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0-3
heden on» dagelijkse!*
de
baden
arbeiders in vroeger
groot'", ona
dagelijkse- brood .— het
t-tt
wat, vraag dat maar eene aan
aatxbeidarsvrouwea.
Het brood, wat
veop een
is
broodnoodigste
't
mensch
blijven,
,
:t
te
i
op
bi
Teven
dit
*■
*iot_e_t
geen dageiijkache ko.M meer.
-it Is niet overdreven.
Waac d» jantsoeneariag dte oas na
tweehonderd gram per dag toemeet komt ia de pr&c-jk hierop neer
s*t de arbeidersvrouw ca do moleteafindereu dagelijks geen brood meer
**%«_. Dit Is een bedroevend feit.

Bedroevend

Is het dat de vrouwen
en hun stakkers van kinderen
*. brood onthouden om het de mannen
je* te geven naar hei werk. Want op,
nes» manier merkt de man direct althans,
-*etc van het ten hemetechreiende gebrek.
En do vrouw blijft de dubbele slavin
die r.c altijd was.
De lloilant-sc-e arbeider die te lam
ca te beroerd te om te vechten voor.
y.lj_ eigen leven, die in slaap gesust
door sijn leiders, geduldig voortsjokt
en
voortploetert en alles slikt wat
de verraders van het proletariaat hem voorkalden, rutlooe, slaperig creatuur,
vat zich tooit met den naam arbeider
schrikt er niet voor terug om het brood,
vaa vrouw on kind te verorberen.
Dit is een schande zoo groot dat geen
woorden fel genoeg zija om haar te
geebeien. Dat zooiets voorkomt In het
Jaar der Russische Revolutie, zooiets
voor kan komen in dit tijdsgewricht.
Brave, fatsoenlijke, moderne arbeiders,
aSty de motie na motie opstuurt naar
des haag, dio 't eene papieren protest
a& 't andere afschiet op Posthnma, die
acheidt en raaskalt tegen de revolutionairen, het klonk uit uw kamp, het wia
uwer woordvoerders die dorst 'o
"Preken vaa „optrekken achter vrouwea-

Elo&H-

rokken".

J^*ar

—

ders verdacht te maken, is bet geboden,

eveneens In bet publiek ds legenden,
dte W. O- van Reesema kolporteert, da
leugens en verdachtmakingen, waaruit
het sinistere gedoe van hem ca zijn geestverwanten zijn schijnbare kracht put,
onmiddellijk den kop ia te drukken.
Het is daartoe voldoende, de hoofdpunten vaa het betoog even nader onderde
oogen to _lon.
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tweemaal, eerst al drama,

nu reed 3 wet het pro- klndit!
Nederl«nd gekomen. Dit
Dat Is

ïï£
Van.
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van,
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systeem

der
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Bond van Naties van Wilson) zal dado arbeidersklasse langs parlementairen
weg meer of minder snel „ingroeien"

In bet socialisme. Deze graadtose Bernsteiniade kon o.i. slechts opkomen in
het brein van lieden, die zich hebben
blind gestaard op de politieke bovenbouw von de maatschappij, op de historische verschillen, die er nu eenmaal
tusschen de kapitalistische staten be-

Ten eerst©. De hoofdzaak van het staan, die de oude traditie voor da
brochuretje Is een uiteenzetting van da nieuwe werkelijkheid nemen en die vernieuwe toestanden onder hot Imperialis- leerd hebben het eko-omisch gebeuren
me, en dus vaa de nieuwe voorwaarden, mee te maken en te volgen. Maar hoe
maatschappelijk» en politieke, waaronder zonderling ons historisch-materialistea
hot proletariaat voortaan, te strijden deze opvatting ook moge toeschijnen,
heeft. Wij laten nu maar daar, dat wij hebben er niettemin. rekening mee te
de schrijver hier op ds mees» flodderiga houden, dat zij in arbeldersbladen als
manier naschrijft, wat In de geschriften „Het Volk" ca „De Tribune" wordt
<ter Partij ca vaa dn voormalige RB. verkondigd

£■"■

u het

daarna ala

het debuut van deze kluchtige

Zin__erwaider Linke". Als een

vol-

*

Wij geven deze passage in haar geheel, om duidelijk to laten uitkomen,
hoe deze man zelfs niet beschikt over
een zekere handigheid, om zijn verdachtmakingen achter soßsterij, aft hun
verband gerukte citaten, verzwakkingen
en beperkingen, ca alles, wat tot deze
kunst behoort, te moskeeren. Blijkbaar
gebruikt bij de plompste leugens om eea

bepaalde soort van kwasfe-rebellie, van

primitief instinkt van opstandigheid In
net gevlet te komen, een kwasle-rebeilie,
die onder het politiek onontwikkelde

proletariaat hier te lande helaas maar
al te welig tiert en een element vaa
zijn zwakheid uitmaakt en welker hoogste wijsheid het is, te zeggen: „ze
moeten de keek* boei in mekaar trappen, want het is allemaal ecu rotzooi."
De werkelijke meenlng van de Tribune on van #e Partij ten opzichte van
het punt in kwestie Is natuurlijk deze,

dat, indien de Algemeene Revolutie dea
Wereldoorlog nog ttiê; vermag af telossen op elk willekeurig oogenb-k, de
terugdringing van het Duitsche imperiah-ine, tijdens, de verwesenlijking van de
doeleinden van WHson ca. na den
oorlog, betere kansen bieden voor da
revolutionaire
ontwikkeling In alla
landen, dan de overwinning vaa de
Middelrijke-, Het Is zelfs ia deze dagen
van het groote offensief met zijn evenzeer naar het Oosten, d.i. naar de Revolutie als naar het Westen gerichte
poïtieke doeleinden, wel
zonderling,
maar toch _og mogelijk, op den grondslag van de revolutionaire beginselen,
over deze meening ie twisten. Maat
wat moet men godbetert denken van de
moreel-politieke kwalitteilen van ecnjrtan
en ean
richtlag", die brutaalweg de
waarheid. n..1. de revolutionaire leulende gedachte van de Tribune te , dezen

'eerde kluchtspeltroep moffelt zij da
arbeider is een afschuwelijke, waarheid
weg, om. op deze mystificatie,
lrger *eword*»» een bekrompen
nog bewonderenswaardiger mystij'lkatles
fcrT?
i
Id dit stinkende moeras dreigt op te
35
bouwen. Stel u voor, dat W. S.
s&nsr'k9
arbeidersbeweging te ver- van Reesema
lon
in deze hoofdkwesiie de
waarheid mededeelde, wat zou er dan,
dlt
toelaten.,
Xe
arbeiders, rüe
van zijn zijn beschnjdiging * terecht ko"aust en revolutionair noemt?
men, dat onae partij refonnjstl_ch Is? als to allen andere opzichte met e&a
P
beli
nw 80riai"ist zijn dan Een beschuldiging,
-*d
met
Adri'daad, de revolutionaire daad maken
die hij aannemelijk botten leugen trachten te wurgen,
,;_-«e_
ide
dewa
da*
dat
nw*
moet,
om de ïarkieaingsacile der aan leugen n. L
f staakt tegen het hongerde
Partij
PArtij
te
en
de
al*
d«_orga_toeere_
'»kapot
en
te Tribune
revolutio*«e Tan
' p o9tunirm en
helpera. maken. Hier
de Ko-tra-Kevoauii'-.
komen wfj aan bei twee- naire zaak, maar
-^Vantar.
de vreedzame „in*To«-0_" In het «»
de punt
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Evennva als do schrijver hot waagt; ciaal-impeiiaüsme, langs parlementairen
het algemeene revolutionaire program weg nog wel, willen dienen. Huichelarij
der S. D. P. .van Klenthal te vermelden» is het, lat onze Partij den maasa-s-ijl,
waagt hij het, het bijzondere wil, gewapend en ongewapend, alsoverevenmin
Do „georsani^emiV' oppositie ia
verkieziug^program der heersclieiKlen vorm van proletaréajbe
oaae Partjj heeft haar eerste geschrift revolutionaire^
een
met
enkel ;woord te *oea_<s_, beweging, zij wil he* parlementertótTie-V
Partij
la het licht gegeven- Het is vau de hand;
staan
laat
aan
kritiek te onderwerpen. huichelarij is het, dat zij de revolutio„<ja
draagt
vaa W. S. vaa Reesema, ca
dat
voelde,
Hij
dMr zijn kracht niet naire omverwerp.ng van den imperialisrev
o
weidac_en Wel: De taak dar
n.l. waar in dit geval, waarlag.
Daar
tischen -staat wil, pij wil de aanpasskig|
Dezetiiak
Ulonaire Socialisten.
gaat,
het
om den verkfezfagsatrijd daaraan, de ingroeiing , daarin ; huichein
büjkt tea slotte te beataaa ia „een waarPartij
te
der
breken, de kern vaa dg laüi is het, dat zij hot eoeiaal-l-tperiaschuwing tegoa de parksneatalre illusie".
ligt.
kwestie
Maar door overmatige! lisffle, het sociaal-patrioltisme en het
Wanneer man zich eens even in de be- zorg voor
konsekwontie
teekenis vaa dezo stelling indenk!: de van zijn geschrijf yard en samenhang; reformismo ten doode bekampt, waai
hij niet ge- haar innigste wezen is de eenheid van
taak dei' revolutionaire socialisten is, te
Hij
plaatste
ilkweld.
da
leugens,
..parlementaire
d*
waar het proletariaat met do sociaal-imperiawaars(Jhujreo
ze
hem
het
meeste effect schenen tebelisten en reformisten. Zij ligt met „de
lusie, dau krijgt men reeds eeuig denkEn
looven.
zoo
moeten de opvattingen Telegraaf-'' en „Het Volk" onder een,
beeld vaa de gronden waarop, ca het onzer Partij Inzake
de buttenlandsche deken en haar felle strijd .togen het
recht, waarmee deze zooge_aamde „repolitiek
het
ontgelden.
Partij
vaa
Laten wij eens regime vaa Cort en tegen de Dui-i;b«
volutlonairo" socialisten de
met
»lea,
welk
bij
en
recht I Op pag. 14 imperiallstische krachten in de politieke,
Manen uit tt-ohtea I» vernielenbrengen, schrijft v. R. het volgende
diskrediet
te
:
de fi-ancleolo en de industrieelc wereld,
de arbeiders la
waarop bet steunt, Is niets dan een
Do aktie van de partij btf de ver„Wel moeten wij neg wijzen op oen loozan schijn, om het proletariaat te
kiezingen lam te leggen, t» verhinderen,
dat op de plaa_, waar het Imperialis- kersch-versebe utopie, waartegna de re- verraden en aan het Imperialisme der
Ziedaar,
to verkoopen
Uache en soclaalpatriottieche volksbedrog, volutionaire socialisten direct scherp Entente
Partij
hier
niet
wanneer
onze
te doen
stelling
moeten nemen. Er wordt n.l
hoogtij viert, do revolutionairen de
machinaties van
bourgeoisie ontmaskeren ca het bedrog den laats-E tijd door. eenige soclaal-de- heeft met de plompe.
een agent der reaktie, die bezig is hei
aan de kaak kuanoo stellen, "dut is voor* nxakr-ien ca syndicalisten ecu nteuw, allereerste
van een revolutionaire
deze Heden de taak der revolutionaire reformisme op reusachtige schaal uitge- opleving in beginellendige
land in verraad
dit
broed. Zij droomen de illusie vaa een
soeiaasten."
betreft
hier een gesmoren,
te
dan
het
Zoolang dit bedrijf zich binnen da overwinning door wapengeweld van het val van door allerlei persoonlijke
kwa.
Imperialisme,
muren afspeelde, kou en moest in da Engelsch- Amerikaan n_ch
pers onzer Partij daarover worden ge. dat na- gedeeltelijke ontwapening (varbod Uteiten, zoowel als door verderfelijke
gevoeden polMeken
zwegen. Nu men verder gaat, e>a, al^ vtva het duikbootwapen etc.) een vreed- historische faktorea grotesken
aard, dat
eerst», stap op dien nieuwen weg, zich zame verbreiding van het kapitalisme waanzin van zoo
ondoenlijk,
en alleen
atet ontriot, in een openbaar gesc_r_t, zal brengen over de gansche aarde. Jn ledere polemiek
al» Partij «aa to -allen en. bij de arbeidit „demokraUaeho" woreldrijk (do %-gf signaleering geboden Is, opdat allo re-

Maar wie kruipt er achter de vrouwen*okkeo ?
Is het wonder dat onze regeerders,
ao kunnen bouwen op de rustige
yW van het Nederlandsche proletariaat,
' weer toe overgaan om het brood- V. veel grondiger en beter is behandeld.
Als slotsom van gijn betoog komt hij
rantsoen te verkleinen?
Ziedaar het loon der lafheid, ziedaar, dan op pag. is tot hot opstellen van
vrachten van uw slaperigheid en uw, een achttal groote hervormingen, welke
het proletariaat In de revolutie heeft tottotedadige gemakzucht.
stand
gij, arbeiders van Nederland, a voudig te brengen. Ea nu süsaai men een.
versteld yan de grenzenlooze
geweerd tegen den uitvoer van da
jfcvlt
brutaliteit,
waarmee deze man, als peneveasmiddelen, geweerd met de daad
*s gij uw plicht had gedaan dan waren voerder, let -we*! vaat een propagandavereeniging, die de „linkerzijde vaa
Seen onmetelijke hoeveelheden levensZlmmerwald" wii naflpen, met deza be"ddeien naar het Duitsche leger ge- schouwingen
8*1 Dan waren er maatregelen geen met dit program ale Partij
*- dat
tracht
te
bestoken
en ia verdenking te
het graan niet door het Obrengen. Want, afgezien van enkele
"/-schuim aan de varkens kon worden
die door de Russische RevoK®voerd. Aan de varkens die door het eischen,
onder zijn gefonxuleei- i arbeiders,
lutie
molltalrlsme verslonden zijn.
Het is waar dan zouden de geJdwol- raden, roode Garden) en die door de
Ib om lm& vaderland niet stikken Tribune en de Partij herhaaldelijk zijn
uwöea ze \ maar) in bet goud. Dan, onderschreven en verdedigd, zijn al
deze hervormingen vaa de eerste tot da
"»_ onze brave minister
Posihuma pp laatste:
annuieering van alle openbare
*»" moment niet glimlachend kunnen boschulden, -ationalisaHe van bet kapitaal,
w«ren dat het nog zoo erg niet Is 1 van
de
het transp banken, van de productie- en
gij
arbeld6rs
d*n
h&it
>
peete etel
onmiddelen, reeds in 1916, niet
regeerders, van Posthuma tot door W,
S. van Reesema en zijn „op»i-oelstra weggetrapt I
positie",
maar
door onze Partij, la
6° niet beteuterd en be- samenwerking met het R. S. V., bij do
iohn ?ouit
staan te kijken en niet gebukt
l» onder den last uwer eigen schande. tweede Ztmmerwaldrkonferentie, to Kieathal gehouden, als het program der
, behoefde* ge u niet te verontsohul- proletarische
mcl te zegSen dat ge toch geen derdaad, in omwe-teUng Ingediend. Inaa
ons pietluttige landje wordt
AFpel3
„
kunt
naar uw het geniale gezegde
van Marx eindelijk
wewc. Inderdaad meenemen
een mooiö verontechul- ook eens
groote gebeurt©,
bewaarheid:
°w 't brood van vrouw en kind
t,~f
nissen in de geschiedenis komen aliijd
"lch toe te eigenen!
j
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A. v. d. Magen.

