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bepalingen verzekerd tegen ONGEVALLEN voor
Invaliditeit,
lijden,' •"'» voet of oog,

Het vluchtoord te Ede.

Zóó niet.

fioo:sfBo

bourgeoisie dienen, wat moeilijk zich voor
te stellen). Zij nemen een wet aan, tegen
Door een ruaetja van twee op toelagen
Juist wijl ik strekking en inhoud van
Jielust zijnde groepen, komt er veer eens het artikel van pg. Wolda inzake „Mas het kapitalisme. Maar de Eerste Kamer
wat aan het licht over de vluchteling en- s a l e e n I n d i v i d u e e l e t r o u w " i n h o o f d  is er ook nog, en verwerpt die wet.
reraorging. Een familielid vsn den premier, zaak kan onderschrijven, wensch ik' even Schaf dat geidzakoollege af! Jawel, maar
eelt als onbruikbaar in de leiding van twee fce zeggen, dat et dient te worden opgo- daartoe is grondwetsharzien'hg noodig,
vluchtoorden weggewerkt, heeft volgens de komen tegen de wijze, waarop Wolda z'n en die kan niet tot stand komen, als
Telegraaf op zijn beurt zijn tegenpartij weg beschouwingen inleidt. Het. gaat niet aan, 1/3 van E.-K. en T.-K. samen er tegen
willen werken, wat door opheffing van het zoc maar in de denkwijze van E aflek, is. Daar zitten we. Maar misschien zijn
heel» vluchtoord te Ede met zijn duizenden Roland Holst ?n Pannekoek ten deze „een de Provinciale Staten ook zoover omge
bewoners dreigde te geschieden.
laatsta
re3t"
van
„mechanische"
Er schijnen .te Ede twee clubjes met opvatting van de maatschappelijke ontwik zet : wij denken dus het geval, dat zij
tegenstrijdige b tangen in de leiding geze keling te ontdekken, deze gelijk te stellen in meerderheid rood zijn, dat dus uit de
ten te heb beu. Na de verwijdering van den aan het Marxisme van Kautsky, op deze E. K. alle geldlui verdwenen zijn en er
heer de Koning, trad een meneer Kramer paartijgehooten dus het stempel te drukken alleen kapa*:iteiten als Henri Po«ak en Van
als kamp-coiimilffldlant op onder het opper Yan contrarevolutionaire „Gemnnung". Af Kol inzitten. Dus de E K. neemt de
toezicht van den regeringscommissaris, den gezien vfen het feit, dat het aan ieder, die wet ook aan. Dan moet de koningin de
leer
Mingels.
De heer Kramer lag het werk van deze partijgenoot® kent, wet nog goedkeuren,'ep als zij' zegt:
overhoop met zijn chef en ia in Septeml»r duidelijk is, dat Wolda zich hier vergist, dankje heeren, ik voel daar niets voor —
Sin zijn functie ontslagen. Deze nu schijnt is het m.i. in oen partij-discussie niet ge
met behulp van den heer de Koning de3 oorloofd van te voren op do revolu dan is het alweer uit met die wet. Mis
premiers familielid, het ontslag van den tionaire lezers een suggestie uit te oefenen, schien zegt een in staatsleer ervaren re
heer Mingels, bespoedigd te hebben.
bij hes een „afweerstemraing" op te roe formist : dat mag de koningin niet doen;
Allen die belang hebben bij het voortbe pen. Op deze wijze kunnen de meeningen zij moet teekenen, wat de ministers haar
staan van het vluchtkamp en uit toelagen, niet zuiver tot hun recht komen, wordt do voorleggen want zij is volgens Van Hou
enz. geen onbelangrijke bron van inkoxnsten- aandacht afgeleid van het zakelijke en het ten maar een ornament of een vliegwiel.
vermeerdtering hebben, zijn nu in actie om grooi-proces van het nieuwe socialisme ver — Jawel, zoo staat het i n die boekjes :
den huisanon heer Mingels te behouden. En laagd tot een snuffelen naar de mindere want zoo werd het praktisch ondier dë
uit vrees voor opheffing van het kamp rich of meeidero revolutionaire gezindheid van
heerschappij der bourgeoisie. En met de
ten de vluchtelingen eveneens druk onder- personen.
bourgeoisie
is het koningschap één van
teekenck) verzoekschriften tot behoud van
VAN REEBEMA.
zin,.
Maar
a's
daar een arbeiaersmeerderden eervol ontslagen regeeringscomnussarls.
A'dam, 30 Nov. '16.'
heid zou komen, dan zal zij zeggen: ik
DU nu ia het voorspel. De indruk wordt
gewekt alsof bezuiniging het motief is tot
behoor bij de bourgeoisie, 'ik ben tegen
ontslag. Men beweegt dat d'o onkosten voor Deverovering
vanhetSocialisme
mejullie socialisme, ik oefen mijn, grondwet
den regeeringsoommissaris, wat toelage en
tige macht tegen jullie ui'. En t ii kiest
gebruik van luxe-auto betreft op een diitke
VI.
baar ministers. In de boekjes staat, dat het
31 gld. per dag komen, maar idc eombineeministerie een komitee uit de meerderheids
Vreedzame
verovering?
ring van de vluchtoorden Nunspeet en Ed'e
partij van üe Kamer is ea dus noet af
onder één regeéringscommissaris zal wel
Maar is üe zaak niet veel eenvcudüger, treden, als de meerderheid wisselt. Maar
geen verlaging van onkosten •meobrsngwi.
dan wij hem hier voorstelden ?
dat is slechts waar, omdat een bourgeoisEn wat da vluchtelingen betreft.
Wij zeiden ; de arbeidersklasse moet de meerderheid ten allen tijde een regeering
Da goede verzorging zou moeten blijken
hit hetgeen per hoofd wordt uitgetrokken. slaat overwinnen, die als een burcht, kan dwingen door begrootingen te ver
Alj men dan ziet van bedragen die f 0.75 waarin de vijand, de bourgeoisie, zich werpen. Probeert e:n soda?istische meer
i> f 1.— per vluchteling bedragen, dan genesteld heeft, haar geweldigste machts d e r h e i d d i t n a t e d e e n ( d . w . z t e g e n
krijg' men den indruk dat je beter vluchte middel vormt. Hier zou nu tegen in ge
ling dar Nederland ,ch arbeider kan zijn , bracht kunnen worden : wij zijn zel£ deel liet kapitalisme ; want als dienaren ven
het kapitalisme mogen ze hetzelfde doen
wat voedsel en • Weeding betreft. De exploi
tatie is kostbaar, hoewel het bedrijf op een van de staat; om dus in dezelfde beeld als de anderen), dan zou wel eens kun
vluchtoord op een model-coöperatie gelijkt. spraak te blijven: als de arbeiders, de nen blijken, dat haar sabel van bordpapier
Centraio keuken, centrale verwarming, eet werkers en zwoegers diep in de kelders is : een door de bourgeoisie, de bank, de
zalen, enz., enz. Allea iu 't groot ingericht. van de burcht, te voorschijn komen, ziin geldmacht gesteund ministerie heeft lak
Maar hoo is de opzet? Bij den bouw is ze er binnen in en kunnen zich er ge aan die Kamer. En het ambtenaars-korps,
l).v. da risico, wat den duur van den oor makkelijk meesier van makfi. Want zij de polifie, de justitie, het legerkommando
log en dus dien van het kamp betreft, voor zijn de massa !
gehoorzaamt aan de regeering, niet aan de
den aanlog dr centrale verwarming gelegd
Of, zonder beeldspraak: de arbeiders Kamer. En al zou een deel met de Kamer
op den ondernemer. Een. koit bestaan van
het kamp had hem een .strop, maar de klasse vormt (in haar ruimsten omvang, mee willen gaan, dan zou zulk een-konlengte van bestaan brengt thans schatten op. en door de kapitalistische ontwikkeling in ilikt cp zijn best — evenals in Engeland
Naar verluidt ko.it alleen de huur van de s t e e d s h o o g e r m a t e ) d e m e e r d e r h e i d in 1641 — tot een burgeroorlog voeren :
installatie
der verwarming
ƒ1000
per van de bevolking, van de leden van de h e t z o u u i t g e v o c h t e n m o e t e n
woek, wat over de '2 jaar van het bestaan staat. Zij heeft in ontwikkelde kapitalis worden wie de sterkste in het land is.
van het knmp meer dan een ton gouds tische landen dezelfde politieke vrijheden V a n d e v r e e d z a m e i n b e z i t n e 
bedraagt; waar dan nog de kosten van als andere klassen en bijna overal dezelfde
ming
van
de staatsmacht
steenkolen bijkomen. Zoo geëxploiteerd kan
het niet uitblijven ol de kosten, die thans politieke rechten. Algemeen kiesrecht heb kwam in geen geval iets te
per hoofd genoemd worden moeten hoog zijn. ben wij hier al bijna, en in Duitschland, r e c h t .
De theorie van de vreedzame inbezit
Na 2 jaar is er nog geen sprake van Frankrijk, Amerika bestaat het al lang.
cenig gezinsleven. Bij den aanvang woest Welnu, dan behoeft zij alleen vati haar neming der staatsmacht door middel v-n
veel door de vinders worden gezien, boewei meerderheid in getalsterkte gébruik te ma het parlement gaat uit van de onderstel
het voor de nationa! sten een trlffend ver k e n , o m l a n g s d e n v r e e d z a m e n l i n g , d a t e r v o l k o m e n d e m o k r a schijnsel van godsvrede was, de rijke Belgen w e g v a n h e t p a r l e m e n t a r i s m e tie heerscht. Maar dat is nergens het
te zien rijden en rossen, brwijl de arme
lqndgenooten in groote loodsen werden on baias te worden over dsft sfaiat. Want geval. In Duitschland b.v. is wel alge
dergebracht. De gezinnen huizen „ nog in het parlement maakt de wetten ; het par meen kiesrecht (al is het door de onge
ferooto barakken, door ten gang in twee lement wordt edi'er door de kiezers lijkheid der kiesdistrikten zeer ongelijk ten
dcelfcn gesdueiden. Door houten
schotten gekozen ; wat de meerderheid van de nadeele der arbeiders) ; maar de Rijksdag
:
heeft ir.en hokjes ia naakt, d e aan c"e gang- kezers wil, kan zij doorzetten en tot wet heeft niets over ministers en regeering te
üijde door een dunne lap zijn afgesloten. van het land maken.
zeggen; deze opperste bureaukratie is
Loopt men door zoo'n gang, dan waait de
Dë socialisten hebben dus tot taak: meester over alle machtmidde'en van den
lap door do luchtverplaatsing weg en al de door propaganda, door kennis en inzicht
staat en kan ze tegen het eigen volk ge
intimi eiten van hot gezinsleven liggen voor
ien voorbijganger bloot. Het kamp zei', is te brengen de meerderheid van het volk bruiken. In de zoogenaamd konstüutiobehalve de hoofdman een troostelooze zand (n.1. de arbeidersklasse) zoover te bren neele landen van West-Europa heeft men
vlakte. Een oplossing voor do gezinnen ligt gen,dat zij het socialisme wil. Dan kiest overal naast het door het volk gekozen
iu het gebruikmaken van de zoogenaamde deze socialistische volksmeerderheid een parlement een senaat, een Eerste Kamer,
Deensche huigjes, die door psffticulieren ge socialistische parlementsmeerderheid, die dan een Lordshuis of hoe die aristokratische
sticht zijn. Dit zijn uit-elkaar-neembare hou de eigendomswetten en de andere wet'en lichamen heeten, en nog eai koningschap
ten huisjes met tweo of meer veit e';kon, zoo wijzigt en nieuw regelt, dat het ka- dat volgens de grondwet over veel macht
•waarin het gezin zelfstandig kan leven. Maar
hiervoor is geen geld. De a dee iag DcenSche pi'alisme verdwiint en voor socialisme beschikt. En. in de republiek Amerika be
'wisjes is v-oor meer gegoele vluchtelingen, plaats maakt. Waar blijft daln die ge staat het (aangematigde) tcetsingsrecht der
die het geld voor een kleine huur bij elkaar duchte staatsmacht met ziin gedicinlineerd rechters, die elke wet ongeldig verklaren,
kunnen kriigen. Wie in de meening mocht, ambtenaarskorps, zijn politie, zijn leger die naar hun meening met de grondwet
verkeerem dat de vluchtelingen het zoo goed — van buiten af schijnbaar zoo. onaan 'van 1776, d.w.z. met absirakte'menschenheblien als do uitgaven per hoofd doen ver tastbaar? Wij zijn er als 't ware van rechten en vrijheden b.v. het' recht op
goeden, weet nu dat het niet zoo is. Een binnen ingedrongen, hebben haar
van eigendom, in strijd is. De demokratie van
enquête naar da gespecificeerde uitgaven zou
binnen
uit
in
besla?
genomen,
en
die het algemeen kiesrecht is in al deze lan
Mlicht te.i andere wijze van exploiteeren der
kampen aanwijzen. De geestelijke gesteldheid geduchte machtsmiddelen zullen na ons den een s c h ii n-d e m o k r a t i e die aan
jler bewoners is natuurlijk niet van den vroo- dienen tegen onze er uit gesmeten klasse- het volk- de illusie geeft, te regeeren, en
'Uken kant, hoewel de oppervlakkige toe vijanden. Zooals Trcrelstra al voer 20 het in kleinigheden toelaat, invloed uit te
schouwer daa.r anders over kan denken. -1 iet aren in een brochure schreef • als iullie oe'enen — maar als de groote kwesties
gemartel van talrijke familieleden in België bourgeois het dan in je hersens zou krii van kapitalisme en privaatbezit aan de
3oor de l>uitschers en aan he eigen front, gen, om tegen ons. het wettig gezag, in orde komen, enkel blijkt een vermomming
het voortdurend oproepen van de nog va'ie- verzet te komen, dan zullen wij jullie voor onaantastbare bourgeoisheerschannij
jonwns cn mannen, de vrees voor nieuwe
fe ziinVerhuizing uit het kamp, zijn motieven die desnoods met geweld* mores leeren !
Is de bourgeoisheerschapoii dan onaan
Nu zal, wat hier in een pat*r reoelolet tot innerlijke vrrugde leiden. De be-"
handeling door het Nederlandschc personeel, t>es afgedaan is. in de oraktiik nosr wel tastbaar ? Ja zoolang men binnen de be
dit moet ge: e »d worden, is van bededen tot wat meer vreten in de aardse hebben. staande vormen van staatsrecht bliift en
jboven goed, dank zij de afwezigheid van Wij stellen ons het geval eens voor, op die aVeen op vreed7ame wct'eliike weg: wil
HülitaSre leiding.
een mooie dag bij een verkiezing 55 so veranderen. Maar in werkpHikheid gaatl'et
Mocht hot onlang van den he~'r Mingels ciaaldemocraten in de Kamer komen, en 1 anders toe. In 1847 verklaarde minïster
•'et voorsipel zijn tot opheffing van het kamp
Guizol in de Fransche Kamer: het alge
Ede en verjaging der bewoners, dan zal deze nu de sociale revolu'ie vreedzaam
•'et Nederfandsehe proletariaat daartegen zijn eraan tot stand brenpen Cal is dat nu, meen k'esre-ht komt nooit ! — een jaar
Protest moeten stellen. Ve het ring van huis nu de heeren van de SDA.P. zoo broe- lafer was de revoiofe: de votksma^a's
vesting voor do gezinnen moet plaats vinden. i derlijk met de andere partijen samen de , bedwongen op straat de regeering, de ko
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bij verlies MP bij varlies van eiken anderen TliC
van een
Ijj vinger, een en ander gewaar- I Hl UuLnll
wijsvinger, " g borgd door de Verzekering-Mij, Rokin 151, A'dan»

ning ging er van door, een vocdoopig
bewind van bekende of populaire penscnen
wierp zich op en kondigde de republiek
en het A,. K. af. Een revolutionair-politie
ke strijd had ineens grondwet en staats
vorm omgewenteld. In zulk een strijd r.oet
blijken, over welke maicht de verschillende
tegenstanders beschikken ; van die macht
hangt af, of en in welke mate iedere klas
se over de maatschappij' zal heerschen, eri
in welke politieke vormen dit zal plaats
hebben. Zoo komen wij ook hier lot de
zelfde slotsom als in ons vorige hoofd
stukje ; de alles-beheerschende vraag is:
over welke macht beschikt
het proletariaat?»

