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Het antwoord der
veenarbeiders

Gisteren hebben wij in onze krant het
manifest gepubliceerd dat vandaag in
tienduizenden exemplaren overal ir. het
land door de revolutionaire arbeiders zal
worden verspreid om allerwege de arbei-
ders in 't geweer te roepen voor de be-
dreigde veenarbeiders.

Dit manifest is het antwoord der veen-
arbeiders op de uitdaging en de provoca-
tie van de zijde derregeerders die nu van
alle kanten hun gewapende macht con-
centreeren tegen de veenstreek.

De veenarbeiders wenden zich rechts-
treeks tot de arbeidersklasse van Neder-
land om hulp, geen financieele hulp want
met dubbeltjes is daar de strijd tegen de
bankbiljetten der grooten toch niet te
winnen, doch moreele hulp en steun is het
wat zij vragen.

Dinsdagavond hebben de revolutionaire
arbeiders van Amsterdam een vertegen-
woordiger der in opstand gekomen veen-
streken kunnen aanhooren. Deze kame-
raad sprak eenvoudig als een arbeider en
toch duidelijk en beslist als een klasse-
strijder. Hij heeft de Amsterdamsche ar-
beiders doen voelen dat zij die zoo vaak
het land voor gingen in den revolutionai-
ren strijd thans bijna hopeloos ten achter
zijn bij de arbeiders in het land.

In enkele treffende woorden schetste hij
yerder de situatie in de veenstreken.

Om een beeld te geven van de groote
volksbeweging daar verhaalde hij van de
massa-demonstraties van Emmer-Com-
pascum naar Winschoten, tochten van
acht uur gaans. Hij gewaagde van het
voornemen der veenarbeiders om ten ge-
tale van duizenden op te trekken naar de
Industriestreek van Twente om daar de
arbeiders de broederhand te reiken

Ook sprak hij van de eindelooze po-
gingen die er in het werk waren gesteld
om van de regeering iets gedaan te krij-
gen. Hoe de arbeiders eerst zich wend-
den tot. den burgemeester en hoe die hen
Verwees naar des minister van Arbeid.
De minister van Arbeid was niet te berei-
ken, hij was weggescholen achter een
muur van bureaucraten. Tenslotte gelukte
het een der secretarissen van den minis-
ter te bereiken. En deze hooge ambtenaar
verklaarde dat de veenarbeiders zich had-
den te wenden tot... den burgemeester.

Het ligt voor de hand dat de veenarbei-
ders hieruit de conclusie trekken dat de
autoriteiten zelf geen uitweg meer weten.
Ze sturen de arbeiders van het kastje
naar den muur. Maar de veenarbeiders
willen niet meedraaien in dien vicieuzen
cirkel.

Hun antwoord was de staking en de
demonstratie. Daarop stuurden de auto-
riteiten hun gewapende macht naar de
veenstreken uit, die nu de massa der
veenarbeiders wil dwingen om geduldig
te verhongeren.

Hierop moet de arbeidersklasse van
Nederland een antwoord geven. Wij we-
ten wel dat de Hollandsche arbeidersbe-
weging, ook de zoogenaamd revolutio-
naire, miserabel langzaam in haar bewe-
ging is. Wij weten ook dat de toeleg der
regeerende klasse, die met haar werkloo-
zenkassen etc. van plan is aan de vakbe-
weging haar strijdkarakter te ontnemen,
maar al te veel succes heeft in dit pogen.

Wij weten dat het gevaar maar al te
zeer dreigt dat de organisaties een middel
worden om de arbeiders tot nog grootere
slaven te maken.

Dat mag niet gebeuren 1
Van onderen op moeten de trage kop-

Stukken in beweging worden gebracht. !
De arbeiders moeten de organisaties tot j
levende lichamen, tot strijdorganisaties j
maken. Dat is onze taak. Overal hebben ;
de waarlijk revolutionaire arbeiders te |

zorgen dat zij met hun organisaties niet
naast de beweging staan.

De revolutionaire arbeiders moeten één
zijn in den strijd, één zijn in de daad.

De vertegenwoordiger der veenarbei-
ders in Amsterdam was zeer terecht ver-
ontwaardigd, dat hij naar Amsterdam
moest komen om daar te hooren dat de
kopstukken der onafhankelijke vakbewe-
ging onverwijld een onderzoek zou-
den instellen.

Wij achten deze verontwaardiging zeer
gerechtvaardigd. En wij vinden het erg-
ste van alles dat de kopstukken der onaf-
hankelijke vakbeweging in dit land zelf
deze blamage niet schijnen te voelen.

Kameraad Kitsz heeft gisteravond on-
omwonden het feit geconstateerd dat men
zich al te zeer bezig houdt met gekanker
in eigen gelederen. De bolsjewiki-vrees
speelt het bureaucratendom parten.

Voor de werkpliiW» ntrld h^fi men

geen oog meer. En als er een beweging in
het land uitbreekt moeten de arbeiders
gewaar worden dat de menschen wier
taak het is om er bij te zijn, er bij ge-
sleept moeten worden.

Hoeveel revolutionaire energie is er op
deze wijze al te loor gegaan?

Niet alle arbeiders zijn zóó doortas-
tend, zoo energiek als de veenarbeiders.

Die laten zich in hun actie niet ophou-
den.

Zij hebben hun antwoord gegeven aan
de heerschende klasse van dit land. Zij
hebben zelf hun vertegenwoordigers het
land ingezonden, om zich rechtstreeks
met de arbeiders te verstaan.

De Amsterdamsche arbeiders hebben
het woord van de veenarbeiders gehooid.

Wij hebben gehoord dat dc veenarbei-
ders niet enkel op de Hollandsche arbei-
ders hun hoop hebben gevestigd. „Daar-
voor wonen wij aan de Duitsche gren-
zen", verklaarde de gedelegeerde dei-
veenarbeiders. „Met hartstochtelijke
spanning volgen wij de gebeurtenisen in
Duitschland. En wij zullen, als de Hol-
landsche arbeiders blijven slapen en de
heldhaftige pogingen onzer Duitsche ka-
meraden slagen, dc veenstreken afscheu-
ren van dit land en ons bij hen aanslui-
ten!"

Deze taal, die ongetwijfeld vele buiten
den strijd der arbeiders staande elemen-
ten in de ooren moet klinken als een stom
uit een andere wereld, geeft niettemin
zeer juist de mentaliteit weer der in op-
stand gekomen veenarbeiders.

Dat is het antwoord der veenarbeiders.
Het is gericht tot de heerschende klas-

se van dit land, tegen de over „nationale
gedachten" bazelende politiekers, en van
de slaperige „revolutionaire* leiders.

Maar het is ook gericht tot de arbeid
dersklasse van geheel Nederland, wier
taak het is op dit moment tot daden te
komen.

Tot daden, opdat de smaad van een be-
straffing der Amsterdamsche gemeente-
arbeiders worde uitgewischt, en opdat de
smaad van een nederlaag der veenarbei-
ders iv Groningen, en Drente de Holland-
sche arbeidersklasse niet moge treffen.

VTR

Ons Standpunt
IV.

Als Sp., en pok Kelder, die in een artikeltje
in „de Arbeid" van 12 Februari j.l. de meeuürg
uitsprak, dat ik ter conferentie te Berlijn zoo
naast mtjn opdracht heb gehandeld, nu willen
aannemen dat de vertegenwoordigers ter con-
ferentie serieuze menschen waren, dan moeten
zij aannemen, dat de oproep in punt 6 niet zou
zijn gedaan, indien niet het ernstige voornemen
bestond om zich bij de RoodeVnkverecnigings-
Internaiionale aan te sluiten. Ik zou dus niet
weten, waarom Bouwman in strijd met zijn op-
dracht handelde door zich eveneens vooi
sluiting bij de R.V.I. uit te spreken.

En samenwerking met de 3e Internationale?
Ook dat was het standpunt der Berlijnsche
conferentie, want als men te zamen met poli-
tieke partijen en organisaties acties wil voeren,
dan wil men natuurlijk ook met een rev. orga-
nisatie als de 3e Internationale samenwe

In welk opzicht zou ik nu verder ter .
rentie te Berlijn buiten mijn opdracht kunnen
hebben gehandeld? Daar is nog bet amende-
ment van Belinsky op punt 5 van de \

ring. Belinsky sprak de meening uit, dnt de re-
dactie van punt 5 te vaag was, omdat aaa de
hand van dit punt ook samenwerking met de
Amsterdamsche Vakvereenigings-Interiwi
zelfs met de 2e Internationale, mogelijk is, en
daarom stelde hij voor punt 5 te wijzig
dien zin, dat de R.V.I. haar acties zou voeren
in overleg en in samenwerking met dc 3c In-
ternationale.

Dit was en is ook mijn standpuu,]
standpunt dat theoretisoh wel doch practisch
niet verschilt met datgene wat in punt 5 is
neergelegd. Punt 5 der verklaring laat den
weg open om met alle organisaties samen te
werken. Samenwerking met de kerkelijk
beweging en de 2e Internationale is op grond
van dit punt niet uitgesloten. Echter als
intern, vakbeweging werkelijk een revolutio-
naire 'is, dan zal en kan zij in den rev. strijd
tegen het kapitalisme niet met deze deelen den
intern, arbeidersbeweging samenwerken, even-
min als hier in Holland, wanneer het den groo-
ten rev. strijd betreft, de rev. vakbeweging met
de S.D.A.P., de kerkelijke en sociaal-democra-
tische vakbeweging kan samen gaan. En als
men nu deze eenvoudige waarheid wil erken-
nen, dat er naast de vakbeweging maar één re-
volutionaire Internationale, met name de 3e
Internationale, in de wereld bestaat, dan zal
men mij wel willen toegeven, dat een rev. vafc-
vereenigingsinternationale in een revolutionair
tijdperk in de practijk, ook op grond der Ber-
lijnsche verklaring in punt 5, me! de politieke
rev. Internationale zal samenwerken en overleg
plegen.

Wanneer men dus het amendement van Be-
linky onbevooroordeeld bekijkt, dan ziet elke
revolutionaire arbeider, dat het geen andere
beteekenis en bedoeling heeft dan om, duidelij-
ker dan zulks in het .aangenomen punt 5 ge-
beurde, internationaal een scheidingslijn te
trekken tusschen dc revolutionaire en reformjs-
tischc arbeidersbeweging in dc wereld.

Ik meen hiermede aangetoond te nebben, dar,
7r>if« nl '""'! 'V tt. Rerliin vóór het amendement

van B. gestemd, ik daarmede niet in strijd met
de beginselen der Hollandsche rev. vakbewe-
ging zou hebben gehandeld. Echter, ik wil er
nog eens even aan herinneren wat ik ter con-
ferentie te Berlijn verklaarde, n.1.: dat ik per-
soonlijkvóór het amendement van B. was, doch
dat ik voor punt 5 zou stemmen, aangezien ik
meende dat dit meer in overeenstemming was
met de opdracht, die de Hollandsche delegatie
van het N.A.S.-öcsriwr had meegekregen.

Het kwam hier aan om te beoordeelen of liet
amendement van B. wel of niet in strijd was
met het onafttankelijkheidsstandpunt onzer on-
afhankelijke vakbeweging. Welnu, ik meende
dat het niet het geval was na al hetgeen
hierover tot dusver door enkele kameraden is '
gesohreven en gesproken om het tegendeel te !
betoogen, ben ik nog eerder versterkt dan ver-
zwakt in mijn overtuiging. Intusschen zal het
nuttig en leerzaam zijn, dat over deze belang-
rijke kwestie kalm en zakelijk van gedachten
wordt gewisseld, opdat onze onafh. vakbewe-
ging in haar geheel straks na het congres inMoskou een weloverdachte beslissing kan ne-
men.