opB!«ndinpVe.»'. Itcnia,
leogsam»
verhongering d-r arte;.' -r teftfiné. Eea bitter»
vreckeMtheid, daar
n man begraven, ('ae slecli a 87 ;_«■ oud, nog ■ebved
had kunii a en willen ajofu voer *ijn " veedrukte klagségcuootoa ma** door ia ark-iJerekwaal, de tii}.ereulo»;,l aan zijn-t tak wordl
ontnon'et.
Er was M.-.a.iadag-niiJdftg tegen h-t tav.eï
!„>or veol
belangstelling om den sigarenmaker M. A. y, i Hagen, voorzitter vaa
het PA 8-. e .-voorzitter-vaa bot N.\.S,ter
kerküovo ie begeleidon. In da ICin'-erstraa*
stond eon groole menigte, terwijl in de öililcrdijkstiaat een aangroeiende vol»stoet wend
opgosUasid. Voorop hot .vaandel vara.de Fedi.
Sigaten-ft-tkew, aftijeeöng Anwteeil-uv, daarna komen de banieren van P.A.S en N A.gk,
van de Grondwerkers, van de 11et*-erJ:ers,
van do Zinkwerkci-s, de Sfceoa'seitt-r.?, de
Metselaars, jSloopers, Mèubelir.afcfxs, Ga»'v.arkera, Stut—donra, steenhouwers, jjedri^3organisa-en, fr'tation-arbtfd!-*, Trtuvrportftr-l»
dors, Crüentewerker3, Opperlied*», Brandstoffen verkeer, Schüiiers, Comont|;eal<:.^jeeti en
doeOoura_tonbezorg<.r^, tenslotte komen
ken van de afklo-ingen AinS'.^rdam van <ei
Rev. Soc. Vrouwenbond, van dia Federatie
van. Rev. Socialisten eu do S-D P. In het
geheel waren ongeveer 1010 mcnsCliea ia
,
don stoet
,',
Als dio begnjenisstoct sacb in be,*e o«i_g
stelt is ze vau groote lengt;, de lijkkist met
biöomen le^ekt wordt gevolgd door ca rijt-iie» dat een groot aantal bloi-iudtakken bevat, dan komen d» voreenLdngeu en vcr*»'oi»
eens de famil-ri.iuii<r.eji. Langs den weg tro»
de stoet s_er veoa aanalacht, «n op Yr deavolutionairon van gezonde politieke zinüol gekonwii, waren daar re-ds aWnJetd n
nen, ge—ra_rschaiwd zijn.
ou no>? eens honderden peisoaoa awwe/.lg,
Op óf_l punt willen wij nog even enorme
do lnenaing. 't Is een aangrijp»a
wijzen. Wij denken er na ol het boven- ment, wanneer de 1 1—baarnaar hot gral 1 mov.orlt
staande niet aan, niet W. _. v_ ii» gedragen door ledon van het P A S-beatuur,
sema es. eea debat over het par.emen- en het Fedajratie-^eatut—■ der mgar ainatorn)
tarlsme aan te gaan. De geheele poli- 4 leden van hoi ïnauntinkwariet Si Ia
Ke.
de kist ia gedaald tingt ii©t ;> u a. tot
tieke macht aan üe Centrale van Arbei- Wanner Ko.
onder loidiag van Th Wier.ug
deraradea, dit principe zal doordeprac- SI. fa.
schoone _ccc Quom o d o Mort
tijk, zooals het ook in Rusland gegaan het
toris, aan de arbeidersklasse worden opneonii Wolf, namens dt> Federatie
gedrongen, schrijft hij, alsof het niet» vanDanBl*ar«a_*kera hei woord: Tooa, k».r_»
na de ervaringen der Russische om- ' raad, ze# hij diepbewogen, de elaß Is voor
wenteling nog meer dan daarvoor, on. mij zoo zwaar, dat 't moeiliak voor° au .1 ia
algemeen richtsnoer van de revolutio- naar belaooren uiting to geven aan datgene
naire politiek voor onze geheele partij wat in m,ij omgaat, jaren hebbeu uosaamwas. Dat er op den bodem van dit gevtorkt ca wo vragen ons at zou 't mogelgemeenschappelijk revolutionair begin- ijk zijn te leven zonder U, kameraad. M-tr
sel nog een verschil van meening be- dat wil hij vel /o^gen, aw nabestaanden
nkat ou>er/.Jrgd achterblijven
staanbaar is omtrent de vraag, of in de zullen WLrtz,
naiLOus do a'deoJlag v^n de
Ook
aanslaande klasseworstetagen het par- Sigarenmakers,
spreext woorden vaawariue
lement in deze worstelingen zal deelen, hulde voor datgene wat de ovo.ledene he tt
en, zij het een betrek..e ijic korten tijd, gt-dnan. Niot eenzijdtig van opvatting, d cd
de veranderingen in de machtsverhou- v. d. Hagoa op allerlei wijzo «ogan ©t de
dingen zal ondergaan en akticf weer- kan ©raadschap aan te kweeken, aan do
spiegelen in deze Westersche landen, fahriek waar _U uer'ae, n-l- b;i Goo.scher,
mets ..re;.n, O» w.ab>
over een dergelijko vraag valt, naar de kan nien daarover
oprichting
van he* Sigaranvoorleid
de
heeft,
met dezo
ervaring ons geleerd
Ko
een vai zijn midmakorkwartet
Si
Fa.
lieden niet te debataeeren. Wie niet anti- delen- Rit-at zacht
dat
parlementariër Is, is refonriüst~*ch
Vervolgens »ngt „ExcUi r" 0.-id r dir.
Is der wijsheid laatste slotsom. Het zij, v;in G hoautta, op h-t kerkhof ©a ;>.9'ft
zoo 1 Maar om, gelijk v. R. dat doet Kits/., namen, ho. P.A.S , uüng am *;n
op pag. 10 van zijn geschrixtje, doa gevce!'.-ns. Isr zijn oogcnfelikkca, «>0 <».£
ouden grijzen revolutionair Mehring met dezo si>r., waarin 't t >ch mogelijk is, ni-.'tdit plompverloren Impossiblisme te kom- togenstaanle groot veririet acn anderen zijn
promitteeren, dat is te sterk om hel to ii.tOiiinK te a»gge_. De irtan, wisv be
is niet 03a
laten passeeren. leder, dio nog nuchter ni» zooveel belangstotting trekteen
sigarenpersunago
maar
slechts
boog
te oordoelen weet, leest in hoi citaat
vrije
vakbeweging
vïjn
aan
do
die
maker,
uit de „Sozlaldemolcrat" van 1 Jan.
opoffering
zijn
nachtrust,
van
gaf
met
1918 (let wel: uit een polemiek legen ujaenzells zijn
gezondheid welbent. Ki.sz v.e«
Duitparlementaire illusionisten onder de
op ziin werkzaamheid ia do. vakbe
verder
sche Onafhankelijken), dat het parlemen- weging voce hot ?ViC.: ecu boi.tng
terisme In een revolutionair tijdperk
In de le.eiijaiiudehia-ooii.iuissie hftd d->
even goed een revolutionair wapen zal ovorledcno juia>t nog geijverd -ora over te
zijn, als het in een tijdvatc van reformist-e gaan tot inventarisatie, en inbeel*g-n
een factor van verzwakking en ondergangi der levensmiddelen voor de arberaers la3se
Is geweest leder w eet trouwens, dat voor geheele ondergang te bohoe'.l°n.
Mehring als lid van den Pruislschen
Er waren or die nog onlafffa iiew.
Landdag, een revolutionair prolerutriër da* hij niet genoeg gedaan bad, dezen laa
Dit ter teraai3 aliene de gvoote eyurp-fcE» tot b*
is van de goede soort.
waarschuwing, eindelijk, aan het adres scheld. Spr. wokte de aanwezigen tot rvo»
op. Wanneer ©m a"rijder oas ontvan hen, die govaar mochten loopen. stritd_i
voor opstaea.
zich door het verbazende aplomb, valt moeten er twe.
Posthumus e..ra- nog «akel» woorwaarmee W. S. van Reesema ook deza
nameus hol N.tó,
den
mysti-calie neorfloddcrt, te laten bioana. R.n
't
v.
d Hragatf was, dl» «et
logeeren.
W. W. he, N.AS.
net
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hiervoor opmerkten om meer reyolutioiyire
macht te verzamelen.'
Wij schromen daa ook niet om te erken,
nen, dat wij meenen, dat do komeEalo tljov
vergroot?
ons gebiedt, ook dit middel aan te grijpen,
Geloof echter, <Ut «r niet moot wordto
Toen wij om d.z© vraag eteitjen ~are_ 'k
gewerkt als nu gedaan wordt, door 't opovertuigd,
dat, z© zeer zeker richten van nieuwe partijen. Zij brengen
Jillj er van
arbeiders alreeds
'door veie revolufionaifa
en vergrooten onze macht niet;
!ie©n punt van overdenking had uitgemaakt, verwarring
moeten
wij op uit zijn. Ook meen
en
daar
'fioch dat tot op heden toe daarop nog niet ik, aïat wij niet kunnen
volstaan met te spre'was geantwoord met da daad. Ons laat ken vja_ protest-kandidaten,
E©n__Blt zltung
«ebter deze vraag niot los, en naar wij In hot parlement
aanvaard,
door
ons
moeten
ai.eenen la deza vraag voor ona rovplu-owij trachten te maken, dat wil altijd op
hoogste
belang,
ïiiiire arb-dere. van het
onze post zijn zoodra dit noodig la; ©n naar
«oowei vopr 't heden als voor de toe- mijn wijze van zien
dit op 't oogenblik
komst.
haast bij ledere aitting noodig. Ik sou dus
Ontkend kan immers mei. worden, dat In 't kort ons met elkander willen verde majeht der revolutionaire arbeiders niet staan In 't stellen der kandidaten, omredeu
van dien. aard ia ai» zo kon zijn.
Ba
meen dat daaruit de meeste kracht kan
't Is uit dien hoofde, datwij wli.'cn trach- ik
voortvloeien.
ten iete bij te brengen, om naar ons inZoo ongeveer meende Ik dat ds macht der
wij revolutionairen
aien de macht t© verzekeren. 01

Hoe kan de macht der
revolutionaire arbeiders

_

_

zal afhangen vftn de
l—ïeria zullen slagenbsloog,
van ons
voor wien wij dit
'.waarde
ge:n
wij
'echriJtven, Bij

voorbaat maken

aanspraak op volledige behandeling
0219
Idool Is meor 'n inleiding te gevei kr
overdenking. lJJceh wij koesteren do stille
hoop van goede .ontvangst.
Om ons onderwerp, dat wij ter bosprafcing aanbieden goed te omlijnen, U het
hoodig om vast t© slelïen wat one >*oot
Sogea stond te behandelen.
Wij willen dan doea " opnerken, dat wij
meenden onzo vraag te moeien bezlonvaa
uit 't yerledene,. het heden en Se fee-komst.
Wat waa voor ons revolutionairs arbeiders do taak ia 't verleden ?
Om hierop 'n juist en alleszins bevredigend antwoord te geven, meen ik te mogen zeggen, dat onze taak twcclodi_ was,
naar
de eerste' plaat» «tonden wij,
mijne me3ning, voor ©ca sloomn^swerk, en
'anderzijete haalden mij nlt dal eloOpingSïwerk
to vergaren, bij elkaar te voegen, wat tij
elkaar behoort-. Ala van zelf sprekend
kwam hierbij niet direct de vergrooting van
bo macht naar voren. Toch waren wij op
bijeenvoeging vaa revolutionaire krachten
pit; doch steeds met Inachtneming van een
pij elkaar voegen wat direct bij elkaar hoorde Onze kracht was geheel en al begrensd;
Boor ons vrijboldlievend revolutionair beginiel, la de vante overtuiging van do overop 't gezond verwinning te zullen teha'.en
Mand. Zoo stonden wij In de vaste oiverluijring als 'n rots onwrikbaar la one beginfel, met de overtuiging bezield, dat da arbelda—'smassa, di© verlengend en bedrogen
wordt dor al wat aast op hun stem, door
Ons zou worden opgevoed met revolutionair
besef, zoo, dat si)
vrienden
de massa
Vijand van elkander zou kunnen o_derecheU

Ju

-

den.

-

kon wordea vergroot. Ge begeeft u op glibberige banen, hoor Ik mij al
toevoegen. Meen niet dat ik dat niet weet,
maar mijn oogen «luiten voor de weikolijkheld zooals ik die zie, ntea vrienden-, daarvoor bedank ik. Voor mij is er heel wai
gebeurd, er heeft 'n ommekeer plaats gegrepen in de verhouding der machtspositie van
het proletariaat, 'k laat mij niet verlakken,
'k houdt dezo goed la 't oog. Do komend©
tijd Is vol verrassingen*, 'k weet dat wij niot
„het" redmiddel hebben gevonden; doch de
werkelljl-ield doot voor mij mee Doorbij, ik
eta voor mij talven In. Wanneer een leder
dit doet, dm komen wij er. Het verleden
moeten wij verlaten, het heden wijst ons dan
weg na&r de toekomst. Niet geschroomd om

dé bakens te verzetten ala 't getij vera_dert.
Ziedaar In hoofdirekk#n Haijn antwoord op
d© vraag boven dit epistel gesteld. Op voor
onze revolutionaire actie. Hun die meenen
dat ede weg door mij hier besproken _Ut
deugt*,.-; verzoek Ik mij te overtuigen van bot
tegendeel. Alleen dit: er moeten betere arguinentea naar voren worden gebracht dan
er tot dusver is gedaan, anders komen wii
met verder.

L. OOU-.AA9.

Tweejaarlijks Congres H.A.S.
II.

