
okkers trekt 0 
Kameraden !! 

Gij hebt de " Bekendmaking • 
Mâhlman, de Fédération Maritime, 
bietekwieten is opgesteld. 

En wat kom 

gelezen welke door, Laroche, Somers, 
baron Holvoet, en nog enkele andere 

er nu in huis van de geëischte 
Zestig : franken 

Herinner U wat Piet Somers i zelf moest bekennen, feitelijk had gij 
reeds lang recht aan 58 franken. Gij had dus • het volste recht om nû voor 

l 

de zestig franken te vechten. Uw staking was rechtvaardig. 
Gij hernaamt het werk nadat het bondsbestuur uitdrukkeliJk heloofd 

had dat gij hinnen de twaalf dagen voldoening zoudt hebhen bekomen. 
W elnu de twaalf dagen zijn verloopen. Somers, Mahlman, de bazen 

en de baron hebben den toestand " bestudeerd , 
Zij zijn met een oplossing voor den dag gekomen die voor elke 

dokker een slag in 't gezicht beteekent. 
T erwijl ge 8 frank opslag eischt, willen zij er 4 geven dus nog 2 

frank minder dan waaraan ge volgens Piet Somers, al wekenlang recht hebt. 
De havenkapitalisten, die jaarlijksch miljoenen op uw arbeid verdienen 

zijn dus te krottig om U voldoening te geven ... en Piet Somers die meer aan 
z'n Schepenfrak, dan aan het stuk brood der dokkers houdt vindt zulks goed 
evenals zijn kameraad Mahlman. 

Er is echter meer ! 
Als de patroons die schamele +franken willen geven dan is het op voorwaard 

dat een gansche reeks patroonsvoorstellen worden doorgevoerd, die de dok 
werkers geketend aan de reeders overleveren. 

• 1. De havenkapitalisten willen het prachtig blok der dokwerkers uit elka 
Uw bondskas is in gevaar. (punt 1 van de program-overeen 

2. Zij willen zich in samenwerking met het bondsbestuur meester maken over 
Stakerskas, die gevuld wordt met uw centen. (pu 

3. Zij willen het loon van het nachtwerk verlagen (p. 6) Nachtmannen gaat gij dit toel 
4. As de patroons zouden meewerken in de werkloozenverzekering, zouden ze zelf 

nog. de ellendige loonsverhooging der 4 franken willen herzien, dus verminderi 
Ten slotte komt er tot Nieuwjaar n.iets mter bij al wordt het leven nog 

Dokkers ! 1s • het op het belooven van zulke schandalige voorwaarden dat ge het 
nomen hebt? Als ge toelaat dat dit alles wordt ten uitvoer gebracht, zal uw toesana 

fr. opslag oneindig verslechten. Dan wordt ge gekoord en geboeid aan het patronaat 
Dat mag niet gebeuren ! ! We hebben de onderhandelingen nu afgewacht. 

strijd terug aangevat, want hun uïtslag kan geen enkel dokwerker bevredigen. Z 
dag, en geen aftrek van het nachtwerk, dat is de eisch der dokkers,en d 
bepalingen erby, waardoor zij de slaven worden der havenkapitalisten. 

Dokkers ! De reeders spelen hoog spel, omdat ge terug den arbeid h 
ken ze hun slag thuis te halen. Maar laat hen de tanden zien. T oont dat gij 
den eisch der Zestig franken. 

T erug den blok erop, oogenbli 
Eischt van het bondsbestuur eenAlgemt;ene Vergadering, waareen Stakersk 
worden. Leve de strijd voor de Zestig fr. Hoog de so1idariteit. 
Aan de nieuwe voorwaarden beginnen, beteekent aannemen, du 
de valstrik. Een groep bewu 
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Druk, D. D. K. Stevenslei, Deurne 
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