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Bericht van de Administratie.
Daar velschillende Abonnés weigeren
cc kwitanties na betaling in ontvangst
te nemen, is het kwitantie-stelsel volkomen wa:rdelocs wat fceireft de weekabonnés. Ce looper neemt dus in 't verVolg iedere week het Abonnementsgeld in
Ontvangst bij 't bezorgen van de krant
zender kwitantie. Wij rekenen op prompte
betaling, waardoor en de loopers en de
veel last en mce;te wordt
De Adm.
bespaard.
Attentie.

Wij verzoeken dringend alles betreffende

(Het Volksblad, zooals correspondentie be-

tre fenCe de administratie, geldzendingen
ie adresseeren aan M. de Boer, v.
Ost;destraat 179 11. Men gelieve hiervan
:gcede ncta te neiren teneinde abuizen en
ivertraging te voorkomen. Het adres van
'De Tribune blijft natuurlijk Amstel 85.
M. de B.

;enz.

Vruchtbare socialistische
politiek.
Het geval-Düys in de Tweede Kamer
fs bijzonder leerzaam voor alle arbeiders,
die trachten het politieke spel, dat oaar
"met hun belangen gespeeld wordt, te begrijpen. Want voor wie niel aan het
-uiterlijke van het geval blijft hangen
een schreeuwer, die zijn demagogische
ligt hierin een duistreken thuis krijgt
delijke aanwijzing, ep wat voor wijze al-

—

—

positieve socialistische politiek mogelijk kan zijn.
. Duys stelt een verbtering van de. wet

leen e:n vruchtbare,

voer. Ue minister zegt »onaannemelijk«
en ' 'uys trekt zijn voorstel in. Dat be-

teekent dus, dat deze -.arbeiders-vertegenwoordiger* zich door den miniit;r, den
vertegenwoordiger der kapitalisten, laait
verbieden, verbeteringen voor de arbeiders voor te stellen. De minister bepaalt, wat een sociaa.l-demokraat mag
voorstellen.
Ligt dat nu enkel san de godsvrede of
an dat de S. D. A. P. zich als regeeringspartij beschouwt? Natuurlijk speelde dat een groote rol bij de laffe bereidwilligheid, dadelijk aan den minister te
gehoorzamen. Maar in de toelich-

ting van Duys bleek dit niet. Hij zei:
als door mijn verbetering de heele wet in
gevaar gebracht wordt, zijn wij nog ver-

—

leringen mag voorstellen, die de heele wet de leden van de familie
heeft het zooin gevaar brengen; dat de kapitalisten ver- waar de moeite waard geacht een hoofd,
tegenwoordigers uitmaken, wat de arbei- artikel in zijn deftig, orgaan te wijden
dersvertegenwoordigers m "jen voorstellen. aan ons Paaschcongres.
Hieruit blijkt wel, dat de heele grondVan de hoogie zijner professorale waargedachte van de » positieve arbeid« verkeerd digheid en bezield met heel de welwillendmoet zijn. Het verkeerde zit in de mee- heid, die den ernsügen officieelen geleerde
ning, dat onder het kapitalissiert,
al is hij ook nog wat jong
me de arbeidersklasse kan wanneer de houten hoek, alias de kathemeeregeeren.
der, wordt bestegen, verheft hij waarMen maakt hen wijs, dat zij
na- schuwend de stem en sluit zich aan bij
tuurlijk door hun afgevaardigden hun Volk en lelegra&f. die al in zoovele tooninvloed op de wetgeving kunnen uitoefe- aarden hebben gezegd : Weet gij can
nen; maar als deze atgevaardigdeft mee- niet, wat gij doet, onbezonnenen. die
gaan regeeren, blijkt telkens, dat ze voor daar de leus hebt aangeheven van Deée bourgeoisie regeeren en alleen mogen mobilisatie 't
Be;eekent aie leus, indien ze doorgedoen, wat deze permitteert.
voerd
zou worden, niet, dat ons land
Ondier het kapitalisme zijn de arbeiders weerloos
aan de gruwelen van den Oorknechten, slaven; zij hebben te gehoorzaworden prijsgegeven ?
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Dus nooit iets in het belang der arbeiQuichotle.
ders? loch wel, somtijds. Als het werkNu Don Quichotle, de onpractische,
bcest in verzet komt, als het zich gromidealistische ridder van vergane
maar
mend opricht, Omdat het juk te zwaar
idealen, die grootsche schepping van een
wordt r— dan voelen de meesters de
werelddichter, daar wenscht het nette pronoodzakelijkheid, het een brok toe te wer- fessorlje
terecht geen verwantschap mee.
pen. Dan komt er een hervorming, die
Maar
de
professor wenscht ook niet
een kleinigheid verbetert
een hervor- van de familie
te zijn van 'Jrncho Paniu liet belang der arbeiders, maar
den auditeren, practischen, plattecha',
die de bourgeo sic invoert in haar eigen grondschen
en bekrompen schildknaap van
belang, voor haar geruststelling, om haar
groeten
den
vizionair. Sancho Pancha,
heerschappij te sluiten. Inderdaad : als
van wien hij-zelf in een volgend artikelde arbeiders, onbewust, Onwetend, all.en tje
een woordje aanhaalt, het woordje
maar tegen hun ellende even in verzet
zijn meester : »lk ben slimmer dan
aan
komend, zich door die hervorming weer LU

—

——

—

—

—

—

laten sussen en in de oude onverschilligheid terugzinken, dan is de heerschappij
der bourgeoisie vaster dan ooit.
Maar zij -kunnen ook anders: blijven
strijden, hun eischen verder laten hooren,
aantoonen hoe onbeteekenend de verbetering is vergeleken met hun ellende oan
zal hun strijd de bourgeoisie tot nieuwe
koncessies dwingen. Hebben zij afgevaardigden in parlementen of andere lichamen, dan hebben die hetzelfde te doen:
altijd kritiEeeren, eisciian stellen, s'irijd
voeren. Niet hun voorstellen intrekken
als een heele wet daardoor in gevaar
komt; de bourgeoisie beslist toch, of er
hervorming komt en welke; hoe teller
strijd tegen haar, hoe meer kans, dat zij
iets wezenlijks doet. Alleen door str ij d
z ij n verbeteringen af te d w inge n. Als de arbeiders meenen, mee te
kunnen regeeren en zelf te moeten zorgen dat de voorstellen aangenomen worden, komen ze bedrogen uit. Al die zoogenaamde positieve arbeid stuit a! Op het
feit, dat de bourgeo sic regeert, en dus
beslist, wat er hervormd zal worden.Het
eenige wat de arbeiders kunnen, is door
een druk van bene-Jen de
bourgeoisie to,t verbeteringen geneigd te maken. Als de
bourgeoisie bang wordt, weet zij o zoo
best, waar de schoen wringt. Wij zien
dan ook telkens, als een onverwachte
machtsontplooiing van de arbeiders er een
beelje schrik inbrengt, een neiging optreden, wat. te verbeteren en tegemoet te komen. Gaan de arbeiders dan aan positieve nrbeid doen. clan gaat die schrik er
weer uit en komen de schijnhervormin-

—

der van huis; be;er een half ei dan een
leege dep. Deze reden om zijn voorstel
in te irekken, hacl net zoo gegolden als
de 'S. LX Af"P. oppositiepartij was geweest en er geen godsvrede bestaan had.
Precies dezelfde gedachiengang is dan
vroeger ook al voorgekomen; van het
oogenblik af, dat de S. L). A. P. voor
een jarr of 10 de doorslag gaf in het
parlement hoort men telkens dezelfde redeneering.
Maar js deze redeneering eigenlijk niet
volkomen juist? Er is inderdaad niets tegen in e brengen, wanneer men zich
steil, zooals de S. D. A. P. reeds lang
deed, op het standpunt van de »positiefjpolitieke arbeid* ?
Er is in alle socialistische partijen sinds
vele jaren fel
gestreden over die »posi■tieve politiek*. Wanneer de sociaal-demokrater., zoo zeggen oe aanhangers van
die politiek, in de p'rlemente'n gezonden
worden door -de arbeiders, om hun belangen daar te verdedigen, dan verwachter deze p^sü'eve arbeid; dan zim ze niet gen.
Het is dus juist omgekeerd -als de retevreden, als hun afgevaardigden maar
dat
formisten
meenen; en zoo wordt hét beis
protesteeren en tegenstemmen

.

—

negatief, afbrekend werk ; dan moeien die
afgevaardigden zorgen, dat ze wat meebrengen voor de arbeiders : hervormingen, verbeteringen. En dan is 't niet
kritiseeren,
genoeg,
te
maar men
moet zelf voorsteden ; en dan niet
enkel' ais reclame, maar zorgen, dat het
aangenomen' wordt. Vet is het verschil
tusschen die zoogenaamde revolutionairen
en ons, mannen van de praktische arbeid,
dat zij alleen aan de agitatie denken, een
groote mme! opzetten vol frases, terwijl
wij praktisch we^ verrichten, door met
andere hervormingisgezinden samen wat
tot stand 'ie brengend
Zco spraken de rèrormisteit. Hier zien
wij de proef op de som. Want van dit
Standpunt uit 'kunnen zelfs de meest opree! te reformisten moeilijk anders hande'men op zulke
ïen, ctan Duys deed. Gsaid« u'l. dan is inderdaad
het gevolg: dat men een gevangene van
de regeering wordt; dat men geen verbe-

—

Slimmer dan wij, de voorstanders van
Demobilisatie, is de «nette professor zeker naar eigen meening.
En zoo geeft hij ook waarschuwend

de stem aan :
Ne pest is intret vigila;
d.i. : Waakt, opdat de pesi van de cor.
logsturie niet over ons land komt,, en
waakt, dat de pest van een werkelijk verzet tegen het militarisme niet binnentreedt.

* * *

Slimmer dan wij, de voorstanders van
demobilisatie, denkt de professor te zijn.
En toch is hij niet anders dan Sancho
Pancha, een bekrompen en dom burggertje.
Of is er iets dommsrs dan nu nog
werkelijk le denken, net als Het Volk
voorgeeft te doen
dat het de mobilisatie zou " geweest zijn en nog is die de
krijgsfurie uit ons land heeft " gehouden ?
is het niet het toppunt van stommiteit,
om zooals het professortje doet, nu nog
maar steeds de positie van ons landje te
midden van de oorlogvoerende Mogendheden le vergelijken met die van den goeden Don bij de galeiboeven en politieagenten? Dat de eisch van demobilisatie
ook onder de voorstanders ervan nog
wel eens tot ietwat verwarring aanleiding
heelt gegeven, is een feit.
Niet allen, die op het Congres aanwezig waren, kwamen overeen, wat betreft
de motiveering ervan.
Wij hopen nog gelegenheid ie hebben,
in een volgend artikeltje 't een en ander
van onzen kant erover te zeggen.

.

—

Maar zoo dom,~ zooals Sancho Pancha.
gelijk de nette en veelzijdige professor uit
het edele geslacht der Hameis, neen, werkelijk, zoo redeneert er onder de voorgrijpelijk, waarom hun »posilieve« poli- standers van diverse pluimage der mobitiek zoo ' tot onvruchtbare demagogie en lisatie-leuze niet één.
v. K.
hansworsierii moest afdalen. Wat zij verachtelijk negatief, onvruchtbaar kritiseeren, afbreken, protesteeren, agitatie noemen, dat is de eenige manier, waarop socialisten in naam van de aiheïders
Index-cijfers.
kunnen optreden. Alles wat de massa's
lot strijd opwekt, voorlicht, verzamelt en
tot aktie voert, dwingl de bourgeoisie tot
Onder index-cijfers verstaat men gerekoncessies. Om tot verfcie'eriugen te ko- gelde opgaven, welke aangeven de algemen is deze z.g. negatieve aktie, de eeni- meene prijsbewegingen op de wereldmarkt
ge werkelijk vruchtbare socialistische poof de stijging of daling van het levens*
litiek.
A. P.
onderhoud: Men heeft er verschillende

De Duurte.

sooiien van, die rtijna alie verschillend
zijn ingericht en dus niet gemakkelijk met
elkaar kunnen worden vergeleken.' 't" CenNe pestis intret vigila. traal
Bureau voor de Statistiek geeft 't
gemiddelde
van de prijzen in den kleinDe heer Professor Mr. J. A. van Hahandel
van
29 verbruiksartikelen. Calwer
nog
een professor en den illus.
mel, met
steeds
de [Duitsene cijiers berekend
Eeden,
geelt
redacteur
van
teeen Freederik van
cic Oude Groene Amsterdammer, veelzij- naar de wekelijksche kosten yan onderdig en welwillend als hij is
gelijk al houd van een Duitsch soldaat. De En-
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gelsche Board of lrade geelt de gemid-

delde kleinhandelsprijzen van 23 artikelen.
De meest irekende zijn echter die van
de Engelsche Economist. Deze ;__in echter
gebaseerd op de groothandelprijzen van
22 handelsartikelen. Ze" geven dus de stijging van 't levensonderhoud niet in denzelfden vorm aan. loch verschillen de
eindcijlers nooit in belangrijke mate met
die van de vorige groep. .
De index-cijfers zijn alzoo de officieele
bevestiging van toenemende duurte in deze
tijden en als zoodanig ook voor ons van
waarde. We zullen ze in 't vervolg elke
maand meedcelen en geven dit als toelichting vocraf.
Allereerst zullen we 't overzicht geven
van de index-cijfers gedurende de-geheele
oorlogsperiode volgens de- Economist:
Basis (gemiddeld)
1901—5
Einde Juli 1914
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
" Dec.
lan. 1915
Febr.
Mrt.
April

100.0
116.6
122.6
126.4
124.2
125.5
127.3
136.5
142.3
150.2
151.2

dat- ik niemand, ook niet uw meester,
pijn on ziekte toewensch) :
„Politiek is een kunst!" Ja, eenkunßt:
het volk in bedwang te houden.
Maar, de arbeiders hebben recht op
voorlichting.
Ook voor deze sdie maal is en zal uv
poging ijdel zijn.
Een arbeiderspartij,
dia haar idealen verkwanseld heeft aan ©en
burgelijke regeering, is niet beter waan?'
dan hedrogen te worden f
Een massa, die gelooft, dat zij op 70-jarigen leeftijd door den Minister met
deftijo zekerheid toegezegd, en door de
haeren met applaus begroet, pensioen krijgen van zooveel centen, en daarvoor haar
levensbeginsel verpatst, is niet beter waard
dan belogen te worden.
Voor do sde maal Wordt de anti-honger
on duurte komedie van de S. D. A. P.
opgevoerd...
De 2o Kamer-voiorzitter Schaper, de beroemde wetlnouder, in den oertijd. Fatwan
Marxist Wibaut, en de wereldberoemde
Jan, de eerlijke Jan van
zullen
ds hoofdrollen vervullen.
Do nikt- en teoken-koelies zullen voor
de mise-en-soèoe zorgen!
X.