EERSTE DAS,

ZONDAGMIDDAG-ZITTING.
\oorz!lter Joh. Nleuwenhuijsei Het congres

_

wordt circa 2 uur heropend, nadat vooral

ten kiekje is genomen.
Aan de ord© iq punt

der agenda i

I Op deze wijze arbeidden wij vooit zoo»
Bespreking Algemeen Beleid
wig tot de wereldbrand ons deed zien In
N.A.S.-bestuur.
-oevexro wij waren gevorderd. Het moet
Haagse- Vakcomit* heelt opdracht
hier worden gezegd, wij waren niet van een kwestie van b©'.eid ter sprake t brc-ien
taeenlag, dat deze wereldoorlog direct door die het Oever in de huishoudelijke
aK-ng
.de arbeiders-klasse kon worden belet, doch behandeld z»ig, en wenscht te vernemen hoe
Vel meenden wi], dat althans iets zon go- het congres daarover dooit.
daan kunnen worden In düe rich-ug. He(Het congres verklaart de voorkeur te
isas, 't verloop ie ons allen bekend. Met geven aan openbare beimdeJog.)
pek én zak ging voor verreweg het grootWelnu don, da taak Is doz© In Den Haag
gedeelte de arbeidersklasse zich scharen heeft
een steking plaats grb.id In
bouwaan de zijde der bourgeoisie, door hun lei- vakken, speciaal hij de sleenso'-tirs doNavier
ders daarin voorgegaan. Hiermede werdbe- weken waren de werkgevers bereid oen loo_3Weeea dat de daad, dien wij meenden dat varhooginf» toe te staan var. 10 "/, en Ce
van do massa had moeten voVgen, op onze staking werd opgeheven. I-tusachea was
schouders voortaan alleen zou rusten. De door de patroons een Transp.-Mij. opgegreep van 't kapitalisme was volbracht, richt, doei de steenzetters wildeo daarmee
versterkt door do leiders der arbeidersmas- niet te doen hebben, daarin een truc van do
«a's, voor zoover die stonden onder leiding werkgevers vermoedende. Eea zekere de Visvan modernen en christelijken. Geheel alleen
(L. de Visser: Ik waa 't niet} diende
Blonden wij als revolutionairen voortaan te- ser
zich
aan ais do directeur dïor Transport-Mij.
gen 't ovennachtig grootkapitaal en zijn handMaar
de arbeiders wilden niets met die Mij.
)aj]g*?T3. Waar wij dit feit als onomstooto- uitstaande
hebten. Toen werd de toegf9tane
Jijk vast moesten stellen, daar waa 't als 40
verhooging ingetrokken en door d 3
%
vanzelf dat al wat zich staande trachtte te
de staking weer uitgesproken. Maar
houden genoodzaakt was zich aanean te slui- arbeider*
toen kwam er bericht vanhetM.A.S.-bcstunr,
ten. Zoo verrees dan ook samenwerking tus- dat het
de hand van do staking afschen revolutionairen van uiteeoloopende trok alsJN.'AS.
de
arbeid
niet op de aangeboden
richting, doch allen bezield met strijdlust voorwaarden werd hervat.
Dit bracht moedeleg-sn het kapitalisme.
loosheid onder do etakere. Het N.A S-bestuur
_oo —*n wij von* In hot heden voor staan. had echter do zaak niet onderzocht, maar
Rat echter*'vra* U Twarzien, gebeurde: ook, waa aigogaan ep het bestuur van de Land.
lo aanstokers ian dit nu bijna algemeen we- Bouwvakfederatie. Daarover wenscht het
►e-Mdrama vagen hun macht vergroot, door- Haagscho Vakcomité een uitspraak te verlat co schilders-—assa's aan hen werden nemen.
titgsleverd. Vanaf dit oogenblik zien wij
(De voorzitter verzoekt bij do verdere
»en steeds 7ich vergrooten van do Wacht besprekingen handelingen vaa Federatie-beran het kapitalisme. Nu Is het alreeds zoo- sturen buiten óeschoawing te laten).
ttr gekomen, dat 't voor one onomstoote*
Grondwerkers Den Haag kunnende
Ijk vaststaat, dat de wbeidersmassa's, lu- houding van het NA.S.-besUrar indoHaagiten fcJj zich niet aaneensluiten, en werke- scho sjeenzesHc-rskwestie niet goedkeuren en
revolutionair© daden gaan doen', tot onzij «hopen, dat de steenzetters in hu_ rechergt—tf zijn gedoemd.
ten zullen worden hersteld.
Waar wij dit nu dus vaststelden voor hét Schilders Den Haag wenecheni kritiek
heden, daar is 't vanzelf sprekend, dat wij te oefenen op het beleid bij de samenwerlit nioeten zien naar vermeerdering van re- kirg inzake ue leveiismiddelenaktie. Z;.i waariroüatfamaire ra/wbt, uithoofde van zallbto- deeren het in het N.AS.-bestuur, dat bet
houd. Allereerst merken wij hierbij op, dat niet in de politieke val is geloopen, door
ie graepon waarmede wij gedurende dezen het N.V.V. gezet. Maar zij kunmen de gronavereld-ooriog samenwerken allen er van den, waarop dio samenwerking ten slotte is
ttvertuigd zijn, dat deze wereld-oorlog een afgewezen, niet onvoorwaardelijk soedkeu.
nieuw tijdperk heeft ingeloid voor den revo- ren. Beier ware het geweest, als eenvoulutionair op elk gebied, zoowel op politiek dig de revolutionaire eischen naar voren
als economisch terrein. Vandaar dan ook waren gebracht en do samenwerking daar-hun nieuwe taak, dio zij op politiek parle- van afhankelijk ware gesteld. Wij moeten
mentair gebied hebben ingeleid. Wat Sn 't al- altijd principieel onze revolut. eischen stelgemeoa liierop neerkomt, geen hoop meer lea. Wie daarin met ons meegaat, kan met
op 't parlement, als instelling voor verbete- ons samenwerken. En alleen op aJen grond,
ring van het lot der arbeiders-massa's, al- slag van di© eischea
is vruchtbare actie
leen nog bruikbaar als publieke tribune voor mogelijk i
3e revolutionairo gedachte, tevens om mede
Adam, we_schea, dat
ran daaruit kapitalisme, imperialisme, en inMeubelmakers
het Vervolg het N.A.S. bij algemeene
zijn
aiïlitarism© ia
uiterste schuilhoeken te acties eerst voeling zoekt met de P.A.S.ontmaskeren.
besturen; dan kan vóórkomen worden dat
Waar wij nu aj^anti-parlesnentairen altijd wij een figuur slaan als het geval te gehebben beweerd, dar 't parlement niet de weest bij do l9ve_smiddclenakiia
plaats was van waaruit de economische welMetaalbewerkers, Den Haag, zijn
vaart voor 't arbeidende volk kwam, doch ook van meening, dat het beleid N.A.S. bil
dat deze moest, gevonden worden in 't econo- de leveiismiddelenaclio niet- Ia geweest zoomisch loven, daar zien wii ons nu gesteund als dio had belmoren te ziin. Over ale conla onze bewering door parlementairen van ferentie inzake do samenwerking met de mohuis uit, die inzien dat de strijd voor 't dernen vinden wij la do burgerpers comgrootste deel zich moet voltrekken In 't eco- muniqués, die wij
in ons eigen pera niet
nomisch leven. Daar echter het parlc-ic_t terugvinden. Wij gelooven
op grond van die
wo! zijn waardo bij hen heeft verloren, in persberichten, dat de houding van het N.
den zin als vorenstaand, meenen zij toch, A. S.-bestuur niet de rechte Is gewceet
dat, daar waar 't vaslstant dat dit parlement Het schijnt, dat ons bestuur voor de crscbcn
geon rol meer vervult ala voorheen, 't toch von liet N V.V. retiroerde
eigen revolunog Bteeds is do plaats waar zhowel de po- tionaire eischen beeft laten vatlen, andere,
litiek©
als
economische oveThoarschhig van het N.V.V., heelt aanvaard.
schuilt. Het is on blijft dus «en machtsmidHet jammerlijk verloop van di samenwerking" is wellicht voor een deel daardel voor kapüa'isnie en imperialisme.
Wij betoogden reeds dat ons do greep op. aan toe te schrijven. Mogelijk zal het N.
do massa's was ontgaan, met het treurig A. S.-bestuur zijr» optreden in deza weten
v:rloop zooala wij dit kennen, n.l. een to- le verdedigen. Wij zijn van meening dat
toio iazinking op elk gebied; geheel en al het aan het N.V.V. gelukt is, ome beweIn do machtsgreep van het kapitalisme, dat ging to schaden.
door zijn bruuthoid van macht or.s geheele Timmerlieden Adam, zijn van meearbeidendo volk heeft gebracht aan den af- ning, dat bet N.A.S.-bcastuur niet goed hoeft
grond, daardoor afgestompt, ontredderd op gedaan do samenwerking op touw te zetgónad* aan deze brute macht overgeleverd, ten zonder de plaatselijke centrales te raadl-ew ons dit helder voor oogoa staat is het plegen, en zij hopen, dat zulks in het verüunki oas begrijpelijk om te zien naar hulp volg zich niet meer zal voordoen. Zij wen} n d«z«; wij meenden dan ook dat het ter- sehen gaarne te vernemen, of het N.V.V.
rein Voor propaganda moest worden ver- d© voorwaard» hoeft gesteld, dat hot N.
en dit Tjrei daarom, zooals wij reeda A. B. zich uit het Eer, Soo. Comité zou
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tcrugire-ken. Voorts wensehen rje leden ta©en bescluijvingsbrlef te ontvangen, boe
aan pok.
l^leerfflakèrs, A'daw. De kleermakers hebben zich niet van iftinenwerkiüg
afgesoheiden; e:xst toen het $. A. 8, v«rklaaraje, dat er van ea~icnwerking niets kop
komen, hebben de kleermaker» xiclï teruggêtrokkj©a.
Metaalbeworkers Rotterdam ziin
van meening,
dat het N.A.S. laks handelt
met de steu-butvegiagoß én wensehen verbetering daarin.
Fabrieksarbeiders Arnhecn, wensohen te weten, boe het staat met de gesalarieerde bestuurders van het N. A.
De organisatie heeft eens aan ecu N. A.
S.-baatuurdcr t 7.50 moeten betaien voor een
spreekbeurt op een jaarvergadering. Kelskosten kunnen daarbij niet zijn inbegrepen.
want on_e gesalarieerde 'propagandisten reizen op abonnement, waarin ook de organisaties mee betalen. Dat zou dan dubbel
zijn. Een anderen ke.r' is H.BO la rekening gebracht. De orgr-nisatie is doftr veaToatw-ardlgd over fJGcrocp : EM.i3.r-elsche
lcret-erijghcid 1)
GemengdeVakvereeniging van
Westzaan heeft In Juni IÜI7 een schrijven
ontvangen om ecu- gedelegeerd» In het N.
A. 8. te benoemen. De orgt bestond nog
kort, kon daarom geen gedelegeerde aanwijzen. Later kwam een verzoek de candldatuur Bouwer to steunen, wat wij deden.
Doch verder is van ö*o zaak ntcn vernomen.
Brpodbezorgers Den Kaas (De
Bruin) willen, alvorens critiek uit teoe'enen, het N.A.S. dank zeggen voor sijn
beleid en zijn optreden in bet algemeen.
Maar dat mag en aal ons niet woer_o_don kritiek to laten hooren waar we dat
noodig achten. En dat vinden we dan ten
eerst© noodig in de kwestie, door de afvaardiging van het Ilaagscna Yakcoi—itó
reeds ter sprake gebracht: de 6tcenzctt_"»"
kwestie Deze kwestie heeft heel Denll'aaa
in beroering gebracht. Het N.A.S liet stakend© arbeiders la den steek, had treen ander advies dan dit: or_niddellijk maorweer
aan hei wérk te gaan. We zullen handen,
vol werk hebben, den slechten indruk daarvan weer uit te wistschen.
Wat gebeurd Is met de sa-ic-werking,
geeft aanleiding te vragen: kunnen wij vertrouwen wat ons in onze eigen bladen
meegedeeld wordt? We vinden tegcnslrijddgheid in de burgerlijke pers en in onze
eigen pers ten opzichte van do teexaggiagen, door het N.A.S.-bcsluur aan het NV. Vi gedaan. Spr.'s organisatie is voorts
van meerling, dat als het rhA B. oproept
tot een actie, en er vallen elaacblc—llers het
dan de plicht is van het N.A.S. die slachtoffers te steunen. Dit wordt met de slaohto-ers van de demonsihtatfev© staking van
begin Februari niet gedaan i
Broodbezorgers Den Haag (L. de
Vissc©). We kannen mpt betrekking tot het
he'eid van het N. A. 9.-bestuur constateeren, dat het N. A. 8. gedurende den oorlog heeft vastgehouden aan de revolutionaire cisdien. Alleen bij het zoeken van samenwerking mot bet N. V V. heeft het
daarin gewankeld. Dat zooken van samenwerking heeft niet plaats gehad op eenredelijken grondslag. Toen wij begin Tebr.
xrobeexden eea j_*>sa-actie te kriigen, kwam
er togeav-advics van het N.V.V. aan xijn
leden, op grond hiervan, dat de nette op
bevel van het N.'A.S. geschiedde en er
geen overleg was gepleegd. Het N. A. S.
heeft dit voorwendsel der leiders ernstig
genomen en is aan het ondcrhauielea gegaan. Het heeft daarbij niet vastgehouden
aan de revolutionaire eischea. Ons bezwaar
is da* het N.A.S.-lcstuur in do ve.-deliging
van die samenwerking zoowel als van het
afspringen, ia uitgegaan van. de opportunistischo overweging: met wie werken, wij
samen in plaats van van den principieelen
grondslag der revolutionaire eischen. Daaraan had het N.A.S.-bestuur moeten vasthouden. Alleen dan kan er een revolutionair verzet geboren worden, niet door opportunisme. Door onze principieelo eischea
zullen wij het N.V.V. doen afbrokkelen,
gelijk dan ook reeds geschiedt. Spr.'s organisatie is van meening, dat allereerst
moet gevraagd worü'em waarvoor zul-_ wij
sameawerkeu. En onze principieel© grondslag ie: hier met de levensmiddelen, demobilisatie, weg met den godsvrede, weg met
het nationalisme. Wio op dezen grondslag
met ons wil samenwerken, is welkom al
Jellea zelf,
waa hot do duivel, ja, Pieter
dio we dan bij elk van zijn draaien wel
in do gaten zullen houden. Wij moeten by
onze eischen voorleggen,'
samenwerking
vragon, wat men daar tegenover heeft te
s-tellen. En daarbij dan duidelijk aio l middelen bepalen, waarvan in die actio zal
worden gebruik gemaakt. Beter geen samenwerking, dan s—ncnwcxking voor verslapto eischea, waaruit do revolutionaire
kracht Is weggenomen. Zoo b.v. de eisch :
inventarisatie der levensmiddelen iDia eisch
bctcekent niets, als daar.-tn niet wordt toegevtoegd: onmiddellijke inbeslagneming on
distributie dider controle der revolutionaire
arbeiders zelf.
p. A. S -Adam wil de voorstelling wegnemen, als "zouden d=> P.A.S-sen afzonderlijke insütuten zijn in d© Onafh. beweging.
Buiten d© hulde, dio spr. atn het N.A.6.-bestuur wil brengen, WM spr. naar aanleiding van de samenwerking den wensc'h uitspreken, dat het N.A.S. ffiftf voeling hoadt
met d© plaatselijk© centra.eS, zelf -utiaferf
neemt en niet achteraan komt Nu heelt d© zaak
het volgend* verloop gehad: Op «Te samoaverkingseónferonti© m»*« de modernen was rc«t
geen enkel woord gerept, van een politieke
parKj ol era arhelderscooperat-ie. D« kosten
1 .A.S en AB.B.
worlen omgeslagen over was
geaa sprake.
van andere partijen
In
„Hel Volk"
daarop
Toon
uit advertentie*
beek, dat een politieke partij In de samenwraking waa betrokken, heeft het P A.S. In*
gegrepen. Dat echter had liet JN.A.S hehooren te deen Dat moet algcu.een© landelijke leiding «even, ca niet achteraankomen.
Opperlieden A'deni. Het waa _.««,_
-va» voord©
In hoofdzaak, die vol geeattJtriU
samenwerking met het N.V.V tot een gezamealijke demonstratie, eu hij waa opgetogen
over de regeling. Er zijn toen bestuurders
geweest, dio kritiek uitoefenden en reeds
vreesden dat zoodoende de onafh vakbeweging in heb kielzog van de modernen zou
worden getrokken. En het zijn dezelfde besteardera geweest, d:e allereerst voorsto'den
"rog tijdig uit die samenwerking tö treden.
Het verwijt van het P A.S. Amsterdam tegen
het N.A S.-bestuur is ook op dat P. k& zeil
van toepassing.
E " Bouwman, het woord krijgende voor
de Fe d. Transportarbeiders, is
van tncening, dat bet standpunt N.A.S.
waarom het niet aan de gamonwcrklns me-
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deed, jufe* Is Als wij alleen op den gioudr
slag van- onze eischen willen sanïenwerkon,
dan zal samenwerking er nooit konten. Wij
in Rotterdum hebbes dadelijk gezegd: wij
ale P A.S- willen alteen samenwerken met de
Amsterdamsch Nieuws.
Hotterd. _._" Daarop is toen do samenwerking afgesprongen, nadat wij bij 't N.A.SS. D. P., Amsterdam.
advi©3 hadden ingewonnen, 't Eorst is dus de
Parti igenoolei en geestverwanten worßj
samenwerking verbroken in Botterüain. Wij opmerklzatim
gemaakt op de c-rsawerg»»
hebben de eisoh der modernen beantwoord ring van a.s. Vrijdagavond In DiU_««*J
met d«n togeneisch: als de S.D AP. mee
half negen waar p.g. vtm
doet, dan moeten ook anders politieke par- Waterlooplein,
van Utrecht zal «rrrekeo over:
tijen, de S.D P. b-v., me.:doen. Dit werd door do Lf&nco
en 3ooialii»m«, E-o-W
Darwini»
de modernen afgewezen en toen was het dus 5 cent. Debat vrij
.H
duidelijk dat men ons wilde spannen voor
in groote cetale luistefg
komt
A
bolders
verkiezmgskar
de
A.P
van
ia
B.D
dit hoogst belangrijjk» o_dfcrwerp
Laneink Jr., voorzitter vat» het N. naar
propaganda voor onder ujjjiM»
i
ie uitgebracht kritiek In maakt er