ZIEKENHUISNOOD.
I.
Gaarne zouden we het raadsel opgelost
willen zien, waartoe in Ams.erdam een
wethcucfcr voor gezondheids- en armen
wezen dient. Nog niet zoo heel lang ge
leden is het uitgekomen, dat cm 15Ü0
verpleegden in het Armenhuis (waren het
er meer of minder) samen drinken uit
295 kannetjes, zitten op 165 stoelen en
tusschen de bedden loopen in gangetjes
van dertig centimeter, waardoor ze mi
bet opzoeken van een van hun souspantalon afgesprongen kneep al bukkend
of met het hoofd of met een ander li
chaamsdeel in de spijlen van hun over
buurman's bed verward raken. Op één
voerdeel kan de wethouder zich oeroepen. Bij dezen kolennood kunnen d'3 ka
chels m dat Armenhuis gedoofd worden.
Zooveel ouwe mannetjes en ouwe vrouw
tjes, liggende van elkaar op 30 centime
ter, zijn evenzoove'.e reservoirs van een
pond of wat blced van plm. 36 graden
warmte. Tel dat warmte-product eens p
bij de warmtestroom, die er dooj- een zaal
gaat, waarin al die wachters op den Dood
hun brochitiale en asthmaiische lieftallige
ademlcchljes puffen. In een koeienstal
kan het zoo niet broeien.
De heer Dr. N. M. Josephus Jitta be
hoort de plaats te bezetten van minister
Postliuma, vanwege zijn inzicht in kolenbesparing, of..,, ter belooning van , ziin
vele diensten, der gemeente beweren,
voor de rest van zijn leven vrij kost en
inwoning in het armenhuis te krijgen.
Of eigenlijk ook weer wat anders.
Eigenlijk verdient hij op zwart zaad te
komen, ziek te worden en dan 351 dagen
te moeten wachten op een plaats in een
der ziekenhuizen.
Het getal 351 is het maximum-aantal
dagen, dat een der 3231 in de maand Juni
1915 ingeschreven pol ik i niek-pa t iëiii'en heeft
moeten wachten op plaatsing.
Dr. N. M. Josephus. Jitta behoorde su
biet een besmettelijke ziekte te krijgen,
meer dan een zelfs, en dan in een bad
kamer geïsoleerd te worden.
Dan eerst gelooven we, dat deze heer
er toe komen zou om in te zien, dat hij
eigenlijk wel waf misdaan heeft.
Het ware toch zijn plicht geweest al
was het maar een mensch ervoor te be
hoeden een dergelijke behandeling te moe
ten ondergaan.
Eerst moest hem een ,,Commissie van
Onderzoek naar de wijze van voorziening
in meerdere ziekenhuisruïmte, zoowel uit
een oogpunt van armenzorg als .van
onderwijs" worden opgedrongen, voor
zoo iets bekend kon worden. Deze com
missie, die 11 Maart 1914 werd samen
gesteld, is met haar rapport gereed geko
men. Van wat daar in te lezen slaat, zul
len wij u eenige s'aaltjes geven.
De directeur van het Binnengasthuis
theldt in 1915 (dus vöör de opening
der Kinderkliniek), dat daar 120 bedden
te veel op de afdeelingen geplaatst zijn.
De directeur van het Wilhelminagasthuis schriift op 6 Juni 1914, dus
op een tijdstip voorafgaande aan den
bijbouw van de verschillende barakken,
dat, wanneer de ruimte voor eiken pa
tiënt gencht wordt mmsifems 36 kufo.
M. te bedragen, op de afdeeling v ;or
besmettelijke zieken totaal
85 bedden te
1
veel en op de ooghee kundige afdeeling
4 te veel zijn. Herhaaldeliik is het noo
dig patiënten, die met meer dlan ééne
besmettelijke ziekte hier worden gebracht,
te isoleeren in een badkamer, wat begrijpelijkerwijs zeer storend is.
Op alle mannen-, op zeven vrouwen
en vijf kinderafdelingen in de beide