* * *
Ik zou met hetgeen ik hierover over „Onsstandpunt" gezegd heb, kunnen volstaan, in-dien aan den anderen kant niet een element in

het debat gebracht was, dat de discussie on- !zuiver maakt en waarom ik het noodig acht, |
om nog iets meer te zeggen speciaal met be- itrekking tot de verwijten, die tot de 3e Intern. |en de C. P. worden gericht, als zou van diezijde het onafhankelijk standpunt in gevaar
worden gebracht. Men haalt daarbij dan de 21
toelatingsvoorwaarden voor de politieke par-
tijen bij de 3e Internationale en de 7 stellingen,
die als richtsnoer dienen voor de leden van po-
litieke partijen, voor hun gedragingen in de j
vakbeweging, voor den dag, om daarmede te
trachten aan te toonen, welk gevaar er van
dien kant voor de onafhankelijke vakbeweging
zou bestaan. ■ i

De waarheid is, dat èn die 21 punten èn die
7 stellingen met de vakbeweging als zoodanig
niels hebben te maken. Zij zijn .niets anders
dan richtlijnen voor de communisten, en de le-
den vau de 3e Internationale zouden al heel
slechts communisten zijn, als zij niet te midden
van elke gemeenschap, dus ook in de vakbe-
weging, voor hunne beginselen zouden propa-
ganda maken. De beteekenis van die 21 punten
en die 7 stellingen is dan ook feitelijk deze, dat
de communisten ronduit voor hun beginselen
getuigen, terwijl de andere politieke partijen,
die precies hetzelfde doen, en soms in erger
mate, het voorstellen alsof zij in de vakbewe-
ging geen propaganda voor hunne inzichten
makt;'.. Deze voorstellingjs misleidend.

De historie van de Hollandsche onafh. vak-
beweging is daar om het tegenovergestelde aan
te toonen. De onafh. vakbeweging toch was
feitelijk altijd, ondanks haar onafhankelijkheid,
een steun voor de vrije socialisten-beweging.
Het is een bekend feit, dat door middel van
verschillende deelen van do onafh. vakbewe-
ging anarchistische en vrij-socialistiache pro-
paganda werd gemaakt. Als wij de stapel lec-
tuur eens konden zien, ik bedoel uitsluitend
anarchistische lectuur, die door organisaties
van het N.A.S. tot op den dag van vandaag
is aan den man gebracht, dan zouden wij wel-
licht tot de erkenning moeten komen, dat die
stapel zóó groot is, dat hij zelfs niet m het te-genwoordige gebouw van onze onafhankelijke
Vakcentrale zou kunnen worden ondergebracht.
Men vond het ook heel gewoon, dat op de h b.vergaderingen van sommige onafh. vakvereeni-
gingen regelmatig een colporteur met zijn
kraam met boeken en geschriften, bestaande
uit uitsluitend anarchistische eu dageraadslec-
tiuir, stond uitgestald, terwijl ook niemand er
bezwaar tegen maakte, dat ledenlijsten van on-
afhankelijke vakorganisaties werden gebruikt

een ander doel dan om propaganda va*vrije socialistenvereenigingen te bevorderen.
Men verwijt den communisten „cellenbouw",

maar ik vraag of die cellenbouw niet in veel'
ergere mate van bovenbedoelde zijde in de on-
afh. vakbeweging heeft plaats gevonden.

Men versta mij goed, ik bedoel dit niet als
een verwijt aan mijn vrij-soc. kameraden. Ook
ik heb in den hierboven aangeduiden zin mee-
gewerkt, omdat ik op het standpunt sta en
aitijd heb gestaan, tlat de arbeidersbeweging
bij de vakorganisatie niet ophoudt, dat naast
de vakbeweging een rev. politiek socialistisch
of Communistische beweging noodzakelijk is,
en dat elk werkelijk rev. vakvereenigingsmah
tot taak heeft daarvoor propaganda te maken.
Ik kom er echter tegen op, dat nu de commu-
nisten het ook doen, en er rond voor uitkomen,
hun dat kwalijk wordt genomen, ja voortdu-
rend door politiekers van andere richting wor-
den bestookt.

Want het is wel opmerkelijk, dat de politic-
kers, die zich het meest aan partijpolitiek in de
vakbeweging bezondigen, er het hardst over
schreeuwen dat de politiek van de C. P. ge-
vaarlijk is voor de onalh. vakbeweging. Het
zijn de leden van de Socialistische Partij S.P.,
die liet meest dc Ze Internationale en de C. F.,
als een gevaar voor de onafhankelijkheid dei-
vakbeweging trachten vour te stellen. Dat is
uit een oogpunt van partij-politieke overwegin-
gen vau de zijde der S.P.ers volkomen ver-
klaarbaar, iietgeen echter niet ongedaan maakt

I Uat de oneenigheid in de onafhankelijke vakbe-
i weging het meest er. in de eerste plaats aanI het optreden van de S.P.-ers is te danken.

ik wenscli er nog eens aan te herinneren, dat
' het Kolthek was, die nog niet zoo heel lang
' geleden in de brochure: „De Socialistische
i Partij, haar doel en streven,' trachtte duidelijk
| te maken, dat er een politieke partij moest zijn
i (hij bedoelde natuurlijk de S. P.) die het voor
1 de eischen van het N.A.S. in het parlement op-
neemt. Hij schreef woordelijk o.m. in die bro-
chure:

„Als er dus geen afgevaardigden in de
Tweede Kamer zijn, die het voor de eischen

] van het N.A.S. opnemen, dan zullen die daar
worden doodgezwegen."

De beteekenis van deze woorden komt hier-
op neer, dat de S.P. voor de onafh. vakbewe-
ging hetzelfde .rou willen zijn als wat de S.D.
A.P. altijd was en nog is voor de moderne
vakbeweging, ji l. dc van de

vakbeweging in het parlement, en dan natuur-lijk met alle consequenties en verplichtingen
die daarvan voor de vakbeweging het gevolgzijn. Ik wil er nu toch bij deze gelegenheideenseven op wijzen, dat een dergelijk de onafhan-
kelijkheid der vakbeweging aanrandend optre-
den van de zijde der C. P. nog nimmer heeftplaats gehad.

Zóó zijn de feiten, die niet alleen ons en devrije socialisten, maar die ook de S.P.ers Lan-
sink Jr. en Kelder bekend zijn. De beide laat-
sten wijzen nu wel op het denkbeeldige gevaar,
wat zij zeggen te zien in het optreden van dé
3e Internationale en de C. P. voor de onafhan-
kelijkheid der vakbeweging, en zij laten zich
door hun anti-bolsjewistische neigingen de
vraag opperen, of eigenlijk de communisten
maar niet uit de onafhankelijke vakbeweging
zouden moeten worden geweerd, terwijl die*

zelfde kameraden liet als de gewoonste zaa*van de wereld vonden, dat hun eigen partij, daS. P., inderdaad heeft getracht de onafhanke*lijkheid van onze vakbeweging in gevaar tabrengen.
Ik zou in gemocde, maar in allen ernst wil-

w Z!gge": Vrienden laat ons met betrekkingtot de Roode Vakvereenigings-lnteriiationnle
elk onzuiver element trachten buiten het debatte turnden! Niet gezocht naar tegenstellingendie zoo gemakkelijk soms door het gebruikenvan een ander woord, zijn gevonden. Laat on»zoeken naar hetgeen ons verbindt met de man-nen van de Roode Vakvcreenigings-lnternaüo-nale en met de revolutionaire vakbeweging vande wereld, want alleen langs dien weg zal Hettot standbrengen van één beteekenende Rcvo-latioiuitre Vakvercenigings-lnternationale mo-gelijk ztjnl E B

Protestmeeting tegen de Strafrechters
in de Juni-staking

Een afgevaardigde uit de Veenstreken aan het woord
(A. W.) De obstructie, die er door de Com-

munisten in den Raad is gevoerd, had ten doel
om de beslissing omtrent de bestraffing der
8 Juni-stakers uit te stellen, opdat de gemeente-
werklieden en de arbeiders in de particuliere
bedrijven alsnog de gelegenheid zou worden
geboden om hun daden tegenover de machts-
wellust van de overheid te plaatsen. Het Amst.
proletariaat heeft die gelegenheid voorbij laten
gaan.

Dinsdagavond had het P.A.S. de Amster-
damsche arbeiders bijeengeroepen in groote
openbare vergadering in de Diamantbeurs. Er
waren niet meer dan elf a twaalfhonderd man
aanwezig. Als eerste spreker trad kameraadSchilp op van de Fed. van Gemeentewerk-
lieden.

REDE VAN SCHILP.
Kameraad Schilp (voorzitter PI. Fed. pers.

in Openb. Diensten) meent, dat wanneer we de
opkomst zien dp een vergadering als deze, dit
protest niet zal doordringen tot de heeren die
in de gemeenteraad spotten met den strijd der
arbeiders.

8 Juni 1920 hebben we het als onze plicht
beschouwd tegen de reactionaire aanslagen on-
zer regeering in verzet te komen.

De oorlog, met zijn smart en wee heeft toch
ook deze lichtzijde gehad, dat in, tijdens en
door den oordlog, de arbeidersklasse ging be-
speuren welke kraclrten in haar scholen.

In 1917 zagen we de schitterende daad van
onze Russ. kameraden 'die zioh vrij maakten
van het kapitalistische juk. En toen de oorlogs-
nevel meer en meer opklaarde, klaarde 't ook
steeds meer in de hoofden der arbeiders. Ook
in ons land. Nog denken we aan de dagen te-
terug, waarin ons hart trilde van vreugde, bij
de gedachte dat een eind zou komen aan de
heerschappij en de daaraan verbonden knecht-
schap.

We herinneren ons nog de .revolutionaire"
woorden van den heer Troelstra, in November
1918; maar herinneren ons ook hoe zijn partij-
genoot Schaper den volgenden dag elke revolu-
tionaire gedachte, het afkoopen door de betof-
ten „onzer" „christelijke" regeering.

De arbeiders geloofden die beloften.
Daardoor kreeg de regeering gelegenheid de

instituten ter versterking van haar bewind op
te bouwen en te reorganiseeren. Nog nooit is
de regeering zoo vlug geweest als met de or-
ganisatie der burgerwachten. Naarmate die or-
ganisatie vlotter verliep, maakte zij zich steeds
meer los van de beloften van 1918 waarmee de
arbeiders in slaap waren gesust.

Toch kwam de regeering toen met wetten.
Maar niet met den 8-uren-dag, niet met alle
mooie dingen die ze beloofd had. Neen steeds
versterkte zij haar-positie. We kregen achter-
eenvolgens de wetsontwerpen voor de ver-
plichtearbitrage, voor de verplichte collectieve
contracten en ten slotte een aanslag op liet
eenige en het beste wat de arbeidersklasse nog
bezit... haar zonen.

Het wetsontwerp tot regeling van de ver-
plichte lichamelijke oefening der rijpere man-
nelijke jeugd is de inzet daartoe. Desondanks
zwammen de christelijke heeren van mindering
der militaire lasten.

Als klap op de vuurpijl kwam de anti-revo-
lutie-wet, die geen ander doel heeft dan de
arbeidersklasse in haar strijd te Jriuiken door
haar organen te vernietigen, in critieke dagen
haar leiders op te sluiten.

Is het niet vanzelfsprekend dat ook de ge-
meentewerklieden tegen zoon laffe aanval op
hun klasse in verzet kwamen en gehoor gaven
aan den oproep van de vakccntralen om de ar-
beid neer te leggen?

't ls aanstonds 10 maanden geleden, dat op
den Bsten Juni 1920 de gemeentewerklieden
staakten en nu nog loopen üe heeren van het
Prinsenhof rond met wraakgedachten.

Zouden ze er moed toe hebben als we weer I
eens de dagen van November 1918 zouden be-
leven? Nu echter denken ze tot straffen over te
kunnen gaan, omdat we nu een moment van
machtsinzinking der arbeidersklasse meema-
ken.

| Niet steeds immers verzetten de heeren van
katholieke zijde -zich tegen revolutionaire be-
wegingen.

De Paus zond een telegram aan Ebert toen
deze laatste president werd van de Duitsche
republiek en in lerland bewijzen de daden der
katholieken en de katholieke geestelijkheid het
dat men er niet altijd vies van is tegen het wet-
tig gezag op te treden.