Vervolg
Nieuwstijdingen.

.

beantwoordt
Aa. steen__l9ïsstaking

"

k»n

het
heien
Vakaell» is 't werk van de organisaties ca
federaties zelf en daarbij Is leder- baas in
tk«n huis. Wil zouden kunnen volstaan met
te wijrea naar 't bericht van de Bouwvakfederatie, dat de staking in Den Haag
opgeheven was. Er waa al dadelijk oppositie
ftiten de ophehïng van do staking, nog Voor
de nieuwe situatie bekend was Fr i» door
de «teamceltersorga—'-a'.io trouwen? erkead,
dat _| een taOtisché fout h.id fcegate. Dat
he» N.A.Sthasiuur nk>t juist heelt gelift-deld kan spr. niet toogeVain. Alleen staking
■no^dt opgaAteven, alo'eh weer begonnen alvorens het werk is. hervat, dan is dat roor
VNriMw oCi'a!i»ig van de belrefïeiijle o-ganl£aöe. Dan 13 er een nieuw© staking, dio al?
zoodanig weer bij do federatie, en door dezo
bij de Centrale aanhangig moeit worden genaakt, Indien steun dier staking wordt y«.
laned. En dat is In dit geval niet g:«ehied>.
torenen de
De beele zaak is een kwestie Bovvtya'ued»
stêe_HieftersHutsa_iSa_o en de
raiJ». Met do acties In de vakbonden beeft
het N.A.S.-bestuur niet le maken. Wij oor«leelen, zoo: de s'.akine was opgeheven, wij
kragen daarvan bericht, ctzo werd de Sta—tv
vertejtïekking angelrpkken. Een nieuwe staking werd niet te» onzer kenn-t gebrgeW
De ".aak wea dus voor-ons uit.
do

Den Haag

N.A.8.-_e*uur geen takelen blaam

l

De samenwerking.

.zaak gevolgd heeft, zal moeien toegeven, dat jiet JQ.A.S-.-bestiHir ter*
deze zeer ad rem beeft gehandeld. Er,
Wie de

tot samenwerking op een,
vast program. Ons werd de eisch gesteld te breken meö de levensmiddelenejschen van het Rev. Soc. Comité. Wij

was besloten

antwoordden, dat dan ,de A. B% B. det
S. D. A. F, e_ de AibeideiE-CoöpHatfe.
moest uitschakelen. Wij hel>ljen overweging toecezegd, dat -als ei_ehen werden
gesteld, die onze goedkeuring konden
wegdragen, wij bereid waren in de SevenamiddelenkAvestie uitsluitend met de
modernen samen te werken. .Er bleven,
nog genoeg punten over, waarin wij met
het Rev- Soc. Con_té isaraen. konden,
werken, en waarin wü met het N.V.V.
wel nooit tot oveKtenstemmiEg zuilen,

HE'» BE3TUUK»

P2 dea.

PI.Rev. Soc, Comité.
Gedeh-Rcerdenvergaderlng Rev Soc Cr
mité en Jikieomitó Woensdagavond »M
negen, bureau P-A.S Rozengracht I6ê<

De aflevering van Brandstoffen.
In verband met de nieuw» Voorschrift»*!
welke vanaf 1 April '13 tot 31 Maart 101»
van kracht zullen ziin, heeft de brandatoCci*
ura-dstoiteubai-Wcommissie Amsterdam den
navolgende
nauwKaivan
het
-laren verzocht
rig nota lo nemen:
1. Onder geen ouislandigheden H net geoud»
oorloofd nog orders uit le voeren op
bons, cnderbons of toewijzi-gcn ; all "»
wat du» nog niet w«rd' alg»»»-men.a vervallen

■Je. Van a* bede» mag eleahts wor«i©a *&
geleverd :
, "
%..
ten behoeve van Ha.n-ina-r.rie ©n ten Behoeve der groep»- B. C. D en A.S» te»»
_e bestellingen na. 1 a'vrd z-i.i- lß_e_om»i^
en,
o)i bons voor zie'ei en kraamvrouw
gegeven door het Geneeskundig Rureau voor
'
Distributie, afdeeling brandstoffen ;
cel
aimin;stn\üe
Is
do
oog
op
het
Met
u'ct meer mogelijk, dat een handelaar, do
tr-KJntajïfen gedeeltelij- direct van de cc»-.
m_~ie toegewezen krijgt en geSeekelijik ale
müe afnemer betrekt, doen zuilen t*» bron*
ploffeu a-ea LeJrokkon ontvanger &! als handelaar óf als on'lera'i'ncmer moeten g-leverd
werden.
' hoeve©,
4c. Do handelara» Krijgen n.lo
heden direct van de cora-iia-io ter beschiKking ca moe en alles dus direct aan baai
- kunne»
verantwoorden. De onjleMa_aemcrs
blijkens
o*
zij
hamïelaar,
bij
wien
van den
zijn ingeschreven,
kaart
uitcereik*3
fcnfl
sïechts die hoeveelheid betrekken, waartooi
zij bon 1» of toewijzingen der hrandstoße»
commissie inleverea,

.

.

Distributievan kaareen, schemerlichten en dergelijke voor lichtlooze geninnen.
verkoop
van kaarsen of ecbemerlfcl*
De
ten ca dergelijke door winkeliers aan g**
zinnen, (ie vrs-oken zifn van gas pi "!©<*
irisch licht, zal Op het eindo vau tfeaf
week sanvangen.
Va winkclicis, die voor dezen ye? *■"»? 3
atunne»
aaiiaierking weasclea te komea,
kunnen komen. Wij -leenden, i dat op\ hiervoor ca aaiavraagforanilier be-v-pmen op,
die wijze meer tot stand kon komen, het a.siribuu' .Van, Felztrs«a'.bt6.* heli»,
gczinmn, die hun petroleumii-irt
meer kon worden bereikt, dan als wij De Ligcloverd,
i-t_o:dl4l_*
" zulle» een
beu
gescheiden blevem optrekken.
aangewezenop
het
om,
chtvangen,
Ala op dit program do samenwer- kaart
kaarßen*
n.*>
voor
ten»
a<«TCf een kaart
king tusscheni de viji centrales tot stand aohejuprüchten
af Aorse^jke In oix vaagst tal
w«~ gekomen, dan meent spr., zou het nemen
J
moreel el/eet groot genoeg zijn gewekt
i/i ailtior ingeschoven schipper:? Irt-vae»
oi» de regeerï-g tot aanzienlijke con- d"/.© Lij j-ten van "Woeasdag at ';eVomM «"■
bijkan-' stor Hacreagraeht -^'6
cessies te nopen.
Er Is ook gezegd, dat.wij de strijdsalaris-„verhooging” der
De
middelen hadden moeten vastleggen.
„lageren.”
Maar wij waren ervan overtuigd, dat
Geven n.et verschuldigde geveeïens ts
ala het de vakcentrales ernst was, zij kennen,
»' ondorgeïeeke-den, respestoervefij»
wsvnzelf, door don drang der o_tstt-idigen secrotaris va i de Vereeniging
heden tot onze strijdwijze nioestcn ko- voorzitter
Ambtenaren en Beambten „Excelsior
van
men>. Wij weten, dat hoe men ook moge aangesloten bii de Ned Fed. Bond van Per*
adresseeren, confereeren, demonstreeren, oneci in Openbaren Dienst;
het zal ten slotte moeten komen tot da
dat zij ten zeerste tel urgesteld zijn doo*
massale staking ale middel om wat vaijji het geringe verhoogingshcdrag dat voor 00
voor»
de bezittende klasse los te krijgen. In, lagere ambtenaieu ei lea abten wordt
verhooging,
I
totaal
onvoldoende
ca
do
dio overweging hebben wij gehandeld,
voor «Se groepen beambten, die per weefc
zooala wij liet deden.
worden bezoldigd;
De metaalbewerkers >zij!i van meening,,
dat het hun voorkomt dat niets de scheidat het -N A.S-bestuur is geretireerd en ding in do voordracht gemaakt, tusschen hel
daardoor fiasco heeft geleden. De zaak hooger en lager-gesalarieerd personeel, retsht
worJe*
ia eenvoudig, dat er een overeen.komst Sjaardigt, aange/iea toch ze', er tnoet minstonjl
teger-gesalariceiden
erkend,
dat
de
hield,
gesloten.
partijen
Fen dor
was
zoo zware zorgen hebbeu te kfwnpeijj
zich niet aan de afspraak. De jundere iijCi
hooger g:sa'ar'3 rden, waarvoorthanf
als
do
partij bech toen de overeenkomst opge- het dubbele vehoogingsbedrag van de ia^ere
zegd. Waar is hier het fiasco eigen- ambtenöroh en brambten wordt voorgesteld;
lijk
dat (dj op grond van vorengenoemde pw
Wij hebben ons bij dg onderhanden lieven Uw Raad verzoeken, dj voordracht
!inge_ tot niets verbonden. Uittreding «iet ongewijzigd te willea aaa_amen, doch
dat:
uit het Rev- Soc. Comité is niet van ona ie a.topalen
voor do
het bedrag der verhoo.iing
verlangd, alleen op het eene punt der
ge*,
jaarwedden
ambtenaren
die
ca
beambten
levensi-iddelcneischen moesten wij den nieten, op minstens
."00
wordt gesthat; \
f
eisch van het Rev. Boe. Comité loslab. het vcihoogiugsbcdiag voo>- het pcr?o-j
ten.
neel dat per week wordt bezoldigd, pp I 6

..

,

.

rr.

woxiit

beipaald'.

De honger.
Wij hebben honger,
en -,we willen etea;
Gemengd Nieuws.
We eischen brood;
wee wie ons stcenen
De „Nieuw-Amsterdam”.
geeft.
Blijkens door de directie van den Kon
Wij hebben haat;
we zullen nooit ver- lioll. Ltpyd ontvangen telegkaiisch L_tfic—%
geien
boviuden z-ich attu boord van de „Nieuw
Amsterdam" ale geheele bemanningen deï
uitgemergeld
Dat men ons uitgehongerd,
Gooiland", „Rijnland",
heeft. ss „Zeela-dia",
„Zaait-ind" en „Dieehterlarkf', iaet ui~onh
Haat, haat aan hen die b u iv weelde leven dering alleen van de kapiteins Maas ca Veld
kamp, den hoofd-machinist De Rie en dej
Wij zien ze aan, met oogen etai en hol; magazihimecstcr
Boon, «Me Voorlopig nog
Ze hebben ons d'eilcndo in gedreven,
te New-York Wijven.
Wij lijden honger;
hunne mang is vol.
Mr. K. H. de Beaufort,
gauw
tijd
Tijzen;
In den ouderdom van 73 jaar ie te 'e-CraKom©
de
dat onze zon zal
Dat onze klnd'rcn waarlijk monschen zijnv venhago plotseling overleden di oud-ro—ü*»
van huitenlandselie zaken mr. W. II de
Dan zullen v/ij hen op deoz' lijden wijzen; ter
Beaufort, lid der Tweede Karter voor het
Dan aai hun haat 't vervolg van de onze kiesdistrict Amersfoort.

-
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zijn.
MOMOS-

_

Bericht.
Correspondenten worden ©r, bij herbal—
.'« gewezen:
1. dat cople slechts aan «én kant van
J»*t papier mag worden beschreven;
2. dat „berichten" het best op Lriefkaarleii worden geschreven; doch dan voor eik
bericht slechts een briefkaart en geen
serie ;
3. dat niet geplaatst© cople niet wordt
teruggezonden ;
dat brieven enz. voor de redactie aan
da reda c t i o moeten worden geadresseerd, en niet aan de adr-tnlstratle,

_

Scheepstijdingen.
AMSTERDAM. Aang, 30 Maart. Oosterdok: Oedenrode, s. Rnlt.; ladig.

Binnenlandsclie Havens.

NIÉUWEDIEP. Aang. 2 April. Holmei»
HJ, slb., Harlingen n. Zweden.
N.WATERWEG. Aang. 31 Mrt. Algerïe,
;
s. Baltimore; Bar. Bayene, s. Phil.
Verlr. 30 Mrt. Presid. Bunge, s. Sandy
Hook; Cantoise, s. dilo; Prederik»
motortj., Hangesund; 31 Mrt. Prin»<*
Juliana, Banninga, xMalmo; 1 Apf"
Herm, s. Sandy Hook.
<**

_

,.,g

OE TRIBUHE.

Laatste Oorlogsnieuws.
De worsteling aan het Westfront.
-it „de Pransehc, Engelsche 6n DuitoonüDuniqué's blijkt, dat den Bern
April gajen arotioe van eenig belang héb*"cn plaats gehad aan bet Westelyk Iroitt,
Het Duitsche legorbeiicht meldt, da{
*e Fra_sc_en in het gebied van doAvra
tegenaanvallen ü_tter_e_>e_. J>e. Bia^
Laon wordt gebombaröeeid. üe vïie(er&bedrijvigheid Ia zeer sterk.

sche

GEMENGDE BERICHTEN.