gasthuizen (het Wilhelmina- en Binnen
gasthuis) daalde de gemiddelde verpletduur ; op. eenige met groote sprongen.
Toch meent één lid der commissie, de
heer Dr. Nuijens dat in die verkorte ge
middelde verpleegduur geenerlei uitdruk
king van het plaatsgebrek is te vinden.
Hij zegt in een bijgevoegde nota, dat
wanneer patiënten te vroeg ontslagen
worden dat geschiedt op hun verzoek,
zonder dat de directeuren der gasthuizen
daarvoor eenige verantwoordelijkheid aragen. Vaak komt het, volgens hem, voor
dat zeer ernstige zieken naar huiB ver
langen uit vrtes voor sterven in het
gasthuis^
• >
De heer Nuijens, welke icden hij, daarvóór moge hebben, moge jocst weten,
beeft nog koninklijker willen zijn dan de
koning. Niemand minder dan de heer J.
L. C. Wortman, directeur van den Ge
meentelijken Gezondheidsdienst beeft een
nota daartegen ingezonden.
De commissie heeft echter de meening
dat vervroegd ontslag wel bestaat, maar
zeker niet zoo ver gaat, dat de zieleen uit
de gasthuizen onvoldoend genezen naar
huis worden gezonden terwille van de
wachtenden.
Hoe weet de commissie dat ?. Heeft zij,
zic'h dat ook laten vertellen door de ad
ministratie der ziekenhuizen? Zij had een
crediet van 20.000 gulden voor zich be
schikbaar. Een weinig van dat geld had
er wel van a'gekund om ontslagen zieken
in huis te .' i'xoekea eenige dagen na het
ontslag. Dan had zij wel tot een andeie
conclusie kunnen komen. Dat voorstel haaden we minstens verwacht van den l.cer
E. Polak, die ter vervanging van den heer.
Vliegen zitting. had. Zeker, maar dan had
den er geen belanghebbende partiien lid
moeten zijn. O. a. de heer Josephus Jitta
zelf, die verantwoordelijk is voor heel
den jammerboel. Dan hadden de sociar
Jisten in den raad uitbreiding moeien vra
gen van de opdracht der commissie. Dan
had meu tot beter inzicht gekomen van
het beleid van den we houdër. Dan had
die commissie met nog meer klem dan na
geschied is onverwijlde verbetering kunnen
voors'ellen door het advies tot dan bc^vV
van eesn nieuw z'ekejiluiis en twee nood
ziekenhuizen van 500 bedden voor armen
zorg.
De commissie heeft haar onderzoek be
paald tot de ziekenhuizen zelf.
Aan de directeuren der gasthuizen is
het verzoek gericht op een bepaaldien dag
in overieg met de hoogleeraren het aan
tal in het gasthuis aanwezige patiënten
na te gaan, dat, ofschoon daar ver
pleegd, deze verpleging niet noodzake
lijk behoefde.
Praktisch gesproken worden dus geen
patiënten in de gasthuizen veipileegd,
zonder dat ze dezen vorm van verple
ging strikt noodig hebben.
Dank ie den bliksem ! als de gënilddelde verpleegduur daalde op eenige afdee
lingen nog wel met eenige sprongen.
Als de commissie dë ontslagen patiën
ten had opgezocht zou een geheel andere
conclusie naar voren zijn gekomen. Eeze:
Prac:tisch gesproken wachten honderdien
patiënten die dezen vorm van verp'egmg
boog noodig hebben.
Dank je den bliksem als de besmette
lijke patiënten tot in de badkamers liggen.
Men leert uit slaat C, dat in Juni
1915 een tekort is geweest, aan 596
gasthuisplaatsen, in Mei 1916 aan 648,
berekend alleen uit de gegevens van cfe
op plaats wachtenden bij den Geneesu
kundigen D*nst. De s'aat toont tevens
aan, dat de chirurgische afdeel'ngen de
grootste tekorten hebben ; daarop vol
gen de interne, dan die voor huid- en
geslachtsziekten.
Terwijl voor mannen interne zieken
in 1904 slechts op 4 da<ren van het
berekende halfjaar in het Binnengast
huis plaa's ontbrak, klom dit in 1013
—1914 tot 65 dagen. Aanzienlijke ver
schillen neemt men op alle afdeelingen
waar.
Over de drie eerste maanden van 1914
bedroegen de maxima van het aantal
wachtenden van de poliklinteken te'kens
op een bepaalden dag in iedere maand
107, 147 en 171. Van dezen vormen
de chirurgische en de geslachtszieke»
verreweg de meerderheid.
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socialisten noodig te achten, doch hij stelt formistische, nationalistische politiek der|Lee, verklaarde in een ieuevoering uit i plannen behoort daartoe ooi een ongedaal' de kwestie op een volgens hm i-eer S. D. A. P. de revolutionaire strijcfi er voor ; de Vereentgde Staien op' weg waren Im kenoe uitbouw van de politie, jbezer üahreede grondslag van samenwerking van was gebroken en deze eisch door deze perialistisch en militaristisch te worden, gen paradeerde b.v- de politie in NewDe
t e n z ij twee of drie millioen stemmen York met 2500 man, volkomen als sol
elerenuitvoer.
alk revolutionaire organisaties bij de a.s. leiders van de sociaal-pa uriutouie partij
utet langer werd gehandhaafd. De bereid- voor het Socialisme worden u* gebracht." daten uitgerust en gedrild, met acht geverkiezingen.
Dat
be-eekent
das
dat
hij
Vóór den oorlog, ÏOO becijfert de „Tele
Noch het volstrekte uitblijven van her pantserde
en van snelvmirgeschut voc*.
graaf", voerden wa per jaar 6 & 8 joillioen wü dat onze Partij de taak voor revo „willigheid van deze sociaal-patriotten om
vormingen
van
eenige
beteekenis,
noch
de
ziene
auto's,
meerdere kanonnen, een
hun
macht
onder
de
arbeiders
aan
te
lutionaire
propaganda
bij
verkiezingen
ge
eieren meer uit dan in. Wie belangstelt in de
juiste cijfers vindt ze hier: meer uitvoer heel zal overdragen aan alle organisaties wenden ter propageering van het natio schending van het recht van sprietten, groote hoeveelheid machinegeweren, al»,
in 1912 7.48G.Q00 K.G. en in 1913 6.760.000 siaande op revolutionair standpunt, aan nalisme, de versterking van het militai schrijven en vergaderen, noch zeis de mede een volledig ingerichte ambu ancei
K.G. In 1914 was de meer-uitvoer 12.tS8B.000 genomen natuurlijk dat deze diaartce be- risme, het toeslaan van de oorlogsgielden, moordpartijen op weerlooze arbeiders,
tn dan beweren cte leiders van de so»
K.G. Sedert is de meet-uitvoer op schrik reki zijn. En in 't kort samengevat komt de principiëele eridenniiig ven het, recht
tan de politieke arbeiderspartij uit uen ciaa" democraische partij goedmoedig, dat
wekkende wijze toegenomen. Tot nu zijn
van de kapitalisten om naar hartelust ue dommel wekken. De reeds zoo machtige j een vermeerdering in aantal stemmen o(
ovea- 1916 nog slechts gegevens over 9, zijn agumentatie hierop neer, dat wij met
jeugd in kapitalistische geest, op te voe patroonskiasse daarentegen organiseert met arbciderea^evaardlgden het Imperialisme
deze
organisaties
reeds
ondiep
eenzelfde
manuien bekend, maar toch is de meer-uitS. J-R.
voer over die drie kwartalen vier maal zoo leuze strijden tegen honger en oorliog en den waardoor deze ,eogd in de aller zenuwachtige haast de miliioenen R^ws tot stam zal brengea.
groot als over de vier kwartalen van de wij dus eeavoudig de lijn doortrekken eerste plaats zooveei mogelijk gwchrkt zal en de overige machtsmiddelen voor zijn
De
in
Amerika.
goudstroom
jaren voor den oorlog. De meeruitvotr be door bij d!e a.s. verkiezingen op deze wijze worden voor de mflft»rt9tische geest, dit Imperialistische klassenstrijd. En de arbei
De correspondent van die „Timee" ta
loopt n.1. thans reeds 28.853.000 K.G. en samen met hen in zee te blijven gaan. verraad aan de revoiuüonaire strijd om ders zouden dit met een flinke toename
bedroeg over dezelfde periode van het vo Het heelt mij zeer bevreemd dat deze het A. K. heeft de bourgeoisie bewogen In het stemmenaantal of in het aantal Now-York wijst ea- op, dat de opmerkelijke
rige jaajr 30.004.000 kilogram, tegenover kwestie van de taktiek bij verkiezingen om nu het A. K. te geven, overwegende afgevaardigden kunmn keeren ! Natuurlijk voorspoed in de V erewnigdo Staten tentj®.
volge van den oorlog blijkt uit de Btatis
11.055.000 K.G. in 1914.
dat voor haar klasse een dergelijk gun lunnen de „leiders" dit zelf met in allen tiek van de inkomstenbelasting in het met
Er is dus goen twijfel aan, of de uit op een dergelijke oppervlakkige wijtze wordt
ernst
gelooven,
maar
zij
zien
geen
anderen
stig
oogenblik
niet
mear
zal
terugkeeren.
30 Juni geëindigd» jaar. De ontvangsten
voer van eieren is sedert den oorlog op besproken. Men moet er toch dien van
ongekende wijze toegenomen en derhalve overtuigd zijn dat de strijd, die de ar De bourgeoisie krijgt veel meer van ce weg of althans zij wi len niet den weg uit de individueels inkomstenbelasting -waren
moeiten we voor dit voedingsmiddel toch beiders nu in Holland tegen honger en arbeiders dan deze vao die bourgeoisie. gaan van onverzoen iijken s t r ij d tezamen 13.588.718 p.st. tegen 8.207.232 in het vo
Het verloop van deze geschiedenis met met de ongeschoolde en vertrapte groene rige ja*r. De ontvangsten uit do inkomsten»
Iwel in bijzondere mate de zegeningen van oorlog voeren de blijvende grondslag voor
voor maatseh. varea 11.398.731 p.st. tegen
di Postumiaeneche uitvoerpolitiek gevoelen. de vorming eener groote massale revolu het A. K. doet op oogenblik voor de massa der fabriekssOaven.
7.831.119 het vorige Juar. UX de opgaven
En hoe is nu de werkelijkheid? In do tionaire actie zal tengevolge hebten om taktiek van onze partij weinig ter zake.
blijkt vorder dat do groote inkomens ae«r
laatste maanden moeten er 100 eieren voor onze taak bij de verkiezingen zoo maar Voor ons is de hoofdzaak nu gelegen in
Staking Bayonne.
stegen, ei Zijq Atibbe! zooveel belasting
binnesnlandsck gebruik blijven voor elke 100
het
feit
dat
dte
m
o
g
e
1
ij
k
h
e
i
d
bij
deze
aan deze beweging over te laten. En
Wat b.v. te zeggen vam een berichtje in schuldigen met een inkomen van 200 00Ö
tia er woröon uitgevoerd. Van de 100 lünnenlandscha eieren worden er 40 aan de van de diepte dezer overtuiging bliikt uit eisch van het A. K. bestond om door de „Call" : „Daadwerkelijke sympathie p.st. of meer- Van zulke Heden 'waren er
gemeenten tegen verlaagde prijzen geleverd. bet artikel van Anders niets, waar ziin deze sociaal-patriotien zoodlanig in haar werd aan de stakers te Bayonne betuigd, nu 120, en er -waren 3824 pereonen met
Die verlaagdo prijs bedraagt sinds een paar eenig argument is dat hij (Jan strijd van tegendeel te worden misbruikt d.w.z.. dat door de vakvereeniging van voerlieden. inkomens van 20.000 p.st. of meer.
weken f 10.30 de honderd, wat zeggen wil, de arbeiders tegen honger en oorlog zoo zij van een revolutionair wapen in den. Deze heeft een rondschrijven gezonden aan
verbeterde
toestand
De
den
dat de gemeenten 11 cent per stuk moeten sympathiek vindt
strijd van de arbeidersklasse is geworden haar leden, "waarin dieze, voor zoover het
diamanthandel.
ontvangen, als zij geen verlies wiüen lij
Het is nu mijn bedoeling door het een middel van de bourgeoisie om de hun aangaai, worden aangespoord hun
Het jaarverslag der De Boers Co. eva»
den.
volgende aan te toonen dat de zeer nationalistische geest onder de massa te functie van speciale stakings „deputyi1',
Het
allergoedkoopste versche ei kost
behouden en te versterken.
d.w.z. ingezworen politieagent in dienst pet pee 30 Junt geëindigde boeitjaai het>
hreecTe
grondslag
die
Andersaan
onze
thans dus elf cent Er is evenwel geen
welk thans ia verschenen, geeft blijk van
De les, die wij uit dit geheele verloop van de moordenaarsbende" neer te leg
sprake van, dat men deze eieren naar revolutionaire actie wil geven, in werke
een buitengewone verbetering in den toe
wensch kan verkrijgen. Er is nu zoo bui lijkheid hoe breeder hij\ denkt de grond ainnen putten, is wel deze, dat onze eischen gen, daar ze anders geroyeerd suilen wor stand van den diam&nthanAèj. Do neito-onttengewone vraag naar, Bat de gemeenten, slag; te stellen hoe mear hij juist onze waardoor wij eiken strijd der arbeiders den uit de vakvereeniging. Onder de le vangsten
uit
dtecnaatverkoop bedToegln
die deze eieren aanvragen, slechts voor een revolutionaire. acüte aan dë gevaren van klasse willen concenfreeren niet meer aan den van deze vakorganisatie, aangesloten £ 2.207.781, zijnete e&n vermeerdering van
zeer gering percentage de aanvragen zien het nationalisme blootstelt.
de gevaren om door nationalistische ge bij de A. F. of L., waren er dus, die £ 1.512.331 in vergelijking met het jaar te
ingewilligd. Da meeste gemeenten probeeren
Het princpe in 'zijn hoofdstelling is voelens en berekeningen op succesies van zoover gingen, dat zij, zich gedurende ue voren. De uitgav«a vermeerderden sileehtsal niet eens meer goedkoope eieren te be reeds verkeerd van uitgangspunt.
partijkliekjes en leiders die streven naar staking verkochten aan het meest gewe- met £ 266.661 en bedroegen £ 1.260.461.
trekten, want zij krijgen toch nul op het
Terwijl 1911/15 een verlies had gelaten van
Strijd tegen honger en oorlog be'eekent een zeteltje in het parlement en daarvoor tenlooze geldploertendom, om op hun £ 258.351 plus £ 250.247 voor depreoüJe
equest.
Wie eieren wil hebben, moet derhalve den hier in Holland in dezen tijd dat de geen vaste consequente revolutionaire tak mede-arbeiders te schieten,- omdat deze heeft bet boekjaar 1915/16 San ook «en winst
prijs betalen, die do andere 60 voor t bin arbeiders tegen de kwade gevolgen van tiek maar allerlei schijn- en lokmiddeltjes laatsten niet in een •zoo deftige vakver opgeleverd van ü1-037.320. Do achterstelnenland gereserveerde eieren opbrengen, dezen wereldoorlog trachten in verzet te willen toepassen, willekeurig op een ge eeniging waren georganisfcertt En het lige preferente dividenden van af 1 JuU
d.i. 13 & 14 cent per stuk.
geraken. Hoe deze strijd nu op eenmaal geven oogenblik misbruikt kunnen worden. orgaan van de sociaal-democratische ar 1914 tot einde Deoenabsr 1915, teu bedrage
Het schandelijke ia daarbij dun nog, dat onze geheele taktiek zoodanig zou kun
We komen nu in een zeer eigenaardig beiderspartij prijst het bestuur van deze van £ 1.200-000 wesden betsaH. Op niouw®
le Kwaliteit dezer eieren buitengewoon veel nen beheerschen dat onze Partij geen re stadium van partijpolitiek n.1. van zxn vakvereeniging, als een voorbeeld van rekening gaai £ 628.840 over, tegen
te weaschen overlaat. De exporteurs heb den meer hee t haar eigen strijd bij de los te maken van het enge begtrip dat d a a d w e r k e 1 ij k e steun, nu
zij £ 289.364 ten vorigen jare. Dit bedrag
ben allemaal op een oploopen der markt
psartij en parlement' tot nu toe had. Want b.aar leden verzoekt dit. verraders- en zou voldoende geweest zijn, otn over de eer
ste helft van het loopend© jaar nog 10 sh.
gespeculeerd (en niet ten onreolite, want komenüe verkiezingen a's de meest conde eenige manier en methode om) niet moordenaarswerk na te laten, waaraan pei aa»d«el op de preterred shares af t
sequent/revolutionairé
te
weren,
is
mij
in Londen kosten do eieren thans 16 cent
»
per stuk).- Wanneer de statistieken over door Anders in 't geheel niet duidelijk meer in de fouten van het verledlen (zoo vermoedelijk niet feens z*al zijn voldaan. doen.
Zooals ik reeds schreef, is de staking
De balans toont «en verneerderfng der
October verschijnen, zal men zien, dat er gemaakt. De honger die op 't oogenblik ver dat mogelijk is) fe vervallen zooals
van £ 113.O^S tot
in deze maand, evenals in September, naar in Holland weidt geleden, is zeker in hierboven geschetst, is, om onze eischen, te Bayonne opgeheven, nadat de ge ..special inve-tmen
verhouding minder is uitgevoerd dan in dte- graad veel erger dan voor dén wereld aan de nationale bourgeoisie te stellen en schoolde arbeiders aan het werk waren £ 1.0a6.618. Op cfit hoofd schijnen voorna^
zelütïa maanden van het vorige jaar. De oorlog. Dat verwekt onder de proleta die onze taktiek in groote lijnen bepalen, gegaan, toen de „orde" zoover hersteld meKjk IMtsehe ueèiatifistwtewte te zijn ge
exporteurs hebben n!. in deze maanden riërs grootere ontevredenheid en deze on zoodanig te laten beheerschen door was dat de fabrieksdfeuren weer open boekt. Bet bedrag dar door de maaitschappij
gehouden stukken vsn de 4'/j % oortegsvoorraden opgepot. Maar omdat zij _ niet
de richting van de toekomstige strijd van gingen. Daarbij werden aan deze geschoolde leenlBg verminderde van £ 9B8.000 tot
exporteerden, behoefden zij ook geen eieren, tevredenheid leiden in onze revolutionaire
voor liet binnenland af te leveren en kon richting is zeker een van de vruchtbaar het proletariaat, dat zij voer de nationa arbeiders enkele voorspiegelingen gedaan £ ,86#.159» In vwfbaad met Ha groote v«pden d'eza dus óók oppotten. De voer bin- ste tijdperken voor de bewustwording van listische massa en de zoogenaamde nrak- van verbetering* van aibeidersvoorwaarden. meeidering van d«e welstand in neutrale
tici d.w.z. de parlementaire sociaal-patriot Dit Judasloon' werd echter niet uiitbe- laaiden worden de vooruiWchten bevredl»
nenlandsch verbruik bestemde eieren zijn het HoEandsche proletariaat.
wekenlang niet afgeleverd geworden, en wat
Komt het er echter op aan vast te ten met het ideaal van 51 zetels in het taald en nu hebben deze zelCde „blanke" gend geacht.
thans afgeleverd wordt, behoort bijgevolg stellen wat revolutionaire strijd indterdaad p a r l e m e n t
schiinep
o n m o g e l i j k e arbeiders nota bene den moed, om zich
Duitsche „loopgraven".
tot een oudbakken, muffen voorraad. Voor is, dan moet de waarde van deze revo eischen. Ze noemen dat het voeren tot de ongeschoolde „vreemdelingen" te
dat muffe onsmakelijke goed wordt 13 ^ en
Een correspondent aaa do Ooetgrenai
wenden
met
de
vraag,
of
deze
bereid
ziin
van
impcssibil'stiscbe
politiek.
Daarmede
14 cent per stuk gevraagd of bijkia het dub lutionairen strijd tegen den honger niet
wil men zeggen dat men in zijn strijd wederom te staken, indien de Directie schrijft aan het ,.Handelsblad":
bele van den prijs in normale wintermaan hocger worden aangeslag*# dan zij is.
De Duitschere leggen laags onze heels
zijn eischen zoodlanig moet kiezen dat ze blijft weigeren .het verradersloon uit te Oostgrens kolossale loopgravwi aan en pteat*
En
dat
doet
men
als
beweerd
wordt
dat
den.
beialen.
De
haat
tegen
de
patroons
en
sen op «k wRllen et van misachtigc latHoo meer uitvoer, hoe goe|4kooper in het een dergelijke strijd voor ons reeds vol binnen de parlementaire sfeer van hetfj ka
binnenland geleverd' kan worden! orakelt de doende is hierop de héldere grondslag pitalisme kunnen woerden behandeld en het onbewusije klassebeeejf ia ondfetr deize "konnen met den mond naar KeiJexland ge
arbeiders zoo groot, dat zij zich inder richt Zoo meldden telkens en weder op
ïiser Posthuma. Ziehier dan: van onze van de revolutionaire propaganda voor doorgevoerd.
eieren worden er 4 i 5 maal moer uitge het socialisme te ontplooien, waarnaar
daad bereid hebben verklaard aan een nieuw tal van bladen-, en grensbewoners
voerd dan voor den oorlog, en de eieren, door menigeen, die in de S. D, P. altijd
eventueel e staking van de geschoolde ar veraekerden, dat ae die retMwhtigB locpcra*
dia we voor het binnenland hebben, zSjja
beiders deel te nemen, niettegenstaande ven zeil gezien befcfesn, clrea 100 M. laag
niet alleen * onvergelijktelijker veel duurder hard heeft moeten vechten tegen zooveel
ea met elkander verbonden door „ondcrdeze hen nog geen twee weken geleden aardedw gangen". "Wat dat teek wel tebec
nationalistische
verdrukking,
altijd
zoo
in
meer ook onvergefelijker veel slechter
Volkomen
in
den
steek
hebben
gelaten.
nig verlangd werd. Nu, meent men, is
teeltenen had? En <k lantnrte kreeg vrij
dan vroeger.
Presidentsverkiezing.
Dit is een zeer gunstig verschijnsel, want spel. Na al hetgees «r over dezo beruchte
Vóór den oorlog verbruikte elk Nederlan men er. WÜj zijn er nog) niet naar zijn
(erwijl de geschooide arbeiders door de loopp-avej is geschreven en — gefaat»der tweo eieren per week, thans krijgt hij overtuiging.
II.
nog niet eens één ei in de veertien dia
maatschappelijke ontwikkeling zelf voor seewi, hebben we het niet overbodig goMen zet deze nationalistische schijn te
acht, aeH eens een kijkje te nemen en
gen.
Na er terecht op te hebben gewezen, een groot deel gedwongen zullen worden,
veel in harmenie n:: i, zijn wenschen en
Laai da minister van landbouw deze fei s daardoor al heel gauw tevreden.
da; hongersdood dreigt nu de geheele aansluiting te zoeken bij de ongeschoolde, otndejwoek in te stellen. En wat we dan «le
zer dagen van de zooveel besproken Duitten nu eens onderstboven praten, als hij
Gaan we na welke rol d|e eisch van oogst van 611 millioen „bushel" graan zou een gemeenschappelijk optreden zeef
sch« „loopgraven'' isagen, was met veel
kan. Wij garandeeren hem, zoo daagt do
worden
belemmerd,
indien
zij
zich
bij
„Telegraaf" hem uit, dat hij, als_ hij hier het Algemeen Kiesrecht in de taktiiek bij reeds niet voldoende is voor de eigen
meer dan een hroedo greppel, hier en daar
over wil repliceercn, die plaatsruimte kan verkiezingen heeft gespeeld en doqr welke consumptie van 630 millioen bushel, en laatstgenoemde groep een alleszins ver en elders zeer nabij en ttooui wat vwdex
oorzaak van deze eisch het revolutionaire reeds thans contracten zijn gesloten voor klaarbare diepe haat zou ontwikkeJen te van onz-e grens gegraven op de hoogMi ge
krijgen, die hij behoeft.
Welaan dan, Excellentie, geef ons ,,de karakter verloren is gegaan, dan hebben export van 400 milHcen bushel, zegt hij gen mede-arbeiders, die hen telkens! en deelten met een lengte van 8 h. 10 M. bij
proef op de som."
wij m.i. een beter uitgangspunt vooar het letterlijk : drie millioen socialistische sten- telkens hebben verraden. Vuorloopig vor een bieedta en diepte van circa 1 M* De
vaststellen van onze takt'ek dan de zoo men zuilen de voedsel-export beletten, de men de georganiseerde vakarbeiders echter aarde uit deze ,,k><K>graverf' was opgewor
nog een onwankelbare laag, waarin de pen tot een wal. Zoo zagen we er *é!fl
genaamde breedte grondslag van den strijd conscriptie-wet herroepen en het friilijavoltooid ©n andere onder liarutoi vao jon
BESCHOUWINGEN.
tegen den honger, die eerst een revolu risme tot spaan brengen. Daarop volgt burgerlijke reactie een van zijn hechiste ge reeruten of leden dar Jngondtwehx nog
tionaire beteekenis gaat krijgen naarmate dan logisch : Al zou^het 't laatste zijn grondslagen heeft. De splitsing vap de In wording. En het doel van deze „grep
Internationalisme
of
wij in staat zijn deze beweging door wat ge op deze aarde kunt doen, stemt arbeidersklasse in twee scherp gescheiden pel"? — zoo zullen we ze maar noeamen.
nationalisme
?
dit jaar socialistisch. Deze bespotteliike groepen is trouwens een algemeen ver Niets aiuloTs, zoe werd ons pertinent; ver
onze taktlek !e beheerschen.
De leuze algemeen kiesrecht ontleende overschatting van de resultaten van socia schijnsel van de tegenwoordige periode zekerd, dan oeieoSngea voor de aanstaande
I.
voor het tijdperk van imperialisme zijn listische siesmmen is niet een losstaande van het Imperialisme in Europa, zoowel landsverdedigers en een soort borstw*<ing
De, kwestie van de samenwerking bij de revolutionaire beteekenis aan 'het feit dat uiting van onzen candidaat voor het Fie- als in Amerika, al neemt het hier gelijk voor ie grensbeumkers tegien |Je grillen van
a.s. verkiezingen niet den bond van Chris zij door den strijd vèn de arbeiders voor sidentschap, het is eenvoudig het gevolg alles nog meer brutale en weerzinwek het koudo seizoen. "WVit er meer van ver
teld wordt, behoort tot het rijk der vw-~
ten-socialisten is in „De Tribune" van 18 d'en eisch in die ai'oeiders-zelve opwekte van het algemeen gefnisl aan inzicht in kende voimen aan.
dichtselen. We zagon zelfs deelen dezer goNovember in het artikel getiteld ,,Eenheid de behoefte om zich als zelfstandige pro de nieuwe, ontwikkelingsvannen van het
Maar i inmiddels breidt zich de heer- ruahtciiakeiKlo ,,loopgraven" met takken,
der Revolutionairen bij Verkiezingen van letarische klassemacht in de politiek te kapitalisme, die hier toch duidelijker zijn schende kliek al reeds voor op een pe waarover beidepfctggen, helagd, om &18
partijgenoot Anders uitvoerig besproken.
doen gelden. Als revolutionaire socialisten dan waar ook ter wereld. Ook b.v. dein riode, waarin een meer aaneengesloten schuilplaats ta dienen voor de gren<=bew&Niet alleen betoogt Anders daarin sa hebben wij aan dien eisch zoolang vast Holland bekende afgevaardigde naar het. verzet van die arbeiders ernstiger verhou kera bij ~ de regenvlagen en sneeuwbuienj
menwerking met den bond van christen gehouden tot het bleek dat door de re Congres van Neutrale landen, Algemon dingen zal aannemen. Naast de militaire welk o te verwachten zijn.
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In den wagen liepen de werklieden de
gang door, zoekende naar plaatsen, waar
zij zich konden neerzetten, toen de burger
heer en do twee dames, die hem vergezel
den, en die ongetwijfeld het binnentreden
van die werklieden voor ©en persoonlijke
beleediging hielden, zich hevig tegen hun
toelating verzetten en hun •bevalen, te ma
ken dat zij wegkwamen, zoo gauw zo kon
den. Dadelijk gingen do werklui weer op
marsch door do gang, hun zakken stor
tende tegen de banken, de beschotten, de
ieuren. Men zag, dat zij zich oprecht schul
dig gevoelden, en dat zij bereid waren zoo
van wagen tot wagen te zwerven, tot aan
het einde der aarfle, om een plaatsje te
zoeken waar zij zich konden neerzetten. —
Zij waren een twintigtal, onder hen bevon
den ztich grijsaarde en jongelingen, maar
jallen hadden hetzelfde uitgedroogde, getaan
de gezicht, allen hadden in den blik hun
ner holle oogen dezelfde uitdrukking van
vermoeienis en gelatenheid.
— Waar moet je heen, boevenpak? Je
ben" in den wagen gegaan, zie nu maar,
dat je te zitten komt! riep de kóadukteur,
Me hun van het andere einde van den
j
wpgen to gemoet. kwam.
— Voilü encore des nouvelles! 1) zetóe