Maar hier scharen zij zich om Ruijs, en be-
roepen zich op het wettig gezag, omdat Ruijs
een der hunnen is.

„Hoe kunnen we ze mores leeren?'' dat is
j de gedachte dezer heeren.

In 1919 na de staking van den 26en Augus-
tus hadden ze er geen kans toe gezien, omdat
de gemeentewerklieden één v/aren, en niet zou-
den toelaten dat ook maar een hunner een haar
werd gekromd-

Wethouder Wibaut die zich nu zoo grootmaakt en als verkiezingsleuze de niet-bestraf-fing der 8 Juni-stakers stelt, om zijn prestige teherwinnen bij de arbeiders, heeft niet steedshetzelfde standpunt ingenomen.Zijn wethouder Wibaut en Miranda mi wer-kelijk tegen straf? Neen, alleen tegen de straf-fen der 8 Juni-stakers. Want met de stemmen
der heeren Miranda en Wibaut voor, zijn de
stakers van den 2lsten Juli 1919, die staakten
tegen het cordon des doods om Sowj'et-Rusland
en Hongarije, gestraft.

Op denzelfden dag dat men het waagde den
eersten den besten man te straffen moesten dotrams weer stilstaan, en moesten de stokersweer van de vuurplaat loopen. Dat zal meethelpen dan wanneer de wethouders Wibaut er,Miranda weg loopen, want die zullen door deVewT£u" *?* wel worden weggeiaa"uWe hebben de modernen tot derf st ijd ui'tge.
en onriK * hCbben hun mannen on zieldïaaï ",i,- °"' Mte Verwi'zen naar de af-staande verkiezingen en door hen te belovendat ze bv eventueele schorsing 70 pCt. van helloon zullen uitgekeerd krijgen.

Om de soc.-dem. wethouders weer achter degroene tafel te brengen, daaraan zijn de belan-gen der gemeentewerklieden opgeofferd, ls hefdan niet vanzelfsprekend, dat onze hoop ge<richt is op de arbeiders in de particuliere be-drijven, die den Bsten Juni met den genieente-we. Wieden schouder man schouder stonden?Arbeiders sloot af, de aanslag op de ge-
meentewerklieden dat is een aanslag op vnklassegenooten. Als hier duizenden en duizen-den waren geweest, zou het gemeentebestum
morgen niet den moed hebben, tot straffen oveite gaan.

Arbeiders, het antwoord had de staking mo*tea zijn. s
Hier zijn eenige afgevaardigden van dearbeiders uit de venen aanwezig, die U doorde actie die zij voeren, beschaamd maken.Arbeiders vau Amsterdam, volgt hun voor-beeld.

REDE VAN KITSZ.
Het woord is aan kameraad Kitsz. Waarinligt toch eigenlijk de oorzaak van het feit, datde arbeidersklasse zich in haar vakgroepenaat slachten, zonder tot den klassenstrijd tekomen, die in de beginselverklaring zoo moof

omschreven staat?
Eerst hadden we een transportarbeiderssta-

king. Er is veel geofferd, dat is waar. Maai
hoevelen loopen er niet naar de kerk, die meieen rijksdaalder voor de collecte hun zieleheil
trachten te koopen?

Wc aanschouwen in den Amsterdamschengemeenteraad het spel mei het dubbele elftal,
waarin de gemeentewerklieden als voetbal ge-bruikt worden. De strijd staat thans I—O inhet voordeel van de reactie. Dat komt niet doorhet betere spel der spelers, maar doordat detoeschouwers ontbraken, die keken of het spel
wel eerlijk ging.

Waar is de klassenstrijd? Ligt het beste vanden klassenstrijd in het s.rijden tegen je eigen
makkers? Wie heeft zelfs maar een pen in deinkt gestoken om de aandacht van dc arbeiderste vestigen op dat afschuwelijke spel, dat-thans
in den Raad gespeeld w.rdt?

Meermalen heef' men de gemeentewerklie-
den verweten, dat zij zoo achterlijk waren, en
dikwijls heeft men een daad in de particuliere
bedrijven afhankelijk gesteld van de steun der
gemeentewerklieden. Maar nu hebben de ge-
meentewerklieden oen daad gedaan. En dat
niet alleen, ze zijn in dezen strijd de pioniers
geweest. Voor deze pioniers heeft spr. meer
respect, dan voor menschen, die voor een stem-
biljet op de loop gaan en „Had je me naar"
candidaat stellen. In den strijd komt het niet
aan op mooie woorden, maar op de daad.

't Komt er niet aan, dat je nu goed uit je
oogen kijkt, eu nu niet voor de grap „Had je
me maar" neemt, om straks zeil genomen te
worden, 't Behoeft ons geenszins te verwonde-
ren, dat de reactie in den raad zoon houd'ng
heeft aangenomen, omdat de soc.-dem. haar
zelf ue wapenen tegen de arbeiders in de hand
hebber, gedrukt.

Denkt er om, in dc toekomst zal je weet
evenzeer de S.D.A.P.ers tegenover je hebhen,
zooals je nn de reactionairen tegenover je
hebt, ondanks dat nu de S.D.A.P.ers — wijl
hun eigen menschen er bij betrokken zijn —tegen straffen zijn.

Waar we zien. vat de katholieken, die steedt
zoo den mond vol hebben over liet gezinsleven,
doen, daar rijst de vraag, wal gedaan moet
worden tegen hen, die mi het gezinsleven van
duizenden genieentrwcrklieden willen verstoren,
door hen een week vacantie zonder loon te
geven.

We denken er echter niet om onzen strijd,
gelijk de modernen doen, voor een paar centes
af te koopen.

Wanl djn krijgen we een volgende keer io-
plaats van 6 dagen, 12 dagen straf.

VAN ONS KRIJG JE GEBN CEVT.
(Zie vervolg pag. *}.



j*e TTnjgl van ons alleen 't portret eu 't acres
van je strafrechters, dan moet je maar zien wat

f. Ik weet wel, zegt spr., dat als men den
moed had mijn vrouw en kinderen aansprake-
lijk te stellen voor mijn daden, dan zou ik den-
gene, die dat deed, persoonlijk verantwoorde-
lijk stellen voor zijn daden.

Arbeiders, sterk moet ge staan in overtui-
ging. Daarom hebben we den moed te zeggen:
„Van ons krijg je geen cent."

't üezag. v'oorai de katholieken hebben 't
daar druk aat meneer v. Lingen in
Limburg aan de katholieke arbeiders gaan ver-
tellen, dat het gezag gehandhaafd moet wor-
den en dat je tegen het gezag niet mag staken.
Spr. gelooft niet, dat hij terug zou komen.

De anti-rev. wet was noodig om beter de
te kunnen slaan.

Öp 1 April treedt de Huurcommissiewet in
werking. Dan zal je huisbaas het recht hebben
je huur met 20 pet. op te slaan. Als 't volk
daartegen in verzet komt, dan is de anti-

itiewet gereed om dat onmogelijk te ma-
ken.

DAAROM HEBBEN WE GEPROTESTEERD.

Vroeger hebben we steeds gemeend, dat de
actie zou uitgaan van de groote. centra. Op
het platteland kon je niet rekenen. Op het
platteland wachten ze nu echter op de stad.

In de venen staat het gewapend verzet voor
de deur.

In de groote centra laat men zich opzwiepen
tegen de bolsjewieken en laat men de bour-

sie met rust.
Wat zal het resultaat zijn, als het proleta-

riaat der groote steden niet meed'

EEN BLOEDBAD

en de zekerheid, dat de reactie versterKt uit
den strijd komt. Daar laat men zijn klasse-
inzichten niet voor een rijksdaalder afkoopen.

De veenarbeiders, die werkloos zijn, eischen
het volle loon.

Ze vragen ook u niet om financieëlen steun.
„Als we niet te bikken hebben, dan weten we
waar we het halen moeten", zoo zeggen zij.

\Ve vragen geen geld, maar moreelen steun."
Je moet van elk revolutionair besef totaal

gespeend zijn, als je nu niet in beweging komt.

EEN DAAD MOET GESCHIEDEN.

De eene beweging wordt na de ar.dere neer-
geslagen. En dan vraagt men nog in „De Ar-
beid"'waar hier de sectarische beweging is.

Waar is die met mooie woorden geschreven
„klassenstrijd?" Staat die alleen op papier?
Bergt die klassenstrijd daar maar op in een
mooi gebouw, zooals de resoluties van het
LV.V. in Vóndeistraat.

KOMT AAN OP DE DAAD.

is de konsekwentie van den klassenstrijd.
Wij aanvaarden die konsekwentie. Als we
daardoor vijanden krijgen, laat spr. dat koud,
als de klassenstrijd er maar door gediend is.

Tot slot wordt het.woord gevoerd door den
ifgevaaxdigdevan de Veenarbeiders. Spr. moet

allereerst bekend maken, dat hij hier staat als
vertegenwoordiger van het Revolutionaire Co-

in de Venen.
De kapitalistische pers zwijgt de beweging

in de venen dood. 't Is echter daar een groot-
lic beweging, die daar gaande is
De arbeiders hebben daar demonstraties ge-

n van Emmer Compascuum naar .Win-
e».

EEN AFSTAND VAN 8 UREN GAANS.
Dat wijst op den ernst van den strijd. De

arbeiders zijn van plan van Winschoten naar
Twente te fietsen — ook een afstand van 10

etsen — om daar met de textielarbeiders
enlijk den strijd tegen het kapitalisme te

:n.
Kameraden, we hebben maar één vijand, dat

is het kapitalisme. Voortaan zullen de i
linge verschillen vergeten zijn, voor d.
meenschappeijken strijd tegen het kapit,

De veenarbeiders leefden vóór den oor:
paupers. Niet alleen de veenarbeiders,
cok de vrouwen en kinderen werkten van
's morgens vroeg tot 's avonds laat om de

e verdienen. Van zedelijke en geesterijke
ing kwam niets terecht.

Tijdens de mobilisatie brak de tijd aan —den strijd — dat de levetosomstandighe-
:ts beter werden. Het veenkapitaal echter
■nde reuzenkapitalen. Men liet maar wer-
u werken, om zooveel mogelijk te ver-

dienen. Toen kwam de crisis. Er was geen
,ebied meer. De werkloosheid trad in.

De arbeiders bespraken de vraag: „Hoe ont-
komen we aan de werkloosheid?" Maar ze
werden er niet wijzer door. Spr. zeide tot de
.eenarbeiders: „In de kapitalistische maat-
schappij zult ge geen middelen vinden om aan
de werkloosheid te ontkomen. Theoretiseeren
baat niet. Verschillende pogingen zijn toen in
het werk gesteld. Alles langs den wettigen

Eerst bij den burgemeester, die verwees
ens naar den Minister. De minister had geen
tijd en stuurde ons naar zijn afdeelingschef.
Deze zeide: „Gaat u naar den directeur van de
werkloozenverzekering en arbeidsbemiddeling
en die ten slotte — ge raadt het nooit —stuurde ons weer naar het gemeentebe-
stuur.

De soc.-dem. wethouder (ex-lid onzer partij)
at Kalter, bood een gedeelte van de

arbeiders werk aan tegen een uurloon van
«0 et.

De veenarbeiders zeiden echter: „als we
met werk en met loon moeten verrekken, dan
maar liever verrekken zonder werk en zonder
loon."

De heer Kalter zeide echter: Je hoeft geen
? uur, je kunt ook 10 uur werken.

Een werkloozensteun van ’ 9.60 per week
angeboden. De arbeiders zeiCKi;

STIK MET JE FOOI.

Er wordt in de venen thans bittere armoede
geleden, maar men zal zich niet verlagen die
fooi van ’ 9.60 te halen.

WE ZULLEN HALEN WAAR 'T IS.

Wij moeten op de steun van gansch Neder-
land kunnen rekenen. De leiders in deze bewe-
ging hebben nu tot taak de beweging te tem-
peren, om haar niet in bloed te laten smoren.