Nieuwe strijd in den kaukakus.
l'o ets burg, '2 April. .Er braken bloeftige gevechten uit in de streek van Batoeui, Ka is es Ardogan, waar de'Armeniërs en tïeorgjërs sterke legere
.Vormden voor de verdediging van het
tewü tegen de Turken, die krachtens het
verding van Bre4-I_iow.sk toet ue militaire beze.tiiig van het gebied eea aanvang maakten.
Troepen Georgiër-' maakten zich meaister van de meeste Russische oorlogstehepcu in de haven van Baturn, toen.
"üe poogden weg te «toornen. De geheele bevolking van Georgië is gemd.
bl'iseerö.

Buitenland.
Roemenië.

Me.i sehvru aan h;t „Hdb'.d." Zooa*s bei
>«n<l tastaaj or in ia landen der ce'iura'e
taogeadhed-i eau Jtrachügaj strooróng welke do ft'-/.ett;_- voo den
Jio
Wog Ier. Un an.j verlangt,Koen^enecfcen
tia-n uieiis invloed al« toetreding van ïiOjeuieniii aan de
«ijd« dei- Enten o te recht 'of ten
oi.-e.-3.te
Voor <-en groot «le.l wordt Wègetfc-rëven
n'ti de?!den r els mee dac de vcrpaalelng v,.iv de vredd4oiideAanal«liij£en.vß_hè!
We-] Catroeeni naar bet
van
ha_del ta -óechaMfeet dooi- rtiioistorie
soj-U-jcmi bc.
Bebouwd word* a:s ecu confjesete ae^ &
tloor Wohl L*gea-C3firak«n. Wij kv.en
Uuas
RoenKcnsc—e koui.igin* l>it vermoeden i-ln ia „It. _lg." dat over het lot van de
Rcene.nsdie dtiuw.ie niet l» het vrdea^
Veirdxag za: worden beschikt, omdat de een
tralo moge.-«theden ateh op het
n-saipm\
«—ï.'ii dat dit een zuiver
binncii'ïai'idëcho
Rocm>»fiscl!e aonaje-legeïiho'd is. Koning
aVerüi;aJvd is een lloheuatolh-rasshe psjne.

-

De Russische Revolutie.
Devrede
met Turkije.

Kaufcasi&be Landdag 'he_t

Binnenland.

_

Het dynastieke vraagstuk in

De

8p

eiey jjon Nó. 289, ak vore-u.
Donker Rotterdam.
zoogenaamd oto dè erjle pp die,
vloot té herstellen De Oekrainlschè sol> eiken bon Nó. 341, l E. karneIn den oiiiUek van .de_ Sc_ieda_isc-«
wiët-troepen zullen 2iclï tégen deza pó(- melkspap met gort bereid 0% 'ons gort, Dijk, heelt men een Brabantsen koopOp elkeii bon No, 813,/lons groeno man jzijn portefeuille ontrooft, inhour
ging verzetten.
erwten of 1 ons 0 phierwten.
dende f5400 aan groot en klein bankOp eiken bon No 34">, Jvons ,bak- en papier en een bankbiljet van 3000 mark.
bruadvel (Normaal).
"In -verband' met deze; berojoving, zijta
Op eiken bon No. 8-17, y4 kg uien. door de politie 2 vrouwen aangehouden.
Van 4 tot e» met 0 April:
De Raden van Soldaten.
Berooving.
Op eiken bon Np. $40 lkg. kleiaardDe verschillende soldaienradon hebben., appe'en.
Door een buitenman is aangifte grplaats
gevonop
d«
de&er
daan,
degen
alch
dat bij in pand 5 aan de Schiestr.
Op elkeu bon No. 351, 1 kl. klei-.
hij zich had afgezonderd met de
alwaar
bijeenkomst
thans lacde- aarclappelen.
den landelijke,
publieke
vrouw B. J. E., is beroofd va»
Vau 1 tot au met 15 April. Op e^ken zijn portefeuille,
Ü]k georganiseerd-.. .Tol hoofdbestuurders;
inhoudende- f960.
24 vau de thee en koffiekaart
werden de vaeie j_edewerkers au„ do 1bononsNo.koffie.
Besmettelijke ziekte.
Soldaten-Tribune verkozen, aangevuld,
Zoo spoedig mogelijk zal
In do weck van 20 tot en met 2G Maart
bedoor 8 ledon uil de soidaien-Radea:. He; kend gemaakt, wanneer en worden
óp welken zijn ter kennis van den Centralen Gezondadres van de_ -eeretar--penningmeester bon deze ,7sek nog
heidsraad gekomen, 2 gevailen vantvpbus.
% ons Normaal bak-,
57 van roodvonk, 24 van rJHphthaf-is en
ge-.
en
van
do
adininistratle
dor
hraadvet
beschikbaar
en
soldatenz al worden
melk „ 5% cent per halve, 1 van mcningitiß.
Tribune is te Haarlem, Hofdijkplein 28. L.,Goedkoop©
verkrijgbaar
bons Nos.l2ototen AMENSFOORT.
Er ircrd besloten per lid eu per week met 12G uit het op
melkbooboekje.
De hongerbetooging.
voorloopig 3 cent aan he 6 HooMlk,/-* ut
Broodkaaftiin.
düo tijdvak zijn geldig;
Zaterdagmorgen
begaf zich eengroot
ai te dragen ter voering yan :e propa- van 30 Maart lot en met 12 April-.
aantal
vrouwen
naar
het ; meentehuis,
ganda voor do trprlc-ling van nioerom to protesteerep tegen de niet-vervoor
een
Actie
zeeliedenreserve.
dero Enden.
strekki-flg van aardappelen Sn de volEr wad besloten de propaganda, vanHet bestu-u- der Kedart- Ftderaiie gende week. Een coirinuseie u:f haar
Tra_4por4irheiderß heeft met het word toegelaten en had een onderhoud
krachtig ter hand te nemen. Het con- oog op do terugkeer
vau een groot
aantal zeelieden «it Amerika een schrij- met den loco-burgemeester ca deneecregïc. waa geheim, 10 soldaten-raden zontarlfl. Na afloop der conferentie deeflde
den atgovaardigdea. Alleoai voor zoover ven gericht aan den Centralen Bond de secretaris yan de stoep van het stadvan. Transportarbeiders, met het verhet nuttig geacht mocht worden', gat _ei zoek,
huis mee, dat 's middags nog aardapcongres toestcnuui-g' tot publlcate vaii- trokkensamen te werken, om bij de be- pels zouden worden verstrekt en dat
rcetlorsvereenigiiigen en autorieten door de Cenbet verliandeïdc. Ook werd besloten tot teiten gedaan te krijgen, dat een zeelie- ook Paaseh-Maandag
{worden
zou
trale
keuken
verstrekt: Daarde uitgave van c-eft populaire 5 cents deureserve voor de wevklóoze zeelieden
in optocht
de
vrouwen
zich
begaven
na
brochuie evfir „s">« Taak en het Doel in t leven wordt gel-oepen, zoodat zij door een gedeelte der 6tad en demonniet aangewezen zullen zijn op't Steunder Baden van Soldaten".
streerden ,ook voor enkele slagerswincomité gl Armbestuur.
waarna ze zich verspreidden. JamPosthuma's- wanbeheer,
Echter zal in <i 0 eer.«( 6 plaals wor- kels,
deza
den oangedrongen op tewerkstelling aan mer, dat niet meer vrouwen van konStapelgroenteenn uien verdwenen.
betooging
iels
wisten
ca
thia
niet
Dooi' het Rijks Admiuistraiieka-toor voor boord der schepen, die onvolledig ol den deelnemen. "We hopen, .dat eenvolde Distributie van Levensmiddelen is aan m t geheel niet beiuAiid zijn.
gende keer nog meien deelneemßters zulido gemeentebesturen bericht, dat, blijkens
len
zijn. De vrouwen hebben door haar
Het ploertiye Nieuwsblad.
haar verstrekte mededeel ingen doOr de veroptreden
, zeker een woord van waarb:roenteeeutrjiie"', de voorraden
eeauyjig
v'»üsteT ploe'rligstc persrcpliel wat deering verdiend cm bewegen tevens,
kooi, zoowel roode, wiitc als gele en uien, „
is zeker vel het „Rott. Nieuwsdat slechte gezamenlijk optieden iets
'pul zijn!
Pc tit "S Maart ingekomen bcstdlng.eu
kan
uitrichten. t
ledere actie, door fa roV arbeiders or>
zufi—i «og wor.lou uitgevoerd; later iïige- touw gezet,
De
enkele po__eage_te_ gedroeg^ni
om
arbeiders
te trachten do
iv
; aanvragen moeien, ajs onuitvoerbaar
zeer
kalm, _oodat de |dea_o_straüe
zich
to
brengen, wordt door deze vuil."?,,
„
ter zij»!© worden g_egd;
nis oeit op de schunnigste- manier verdacht een ordelijk verloop 'had.
Nóg drie weken eerder, merkt do Tel. gemaakt. leder
jaar- kan men in dit blad,
bij.—dit t.-.er'.oiat 0|). duin het vorig jaar ia u© o-tengste
en fiauwsto Aprilgrappen vin- DORDRECHT.
geheele
land
du*
dé
kool
ons
voorraad
in
den,,
Opgepast.
dan do een, dan de ander het
verdwenen; in de le week van l!)ï7 werd moet waarin
ontgelden.
kooldistvibufje
stop
opanb.
vergadering,
wae
Bo
gezet,
ui. <io
toen
waarin doVisaiel
Voor deze keer is
do ellende, do brand- zou spireken, en aangekondigd waa op 3
or echter teauiiiïste nog en zeker kwonsunrenaood en het broodgebrek het ondex- April a.s., gaaidoor plaatselijke o-tet*_di_'tllül liiC.t.
Waar
de hieleulikkendö knecJitjes heden niet door.
Wat AnistcrdQU betrelt, liet de voor/.ic- v.er^
Vflu Kees Sn.Rhof
het blad mee vol kladden.
producten
de
dezer
ldatsJe maanden
De uitbuiting van
bo-aas nog massa's arbeidere,
n
,
IJ,
locijal zeer veel ta Trenscbotr; er waren die
t
v/'
dt6
Do
huig
groentcn-drogorijen alhier leggen het
blad ia
dulden.
echter ook gemeenten, waar uie_ zoowel
„011
speciaal
net
er
ge
op too, vrouwen en meisjes in
ln
door
-orden,
üjd
een
alw kool' zeer regelmatig verstrekt werden Kre/eliiigen boj-cot
op te nemen. Dezo vrouhumao
fabrieken
voelen,
to
laten
Sijthol
plots^-liog
geujis-wel liat do
ca d*-f vooral zal het
dagen werken, en worwen
k
ing©
georganiseerden
gediend
moeten
langer
niet
ev'ii scherp gevoeld worden..
schandelijk
zi.m van ziju smerig blad?
daarvoor
betaald. De looden
weinig,
verbquwaj
Te
is er niet
tb
Kom, kameraden in d© onafh. vakbowe- n-ea welk© zij daar verdienen, moeten aljaar,
tuinders Verklaarden verleden
dat. er
laten wij dezo zaak eens ltJrachtig lertrearigst zijn. En organisatie? Dezo $3
te veel kool voor eigen gebruik werd fiuig,
als van ouds bekend», nihil i
d. En nu is er des htóven wipte* aanpakken.
„Het
arbeiderswoning
Ntóuwsblad"
d©
Daar waar do omstandigheden het j_a©st
uit,
gcet) o: bijna goei kool
„Tribune
zijn, is meestal van orga__oüe
d«
er
voor
drukkend
plaats.
iv.
de
op.
uf.'Ci
'ocla
Mo„

Exiüli

Kv,

.
v^cliajut,

oen

afz(a lu,e.i-i I,k, ll

republiek

verklaard
vrodo nic: Turk* ood"
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Devorderingen der Belejewiki.
l'o i'alty News verneemti dat alm
kozakkc_-h< tman Begaïski zkli heeft
overgegeven Hij heeft ecu oproep aan
zijn volgelingen gericht tot staking van,
de tiuttelcoz©: guerüia, uic .— naar JnJ.
zegt
enkel uitloopt op verßezcn
aan _rt-schenlave_B en ecu schrikbewind voor do vreed_a___ bèvoltkjagi aai^
Welke het arbeiden wordt belet. Zooverklaarde i;ij nog ; „De- .-ti-ijd tegen do
bolsjcwiki wag een politieke font :
heeft aan beide zijden onnöodige verliezen toegebracht en was enkel ,delljk voor Rusland, Do sirijd van da
I c:n is Biiejuki, omdat de g .
pathie der vo Ik smassii met
de bolsj e w i k i w u e."
Van do eertijds algemeene asii-bt
wikisehe beweging dèr kozakkpn, is
thans niets .overgebleven d__ eet paar
kleins bereden benden. Deze ■worsteling,
waarbij eerlijke lieden de slachtoffers

—

fl

-i.iClirrd

naai de looijgj-ojvou -vtun
honger maar, vi'oi. aritwit
vaut de boaTgeo'JJU! beefa

van N'odc——l_t,
geca .', honger naar goud.
Uit de

Door de

tabakenijverheid.

ar^iaieröbonde-

in de siga-

rn tabaksindustrie is eene regeling
ten met het Algemeen Tabakssyndiêaat, de N.O.T. en het Kon. Nat.
ic'omité; Wf-.rfcj eten bedrag van,
*
1 5C0.0W zal worden gecreëerd
tot steun
looze tabakeatbeiders (georga.). Op aio
«lcu en
van N.Q.T.- en Syndicaatetaoakken zal een zeker percentage 10l
dezer nitkeeringeni bij aankoop,
vaa deze tabakken worden verhaald.
i-'i'-

AMSTERDAM,

De broodkaartverlenging en de bakkerijarbeiders.

and met ds ißgetrcden broodka_rlgemaakt waren van politici, die uilisui.."Si'-g eu de daaruit voortvloeiende
tend iv het belang van aje bevoorreclrie ■co-lajui-eden voor bakkers zoowel als bee werkten, Jiad een atechuwelijll zorgers t u d;t hit nemen van buitengewo-

.

karakter verkregen door de eaoeoßen,
van weeraajdeu waren begaan.