de jonge dame in het Fransch, wel over
fuigd dat haar elegant Fransch Nekhludov's
aandacht en achting zou trekken.
Wat de oude dame met de armbanden be
treft, haar moeder, die bepaalde zich er toe
haar neus op ta halen, haar zakdoek te ge
bruiken, haar wenkbrauwen te fronsen, en
korta uitroepjes te doen over het onaange
name van te moeten reizen in gezelschap
van afschuwelijke atoezjiks, die stonken.
OndertusscLefl. waren de werklieden, met
d« verlichting en vreugde van menschel,
die goed en wel aan een VTeeselijk gevaar
ontsnapt zijn, eindelijk stil gaan staan in
do gang,-en begonnen het zich gemakkelijk
te maken, terwijl zij met een beweging van
hun schouders de zwale zakken afschud
den, dia zij op den rug droegen, ten ein
de ze op de banken te laten vallen.
Da tuinman, dia een kennis in een an
deren wagen ontmoet had, had de plaats
verlaten, flia hij eerst tegenover Tarass in
genomen had, zoodat er nu naast Tarass
en tegenover hem dria • ledige plaatsen in
d<! afdeellng waren. Drie van de arbeiders
haasten zich dan ook, er te gaan zitten
ma-ar toen Nekhludov op hen toekwam
bracht het gezicht van ^jin fraaie kleeding
hen zoo in do war, dat zij alle drie instinktmaitig opstonden om elders plaatsen
te gaan zoeken.
Nekhludov moest sterk aandringen, ©er zij
er toe kwamen weer te gaan zitten; zelf
bleef hij staan, tegen den kant van eem
der Ixvnken geleund.
IV.
Een der drie werkliecten, een lange, magere man van een vijftig jaar, wisselde,
na weor te sijn gaan zitten, oen wantrou

wenden blik met een tongeren kameraad, die schikken, maar als je eenmaal gehard bent
tegenover hom zat. Beiden waren blijkbaar •dan is het niets mëer. Als het voedsel nou
verrast cn evn bee ie verontrust, dat Nekh maar eetbaar was ! In den' eersten tijd
ludov in plaats van hem te beleedigen en geen kans om iets naar binnen te krijgen!
te var jagen, zooals dat aan een „barine" Maar toen hebben do lui medelijden met
paste, hun" zijn eagen plaats had afgestaan. ons gekregen, en het eten is uitstekend ge
Zij konden er niet toe komen, zich loe te worden, en toen is het werk licht gewor
maken van het denkbeeld, dat daaruit on den.
Hij vertelde nog, dat hij zoo al meer
getwijfeld iets onaangenaams voor hen
dan twintig jaar den galieelen dag door
meeat voortkomen.
1
Maar toen zij bemerkten, dat daar in liet werkte en dat hij altijd het geld , dat hij
ge'heel geen bedoeling in staic, hen te hin verdiende, thuis afgegeven had, eerst aan
deren, en dat Nekhludov zicli op de een ziju vader, teen aan zijn oudsten broer ;
voudigste wijze met Tairas onderhield, wer nu gaf hij het aan een neef, die een groot
den zij gerustgesteld, en hij, die naiast Tar- huishouden tot zijn last had en mcoite had
ras was gaan zitten, stond er op, op du om rond1 te komen. Efvenwel, op de zestig
andere bank te gaan zitten, om Nekhludov roebels, die hij per jaar verdiende, hield hij
to veroorlooven ook te gtian zitten. Eerst er twee of drie voor zich zeli^ „voor z'n
scheen de werkman zeer verlegen; terwijl hij genot", om tabak en lucifers te koopen.
— En dan, we\t u, ben je een zondaar,
voor zoover hij kon, ziin met klompen ge
schoeide voeten onder de bank terug trok, en 'bij gelegenheid gun je jezelf een klein
om den „barir.e" niet te hinderen ; maar glaasje brandewijn; I voegde hij erbij, met
weldra 'vatte hii moed, en bezon zoo famiel- een vertrouwelijk gezicht glimlachend.
De arbeiders sprak ook vaa zijn getrouwjaar niet Nekhludov te babbelen, dat hij
herhaaldelijk, om het belangrijke van wat do makkers, wier vrouwen in 't dorp ble
hij zeide, aan te duiden, zijn grove ver ven en rooiden van 't geld, dat dj hun
zonden. Hij zeide, dat dien dag, alvorens
eelte hand op zijn knie légde.
Hij vertelde Nekhludov hoe hij heette, hen te ontslaan, do werkbaas hun allen een
van welk dorp hij kwam; hij vertelde, dat borrel geschonken had; dat een der mak
zijn makkers en hij naar huis gingen, na kers gestorven was, ©n dat ze een ander
twee en een halve maand in de veenderij heel ziek haar huis brachten.
I;e zieke, waarvan hij sprak, zat in de
gewerkt te hebben. Hij bracht een som van
tien rte'jels mee en had de vorige maand i afdeeling naast lien. Het was ©en heel jon
al vijf roebels ontvangen. Voor die vijftien ge man, mager e;i bleek, met blauwe lip
roebels had hij werk verricht, dat bestond pen. Blijkbaar had hij de koorts gekregen,
in het eiken (lag tot aan de knieën in hot door in heit water te werken. Nekhludov
water gaan en darir zonder ophouden te kwam naar hem toe, maar de jonge man
blijven van den morcei af tot schafttijd toe- keek hem met zulk een strengen en tegelijk
— liie er niet aan gewend zijn, die heb lijdenden blik aan, dat Nekhludov niet den
ben eerst een bietje moeite zich erin te moed had hem met vragen lastig te vallest

en eenvoudig den ouden werkman verzo'-lit
een beetje cliinine voor hem te koopen. Hij
schreef den naam van het geneesmiddel op
een papiertje. Hij wilde hem ook geld ge
ven, maar dat weigerde de werkman met
kraeht,
— Ik heb al heel wat barines gezien,
zeide hij tot Tarass, terwijl Nekhlodov zich
omgedraaid had, m^ar een barine als dien
heb ik nog nooit gezien! Niet alleen tracht
hij niet je te kwellen, maar hij gaat staan,
om je zijn eigen plaats te laten ! Dat be
wijst, m'n broeder, dat er van harines ook
allerlei Soorten zijm !
En ondertueschen bescihouwde Nekhludov
de magere, gespierd© ledematen van die man
nen, hun grove kleedéren, hun vermoeide
gezichten, en van alle kanten voelde hij
zich omringd van een nieu-we menschh«4d,
die ernstige belangen had, ernstige vreug*
den, ernstig lijden. Hij voelde zich in te
genwoordigheid van een waarachtig menw
schefiik leven. ,
— Ziehier, ,,lfe grand monde*, le vral
grand monde 1" zeide hij in zichzelf, zicfa
den Franschen zi* van vorst Korchaguine
herinmerende, en de heele ellettdige wereld
der Kerchaguine's, met de ijdelheid en-laag
heid van hun bel stagen.
En dieper dan ooit ondervond Nekhludov
het blijde genot vaa den reiziger, die een
nieuw land ontdekt, een land vTuclutbaar i®
bloemen en vrutfitea. ,
1) Alweer wat nieuwe.
iWerdt vervolgd).

DE TRIBUNE,

DE OORLOG
Laatste Oorlogsnieuws.
Russen rijn
over de geheele lengte
dar Roenaensehe Karpathen, over een front
van 300 K.M., tot bet offensief o. & ge
gaan.
Op het geheele Itallaansche front heersebt
vernieuwde artillerióedrijvighefcl.
Volgens Fransche berichten, is d« zedel
der Roemee tisohe ro^earing van Boekarest
naai Jaesy verplaatst. Het corps dip'omar
tiek heeft zich eveneens niiar laatstgenoem
de plaate begeven.

verzeften zich met alle kracht daar tegen,
dezer dagen wae er nog een groote verga
dering van het anti-dienstplicht-comité te
bydney. De soldaten kwamen echter ondier
aanvoering van een luitenant, om de meetinj tö verstoren. Maar hij — de luitenant
— kreeg rijn
verdiende loon, hij werd nl.
doodgeschoten
Al mag er dan zoo voegen wij er bij, in
Australië nog geen revolutionair socialistische
partij zijn, en de arbeiders nog verre staan
van bewust rev. BOC. strijders te zijn, toch
ziet men uit dergelijke mededeel! v.en, dat zij
zich praktisch verzet'en tegen het versterken
van het militairisme en de vrijheid van ver
gadering tot 't uiterste toe verdedigen.
Wie weet hoe Spoedig rij in rev. richting
voort zullen gaan.

De toestand in Griekenland.
Griekenland weigert.

Russisch offensief in Roemenië?
Volgens oen telegram uit O. e sa nenien
do Russen het offensief over liet geheeL
Karpathenfront. Na&r een .telegram uit Kief
bestookt de vijand uit vliegtuigen met bom
men en mitrailleur vuur onmedocenloos de
vluchtelingen op alle -wegen van Boecharest en de steden van West-Roemenië.

JV regeering berichtte aan admiraal Fournet, dat rij
definitief weigert de wapenen
uit te leveren.

3

van Batavia nar Rotterdam en 11 Nóvem- ]
4e. met Ingang van 15 December a.a. niet
ber van Kaapstad. Het mwt 3781 ton en andera ta monsteren, dan op basis van de
werd in 1901 gebouwd.
aldus vastgestelde bepalingen.

Opvordering scheepsruimte.
De Regeering heeft thans — naar het
Hbld. neldt —, 75 % vam alle ruimte der
Vrachtschepen
van
de
Stoomvaart-Maat
schappij „Oceaan"
gerequireerd
tot bat
aanvoeren der Indische producten die kun
nen dienen tot voeding van mensch en d er.
Voor hetzelfde doel is 25% van de ruimte
der mailschepen opgevorderd.
De vrij blijvende scheepsruimte zai be
stemd worden tot het vervoeren van thee,
koffie, tabak, kina en kleinere producten
van de Indische markt.
Naar het blad verneemt, s^tafi deze nmaat
regel en in verband met de mooilijkheden die
zich voordoen bij het betrekken der noodige
voederstoffen uit Noord- mi Zuid-Amerika.

Uit de Vakbeweging.

Deftige vakaotie.
ambtenaren van het departement van
oorlog hebben, met instemming van de re
ferendarissen en van bijna alle hoofden van
afdeelingen, aan den minister van dat de
partement het verzoek gedaan, een verbete
ring in hun financiële positie te bevorde
De

ren.

BUITEN LAMS.
Typost^iking in ESilaan.
To Milaan hebben do typografea ge
staakt. Zij eischen een duurtetoeslag van
35 procent. Alleen de „Oorriere della Sera''
verschijnt nog.

Rectificatie.