Een stem: Omdat ze hier te beroerd zijn., Inderdaad, omdat ze hier te beroerd zijn,moeten wij 't toezien, dat de vrijwillige land-
storm naar de venen gestuurd wordt. De land-
storm die voor een groot gedeelte bestaat uit
kwajongens van 15 en 16 jaar. Men heeft de
witte garden op ons afgestuurd, die door het
land trekken.

Kr

Als ge inderdaad te beroerd mocht blijken,
om daartegen in verzet te komen, dan zal men
in de venen — waar men pal aan de Duitsche
grens ligt en waar men hoopvol den strijd der
Duitsche arbeiders volgt, genoodzaakt zijn de
veenstreken van Holland af te scheuren en ze
bij 't revolutionaire Duitschland te voegen.

Spr. hoopt echter, dat het Nederlandsche
pioletariaat ontwaken zal, als we gezamenlijk
optrekken, dan zullen we het kapitalisme over-
winnen en de grond en de productiemiddelen
in gemeenschappelijk bezit brengen. (Luid
applaus).

De voorzitter deelt mede, dat Woensdag
voor het Stadhuis gedemonstreerd zat wor-
den. De collecte voor de veenarbeiders bracht
f 52 op.

InternationaalAnti-MilitaristenCongres

11.
Zondagmorgenzitting.

Medegedeeld wordt, dat tal van afgevaar-
digden door gebrek aan geld of moeilijkheden
met passen verhinderd zijn het congres bij te
wonen, ongeveer 25 in getal. Pas-visum is ge-
weigerd aan Ramus, Björklund en Rocker.

De Spaansche delegatie is verhinderd door
de Witte terreur.

Uitzondering voor het oplezen van de ver-
klaringen van buitenlanders wordt gemaakt
voor die van de Amerik. Vrouwen en Moeders,
bevattende een oproep tot organisatie en in-
zicht geven aan de jeugd, welke eindigt:

Oorlog en vrede zijn in onze handen en wees
trouw aan uw woord als het uur van het ge-
vaar daar is!
vaar daar is! Propageert de internationale
werkstaking der vrouwen!

Het presidium wordt nu opgedragen aan
Helene Stöclier, die er haar verwondering over
uitspreekt, dat na de ervaringen van den oor-
log zoo weinig menschen een protest laten
hooren.

Wij moeten in geloof verder werken en ho-
pen op overwinning van onze ideeën.

Het woord is nu aan Prof. Nicolai', die spre-
ken zal over: „De biologie van den oorlog.

Hij begint met te zeggen dat niet door
woorden, nóch van wijsbegeerte, noch van
godsdienst, de oorlog bestreden kan worden.
Zij pasten zich aan den oorlog aan en maakten
oorlogs-philosophie en oorlogs-godsdienst.

De menschen zijn een kudde, zij volgen
maar. Waarom? Als de geboden niet in over-
eenstemming zijn met de instincten van den
mensch.

Waarom zijn wij ook oorlogszuchtig? Dan
moeten wij terug tot de wordingsgeschiedenis
van den mensch.

Er is al duizenden jaren oorlog geweest en
hij moet dus wel nuttig geweest zijn.

De oorlog ontstond gelijktijdig met het bezit.
De tweede reden is gelegen in de natuurlijke

teeltkeus (rasversterking). Alleen bij een hel-
der inzicht in het ontstaan van den oorlog,
dan vragen wij gelden deze voorwaarden om
oorlog te maken nog? Hij herinnert aan N. An-
gell's boek: De groote ilbisie. Zoo brengen de
tegenwoordige oorlogen sctiade aan beide zij-
den (zie vooral tegenwoordige oorlog.)

Het eenige symbool van den oorlog is: de
oorlogsrijke O.W.er, de eenige dit
heeft, alle andere hebben verloren.

Naar bet slagveld-gaan alleen de flinken en
gezonden, thuis blijven de zwakken, de min-

-.irdigen, de oorlog is geen staalbad voor
de volkeren. Hij werkt negatief, al het minder-
waardige blijft over. Rasverbetering is dus ook
hier leugen.

Voor de wilden was de oorlog de voor hun
rasverbetering noodige vorm, maar heden (al-
gemeene ei 1 ) hebben wij de waanzin
van de vernietiging van alle leven.

Spreker heelt eerbied voor hen die bewust
hun leven offerden, maar ondanks die per-
soonlijke ac 1 hebben zij gehandeld als
gekken en de schuld komt op hen die hen heb-
ben op t vaderland (vaische ideo-
logie.)

Spr. ontkent het bestaan van rassen tegen-
woordig in den zin van vroeger. Er heeft een
volkomen bloedmenging plaats gehad door ge-
heel Europa.

De menschheid als geheel is biologisch één.
Door tal van voorbeelden toont hij de men-
ging van alle mogelijke volksstammen aan.
(Amerika.) Dit is niet de dood van de mensch-
heid, zooals de hansworst Chamberlain gezegd
heeft, maar het is de nieuwe geboorte van dc
menschheid.

Beschaving en spraak zijn feiten, de rassen-
schending is niet meer vol te houden. Met ras-
senoorlog had deze oorlog ook niets te maken.

De kuituur ka# afgescheiden van spraakver-
schillen internationaal zijn; de regeeringen heb-
ben echter de cultuur politiek uitgebuit. (El-
zas-Lotharingen.)

Elke kuituur, die de andere als minderwaar-
dig beschouwt, verfoeit spr. Wij moeten de
eenheid zien, geen vaderlandsche kultuur.

Door den oorlog worden de grenzen vernie-
tigd voor het begrip van nationale kuituur.

De dynastische idee moet ook verdwijnen.
Als belenrSiering van kultuurontwikkeiing. Het
zal ook onmogelijk blijken, alles wat Duitsch
is te zamen te brengen. Grenzen zijn niet te
trekken. Nationale grenzen zijn evenmin moge-
lijk als in de natuur.
Dit berust enp twee axiomata: 1. het individu
(mensch); 2. het mensch-zijn (menschheid),
alle andere scheidingen moeten verdwijnen. Van
uit dit gezichtspunt moet aüe ethiek gezien
worden, ook de strijd tegen den oorlog.

Ons aller doel moet zijn de eenheid van de
menschheid. Holland en daarna Zwitserland is
begonnen met het begrip Statenbond, toen
Amerika.

Van uit natuurwetenschappelijk standpunt
moeten wij zóó de eenheid zien. De nationale
staat moet kapot gebroken worden.

Hoog boven alle idee staat bij spr. vast dat:
óf de idee die deze bijeenkomst bezielt tot
daad moet worden, óf dat anders het Oude
Europa ten onder zal gaan.

Om pl.m. 11 uur eindigd deze spreker zijn
met een krachtig applaus besloten rede.

De heer Eldering vat in het kort in het Hol-
landsch samen, wat spr. gezegd heeft.

De presidente verzoekt hen, die vragen heb-
ben, zich op te geven.

De heer Hinrichs vraagt nog omtrent de
kwestie vau de geweldpleging.

Dr. Nicolai noemt dit het belangrijkste en
moeilijkste in deze kwestie, zuiver theoretisch
is dit niet op te lossen.

Twee dingen heeft men te bedenken: Het
eenige verschil tusschen mensch en dier is oe
groote omvang van de hersenen.

Onze ontwikkeling ligt dus daarin, dat wij
onze driften leeren beheerschen. Volkomen bc-
heersching is op het moment niet mogelijk.

Geweld past ieder toe, het persoonlijke in
het geweld komt hier sterk naar voren. Alleen
de „Uebermensch" zou in staat zijn, geen ge-
weld toe te passen.

Voor spr. is de vraag van het geweld geen
principieele; niemand weet in hoeverre hij mee
zal gaan met het geweld. Wij moeten de kwes-
tie van het geweld niet met geweld willen op-
lossen.

(De heer Eldering vertaalt.)
De Boer vervangt de volgende spreker: A

Fermer Brockway, die niet aanwezig kan zijn
Hij betreurt het, dat hij alleen maar in het

Hollandsch kan spreken.
Het wijst op het weinig internalisme in de

I. A. M. V. tot heden toe, maar hoopt dat men
na dit congres zal kunnen blijven spreken van
de Internationale A. M. V. en geeft vervolgens
een overzicht van de ontwikkeling der vereeni-
ging en wijst op de actie tegen de aanwerving
onder de jeugd door de vereeniging „Onze
Vloot". I. A. M. V. heeft steeds het verband in
't oog gehouden tusschen kapitalisme en milita-
risme. Gedurende den oorlog hebben hier in
Nederland ongeveer 600 menschen den dienst
geweigerd. Spr. herdenkt nog eenigszins uit-
voerig Domela Nieuwenhuis en herinnert ook
aan het bestaan van het R. S. A. C. en Los-
van-lndië beweging.

De S. D. A. P. vergadert op het oogenblik
ook en het zal spr. verwonderen welk stand-
punt hun congres ten opzichte van het milita-
risme zal innemen.

Het standpunt daar in te nemen zal wel
grootendeels beïnvloed worden door de inder-
tijd gehouden enquête onder het volk.

De hoog-geroemde vrijheid van Nederland
blijkt vooral uit weigeren van enkele vooraan-
staanden; wij moeten.dus blijven strijden, in-
ternationaal, zoo besluit spr.

De rede wordt in het Fransch vertaald en in
het Engelsch door S. v. d. Berg en in het
Duitsch door Kaspers.

De lste zitting wordt gesloten tot half 3.

AmsterdamschNieuws

Actie van het W.A.C.
Het W.A.C, houdt een huishoudelijke verga-

dering op Vrijdag 1 April, 's avonds half negen
in de Nieuwe Leliestraat 16.

Zegt bet voort! Het Bestuur.

CENTRAAL COMITÉ VAN
BUURTHUURDERS-VEREENIGINGEN.

Openbare vergadering.
: Donderdag 31 Maart, 's av. 8 uur, feestgebouw! Wittenkade 108. Sprekers Mevr. Van Zelm en! Coerman, over de woningtoestand in Amster-
I dam, de raadsverkiezingen en waarom een. buurthiuirdersvereeniging in het Haarlemmer-
' poortkwartier noodzakelijk is. Entree en debat; vrij.

BUURTSOWJET„OVERHETIJ".

Huishoudelijke vergadering op Vrijdag 1
April a.s., des avonds 8 uur, ten huize van ka-
meraad Lievense, Breede Vogelstraat 12.

Agenda: Notulen; Nieuwe leden; Bestuurs-
verkiezing; Financieel verslag; Benoeming
Controle-Commissie; Adres aan den Raad aan-
gaande werkgelegenheid voor thuiswerkers;
Verslag afgev. geddegeerdenverg.; Voorstel
verkiezing van twee gedelegeerden C. C;
Voorstel contributie aan het C. C. van 2 cent
per lid en per week; Vaststelling datum con-
tributie-verhooging der vereen tot 12 cent;
Propaganda met de brochure; Rondvraag.

Met het oog op de overvol!. ngrijke
agenda, worden de leden ver al op
tijd aanwezig te zijn.

Niemand ontbreke!

De matzoswoeker.
Inzake de prijzen voor Israëlitische paasch-

biooden deelt 't „Hbl." het volgende mede:
Nadat eenige leden van den gemeenteraad

van Amsterdam gepoogd hadden verzoenend op
te treden, is thans door bemiddeling van den
opperrabbijn, den heer A. S. Onderwijzer, over-
eenstemming verkregen tusschen den wethou-
der voor de levensmiddelen, die prijsverlaging
wenschte, en de paaschbroodfabrikanteii.

Van beide kanten nam men er genoegen me-
de, dat de matzos voor particulieren met vier
cents en voor de genootschappen, die aan hun
leden op het Paaschfeest matzos uitdeden,
met twee cents verlaagd worden, zoodat de
prijzen voor de „achtjes" en de „tientjes" voor
particulieren resp. op 60 en 68 cents per pond
bepaald werden, voor de vereenigingen, die
uitsluitend achtjes betrekken, 52 cents per
pond zouden bedragen.