nood-ikeli.k maakt, hceitdè
dlëi aw- waatregftlen
An_terdam van den Alg Ned. 13akn>)

op Donderdag 4 April as.
Het ie, wat betre-t ik> gebeurtenis -''is. een grpoti>. openbare
ochtend- 'en ovondverop Wiet Weetéligk front opmerkelijk, ó^!- gauo-riüg
hi lio: gebouw „Handwerk. Vrien
de burgerlijke pers de Duitsche coming' bolegd.
to_-3 mot vette letter drukt,
Kiezerslijst.
Wijl de socialistischo bladen de conunuAa.r
t
Vauz Dias vcrnrcint^e door
nitJUfj'S
de geallieerden afdrukt en, '3- en W. Pers'-bur.
do
pri
s
van afdrukken van do
«eu béiikt pro-geallieerdcn toon aa» Kiezerslijst
van de gemeente
weL
slaan.
Re aldrjkke'- in den loop der maand April
Keïluiissische centrale regeering beeft verkrijgbaar! zi jn aan do stadsdrukkerij,
ecu wel aangenomen,
waarbij aan aile bepaald 0p f25 per exemplaar.
politieke vluchtelinge- uty imperialistiFistsclub Ce Pionier.
Bche landen hei a.-yheclit in Rusland
besloot
op
haar laatst gehouden vergadêWordt gewaarborgd.
rmg
Ho;; doei vau aleze wet- is, het aan, boudejiop Zondag 14 April eea iietstoeht lo
luvil Haarlem en liillegom en voor
revolutioneren ,to vergeinakkelijicn, to dit doel hiadeu van de „Wapens Neder"
op.
«Bt*-uappen uil de provincies, d-ie door to vragen en 100 nummers vaa de „SolDuitsebUm. bezet zijn.
aateu-Tribune" {e betre-ken ter verspreiBet nadere nieuws uit Siberië maakt iw on,]n' dc militairen.
het duidelijk, dat daar, evenals overal Het adrea vaa de lie'selub „De Pioiiief"
vttoél heden .T. J. Bolt, Borgerstraat
elders in Rusland, de politici, die tegenstanders zijn van aio sowi-ït-regee- Wo. leder dft> -wel ©eva connecties heelt
met do lietsohab, gelieve hier nota vau te
ling, genoodzaakt zijn om de hulp i« nemen.
roepen-van buhenlahdsche ttoepen.
J. VERHOLEN, o_-secn
*-r bestaat voldoende bewijs voor, dat
Van
Gelder vrij!
deze politici er politiek van bewust
vrijdagmorgen 10 uur worli onzo oudo
K'jn, dat de meerderheid van de werkkameraad v. Gelder uit do strafgevangenis
heclen-klasse de sowiëte s-eirct.
Da er 2 maanden te hebben doorZoo bs het in Oekrüine. Daar wordt ontslagen,
gebracb',
hij in de bloedige Juli-weëk
omdat
de Rada gesteund door do Duitsche
uitgegeven aan do militaimanifesten
heeft
x
Da3onef.cn te Kiijff. De Oe!;rainisoho ren waariu axnbevolen
werd, niet te schieaowiet te Charkof biedt niet alleen zeil ten 2
maanden heelt do klasse-juLan?o
zooveel mogelijk verzet,
maar krijgt ook stiua htrn %ail 7^n "j. OUA7 wetrgernkt en
moroclen steun door den opstand van, toch zoodra hij vrij (??) is zal onze makde bevolking in den rug vah de Duit- ker weer met ons vechtea tegen het monschers. Men bevestigt, dat- Cherson en ster militarisme.
Kameraden} toont uw sympathie voor
«ikolojcl weer in
van de troe- onzo
vi-iend, do.^r met honderden a.s. Vrfipen van de eowiëthanden
zijn.
aagajchtcnd 10 var aanwezig te .z4jnbijde
Odesso is voor de sowlët heroverd SiTa.g..'v.mg;enJs op do Amstolveensohe weg.
«oor de matrozen van
de Zwtvrtc ZeeJ. .1. BEEK.
▼ïoot,
w

.

.
f

£

welke men vergeefs had getracht
tevreDe Kada,
«eo met het verraad, dat zijnietgepleegd
■ad door de Duitschers ta hulp te roePen, tracht nu de" vloot v,*ui haar basie
"e betooven,
door haao te bedreigen
■*» ecu .Tui-sclio es^£d__g__naar da

<*

demobiiiseeren.

-

-

B«ui dezo „lioorcn" het «evoelig.-A geen sprake. Zou dit geen werkjo zijn voor
door hou in liun ur'audki—{ te tref- cïen —'cv. Soc. Vrouwenbond? Zou zij daar
gcon organisatie kunnen brengen? Wij weten er zijn uitstekende krachten onder deze
Aanpakken, dat helpt.
vrouwen. En wij weten ook dat zij reeds
(D.0.5.) D© 62cre'.are.5ïe vau de Yrou- bezig zijn nuttig werk to v„richten. E_

truff. n,
fen i

v.ca-vereeniging

sequentie.

En dan,' ii beetje economie e.v.p.. men
smijt met geen beer, iris do kunsu»e-.t zoo
duur is.

eeeren om zelfs een voor
beslaan to kannen hebb n.

allen wceblerigi
Doch luit is do
kapitalist—iche slaat welke de/.e ellen*'- veroorzaakt. En 't is dan «ok daarom dat een,
aantal vrouwen in Nederland hebben opge-i
richt het Verli. van Rev. Soc. Vrouwen, *
waarin het do vrouwen oproepen tot strijd;
togen dat kapitalisme, waar juist zij de'
me© ito lasten van te-dragen hebben, on, zij
het ziju di© dan ook d© mannen, welke
nog niet den moed hebben om het begrip,
om zich in fabriek of werkplaats te verzetten daartegen, kunnen of woeien voorgaan tot dat verzet
Ook in Herigelo hebben eenigo vrouwe*
een afd. opgericht en «oodigen _-j u uit
tot ces verg. op Donderdag 4 April, ln'ti
Kol-chol zaal 4, om verschillend© punten
ta hespreken
Zij verwachten dat gij allen, zult komen,,
niet langer van plan «3e ellende van uw
kinderen leidzaain aan te zien. maar u a_nc-i to sluiten om zoo sterk te staan lo
don strijd daartegen.
M.

.

vrouwen.

èr?&% .
van ,lc gren_én vat^H
jondslag
oprichting van eea autonoom
Ai'
«reme goedgekeurd.
kasaó tot

IN VOCELVLUCHT.
_r word een hüel groote gasfabriek üjf
Amsterdam-Zuid gebouwd, toen reeds I_Jf
officieel vaststond, dat eleotrisch licht zoo-:
veel goedkooper cii makkeliiker vi.
baar t« stellen is.
Kr word in diezelfde sia-.l aan den Ze»
burgerdijk aeu pompstation gebou
reu'/emtiimondiiig ver io ale wateren van
het Zuidereopple. Toch waren reeds ale plannen bekend voor de demping vaa dia |>I—s,'
Door dio monding wordt geperst als door
een worstanachine de schamele uitwee
van hongerlijdend '_usierdam en het
gtantiëe—i Oer O. ff.-ers en d—; hoov
geslagenen.
Waar moeten we daarmee nou blijven, sis
do Zuiderzee wordt drooggelegd. Het fjgselrneor is toch ggeh wierookvat.
Wat denkt de tüsteibnüe-mi—ieter er vtnj
om naast eenheidsworst, ee_beidfibovenkleeiiag ons ook met eenh^dsmest ia bewcMa-'
digen
Elk systeem vraagt om zn logische con-

„Ons Belang" schrijft ons:

Donderdagmiddag belegde de rev. soc.
vrouwenbond afd. Rotterdam, een openbare

vergadering niet mevr. Koomana—Timmer als
spreekster. Deze wae echter oaverwaclits,
wegene overgroot© vermoeidheid, verhinderd.
Do voorzitster besprak aa den vreeseßJken to.-staiiü 1, waarin de ax'bcidcrsk!_-;se
thans verkeert. Men ging thans dePaasehdagen tegemoet; zonder vet, zonder aardappelen, geen koffie, weinig brood, dat jo
noodzaakt tweemaal daags e'en t© koken en
ook zouder vleesch, want wcike arbeidersvrouw kan f 1.10 voor eon pond betalen?
Do verg. besloot dan ook eens naar het
tevensndddolenbureau te gaau. Een 100-tal
vrouwen volsden het bestuur. De geachte
directeur wist echter niet 9 anders te antwoorden, dan:
Er is niot." Toen werd
hesn echter op niet-malsche wijze verteld,
fiat do vrouwen het dan wel zelf zouden
gaan naton, waar het zit, _;s er niet voor
::A werd, dat er Zaterdag, wat wezen
zou.
Mijnheer do directeur njeende echter, dat
met zulke dreigementen nieta bereikt werd.
Met kaVu.o komt men veel verder, óórdeelaio h'j. Echter do mindere kalmte der vrouwen had op 's hesren Lams gemoed toch
wel oenigen invloed, want hij zeide, dat het
bestuur Vriklagsmorgens 10 uur maar eens
ïerug moest komen, hij zou dan doen wat
h j kon. Eu waarachtig, den volgenden
morgen was er wat gevonden. Het bestuur
ontving ds- boodschap: Er zal op eiken
bon een half ons vet verstrekt worden en
de bonlijst zal, inplaals van Maandag, Zaterdag ingaan.
liet distributiebtireau verspreidde zeil een
biljet met do?.o mededeeüng.
Er zou dus voor do Pasehen een hall
ons vet en 2 kilo aardappelen extra verstrekt woracn.
Hei was aardig om to. zien, hoc de vrouwen olkac.r waarschuwden, dat er wa* extra's to halen was en Vrijdagavond stonden de winkels dan ook vol.
dat ze ook elkaar niet o ::ceken en zoo haastig komen tceloopcn, ais z©
eens ter vergadering worden opgeroepen.
Daarvoor zijn ze echter nog aUijd doof.
En toch kunnen zo ook uit dit feit weer
loeren, hoo hun optreden toch c?_—iddeftlijk
goe 'en invloed hoeft. Het bestuur der vrouwen vereeniging heeft dan ook direct een
strooibiljet verspreid, waarin het hierboven
beschrevene vermeid werd eu waaaaan de
Volgend© opwekking werd toegevoegd:
Door do agitatie, dio bovengenoemde ver'oe_iging nu al gedurende den oorlog heeft
gemaakt,, maar nog niet voldoende is ingeslagen door do laksheid der arbeidersvrouwen, is dit, wal hierboven vermeid staat nu
weer bereikt.
Zoo ziet gij dit als er iets gebeurd, toch'
nog wel iets is te bereiken.
%
Daarom vrouwen van Rotleidam, waarde
-Ui»
Vrouwen in andere plaatsen u reeds
Sovoorgegaan, moet ook gij in bewegaa?
/...ten, maar
blijven
to
thuis
men. Niet door
vrpndóór ter vergadering te komen van de

ligt voor u voel veld braak, vrouwen!
Moeilijk zal uw arbeid zijn, maar schoon
do overwinning. Helpt uw o zusters, welke
daar een demoraliseerenden arbeid verrichten, on spoort hen aan tot organisatie. AI9
wij u behulpzaam kunnen zijn, zullea wii
zulkfl gaarne doen. Indien er klachten,
grieven of wat ook voorkomen, -meldt hot
ous oven. Er wordt veel te weinig aandacht geschonken aan di© fabr'.eksslahriunen.
De nieuwe aanslag on het brood.
Do Rev. Soc. Vrouwenclub nam op 11
Maart een motto aan tegen een mogelijke
na_s]ag op het broodranlsoen. Die motie is
opgenomen in d© „Tribune".
D© „Volksste.n" verscheen die week. en
wat denk je lezers? Di© ijdelluiterige bour
gooisie-knechtjes schreven: dat het wel los
zou loopen, en het brood niet verminderd
zou worden. En zij beweerden, dat ze dat
van het distributie-bureau halden.
En wat zien we nu gebeuren? Z© hebben de menschen wederom bij den neus gehad. Zij, de patriotten, moesten even kalmoer-end optreden in hun „Volkssta—mncüe".
het vijgenblaad o van een stel renegaten.
O, die he?ren zijn inwendig zoo bevreesd
dat er iets zal gebeuren.
Zij weten maar al to goed, dat Zij mede
het volk hebboa bedrogen. Dat zij dat volk
mede hebben omlaag gehaald. En als dat
volk om voedsel vraagt en d© straat zal
opgaan, komen zij, getrouwe dienaars van
do bezittende klasse, dat volk weer in slaan
sussen.
Veertien dagen telt uu do broodkaarl. Gii
vrouwen van do Rev. Soc. Vrouwenbond,
hadt voor een deel goed gezien. De aan.Slag op de aajrvullingsbroodkaait-on flaat nu
beginnen. En go hadt volkomen gelijk, toea
g'j zeidet:
üo Volksstern" eehrijtt wel
eens meer wai, dat niet waar is, Zoo is
het ook.
Zij zijn do knecbtjee van een hongcr-rcCeering. Drie en een half jaar scharrelen
zo reeds met ale stroopkwast, likken zij do
hielen van al wat groot en misdadig js in
de wereld Al hun geschoolmecster in dat
blaadje, dat door hun eigen arbeiders met
da hidlen wordt aangezien, is apenkoei en
heeft geen andere beteekenis, dan u iv slaan
te sussen. Persoonlijk voordcel is het wat
die heeren beoogen.

Ingezonden.
Metaalbewerkers naar Engeland.
Gearn© zag Üc onderstaande in uw Wal

geplaatst, naar aanleiding van een bcria_u)
voorko_ie_d© in „Telegraaf "'" en „Courant
van 4 Maart van d© P.-correSiao-de-t van;
Rottordani, waarin eenige grove leugens,
voorkomen. Dat ik daartegen nu pas opkom, is de) schuld van do Redactie van do
„Courant", aangezien ik een tegeustuk direct haar heb toegezonden ca gewacht heb
o! het geplaatst zou worden. Maar na li
dagen wachten vernam ik dat het vernietigd is. Dua het wordt geweigerd door do
„Courant" en „Telegraal".
En de eerst© plaats wil ik er oprijzen
dat het kostgeld niet 111 tot il5bedraagt,

doch 118 buiten de wasch. Er kwam een
vrouw bij mij wier man -in Engeland ia
en dio schrijft dat hij boven d© ilü kaostgeld nog f 3 moet betalen voor ajén verschoon.i-y en hij wilde graag naar Holland terug om mijnheer K. Graddon (den
rausalaar in Ncderla_d V a_ arbeiders voor
Engeland) een kopje kleiner to maken. Een
andere vrouw kwam bij mij niet een brie*
(dl© mijnheer Graddon graag
wilde hebban
om te verscheuren) , waarin B taat, dat
h_w
man het. slecht heeft en niet zooala Graddon het voorspiegelt. Do namen van ia
mannen zijn ons bekend.
Wat de klacht in d© „Tribune." betreft;
al was hij van 2 Jaar geleden dat is niet
onze echuld, want toen wij In Holland terug waren gekomen, z/ja wij bij Graddos
geweest en hebben hem gezegd, het in d«
bladen te" zullen zetten. Toen heeft Gratt-ODj
gevraagd dit niet te doen, wij hebben he»
ook niet gedaan, wilil wij procedeeren gln<

gen om schadeloos gesteld te worden. Maar
nu Graddo- allerlei praatjes maakt en aan
d© menschen* dio bij hem komen vraagt cJ
zo ons kennen, ca als dit het geval l», zo
dan gewoen maar wegstuurt, bovendien
verklaart dat de rechter hem in 't g&lijk
gesteld heelt, nu achten wij het oneen
plicht t© spreken.
Wat betreft ons werken van een pa/.v dagen, en terug na drie maanden, dat I» een
groot© leugen. Wij -zijn 4Ji week in Engeland geweest en hebben niot gew«srkt,
waait waren wij aan het werk gegaan voo»
<3 portal, zoodie f 25.20 (inplaats van 5
als Graddon het voorspiegelt) dan waren
wij er niet mccv uitgaj-omen en had Graddon geen last meer van ons gehad. Ik kar»
mij ir—lonken dat het voor die mijnheer niet
pleizierig is, ais iemand bij hem komt ©ni
wijst hem op het ingezonden s'utk in de
„Tribuue". Ook is het ons duidelijk, dat
meneer Graddon liever niet heeft, dat da
menschen tot ons 'komen om inlichtingenDe vorige week kwamen hij mij een vaar?
«
menschen en dio verleiden dat ze 5
pond gingen verdienen en toen ze op cisz*
aansporing Graddon wat preeieser vragen
haakten gosteld, toen was Graddon van 5
geè, 6 pond op 3 pond (dat is f39)
zakt. Dat scheelt nog al wat.
Nu moet men niet denken dat dst vcrdachtme_en is. De namen zijn ons bekend.
Wat na betreft, dat wij een brief ontvangen hebben, dat Graddon nog geen wervoor ons had in Engeland en dat wij opeigen verantwoording zijn gegaan, dat 13
ook ©on leugen, want zoon br'.efhebben wij nooit ontvangen. Dat praatte
strooit Graddon maar rond en als nu werkelijk waar was wat Graddon zegt, <*»*«'?
brief niet terecht' is gekomen, aten
da* w»
het ons kunnen zeggen op den
wij Hein weer
vroegeaa
vertrek Ook toen
wii direct aan het werk ging--» en «Ml
to nacht door
'brengen In een hotel en den voidag zouden wij
waar wij 516 pond, oowerk,
in ons
tvpl mea gingen verdienen.
pMbl,-'
Tevens dat wij niet. Veel :n
war Wij veartor»
heeften te steken (dan voor
f 25.a0 moeten
giweost en hadden dan

-
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f^"*

J
wij^Lonaleii
".id^da
moeten

HENGELO.