—

Einde Mei 1915 151.2
147.7
Juni
149.1
Juli
149.8
Aug.
151.6
Sept.
Oct.
153.2
Nov.
159.1
Dec.
165.1
Je ware actie!
Jan. 191G174.5
Febr.
182.2 **) Do hoer ilenri Polak, de verzadigd*
Mrt.
182.4 bourgeois-vaßleider, moet van revolutionair*,
In '„Economisch Siatistische Berichten" actio niemendal hebben, wou maar liever
als ze er niet waf
vinden we ook een vergelijkende staat van dat ze er niet was, enbeginnen.
Im-het jonghij
zou
or
niet
mee
de cijfers van ons land, Engeland en
„V
van den A.N.
sta
nr.
van
liet
Duitschland, die zoo veel mogelijk op D.B. schimpt hij wat op wat er in de laatdezelfde basis zijn bewerkt.
sts dagen gedaan wordt om het proletariaat
Ze volgt hieronder:
in beweging to brengen tegen den oorlog
in dpr
en togen den honger. ]
Engel. Dtiitschl.
Nederl.
(C.B.
(Board
v.d.
DATA.
/Calv ert
alwcr'
Statistiek ot Trade)
litio van buil
100
100
100
dia actie niet, volgens de:.en sociaal-paJuli 1914
triot; ca natuurlijk is er niets van te hoAug.-Dec. 1914
104
113
104,6
pen
noch te vreezen. De wfure actie, <He
IQIS
117,6
Jan.
109
118
wordt gevoerd door W-ra en zijn S.D.A.P.
Febr.
110
122
124.4
on zijn N.V.V.
Mrt. „
114
124
131,4
demonstreeren tegen oorlog en hon117
124
April "
136,7 gerNeen, dat
is geen actie naar den smaak
„
Mei
120
126
145,2 van deze heeren.
123
Inschrijven op oorlogsleeuiingcai, de kas
Juni „
132
148.7
125
Juli
132
151.5 van den vakbond, gevormd uit afgeperste
Aug.
„
zwav« contributie, kwispelstaartead komen
124
134
155.7
ledigen
124
aan de voeten van den oorlogsmiSept.
135
158,0
nistem
is je ware actie.
— dat
Nov.
141
155,2
125
naar huis
lichtingen
Ala
er
„
Oct.
123
140
167.2 kunnen gaan. dan de militairen
van je vakbond,
leden
Dec.
127
144
157.3 dia daaronder zijn, bedreigen, dat ze geer
130
Jan. 1916
147
werkloozen- noch eenigo andere uitkeering
„
f-ebr.
lil
148
krijgen en zo zoo door den bonger ln de
Ziehier, lezer, de officieele bevestiging kazerne terugdrijven
dat ls je walt
van de ellende der arbieidersklasise. Alle actie.
Als er leden van je vakbond wegens
veroveringen ■ der vakvereenigingen in hun
anti-militaristische
propaganda
strijd tegen 't patronaat in- de laatste ja- wonden (ot gevangenisstraf, danveroordeeló
die straf
ren inzake loonsverhooging wegen niet verzwaren door d« werkloozenuitkeerlng go
op tegen dit verl'es. Een stijging van de durenda -den straftijd in ie houden, dat i«
prijzen voor levensonderhoud met 31 % ja ware actie.
sinds den oorlog beteekent 'ti zelfde als
Gemeen» zaak maken met de bourgeoisie.
een loonsvermindering van 31 % sinds oni da oorlogswerkloozen te vetrnedcren tof
den oorlog beteekent 'tzelfde als een bodeielden en de bourgeoisie zelf nog over.
loonsvcrm'ndering van 31 % bij gelijkge- treffen in ijver om die bedeelden te becontroleeren. te bespionoeren en aan te brenbleven prijzen. En dit terwijl onze kapidat is je ware actie.
gen
talisten enorme winsten maken.
In da Eerste Kamer in bouxgeoisictoOfl
Deze cijfers, kameraden in de vakbewe- smalend spreken ovetr da arbeiders, de ergging zijn niet slechts cijfers van ellende, st:} vijanden van het proletariaat laf naai
dat is je ware actie.
maar voor den klassebewusten arbeider, don mond praten
Alle leven in je organisatie verlammen,
cijfers die aansporen tot strijd.
C.
aan uitspraken van referendums morrelen,
de democratie aldus verkrachten, uit gekwetste ijdsclheld legen alles in je zin doordrijven, toch aanblijven tegen alle votums
van wantuouwen in, dat is je ware artie.
Zekar, met zoon staat van dienst ln nauwelijks een jaar tijd hel» je wel het reetit
In het gewone volksleven zou men al- om voor de arbeiders te verschijnen en ze
dus redeneeren : „Hoor eens, beste kerel, aan hef lachen to maken over de dwaze potoen je die eerste maal beloofde, iets voor gingen van een coalitie!je van buitenissigmij te doen, geloofde ik; toen je do tweede heden, die iets ,zoo buitenlssiga in zijn
keer plechtig beweerde, lete te zullen, doen, hoofd haalt als demonstraties tegen oorlog
vertrouwde Ik je ; toen je de dorde keer on honger!
opnieuw uitlogde, iets te /rullen doen, twijfelde ik; toep je de vierde keter weer
mijn vertrouwen vroeg, was ik re?ds aftroepen
keorig on wantrouwde ik je ; maan- nu je Hoe kwamen de Russische
te Marseille.
mot je schijnheilig politiek tronie voor de
vijfde, keer weer gaat oongresltcerai en
Uit Christiania wordt aan de »Vossiadtressecren, na een drie-mans-or<atie> nu sche Zeitung geseind: Naar van goed<=
walg ik van je politieke philisterlj".
wordt, zijn de
Zoo zou een rechtgeaard Nederlandsch ingelichte zijde vernomen
gelande Russische troepen
arbeider tegen de S. D. A. P.söhe kliek in Marseille
niet over Wladiwostok, maar over. Narmoeten spreken.
vik in' Noord-Noorwegen gekomen. Hun
De lste maal in Augustus 1011 j
de 2de maal in Arnhem April 1015 ;
aanul moet 2000 bedragen. Zij waren
achtereenvolgens mei troepen van 200 tot
tic 3de maal in Rotterdam 1915 ;
de 4de maal in Amslesöfam ;
400 man van Rusland naar "Narvik gekode sde maal nu weer in Amsterdam ;
om, naar gemeld werd, als werklieen nog altijd stijgen de prijzen der le- menbij öeti aanleg oeir Kolabaan gs
den
vensmiddelen en huurprjjzeft van de woninbruikt te worden. Deze vermomde spoofr
gen der arbeiders !
Het demonstratie' congres van de revo- wegarbeiders werden dan van Noorwegen:
lutionaire arbeiders in Nederland is voor natuurlijk buiten weten der Noorsche
ons oen hoopvol „begin" geweest ; voor overheden, door Engelsche vaartuigen om
li c n een niidig-spijtige tegenvaller...
schotland heen naar Frankrijk gebracW
Wij begrijpen de heeren beroepSjioll- Onder weg werden zij voorzien van
tici— er moet iets gedaan worden, want Engeland vervaardigd*
Russische unifoé-,
die schapen mogen niet al te veel de ontmen.
gevoelen.
aarding, die bij hen doorwerkt,
Het woord is van uw Meester (hij kome
hersteld terug
cSe goden alleen wetea,
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Volkomen in de lijn!

de Dunaburgsche slijkplassen
maar in
het verschrikkelüke feit, dat al die lieden
vechten mei de tn hun koppen en hun
sinds aren was het z.g. Kegeeringsbezig,
s cinlistiie reeds
den 1 Meidag zcnuwgesicl doorgedrongen waan, mi
een
tot
offlciüelen met den bour- ze vechten voor een heilig doel, voor hun
geOis-öiaehthebtöerS be-zegenden feestdag vaderland.
Lieden, die misschien, ja bijna 48 of
'e verlagen.
Want de groole revolutionaire beteeke- enkele uren meer voor 1 Augustus 1914
nis van dezen dag verlagen, ontzielen is met denzelfden hartstocht „Die Sozialisten
het a:s men hem op één lijn stelt met een marsch" of
L'lnternationale" enz. zonkoningsverjaardag o de goden' weten met gen, en nu, met evenveel hartstocht
weiken, onzin meer. Die deze Onteieling „DeutschlanG, üeutschland ueber alles1'
>ii 'le praktijk had willen zien had silechts uitblfren.
Het doet ens denken aan de paradeei.
kijkje 'in enkele Hejgische steden
(.óöf Jen oorlog moeien nemen. In geen haristcclit van Mr. P. J. van het Apenaikel opzicht verschilden de Mei-vierin- pakje in de IJsciub-meeting en zijn woorgen d?ar van den ofticiee'en bourgeois- den van enkele etmalen 'later : dat de
van de wettelijk geregelde 8-urendag ren
rommel.
Als daar het kenmerk van de .groote nationale gedachte de politieke geschillen
gedachte, d:e de Fransche mijnwerker Ea- overheerschen.
Het blijkt dus een historische ongerech.
vig n e in he; Parijsche Congres van
tigheid
te zijn, aan Koning Willem II
teiieWe, werd en wordt i
euvel
duiden, dat deze in 48 uren
te
>de arbeiders van alle 1. len ep één dag
pchiiek,.
klec-dij wisse,
van
saam fe brengen, in hun e'gen ov/
Dat schijn, een eigenschap van de pogen. om daar internationaal bun eischen
te d en hoeren aan de regelingen--, c'an litieke demagogie van het individu zoois het inderdaad waar
e bezadig- wel ars van de wi 11 oo z e massa te rijn.
'De Duitschers hebber ons veel geleerd
de, pracfiscl.e en wijz
TOOwej positie» als negatief.
tieé-t voelende leidslieden var de moderNegatief nu, f n dezen wereldellende ,
ne vakbonden zeiden (waaronder ce groowel dit : dat men met theorie alleen,
en
te senator Henri Polak een voornaal
klink:
deze nog zoo en al is deze nog
me rol vervulde):
>Voor zulk een doei m_rg zoo lijn-geconstrueerd, niets doet, als
het groote citer niet worden de w i 1 om met de daad deze ;!_corie
■e verwezenlijken, er niet in 1e e 11. Een
gevraagd.*
wil zonde.- ' riehtffloer kan dwalen en
verdwalen ; een tl.ee.rie zondier wil,
'Ulk een uitvoering van een fcidt tot hei droevigst beeld
dat ons ctè
karikatuur var. h,
doe! Duitsche arbeiders hetlben gegeven.
'emaakte beweging is inderdaad geen
l.'e Eranschen hadden „de wil" maar
froot offer waard.
geen richtsnoer, geep. compas ; de DuitAls ge eerst een karikatuur van __et sche s hadden het compas, maar geen
doel maakt en dit verspotfe beeld als wil.
he i deel voorstelt, dan zal de bespo.teArbeiders, brengt nieuw leven overal
lijkheid en de nutteloosheid van hei of- weer ; ziet naar de feiten, die het kapi"er reeds van zelf opvallen. Een oü
talisme brengt en steeds weer opnieuw
stemppartij; een gezellige bijeenkomst, in zal brengen.
versierde zaaltjes als zingende vogeD.es
Zeker, hierin had de groote marktsloten, en een, op z'n best, door de schreeuvver van de moreel en politiek gerookte overheid toegestane optccnl bankroeteerde tweede Internationale,
Laret klinkende woorden (die daarom miel Huysmans, gelijk : „het kapitalisme
ilechts woorden zijn, omdat de willocswel, dat de Internationale ge<
ïeid er achter steékr om ze. als <
zal opleven." Maar wij veepen
Jen het eischen, in daden om te zet- eraan te e : „Als deze Internationale weer
dat is ge°n le Mei-manite
,en)
in de nationalistische en sociaal-imperiafoo
als door het Parijsche noch door listische banen zal trekken als waarin gij.
let Brusselsche congres, noch door dat nagemaakte diplomaat, ze wilt brengen,
van /.urich, Londen enz. zijn ceciceld , dan moge liever de heele arbeidersklasse
of genoemd.
in het moordend locd verstikt worden."
In de res luie van Brussel '1891 hee
Dan blijft haar nieuw beelrog; nieuwe
het:
valsche schijn en leuze bespaart.
eerste Meidag is een
; ,D e
Een nieuwe Internationale in het teegemeen
sch appel ij ke feestdag ken van de slrijdvaardigheid van een
der arbeiders van alle lanKarl Liebknecht,
den, waarop de arbeiders de
i.en nieuwe internationale in het teegemeenschappelijkheid hun- ken der Italiaansche, Russische, Servische
ner eischen en hunne solida- en Enge'sche onverzoenlijken,
riteit moeten bevestigen.
Een nieuwe Internationale in het tee
Natuurlijk was het volkomen begrijpe- ken, waarin de
werkeiijk-strijdvanidige
lijk en overeenkomstig den algemeenen Ma r x stond : met de 'fransche
stand der economische en politieke ver- wil, de Lngelsche practische
houdingen, dat men toen in den eisch 7. i n en Duitsche kennis,
als
van den wettelijk geregelden 8-urendag een harmonische eenheid. Dat is het deel en
hoogst revolutionaire eisch zag. Ofschoon streven van de arbeiderski; -se ; dat is
oc* nu ïfog voor de arbeidersklasse een het, wat de samenwerkende revolutionaire
niet door bede 1 a r ij, noch door koop socialisten ook ep 1
1916 hebben
voor een looncontract en onder woorden gebrar'Mei
t.
gr oep-bevoordeelende leerMoge dan deze eerste Mei de bezegelingregeling (zooals die der dia- ling zijn van ons verbond tegen
het kamaar
mantbewerkers) verkregen,
dooT
en tegen al zijn handlangers,
sme
strijd der arbeiders afgeperste alge- de n;i
ïche rtvi's v?n het verburmeene, dus wettelijke S-urendag een re- gerlijkte deel der sociaal-democratie involutionaire beteekenis hebben zc<u.
chrs..
X.
■
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—

—
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Het zingen van een hymne op de
verbroedering, de solidar teit van de arbeiders, zcu thans, na deze gruwelijke
ineenstorting van de iweede Int. Soc.
Dem
Organisatie niets dan een opgeschroefde huichelarij zijn.
Wij zien de bittere waarheid ! Wij beliegen haer niet voor de massa, omdat
wij de massa nie'. exploiteeen willen ten
ba*e van valsche politiek en oel^fte-phraZegt
den.

aan de massa de waarheid !
zou kunnen wor

t wat i s en wat

Dat is steeds de politieke waardigheid
geweest, d e de werkejt.k si.üdende en
denkende socialisten geleerd hébben.
En het ergste wat is, is niet, dat tegenover elkaar staan d; Eransehen. de
Belgen en Engelschen tegen Duitschers
en Oostenrijkers, van den Yser tot aan

FEUILLETON

DE ELLENDIGEN
door VICTOR HUGO.
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Inspecteur Javert, zei<_?_ Jean VaH»».-»,,
sta mij een ding tee P
Wat ? vroeg Javert ruw.
Laat mij een oogenblik in mijn woning terugkeeren. Dan ku*. ge varder met
mij doen, wat ge wilt.
JavWrt bleef eenige oogenblikken zwijgend, de kin die}) in den kraag van zrfa
jas gedoken, toen liet hij het voorraamp>a
neder, en riep :
Koetsier, rue de l*Hon_n_e Arme, nom-

—

<nf_r

7.