In het onderschnft van de Redaüie
onder het ingezonden stukje van L. Th.
BINNENLAND.
V. in No. 51 is een zinstorende druk
Nederlandsche
Zeemansbond.
Alg.
fout blijven staan. Er moet staan: een
GEMENGDE
BERICHTEN.
In opdracht van de bemanning van het a r t i k e l a l s d e t a b a k — e e n o n m i s 
Vernietiging,
s.s. „Hollandia" beeft de Alg. Ned. Zee b a a r g e n o t m i d d e l
voor het
Treinongeluk.
V6rnomen wordt dat volden» een telegram
mansbond aan die directie van de Kon. I m p r t a l i s m e , e n n i e t : g e e n o n aft Jaesy ^jitvangea, maat; egflen worden
Da nacht sneltrein van Weeoen naar Buda- Holl. Lloyd verzocht, voor de stokers het
getroffen om alle koren en olie te venieti- Pest i? bij een botsing gederailleerd. Er 3-vuren-stelsel in ta voeren, d.w.z. in te m i sb a a r,....
Verder is in het artikel over de Grond
gen in dat deel van Roemenië, hetwelk ge zijn 30 dood-en en «200 gewonden.
voeren dat elke stoker 3 vuren heeft te be
vaar loopt in handen dor Centraion te val
dienen. Verder is verzocht, de gages met wetsherziening (Art. 1912) een vergissing
len. Deze staan nu al op een 30 K.M. van
Nog minder eten.
f 5 per maand to verhoogen. Een en ander begaan, die wij hierbij herstellen. ..rtikel
Boekarest.

De mensohenjacht in België.
'Maandag moesten de mannelijke personen
van 16 tot 45 jaar zich aanmelden ten gemeeiitehuize van Watervliet. Sindsdien zi.cn
er een tiental jongelieden naar Duitschland
weggevoerd.
Te Waterland-Oudemar gebeurde dezelfde
aanmelding, doch men spreekt nog niet van
wegvoeringen.
Denzelfden
dag werd langs heel de
Zeeuwsch-Vlaaimsche grens een
inspectie
tocht gehouden door "een Duitsch overste uit
Gent. Naar het schijnt, zullen nu de smokkelaara het wat gemakkelijker hebbon, daar
nu alle _ soldaten en niet enkel de speciaal
aangeduide
onderofficieren der EinkauffCentralen de smokkelwaren in ontvangst
mogen nomen en betalen.

Een openhartig woord.
De
„Keinlsch
Westphjilische Zeltung''
Bdhrijft in een artikel waarin zij het oor
logsdoel van DutóschlsiTid uiteenzet : Over
België behoeft eigenlijk geen woord verspild
te worden ; wij hebben den toegang tot het
Kanaal ai Antwerpen noodig. Hij, die Bel
gis hlekben moet, kan het van ons komen
halen. Wij zijn daarbij in den schatterenden
politiek en toestand, dat wij daar komen als
bestrijders; wij komen niet als onderdruk
kers, maar wij willen het sterke volk der
Vlamingen, der oude Franken, die het Roméinsdhe Galliië veroverd hebben, wedenom
ilo volle \ r jheid brengen, die hun niet door
macht maar dioor list ontstolen ie. Wij be/bDon dit gewaarborgd door de oprichting der
Vlaamsche Hoogeschool ; wij willen hun meer
geven, de volledige volks- en etaatolkundige
zelfstandigheidl
onder Duiteefee opper1-eersdhappij. Bij het Germaansche Rijk dat allus ontstaat, kan het-kleine Wallonië zich
roegen.

Van 1 Januari ai zal de bevolking der
steden ih Duitschland nog slechts % pond,
d« plattelandbewoners in Januari en Fe
bruari 1% ^ pond, en degenen die zeer zwaar
werk verrichten 2 pond aardappelen per
hoofd en per dag ontvangen.

De Duitsche staalindustrie.
Da Duitsche productie van gietstaal be
reikte in October een nieuw hoogtepunt en
bedroog 1,42e,536 tonnen, tegen 1 „219,050
in October van het vorig jaar. Deze pro
ductie bedraagt 90 pCt. van de productie
in do laatste maand vóór den oortog. Op
merkelijk is daarbij da voortdurende toene
ming van de dagelijksche productie, n.1.
54,751 tonnen, tegen 49,083 in Januari 1916
en 4)6,712 in October 1915.

Mijn brand.
WoenfeöegmiorRen brak brand uit in een
mijn to Cuillet in België, die beheerd wordt
dool- de Steenkolenhimatechappij van Marcïnelle-Nord, -en wel in eene verdieping die
zich 990 nieter diep onder den grond be
vindt. Onmiddellijk werd hulp ontboden en
bewaakte de politie de omstreken der mijn
waar weldra verscheidene honderden vrouwen
verzameld waren. Het aantal slachtoffers is
nog onbekend.

Nederland en de Oorlog.
De

steenkoolnood.

Aan de fabriek van Bensdorp & Co., te
Bussum, begint het gebrek aan steenkolen
nijpend ta worden. Reeds worden eierkolen
en cokes gebruikt om de vuren brandend te
houden.
Lichting

met

1910

klein

verlof.

20 December
zullen de dienstplichtige
Volgens bericht uit Saloniki heeft Venlze- onderofficieren, korporaals en manschappen
los ondervraagd naar de beweegredenen der van de militielichting 1910, voor zooverre
voorloopige
Regeering,
om enkel
aan zij bostemd zijn om later naar de landweer
Duitselilard en Bulge<rije den oorlog te ver over te gaan, in het genot van onbepaald
klaren, geantwoord : De matcrieele vijand klein verlof worden gesteld.
van Griekenland is Bulgari e de moroele
Duitschland, dat het land ift verdcitf heeft
Gebrek aan grondstoffen.
gestort door zijne verfoeilijke propaganda en
Ten gevolge van gebrek aan grondstof
bovendien reeds eenige onzer schepen in den
grond heeft geboord. Wat Oostenrijk en Tur fen voor haar stooroduigenfabriek en kiskije betreft, zij zullen ons den oorlog veri- tenmakerij heeft de directie der N.V. Zage
rij v/h. C. v. Leijden en Zn., te Meppel,
klarei, omdat onze soldai'ee aan de zijde der
aan een deel van het personeel den arbeid
geallieerden strijden.
opgezegd.
Venizelos

Heeft

spreekt.

de

Venizelos
Saloniki

Entente

naar

geroepen?

In do ,,Nation" van 25 November wordt
Tnedegedeeid : dat volgens de verklaring van
Princepal Burrocos, de ag nt van Venlzelos
te lK»jdea, Venizelos de Entente niet ge
vraagd heeft troejeu naar Saloniki te zen
den. I aardoor vervalt elke redeneering over
de rechtmatigheid van de troepenzending naai
'Griekenland, dtoor de Entente.

Verbod van uitvoer van geconser
veerde groenten.
Do uitvoer van alle groenten in gezou
ten oi gedroogden toestand of op andere
wijze verduurzaamd, is verboden. .Zeker een
verontrustend bericht — als de uitvoer van
iets wordt verboden, is dit meestal een teeken dat er niets meer van is !
De

Australië

tegen

de

dïenstplicht.

In een aan de censuur ontsnapte brief van
10 October lezen we onder anderen het vol
gende : „De kapitalisten trachten algemeane
dienstplicht in te voeren, doch de arbeiders

voor 5-6 Dec..
Feestprogramma
Op den uitersten uitkijktoren van de
stelling Amsterdam staat een...... uitkijk.
Zoodra de boot van St. Nicolaas in aan
tocht is, telefoneert deze naar de comman
dant van de stelling in het Ametelhiotel, die,
de borst vooruit, do rechterhand tusschen
den jas en de linker vooruit gestoken in het
zuiverste pro-Duitsch fcevee'.t : Jetzt katfin's
los gehn ! ' Hij drukt op 'n knopje en op
do commandobrug van de boogsto boot van
de Alckmaar-pakkel gaat het belletje voor
den heer H. J. Hertog, directeur van do
Vereeniging voor verbetering'van de%yolkszang. De Westerdoksdijk zal van des mid
dags 3 uui tot des anderen daags 7 uur
ln den morgen afgezet zijn. Daar staan
even voor de aankomst van den Sint al de
kindertjes en kinderen van meneer Hertog's vereeniging. Heeren en juffrouwen com
missarissen hebben toegang op vertoon van
diploma. De juffrouwen trekken de witte
jurkjes -reeht en blauwe strikjes goed. De
heeren slaan de jongelui de cigaretten uit
den mond en lachen al en toe _ zeer onder
lanig naar den heer Hertog, die voor dit
géval zi in hoogon hoed op het hoofd heeft.
9n> het half uur klinkt het bevel: „Mond
5pen en oogen dicht", en de juffrouwen van
de voor dien dag gecombineerde vereentgïngen : Soc. dem. Vrouwenclub en Vrije vrouwenvereenigingen steken op dat bevel ieder
kind een speculaasjo in den mond. Van a,f
da aanlegplaats wordt een viaduct aange
legd naai het dak van het Koninklijk Pa«
leis. D« Wethouder Vliegen van Publiekq
werken is echter gaarne bereid advies in
ontvangst te nemen van wie een betere
plaats weet, waar St. Nicolaas' paard van
plank zou kunnen steken. Tusschen de pij
lers van het viaduct worden vliegende win

„Kediri"

tot

zinken

gebracht.

Naar Reuter uit Londen meldt, verneemt
Lloyds, dat hert Neder'ondsche stoomschip
„Kediri" tot zinken is gebracht. De „Ke
diri" is een vrachtboot van de Rotterdamsche Lloyd.
Het schip vertrok 9 Oc.to' er
kels verhuurd voor ramscbers. Bij eiken
kooper die do deur uitgaat draait de heer
Meeuwsea zich in zijn graf om.
Als dan eindelijk do bisschop in aantocht
is zingt het kinderkoor : „Ziet ginds komt
da stoomboot uit Spanje weer aan." Het
fanfarekorps der Anist. politie en dat van de
Trein voeren door de heer Hertog eigen
handig gecombineerde Ipraaknuziek uit. St.
Nicolaas, dio de castagnettedans van zijn
landgenoota Carmen veel leuker vindt loopt
regelrecht op den burgemeester af, schuins
rechts achter wien zich ophoudt de ega
van den hurgemeestersbode. Zij biedt Sint
eeo kop koffio aan onder de letterlijke ver
klaring : ,,Assiebliei ouwe heer, daar he-je
nou ereissics 'n echt ouwerwetsch Amsterdamsch koppie leeit, maar laat het n'et koud
worden, want dat kan 'n mins na de reis
die uwé heit gehad wel hebben." Sint krijgt
z'n kop koffie en zij wordt ridderes in do
orde van Zwarte Pieter.
Ter hoogte Van de beurs gekomen, begint
Sint'e schimmel te trappelend De ervaring
maatkt - het beest wijs. Zwarte Piet heelt
het al geAlen. Natuurlijk heeft hij zijn
maatregelen genomen. Veertig ouwe man
netjes van den particuüeren nachtveiligheids
dienst gaan met hem met hun lantaarntjeB
en al door den schoorsteen. De eerste, dien
zij te pakken hebben, is de heer Van Aalst
dan volgen dv heeren Labouchère en de
heer A. G. Kvöller, die voor de gelegen
heid is overgekomen. En de heele Vereeni
ging van den Effectenhandel wordt per
Sinck's toestal omhoog geheschen. Sint Is
intusschen voortgereden naar den Dam. —
Daar wacht hij pp Zwarte Piet, die intus
schen zorg draagt, voor overbrenging der
heeren naar don Ainsitelveanschcmveg. De
zwarte man rapporteert dat daar veel
goeds ta doen is. En beiden gaan daar
heen. Twea magnetiseurs van de commis
sie tot toelating van de vfriie beoefening

te doen ingaan met aanmonstering van de
,,Hollandia".
Er is antwoord gevraagd vóór Donder
dag-avond. Dien avond zal een vergader
ring worden gehouden.

195 der Grondwet,

dat

niet

gewijzigd

wordt, zegt, dat na de ontbinding der
tegenwoordige Kamers, cïe de Grcnc'..._ts-

herzienlng hebben aangenomen, de nieuwe
Kamers, die de taak hebben de Grond
wetsherziening definitief aan te nemea, dit
Ned. Bond van Boekdrukkerijen.
siechts met een meerderheid van -twee
Woensdag heeft in dim Werkenden Stand
deze bond bondsvergadering i e'.ouiden. Er derden der uitgebrachte stemmen kunnen
is een combinatie beklonken n et de twee be d o e n . N i e t d u s i n v e r e e n i g - d e
staande confcstioneele patroonsorganisaties. z i t t i n g .
De betreffende artikelen 104 en 195
Gemeenschappelijk heeft men vervolge s be
handeld de nieuwe collectieve loono . e an- luiden :
komBt net de vier ar]^eMeers-organisaties, die
Artikel 194,
na eene korte inleiding door den vertrou
„Lik voorstel tot verandering in de
wensman van dten Bond, mr. J. A. V e rGrondwet wijst de voorgestelde verande
a a r t, artikelsgewVjze werd besproken.
De behandeling nam geruii en t d in i e- ring uitdrukkelijk aan. De wet verklaart,
slag. Niet alleen Woensdagmiddag maar ook dat er grond beslaat om het voorstel,
Woensdagavond, Donderdags m en en een zooab zij hfet vaststelt, in overweging '.2
deel van den Donderdagmiddag werden met nemen."'
besprekingen ge uld. De oppositie tegen
Aan de aannem:ng van die wet zijn de '
verschillende arüke'en — jiet loon naar leef Staten-Generaal nu bezig. De tweede Ka
tijd "en liet ontslag van vveij.nemers tCi" f- mer heeft, zGoals men--weet, thans Rangef«nde — was zeea- heftig. Bij elk orikel v. s nomen de wijzigingsentwerpen ' etreffende
het noodig, de t de vertrouwensman, ner. '' erart. 80 en art. 192. Zij meet, nog behan
aarf, eene uitvoerige verdediging veerde.
• Ten slotte gelukte liet met een bclangr Jee delen de . zoogenaamde additionèele arti
meerderheid de aanme/ieen voor de ove, een kelen.. voor zoover deze op die twee
komst te winnen.
artikelen betrekking hebben- Het is waar
Daarna wenl overgegaan tot bespreking schijnlijk, dat de Eerste Kamer het wets
van rle nieuwe prljstarieven, want de paar voorstel ook aanneemt, nu Cort v. d.
ee.iten' meer, dse -de nieuwe loon-oveircenLinden zulke concessies heeft gedaan aan
koiiürit dton arbeiders toe ;ent, moeten dubbel de Rechterzijde, hoewel men met dit col
en dwars ,,in het bedrijf worden lerugce.onden". Het Hoofdbestuur werden belangrijke lege van oude heeren nooit weien kan,
machtigingen verstrekt. De Algemce ie leve- getuige de manier, waarop ze nu pas weer
ringevoorwaarden werden gewijWgd; Insje- een Minister van Financiën hebben deen
li'? s het Poriodiekenbasluit. Tot het aangaan tuimelen.
van overeenkomsten roet den Nedierlandschen
Artikel 195 luidt:
Uitgeversbond en dea Nêderl. Bond van
„i\a de afkondiging dezer wet v.ïe
Boekbinderspatroons v.erd in beginsel beslo boven) worden de Kamers ontbonden.
ten. Verschillende voorsleilcsi we dei tot eene De nieuwe Kamers overwegen dat voor
v.ol'. eido vercadering aangehouden.
269 Personen, vertegenwoordigde ongevüeif spel en kunnen niet dan met twee-derden
800 drukkerijen, woondea de vergadering bij. der uitgebrachte stefnmen de aan haar
Donderdagavond te half 7 sloot de voer- overeenkomstig voornoemde wet voorge
zitter de vergadering.
stelde verandering aannemen."
Hieruit volgt dus, dat cck 111 ue
Coliectief arbeidscontract voor de nieuwe Éérste Kamer, die na de ontbin
machinisten bij de nlfameene
ding van de huidige
gekozen wordt
vrachtvaart,
(docr de provinciale Staten) twee derden
De Bond van Machinisten ter Koopvaar van de oude pea'en, die er dan zitten,
dij hield Woensdagavond te Rotterdam een en die gelieven hun stem utt te brengen,
buitengewone algemeene vergadering, ter be
spreking van het met de Scheepvaart-ver- voor moeien stemmen.
Wij laten, voor 't' gemak van onze
esniging af te sluiten arbeidü-contrjpt, in
verband met van het bestuur dier vereeni lezers, ook neg even volgen de ,-^additioging ingekomen nadere voorstellen in zake neele arfikelen', . zooals ze thasis luiclen
de gage-regeling.
en betrekking hebben op tle herziening der
Na breedvoerige bespreking heeft de ver artikelen 80 en 192.
gadering do volgende besluiten gienonieu;
VI. Behoudens liet fegt (men lette er
le. niet in te gaan op do genoesj.de op, dat, de Grondwet, gewijzigd in 1S87,
voorstellen in zake de gage-regeiing ;
nog een andere spelling volgt dan de
2e. vast te houden aan het opnemen in
het contra t vaneen premie voor den boofd- heden gebruikelijke) des Konings om de
macliinist ten bedrago van 1/3 % van -de Kamers der Staten-Generael of eene v;.n
Kamers te ontbinden, blijven de
bevaren bruto vracht en c.q. passage-gel die
den, en betaling van overwerk aan de on beide Kamers, zcoals die op het tijd
dergeschikte machinisten ten beélrage van: stip der afkondiging van de wetten hou
f 0.G0 per Uur voor de 2e machinisten, dende veranderingen in de Grondwet, zin
f 0.45 voor 3e en f .30 voor de overige samengesteld, bestaan tot op den dag der
machinisten;
opening der nieuwe Kamers. Zijn voor
3e. voor bet overige to accepteeren de
bepalingen, in " het ontwcrp-contract deT dien dag verkiezingen nocdïg ter vervui
Scheepvaart-Vereeniging vastgelegd, behou ling van plaatsen, die door ontslag, oer
dens eenige in den loop der onderhandelin lijden of om eene andere reden ooenval
len, dan geschieden deze cwerteakcimig
gen daarin gebrachte wijlzigingen;