Aan de vrouwen.
Eién van do driagcndsl© vragen voor do
arbeidersvrouw is wel: hoc leven we het
best van den eenen dag in den anderenWat kun-cn wo morgen eten. Dan is het
broodrantsoen op, dan weer is er geenve*
be
of vleesch te krijgen, een volgende
ntó
to
weer wat anders, dan
beginnen.)
berenzoo la, prijs gestegen, dat hot niet
Wat do reis betreft Ais zouden wij als
eerste
klas gevaren hebben, wij zija als
draait bet uit op 't zelfde ver- vee overgegaan.
Ik raad ieder aan, die.
noouige.
Na
mindering van J.et reeds hoos
nair Engeland door middel van Giajüdon
vot,
vleesch
en
met
geval
't
weer té hot
't _v*_fc gerantsoaneei- wordt, en do hoe- gaat te eischen loon en arbeid*voorwa:arveßheid brood, anders voer 11 dagen, die den op contract. Gaöt niet, in op losse toe*
ROTTERDAM.
nu li dagen moeten duren. En steeds wordt zeggjngen van Graddon.
door
..Ons UeW',
P. J. TROOaSTER..
Wat
wordt de ondervoeding, waaraan de arbeiopdebonboekjes verkrijgbaar is wataveree_i-i_g
inden
verandering
üe to. voeren wordt er
onderhevig
grooter.
is,
dersklasse
Tot e„ met 6 April :
le Aljehstraat Kjölu.
gebracht.
toestand
Vrouwen, dat kaa anders.
J. H. S
Vrouwen, deuU om hd belang van uw
Op eiken bon. No. 337, X kg. zandCzaar Peterstraat 113'all.
en vecuaardappclen «I 1 *K« Dwlnz»»* kinderen. Op voor een belcro lavcnsmidde- Uw© uumnon, ia labrickcn en werkplaat- |
land,
genees
Jes_
Het
Bestuur.
sen
en
?4
kunnen
Alraftterra'atn.
distributie
U
od
urodua-rda_uelèae

_
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4
alioinu.'iii—4. Zegt ook nog iets over de komieken, 'doch dit gaat lp de vrolijkheid
rondo-m den verslaggever verloren.
Tintni è v 11 cd© n. A'daai, kunnen verklaren, dat zii niet van zins zij.u no_u\ei~eon poging te doen tot samenwerking mat
N.V.V.; wilton gaarn© toelichting op hetgeen üisnaangaando door Lansin» is g».wgd
on zou per referendum billen fetea .blijken,
hoo de onafh arbeiders daarover donkenMetaalbewerkers. Den Haag. Lansink ©i-kent, dat er water ia den wijn is
gedaan bij de samenwerking met d© modernen. D© org. meent, dit zulks niet moet
voorkomen, dat wij hebben vast to houden,
aan onze eischon Wij moeten van nu all
aan zoo krachtig mogelijk probeeren o*
actio te hervatten 0111 1© zien of de niodonia
arbeiders, ondanks de Üjidegee^ta.'ic s. zich
bij ou^ voegen. Door onverzwakt vast _ta
iioiï.leu aaa onaa eischen, komt er misschien
geen officieele samenwerking tot stand, maar
trokken wij ini3soliieri tl© modern georganiseerde arbeider* tot ons ©n dan is er lr,d rdaad iets gewonnen, niet alopr o'Ücieel© aa»i>,i werking 'op outzioldo eischen.
Het NA.S.-bestuur roep© onmiddellijk in
nntenwerl—ag met het l!ov. So3 Comltó—»
oitioiders in het geweer op t.82 grondslag
van de wschen van het Rev Soc. Cotrdtj.
.Schilders Den Haag. Wij moeten pro(aa.e^reu tegen d© oriportiiuiht~ch© richting*
r.nder ons. Wat do Duitsche 3oeiaal-deirrokr_ti-n, die thana optreden als worgers dier Russische revohuio en wat ba Ned, S. D. A.
t'- die godsvrede sloot met onze uiHio_<reraers, wat al di© opportunistische groepen
in alle landen zijn geworden, dat zijn zij geworden door hot opportunisme. lüe eisch,
door d« modernen ous gesteld, had als onaaramsrat'lijk mootan werden afgewezen. Onze
cisdhen sluiten la elkander. Wij
kunnen
daarvan niets geheel, of ten deele loalatcn.
Ons succes Is juist dit. dat de arbeideri tllong* gaan wülen, wat wij willea. De leidingen der aadere richtingen zien dat -kon.en en erkennen daarin een gevaar voor
hun tetvtrari VantJaar zullen .zij trachten
onze di «tSelijke en klar© oisolien te vertroebak» ca schijnsanianwerkingen in het leven
to roepen. Daarvoor iiioe:*a wij op
onze
hoede zitfl- TVit hebben öpzè eisehon on onze
nikldeten, ora tot hot dr©l t© k.in.oa, onver-

Twe ja rlijkschCongres N.A.S.
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III.
EERSTEDAG.
ZONGAGMIDAG-ZITTING.
De samenwerking.
Jr. zet zijn beantwoording

vanWat in
iid" over de game-weiliast; te geschreven, i» volstrekt jnUt ep ge90—omstig) de v-'aai'heid geweest.
Oaierzijls zijn do onderhandelingen gevoerd
op deu grondslag, dat de politiek builen aio
fleor moest worden gehot—tan- Eu aan alle
a<-'0 opgezette «an-nwer-ing hoeft hei N.A

.

—mam-bestuur
ypr

vastgehouden.
beatrij*-, dat het

'

1

dr

Fjï-S

N.A
hebben ons

ieft overge-atea

rósicrhet

nat

stsadp—at
ttidoar. Wij
e
i.
waar
«e
dal
nweslea
leen.
uit as.'
Uat de time—werking i* vtnrbrn—en, wil
iog niet Z-ïsen, vat die toon nos n-t tot
'itianj zal komen. fyir weet niet, welke hcjjehten er bij hot N.V.V- zija. iage-pm—l
V—a do christelijk© centt-Mo?. Spr. blijft
voor ■amenwerking. Maar lii.t.iau
i.<r. rasfteenden, diil wij als va-bowe.ïing'
ten'.—ïir.r'tend, de diverse ;jOiif.eke ptrt'ien
r bullen hebben le houden.
/."

De Metaalbewerkers hebben het N.A.
S.-bestuur verweten, dat liet lo slap ia>
in do steunbewegiugen Spr. lean dit
niet toegeven, Het N.A.S. doet tou deza
wat he* kan. De oplodsin;.' moet worden gezocht op aadero wijze. Wij blijven de solidariteit aU het hc-jgste beacnouwcn, maar moeien daarbij rekedlq
jniog houden met de pra
lieert, dat er iv elke organisatie
eeu\
waarop actie kan worbasis mg
den gevoerd. Blijkt die baai- dan to
«wak, dan moet de vrijwillige solidarlJieU bijspringen.

L

TRIBUNE.

6, Mat. Bew. wordt
groeide va_ 225 leden

Fed-

©rg.
tegen

hedaoht
D»
tot 2500 leden

de verdrukking in.
.i-.r wordt aïoor het bestuur eea resolutie
voort!esteld,di« uiting moet geven aan het
he*
protest van do onafh. vakbew. tegen
Posthuma;
van
levensi—tddelenbeleid
minister
luidende als volgt:
Het Cungies enz- ;
gehoord de bespreking van het l»v«_smi_j
delen-vraagstuk ia het parlen.eat;
van oordeel, dat sedert dien aan loveasmirMelon het steeds meer begint te ontbraken, zooals blijkt uit het besluit yan minister rosthuma, om hot tijdvak van dte brood»
icaart van 11 op 14 dagen t© verhagen;
kennende den economisclun toestand van
het Noderhvndsche proletariaat» proleeteert
ten scherpste t?gea de oaver-~_i_lge houding der rogesrmg, Inzak© de levensrniddcl-.-avoorzioning;
en besluit kiaehiig de arbeidersklasse op
ie vrekken ecu energieke, agitatie te Voeren
en zoo noodig met all© middelen de overheid te noodzaken het volk van voedsel t©
voorzien ;
het congres «tremen» van oordeel,
dat
door het drijven vaa hei Nederlands-ie kaitalisme de oorlog voortdurend nader komt,
roept de arbeiders op zich gereed te houden
op het sein van het Nationaal Arbeids-Seoretariaat, om door de algemeene werkstaking den oorlog te verhinderen, aangezlea
wij eea oorlog mot de Centralen, noch met
do entente-landen willen, daar dezo «©toekent
een nog grootere ramp voor het Nederlandsehe proletariaat; roept de arbeider» nogmaals on dezen oproep van het Nationaal

AxLo^c_-S«ci'ol-riai_ met alla kraïïit en'oner«ie t© steunen.
te
Do voorz. heeft nog vergelen Stalde
brongdn aan kam Doornbosch van de met.
bew en aan den beatuurJer van hét N.A-9.
Krui3, dio gcdur<_de 10 jaar zijn plicht

I

f. opname in de ongevallenwet van de
beroepsziekten;
g. eveneens opname in de ongeval tenverzekering van jeugdige personen,, welke
in het stadium Van opleiding verkeeren }■
7. verplichtend stoltea van att. 1638 e)
en af van de wet op het arbeidscontract ■
S. a. Verplicht 'berbplingsonderwtjb van
14 tot 17 jaar;
,
b. dit herhalmgsonderwijs zoodanig te
doen geven, dat het valt gedurende den
en de
werktfld van de jone© arbeiders
dagolSifischö aWeidsdWr) dlenteangevplg©
Vermindert t
c, kosteloos vak- en ambachteonderwija
tot 18 jaar aaia allen die zutka wenschea
met verstrekking van financieelon etsun
wegens derving van loon ;
tf. in het algemeen kosteloozo toegang
hoogere
voor arbeiderskindirea tot alle
onjderwii^-lnrichttngeri', met» verstrekking
van ttna-cieslen «teun wegene derving van
loon ;
9. strenge keuring van alle levensmiddelen ;
10. a krachtige bevordering van oen
goede volkshuisvesting- in het bijzonder
door <"»en bouw van een-ge—na woningen;
b decentralisatie van do oigau_atia
yan dezen tak der openbare diensten door
rechtstreekse- voorschot aan de bouwveres-ïgingOT, met uitschakeling van de ge.
meentebestttren;
et hoogere eischen van comfort cd hy>
giïne;
11. a. afschafJlng van alle fcd_ecte belas,
tingen, in bet bijzonder die op levjensmiiï-

. .

delen:

b. heffing van dlreote belasting op vermogen, Inkomsten en winst, rn- «tsrke
c. vriietelllng van belastlog voor allen,
«He 1500 gulden ol minder per jaar ver-

..

dienen;
12. a ter bestrijding van het aleoholKme
instelling van een wet op de plaatselijk»

Een gesalarieerd secretaris.
De £. B, B. gaat èen gesalarieerd secr*
tarfs aanstellen. Het geld komt voor ©e§
flink deel uit de winsten van de Cmipel
ratio Vooruit", wier verbruikers. ïnenschen
Van allerlei richting, dus een indirecte b|r
lasting betalen-.
Inbraak.
prof.
De Bléoourt, Witte Singel $U
BIJ
is 'ingebroken. Er ia «it ©en bufJ,
gestolen en bovendien goudon en zil-orej
voorwerpen. De inbraak geschiedde la del
nacht van Zaterdag op Zondag.

UTRECHT.

PI. Rev. Soc, Comité.

Huiah. vergadering- op Donderdag \
April, 's avonds half negon, in „deNiJ?
verheid". <-— BehanderTng 1 Mei-actia
Behalve do afgevaardigden worden ookj
alle voor_ittei_ <3n secretarissen der ol*.
ganisaties verwacht.
Distributie van rijst.
Naar wij vernemen, zal binnenkort
het gemeentebestuur van Utrecht eea aa_*
vang maken met do distributie van rijsU
ter aanvulling van het yerinfinderd*
broodrantsoea.
i

Dienstweigeringsbeweging.