Deze prijzen zullen gelden van 5 April af tot
het einde van het Israëlitische Paaschfeest.

De woekerprijzen zijn dus met vier cent ver-
laagd.

Leest uw eigen dagblad!
Geen bewust arbeider leest de bladen zijner

vijanden als „De Courant", „He, Volk" enz,
maar abonneert zich op zijn eigen dagblad, dat
dagelijks den onverzoenlijken strijd .oert tegen
de gansche kapitalistenbende en zijn aanhang,
„De Tribune"; prijs 25 cent per week (verze-
kering inbegiepen).

Men kan zich te Amsterdam opgeven bij:
Het secretariaat der Comm. Partij, Rom-

bout, Hogerbeetsstraat 11 (\ jeger genaamd
le Hugo de Grootdwarsstraat).

Abrahamson, Korte Amstelstraat 3 2e ét
A. Brandenburg, Oostzaanstraat 24, le ét
H. v. Bemmel. Borgerstraat 98. le ét.
A. J. Botter, Bothastr. 37, Watergraafsmeer.
Chr. v. Beemdenlust, Laurierstraat 72, le ét.
N. Colly. Transvaalplein 4, huis.
A. van Gich, Weesperstr. 22, Boekhandel,
C. Helmers, Dirk Hartoghstraat 9, 3e ét
M. Hogerheide, Conradstr. 18a.
J. Homma, Palmawarsstraat 11, le ét.
A. Kuipers, Kleine Wittenb.str. 36, huis.
W. v. Liefland. DeTÏemDenaerstraat 36.
E. J. Mendel, 2e v. Swindens' .at 125, le ét
W. Nutters, v. Ostadestraat 94, 3e ét
M. Petersson, Bilderdijkkade 100, 3e ét.
O. v. 't Reve, Van Hallstraat 25.
A. de Ruijter, Bloemstraat 36, 2e ét
P. Vlaar, Spaarndammerdijk B 204, Sloten,
Alex Wins, Beukenweg 11, 2e ét
M. J. Vlaming, Nachtegaalstr. 101, o/h IJ.
A. Willebrands, Corn. Antoniszstr. 34, 3e ét
Voor huisbezoek voor de „Tribune" geve

men zich op bij Doornbusch, Marnixstraat290

De Raadsverkiezingen.
ONZE RAADSCANDIDATEN.

De candiJaten van de Communistische
Partij bij de a.s. Gemeenteraadsverkie-
zing te Amsterdam zijn:

1. D. WIJNKOOP.
2. ALEX LISSER.
3. N. COLLY.
4. Mevr. v. ZELM—v. d. BERU
5. A. j. BOTTER.
6. S. v. d. HAL.
7. A. F. WILLEBRANDS
8. M. A. PETERSSON.
9. J. DOORNBUSCH.

10. CHR. v. BEEMDELUST.
Arbeiders, maakt propaganda voor

onze candidaien.
HET BESTUUR

De kiezerslijst.
B. en W. hebben vastgesteld de kiezerslijst,

aanwijzende de inwoners, die tot het kiezen
van leden van de Tweede Kamer van de Prov.
Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zijn.

Deze kiezerslijst is t/m. 21 April op het ver-
kiezingsbureau, gebouw „d'üeelvinck", Singel
530, eiken werkdag van 10 tot 3 uur, der Za-
terdags van 10 tot 12 uur, ter inzage neder-
gelegd en tegen betaling der kosten in afschrift
en stemdistrictsgewijze in uittreksel, verkrijg-
baar gesteld.

T/m. 15 April is ieder bevoegd bij het
Gemeentebestuur verbetering van de kiezers-
lijst te vragen, op grond dat hijzelf of een an-
der, in strijd met de wet, daarop voorkomt,
niet voorkomt of niet behoorlijk voorkomt.

Aankondigingen van ver-
gaderingen

die gehouden zullen worden, moeten steeds in
ons bezit zijn, op zijn allerlaatst den dag vóór
dien waarop men ze wenscht opgenomen te
zien. Dit geldt ook voor Amsterdam — verg.-
berichten b.v. voor het Zaterdagnr. moeten dus
Vrijdagmiddag ter redactie zjjn.

CONGRES „DE ZAAIER"
De Commissie voor het Zaaier-Congres, dat

op Pinksteren in Adam gehouden wordt, ver-
zoekt alle Zaaier-leden en Partijgenooten, die
aan dit congres wenschen deel te nemen en ge-
dwongen zijn in Adam te overnachten, dit ten
spoedigste aan haar te melden, met opgave of
desnoods logiesgeld geschikbaar is. De Zaaiers
worden opgewekt dit zoo spoedig mogelijk aan
onderstaand adres op te geven, daar alleen
door diegenen op logies gerekend kan worden.

De Secretaris,
K. BEUZEMAKER, Singel 538, Amst.

Lande!. Jeugd-Comlté van Verweer
inzake Verplichte Lich. Oef.

Tot nader aankondiging is het secretariaat
gevestigd: Br. Takes, Ranonkelkade 36, huis,
Amsterdam.

AUSTRALIË.
De toenemende werkloosheid

De economische temperatuur komt hier op
een koortshoogte te staan, die beslist bedenke-
lijk wordt voor hun, die vasthouden aan het
glorierijke kapitalisme. Zooals ik dacht, is de
Staatsleening van Oueensl, a twee millioen
pond sterling, mislukt. Om nog een kansje te
wagen, is de gelegenheid tot het sluiten van
leeningen opengesteld tot 14 Febr. a.s.

De werkloosheid neemt schrikbarend toe. De
ellende van het volk houdt daarmee gelijken
tred.

Te Mackay, in het noorden van Q., is de
toestand hopeloos! Vele werkloozen en broo-
deloozen bivakkeeren in steengroeven, zonder
eenige dekking voor kou, verzengende zon of
regen,

Mr. Theodore, de bulkende, liegende, en van
haat vol zijnde tegen alles wat naar socialis-
me zweemt, de Eerste Minister, weigert op
grond van drukke bezigheden, deputaties van
werkloozen te ontvangen, en zegt niet te kun-
nen helpen.

Door de strike der „Marine Stewards", ligt
sinds weken de kustbootvaart gansch stii. De
daaruit voortkomende kolennood en te kort
aan dood materiaal aan fabrieken, brengt
meerdere werkloosheid teweeg.

Te Newcastle, (N.Z.W.), aan de staal en
ijzersmelterijen, zijn reeds 10.000 man zonder
werk, daar de fabrieken geen aanvoer van ma-
teriaal kunnen krijgen.

Door de Q. R. U. (Queenslands Railway
Union) is deze week een stemming gehouden
of men in staking zal gaan of niet

Het resultaat der stemming wordt niet be-
kend gemaakt, maar ik weet, dat de overgroo-
te meerderheid vóór staking heeft gestemd.

Twee weken na de stemming zal de staking
geproclameerd worden, als er een meerderheid
voor is.

Niets wordt aan de pers meegedeeld. Vol-
gende v/eek zal de bom dus barsten. Later
meer. BILL VAN DE HILL,

De kabelverbinding Vap-Menado
Op vragen van Ravesteijn betreffende het

aanspraak maken door de Nederlandsche re-
geering ten behoeve van een Duitsch-Neder-
landsche maatschappij op den kabel tusschen
het eiland Yap en Menado:

Is het juist, dat de regeering aanspraak
heeft gemaakt ten behoeve eener Duitsch-Ne-
derlandsche maatschappij op den kebel tus-
schen het eiland Yap en Menado?

Is de Minister bereid aan de Kamer zoo
spoedig mogelijk inlichtingen te verstrekken
over den aard der in dit opzicht gerezen vraag-
stukken?

luidt het antwoord van den minïsteh van
buitenlandsche zaken:

1. Het is onjuist, dat de Nederlandsche re-
geering aanspraak heeft gemaakt ten behoeve
van een Duitsch-Nederlandsche maatschappij
op den kabel tusschen het eiland Yap en Me-
nado. .'

2. Wat den aard der quaesties betreft, die met'
deze aangelegenheid samenhangen, wordt me-
degedeeld, dat het Nederlandsche belang be-
trokken is bij de kabels Menado—Yap, Yap—
Shanghai en Yap—Guam, die voor den oorlof
werden geëxploiteerd door de Duitsch-Neder»
landsche Telegraaf Maatschappij en die cc»
kabelverbinding in stand hielden tusschen Ne-
derlandsch-Indië en Nederland via China en
Rusland via Amerika.

Bij het Vredesverdrag van Versailles deed
de Duitsche legeering ten behoeve van de
voornaamste geallieerde en geassocieerde re-
geeringen afstand van alle rechten, titels ol
voorrechten van welken aard ook, welke he*
bezat op de kabels, o.a. van de Duitsch-Neder-(landsche Telegraaf Maatschappij. ;

De regeering heeft haar aandacht bij voort-'
during gevestigd op de afwikkeling van deze,
bepaling van het Vredesverdrag, ten einde tel
verhoeden, dat de rechten en belangen vao

i

Nederland, die bij deze kabelverbindingen zijnl
betrokken, bij de nieuwe verhoudingen worden'
geschaad.

Ten deze zij nog verwezen naar hetgeen oj*
bladz. 33 en v.v. van het in 1920 verschenen!
Oranjeboek over deze aangelegenheid is mede-j
gedeeid,

Boekheoordeeling
Het Communisme in den Gemeentc-\raad. Twee redevoeringen, uitge-1

sproken door M. de Boon-Niestho- 1
ven -in den Gemeenteraad van Go»i
rinchem.

De afdeeling Gorinchem van onze partij
heeft de begrootingsredevoeringen, door mevr.';
de Boon in 1919 en 1920 in den Raad gehou-i
den, in een kleine brochure uitgegeven, en zondj
ons een exemplaar ter beoordeeling.

Het is een uitstekend geschrift geworden.
De algemeene begrootingsdebatten zijn, naar
oud parlementair gebruik.de gelegenheid waar-!
bij politieke meeningen tegen elkander gesteld
worden en waarbij de partijen hun positie in
den politieken strijd verdedigen en verklaren.
Van die gelegenheid heeft mevrouw de Boon|
een zeer goed gebruik gemaakt.

Tot aanval en verweer beide strekken haarj
redevoeringen. Naast een fliaken aanval op'
het kapitalisme vindt men er de groote lijneni
in getrokken van onze communistische ge-'
mecntepolitiek. Zoodoende is de brochure, die
natuurlijk wel in de eerste plaats de belangstel-
ling der Gorkummers zal trekken.ook van mee*
den plaatselijke, beteekenis geworden.Menig le-
zer ook buiten Gorinchem zal er een bruikbar»
toelichting in vinden van onze houding in som»
mige strijdvragen.

Het geschriftje kost 10 cent en is verkrijg»
baar te Gorinchem bij P. Snoek, Warmoesstn,
en bij den partijbrochurehandelaar J. J. Bos, ff
Amsterdam.

Scheepstijdingen.

NEDERL.STOOMVAARTLIJNEN.

Almelo 27 Mrt. v. Carthagena n. P. Barrios,
Adonis 29 Mrt. te Hamburg v. Amsterdam,

Maart te Antwerpen.
Alderamin, 28 Mrt. v. Kobe n. Dalny.
Alchiba, v. Amst. n. Japan, pass. 28 Ouessant,
Bintaiig, Amst. n. Java, 28 Maart te Londen.
Besoeki, v. Rott. n. Java, 24 Mrt. v. Colomba.
Buitenzorg, v. Bat. n. Djeddah, pas. 28 Maart

Point de Galle.
Bellatrix 28 Mrt. te Montevideo v. Rott.
Bondowoso, arriv. 23 Mrt. te Bat. v. Australië.
Clio, v Amst. n. OJ<. Afrika, 27 v. Port Soedan
Djocja, v. Java n. Rott., pass. 26 Mrt. Kaap

Carvoeiro.
Delft 25 Mrt. v. Beira n. Port Natal.
Eastminster Abbey, v. Rott. n. Australië, 21
Fauna, 28 Mrt. v. Valencia n. Amsterdam.
Ganymedes, 25 Mrt. v. Algiers n. San Pedro.
Garoet, arriv. 24 Maart te Soeragaja.
Gorredijk, v. Rott. n. Br.-lndië, 24 v. Madras.
Kawi, v. Bat. n. Rott., pas. 26 Mrt. Pantellaria.
Malang, v. Rott. n. Java, pas. 28 Mrt. OuesaiiL
Maasdijk, v. Rott. n. Z.-Amerika, pass. 24 Mri.