...van

XI.

den

vas...

Onderwee spraken zij gean woord moer.
Wat wilae Jean Valjean ? Voltooien wat
hij beionnen had. Cosette waarschuwen,
haa» zoggen, waar Mariua was, haar mis«eMet een ot andere nuttige inlichting gelaatste beschikven; zoo Mj kon, zekere
kingen nemen. Wat hem betrof, wat hem
persoonlijk aanging, dat alles was hem
onverschillig; hij was door Javetrt gegrepen m verzette zich er niet tegen ; eon
arrrrr d»n hij zou, hl zulk een toestand,
het lcu*\ dnt Thénardie* hflni
bad gegeven, gedacht hebben en aao oe

Algemeene Werkstaking!
Van een vrouw, aan de vrouwen.
(Ingezonden.)
Als ik 't woord „staking" lees of hoor,
dan brengt dat direct bij mij do volgende
ito naar voren: Daar zijn tenminste
eenige arbeiders, die hebben ingezien, dat zo moeten strijden en offeren voor
een beter hestaan. Dat ze dat betere beslaan willen hebben, al moeten ze daarvoor honger lijden.
Dan komt ook de goxlaohte bij mij op,
die stakers vechten daar niet alleen
voor, zij offeTen niet alleen, want naast
hen staan hun vrouwen, de huismoeders,
dia o leren, die voelen on begrijpen op d&t
oogenblik ook die strijd, 't Is dan ook
hun strijd waar ze voor lijden.
Aar hen zal 't ook liggen, of die strijd
gewonnen wordt, of do stakers het tot 't
laats, toe kunnen houden.
é

spijien van het eerste cachot, waarin hij
knr.'e.i zou, maar sinds hij den bisschop
had ontmoet, bestond bij Jean Valjean tegen
eiken aanslag, ware ze ook tegen hemzelvon, een diepe, godsdienstige aarzeling.
Do zelfmoord, dit geheimzinnige feit tegen
hel " onbekende, die, in zekere mate den dood
der ziel kan bevatten, was voor Jean Valjean onmogelijk.
Bi; den ingang der straat de rHo.nmoArtai hield het rijtuig stil, wijl deze straat
te nauw was voor het doorrijden van rijtuigen. Javert en Jean Valjean stegen nit.
Do koetsier deed mijnheer de inspecteur
diowioodig opmerken, dat het trijp van zijni
rijtuig geheel met het bloed van ó*en vermoorden man en het slijk van den " moordenaar bezoedeld was. Dit althans had hij
begrepen. Hij voegde ar bij, dat hem een
Bcl_adev(jrg!oo,ding toekwam. En terzelfder
tijd, zijn zakboekje te voorschijn halende,
verzocht, hij mijnheer eten inspecteur zoo
nood te zijn een klein bewi^je hiervan te
schrijven.
Javert stiet het zakboekje, SaX de koetsier hem toehield, weg, Keggstnde :
Hoevoel moet ge hebben, uw wachten
en rit ar onder begrepen ?
Het is kwart over zevenen, antwoordde de koetsier, en mijn trijp was splinternieuw. Tachtig franco, nrijmhjeer «te inspec-

TRIBUNE.

Want als naast den staker ren ttouw
staat, dio hem niet medéhelpt, die niet mede
aanspoort tot 't volhouden van dien strijd,
die den strijd niet begrijpt, die niet met
hem do zorgen, de gevolgen von dien strijd
wil deelen, zal de strijd in veel gevallen
mislukken.
Maar slaat naast hem de vrouw, die ten
volle den strijd begrijpt, de sociaUste, die
de zorgen wil dragen, dus als 't ware direct deel neomt in dien strijd, al duurt die
nog zoo lang, dan nullen ze samen de overwinning behalen.
Nu in dezen tijd het -Rev. Soc. Comité
den eisch van massale werkstaking zoo
sterk mogelijk naar voren brengt, moeten
ook wij, vrouwen, dezen eisch zoo sterk
mogelijk ondersteunen.
Want 't grootste gedeelte van de stakenden zullen" mannen zijn, maar naast den
man moet de vrouw staan.
Maar dan moeten wij vrouwen dien eisch
ook onder de oogen durven zien, en de
voiïi waarde van dit machtige of wel
machtigste
strijdmiddel leeren begrfjjpen.
Dk,»__ is nu nog tijd voor. Gebruikt dien
tijd zoo goed mogelijk, zoodat ge klaar zijt
als dvs tijd daar is.
Wat wil dal zesgen: algemeene werkstaking? Dit: dat op een 'gegeven moment
alle arbeidere den arbeid nei=>rl<-fr<ïen, 't
verkeer stilstaat, er niets geproil'
wordt,
in dezen tij dook geen
oorlogsmateriaal.
Dan zullen wij. bet arbeidende volk, het
proletariaat, aan de bezittende klasse, bet
kapitalisme. laten zien wat we zijn, en
dat wij in geen geval oorlog willen en
wij zullen hen leeren, rekening te houden
niet onze eischen.
"Ta vrouwen, nogmaals, wij moeien dit
strijdmiddel goed onder de oogen zien. De
vrouw, do huismoeder zal in de eerste
plaats de gevolgen van de werkstaking
voelen. Zij moet zorgen zoo sterk mogelijk
in dit deel van den strijd naast en mei
den man te vechten, legen den oorlog en
den honger.
Als er uit dien strijd ellende voortkomt,
moet zij dozen leeren dragen. Wij moeien
leeren, ons, ter wille van 't socialisme, op
te offeren voor onze zaak, de zaak voor
liet proletariaat.
oorlog, in 't belang van 't kapitagevoerd, eis<_h. wel millioonen arbeiders op. brengt bonger en ellende over
vrouwen en kinderen uit de arbeidersklasse.
Welnu vrouwen, als dan op een gegeven
moment,
een algemeene werkstaking uw krachten eischt, staat dan vast
aanoengesloten naast den man," Weet en
begrijpt dan, wat 't machtigste wapen, de
alg.
ing is. Strijdt dan mede.
Om dat te weten, om deze zaak goed
onder de oogen te zien, moet go zooveel
mogelijk onze vergaderingen bezoeken, onze
krant*»" lezen. Nu al mede strijden, door
de ïonstrnties laten zien aan 't kapitalisme, wat het van ons vrouwen te wachten
heeft.
Aan 't werk dus, vrouwen, tegen den
oorlog, voor 't socialisme.
Een arbeidster,

Officieel Geweld.
De Haagsche Rev. meibetooging
uit elkaar geranseld
door politie-rekels.
De Mei-betooging der rev. socialisten in
den Haag is op de meest ruwe wijze uit
elkaar geranseld, zooals dat in den Haag
trouwen, gewoonte is. Do stoet was nog
slechts enkele oogenblikken op weg, toen
zonder eenige provokatie van de zijde der
bctoogere, een aantal „groote dikke mannen met oranjelinten om en met gummietokken bewapend", zich plotseling op de
eorwto rijen der betoogers stortte, tusschen
hen doordrong, willekeurige personen bectpakto en mishandeldie, en er op die wijze
in sHo_.de, do kop van den sloet van het
gros der betoog! rs af te snijden. Dit spelletje werd een paar keer herhaald, tot de
stoet aanzienlijk verminderd en uit het hart
der stad weggedrongen was. Toen liet men
wat nog overbleef, ongehinderd trekken
door do arbeiders-wijken.
Mevrouw Tr. Kruijt—Hogcrzeil, die in
haar provincieplaatsje minder op de hoogte
is van tio fijne zeden der residentie, metndo dat die zich wild op do betoogers werpen lo
oranje-mannen" al dan niet beschonken leden van een of andere patriottische
veneoniging waren, en wilde aan de kalmtoekijkende politie-agentcn vragen
of dat
maar mocht dat de menschen er zoo op lossloegen"! Zij keek vreemd op, toen zij
hoorde, dat het rechercheurs waren, wier
maatschappelijke functie is
de orde te bewaren"
en hot oranjelint om hun borst
het teeken „dat zij het reoht hadden oro
to slaan".
Inderdaad een merkwaardig symbool, dat

.

—

Zij gingen de straat in, die ate gfcwoonlijß eenzaam was.
Javert volgde Jean Valjean. Z_j kwamen
aan het huls no. 7.
Jean Valjear_ klopte aan. De deur opende zich.
Goed, zeide Javert. Ga binnen.
Mot oen zonderlinge uitdrukking, en alsof
het hem inspanning kostte, voegde hij
er bij :
Iïc wacht hier..
Jean Valjean aanschouwde Javert. Deze
wijzs van handelen van Javert was weinig
volgens zijn gewoonte. Het kon Jean Valjean evenwel niet zeer verrassen, dat Javerf nu een soort van trots vertrouwen fa
hem stelde, het vertrouwen van de kat, die
aan de muis een vrijheid zoo lang als
haar poot vergunt, te meer wijl Jean Valjean thans bereid was zich over te geven
en tot een einde te komen. ITrj stiet de
deur oj>en, trad het huis binnen, riep
to» den portier, die te bed lag en vanuit
zijn bed aan het deurkoord had getrokken : Ik ben het, en hij ging de trap op.
Op de eerste verdieping bleef hij staan.
Alle lijdenswegen hebben hun rustpunt. Het
venster- van het portaal, een schuifraam,
was open- Gelijk fa vele oude huiden ontving do tre-p het licht van de straat door
een venster, dat er op nltkwam. De straatlantaarn, daar juist tegenover, wierp eenig
teur.
zijn
tdt
zak
napoleon»
ep d» treden, hetgeen *n opzettelijke
Mdht
Javert nam vier
Verlichting uitwon.
en liet d«n huurkoetsier gaan.
Jean Valjean, hetxfl om lacht te echppJean Valjean meende, dat he* Javejt'e
bedoeling was hem te voet naar den wacht- pen, betrij werktuiglijk, eag uit het venster
post des Blancß-Manteaux te ▼ooren, w en boog «lch o»v*r dé straat, die kort wa*
naar dien dV_p *"*_vcs, welke fa de na- on van het eene tot het nndetre einde door
de lantaarn Tetllcht weid.
bijheid rijo,

—
—

—
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oranjolint, dat het recht geeft om" gewelddadig op te treden. Het symbool van het georganiseerde geweld, dat de moderne staat is.
De
Haagsche revolutionaire arbeiders
hebben nog niet den innertijken samenhang,
d« kracht en vastheid verworven, waardoor het georganiseerde geweld deT Haagecho politin moet en kan \vo_-den weerstaan.
Kr was geen voldoende leiding, geen-voldoendo samenhang onder de betotogers. Was
die er geweest, zij hadden een ondoordringbaron muur gevormd, waaróp het politiegeweld wara afgestuit.

Meer leiding, -meer samenhang, meer
vastheid van wil, meer onwrikbaarheid, zal
noodig zijn, willen de rev. Haagsche arbeiders in de opkomende beweging tegen dtea
honger en tegen den oorlog datgene veroveren en behouden, wat dezo beweging
niet missen kan en daarom veroveren
moet: het recht voor de ma.-wa, zich vrij en
ongehinderd' als massa op " straat te bewegen, door haar drommen, haar leuzen en
Bederen to werken .ils de magneet, diode
onverschilligen en onbewusten tot zich trekt.
H. R. 11.
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De lersche opstand Aan het Weslfront Griekenland en de geallieerden
De spanning tusschen Duitschland en de Ver. Stater;
De val van

Koet-el-Amara.

Laatste Oorlogsnieuws.
De Franschen namen een Duitsche loopgraaf ten Z.-O. van het fort Douaumont.
De s.s. Rochesier City en Rio Branco
zijn gezonken. Volgens een diraadloos bericht van de Batavier IV was het Zweedsche s.s. hridland van de Relief for Be_gium zinkende.
Een voorstel van de scc.-dem. Arbeitsgemeinschaft ter bescherming van de vrijgeiu van spreken werd in de begrootingscommjssie van den Rijksdag verworpen.

Rusland en Engeland zouden na, goedgeslaagde besprekingen met Perzië, aan
dit land financieele hulp verschaffenIn Mesopotamië werden Britsche en
lurksebe zieken en gewonden uitgewisseld.

Volg?ns het Duitsche en het Oostenrijksctit legerbeiicht is op het Oostelirken het Balkanoorlogsterrein niets gebeurd.