_

J. G-. Sondaar la tot 6 mnd. veroordeeld met ontzegging, zoodat hij oft
of 5 Juni yrij ia
Zijn adres is: Huid van Bewaring,

Arnhem.
H. JPostma ia J.l. Maandag ontslagom
uit het H. v. 8., den Haag. Hij kreeg
eea paar dagen verlof. Vrijdag moest
hij izlch yreer meldeu om opnieuw

keuze;
deed ©n ala voorbeeld gesteld tt#_. worden.
b. invoering van referendumïtammlng weigeren,
het
ptmfc
„D©
wordt
Redaktie
Besloten
betrekking tot het ves.lgen, uitbreiden
met
Arbeid inorg'o te Lohandeiea
H. Eikelboom ia ook uit v Den Haag.
drankgelegenheden.
d©
zetel
van
—<
besloten
hot
Voorls wordt
! De fat.ïisksarrbeider?, Ar ii'oui. kl'gcn tl^t
ontslagen.
Vandaar word hij naar Alk>
N A.S. te laten blijven iv Am«t»rdam
Genoteea N A.S.-bt-sruurdec f 7-50 in letouing
Namens hoofdbestutir VueÜlngs- envolgende
gebracht
Daar gekomen kreeg hij
maar
als
algemeene
Maters wordt met
stammen
nJc_elen wordt door AnJerson de
heeft gebracht. Spr. h vaat ir.e_liag, önt de
ponningjueester herkowm.
een paar uur verlof en... ging naar]
'uropogd—disten, als «ij ergens kouden, niot
ingediend:
motie
Fed.
Doombosch,
Bew-,
Met.
daakt voo»
zn moeder in A'dans. Den volge_den
Se goedkoopste gr>lcgenhcd -tl hoc-'i'p. at te
de herdenking van het jubileum van zijn in te lasschen de zinstede: „om te kpi-,«n dag word Henk niet goed, on nu ligt
loopen voor een broodje niet kan (V'roo- zwakt te bandhawn.
1-1 Bouwman Spr. zou de Vi-serwil- organisatie. HU doet ©enb eroep op de con- tot den 6-urigen werkdag"»
BjkUoid). Die ttjal zijn wij nu to boven.
mot roodvonk in hot ziekenhuis.
Artikel 2a wensoht hij als volgend lui- hijSchrijft
een
organisatie
'All
een fco^iveixadorin^belen vragen: als Pip e,' Tcll-s met u sim gressistcn, dat zij medewerken aan do machts
onzen makker eens. Zijn adres;
Sïinicnwirkcn, tavd' ge i&n rfo ken. vtTming vaa deze org., opdat zij de arbeids- dend;
kgt ©n daarvoor komieken betaalt, moot zij
Eikelboom, Barak 4, WH*
W.
H.
lat
jeugdige
jaar
17
en
„Aan
van
voor- ïonger, benevens arbeiders
pok maar voor sprekers behoorlijk logies dat hii onze ei3chcu zo i onderschrijven ? voorwaarden eenmaal zal kunnen
aan de vrouwen
wordt h-ndn-gaath-t-, Adam.
etc. bokoüiigt-m Betreft hit een actie, d*vv Wij willen 3.in«-,vcrkea. ook rat poüleka schrijven in d© metaal-lodus^rie.
doorathalfdagache
werktijfï.
een
Donkt erom, niet op de envailop zet*
toegestaan
partijen,
Ie,
maar dan ook met
wolk© mot
» het wat nr.d-.M.
Aan d© ordo is;
ploeg.
leasing
van
een
2de
ton Henk, wani die wordt niet doorgeAla er bij hot N A.S.-bestuur g ei aanons verbonden zijn in het Rev So.-. Ce- Behandeling van den BeschrijvingsVerder wenscht hij den volgende wtikeli laten. Zeker iet- nieuws?.
rrag©a inkomen om steun, heeft het ook nt—& Dat do leiders der raot'oraen gT.e'gd
brief.
„Krachtige ter hand neming der controle
Blahofl on Bagemeiar kwamen 2Q
gCPxi 3eun uit t© keere.i. Het N..V S-boJ uir. "_ja tot samenwerking, bewi.wt, dat zij dor
is het volgende: door door de yakvereeniging ia de Industrie, bo- Maart voor en do etech was 8 mnd-,,
Punt
daarvan
e.gen
','ede-i
1
in die rtcnti
-n gofcc-oeft niet r"e s'rsat op le gaan op r.o«'.<. bain
k-aar slachtoffer-. „»,<n er slachtoffer?, daa alrongen Wij hebben 3! \ j*«r fzonrobcer!: het N.A.S.-bestuur Voorgetold© Sociaal pro- dekking hebbende op de uitbuiting I der de_ 26en was do uitspraak 43a dio wa*
hjoet er een sieunaanvra-'g avo.-de.i g^dian r-e arbeM—s ii> bew g-ns-; ta brertr—i
jeugd", bü te voegen
We gram van actie
1 jaar mot ontzegging.
l
altijd
gezien
dm
door
het
N.A.S-behebben
FcSr.
eu ©nr©
on-aaacht
*n dto word>
De heeren gaan zwaarder stra__v
1 a Onbeperkt rscht van vereeniging
De besnrekingen worden geepend^
«tuur -ftumrlijk overwogen. Dit in
ant- k-mnen conat-lecren. Witten wij ooi kra-halle arbeido.a ;
kameraden,
Voor
weet wat u te doen staat.
vragen
het
afgevaardtgirJten
Ongeveer alle
woord op de klacht, dnt slachtoffers der Fo- -öge beweging voor ie lavensrriidiïelcn-po-vc ledige er^-ei—lng van ie Vakorga- woorddan ooit do antikracMger
Maakt
truari-actie antn hun lot w(_-en overge'a- „ek, don hobben wii daarvoor n<-c:dt:: did-ali- Ij i hot i aetsteilon der arbeidsvoorlijst, militarlsüsche propaganda.
sprakere
op
Weg mal
slotte
de
4Q
Fen
staan
tcn
arl<eiders van andere rï htln en Do Ves'e
waarden en bij elk- geschillen, welke zfc_
Do
voorz.
Wesselingh
vraagt
liet
woord.
het militarisme.
Metaalbewerkers Ito-lterdam, z"Jn gedsaagslija is dezo: wij
in bedrijven en ondernemingen tusschen
kan dit niet toelaten Het congres besluit
J.l. Zondag waa Ik bij jMrarchal, d«_a
mot liet ontvanren anHoTd.. in.-a^e d* ken mcl degarei, di»'' staan op het standw©rk(j?over on werknemer voordoen, ook in Lanaink
laton. Het klaagt dat hij niets gaan bezoek krijgl
Jr.
woord
te
aan
het
eteunregidlng, niet levrela_; 'r is am o- punt van den klassenstrijd- La»t nen ons
ontslag,
ongeacht
t,ev-ai vau
om welke bestuur protest© rt te*ea de houding
vaa
jvraagd stonnn'.a'orlaal; al-j Js g-iroacn dr© lialverwe.ro in den sec'", d 1 n d a<-reden;
van da A'damscho Kameraden. Kom,
Wessel—tg_.
.weken na de jaavraag e 1 toen nog ia öa- liei'ters achter dio leider i vvwn va* hun
invoririg
arbeió_8-nrigee
2- a.
van den
laten wij hem niet vergoten. Eiken Zonhet
toprogram
u_'ink
I—
ie niet
Jr. Het
te do n Ktaat
Woldoei—te mat©
daaï «n den Vlijen Zater lag mi-leg voor tale plan van
dag kan men op bezoek. Zijn adre*
actie,
zoeaU
onafh.
wil
als
Roi
_.eb
M«t»«!b9TOitcis
'f?.\
tr ■'■
voordo .1 va In
a'-'.o arbeider< In alla bedrijven ;
f" lets do Koliik? !■«&
la
vakbeweging
dat
voorstellen.
Het
la
: Marehal, Hospitaal, Adam. IZaal 2,
ons
-rm-ftt riftsl ken hun uttgebraeh'c krltié'" t p-'tcr. daar
b. in bedrijven, waar om redVvaen van siechts te beschouwen als een uiting van
[lldogezaiid—Sf-j;ip'eme r.
Is merkwaardig, dat a!s de dienst»
Het
orgv
gebleken
'mag niet nlankecren, wan' -'c meeste
i-, d--; -'e ?<ih<M eide i
'-hen
tocfimische^ aard niet de Zondagsrust kan onze algemeene opvatting over hetgeen thans weigeraars bericht terugsturen,
dat zij
zijn
nog
op
ligt.
do
riteit
s^üd
«.an^cworden ingevoerd, mo *. aan de a cel- la de kap. mi}, doorvoerbaar geacht maft wol correspondentie
Jdsatiea»
maag
ontvangen,
Lanslnk, secretarie N *-A, antwoordt
wcze
in
esn
op
tijdstip
der-s
een an ler
d© week
worden.
ze
lïrefodbozorgers Don Ilai-r. (L. d© in 't kort, Het NJ-S.-l—3i is rJerliaßt :«gauw
zijn
zoo
in het
v. Bew,
ononderbroken rusttijd van inmsteus 88
In de kapitalistisch© maatschappij liggen of gevangenis, en zij krijgenH.
, Dea
Visser). In het antwco d, dat wij on'vin??n ■en wat i.ï aaneJVOT' i
;eslaan
;
uur worden to©
haast niets.
vele voetangels en klemmen, te mirt-en van
-.«->
Bedenk
jongens
liet een groots tegens-jra-k Spr. heet fco- Ha_?. Elke verandering,
c. aan jeugdig© arbeiders van 13 jaar
dat
onze
toch,
niet
het kapitiliaue zaJ de striid ons voor groote steeds terug kunnen, schrijven,
legd, dat het N.A.S uit opportimi M -o'
ocde komt, is spr.
hebben
en jonger, be evens aan d© vrouwen moet n.ooilifehedon
dat
laai
plaats en Wal zullen voortduon
wegingen ding n h©H g d —a, dio ©t no; trouwens geen elscht-n 's
rusttijd wor.'.sn teeg
een
wckdii—scho
hun financiën niet toe. L. Peper krijgt
er
dat
herinner;-,
rend
ac
arbeiders
aan
{.eed: j (i«i:h.~n z'ia ov«T>e_o!na
i;d moeten de n. Len_nk h«Ct
e ' rscan vn mins'eiß 42 tnea, as nvan?© id©
haast hee'emaal niets. Vergeet ook hem
alleen het soolalisme.
cda
AVij mo on «Atnenwer 'm; hehaVn 1 e* al'o partijen, cflje wii nondtg e
's ZaterdagsniiddVg* 1- uur ;
niet.
onzu m—Hel n ftiï't» 'o
jwkoontralen. Uit wil
d. p.fschiffSng van nachtarbeid in alla ïoddiing kan brengen. Wij hebben verschilmoge- I lend© eischea gesteld. Spr licht deze nader
yooropge teld met wie, en tiie: voor we 'o vaarden wii dat, wetende, dal '
d-ijvon
b
wa-r zulkr löehuisdh
(j
e;ie
kan
dan
n
eist-hen nten zal samen er' en
te
niet anders
w
.'
toe.
z-Jn.
litk is;
vocr^ronj so';n
kent, dit mea aanneem
Sr
eer te kannen be. verbod vaa arbeid voor jeugdige ar- j Het staat Voor ons als vakbeweging vast.
■-■
dat zoorang het kapitaH)ertsene loons'.e'sel
Kg or. lo! \'< jaar er voor vrouwen, tusmrt achterlijke
'01 iaarin net s!al verslapping c 0
6
ft be t>an er vaa allo h©rvormingen w-ivan " e
en
uur
'e
mor'd
ast te honden aan te i.v.'i Uit':, n -ir- es-"U n toniteit, maa^ melige
7
's
sen n
u r
avonds
ctn
-komt. Wij weten, dat ze ons slechts eea
gens ;
! De revolutionsiren moe en zch niet s:hle j
BinnenlandscheHavens.
ken naar acbterlijke .re Te.<a. n-.r gcdi-l sirijdiuidd.'ien. Tijdelijk n-.d>-c- rui'Ld—en te
■d van arbeid voor TOugJig© klein stapje voorwaar— brengen. Het kapita;"
%
r ons
IJMUIDEN. Vertr. 2 April Ann-.tafcei naiionatHsteia, maar zij moetan annva—rJ.-n te ■
r? tot 1.8 jaar o- voor vrouwen in lisme moet plaats maken voor d© soo i ar
arbeid
-e -:t d© arbeiders tot hnta reventionaire eischen ee:t verd'.g'nT va ï on'
v.or de e'.ndheid schadelijke en gevaar- lis iaohe productie en dlstllbo*
schoener, (Rotterdam) Gothenburg.
tio. Wii willen een nieuw© moraal invoel -en. SaneitvfT.ving, zoo hst X.A.S-beniW. tot'at <'© aehtc
lü^o b dr' ei ;
NIEUWE
WATERWEG. Vertr. 3Apr,
van ons 9t_ndp roe a
btcur die acoaspteert, vourt to # wsralappiag. <.' v r
tt o eü van Int'm dienstverband voor ren, n.l dat allen krijgen naar beiicSïte en
Oarps Dlem, motorech. Got_e_burgi
oi
opmarcherend
kantoorpersoneel;
kapltahsmo
Want la een
lerer r_©B"l
laat v.e 01
on>
Winkel-, magazi.fh- en
teven naar krachten. Het
Norttto, e., dito.
ntut
de
tred «'e.- Twakstea het njarsc'ttfvnpo van he: onze striid en onze ttciek latei wij
vacantie T © jaar neemt ons het recht op het leven:
h.
ndis'e-a
een
we?k
toe; overtuigd als wij z-'.nd-:' alle rijhtu'geheet aam
met 103 '/„ toe-lag op het Icon aan al'© ouden vaa dagea worden afgescheept met
'cm © n
| Spr. heo't het principieel gevonden, alat k n t-n slotte tot <>::
arbeiders ;
twee honderd centen
t>
rnca. do samenwerking ho:-ft l_t—n afsprin- korren. Do theorie bepaalt 11 e- d
i verbod van arbeid in loondienst voor per week. Zieblor de moraal van het kapivertrnd hiermede
gen op het argument «Or politie:. Wii moo- van <le s!r id. mwir do r. v -nhappï ke
kinderen tot 14 jaar, in
talisme. Wij moeten eischea In ruil
voor
uitbreiding van den leerplichtigen leeftijd or**« arbeid bevrediging onzer behoeften. GRAND THEATRE, Amstelstr,
teti ceivo dg vasthrrivci aan onze sch r e vc.- e;«khoid Spr- is al-no vo- s. 0.tbchm, en niet tra3h__ door tactisch o\cr- -wer-iig, ond'.t zoo to s ce iget d© and?r©
jaar
tot lt
:
Het program, dat wij aan net congres VoorIL V. „TOON-ELVEREENIGINQ",
lcg" hen tot ons te brengen, want dan u richtingen op oni standpunt t.\ tot let a*aon ii. oen uiting van onze minimum eischea
Xa. .olifc loea aan mannelijk©
indien
zij
gelijken
he. gevolg, alat zij ons naar hén tcecr©*-* on, j vaardön van onz> nvdle'ot zulle-a komen.
vrouwolliko arrVidorS
Er bestaat hiervoor onder ons nog niet gela Den ITaag hal d© _u_-_w rklng plA»ti j Voor dea kotnenJei ( "d i< bet v.enscheliik,
arbeid verricht n;
heele klaarheid Wij kunnen echter niet in
geprecies zoo het N.A S het wil, n-l z i'ivct dal de- urbeidera tot ellc&t "e v.or eb. de loonen ia openbare bedrijvaa ga- biizonderheden treden, wat trouwens ook niet Heden Woensd., Donder-., Vrijd. 8 m,
lu.<s?hon do plaatse! Jke vak.ontra.lea I—r wat bracht. Spr ia ne bevreesd v. o t'dshko
K.ik aan die in particuliere ondertemin- lehcoft
_4e, | 25e l IBe,
ii geschied? Plo-e'ing kwam men mett.voi Igragnea—tlg 1 vaa onze m—kielen en toeïtorr»Laasink
trektoelichting
van
Jr.
do
Na
o;' loonen in overeenstemming oa„ de
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