Madera.
Nepüinus, 28 Mrt. v. Lisabcn n. Cadix.
Palembang, v. Rott. n. Java, vertr. 27 Maart

v. Padang.
Pr. Fred. Hendrik, Amst.-W.-Indië, pass. 24

Mrt. Ouessant.
Hebe 25 Mrt. v. Port au Prince n. New-york»
Randfontein, v. Z.-Afrika n. Rott., 27 Maart tt

Port Elisabeth.
Samarinda, v. Rott. n. Java, pas. 28 Mrt. Ouesv.Stuyvesant, v. Amst. n. W.-Indië, pass. 25 Mrt.Tereeira.
Stella 28 Mrt. v. Salonica n. Smirna.
Tabanan, v. Rott. n. Bat, 28 Mrt. van Suez.
Tambora, v. Rott. n. Bat., 25 Mrt. v. Colomba
Tjikembang, v. Java n. San Francisco( 24 Mrt.

v. Manilla.
Themisto, v. Savannah n. Rott., pass. 26 Maart

Cape Race.
Vechtdijk, v. Br.-lndië n. Rott, pass. 26 Perim.
Van Renselaer 29 Mrt v. Plymouth n. Havre.
Wilis, v. Rott. n. Bat, 27 Mrt te Southampton
aandijk, v. Rott. n. Z.-Amerika, 22 te Rio jan.
ijldijk, v. Rott. n. Nevv-Orleans, 27 Maart te

Santiago de Cuba.
BINNENLANDSCHE HAVENS.

IJMUIDEN. Aang. 29 Mrt. Spaarnestroom, s^
Dublin; 30 do. Euterpe, s., Gothenburg.

N. WATERWEG. Aang. 29 Mrt. Maartensdijk,,
s., New-Orleans; Jervaulx Abbey, s, Huil;»
Kellersee, s., Memel; Fouras, s., Caen; 8011-j
haven, s., Newyork; Iris, s., Stockholm;'
Joseph Seep, s., Newyork; Boscombe ChineJ
s., Huelva; Sir Ernest Cassel, s., Narvik;;
Farmsum, s., Cuba; Gerda Kuiistmann, s,j
Cuhavenjx 30 do. Amiral I'Hermite, s., Duin-j
kerken; Randwijk, s., Narvik; Simson, slp.bl
IJmuiden; Zeta, s., Bergen; Courseulles, s.,J
La Pallice; Archangel, s., Harwich; Egret?
s., Duinkerken; Cromer, s., Harwich.

BUITENLANDSCHE HAVENS.
Lima Maru, Rott. n. Yokohama, 28 Maan vf

Port Said.
Magellan, 25 Maart v. Rott te Mexillones.
Kinderdijk, 28 Maart v. Rott. te 8.-Aires.
Deerfild, 25 Maart v. Rott. te Montefideo.
Newton, 8.-Aires n. Rott., 28 Mrt te Bahia.Guimba, 28 Maart v. Rott te Philadelphia.
Bonniebrock, 28 Maart v. Phil. n. Rott.Maashaven, 27 Maart v. Rott. te Newyork.
Gallia, 22 Maart v. Rott. te Constanza.Kronos, 26 Maart v. Lissabon n. RottAstarte, 27 Maart v. Lissabon n. Rott.
Abelia, 28 Maart v. Rott. te Gothenburg.
Scherpendrecht, 26 Maart v. Fott. te Ahut.Amstelveen, 28 Maart v. Rott. te Ahut.
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De officieele slachting.
BERLIJN, 29 Maart. Officieel wordt bekend

gemaakt, dat bij verordening van de Rijks-pre-
sident, soc.-democraat Ebert, buitengewone
rechtbanken worden ingesteld, die tot taai<
hebben, zoo spoedig mogelijk de gevangen ge-
nomen personen te bereenten. Dit geschiedt om
de gewone rechtbanken, die overkropt zijn met
werk, eemgszins te ontlasten.

De leden deze buitengewone rechtbanken
zuilen door den rijksmimster van justitie on-
verwijld worden benoemd en reeds dezer da-
gen hun taak aanvaarden.

Sociaal-democraat Severing.
BERLIJN, 29 Maart. Een medewerker van

het „Berliner '1 ageblatt" had een onderhoud
met den Pruisischeii minister van binnenland-
sche zaken Severing over den toestand in Mid-
den-Duitschland en het Roergebied.

De minister was de meening toegedaan, dat
men heden na het bezetten der Leunawerke
reeds kon zeggen, dat men den opstand vol-
komen meester was: Hij hoopte, dat binnen-
kort, op zijn laatst einde dezer week, de be-
weging geëindigd zou zijn.

De gebeurtenissen in het Roergebied be-
schouwt hij niet als zorgwekkend. Ten slotte
deelde de minister mede, dat door versterking

van de politie in het industriegebied van Mid-
den-Duitschland eens voor al aan dergelijke
gebeurtenissen paal en perk zal worden ge-
steld.

In Midden-Duitschland zijn in 't geheel on-
geveer 1400 gevangenen gemaakt.Amnestie zal
niet worden verleend.

De sociale schoften.
ESSEN, 29 Maart. Ue moderne bond van

'."or.rwcgpersoneel heeft aan de Rijksregeering
verzocht met het oog op de communistische
agitatie, onmiddellijk en uit alle macht de orde
te herstellen.

De knechten der bourgeoisie.
BERLIJN, 29 Maart. Len vertegenwoordiger

van de „Vorwarts" had hedenmiddag een on-
derhoud met den politiepresident van Berlijn,
sociaal-democraat Richter.

Deze was van meening, dat de politieke
i (d.w./. de traditioneele invloed der

sociale verraders) van het overwegende deel
der Berlijnsche arbeiders een grooteren ora-

der beweging te Berlijn zou voorkomen.
e uitnoodiging tot een algiemeen» staking is
leclïts in kleinen -omvang opgevolgd. In het

overwegende deel der groote bedrijven wordt
ioor de arbeiders voltallig gewerkt. Bij eenige
Hidernemingen is een gering deel der arbeiders
n staking gegaan. Kleine pogingen tot storing
ioor troepen werkloozen konden door de poli-

tie zonder moeite en bijzondere kracntsi;:
■-.orden verhinderd.

In Rijnland—Westfalen.
UiiSSELDORF, 29 Maart. In de districten

van den Rijn breidt de staking zich
langzaam uit. Ook in de districten rechts: van
den Rijn neemt de beweging in omvang toe. De
mijnen „Diergaardt" en „Dickerheide", in het
district Mors, zijn door de arbeiders bezet, ook
de mijn „Rheinpreussen" en de terreinen der
steenkolenmaatschappij „Friedrich Hemrief"
zijn in handen der revolutionairen. Dc land-
raad van het district Mors heeft in overleg met
het stadsbestuur van Düseldorf zich gewend
tot de Belgische autoriteiten om hulp.

Te Dresden.
}RESDEN, 29 Maart. In den afgeloopen

nacht heeft de politie 92 communisten, waar-
i;;der 14 vrouwen, gearresteerd. De meeste
'>roote bedrijven bereiden de algemeene staking
voor.

In Beieren.
MüNCHEN, 29 Maart. De door de commu-

nisten afgekondigde algemeene staking voor
geheel Beieren, is slechts in enkele districten
tot stand gekomen. De stevig gewapende
Beiersche regeering heeft een infanterie-regi-
ment niet artillerie en reserves aan cavalierie
naar Midden-Duitsehland gezonden.

In Hannover.
IIANNOVER, 30 Maart De Nedersaksische

di:.irictsafdeelingen van de V.K.P.D., de K.A.
P.D., de communistische fracties van de mo-

derne vakbonden en de Allgemeine Arbeiters
Union roepen in een gemeenschappelijk mani-
fest dc arbeiders tot de algemeene staking op.

In Midden-Duitschland.
BERLIJN, 29 Maart. Tot dusver zijn in

Widden-Dititschland 1900 communisten gcar-
Vmnestk wordt niet verleend. De
ing deelt mede, dat bijzondere recht-

banken zullen worden ingesteld ten einde een
logeiijk te maken.

BERLIJN, 30 Maart. Het bericht, dat de
weg bij Ammendori in de lucht zou zijn
'fin, wordt niet bevestigd. Er is een rail

m de lucht gevlogen, waardoor het spoorweg-
verkeer gestoord is.

Tot dusver is er voor het onderdrukken der
i»g nog geen gebruik gemaakt vau de

rijksweer. Deze heeft artillerie en een afdee-
Jj'ig zoeklichten ter beschikking gesteld. —Eventueel zou zij slechts deelnemen aan de
actie der politie in Sangerhausen, Aschersle-beu en Bitterfeld. Bij de botsing te Aramen-dorf hadden de communisten twintig dooden,«e politie drie gewonden.

MAAGDENBURG, 29 Maart Officieel wordtbericht: Na de bezetting van de Leuna-Werke» het aantal gearresteerden tot 1200 gestegen.Hel is beslag genomen krijgsmateriaal is nog
»>« geteld. Er zijn in ieder geval tal tan ma-*hl.iegc-\veren, drie vrachtauto's en een se'im-

proviseerde pantsertrein buit gemaakt. Uit de
overige gedeelten van het district Maagden-
burgIcomen berichten binnen, volgens welke op
enkele plaatsen de opstandelingen zich weder-
om verzamelen.

In Saksen.
BERLIJN, 29 Maart Uit Halle wordt ge-

meld, dat de Grobers, in de nabijheid van
Leipzig, waar zich een nieuw rood leger
geconcentreerd, ernstige gevechten hebben
plaats gehad. Het station is in handen van de
oproerlingen, zoodat het verkeer naar Leipzig
en Halle is stopgezet.

Een afdeeling politie, die de opstandelingen
uiteen wilde jagen, werd met levendig machi-
negeweervuur ontvangen en stiet op een tal-
rijke troep met geweren bewapende communis-
ten. De politie opende het vuur met een mijn-
werper, die evenwel ontplofte. Daarop zag zij
zich gedwongen, het gevecht af te breken. De
beide commandanten der politieafdeeling en 10
politiebeambten werden gedood. Thans tracht
men de oproerlingen te omsingelen.

LEIPZIG, 30 Maart. Te Leipzig kwam het
Zondagmiddag tot een gevecht tusschen de po-
litie en de communisten; de communisten ver-
loren een doode; twee hunner werden zwaar,
twee anderen minder ernstig gewond. Ook he-
den deden de communisten te Leipzig pogin-
gen tot stopzetting der fabrieken, wat hun is
gelukt. Bij de Deutsche Transportanlagen üe-
scllschaft wordt gestaakt. In den loop van den
middag hadden te Leipzig straarbetoogingen
plaats.

Te Gotha is de algemeene staking afgekon-
digd. Met uitzondering van de electrische cen-
trale is het werk overal neergelegd.

SUHL, 30 Maart Hedenmorgen werd door
de arbeiders alhier met groote meerderheid be-
sloten, de algemeene staking te proclameeren.
Alle bedrijven staan stil. De bladen kunnen
vam.iorgen niet verschijnen.

DRESDEN, 30 Maart. Gistermiddag heeft
alhier een communistiscne betooging plaats ge-
had. Te Oelsnitz hebben heden een groot aan-
tal mijnwerkers den arbeid neergelegd. Te Pir-
ma heer een vergadering van communistische
arbeiders besloten, morgen in staking te gaan.
De regeering heeft dadelijk de noodige maat-
regelen genomen. Te Chemnicz is de algemee-
ne staking afgekondigd. De toestand in Saksen
wordt ernstig geacht.