IN VOGELVLUCHT.
Wat ia het toch jammer, dat we in den
slechten nieuwen tijd leven ! Waren we
zoowel in dien gLe.'eu ouden tijd, zoudt ga
dan denken, dat ge u het hoofd behoeïdet
te breken met voordrachten van wethouder#
van financiën en met wijzigingen van voor
drachten van wethouders van financien.
Weet iemand uwer nu precies hoeveel hij
te Amsterdam voor zijn gas per meter of
voor zijn elecAriciteit moet beialen ? Zonder
schroom vertel ik u voor mijn portie, dat
ik er geen jota van snap. Als ik nu meer
dan CO M3. per maand gebruik moet ik dan
voor iedere jneter meer bet dublele betalen,
ol vooi 50 % van dat meerdere aantal ? Ol
moet ik net aoovtel gebruiken als in het
vorige jaar, of minder om die genade deel
achtig te- worden ?
• Kan ik hot helpen, dat ik nooit ei.au jen
deed voor gemeentesecretaris ? Als ik bet
wel gedaan had, zou ik bet u haarfijn kuitnen uitleggen. Én" nu...
. Au weet ik 'rwat anders op.
Eenmaal sprak God : ,,er zij licht" en
er was licht. Waarom kan dit - niet nog
eens gebeuren ?
1 Garnaal sloeg Moz> s op een rots en er
kwam water. Kan dat nog niet e ns gebeu
ren ? Dan kunnen de vuren in de waterto
rens worde.! gedoofd en de machines bij de
prises d'eau tot stilstand gebracht. /
Kenmaal voer Elia op iei > uurwagen
naar den hemel. Kan dat nog niet e\ s
gebeuren ? We zouden hem alleen kunnen
verzoeken van route te veranderen en op
de fiel af te sturen, waar bet minstens zoo
gezellig moet zijn. Laat dan H. IJ. S. M.
en S. S. rustig fusie . vieren, ze krij eu
niets ,e doen. Wat 'n kolenbesparing.
Eenmaal stond de heer der heirscliaren
op Sinaï te midden van een niet-verU erend
vuur. Waarom kan niet een filiaal daar
van opgericiit op Dam, Rembrandtplein, of
Karthuizor-Kerkhof ? Genadiglijk wilien wa
daar dan ook wed van afstaan voor de
Brink te" Hilversum, het Groene zoodje te
Dea ii'aair ei zoo voer allo elhionderdp aatsen van Nederland navenaut.
Mot andero landen moeien we ons niet,
want we zijn neutraal en hebben alleen te
maken met den god van Nederland.
En als dat allemaal niet kan gebeuren,
waarom dan niet onze °toe\Jucht gewicht tot
hoi olielampje dat onder -israël in zijn slecht
ste oorlogsdagen niet ophield met branden
en nu in elk braaf Jioodech huisgezin
nog brandt in de' week van Chanoeka ?
Tooi ook was er oorlog. Toen ook vonden
er deportaties - piaats. Alleen
«tte dat toen
goioes. Toen ook zaten burc teester et
wethouders in za'c en assche.
Dat dus de gemeenteraad den weihou
der dringe,- dat liij een studie-commissie be
noeme, met bevoegdheid zich van- voor
lichting te doen voorzien in het semina
rium, waar veia mannen met gerimpelde
hooge voorhoofden en groote baarden ge
bukt zitten over dikke perkam&nten.
En dan met een bomvrije snelboot dwars
door het per!sk op cmveld
naar de lloode
zee. Daar ergens in de buurt zal het
wezen.
Zoodra de commissie terug is, ea zoo wij
nog leven, zal ik u verder vertellen wat
ons te doen staat.
Waarom zoudt gij niet wachten op mij,
zoo goed als gij wacht als niet ft
het
„maar" ben ?
Wacht dus op het nooit uitgaande lampje.
Het/ zou niet voor 't eerst zin, dat gij
verlangend uitzaagt naar Sint Juttemis met
z'n op het ijs dansende kalveren.

der geneeskunde brengen d» slaap over de nog in het armenhuis moet doorbrengen ,
directeur en de bewaarders van de gevan maar hij mug er niks van weggeven. Al
genis en Lammetje Zondag en kornuiten die pruimpjes moet hij zelf verspuwen. —
en meer ernstige oplossers van het sociale Voor den burgemeester een adellijken titel,
probleem worden losgelaten niet nadat aij 'n eigen auto en de welsprekendheid van
'n bon hebben gekregen voor den Fran- pro'. Fabius. Voor deze een heelo geiieensolien bazar, waar ze allerlei speelgoed, telijka theologische hoogesehool met vijftig
kunnen krijgen: gevangenissen, dievenwapro'essórcE bezoldigd uil dc schatkist. g®ns, boeien, politieagenten, veldwachters, Voor den directeur van de Hembrug de
marechaussees en officieren van justitie. — helft van de uit België weggevoerde slaven
Litgelatcn van vrijheidszucht leggen ze al om prikkeldraad to maken en geweerloopon
les op den Dam op 'n grooten stapel en na te zien, dan kan hij de vrije ruzie
precies om twee uur in den nacht steken makers er uit gooien- Voor de Nederlandzo den brand in den stapel en Lammetje scha fabriek cn de werf van Goedkoop
duizend nagel jongens van calvinistische hui
een dankspeech af.
Precies om drio uur is Sint weer op den- zij als remedie tegen staking. Voor de zwar
Dam in den dakgoot van het Palei . Een te benda bij hun loon voor het verraad in
gangmaker van de roeivereeniging staat 1903 een aandeel in de nu geassocieerde
Voor
wethouder
naast Hem met een roeper en brengt over spoorwegmaatschappijen.
Vliegen 'n nieuwe woning, bedstroo en een
wal Sint zegt:
„Geachte Nederlanders, ik heb me al geheel meubeltransport, opdat hij niet lan
veel te lang hier opgehouden, want ik moet ger zoo sjofel behoeft te wonen. En als hij
vannacht nog naar Berlijn, Petersburg, Ko bevreesd ys, dat hij niet genoeg geld van
penhagen, Stockholm, Christiania, Peking, zijn wethoudersbaantje kan overhouden voor
Jokohama. Ik kom alleen in de hoofdste dén ouden dag, nog 'n pensioentje op den
den. Ik verzoek dus den heer v. d. Horst koop toe. Voor den" directeur-generaal der
van den bond van Orde te zorgen voor posterijen alleen brievenbestellers die van de
ordelijks overbrenging van mijn giften naar P. G. ol van het houtje zijn. Voor dèn jongen
professor Van Hamel een ministerszetel,hun bestemming.
,,'n Mannelijke spruit voor de Koningin waarnaar hij zoo zeer verlangt. Voor den
der Nederlanden en haar volk, om 'n ein- redacteur van de Nieuwe Groene drie hon
do to maken aan alle kwesties over troons derd ambulance auto's, 982 Doktoren en
opvolging (piep, piep, hoera). Voor minis Sf)555 verpleegsters en 65 leeraren M. O.
ter Cort van der Linden vijf honderd bij- Boekhouden om aan den minister van OOTzondera scholen met bovonmeesterswoning log ten geschenke te geven en tegelijker
en hospita's voor onderwijzers er bij. Voor tijd zijn krant bekend te maken. Voor het
minister Posthuma 8 millioen ton aardap dagblad „Het Volk" 27 houthandelaren om
pelen, kool, peen, bruine boonen en capu- het garantiefonds op één hoogte to houden.
cijners, zeven miljoen koeien met 39 uiers Voor Wijnkoop een Kamerzetel. Voor de
pet stuk, 94 duizend en een halve haan, • oinmissia van huurders vrij wonen, vuur
dio eieren leggen- Voo-r wethouder Joscplius ;u licht. Voor Hugenholz twintig duikbooJitta een lange pijp en-een kwispeldoor en ten, elf vlootdominées, om to geven aan
een drinkkannetjo en vier honderd pakjes den minister van marine en 936 blok huis
B.Z.E. pruimtabak voor de iaren die hij jes, om eindelijk wat te doen te hebben als

de op den dag der genoemde afkondiging
bestaande bepalingen. Pe Koning bepaal!
het tijdstip der opening van de nier.w*
Kamers, zoo kort mogelijk na de verkie
zingen in art. IX bedoeld.
Dit anikel luidt:
„De verkiezingen voor de nieuwe l'.ameis der Staten-Generaal hebben plaats
binnen vier maanden na die afkondiging."
Blijven deze artikelen ongewijzigd, dat»
zouden dus de nieuwe Kamers, die f,«
Grondwetsherziening hebben overwoga*,
aangenomen, en die onmiddellijk moet<t
worcien gekozen, nadai de huidige Eerste
Kamer de voorstellentot Grondwetsherzieniu0 heeft aangenomen,
vier maanden
blijven zitten, nadat zij op hun beurt de
Grondwetsherziening, en ditmaal def'nitief,
hebben aangenomen.
Het spreekt vanzelf, dat de verkiezingen
vfcor die n'euwe Kamers dan
moeten
plaats vinden krachtens het gewijzigde
artikel 80, c?us met A. K. voor mannen.
Evenredige vertegenwoordiging en Stem
plicht.
inspecteur van het spoorwezen. Voor den
schrijver van de Zaterdagavondurtikelen 52
onderwerpen, dan kan hij voort tot ik te
rugkom.
Dan zal ik u nog toekenden, ik heb ze
voor het oogenblik niet bij mij, afvreerkanonnen tegen Zeppelins, electrische drade»
tegen smokkelaars, reeherclieurs die toezicht
houden op den wintertuin van Krasnapolsky, om oorlogswinst-woeker tegen te gaan.
En dan geloof ik, dat u met n gerust
hart tot het volgend jaar kan verlaten.
Debat zal op deze rede niet worden toe
gestaan. Als iemand uit bet volk zal op
staan en zeggen dat er heel ^Vat andera
noodig is, zooiets als rechtvaardigheid inde
maatschappij, zal hij naar het Huis van
Bewaring wSrden gezonden, daar 123 we
ken preventief
vastgehouden en eindelijk
ontoerekenbaar verklaard en naar Meerenberg getransporteerd worden."
Terwijl Sint Nicolaas vertrekt, asn on
dankbaarheid is hij gewoon eet men o?
den Koninginneweg zich een be ior ren maag
aan chocolade, marsepijn en speculaas.
'F
Kattenburg krijgen de kinderen extra rogeeringsbrood. Er zijn te veel arme kin
dertjes om ze iets meer to geven.
Ten slotto zullen de Amsterdams he rettradejuffrouwen met 2-centa papiertjes d«
vijgen oprapen van den schimmel. Albert
Habn heeft de oorkonde geteekeud, waar
mede deze door een deputatie uit dat per
soneel zullen gebracht worden naar de, hee*
Specnhoff, uit "dank dat hij hun beroep in
de hoogte heeft gestoken.
Da burgemeester van Rotterdam heeft bereids vergunning voor optocht met serenade
gegeven.

