.en en hm macit
hun kracht, hebben de slavenhouders do
onderdrukkers schrik en angst.

Wanneer arbeiders zult-ook gij — gelijk
do Russische arbeiders — strijders, opstai-
diaei worden, ca do slampcanipcrs aan 't
verstand brengen, dat ge uw eigen lot in
handen gaat ncmaa en t met hun parase-
tenlevcn gedaan is !
BEVERWIJK.

De commissie belast met het nazien der
boeken Van den gehouden bazar maakt
aan allen, die er belang in stellen, bekend,
dat het saldo, groot f 078,70, ia opgezon-
den als steun voor de gezinnen der dienst-
weigeraars. Hiermede betuigen wij onzendank- aan allen, die er aan mee hebben
gewerkt, om hem te doen slagen en ho-
pen dan ook, dat als wij in Beverwijk u
weer oproepen ter vergadering, gij zult
toonen, belang te stellen in onze bewe-
ging. Namens de Cr missie:

P. REM.
J. R KIEVIT.
Mej. VEBSEVELT.

LEEUWARDEN.
De diefstal bij mevrouw Bisschop.
De rechtbank alheir heelt gisteren

vonnis gewezen lu die zaak van D. W.,
Sip jaar, pa.huisknecht, de 22-jarige A.
H., dienstbode bij mevrouw dewed. Kata
Bisschop—Swift, en den 22-jarige schil-
de___k_.ec.-t D. S., beklaagd resp. van
diefstal met geweldpleging ten huize van
mevr. Bisschop, medeplichtigheid enme-
dej.ïchtighè-d en heiing-

De rechtbank veroordeelde het drietal
re-p. tot 43. , 2 'en 5 jaar. De eisen
luidde 4, IJ_ en 5 jaar-

IJMUIDEN.
De IJmaidervisschersvloat.

Van de IJnriid-r vi scbers -:oot nj ■ vorig
jaar de vol.eide se.epen ver oren egai .

Door txxpcdeeriV. : de sloomtreiler Tres
Fatres, de stoomdrifters: Derika en We
land e i de zeil o -rers : He '.drika, Jaco'ia
en Cornelia Bart. Door bet stooten op een
mijn z n in de lnc"'t gcv.o ei do stoom-

ers: Visebjen en EHsaneth. Van elf
se iepen werd nooit meer iets vernomen, en
werden deze a's verloren beschouwd, n. 1. I
de stoomtreilers : A bert Corre.is, WalvisC-V*
Dolf'n. Ernestide Pauiine, De Ec ïen Ber-
t'-.a EHsabeti. Voorts de *er.o.ger_ : i
'"arina en Elisabeti en de zeilloTsreis :
Pluto, Hielke en Elisabetb. Ttotaal dus 19
schepen, waarbij meer da-1 100 mensc en
bet leven hebben ver'.orcn.

Vischoperengst.
In December 1917 was de «opbrengst van

de in de Rijksvisc'iballen. verkochte visch
slechts f 42Ü.090 togen f 2.161.047 in De-
cember 1916.

GEMENGDE BERICHTEN.
Moord. - Te Hulst ia zekere Frans

Doogo, een vader van zeven kinderen ver-
moord.

Zijn portefeuille, inltf '-n bedrag
van ongeveer zesduizend .gulden, werd hem
ontvreemd. Een biljet van duizend gulden
is later op den weg teruggevonden.

Het slachtoffer werd 'de hals afgesneden.
Zijn vrouw, die ongerust over hem werd
en naar hem ging kijken, vond hem oip
den weg voor zijn woning: badende in zijn
bloed.

Een viertal personen moeten in de__e ___&
betrokken zijn, terwijl zekere O. den moord
moet hebben gepleegd.
Smokkelaar dood gosc hot en. -Bij een poging tot smokkelen is .de 17-

-jarigo E. to Aalten door een militairen
hulpcommies doodgeschoten. Aan E. was
Sinds korten tijd vergunning verleend, in
het bezette gel ' *e fceeïi

Twee soldaten doodgescho-
ten. - Ond-jaarsnacbt beeft in het kamp
tè Milliren een öatzettend ongeluk plaats
geKad. Bij het zoogenaamde Meuwiaar-
selüeten beeft nanxe'.ijk ecu soldaat, blijk-
baar met een scherpe patroon, twee an-
dere miliciens bij ongeluk doodgeschoten.

Vandalisme. — Het dorp Bd_li— nabij Rotterdam — leverde __le.fwji__u.s-
morgen een aanblik op al=of bet een-sre-
geraanval te verduren had gehad. In den
nacht van Oud- en Nieuw'iar ''.lin door

een troep jongens niet minder dan 35rut
ten, w.o. 12 groote winkelruiten, ingewor-
pen. De schade wordt gescha* op oj.ge»
veer f 1000. De polide heeft een . anr ver-
cachten aangehouden. Ook de -woning van
den burgemeester heeft het moetoa om gel-
den.
Grensincident. - De puiiteche.