Aari de (jol£ van Riga had gisteren
luchtactie plaais.

een levendige

Een grensgeschil opgelost.
Uit Bern wordt gemelei: _Je Duitscue
Regeering heelt door middel van naren
gezant Ereiherr von Romberg den Bondsraad geheel bevredigende mededelingen
gedaan, aangaande de uitbreiding ver
grensstrook langs de Zwitsersche grens,
in welke vliegtochten verboden zijn. De
Bondsraad heeft daarvan in bijzondere
zitting kennis genomen en beschouwt
daarmede het geval als uit den weg geruimd.
De lersche opstand.

-

Engelsehen (foor een groot oflensiet zullen trachten, de slad Lens in handen te
krijgen. De Duitsche loopgraven zijn clan
ook overvol met soldalen. Zeer ..doeltref.
femf' werken de vele Engelsche patrouilles die thans gewapend met handgranaten worden uitgezonden en veel verderf
in de overvolle loopgraven aanrichten.Deze aanvallen gesehec.en meestal bij verrassing en als de Du'tschers na de ontploffing der handgranaten let een intanterieacne overgaan, hebben de patrouilles meestal reeds tijd genree gehad in
de Britsene stellingen terug \e keeren.
belangrijke artes worden binnenkort
op dit front tegemoet gezien.

Griekenland en de geallieerden.
De . qurestie van liet transport der Ser-

vische treepen van Korfce naar Saloniki
door ürieksch grondgebied is thans, naat
de correspondenten der bladen te Athent
melden, in een stadium getreden waarvar
de consequenties niet kunnen voorden
voorzien. De meest tegenstrijdige geruchten doen de ronde, terwijl volgens som.
migen de Grieksche Fcgeering zich to»
een aceoord zou laten vinden, wordt var
andere zijde wederom beweerd dat dt
Grieksche Règeering caiegcrisch weigert het
doortrekken toe le staan, hoewel Frankrijk en Engeland al het mogelijke zouden hebben gedaan om cc 1 oplossing te
vinden waarbij de Servische troepen den
spoorweg naar Saloniki zouden bereiken
zonder door den Riraeus of aoor Athene te trekken. Men gevoelt hier zeer
gced, dat de posiUe van de Grieksche
Kegeenng te: het doortrekken der Servische troepen als een vijandelijke handeling te beschouwen die den Bulgaarsche
en Duitseh-Oostenrijksche troepen het volste recht zouden schenken in Macedonië
naar goedvinden op te treden. Doch men
doet eveneens uitkomen, dat de militaire
doe'einden van de Entente het transport

Alle opstanddingen-commandb's te Dublin hebben zich volgens officieel tericht overgegeven. De stad is thans volkomen veilig. De opstandelingen in de van het Servische leger naar Saloniki ablandelijke *» districten beginnen zich ook soluut nocdig maken. Grie(ken2ar)tl zou
over te geven.
dus een wijzere politiek volgen door zich
Het was bij de overgave der opstan- niet te onbuigzaam te toonen, daar an>
delingen te Dublin een dramatisch
ders de onverbiddelijke oetrlogsnoodzaak
neel, toen zij uit het brandende postkan- de Eniente tot stappen zou kunnen urif
toor werden verdreven. De troepen, die ven, die ernsige gevolgen met zien mede toegangen van Sackvillestreet bezet de zouden sleepen.
hielden staakten het vuren toen de leiders der opstandelingen met de witte vlag
De val van Koet-el-Amara.
naöereten en een wapenstilstand vroegen.
Daarna werd de onvoorwaardelijke overDe l.okal-Anzeiger verneemt uit Kort
gave geteekend door Pearse, den z.g. slantinopel, dat Koet-el-Amara 145 dagen
president van het voorlcopige republi- ingesleten is geweest, waarbij de Engelkeinsche bewind, die alle 'betvelihebtoers schen ïn verschillende gevechten in de
der opstandelingen beval de wapens neer omslreken groote verliezen hadden gelete leggen. Afschriften van de overgave den. All en in de maanden Maart en
zijn in het geheele land aangeplakt.
April verloren de Engelschen meer dan1
De arbe! dersafgevaardigde Thomas heeft 20.000 man. Een merkwaardig toeval id
in een groote vergadering van spoor- het, dat de Engelschen het vorig jaar ier.
wegpersoneel te Northampton den ler- zelfder tijd aan de Dardanellen verslagen
schen opsfand als vuig verraao afge- werden én wel een dag voor het feest
keurd en verklaard dat het spoorwegper- van de troonbestijging. De groote oversoneel niet zou trachten politieke voor- winning van Koet-el-Amara was de oag
deden te slaan uit een dergelijk treur- na het feest van de troonbestijging.
spel.
De
Ikdam" verklaart, dat de overwinning van Koel-el-Amara overigene
ie Kcnstantinopel reeds- eenige dagen ge.
Aan het Westelijk front.
werd verwacht. Zaterdag, toen men
Volgens ber enten van het front ;tn leden
vlaggen,
de
die ter eere van de troon»,
Noord-frankrijk is de artillerie-actie albestijging
den Sultan uitgestoken wadaar in de laatste dagen wederom zeer ren, had van
binnengehaald,
kwam bericht,
levendig geworden, liet vuur der Engel- dat Koet-el-Amara gevallen en de Engel,
schen had des te meer succes, daar de sche bezetting gevangen genomen was.Dt
Duitsetters weaer groote troepenmassa's,
stad werd daarop opnieuw in vlaggenvooral in de omgeving van Lens, heb- 'tooi gesloken en geïllumineerd.
ben geconcentreerd. Volgens het zeggen
van gevangenen vreezen zij n.l. dat üe
Jean Valjean duizelde van verbazing ;
er was niemand meer.
Javort was weggegaan.

XII.
De Grootvader.
Basque en de portier hadden Marius, die
steeds bewegingsloos op de canapé lag,
waarop men hem terstond bij de aankomst
gelegd had, de kamer binnengedragen. De
geneesheer, die men geroepen had, was gekomen. Tante GïllenoTmnnd was opgestaan.
Zij ging verschrikt heen en weder, de
handen wilingend en tot niets fa staat dan
te zeggen :
Is het Gode mogelijk I Zij voegde er
nu en dan bij: Alles zal met bloed bemoret worden ! Toen de eerste ontsteltenis
voorbij was, on een soort van wijsgerige
helderheid fa haar gedachten ontstond,
deed zij zulke blijken door den uitroep :
Zoo moest het eindigen ! maar rij ging
zooverre nlet van te zeggen : Ik heb het
wel gezegd! zooals in dergelijke getallen
gebruikelijk ls.
Op la_st van dien geneesheer was een bed
naast dte canapé gelegd. De geneeßheer onderzocht Marlus, en na zich overtuigd te
hebben, dat de pole nog klopte, dat de
wonden op de borst nlet diep waren en
het bloed om *e lippen uit dan neus kwaan
Het hij hem plat op het bod liggen, zonder
oorkussen, het hoofd zetts nog lets lager
dan het Hdhaam, de horst bloot, tenefade
4e ademhaling gemakkelijker te ' maken.
Toen mejuffrouw GlUenorinand oag, tot

—

men Marius ontkleedde, verwijderde zij irlck
Zij ging in haar kamer haar rozenkran.

blddeu.
De borst was inwendig niet gedleerd; een
geweerkogel, die op de portefeuille wal
afgestuit, had langs de ribben een groote,
maar niet diepe wonde veroorzaakt, die dufi
niet gevaarlijk was. De lange marsch in
het onderaardsche gewelf had het gebroken sleutelheen geheel ontwricht, hetgeen
een ernstige beleediging vormde. De armen
waren vol sabelhouwen. Geen enkele wondo
misvormde het gelaat ; het hoofd wae echter als gekerfd. Van welken aaTd waren
deze hoofdwonden? Bepaalden zij zich entkei tot de huid ? Hadden -Tij zidb ook aan
den scheöel medegedeeld ? Dit wist men
nog nlet te zeggen. Het was een ernstig
verschijnsel, dat zij de bewusteloosheid hadden veroorzaakt; uit dergelijke bewusteloosheid ontwaakt men niet altijd. Boven<Hen
had het bloedverlies dien lijder uitgeputVan 't middel af wae 't ondorlijf door dt
barrioade beso_hermd geworden.
Basqua cm Nlcolette scheurden linnen e&
maakten windsels gereed ; Nioolette. naaHe
ze samen, Basque toWc ze op. Er Wal
geen pluksel, de geneesheer had voorloopig
het bloed met watten gestolpt. Naast he*
bed brandden drie waskaarsen op een t».
fel, waarop de heelkundige instramnntett
lagen uitgespreid. De geneesheer wiesrh het
gezicht en het haar van Marius met koud
water. In 'n oogenblik was een volle emmer rood. Do portier lichtte bii met een kaar*
in de han#
'(Wordt vervolg.l?

OE

DE OORLOG.
De Roemeensche graanoogst naar
Engeland.

Het Roemeensche syndicaat van meelfa*.
Wikanten heeft het- aanbod van het tnpelsche bureau tot aankoop van meel, dat
Voor den uitvoer beschikbaar is, geschat
jop ongeveer 10,000 wagons, aangenomen.
£en Oostenrijksch-Duitsch consortium nad
Uien voorraad voor lurkije en Bulgarije
(willen aankoopen. Het gelukken van het
Engelsdie bod is van groote öeteekenis,
jdaar lurkije volslagen verstoken is van
imeel en geen enkele hoeveelheMi Koe-

fcneensch meel
zijn

minst,

op
naar Ocsfjentrijk-lHongarije,

dè eerste vier maanden,

pitiitschianQ, lurkije of Bulgarije uitgeVoerd zal kunnen worden. Zoo heeft ingeland oen neelen oogst ven een heel
land zijn tegenstander voor- den neus wegr
gekocht.

Mei, Bloedmaand.
Er was een tijd,. dat men Mei
„bloeimaand" noemde, 't was vóór den
oorlog en 't lijkt een eeuw geleden.
Het was in „normale tijden" toen bij
„rustige" ontwikkeling van industrie en
handel, het proletariaat kalm en rustig
werd uitgemergeld, ondervoed, ten prooi
gegeven aan kommer en ziekte, fabrieksellende, fabrieksbranden, mijnontploffingen,
enz., enz. Dat waren de gewone" tijden. Dat was de „goede" oude tijd waar
't proletariaat der oorlogvoerende landen
op 't oogenblik hartelijk naar terug verlangt, zooals dte Joden naar het beloofde
land.
Bijna 2 jaar duurt de oorlog, en in
dien tijd zijn meer proletaaiérs dcor 't,
kapitalisme vermoord dan in „normale"
tijden in tientallen van jaren.
Terwijl in „normale" tijden het proletariaat al zoo goed als niets gewaar
wordt van het Moeien, van het herleven der Natuur, geldt het woord „bloeimaand" nu voor het proletariaat jn de
loopgraven alleen als bloeimaand in de

In den Balkan,
informaties van Italiaansche
♦liegers hebben de Oostenrijkers in de
weken groote verbeteringen aange- beteekenis welke een Amsterdamsche straatcht aan de wegen naar Durazzo.waar jongen geelt aan 't woord bloeien. M'n
jongen als hü bij
levens nieuwe stukken zware artillerie zijn neus bloeit, zegt
Volgens

tes.e

zoon

TRIBUNE.
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gerlijk'e maatschappij hebben meegekregen
moeten we verre van ons werpen.
Onze vrijheid moet beteekenen: hulp
ter bevrijding van anderen.
Als wij ons geestelijk vrij gevoelen en
meaehjüen hebben met de onverschillige
massa van jeugdige loonslaven, laten wij
dan onze heilige plicht doen, dat ls:
zorgen dat ook onze mede-proletaren geestelijk vrij worden.
Gij zult ondervinden dat het leven dan
pas waarde voor U krijgt wanneer net
waarde voor uw klasse krijgt.
Klasseliefüe mcej; en zal u vervullen Klassesolidariteit, klasse:eenheidsgevoel moet zich
van u meester maken.
Dan pas zult gij begrijpen wat de 1Meidag beteekent. Gij móet zeit als jonge
strijders de bloem zijn van het proletariaat. En als gij zorgt voor verhonderd.en verduizendvoudiging van uw aantal,
als gij zorgt voor een bloeiende bond
van jeugdige strijders, dan kunt ge ook
verzekerd zijn van de vruchten voor uw
klasse. Gij jonge alrbeiders, prolelariërs
der toekomst, gij zijt de verlossers der
toekomst, de redders der menschheid. Gij,
kunt en moet er voor zorgen, dat de
blced-Mei van nu.indien niet d e laaisle,
dan toch één der lanlste is.
De bloedmaand moet worden vervangen
door een werkelijke blceimaand voor natuur èn menschheid. „ten vrije bloeiende