Afdrukken van dit Programma
baar ter drukkerij De Strijd.
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Landelijke Vergadering.
Zooals bek'iid, belegl bet Revolutionair
Bosialistiscli Komitee tegen den oorlog en
<siju gevolgen ojf Zondag B December een.
algi uit'euu vergadering voor du aangesloten
;en plaatselijke revolutionairo socialistisch»
Komitee*, in het gebouw Concordia t« AmËtcriiain.
liet Federatiebestuur van de Landdijko
1'oderatiQ van Bouwvakarbeiders, zoo rnoklt
lic i Bon w vak, het orgaan van de Bouwvakiederatie,- van 16 Nov. j.1., hoeft be
sloten niet aan deze vergade
ring deel te nemen, op grond van
de meeuing, dat niet . liet Rev. Hoe. Komi
tee docli liet N. A. £3.-bestuur zoo
noodüg
een vergadering Van de onafhankelijke vak
beweging moet beleggen, ooi de verschillen
de zaken le bespreken.
Onder die „verschillende, zakou" komt,
zooala men weet, i n d e e e r s t e p l a a t s
voor do vraag:
11 0 u b r e n g e n w i j d e p r o p a g a n 
da
voor de staking8-id.ee in
allo doelen van ons land en bij
allo leden van onze organisa
ties en de arbeiders daarbui
ten?
Het * bestuur van de Bouwvak-federatie
meent voorts, oen meening die een intern organisatorische is en waarover wij dus
geen x oordeel vellen, dat het N.A..B.-bestuur
do eenige en officieel» vertegenwoordiging
ia en moet zijn (van de onafhankelijke vak
beweging).
Op dezelfdu gronden geeft daarom l^t be
stuur van de
Bouwvale-Federatie de af-'
deelingen
in
overwoging, gécn afgevaar
digden naar do Landelijke Vergadering van
het Rev. Soc. Komitee te zenden, lieigcen
ons een
bedenkelijke toepassing van de
ocntralisatie-ideo schijnt te zijn*
Wij zullen voort zeggen waarom.
Ferit willen wij melden, dat „De Ar
beid", het' orgaan van het N.A.S., in zijn
nummer van heden 2 Dec., meedeelt, dat
de onafhankelijke vakorganisatie Zondag op
3e Landelijko Vergadering vertegenwoordigd
zal zijn door twee gedelegeerden uit hst
N.A.S.-bestuur, die aanwezig zullen zijn.
Het N.A.S- deelt dit mode, schrijft „De
Arboili", omdat aan het bestuur door ver
schillende organisaties wordt gevraagd, of
e'tj op uilnoodigmg van den Ke';i\ van
het
Rev. Soc. Komitee ook aanwezig
.moeten zijn, en of zij in het Komitee wor
den vertegenwoordigd door de gedelegeer
den uit het N.A.S.-bestuur.
Hier dus een — bedekte — aanwijzing
aan „verschillende organisaties*"' om Zon
dag op de verg. van het Rev. Boe. KomitOÉ mei te komen,
een even beden
kelijke toepassing — dunkt ons,
van ulo
centralisatie-gedachte als bij de RouwvakFedssralie.
Want wat is het geval? En als weliier»p antwoorden, dan antwoorden we tevens
op hot boven door ons weergegeven besluit
vaa do Bouwvak-federatie (mede-ondeKteekond
door Lansink 'Jr., toenmaals sek'retaris de
zer Federatie, thans 3do gesalarieerde van
het N.A.S.), dat niet het Rev. Soc. Ko
mitea een
vergadering moet beleggen 0*01
„verschillende
zaken",
waaronder in d-e
eerste plaats de stakings-idee, met
de onathltnkoijjko vakbeweging, te bespre'
ken, maar het N.A.S.
Het ,geval is, dat het N.A.S. zicli op
PaaschmRandag
van dit jaar' aangesloten
heeft bij het Rev. Soc. Komitee tegen den
oorlog, waarin een inotio over de staking?ïkt'19 werd aangenomen.
Deze motie hield o.m. het volgende in:
dat het sterkste middel van protest en
iran pressio waarover het proletariaat be
schikt, da werkstaking is,
d'at aktie tegon de mobilisatie, eventueel
tegen den oorlog v^n de zijde der gemilitarise:>rdl arbeiders slechts mogelijk is zoo
zij in samenhang geschiedt en ondVrstounri
wordt door uitgebreide stakingaktie in dio
bedrijven, welke in het maatschappelijk lew
en ingrijpen,
besluit: .
t e n e e r s t e , d e beraadslaging over sla»
kingsaktie als strijdmiildel voor demobilisa;tie en tegen dreigende oorlog — die zich
dn vorm cn intensiteit natuurlijk moet rich
ten naar de omstandigheden en de hoogste
graad der rev. spanning — in alle betrok
ken organisaties aan do orde te stellen.
t o n t w e e d e , d e pogingen voort te zetten 0111 kontakt te zoeken met al.e arbei
ders, georganiscerden (N.V.V., Chr. en
Kath. vakvereenigingen enz.) en ongeorga
niseerden, ten einde ook deze in de be
raadslaging en de eventueele aktie te be
trekken,
toiv- derde, deze beraadslaging in zoodniïigen geest te voeren, dat de staking niet
als een vage mogelijkheid in een verre toe
komst wordt voorgesteld, maar als een nood
zakelijk middel, dat wellicht in de naaste
toekomst moet worden aangegrepen,
eD weki alle Ned. arbeiders ten sterkste
op, 0111 als protest tegen eike poging der
regeering om Nederland in den oorlog te
betrekken, en als een uiting hunner waar
achtige internationale gezindheid op 1 Mei
«00veel mogelijk don arbeid neer te leggen

Vergaderingen.
AANKONDIGINGEN

S.D.P., afd. BUSSUM, houdt Maandag i
December, half negen, een openbaro verga
dering, met dr. W. van Ravesteijn, over:
„Oorlog en Honger."

De Zaaier, afd. Oen Haag.
A.s. Maandag -1 December, 's avonds 8
jur voortzetting van den cursus van v. Au>
Istel in de Scheepersstr. 28. De spreker zal
nu in het bijzonder over de Grieksche cn
Ronneinsclio maatschappij spreken.
Entr'e
vrij!
Het bestuur.

Kleedermakers, Den Haag.
Da Kleedermflkersrver. „De Ster", afd.
Den Haag v. d. Fed. Bond in dc Kleedïngindustric, houdt Maandagavond, 8.30, in
hei gebouw v. h. Haagscb Vakcomité, Prin
sengracht 113, een openb. cursus vergade
ring. E. Bouwman spreekt over: Verplicht
lidmaatschap. Entréo en debat vrij.

Bescherming van vogels.
aan de Linnaeuakade èn werd na verbonden
Door de Nederlandscho Voreeniging tot te zijn vervoerd naar zijn ouderlijke woning,
Bescherming van Vogels, is aan de ge
meentebesturen
een
circulair©
gez.onden, ROTTERDAM.
waarin wordt verzocht hun medewerking te
De barbiers en het lichtverbod.
willen verleenen om onzen inlandsehen vo
Do afd. Ro!kr.Iwn van den Nederl. Bar
gelsoorten, vooral den kleineren daaron biers en Kappersbond hooft Donderdagavond
der, geschikte broedgelegenheid te verschaf in het Verkooplokaal een vergadering ge
fen, daar door het steeds meer in cultuur houden ter bespreking van hot lichtverbod. brengen van den bodem toch, de veiligste
-De voorzitter, do hoer A. Trapman, merk
plekjes om te nestelen, dreigen verloren te te in de eerste plaats op, dat het lichtver
gaan.
bod zich in deze stad bijzonder doet gevoe
Vooi
df
niet-holenbroeders, waaronder len, omdat hier geen wettelijke 9-uursluio.m. beliooren de: tjiftjaf, tuinffuiter, . gras- ling van de winkels beslaat. Verder, dat
musch, spotvogel wordt in de circulaire do eon kapper?salon goeö winkel, maar een
aandacht gevestigd op den aanleg van vo- werkplaats is; als zoodanig worden ze ook
gelbioschjes, welko bij de voreeniging
be beachbuwd In de wet op de persoüocle be
steld kunnen worden.
lasting.
Bij een conferentie, die spr. net dien bur
ANISTERDASül
gemeester heeft gehad, heelt hij dozen er
Slagersgezellen Amsterdam.
niet van kunnen overtuigen, dat het voor
De afd. Amsterdam van den Slagersge- de barbiers en kappers noodzakelijk is, la
Maar bovondien kwam liet N.A.S. daar
zellenbond stellen de werkgevers in liet ter dan 8 uur 's avonds gas- of electrisch
zelf met een resolutie, waarvan het vol slagersbedriji voor: Op 21 en 26 Decem
licht "te brtinden. Echter gaf de burgemeester
gende voor ons doel van belang is:
ber door de bij hen in dienst zijnde arbei den raad, zich met een adres tot den ge
dat het sterkste middel van pressie,
ders) gosnerlei arbeid te laten verrichten, meenteraad te wonden, hoewel hij niet ge
waaa-over
het
proletariaat beschikt d e
en op 25 December tot hoogstens 12 uur loofde. dat dit eenia:en invloed op het geno
werkstaking is;
's middags ta laten werken. Ook wordt men besluit zal hebben.
dat aktie tegen de mobilisatie, eventueel voorgesteld voor 31 Dec. en 1 Januari vrij
Aldus is geschied. Gevraagd wordt ver
tegen den oorlog van de zijde der gemili t« geven.
gunning van O] on te blijven tot 9 uur.
tariseerde arbeidexs slechts mogelijk is, zoo
Doodelijk ongeval.
zij i n s a m e n w e r k i n g g e s c h i e d t
Staking bij de Kon. Holl. Lloyd.
on ondersteund wordt door uitgebreide staDo IS-jarige administrateur A. L. D., in
Het dek- en machine-personeel van net
kings-aktio in de gewichtigste bedrijven
s.s. „Hollandia" van de I(on. Holl. Lloyd betrekking bij het krankzinnigengesticht te
(groot-industrie,
gemeentebedrijven,
trans
heeft vanmorgen geweigerd te monsteren. Maasoord, sprong te Poorlugaal van een
port, enz.)
in beweging zijnde stoomtram. Hij werd
Zij wenschen voor de stokers het drie- zwaar gewond opgenomen en naar Rotter
en besluit:
ten
eerste
do.
b e r a a d s l a g i n g vuren-stelsel (dat wil zeggen dat elke sto
dam gebracht. In het ziekenhuis is hij kort
óver do s t a k i n g s-a k t i e als strijd- ker dne vuren te bedienen heeft) en f. 5.— na aankouist overleden.
m i d d 0 l v o o r d c ' m o b i l i s a t i e , t e  verhooging per maand voor allemaal. De
gen dreigenden oorlog en voor staking omvat ongeveer 50 personen.
DELFZIJL.
goedkoope levensmiddelen, —
De machinale garnalen drogerij te TormunHet regeeringsorgaan „Het Volk",
dia zich in vormen on intensiteit moet rich
ten (Gr.) directeur die heer H. Leeuwe te
ten ,naar de omstandigheden en de hoogteHet
patriottisch-impexiaïist>(ch
orgaan Delfzijl, is opgeheven. Het personeel is net
g r a a d d e r r e v o l u t i o n a i r e s p a n n i n g — i n „Het Volk" wordt iu do „Tel.' als volgt do machines naar Strijcnsas, aan het Holalle
vakorganisaties aan
d e in de maling genomen:
landsch Diep ve;tinkten, om het bedrij al
0 rd o t o s t e l l e n .
Het regeerings-orgaan „Het Volk", dag daar voort te zeitten, met het drogen van
Tot zoover onzo aanhalingen.
blad voor de arbeiderspartij, heeft sinds vijf panharing.
<
VVat blijkt hieruit?
jaar
zijn lezers tegen ongelukken verze
Dat het N.A.S., aangesloten bij het Rev. kerd. Waarom is nooit iemand duidelijk ge GRONINGEN.
Soc. Komitee, en in overeenstemming en iu weest. Behalve die eene ongelukkige metse
Simulatie van activiteit.
gemeenschap met dat Komitee, zegt de pro laar in Amsterflam, is er geen proletariër
Naar aanleiding van een van verschillen
paganda voor de stakings-idee, want iete (Ka hel blad léést. Zijn abonné's bestaan
anders kan beraadslaging over de stakings uit goed gesitueerde houtkoopers, Indische de zijden bij haar ingekomen verzoek, ook
aktie in do N.A.S.-resolutie immers niet gasten, advocaten, ingenieurs, o-w.-ers, do- nog noodgedrongen dus, besloot het bestuur
iuinéo's,
effectenmakelaars, landeigenaars, dor gewesitolijke federatie „Groningen" S.D.
bekkenen, aan de orde te willen stellen.
Nu een van beiden: het N.A.S. wil dit renteniea'3 en reeders. en do risico van den A.P. do besturen van allo aMeelingen der
of het wil het niet.
arbeid is bij deze sieraden der bourgeoisie S.D.A.P., vakorganisaties on andere arbeiW i l h e t , d a n m o e t h e t n i e t a l l e e n n u zoo gering, dat het een zeldzaamheid is, detóorganisaties in de prov. Groningen uit
te Gronin
eindelijk geschieden — het had eigenlijjc als er een van hen een ongeluk krijgt. Zoo te noodigen tot een vergadering
,
allang gebeurd moeten zijn — maar dan heeft dus in vijl jaar tijds dat orgaan van gen, ten e'nda 1 de levtenamiddo eavoorzi#ning
kan er geen enkel bezwaar zijn, waar liet de „arbeiderspartij" in totaal 63 maal con „te bospieken.' Het beweerd© doel is op die
N.A.S. immers zeli aangesloten is bij het tanten neergeteld voor ean ongeluk aan eon vergadering t9 doen uifcomeu den noodtoe
Rev.
S o e . K o m i t e e , d a t h e t z e l f d e van zijn lezers overkomen. Dat is zoowat stand die onder een zeer groot deel dor be
duurte
wil, — dan kan cr, zeggen wij, geen en 17 per jaar, een om de 3 weken eu dan volking heerscht, ten gevolg# van de
;
kel Wezentijk bezwaar zijn, om itr en met was liet meestentijds nog voor éen afge- der Ievansnrddelon en andore benood gd'hoiovt
en om aandrang uit te oö'onen op de landi •
het liev .Soc. Komitee de vraag te beant hakten duim of verloren wijsvinger.
* Maar liet begint veel ernstiger te worden. regeering en plaatselijke autoriteiten om al
woorden, die Zondag gesteld wordt:
H o o b r e n g e n w i j f l e p r o p a g a n  Nu worden da ahonné's ook verzekerd te het mogelijke te doen daarin verbetering te
brengen. Helt werkelijk doel is te doen of
da voor de stakings-idee in alle gen schedelbreuken. Wat wil dat zeggon?
d o o i e n v a n o n e l a n d o n b i j a l l o Is dit een voorzorgsmaatregel, die er op men wat doet en zoodoende nietsdoen te be
1 o d-e n van onzo organisatie en wijst, dat hot revolutionair element in do mantelen.
partij eindelijk den kop opsteekt en er
daarbuiten?
HENGELO.
W ant die vraag is niet enkel en zelfs niet straks straatbetoogingen worden gehouden
De nieuwe werktijd.
voornamelijk voor de onafhankelijke vakbe waairbij do houtkoopers, do dominée's, do
De Hengelosche fabrikanten hebben den
weging ^ van belang, maar voor <te gehcele ingenieurs, da o-w'ers en de effecten-make
werktijd op da fabrieken, 4 December te
revolutionair socialistische " aktie, waarbij 't laars met gekloofde schedels huiswaarts
keeren, als zoovele slachtoffers van hun beginnen, als volgt vastgesteld*, 's Morgens
N.A.S. zich aangesloten heeft.
En als-dit zoo is, en het is zoo, dan politieka overtuiging? Zullen zij niet lan van half acht tot 12 nanj. van half é6n
mag elke bij hot Rev. Soc. Koniitee aange ger aan do panden van Cort en Posfhuma tot vijf. Op Zaterdagmiddag ook.
sloten vereeniging, dus ook het N.A.S., doen hangen en do leiders worden van honger
MENALgUAIADEEL. •
on laton wat hit zelf wil, maar liet Kfcmi- oproeren?
Vooi eiken ingeslagen schedel vergoedt
tee, du-i tezamen. moet dan ,.do verschillen
De woningnood.
de zaken", waaronder in de eerste plaats „Het Volk" f 100. Het is niet veel, het is
In de gisteren gehouden raadsvergade
bijna
te
geef
in
deze
tijden,
nu
ze
vooc
de propaganda voor de stakings-idee, bebesloten 8 werkmanswoningen te'
kooien- ei) varkenskoppen zulke buitenspo ring is
h.%11 Wen.
bouwen
en dezo voor f 125 jaarliuur be
Wil nien van de zijde van het N.A.S- of rige) prijzen vragen. Én over beschadiging schikbaar te stollen om in den woningnood
van do Bouwvak-federatie deze boven nllei van wat cr eventueel in den schedel mocht to voorzien. Een Rijksvoorschot van ƒ23.090
wordt heelemaal niet gesproken.
belangrijk0 zaak voor bet revolutionair strij zitten,
Oaarvan schijnt geen note ring le zijn. Blijk zal worden gevraagd.
dende proletariaat niet samen behandeoa,
bar./ zees incourant goed.
dan wil men ook niet samen handelen.
SCHOTEN,
Dat mpn het dan van die zijde vooruit
Centraal Bureau voor sociale
De gasfabriekkwestie.
zegge, dan weten wij wat we aan elkaar
adviezen.
Eenigo Scliotensche
raadsleden hebben
hebben.
Gisterenmiddag hield dc Ve.eeniging cen
Dun kunnen degenen die wel in deze al traal bureau voor socialo adviezen iu Park aan den burgemeester verzocht om als punt
één op de raadsagenda van Donderdag aan
lervoornaamste propaganda samen willen
zicht cea algemecne vergadering.
de orde té sle'len het beheer van de gas
handeiep, do zaak ook tezamen onder de
Het jaarverslag on de balans en winst
oogen zi n, en onder de anderen de noo- en verliesrekening werden mei a'gemecno fabriek.
De toelichting luidt: Gij zult allen wel
dige agitatie wekken.
• stemmen gcejgekeurd, evenals debegrooting iets ,ce'ioord_ hebben over het aan den bur
Malar men houao do zaak van de pro
voor het loo pende jaar.
gemeester uitgebrachte rapport der gasopnepaganda der stakings-idee' niet op met onDe periodiek aftredende bestuursleden de
niogelijko, onbelangrijke kwesties van voor heoren- n:,r. H. L. Drucker en dr. J. C. ïning aan do gasfabriek. Het is naar aanr
leiding hiervan, dat ondergoteekenden het
rang en dergelijke.
Eringaard weidc-n met algemeeno stemmen noodig achten reeds a.s. Donderdag to be
En men houde de belanghebbenden zelf, herkozen.
raadslagen over deze zaak.
dai aiin do landelijke en plaatselijke bon
Voor do financieele commissie tot het na
Naar aanleiding van hot bovenstaande kan
den, atdeelingen, komitees en personen, niet zien der boeken werden benoomd de hceren
da „Tel." mededeel en, dat bij een J.l. Zater
tegen om met ons tezamen over deze ailer- E. Gerzon en mr. G. Soret.
dag onver wacht ingesteld onderzoek naar
gewichtigste zaak van propaganda der staden
stand der kas een tekort van pl. m.
kings-aktie samen te beraadslagen.
Nagemaakte gouden tientjes.
f 600 ontdekt is. Op last van den burge
Doet men dat wel, dan stelt men naar
Door een winkeljuffrouw uit een winkel meester van Scholen ia hiervan proccs-veronze meening de organisatie, de centralisa
in de Raadhuisstraat is tlezo week
nantie, boven de revolutionaire propaganda- gifto gedaan, dat zij van iemand in plaats baal opgemaakt.
aktie, terwijl voor revolutionairen do orga- van een goud n 10 guldenstuk, _ een in
IJUflUIDEN.
nisatio alleen waarde heeft in dienst van kleurstof gedoopt halve guldenstuk in betaiTrawler
opgebracht.
deze propaganda cn aktie.
ling heeft ontvangen. Ook een wi.ikelier.iter
D« IJmuider stoomtrawler „Anna JoslMachtssproukcn als: het N.A.S. moet dit aan den Heiligenweg heeft gisterena. ond
doen, niej het Rev. Komitea; het N.A.S. oen derf-e'ijk geldstuk voor ©en 10 gulden na" is volgens een • gisteren te IJmuiden
telegrafisch
bericht door een
is onzo eenige en officieele vertegenwoor stuk ontvangen van een circa 45-jarig mans ontvangen
Duitsch oorlogsschip naar Cm haven opge
diging, en aanwijzigingen, bedekt of onbedekt, persoon.
bracht. De stoomtrawler had volgens de
van uil het hoofdkwartier aan bonden en
Nachtelijke straatroof.
rapporten een groole lading visch
aan
organisaties, om niet naJir de vergadering
van het Revolutionair Komitee te gaan, dit
Door een vrouw is aangi te gedaan, dat boord.
alles riekt zoodoende inderdaad te zeer naar van baar in den afgeloopen uaeht een handSchip in nood.
do uiterste centralisatie, die ziel» togen de taschje, waarin eenig geld, ia ontvreemd.
Gisteren is de stoomtrawler „Jolianna
revolutionairo aktio keert, dan dat wij dit In den loop van den dag is het taschje
Nieolette" naar Terschelling vertrokken op
uit N.A.S.-kringen mochten verwachten.
zonder geld aan het bureau gedeponeerd als
het bericht, dat het zusterschip „Mini" al
Wij hopen, da! na Zondag schoonschip gevonden op het ,Oudo Kerksplein.
daar geankerd lag, zonder steenkolen en
zal zijn gemaakt.
assistentie vroeg. Inmiddels is bericht ont
Schuit gezonken op 't li.
Of wij gaan allen tezamen werkelijk wer
vangen, dat de „Mini" al reeds te Ter
Gisteren is eon dekschuit van de Amslerken voor het Program van Paaschmaandamsche Ballast Maatschappij, beladen met schelling was binnengebracht.
dag van het Rev. Soc. Komitee.
Of degenen die dat wezenlijk willen, doen zoetwater, in het IJ gezonken, onder den
GEMENGDE BERICHTEN,
het met elkaar, en moeten dan maar zoo noordwal van het Oos'zanergat. Do schuit
veel revolutionairo kracht uitoefenen, dat ligt buiten het vaarwater.
Een veldwachter opgehangen.
do anderen er ook we r bij komen.
— Da veldwachter Den B. uit Nieuw-L»ekLëjk opgehaald.
Of moeten wc soms wederom wachten tot
Uit het water van do Stadhouderskade is kerland was een dezer dagen de dupe van
do noblo père Gort van der Linden met
zoo niet ergerlijke grap. Toen
opgehaald
het lijk van don werkman Vlieger, een flauwe,
z'jit imperialistische kornuiten ons door een
hij na zijn gewone route naar huis keerde,
nieuwe gewelddaad zijnerzijds, erger dan te die sedert oen paar dagen vermist werd.
werd hij plotseling overvallen door drie
voren, weer naar elkaar toej^agt?
Ongelukken.
Wij willen het eerste, maar wij vreezen
Gisteren is op de Leidschoatraat een 17het laatste, zeer tot schade van het proleta
jarig meisje, gezeton op ©en rijwiel, door
riaat.
* Peen auto aangereden, tengevolge waarvan
het rijwiel geheel defect raakte.