grenswacht tegenover het dorpje Meseh.'
bij Eijsden, zou gaarne het Kieuw_aar met'
een har.versterking vieren, maar aan ccn4

snap3' waa nergens in de omgeving tej
komen. — Een der soldaten bood zich aan-
eens in Holland ie gaan kijken, of daar)
niets van dien aard te krijgen waa. Mot,
een kruik ging hij door de electtiscbe a_-(
sluiting naar Mesch, liet deze daar mei

r vullen en aanvaarde daarna met d.i
begeerde versnapering den ' terugtocht. -Kort bij do grens werd hij door oen paar
soldaat-konuniezen opgemerkt en - voor ee:i
smokke'aar aangezien. Deze geboden her»
halt te houden, maar daar hieraan geca
gevolg gegeven werd, klonken eenige sefho-
ten door den stillen Nieuwjaarsnacht ta
een der kogels trof den ongelukkige, d;o
voor zijn makkers een feestdronk hadwl-
len halen, in het hoofd, zoodat hij, zol-
der eenig geluid to geven, dood neerzon ï.

Smokkel - Te Hansweert is aun
boord'van het sleepschip „Elisabetb" dcor
de rijksambtenaren een partij smokkelwaar
in beslag genomen, welke was verborgen
om frauduleus te worden uitgevoerd. Da
vrouw van den schipper werd in heohtenia
geaomen.

He t ij s. - In de Schermer is het s-
jarig knaapje van K. door het ijs gezakt
en verdonken.
Vier personen aangeschoten- Te Sittard -werden Oudejaarsavond twee

personen door commies-soldaten aangesch»
t;-n en in den nacht van 31 Dec. op 1
Januari nog een 2-tal. — De eerste was

een gehuwd Sittardsch arbeider, vader var
verscheilene kinderen, J. S. genaamd, dez.
werd in een zij nor beenen getroffen. Hel
been moest later geamputeerd worden. D.
tweede waa een 20-jarig meisje, Toeboscb
genaamd, dat vlak in de buurt van haai
woonhuis ook in een been getroffen werd-
Het schot werd gelost op "een vluchtenden
smokkelaar, doch trol nood'.ottiger wijze't
bovengenoemde meisje. Een en ander had
plaats in de nabijheid van het station Sit-
tard. De twee laatste gevallen waren vaa
minder ernstïgen aard.

Adreslijst der afdeelingen
..LMELO, J. Ossenkoppel, Oud T al-

denscheweg 132.
AMERSFOORT, H. v. d. Knoop, Zwart»

Bergje, Oud-Leusden.
AMSTERDAM, J. Boas, Hoogeweg39

Watergraafsmeer.
ANRHEM. A. Jagers, __la_endal3<-h.

Weg 381.
BERGTJM, F. v. Lunzen, Twijzele.

heide.
BUöSUM, O, J. v. Riemsdijk, Kapel-

straat 3.
DELFT, J. H. v. d. Laken, Vooe

straat 89 B-
DRACHTEN, G. E. v. '. Veer, Klok,

huislaan 32.
DORDRECHT, C. Mulder, Ie Dijn-

straat 9.
ENSCHEDE, H. Schouwink, F 23 Lon

nèi.er.
GRONINGEN, G. Aaldnks, . Rio uw-

s.raat 37 A.
HAAG-' W. A. Hoenders, AntonieDuijck-
straat 85.
HAARLEM, M. Menging, Bii-nen_>ad 11,

Overveen.
fIILVEKSüM, H. v. d. Glas, Hoog.

Laarderweg 223.
KROMMENIE, P. Stroo, Wilhek-i-ia-

str at 71 B.
LEEUWARDEN, I. v. Gelder, Taul

Krugerstraat 10.
LEIDEN, J. Oüvier, Magdalena M«ont

straat 61.
LOCHEM, G. J.Kruiselbrink, Barchem-

schcweg.
PURMEREND, Mej. A. de Jongh, oi..

derw.
ROTTERDAM, P- Koeten, Groot,

Kerkpl.in feA, 2 maal b.
TRUNWOUDEN, J. H. Bpotama,

Giekerk.
UTRECHT, P. Hahn, Kievietsfraat fi_

bis.
WEE&P, E. G. Vader, Middenstraat 5.
ZWOLLE, Mevr. A- B- ViehoffToer.

man, Assendorperp.e'n 19 B.
Partijbestuur, J. C. CETON.-

Laings Neksfr. 33, Adam
Scheepstijdingen.

ineniandsc-ie itav

I JMUIDEN. Aang- 2 Jan. Zeus, s. Storn-
de; 3 Jan. Vlaardigen, mo-orsch., Go-
thonburg.

DELFZIJL. Aang. 31 Dcc Progri ss, 8 ,
Dantzig; Uhlenhorst, s., Zweden; Kat»
Vick, s , do.

N- -WATERWEG- Aang. 2 Jan. Jaeoba.
Drenth, Gothenburg; 3 Jan. Maasland, t.d*. Straat, Kragerö-

Ve_tr. 2 Jan. Baltic, e., Gothenburg.

advertentie.,.
GRA'-D TH£ATRE, Amstelstiv

N.V. „TOOMEELWER-ENIGiaS".
wmm, mm en van der horst
Heden en wo.g, a*. i Bl'- wui»i

KR E L I S
LOUWEN.

Blijspel in 3 bedr., van Langendijk.
Regie: Jan Musch.

Zaterdagmid.i OP HOOP VAN ZEGE»
Zondaamid. I KRELIS LOUWEN,
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