ENGELAND.
De Engelsche Mijnwerkers.

LONDEN, 30 Maart Het hoofdbestuur van
de mijnerkersfederatie deelde hedenavond aan
minister Home mede, dat besloten werd om
overmorgen alle werkkrachten uit de steen-
kolenmijnen terug te trekken met inbegrip van
machinisten en pompers, zoodat het tot een
algemeene staking zal komen. De vorige maal
werd het personeel, belast met het pompen
van water uit de mijnen, nog aan het werk
gelaten.

Er wordt echter morgen nog onderhandeld
tusschen de arbeidersleiders en den minister.

BUITENLAND,

DeDuitsche arbeiders tegen dewitteterreur
De Rote Fahneblijftverschijnen.

Een manifest der Kussischepartij.

Met arbeldersbioed gedrenkt is de
aaide....

Over het instellen der buitengewone recht-
banken schrijft thans dc „Freiheit", het orgaan
der laffe onafhankelijken, wier verraad de be-
weging in Berlijn zwak houdt:

rt heelt buitengewone rechtbanken in-
gesteld, die nu hun beulenwerk zonder pardon
zullen beginnen. De burgerlijke rechtbanken,
die tot nu toe de wet in aile gestrengheid op de
arbeiders toepasten, zijn den heer Ebert niet
voldoende meer. Er moeten voorbeelden wor-
den gesteld. Niet de gerechtigheid, maar de
wraak moet triomfeeren."

De toestand te Halle.
HALLE, 30 Maart. Te Halle trachten de

communisten, door de algemeene staking, druk
up de regeering uit te oefenen. Slechts in wei-
nige fabrieken wordt gewerkt; ook de arbei-
ders der electrische centrale en van de gasfa-
briek staken, zoodat de stad zonder licht zit.

In het bezette gebied
DÜSSELDORF, 30 Maart. De geallieerde

i hebben de grens van het
jfd van Keulen door

het laten aanrukken van verstei kingen afge-
zet, om het binenkomen van gewapjnde ben-den te verhinderen. In het industriegebied linksvan den Rijn hebben de bezctingstroepen een
sterken patrouiledienst georganiseerd.

Arrestaties te Berlijn.
EERLIJN, 30 Maart. Te Berlijn zijn gisterenouu Lommuiusten gearresteerd. De meeste vannen zijn in de fabrieken gevangen genomen.

Scheuring in de I. L. P.
LONDEN, 29 Maart. De conferentie der on-

afhankelijke arbeiderspartij heeft heden het
rapport van het hoofdbestuur aanvaard, waar-
in aansluiting wordt aanbevolen bij de interna-
tionale socialistische arbeidsgemeenschap, die
onlangs te Weenen gesticht is, onder voor-
waarde, dat de Britsche partij vrijheid behoudt
om haar eigen nationale politiek te voeren.

Daarop heeft een bijeenkomst van de afge-
vaardigden der communistische minderheid
niet 97 tegen 16 stemmen en 4 blanco's beslo-
ten uit de I. L. P. te treden.

De „Rote Falme" blijft verschijnen.
Uit Berlijn wordt aan de burgerlijke pers

geseind, dat de „Rote Fane", die verleden weekverboden werd, blijft verschijnen. Men ver-
!l10ei i Ciat het blad °P een geïmproviseerdedrukkerij wordt gedrukt De autoriteiten heb-ben tot nu toe vergeefs gepoogd deze te ont-dekken.

De voorzitter der beulsknechten.
ESSEN, 30 Maart. De „leider" der Engel-sene spoorwegarbeiders I. H. Thomas, voor-Mier van de gele Amsterdamsche Vakvereeni-

f ngs~jnternationale, is Maandag in het Roer-gebied aangekomen om zich van den toestandop de hoogte te stellen". Hij kwam juist teLssen aan, toen de politietroepen op de revolu-tionaire arbeiders schoten en zag de slacht-ollers wegdragen. Thomas toonde zich door
lif6. urde zeer getroffen, zeggen de bur-gerbladen. Het dooden van Communisten isgewis nog doeltreffender dan het uitsluiten uit

de vakbonden. Thomas maakte van de gele-genheid gebruik om zich door de gele leiders
■u,

e" LemDerg over den toestand te laten in-
lichten. Hij woonde de opmarsch van de vei-ligheidspolitie bij, en knikte goedkeurend derabauwej toe. Dinsdag hield Thomas bespre-
kingen met vertegenwoordigers der industriee-
len en nam deel aan een conferentie van gele
vakvereenigingsbonzen uit het gansche indus-triegebied. Hij zal gewis aan zijn baas Lloyd
George een gunstig rapport' uitbrengen over
de uitroeiingsveldtocht der Stinnes-Ebert-
regeermg tegen de Communisten.

Communistische eenheid in Engeland.
LONDEN, 30 Maart. De conferentie der

uitgetreden afsevaardigden van de I.L.P. heeft

met 88 tegen 4 stemmen en 10 blanco's beslo-
ten zich te vereenigen met de communistische
partij van üroot-Brittanje, sectie van de Com-
munistische Internationale.
HONGARIJE.

Ex-keizer Karet.
WEENEN, 30 Maart. Ex-Keizer Karl is plot-

seling te Boedapest verschenen. De Hongaar-
sche regeering heeft vandaag een entente-nota
ontvangen, waarin de terugkeer der Habsbur-
gers tot een causus belli verklaard wordt Ten-
gevolge van deze nota zijn graaf Andrassy, de
commandant van Boedapest Aegedys, de mi-
nister-president Telekin, graaf betnlem naar
Steinamanger gereisd, waar de ex-keizer zich
nog bevindt.

De beide regeeringspartijen hebben gisteren
vergaderingen gehouden over de kwestie van
den terugkeer van den ex-keizer. De boeren-
partij besloot de bijeenkomst van de Nationale
Vergadering voor Vrijdag te eischen en daar
haar wantrouwen in de regeering uit te spre-
ken. De christelijk-nationalen hielden op hun
bijeenkomst een betooging ten gunste van de
persoon van Karel, maar verklaarden zich toch
ook voor oplossing van de kwestie in den zin
van de entente-nota. Zoo is Karel door al zijn
getrouwen los gelaten en er zal hem wel niets
anders overblijven, dan weer weg te gaan.

Vóór de bijeenkomst van de Nationale Ver-
gadering op Vrijdag zai een officieel regee-
rings-communiqué openbaar gemaakt worden.
Men denkt vast, dat de regeering omver ge-
worpen zal worden en dat de regeeringscoali-
tie uiteen zal vallen in Karlisten en anti-Kar-
listen.

WEENEN, 30 Maart Het bericht, dat de ex-
keizer en -koning Karei te Boedapest geweestwas, en zich thans mischien nog te. Steina-
manger, vlak bij de Oostenrijksche grens be-
vinden zou en daar in allen gevalle ook ge-
weest was, is hier gisteravond door een berichtvan een Hongaarsch pers-agentschap bekend
geworden.

De regeering heeft onmiddellijk den bonds-
kanselier, die met Paaschvacantie was, naarWeenen ontboden en tevens een streng onder-zoek gelast over de reisroute, die de ex-keizergenomen zou hebben. Er ging hier namelijkdadelijk het gerucht, dat Karel over Weenen
gekomen was en hier een nacht verkleed bij
een vriend doorgebracht had.

WEENEN, 30 Maart. De Wiener Journal
zegt vernomen te hebben, dat Karel tot Horthy
gezegd heeft, dat hij niet levend Hongarije zou
verlaten. Het garnizoen van Steinamanger, dat
15.000 man telt en onder kolonel Lehar staat,
zou tot Karel overgegari-i zijn.

De Oostenrijksche regeering zendt kleine
troepenafdeelingen naar de Hongaarsche grens
en maakt bekend, dat verder alle maatregelen
getroffen zijn om een terugslag der gebeurte-
nissen op Oostenrijk te verhinderen.

De staten, die gedeelten van Je vroegere
Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie gekre-
gen hebben, hebben reeds te Boedapest laten
weten, dat zij den terugkeer van Karel als* een
casus belli zouden beschouwen. Men zegt hier
dat er wel kans is dat de Entente de internee-
ring van Karl zal eischen.

SOWJET-RUSLAND.
Een manifest van de Partij.

MOSKOU, 25 Maart, (eigen berient). Het
nieuw gekozen partijbestuur van de Commu-
nistische Partij heelt een oproep tot de leden
gericht, waarin de resultaten van het 10e con-
gres worden besproken.

Het congres heeft een reeks kwesties onder-
zocht, die van overwegend belang zijn voor de
ontwikkeling der revolutie.

Ten eerste het probleem der vakbonden, dat
zooveel hevige discussies in de partijvergade-
ringen heelt ontketend, tiet congres heeft dit
prooleem opgelost en alle communisten leggen
zich thans neer bij deze beslissing en demon-
streeren aldus datde eenheid en de discipline
van de Partij geen leege woorden zijn.

Het congres heelt een nieuwe politiek op
agrarisch gebied aanvaard, ten einde de boe-renmassa's en de arbeidersklasse tot elkaar tebrengen.

De laatste gebeurtenissen hebben getoonddat de vijanden van de Sowjet-Republiek denstrijd van het buitenlandsche front naar hetbinnenlandsche hebben overgebracht, zij trach-ten door anti-communisiische agitatie de s'ow-jets omver te werpen.
De besluiten van het congres toonen dat deRussische Communistische Partij vast 'beslotenis, met alle middelen da proletarische dictatuurte verdedigen.
Hèt manifest eindigt:
„Alle partijleden moeten goed weten, dat deRussische Partij de voorhoede vormt' van deCommunistische Internationale en dat onzePartij tot voorbeeld dient aan alle Partijendie voor de wereldrevolutie strijden. De Com-munistische Partij van Sowjet-Rusland moethet voorbeeld geven van de eenheid en vast-beradenheid der bewuste arbeiders van allelanden en daarom moeten ai onze leden inbroederlijke eenheid arbeiden in den «eest dergenomen besluiten.

De Russische C. P.
MOSKOU, 26 Maart, (eigen bericht). Hetledental der Russische Communistische Partij

bedraagt thans 705.000.
De verdragen.

MOSKOU, 26 Maart. (Rosta.) Het Al-Rus-
sische Centrale Uitvoerende Sowjet-Comité
heeft de verdragen met Turkije, Afghanistan,

ë en Boekara geratificeerd.
Sowjet-Rusland wil vrede.

MOSKOU, 26 Maart. (Rosta). Steklowschrijft in de „Iswestia" over de houding derFransche regeering na het onderteekenen vanhet Engelsch-Russische handelsverdrag, datSowjet-Rusland den vrede wil maar dat hethelaas bij zijn tegenstanders niet denzelfden
wil tot den vrede ontmoet Nog onlangs heb-
ben deze tegenstanders het bericht verspreid,
dat Sowjet-Rusland dit voorjaar van plan is,
een offensief tegen zijn buren te beginnen.

De feiten echter hebben bewezen, dat als
iemand een offensief voorbereid, dit de tegen-
standers van Rusland zijn, die het hardst over
aanval-plannen van Sowjet-Rusland hebben
geschreeuwd.

De republiek van het Verre Oosten.
LONDEN, 29 Maart. De „Times" verneemt

uit Peking, dat de Sowjet-republiek van het
Verre Oosten, naar het voorbeeld van de re-
geering te Moskou, aan zijn vertegenwoordiger
te Peking heeft opgedragen, aan den Ameri-
kaanschen gezant aldaar mee te deelen, dat de
republiek wenscht handelsrelaties met de Unie
aan te knoopen. De republiek vart het Verre

Oosten stelt voor, ook een missie te sturen
naar de Ver. Staten voor het houden van be-
sprekingen over het verdrag.