(aangekomen. Eveneens werd geobserveerd een vechtpartij „een neusiebloed" heeft opfcfat de Oostenrijksche voorhoedenMennieuwe geïoopen. Dat is het bloeien wat millioever- nen proletariërs in deze bloeimaand zulVersterkingen hebben gekregen.
Wacht dan ook dat de-Oostenrijkers bin- len gadeslaan en meemaken en daarom menschheid."
Daarvoor te leven en te strijden met
nenkort zullen trachten verder tegen Va. noemen wij Mei 1916 „bloedmaand," zooals ook Mei 1915 was,
volle energie achten wij de eenige plicht
tona op te rukken.
Met het bloed der proletaren worden van maatschappelijke waarde, en daaraan

de velden gedrenkt waar de bourgeoisie ook wijden we ons de eerste Mei.
Amerika en Duitschland.
foigens den »Berliner Lokal Anzëger« de massaas heen voert. En waarom?
v. A.
ïijn de beraadslagingen over de naar
«' * "
'Amerika te zenden nota nog niet afgeziöoals
vanzelf
wo|pc_en,
joopen. Zij
Ja „waarom" zeggen de meeste men"spreekt, met het oog op het gewicht van schen die van de oorlogsredenen niets
de le nemen besluiten met al' den ernst weten.
De S. D. A. P. te Amsterdam.
gehoucen, die hare beteekenis en de waarWij revolutionair-Bocialistein wij weten
De Meimeetings en dito optocht van de
digheid van het Rijk eischen. Onder oeze het wel, en mij hebben het ook herhaalS. D. A. P. to Amsterdam onderscheidden
omstandigheden zou het antwooru aan delijk verteld. Zoowel gedurende alsvöör zich in niets van die van andere jaren,
president Wilson eerst in den loop aer den oorlog. Wij wisten dat de oorlog liet waren de gewone Meifeestjes, met optreden van allerlei specialiteiten, een doodvojgende week bekencT kunnen worden. onvermijdelijk was. Wij kenden dat kagewone
vermakelijkheid
van
niet
thans
goed
dus
reecis
doet
Men
pitalisme. Zoowel in de Tribune als in krachtig publieke
on
voor revofors^ch
voorspellingen te doen, hoe de inhoud de Nieuwe Tijd is door kenners der maat lutionaire eischen was bctoogen
ditmaal nog minder
ban het Duitsche antwoord zijn zal.
schappij aangetoond, waar of de* ontwik- sprake dan anders. Het opschrift: „Wég
Duitschland
Over het antwoord van
keling van het kapitalisme heen veerde. met oorlog en militarisme", dat in den opaan de Vereenigde Staten meldt de »Köl- En ook in de Jonge Socialist word het tocht werd meegedragen, deed dan ook wel
n'sche Volkszeifung*, dat de beslissing aangetoond, en zal het verder aangetoond wat vreemd aan.
Hoo komen dezo eerste klas palriotten,
nog niet gevallen is. Zij zal ook niet zoo worden. Wij zeggen in dit artikel alleen
mei komen, wat het Duitsche antwoord in 't kort: „Het bloed der prolelaren warmo vaderlanders en naar de grcn"enzal de beslissing niét brengen, maar de wordt vergoten om de winst te redden, snellers in 's hemelsnaam aa.n zulke leuzen! Zeker bij ongeluk in do drukte dtooreindbeslissing hangt af van Wiljson en die
gevaar kwam.
in
geglipt, aan 't wakend oog van de op».ijn antwoord op de Du'tsche Nota.
den arbeid der beDe
van
opbrengst
schriïteneenisor ontsnapt?
"Men is in het hoofdkwartier tot over- zitloozen stelt de bezitters in staat om te
's Avonds burgorlijk-arlistieko en vooral
eenslemming gekomen, over cte groote lijMeimeetings in een dlrietil za(Jcht-lolligo
te
leven
in
weelde
baden.
en zich
Slechts len,
hen van het Duitsche antwoord op de een heel gering gedeelte wordt dOor
kom, hoe hooien die kerels
waar
de
b|eslissing
het woord voeerden.
hangt
De
ook
allemaal...
nota.
Amerikaansche
proletarièrs zelf verbruikt om hun ellenhiervan af, of Wilson de nieuwe Duit- dig bestaan voort ie sleepen. In den oorARNHEM.
sche voorstellen als voldoende zal aan- log gaat het erom welke bezitters van
Mei-oomité,
Het
Rev.
1
een
beslaande nit Tt.
con- het proletarièrs leed zullen profiteeren m
nemen dan wel tot eiken prijs
P., V. S. V. en enkele synV.,
S.
S.
D.
oorlog
wil
uitlokken.
flikt en een
„normale" tijden. De Duitschers of de dicalistisolio vakvereenigingen, belegden gisEngelschen. De Kussen of de Oostenrij- teravond in het Centraal-gebouw eene openEngelsche furie.
kers. De Amerikanen of de Japanners, bare vergadering, waarin als sprekers opPijnlijke verhalen worden gedaan van enz., enz.
traden mej. Jeanne Scheffer, van Amsterden dood van kinderen bij de opstand te
En niet alleen om de arbeidsopbrengst dam, en A. Martinus, van den Haag, met
van van het proletariaat van Duitschland of het onderworp: „Internationale VerbroedeDub in Vele vielen als
eu Demobilisatie".
de schutters. Een groote speelgoedwinkel Engeland, Rusland, Oostenrijk, enz, maar ring
De
eerste spreekster, mej. Joanne S< 1> Igeplunderd
1. Kinom de voortbrengst van de arbteiclersklasse tor,
in Sackville Street werd
voor do Arnhenieohc arbeidorr? een oner
binnen
en
vulden
het
geheele
deren stroomden
der
wereld gaat het.
bekende, besprak in geestdriftige ljewoorHet gaat om de meerwaarde van het, gen do gevolgen van den oorlog eindigend
gebouw. Toen werd het huis ln brand
met een vurig pleidooi voor de internatiogestoken. De weg langs de trappen was wereldproletariaat.
afgesneden. De kinderen sprongen uit de
Het gaat om de winst die wordt voort- nale eenheid en demobilisatie, alsmede een
opwekking voor het vormen van
ramen, lien vielen er te pletter.
gebracht door de loonslaven van Neder- krachtige
jeugdorganisaties.
land als van Ned. Indië, van DuitschUok de uiteenzetting van den tweeden
land
van Oost-Afrika. Van Engeland spreker
werd met veel aandacht gevolgd.
Treub naijverig op Kuyper. als als Engelsch-Indië,
van
Zuid-Afrika, enz. Het waa voor de revolutionaire idee een
Laat zich ook interviewen.
Wij allen te storen van Oost tot West, goode avond. De veerkoop van onze lecVolgens berichten uit Boedapest heeft van Noord tot Zuid wij zijn allen de tuur was uitstekend.
de correspondent in Den Haag van het Koelies die voortgezweept worden terwille
aarsche blad »A Nap* een onder- van het Kapitaal. Of wij honderd of twee
DEN HAAG.
S.D.P., R.S.V. en de Bond van Chrishoud gehad met oud-minister Treub. Vol- honderd gulden per maand verdienen als
gens dezen correspondent zei minister handelsbediende of een paar stuivers per ten-Socialisten hielden Maandagavond een
ireub 0.a.: volgens mijne opinie zal diag als een Kaf ter of Maleiër; ten opzichte uitstekend geslaagde Meimeeting, die deer
Holland tot het einde van den oorlog in van het groote alles beheerschende vraag- meer dan 200 persenen bezoch. was.
zijn neutraliteit volharden, zoolang geen stuk zijn we allen gelijk, en voor de Coltcif, de eerste spreker, s:hetste in een
mogencttneden-groep ons tot den oorlog kapitalisten ook. We zijn allen Kaffers, helder betoog, hoe onder vroegere uitbuidwingt. Volgens mijn beoordeeling van Koelies en slaven van het kapitaal. Wij tingsvormen altijd het geloof aan bovenoorlogstoestand zullen beslissende gevech- bezitloozen van de geheele wereld, wij aardsche verlossing cic massa heelt geten eerst op het einde van de lente en in allen te samen brengen het kapitaal en de troost hoe echter het kapitalisme, da! dit
geloof vernietigd heeft in de massa het,
den zomer plaats vinden. Ik geloof, dat winst voortbewustzijn
uin het Kapitaal te diehen leven en
en den wil, en in de maatschapbij het sluiten van den vrede in het westen geen bijzondere veranderingen zullen zwoegen wij in normale tijden. En o m pij de voorwaarden schept, dat zij zich
intreclcn. Duitschland zal België en het het Kapitaal te dienen bloeden en sterven zelf verlost. H. Roland Holst hield een
harer klaire -overtuigende speeches, er den
bezette gedeelte van frankrijk voor de wij in oorlogstijden. Hoelang nog?
weggenomen koloniën teruggegeven. Minadruk op leggende, dat van Ons niet
* " "
nog
nster lreub zeide
verbaasd te zijn
Zoolang als het proletariaat blijft dul- enkel woorden maar vooral daden worreusachtige
de
militaire
den verwacht. Mevr. Kmijt-Hogerzeil beover
en economi- den.
sche macht van de centrale mogendheden
Zoolang als de arbeiders nog geestelijk spratc daarna dienstweigering en massastaking als vilingen van de persoonlijke
Ue pncierz^bootooriog houdt hij voor de slaven zijn van de bourgeoisie.
volkomen gerechtvaardigd, doch de DuitZoolang als de kerk nog millioenen wil en overtuiging, die de ales öeheerschers mogen geen neutrale schepen in menschen weet voor te liegen dat een al- schend'e voorwaarde is, om het proletagevaar brengen.
machtig God de standen heelt geschapen riaat zijn taak (e doen volbrengen. Na
en dat men niet mag opstaan tegen het afloop vereenigde zich de vergadering met
De strijd om Eng. bunkerkelen.
de pl.m. 1000 bezoekers van de Meivergezag.
Het stoomschip „Waal" van de naam l.
Zoolang als de arbeiders zich door li- gadering der onafh. vakbeweging, oie in
vennootschap Houtvaart te Rotterdam, beralen en schijnsocialisten laten wijsma- hetzelfde gebouw plaats had en trok men
bevracht van Cardiff naar Bizerta en be- ken dat het vaderland verdedigd moet de straat op. Met ruw geweld verhinderde de poütre, dat pl.m 1500 betoogers
stemd om na lcss'ng aldaar op te stoo- worden en dat mobilisatie noodig is.
men naar Sfax, om een lading fosfaat
Zoolang ais de jonge arbeiders nog ge- de binnenstad intrOKken, maar zij heeft
de
Amst.
Amsterdam,
voor
heel
aan deze schijnheilige machtigen niet kunnen beleden, dat de betooging
te laden voor
herhaalde
'osfaatfabriek, ligt, naar de N. Rott, ten prooi zijn en door de^ andere
door haaT aangerand, tot
arbei- een gced malen
einde werd gebracht/
tt.' medeelf, sinds tweeden Paaschdag te ders ten prooi gelaten worden.
\vij kunnen met voldoening op deze
relïff. waar het wordt opgehouden door
Zoolang zal ook de ellende duren!
weigering
geslaagde
der
tngfclsehe
cic
demonsraties terugzien.
autoriteiten
Ais wij de ellende weg willen hebben,
om permiss;e te verleencn, bunkerkolen, als wij de mensch willen laten leven
als
GRONINGEN.
ive'ke reeds gekocht waren, aan boord mensch. Als we de menschheid.
willen
't Gezamenlijke Mei-feest van de revoluvan genoemd stoomschip te laden. R^eze redden. Als we de macht der bezitters
tionaire arbeidersorganisaties is he-t gepermissie wordt alleen verleend öp voor- willen fnuiken.
's Morgens was er een k'mderfeest
■
waarde, dat het stoomschip op zijn terugDan moeien wij het 'bezit aanvallen voor ruim 400 kinderen. Een CO-tal arbeite's lading naar Engeland zal vervoeren; door slaking en massa-opstand, dan moe- ders en vrouwen hielden een rondwandeverlangd wordt, dat de afgesloten charter ten wij zorgen, dat er
massadienstweige- ling door de stad, voornamelijk ter oolpornaar Nederland geannuleerd zal worden ring komt, en massaverzet,
kortom "de tago van lectuur. Do lectuur ging vlot "van
Ue Amst. Superfosfaatfabriek, v/elke de revolutionaire
de band 1; alles werd verkocht. Wij veropstand van het proleta- ko.Hiten
o.a. een 50-tal Tribunes, 's' Midfosfaat voor haar bedrijf zeer noodig riaat.
dags
was
er
flink bezochte, vergadeheeft, staat
natuurlijk op, dat de boot
Jonge arbeiders, daar kunnen wij hard ring, waar erVane.-jnWijfie
en Bouwman het
Ams
erdam laadt, en de hnsfeische aan meewerken. Met den moed der jeugd, woord voerden',
veer
's Avonds was er een
ering slaat "er evenzeer op, dat de en
de geestdrift, der jeugd moet gij pro. druk bezochte feestelijke, vergadering, waai
Noot naar Engeland zal laden.
paganda maken voor ons mooie beginsel. Bouwman een feestrede hield. Do Mei-dag
Jongens en meisjes, allen te zamen kunt braicht ons 6 nieuwe Tribune-abonné's en
Nekkramp.
gij meehelpen cm uw achteflijke makkers, 1 lid.
Het militaire kamp Waatsdorp is. na. «en uw mede-prole aren te redden van de
De middag-vergadering van P.D.A.P. en
Be.la_.le van 3 weken, vanwege do nek- geestelijke
P.B. was zoo slecht bezocht, dat een beketenen der bourgeoisie, van zoeker ons meldde, dat het baast de moeite
kramp tezijn gesloten, Zaterdagmiddag weder
kerk en reformisme.
niet loonde, de 'vergadering te laten dooTgeopend. Zondag heeft zich weder een geWij mogen niet zelfzuchtig zijn, deze
de grenadiers.
onder
val voorgedaan
Thant ta voorloopig ©on barak afgesloten. ondeugd welke we als erfenis der hur-
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Ravesteijn sprak, ('oor een 150 pt
HAARLEM.
1 Mei. liet Rev. Mei-Comité hield een
vergadering in die" groote zaa_ van ..dt ker groeier kunnen zijn :
Vereeniging",
waar Ds. Rchi rmerhorn,
een vurig en scherp betoog tegen het de P. G. om
mïlitairisme hield. Ken klein zangkoor
Militaiien werden
:. Ons
zong verdienstelijk.
koor, onder pg.
ing, kweet
van zijn taak, ook d.
;
De S. D. A. P. vergaderde in le.
,B>rongebonw". na een optocht deor de van Van Ees en het vioolspel van 01*.
stad. Spreker was A. IL Gerhard. Er «as vin- hadden veel 'succes. Colportag<
van do „Tribune" ontbraken, w
pret en men zong
de Internationale*',
vas.
maar liet klonk valsoh en onecht.
HILVERSUM.
Door het Revoïuttonair 1 Mei-cbmité
weaxl 's avonds in Hotel Jans oeno vergadering belegd, waar N'ijman voor de anarchisten en Schmid en Vader voor de S.D.P.
spraken. Xijman sprak over de eiecben van
de Kev. socialisten en Schmid over de
beteekenis van den len Mei en hoe de
strijd door de Rev. socialisten gevoerd mot t
worden. Do derde spreker, Vader, achtte
het onnoodig, nu de beteekenis en* het karakter van den lon Mei reed», duidelijk
was uiteengezet door de vorige sprekers,
hieraan nog wat toe te voegen, maar wekto do aanwezigen op, de straat op te gaan
en voor on__e eischen te dirnion
Deze optocht werd evenwel spoedig door
da politie niteen gejaagd.
Op do vergadering werd nbg een toonorlstukje opgevoerd genaamd I-Mei, van de
hand van Heijsrmans, tcrwi.il eenige leden
van do zangver. „Strijd en Zang" met
eenige zangnu.mmers tot het welslagen der
feestelijke bijeenkomst bftdro<
Da vergadering was goed bezocht en de

_

geci-l

uitstekend

's Middags werd* * eene bijeenkomst in
„D« Earéeboom" belegd, die bezocüit werd
door ongeveer
tachtig belangstellenden,

*

_

S.D.A.P.-ere.
Behalve eene redevoering van den heer

L. A. Wagenfeld, werdon er eenige
liedjes gedeclameerd door den heer Hamel.
De sprekei- de/ ter vergadering liet zich
o.m. ala volgt uit over den si rijd der Rev.
Socia!i
„Onze revolutionaire vrienden Wiinkoop
en Henriëtte Roland Holst gaan nu hand
aan hand mot Domtela te^on de S.D.A.P.
Onza eischen noemde deze heer belachelijk,
ook stelde hij het voor alsof wij voor
geheele Uitvoerverboden zijn. o«eiigens
was zijn redevoering erg Anti-revohiiioO-.