en dit telkenmale te herhalen bij dlreigend
oorlogsgevaar of gerucht van oorlog,
He; congres is overtuigd, dat do poging
ging uit, dat zoo de regeering hetzij we
gens gevaat voor de Ned. Koloniën, hetzij
wegens z.g. schending der neutraliteit, Ne
derland in den oorlog mocht willen betrek
ken, het do plicht der Ned. arbeidersklasse
is, om zich daartegen tot het uiterste, in
de eersta plaats door zoo uitgebreid moge
lijke stakingsaktie te verzetten.
Het Jongres is overtuigd, dat do poging
van iedere arbeidersklasse om door reohtstreeksoh massaal verzet (betooging,, staking
dienstweigering in munitlelabrieken, * kazer
nes, stellingen, loopgraven enz.) hetzij te
/trachten oen eindo te maken aan den oor
log ol zijn uitbreiding tegen te gaan, af
gezien van. den onmiddellïjken uitslag, van
hoogc waarde zou zijn Yoor do toekomst
van hel socialisme!

BUSSUM. Woensdagavond legde doS.D.
A.P'er Van de Kieft in een openb. verg.
verantwoording
af over zijn o.-rsto jaar
optreden in de Raad van Bussum. Wijnkoop
£wani voor onze partij in debat en Wees
* op dat van de Kieft principieel en prak
tisch de strijd tegen de bourgeoisie had
Y^rwaarloosd. Een kath. arbeider, zoo toond« \\ j>. aan, trad soras beter voor de ar
beiders op dan .Vaa do Kieft.

/

gemaskerde kerels. Zij stopten heon eeo
prop ia den mond on hingen hem daarin
op aan een dikken boom, even voorbij het
Elsboutsche stoomgemaal; gelukkig niet aan
den hals, want dan was do man er nief
zoa afgekomen. Een touw werd hean ondet
do armen gebonden en daar hing de man,
een paar voet van den grond te bengelen.
Hulp kwam niet opdagen, schreeuwen waa
hem niet mogelijk, en zoo hing hij den
gansclien kouden, ijzigen Novembernacht.
Stijf van kou en schrik werd hij den vol
genden
morgen uit zijn netelige positi»
verlost. Men is op hot spoor van twee der
daders.
(„Dordr. Ct.")
T>e p o l i t i e a f g e r a n s e l d . — Te
Beetsterzwaag zijn 5 personen in hechtenis,
genomen, verdacht — in complot — te
Beets ernstig gemeentepolitie te hebben mis
handeld.

Scheepstijdingen.
AMSTERDAM. 'Aangek. 1 Dec. Handelakad« 1, IJstroom, s., Konden, stkg.

Nederlandsche Stoomvaartlijnen.
Beukelsdijk, 28 Nov. te Baltimore v. Rott.
Java, n. Amst. 28 Nov. v. Vigo.
Kennen,erland, n. Buenos Ayres, 28 No\.
te Rio Janeiro.
Malang, n. Rott., 29 Nov. v. Falmouth.
Niouw
Amsterdam, n. Rotterdam, bevond
zich op 29 Nov. 12 uur 3 midft. 562 mijl
van Falmouth, draadloos via Valentia.
Noordam, n. New-York, pass. 29 Nov. Terschellingerbank.
Oranje, n. Amst., bevond zich 30 Nov. 9
uur n.m. op 58 gr. N.Br. 4 gr. 50' O..
L. Allej wel.
Pollux, 20 Nov. v. Colon n. Charleston.

Binnenlandsche Havens.
NIEUWEDIEP. Aangek. 30 Nov. Ileikinft,
Bosselaar, Hargshamn.
Vertr. 30 Nov.: Schokland, s., Blyth.
IJMUIDEN. Aangek. 1 Dec.: IJstroom, 9,
Londen; Wilhelm, s., Gefle.
Vert.
30 Nov. Ines, Johanson, Fredrikaharnn; Rijswijk, s., New-York; Eendracht
s., Londen; Stegeborg, s., Helslngborg.
1 Dec. Larenherg, s., New-York.
N. WATERWEG. Aangek. 30 Nov.: Nicolaas, s., Seaham; Dirksland, e., Newcastle; 1 Dec. Olal Kyrre, s., N.-York.
Vertr. 30 Nov.;
Mjolner, s., Stockholm;
Laura, s., Sundswall; Lupus, s.. Bergen;
Narcis, s., Port Talbot; 1 Dec. Leonora,
s., Sundswall.

Buitenlandsche Havens.
Amulet, 29 Nov. v. Harllngen t« Leith.
Brunswijk, 28 Nov. v. Rott. te N.-York.
Fólminaj 30 Nov, v. Hudikswall n. Amst.
Glasgow, 29 Nov. v. Rott. te Leith.
Noordelijk. 29l Nov. v. Rott. te Rosario.
Oostdijk, 29 Nov. v. Buenos-Ayres n. Rott
Rotterdam, 29 Nov. v. Rott. te Leith.

ADVERTENTIEN,
Heden werd geboren onze Jongen
JOHANNES.
C. P. S. PELTENBURG-Harman.
J. C. PELTENBURG.

J. R A D I U S
SCHOENMAKER,

Albert Cuypstraat 423 A'dam.
Heeren Zooien en Achterlappen f 1.80
Mans
„
„
„ extra „2.00
Dames
„ -„
„
„ 1.25
Vrouwen „
„
„ extra „ i.45
Kinderen „
„
„ naar grootte.
Buiten de stad:
met verhooging van pontkosten en
onder rembours.
Alles msi

hout gepend. - Genaaid 15 cent hoger.

Lapjes onzichtbaar.
D e s gewenscht in één dag

klaar.

„VREDE DOOR LIEFDE",
lui Bi. I, S. TEIIIt HU BEIUT.

Uitg. HOLLANDIA DRUKKERIJ,

(f 0.25).
Beoordeelingen:
^
Dordrechtsche Courant: „Een ernstig
geschrift van een ernstig man, dat ter
hand genomen en .overdacht dient U
worden."
Pniël: „Men leze dit kleine, doch
suggestieve geschrift."

GRAND THEATRE.
N.V. „TOONEEI.VEREEN1GING".

HERMAN HEYERMANS en

JAN MUSCH.

Zondag, Maandag, Dinsdag,

Aanvang: 8'U uur precies.
Einde: vóór II uur.
94ste, 95ste 9®ste,

TROPENADEL
Indisch blijspel v. Van Wermeskerken.
ZONDAGMIDDAG: 2 UUR:
GEWONE AVONDPRfJZEM.

KUJISTTA

Binnenland.
Tweede

VERSLAGEN

TRiBime.

Kamer.

In do ziiting van gisteren, Vrijdag, begon
men aan da additioa ee'e artike'en. de histo
rie 't loopt dus naar bet einde. De minis
ter zal Woensdag wraken ; Dinsdag ia er,
met het oog op 1 ei Sinterklaasfeest, geen
zitting t

Een nieuw Kamerlid.
In do vaoature-F. II. van Wiehen is tot
lid van do Tweede Kamer gekozen de heer
Jan Bomaiifi, li.-Kath.

In het Binnengasthuis word opgenomen
do 80-jarigo juff. C. do Ru, wonende in de
lste ^ooiersdwar&straat, dio op de Looiers
gracht was gevallen en daarbij haar xbtea
had gebroken.
Do 13-jarige H. v. d. Horst, wonende
Kleine Kattenburgerstraat 123, 2 étage, re.dt
gistermorgen met den veehandelaar A. \ erbree mede. Zich bevindende op den Mi Idenweg te Watergraafsmeer, sprong hij van
den melkwagen en kwam daardoor te val
len, waardoor het voor- en achterwiel van
den wagen over zijn rechterbeen ging. Hij
werd binnengedragen in liet politieposthuis i

a l s e i g e n 3 a 21d i e n z a n J a s * g e h e i m e l fe
AiMERICAU OEITISTHY. DENTAL 3FFICE

WILHELMIMXSTJIAAT 31, D£ü HAAG

BILLIJKE PH1JS. LASSJA3CSE Q&HA ITIE.
BESLIST PIJXLOD2B
Parlijr^enooien/balalen materialen prijs
I«T

%

INRICHTING