ROTTERDAM.
Met ___ei-kinderfee_3t door öe vrouwroverag „Uns i.elang" georganiseerd,' is
goed van stapel geloopen en be- _"
iir hebben circa 110 kinderen aan i
nomen. liet was een lust hen te
i en
giebelen, en vooral toen he
Driebuis achter het sch
Zo heliben genoten de kleine-, dj!
men aan de gezichten zien, d "
lag er op. Er werden enkele vi
g en een paar li<
de kinderen, ook de kleine Lan
gastte zijn lotgenootjes op enkel'
zijn harmonica. Er was vee! verf:
ring voor de klein'
aena verslinden, dit werd met
hieltje, dat hun werd aangelbodem
uil een kop.'e en bakje mede naar Ir
wij hopen dat bi
noiutm,
ken van het kopje steeds de
aan dezen das bij hen in
gen blijven. Een woord van da'
dia .modegeholpen B
van dezen dag.
Kn nu een woord aan de vrouwe
zijn fouten gemaakt, laten wij dit er: enncn, maar wie werkt kan fouten n
laten wij onze fouten onder de
zien en one vast voornemen bij een volgende geladenheid die te zullen
dan bouwen wij ons zelf op, laten wij om
niet storen aan de praatjes van ai
dan komen wij waar wij w-^zen moeten.
Kil nu vrouwen die zich tot heden nof
niet hebben opgegeven als lid, doet dit dl
reet, en zij die zich alreeds hebben laten
schrappen om deze of gene reden, geven
zich weet spoedig op bij de sepre.
Mej. M. Waltman, Pupillenetraat
wij in deze stad een flinke VTOuwenvereeniging krijgen. Dus vrouwen op vour onze
vrouwcn-vereeniging „Ons Belang".
Mej. A. v. PUTTEN, 2<

naif.

Hij de sluiting constateerde de voorzitter
dat da vergadering goed g&slaagd was en
verklaard» met vreugde, dat bij den Hilveraonvschen ' Bestuujrdersbcmd thans 1150
loden waTen aangestoten en bij do S.D.A.P.
25(1 leden.
Wij vinden het echter kent oei. er. end voor
dia beweging, dat er van die massa leden
sleohts 80 aanwezig waren op de vergade-

ring.

ZWOLLE.

Hier wrrd het. Mei-feef.t

door de Vr.'de.ide Dageraad. Int. Ant.
Mil. Vereeniging, Sce. Dem. Partii, Rev.
Soc. Vereen., Vrije Soe. Vereen, en Pond
van ('hr. Soc. gezamenlijk gevierd. Voor
ciroa <iü menschen spraken Sterringa en
Doornbosch, over Demobilisatie en I.
lionalc Solidariteit. We verkocht" flink
wat Tribunes en brochure».

i:iging

Do optocht des avonds hebben wij hier
ook wel eens grooter gezien. Er waren
bij die gelegenheid slechts een 200 menschen in den stoet.
De Pakken.
Do avond-vergadering was evenwel VeGeen nieuwe lijders; het totaal b'
ler bezocht, want de „Harmonie", waar
Eng plaats vond, wae- geheel 21; in observatie 43 personen.
In h't geheel zijn er sinds 11 .Tan. 6S
spreekster
bo.-et. D.
voor dien avond was
lijdera geweest en 7 sterfgevallen.
SpzM Grooneweg. Verders werd de bijeenInenting Woensdag 2 uur in scboo' **»
komst opgeluisterd door muziek, zang en
K, Nieuwe- egelantierstraat 1.
voordracht, terwijl hier eveneens het tooneelstuk I-Mei werd opgevoerd.
Het midden-Damterrein.
Ten overstaan van notaris Ph. A. van
LEEUWARDEN.
Olst, werd gister door den deurwaarder
De I-Meidag word We» herdacht door de Th. F. Menage Challa, ODd<_r aanwezigheid
;oc_aliBten mot een optocht, voorvan tal van nieuwsgierigen onder
uit aangevraagd.
en
goedgekeurd door
mor gebracht het roebt T_an erfpacht tot 31
het stadsbestuur, en een openbare vergadeDcccmbey 1988 van het
midden Damtcrrein.
ring in „Harmonies" waar Schaper uiteen Klaarblijkelijk van, do zijde
van belanghebvrede
moezetten,
iróedigera
hoe
zou
benden
werd door den makelaar
rlangen, en dat daarbij noexlig was batto Rzn. ingezet voor 10.000 gulden en
het algen ■
en de ft-urendag.
opgevoerd tot 50.000 gulden. Bij de
Hieruit blijkt, dat de S.D.A.P. en het op gevolgden afslag van a! des opzo: tot
N.V.V. naarmate do verschillend -. plaat3 ton, kwam de deurwaarder weer op den
toestanden leuzen exploiteer* n op de inzet terug. De verkoop van het er'
1 Meidag, ln Amsterdam zijn het de duro recht werd tor-n door de verkoopers open vrede, in Leeuwarden gehouden. Het resultaat van het Midrlenid niet zoo groot is, damterreinwee zal nu zijn. rl.at d
nemen zij veer een anderen. Het f
waarschijnlijk grootmof diglijk de % ton
wél
teid in optrerjeml
combiwaarborgsom aan de onfo.
De revointionaira Organisaties hobl.cn genatio teruggeven zal en nu 1 .juli a. 8.
meend dele 1-Meidag niet ongemerkt voorweer over het terrein in volle eigendonbij te moeten laten ' gaan. Geïnspireerd door kon beschikken. Tot zoo lang zal 't thanfi
de groote
ratie op de 2e Pi
van een laag kroos voorziene 'water op
dag te Amsterdam, hebben zij hoewel wat
leelte van den Dam aanwezig blijven.'
.aard, strooibiljetten v.rspreid en een avondvergadering belegd in Proteststaking tenen ontslag wegens
Café „Benthem" Voor_»t»eek. De bovenzaal
deelname Meifeetooging,
was flink bezet en voor de vergadering
revolutionaire MeivergadefIn
<le
geopend werd klonken de socialistische hemedegedeeld,
werd
dat twee arbeiders van
a uit volle borst.
op
een
meubelfabriek
de K
van
Amsterdam
en
Giesen
v. Zelm van
vrij
genomen
hadden
om
deel te nemen aan
toe,
en
Leeuwarden spraken de aanwezigen
de 1-Mei-bctooging, van hun bas.; be icht
I-Meiden
zotten uiteen de beteekenis van
hadden gekrogen dat zij waren ontslagen.
dag in verband met de huidige toestanden,
geheele personeel dier
Het
Zij
gebukt
gaat.
proletariaat
waaronder het
zoodra
ze zulks vernam, den arbeid
kwamen tot de conclusie, dal de algemeene De directie
beantwoordde dit protest irret
werkstaking het' eenige middel ware geolgomeenc uitsluiting.
een
west, om den oorlog tegen te houden en
dat nu is gebleken, dat door de verparle- De S. D. A. P. belet colportage met
mentisoering van de socialistische partijen,
de „Tribune”.
di. onmogelijk was. En verder, dat de alpartij
Hoe
der roode patriotten <ïe
de
e staking het eenige middel is om
„Triton»"
vreest, bleek gi-terea
haat
en
wereldoorlog.
Ven einde te maken aan don
Door den eerslen spreker word er met op het terrein van de IJsclub, waar dt
demonstreerde"': On:klem op aangedrongen, de actie voor dc- S. D. A. P.
met het eenige rev.-soc. (1
-nen,
dis
ook
in
honger
en
den
tegen
saUe
oorden — niet klacht 'voort te zetten. wilden colporteeren, werden van h<
betreurde het, dat de R.ftïV. door rein gestuurd. Een hunner weigerÖ!
spr.
De
omstandigheden aan deze betooging niet te verwijderen en bleef door colporteeren;
een oogenblik aan, .modedeed, wijl nu lo h de noodzakelijkheid men dacht teer gebruiken,
tegen
Item
doch zag daar ton
was gebleken.dat alles wat revolutionair slotte
toch maar van af.
voelt, alten die in de kapitalistische klaeson
internalfonaal do vijand zien van de arbeiHiatoris-prenten.
ders, zich aaneen moeten sluiten, om^ voor
Toegang kos t e l-o os. De tde eischen van het Land Rev. Comité Pcmobilisatie en tegen de honger, met kracht stelling van Amsterdams
rken. Spr. raadde dan ook aan een voornameli ik betrekking hebbeaèe op den
sub-comité lo Leeuwarden te stichten. In Dam en omgeving, in het (
(57, geopend op
■ v»»
verband biermede zullen alle besturen Vrijbij
elkaar ko11 tot -t tiur. sluit 15 Mei.
dag e.k. in dezelfde zaal
rren, om daar too ovor te gaan.
Ongelukken.
De l-Mei-beweglng is hiermede niet alloen
te g
een
goed geslaagd, maar op dien dag is tevens
rijwielbrancard
Por
in Friesland de grondslag gelegd om de man naar bet Binnen .
agitatie te-en den oorlog en. zijn gevolgen dU tn een perceel aan de
ter band te nemen.
laan van do trap wa« gevallen en
ren van alle vak en andere orgadoor een oogenb.il
nisaties, denkt er om: Vrijdag 5 Mei des raakt.
avonds 8 uur allen in het lokaal van
cci
Per anto
Bcuthiem Voorspreek, present en daar de
v
noodige besluiten genomen om eendrachtig 1"-jarige jongen naar het i
1
tegern het monster kapitalisme op te> trekken. huis vervoerd, die op
door een auto w
Op voor demobilisatie, op tegen de honschijnlijk had do knaap "
ger van het proletariaat.
bekomen.
Z.
.T. G. v.
e n 7»
In het Binn^
LEIDEN.
jarige knaap behandeld,
Lolden. Onze middagvergadering was gracht door een ri'ttuig
door een 30. dte avondverg., waar Van daardoor vermoedelijk een been gebrokea.
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Lic huizen in de Buikslotermeer
neg niet bewoond, daar deze allen z\
beschacigd of gedeeltelijk uit elkaar
gevlogen. Het zat zwaar beschadigd "of
zijn gevlogen. I
tijd duren, aivc.
deze huizen i
kunnen \vt
Het dorp Zuicterwcuc'e (üem. ;
'in Wa.erland), wa?r alle bewoners
i't waren, is thans weer

Binnenland.
Het militairisme eischt nieuwe
offers.
aiie wetsDe regeering
de grootei
shtwe
otters." door hel militairisme ge-

■

nscht. beteekéi
e miHet eerste v
enc'er de v.
litie-:
ïïjn. ca wier dien
Öndigen op 'il Juli as. Hun die
yorcit verlengd I

weerlichingen, cl eop l
naar ei n lat;

Het

-

ras

lij 7X
oorlog.
Het vi r

niet onder

Daarvoor

Tewerkstelling geiterneerden.

-

"tingen

n zul-

wn andei
ren aflcs
len n
ook

m'ceten woris on-

e

«veil
iden.w
rl

in

No.

1500

No. 4230 f ICOO.
No. 12815 f 400.
No. 8551 f 200.
No. ICBII, 10820, 1360» en 204y8 fik f loa

"

Uit de

Trekking van Maandag 1 Mei l'M.
4e KLASSE le LIJST.
9428 i

Organisaties.

Jaarfeest reaswerkers Amsterdam.

Prijzen van f 65.-

-24 2854
63 2694
115 2909
166 2941
211 2959
220 2968

5326
5357
5369
5423
5450
5457
245 303_ 5535
258 3039 5550
277 3051 5659
430 3052 5756
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—

in

e arniet in sta
;

aan dergelijke arl

i

i-aar heïfl de eisch : dt
(aten naar ' hu;s, u t
jan Nederland w« n;
Rreerkronken. Maar ce ïrassa. die dien
aan,
tisch d et horre
jvant tiet besef
overal \
r het
iet op de been honden v n
oorlogsgevaar permanent houdt en de
bourgeoisie elk oogen! lik in de verzoen te wen/
ting brengt clïl machlsti
' Et le!en votr hare
blijft,
beschikking
[er tot haar
iporden wij bedreigd i
log. Door
he!
oorl'
wordt
wesonlwerpen
Jeze
»aar voor Nederland weer met eer,
jaar verlengd. Dat is voer ons de teeetenis dezer weisontwerpen.

HARLEIGEN.
Tegen

doenkmisbruik.
Harlingo
ad. Ze di
- bet bezoek
■

Stijgende

loonen.
zijnde

_

De „Tubantie”opgelozsatk.
Dvi schland schi nt te he■
dat een Duitsch
l'ubantfo* in den grend I

rn,

;>

Koowel het tt
fearingen, die bij I

180

door ruim

poedig

het
!

#

ïbrpedo

moet zijn geweest, waardoor ce
_.lubantia« tot zinken werc! toebracht.
Men is nu aan het onderhandelingen

over schadevergoeding. De directie van
tic Ken. Holl. ! loyd verlangt een ander
dat zij
jctiip terug en er bei;
de
Hamschepen
van
grootste
der
ien
Dtirg-Amerika lijn krijgt.

eu

vol

valt.

Tijdregelig.
I

.
I

evol-

-1 om door

ver-

feebrariv, dat het inderdasd een Du

lift

w I

\'o- r

l- en arbeitteduren

-

s in de
trie ontbreekt elke r<
-ij feunpen de nieuwe regeling na
" Hun nachtrust wordt er door verkort, doordat de arbeid' tijd in den avond
tot het niti
Wordt, en
in elk treval een nnr vroosrer begint dan vroeger. De hooiers in het bijkunnen op buiten allo verho
T>at tv.
;:enk. Waarom voeruo de
Ing niet op 1 April in, "als
rinfr
i

.

Convooi gestaakt.
Marine deelt
Het Departement van
jl.
door de
jnede, cM de op 1 April
Kegeering genomen maa'rege], waarbij
ian de Nederl, koopvaardijschepen gele- De motie van de mod. Timmerlieden
"renheid werd geboden om op het traIn
Db Tribune" van gisteravond ls
tusschen Noordhinder en de Gallode motie, welke door de afd.
aerbank te worden voorafgegaan door 2 van do moderne Timmerliedenbond is aanjleepbooten, ter beveiliging tegen veran- genomen, waarin deze publiceert do motieven waarom zij niet medo deden aan het
JEerde mimen, 30 April is gesiaakt.
1
Moi feest van dn Z. B. B. en S.
gegebruik
slechs
Ven dit convooi is
D. D
Maakt :
arbeidersorganisatie toonde gelukkig
bezitten,
Op de uitreis van 1 t/m IS April op noir r
;
dagen
door
IS
schepen
is
verschillende
f
700.
van I*l t/m 2<) April door 1 schip ;
De ;:. B. B. en S. D. A. P. 1
op oe tTtuireis in het geheel slechts voor omi straatdemonstratie toestemSfloor één schip, zoodat voortzetting van ming bijdo ool'itie-autoritein g vraagd, m,et opgave welke weg
Hen maatregel onnoodig worot geacht. ;e
zij zottden volgen.
Ns werd vorkregen, onder
Ned. Werkloosheids-Raad.
dien verstande, dat er geen doeken of
Do
Nederlandsche Werkloosheids-Raad dergelijken mede mochten genomen worüergaderdo Zaterdag j.l. onder nraesidium den in de etoet, waarop gede m o n
ran prof. le. P. de Vooys, te 's-Graven- strec-rd werd tegen de duurte.
hage. Vertegenwoordigd waren alle leden
De politiecommissaris had bevolen en
(Nedorrl. Ver. van Arbeidsbeurzen, Ver. do R. B. B. on de S. D. A. P. bogen
ran Gemeenio Werkloo.sheidt-f.-'ddseti. de gewillig hun hoofd en aanvaardden deze
Ned. Ver. ..Landverhuizing", de Nederl. vernederende voorwaarde.
Bond van Werkverschaffing, do Nationale
Van allte zijden taant echter hun invloed
V«r. legen de Werkloosheid, het N. V. V.,
Volk" heeft alleen in Rotterdam,
't
det Burean voor de R.-K. Vakorganisatie, Charlois en andere gedeelten van Fijenket Christel. Nationaal Vakvetrbond en het Oord niet mede gerekend
circa 500
Vakvereeni- abonnó's als in 't vorige jaar, minder.
Uedorl. Verhond van NeutraleVerzekeringsgingen). Het verslag der
't Gaat steeds berg af.
tommïssle werd goedgekeurd. Het Bureau
wfend opgedragen voor 1917 weder een
De strijd tegen oorlog en honger
Rijkssubsidie te vragen. Tot het nazien
een publieke vermakelijkheid.
Her rekening enz. wenden benoemd de
Op
van het Rev.
feond voor Werkverschaffing en het N. Comité eentegenMeivergadering
oorlog verscheen een
den
V. V. Besloten word, dat "het tijdschrift belas-tinglbeambte voor inning van de cijnsfler Nationale Veroenigingon tegen de Werkloosheid «d zijn het „Orgaan ran den penning ■
s' Middags hadden ze dat ook maar zoo
Nederl. Werkloööhoids-Raad". Op verzoek gelapt,
zonder te betalen, doch dat ging
Tan da retJaotle, stelde de Nationale Vcrzoo
maar
niet.
penïgïng voor, dat de W. R. voortaan de
Uitleg omtrent strijdkarakter dezer Meitrec_acti<i zal benoemen. Dit werd goedgemet de verfceard. De vergadering benoemde tot re- veijgadaringen en het verschil
door S. D. A.P. in het
flacteuren d» heeren Ant. Folmor en J. makelijkheden
circus ten beste gegeven, gaf geen resulGerritsz.
, Naar aanleiding van een schrijven van taat.
Daar er niet betaald werd
natuurlek
jflc Vereeniging van Nederl. Arbeidsbeurzen
zal proces-verboal volgen.
niet
©ver het verschijnsel, dat als gevolg van
arbeiders
9o crisis oudere arbeiders moeilijk weder de Je weet het nu Rotterdamsche
stedelijke fiscus stempelt jullie strijd
«an den arbeid kiomen, hadden uitvoerige
i beraadslagingen plaats, waarbij bleek, dat tegen honger en oorlog tot een publieke
gevreesd werd, dat ha demobilisatie het vermakelijkheid.
Verschijnsel zich ih nog versdherpter mate
Uitbreiding Zomervacantie.
ran voordoen. Besloten werd de Ned. VerOm
uitbreiding der Jaarlijksche Zcmereeniging van Arbeidsbeurzen te verzSoeken
'dit punt to doen behandelen op een verga- yacanCe tot 14 achtereenvolgende daglen
-üering van Dirocfeuren van Arbeidsbeur- met behoud van loon en meer algemeene
zen, welke op 5 Juni a.s. zal worden ge- toepassing van de kantoorsluiting op Zabonden, o.a. ter verkrijging van gegevens terdagmiddag te verkrijgen,
dteet de Na■"ver d^n omvang en de oorzaken van het tionale
voor
bond
handelsen kantoorVerschijnsel.
MerCurius'' een beroep op de
Ten slotte deed mr. Moltzer, de directeur bedienden
p*a den Bond voor Warlcrerecfcaffing, publieke opinie
"enige mededeelingen over plannen tot werfcBrand.
pewchafftng te Rotterdam en over openb.
perken, die daar in de naaste toekonDst
Gistermorgen brak, op het terrein van
■allen worden uitgevoerd.
de H.IJ.S.M., brand uit in een houten

ROTTERDAM.
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gebouw, wat diende tot bergplaats voor
afval. Met fcetiulp van het
.le Buiksloot en Nieuwendam zijn thans personee' en de gasten van Spfcci-wegspuit 29,
#eer alle voor het water gevluchte be- werd het vuur met emmers water
sswoners in hun huizen, voor zoover dleze Muscuu
De Waternood.

Althans ziin staan

sneven,

tóruaaeteerd.

755
nim 926?
73^6 93§

"m

Scheepstijdingen.

LUST

■

De Nieuwe

£en,
fotoriteiten

toi

ir. de
be-

tiet

a e
Naad v'cr Ce Sc;
legd, als Cic
n <fe
die werden
te Berlijn tot de overtuiging

7289 5228 11545 13677 1536" 17168 19171
7459 9236 11318 13703 5374
923
7470 9305 11651 13722 5384 7243 9237
7509 9318 11671 13729 5303
7587 9323 11820 13826 5398
929»
7618 9504 11952 13843 5488 7341
7653 9505 11974 13868 15526 7375 rw.
7C67 9631 12032 13874 §584 7378
7742 8642 12033 13884 15589 7563 9469
7763 9606 12057 13932 15593
9484
:m mi >268 '3934 15599 7572
7573 9525
7811 9745 12251 14034 15606.1755
S 9533
'855 9750 12263 14053 15626 7634 9548
7924 9771 12295 14124 15661. 17f.F_. iokts
8024 9782 2338 4 76 5731 7686 970?
4 '383 U 129 5748
SU 9742.
gffi
8092 ,^
10005 12410 14480 15770 17837 0779
-8168 10108 12417 4507 5827 7907 §802
8206 10116 12483 4555 5036 7919 9846
8207 1.125 12525 14598 5953 059 0868
837 10145 12527 14610 16061 17987 9891
8244 10196 12533 14620 16103 16047 991
8259 10200 12717 14684 1646 8126 9929
828. 1Ö205 12739 14685 16184 18 44 QQfö
8554 10343 12784 14089 6230 8 46 9983
8495- 10308 12787 11697 16271 1B 68 20013
8517 10405 12883 14738 16276 8 87 20152
8543 10442 12895 14742 R 279 8234
85
8616 10539 12979 14757 16357 18282 20
92
8626 10556 12994 14760 16377 6305 20
20211
8656 10626 13C0U 14781 16379 18318 20228
8741 107C6 13030 14792 16145 18350 20395
8578 10746 13084 14797 16146
20468
8779 10754 13096 14896 16502 18137 20544
8788 10779 13110 14911 18512 1846 20802
883 S10812 13161 14915 16518
20&73
8841 10946 13294 14925 16622 18534 20694
6936 10956 13309 14976 16380 18603
8947 10969 13331 15020 16759 18662 20182
8957 10973 13343 15049 16804 18717 20902
8562 10988 13364 15146 16925 1871' 20915
8981 11057 13383 15149 16979 18817 209SÏ
9008 11211 13457 15224 16992 18849
9009 11255 13511 15265 17032 18886
9040 11403 13530 15288 17004 16972
9136 11422 13552 15301 17061 16078
9144 1H26 13563 15307 17079 10040
9159 11452 13574 15311 1,085 19060
9167 11471 13590 15314 17127 19121
9204 11543 13673 15340 17153. 19142

Zaterdagavond vierde in de
Jf§
Beurs voor
SS
513 304 5822
den diamanthandel" de GaswerkerevereeniSS
ging V. Z. O. S." haar jaarfeest, V
557 t\%
3161 SJ»
5839
588 3163 5966
de muziekvorooniging „Forznndo", de mondeHneclub ..Elk wat wils", de diehter-zan£85 SS
779 3302
6036
856 3399 6055
ffer Dnmont op kra.iice wijze mede, even1041 3440 6092
zeer mej. Heinow, zang, en het duo Drie3444 6111
iheffing van die uitsluibuis, ds. Schermcrhorn zorgde voor de 1245
1267 34bl 6228
e oi'n eenvou1276 3472 6308
ernstige woorden aan het adres der vrou3177 6346
'Xcon cent zal
wen, aan het schoono geslacht hield hij de 1380
1698 :-501 6355
(1 beeft getaak en den plicht voor. Grooten indruk 1714 3604 6310
et cijfers bewezen
maakta het, toen hij er aan herinnerde, 1715 3613 6437
le wordt gegewat de moeder van deu dienstweigeraar 1782 3621 6512
17S0 3911 f537
ven, aan
iotê wordt uit- Piet l-leijenburgh aan do militaire over1822 4059 6590
te dit handeltje' voorde heid geschreven had. Wanneer lemand ge1866 4165 6594
net
eens
1867 4404 6655
o
onvoordeestraft zou moeten worden, zoo schreef zij,
1907 4410 6693
lig. Want het geld voor de bedeeling dan ben i k 't, want
i k voedde mijn zoon 1827 4413 6703
184^6
tenminste hoofdzakelijk uit de zak- op, dat bij dienstweigeraar moest worden. 1944 4525 6715
2017
6741
4596
geklopt, en de kosten
ken der !
Een goed'gaslaagde avond, al had de zaal 2210 4005 6878
van do ouderdomsrenten zullen uit de be- véél voller moeten zijn.
185°'
225? 4746 6893
L.
:en moeten komen, waaronder arbei2405 4763 69!3
2435 4818 69.4
luin ruim aandeel bijdragen. Kr is
Adresveranriering.
2471 4838 6932
veel kan- (men denke aan de Pen2475 5004 6941
Het adres der aardapp Ibe
irgani2545 5019 7023
die ronlcn voor het satie is :
42;
Wilhelminastraat
le'efoon 2547 5062 7032
teel d ;or het proletariaat zullen Z 7H76.
2637 5065 7110
racht. De zortr voor do zo2640 5116 7170
langen bedeelden wordt dus
Het secretariaat van do Kolenwerkers2658 5225 7210
voor
5258 7216
een goed deel i p de arbeiders zelve af- vereoniging „S. N. V. is verplaatst van 2673
5286 7234
eld, oud'!- den naam van sociale Karthuijzerdwarsstraat 1G naar Rozenstraat 2731
2750 530 J 7253
178,
no.
. aardigheid !
2838 5309 7267
Amsterdam.
Maar do regeering had nog moer pijlen
Trekking van Dinsdag 2 Mei 19!fc
op haat- beo_r, om alle
onwaardig en",
alle „slampampers of baliekluivers" zooals
4e KLASSE 2e
er Rutgers protsig 7c'.de, "uit te si ui/
15869 f 25000,
No.
ou worden :
&MSTFRDAM. Aanatok. 1 Mei Lcvantkade:
No. 13964 1 2000.
No. 237 f 15C0.
ieder, die na zijn GOsio jaar tot oen
Mars, st., Kopenhagen, slkg.; HandelsNos. 1846 en 8541 elk 1100J.
o' langer gevangenisstraf, of plaatChristiania,
stkg.
kade: Foldin, st.,
Nos. 612 en 1401 elk 1400
sing
iv een rijkswerkinrichting is verNo. 1383 f 200.
deeld, en
Nos. 1633, 1495 en 16646 elk 1 100.
ieder, „die misbruik van drank pleegt
Prijzen van f65.
iken of eji andere wijze een bekend Boetan, n. ?^mst., 30 April te Suez.
16 1876 3999 6410 8464 11114 13093 15134 17173 18918
slecht levensgedrag leidt".
139 1934 4038 6568 8533 11290 13124 15159 17184 18927
Commenwyne, 30 Apr. v. Funehal n. Pa186 2032 4041 6653 8563 11296 13126 15263 17202 18964
I>c laatste bepaling hebben wij woorderamaribo.
247 2040 4285 6680 8669 11363 13194 15291 17214 19004
lijk aangehaald, om haar aan de verach- Kangoan, n. Amst., 30A pr. to Falmouth.
274 2097 4433 C6BB 8693 11433 13232 15294 1(235 19082
2205 4499 6699 8720 11434 13307 15310 17237 19090
ting der arbeiders prijs lo govetn.
Kan.^can. n. Amst., 30 Apr. te Enlmouth, 319
320 2218 4515 6737 8723 11463 13347 15324 17277 13127
Xiei, dat wij het voor die oude stakkers Malang, 1 Mei v. Padang n. Rott.
338 2230 4621 6757 8735 11468 13446 15326 17284 19154
Rijndam, n. N.-Vork, p. .29 Apr. Kaap
?oa erg vinden, dat zij van de Treu
400 2259 4627 6765 8777 11591 13505 15357 17343 19391
456 2264 4637 6774 8975 11600 13537 15439 1/391 19402
D zullen blijven. Maar
Rat
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Urantts, 2", Apr. v. Port au Prince naar
om aan do schandpaal to nagelen de on499 2130 4730 6777 8997 11633 13546 15560 17439 19653
gehoorde brutaliteit van do bourgeoisie, die
553 2487 4783 6819 9045 11658 13602 15564 17455 19365
New-York.
569 2525 4867 6841 9064 11669 13610 15670 17479 19666
van uit den poel van stinkend «_edeï,l:e;.ci.f Wilis, n. Rott., 30 Apr. t« Suez.
573 2537 4969 6854 9067 11676 13638 15730 17620 19690
waarin zij de maatschappij doet verlinken, Zijldïjk, n. Rott., p. 30 Apr. Boachy Head.
600 2608 4381 6953 9105 11771 13861 15755 17621 19706
zich een zedelijk oordcel aanmatigt over
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17Ü70 19810
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'era.
Te Rotterdam verwachte schepen.
659 2869 5029 7069 9173 11893 14165 15861 17825 19905
Da bedoeling van hot voorstel' is overi802 2880 5097 7296 9213 11924 14185 15882 17833 19948
Arundo, lli Apr v. Bahia Blanca.
gen., duidelijk. De arbeiders moeten vooral Andijk, 24 April v. Colon.
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888 3021 5123 7481 6320 12161 14198 15911 17900 20006
gedurende hun gansohe leven gevoelen, dat Alioth, 28 Apr.
v.
Teneriffe.
927 3033 5154 7583 9358 12175 14201 15922 17947 20342
zij in de oogen hunner ineosters,
1005 3040 5171 7592 9573 12179 14205 15968 17055 20088
n
Alphard, 2.G Apr. to New-York.
3083 5185 7686 9689 12196 14206 15959 18000 20124
moeten leven. De arbeiders moeten verneAlberdina, Hoeksema, 27 Apr. v. Gravesend 1017
3126 5203 7698 9712 12290 14241 15994 18013
1045
derd en verdeemoedigd worden.
Ale.or, 21» Apr. v. New-York.
1051 3127 5314 7/14 5965 12409 14263 16053 18079 20183
Ala er geen socialist in de Kamer bad Uoijetrlanct, 26 Apr. op de Tyne.
1054 3130 5323 7790 9976 12454 14331 16039 18110 2043 J
1135 3133 5390 7883 10010 12509 14340 16165 18116 2053 S
gezeten, dan had hij naiiweüjks v woorden
Bcrgcnske, 29 April v. Gothenburg.
1153 3152 5444 7909 10011 12553 14394 16253 18150 2054r,
genoeg
vinden,
kunnen
om _Resoc._i, 24 April v. Padang.
scherp en fel
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dit huichelachtig gedoe te goeselen, on te- Bedebrun, 20 April
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8.-Ayres.
v.
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vens om aan te toonen, 1:1aar en helder , Blonimersdijk, 19 Apr. v. Pliiladelphia.
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dat do zoogenaamdo socialo hervormingen (Jhr. Michelsen, 18 Apr. v.
1Ü417 183.1 20325
1277 3509 5771 7980 10358 12683 11624
Newport
News.
imperialisme
in het
1282 3579 5793 8003 10374 12702 14637 16438 18389 20917
slechte dienen om het Constantmos XII. 21 April v. Rnltimora.
1364 3597 5799 EOlB 10381 12733 14694 16492 18401 2096 T
proletariaat to knevelen en te knechten.
Djember, pales. 29 April Sagres.
1269 3634 5810 6028 10475 12775 14787 16509 18403 2ft_36
Da heeren van de arbeiderspartij (Denken Dubbo, 29 April op do Theems.
1384 3638 5831 8113 10493 12793 14791 16522 18408
daar niet aan. kunnen dat niet. Zij stri>1400 3649 6842 8117 10564 12805 14850 16551 16411
11 April v. Buenos-Avies.
1407 3687 5894 8140 10565 12852 14878 16562 18479
don niet,
zij smecken en soebatten. Elisabeth,
1513 3690 5909 8182 10577 12856 14884 16617 18727
Vemdijk. 7 April te Southampton.
Sannes klaagde, dat de bepalingen der re1591 3711 5951 8258 10604 12857 14889 16796 16765
België 22 April v. Norfolk.
Flisabelh
van
1606 3713 5983 8271 10628 12925 14949 16812 18815
geering „veel te hard" zijn-, men moet Ftandrier,
22 April v. Newnort News.
1703 3758 6001 8272 10650 12968 14973 1b874 16850
dia ongelukkifren niet „straffen". Wie in Fridlnnd, 14
Apr. v. Portland M.
1718 3822 6003 8282 10890 12985 14980 16877 16851
aangezicht
het
' 1742 3827 GO7O 8294 11066 13000 15005 16965 16884
van zooveel brute huichelaGorontalo, p. 26 April Perira.
1761 3892 6143 8351 11076 13008 15009 17033 18885
rij en onderdirukking zelfs geen enkel
Heiena, p. 18 Apr. Fern. Noronho.
1821 3991 6193 8369 11092 13048 15038 17141 16897
woord van strijd of fier protest meer in Liège,
1860 3997 6275 8393 11096 13075 15130 Wl4B 18002
te Bahia Blanca.
zich voelt opkomen, die toont wel duide- Megrez, 1-3 Maart
4e Klasse le Lijst: 8788 m.z. 8798,18461 m.z 16491, 13:
18 April v. Bahia Blanca.
lijk, hoe dezo partij zelfs haar laatste res19398, Op eenißC lijsten staat 19040, dit in z. 1-"-Nayer,
Min.
Smet
April
de
21
v.
Norfolk.
ten van proletarisch ronliment jammerlijk Merak, 24 April te Baltimore.
heef; verloren,
Noorddijk.
Colchester, st., Londen; 1 Mei: Koi'.erApril v. Rosario.
Het proletariaat, dat zulke vertegen- Rensina 11,8 Fppinga,
dam, st., New-Vork: Anke, Hoeve, LonApril v. Grave7
woordigers naar het parlement zendt, heeft
den; Zeeland, st., Newoastie; City of Co
send.
dan ook waarlijk zijn verdiende loon ge- Ros-burgb, 24 April te New-York'.
st., Belfost; Moordrecht, st., Sealogne,
kregen door de afwijzing van dit gelx-del.
bam; Leonora. st., Hagesund; 2 Mei:
Rijndijk, 8 April bij St. Mary's geankerA.
Batavier V, st., Londen; Sommelsdijk, st.
Solvedg Skogland, 20 April v. Louisburg.
Havana, begeleid door de slbt. Thamee;
Syrii.. 19 April v. Norfolk.
Themislo, 25 April v. Savannah.
Woensdrecht. st., Sunderiand.
Westerdijk, 18 Apr. v. Baltimore.
VLISSINGEN. Aangekomen 30- Apr.; I'rina
Boycott opgeheven.
Hendrik, st., Gravesend.
De boycott bij den Amsterdamschen Winterswijk, 19 Apr. te Philadelphia.
kruiersbaas Haan is opgeheven, wijl aan Yildum, 24 April v. Portland M.
uitbetaling van ongeval lenBuitenlandsche Havens.
den eisch
Binnenlandsche
Havens.
Alcor,
uiikeering <
toegegeven.
is
29 Apr. v. New-York n. Rott.
NIEUWEDIEP. Vertrokken 30 Apr.: Fal- Alberdina, lloekscma, n. Rott., p. _.*-' April
- con, st.. Londen; Friesland, st., .Goole; Southend.
De tyrannie aan de Plantenboterfabriek.
Prol. Buijs, st., Huil.
Bergenskc, 29 Apr. v. Gothonb. n. Rott.
IJMUIDEN.
Anna,
Aangok.
Apr.:
Betsy
30
Fruithandcl.
n. Rott., p. 28 Apr. Beachy
Aan de Klappafabriek wordt de toestand
et., Newcastle; Tberia, st., Huelva; Javoor de arbeiders hoe langer hoe benarder.
Head.
mes J. Diokson, st., Gothenburg; PoOm iets te noemen:
J. B. Aug- Kessler, n. Rott., p. 1 Mal
seidon, st., 8.-Airee; Svex, st., Rett.;
Vroeger bracht 'n bootje het volk vanaf
Perim.
Zaanland, st., 8.-Aïros; Zeta, st., Rosa- Oldambt, 30 Apr. v. Port Said n. Rott.
den visch-steiger naar de fabriek... en
rio; 1 Mei: Foldin, st., Christiania; Sliedrecht, 30 Apr. v. Rosario n. Rott.
terug. Thane vaart de boot niet meer en
Texel, 29 Apr. v. Baltimore n. Rott.
Mars, st., Kopenhagen.
moet het personeel met de Tolhuisboot over
en daarna 'n 20 min. loopen. Om nu het Vertrokken 30 Apr.: Mijdrecht,. st., Sabine;
Rijnstroom, st., Harlingen; Salland, si
telaat-komen eens terdege té straffen, voert
advertentie
8.-Aires; 1 Mei: Boekelo, st., Goole.
de Direëtie zoo goed als onverwacht de bet■■■
min',
Aangek.
NIEUWE WATERWEG.
paling in, dat de mannen uiterlijk 5
30 April:
wij onze
Cromer,
London;
st..
B
Met
deze
betuigen
Luna,
st.,
zijn...
de
fabriek
on
over G binnen
moeten
wel zonder eenige nadere bepaling van straf.
Rievaulx Ahbey, st., Huil; Woensd
aan de vele die
erkentelijkheid
st., Huil; Zeearend, motor, Stockton: !
Nu gebeurde het Zaterdag 1.1. dat 10
zoo oprecht deden blijken van
man ongeveer 10 min. over" G aankwamen. Mei: Biri, st., Christiania; Boombeig, st..
hunne deelname in het smartelijk
Zij mochten niet aan het werk en moesten Rosario; Rotterdam, st., Leith; Sfchokland,
st.,
Vlissingen,
verlies dat ons trof bij het heenNewcastle;
tot 10 uur verzuimen. Dus kregen zij als
st., Londen
st.,
ld.;
st.,
id.;
ralingen,
laat.
Sunniside,
straf 4 uur verzuim voor 10 min. te
gaan van onze innig geliefde
Mallard, st., id.; Otis Tarda, st., Goole-,
Als men nu bedenkt hoe licht do TolhuisZoon en Broeder Louis Leonardus
Wegadesk, st., Portland M.; Hoogland,
boot 5 min. oponthoud heeft, begrijpt men
Hendrikus.
st., Newcastle; Lestris, st., Liverpool;
te meer hot verregaande tirannieke van
Uit aller naam:
zoon straf. Dit was het personeel Gotha, st., Gothenburg; Olof Wijk, st.,
id.-, Bellatrix, st., San Nicolas Sterhla,
dan ook te bar en het besloot om gisteren
W. A. J. DE VISSERst., Manchester; Trevier, st., La Plata;
(Maandag) als protest daartegen 5 min te
Peereboom.
Pluto, st., Swansea; 2 Mei: Maartensdijk,
laat te komen.
L.
DE
VISSER.
L. H.
Geen der mannen mocht aan het werk.
st., Taltal; Heimland I, st., Lysekill;
Reykade
la
24
De
Brussels, st., Londen.
Ben commissie uit hen vroeg en verkreeg
st.,
Londen;
Kilkenny,
3
Mei
's-Giavenhage,
spreken,
April:
de Directie te
1916.
deelde den arbei- Vertrokken 30
der.- mede
Guardin, st, id.; Goéredijk, st-, Philade commissie mocht niets
dcilphia; Batavier I, st., Bordeaux :Ek.
zeggen
dat het personeel óf om 10 uur
st., Christiania; Batavier 111, st.,. LonIn een vegetarisch huisgezin
óf morgen, dus Dinsdag om 6 uur weer
kon beginnen. De lieden die uit solidariteit
den: Wieringen, st., Narvik: Patria, st.,
een dagmeisje geplaatst
kan
Gothenburg; Svea, st., Stockholm; Calcden arbeid hadden neergelegd en daarom
B. ACHTIENRIBBE,
worden.
donirK st., Huil; Mizar, st., Rosario;
ontslagen waren, mochten eveneens weer
Lepelstraat
62. Wasch uit huis.
Nanna, st.,"Londen; Mascotte, st., Leith:
ben-innen.
Dus verdere maafcregeJen zou de Directie
niet nemen. Dit nu bevestigde zij later op
_Ees nu beschuit en roggebrood.
den dag -per telephoon.
adres voor Groninger-, ZwartHef
Toen nu de mannen, hedenmorgen op tijd
aan do fabriek kwamen
daar zij dOor do
sluïser- en Frïesch-roggebrood is bij
Directie vrijgelaten waren om gisteren om
10 uur df hedenmorgen om 6 uur te lsomen, gaven zii gisteren er de voorkeur
Filialen: Gerard Dous4raa* 132.
aan om heden te beginnen
mochten zii
echter niet aan het werk»
Kinkerslraat 24(Sr
"j

tersfoort 1
en mogen

BUITENLAND.
Alg, staking in de haven van
New-York.
In de haven van Ncw-Yoalk is een algemceno staking, uitgebroken onder de machinisten dor
iten en lichters. De stakers eischen hooger loon. Tengevolge biervan kunnen de schepen de haven niet verlaten, waa.rdoor het vervoer van munitie
belemmering ondervindt.
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