SOWJET-GEORGIE.
Een overeenkomst met de mensjewiki.
De sociaal-verraders van de gele Internatio-

nale schreeuwen over de verkracht!-
Georgië door de Bolsjewiki. Hoe leugem
ook hier weer deze sociale schoften zijn, be-
wijst het volgende bericht:

MOSKOU, 25 Maart (Rosta). 18 Maart
werd in Koetaas een overeenkomst aan
tusschen het Georgische revolutionaire comité
en de vroegere mensjewistische regeering van
Georgië. Volgens deze overeenkomst, werden
alie vijandelijke handelingen onmiddellijk opge-
Jieven. De vroegere Georgische regeering
staat het door haar nog bezette gebied van
Georgië af aan het revolutionaire comité,
wiens troepen Batoem zullen binnentr
Het revolutionaire comité s.?.at een algemeene
amnestie toe aan de aanhangers der vroegere
Georgische regeering, wier leger de wapens en
het oorlogsmateriaal aan het revolutionaire co-
mité aflevert.

De overeenkomst is onderteekend door den
gevolmachtigde van het Revolutionaire Comité
Ozachekasjwiki, den gevolmachtigde van de
vroegere Georgische regeering Londkipanidze,
en den buitengewonen gedelegeerde van de
Russische Federatieve Sowjet-Republiek Enoe-
kidze, die als bemiddelaar optrad.

ZWEDEN.
De handel met Sowjet-Rusland.

STOCKHOLM, 29 Maart Volgens het blad
„Sozial Demokraten" is er een groote vereeni-
ging gevormd voor de bevordering van de
economische betrekkingen tusschen Zweden en
Rusland.

De vereeniging omvat 20 van de grootste
ondernemingen in Zweden en werkt met een
kapitaal van ongeveer een milliardkronen.

TURKIJE.
De aanval op Turkije.

LONDEN, 29 Maart. Volgens een telegram
uit Konstantinopcl heeft generaal Gouratid een
bezoek gebracht aan den waarnemenden gioot-vizier en daarna aan de pers meegedeeld, dat
de regeering te Angora de Fransch-Turksche
overeenkomst nog niet aanvaard had en dat erdua nog geen wapenstilstand in Cilicië be-
stond. Hij voegde eraan toe, dat, tenzij deTurken de overeenkomst aanvaardden, Frank-rijk verplicht zou zijn, zrjn toevlucht tot de wa-pens te nemen.

De Kemalistische regeering.
LONDEN, 29 Maart (R.8.D.) Naar Reuteruit Athene verneemt, meldt het blad „Patris"

dat de Kemaiistische regeering van Angora I
naar Sivas is overgebracht.

Haagsen Hieuws.
Uit den Gemeenteraad.

Zoowel 's middags als 's avonds trok deRaadsvergadering van Maandag 21 Maart bui-
tengewoon veel belangstelling, 's Middags ginghet om de tweede binnenhaven te Schevenin-
gen, — 's avonds om de loonen van het ge-
meentepersoneel. En beide keeren vulden de

enden de tribunes tot barstens toe,
terwijl den geheelen middag zich een menigte
van vele honderden Scheveningers buiten het
gebouw ophield, met demonstratieve borden
voorzien.

De visschers waren in actie, en inderdaad
gold 't voor hen ook een buitengewoon belang-
rijke kwestie. Wel heeft de havenkwestie ook
groote beteekenis voor het overige gedeelte
van Den Haag, vooral omdat langs dezen v/eg
eindelijk de waterverbinding van de streken
rondom Den Haag met de zee zal kuni:
stand komen; maar voor Scheveningen is deze
zaak allereerst een levensbelang.

Ernstige tegenstand tegen het voorstel van
B. en W. tot den aanleg van de tweede binnen-
haven bestond niet. De kritiek van de „NieuweCourant", die eigenlijk het geheele vraagstukop de lange baan wilde schuiven wegens denstand der financiën, vond in den Raad ternau-wernood weerklank. De debatten bewogen zich
ri hoofdzaak om een andere vraag, nameliii.of het gewenscht en noodig was, uitdrukkelijk
vast te leggen dat de gemeente met den aan-
leg der binnenhaveu niet zou beginnen, vóórdat
liet Rijk ernst maakt met de verbetering der
buitennaven. Het is daarmede eigenaardig ge-
steld.

Sedert meer dan 20 jaren heeft het Rijk de
verplichting op zich genomen, de buitenhaven
op voldoende diepte te houden. Maar het ver-
vult dien plicht niet behoorlijk, het heeft debuitenhaven voortdurend laten verzanden. En
nu zal niemand vergen dat de gemeente zesmillioen zal gaan steken in een nieuwe binnen-
haven, wanneer niet eenige zekerheid bestaat,
dat de buitenhaven dan gelegenheid zal gevenom iv een uit te varen.

Dit verband tusschen de beide werken had
dr. v. d. Meulen in een motie omschreven; idoch hij trok die motie in, nadat wethouderDioogieever Fortuyn er op had gewezen, dat i
het beter was zich in deze niet op een al te !
straffe formule vast te leggen. B. en W. reken- !
den er op, dat het. Rijk nu wel spoedig de I
noodige stappen tot verbetering van de buiten-
haven zou doen. Geschiedde dit niet, dan zou- I
den zij den Raad opnieuw raadplegen.

Dat was nu wel niet heelemaal naar den zinvan enkele haven-maniakken als de heerenDuymaer van Twist en v. d. Loo, maar deRaad vereenigde zich er mee, hetgeen ons zeer. verstandig toescheen.

* * »
De loondebatten, die in de Avondzitting aan

de orde kwamen, hebben een lange voorge-
schiedenis. Toen de Raad in het vorige jaar
ecu nieuwe loonregeling voor de gemeente-
werklieden vaststelde' met een minimum van

’ 30 per week, had men met de organisaties
een soort afspraak gemaakt, dat zij zich totMei 1921 van nieuwe actie zouden onthouden.
Daartegenover beloofde wethouder Drees, dat,
als het duurtecijfer van het Amsterdamsche
statistische bureau meer dan 10pet zou stij-
gen boven het peil van Januari 1920, hij een
duurtetoeslag zou voorstellen.

Drees heeft dat compromis eerlijk uitge-
voerd, en heeft in December 1920 een tijde-
lijken duurtetoeslag van 10pet, voor den duur
van drie maanden weten aangenomen te krij-
gen. Die drie maanden waren met 1 Maart af-
geloopen, en nu was dus de vraag aan de
orde: moet de toeslag ai of niet bestendigd
worden? De moeilijkheid deed zich daarbij
vror dat de Amsferdamsclie duurteci'fers, die

den grondslag der berekening hadden gevormdvrij plotseling „jet meer waren verschenen, es
dat een daling der prijzen on de wereldma-klwel vaststaat. In .
de :■ Jaarvan t.
zoo was het verklaarbaar, dat de or^aialgemeen bestene. | , den 'toesla

-i z.g. gei.. | overleg von-den ze daarin steun, zij het dat eenig verschilond over het bedrag van \agr de meerderheid van B. en W. vond dat twelii . en stelde eenvu.
- keeren. Te-

I 1 Januari zo::
he herhiening der loonregeling vooreiden.

Daartegenover kwam nu van een viertalRaadsleden, onder aanvoering van den Katho-
i heer Witten v. Hoogland, een voorstelom tct 1 Januari den «slag door tebèta

Dat was de knuppel in 't hoenderhok. Eengansenen avond heeft de Raad, menigmaalscherp daarover gedebatieerd. Na <it jhr' Wit-ten zijn voorstel had toegelicht, kwam <ie op-positie los. Eerst een rede van meer dan eenuur van den Unie-liberalen heer Joëls, die meiveel — maar onoordeelkundig gebruikte —cijiers de prijsdaling trachtte te bewijzen.üaar-
-1,/^6 van den oud-liberalen professorv. d Bilt, cic vooral het medelijden inriep ide belastingbetalers, die het dikwijls nog veelslechter hadden dan de gemeentewerklieden.

En beide heeren betoogden ook, dat het kapi-taal begint te ontvluchten wegen3den bel?«--tingdruk.
De heer Buurman (S.D.A.P.) hield vervol-gens een rede, waarin hij geheel bleef in d«lijn der betre' ingingen. De Am-sterdamsche statistiek was gestaakt, dus was

er geen zekerheid dat de kosten van het levens-
onderhoud inderdaad gedaald waren, en moestde Raad z.i. den veiligen kant houden door dentoeslag te blijven bestendigen. En met te iklem verdedigde hij dit standpunt, waar hef
georganiseerd overleg denzelfden eisch had
aanvaard. Wat blijft er van het overleg tzoo klaagde hij, als B. en \V. het zoo maar ineen hoek trappen?

Onze partijgenoot Coltof beantwoordde die
vraag aldus, dat de bourgeoisie het georgani-
seerd overleg alleen bewondert, wanneer hetdient om de eischen der arbeiders te bepinge-lcn En hij trok daaruit de conclusie, dat "de
arbeiders dit instituut moeten vervangen door
georganiseerd verzet. Te voren had onze spre-
ker in een scherpe polemiek de heeren Joëls
en v. d. Bilt beantwoord. Hij we ; er op, dat
de Vrijheidsbond in den Haagse!; .i Raad blijk-
baar de stelling wil innemen van gangmaak-
ster voor de neerdrukking van het levenspeil
der arbeiders, een positie die onzerzijds gaar-ne geaccepteerd wordt. Met nadruk wees hiiaf het beroep op de arme belastingbetalers,voor wier armoede immers niet het proleta-riaat, maar de boi: erantwoordelijk is.Onze partijgenoot toe ide zich overigens vol-"^«f i"«r-« lind "r de Rieken van hetvoorstel-Wittert es. dat nog lang niet ver ge-noeg ging, en hij verklaarde dan ook dat onzetractie daaraan slechts haar stem zou gevenom thans iets te btreiken, maar zonder zichtot 1 Januari 1922 hieraan te binden. Integen-
deel riep hij het proletariaat in gemeentedienst
reeds nu tot nieuwen strijd op.

Wij kunnen ter wille van de ruimte geen
verslag geven van de verdere discussie, waarin

uwens geen nieuwe gezichtspunten werdea
geopend. Wij vermelden nog slechts een voor-stel van den conservatieven Katholiek C
hols, die onderscheid wfldemakenftisschen
huwden en ongehuwden, en naar hetZijn voorstel kwam echter niet in siomdat ver na twaalf uur des nachts I
stel-Wittert werd aangenomen.

Voorloopig houden de gemeentelijketariërs dus hun toeslag, waarmee waarlijk' teerweelde in hun gezinnen zal hee,
het gebeurde moge hun een les zijn, dat detoekomst hun weinig zekerheid biedt. Zij zul-
len moe.en inzien, dat de thans gevolgde weg
van zuiver parlementaire actie op den duui
niet kan volstaan. Zonder krachtigen strijd,

i kan op den duur ook het Haagsche gemeente-
I personeel zelfs zijn tegenwoordige armoedt
I niet beveiligen tegen reactionaire aanslagen.

ZAANSTREEK.
Gasrelletje.

Heeft de buitenlandsche reis der ga
missie heel wat stof doen opwaaien, dit wasmaar een onderdeel van het g van
enkele gemeente»aadsleden, ouder aanvoeringvan vriend Duys; zooals blijkt uit de gevoerdedebatten in de laatst gehouden raadsvergade-
ring. De geheele zaak komt feitelijk neer op
een gewoon burgerlijk schandaaltje, zooals zichin onze ordelijke samenleving dikwerf voor-
doet. Wat aan de buitenwereld bekend wordt,is uiterst onvolledig; Duys achtte het zelfsnoodig in een geheime zitting eenige verkla-
ringen af te leggen. En hij verklaarde wat hijwou en verzweeg wat hij wou.

De vraag komt feitelijk hierop neer: bestaater tusschen Duys en de firma West (de tegen-
woordige leverancier der gasfabriek) een over-
eenkomst, waarbij Duys financieel geinlcres-
seerd is? Men snapt hoe er gewerkt wordt om
te voorkomen dat de waarheid uitlekt.

Vandaar dat de moeite die Tel (S.P.), blijk-
baar daartoe geinspireerd door de „Vrijheids-
bonders", zich geeft, wel vergeefsch zal zijn.

De geheele zaak komt in het kort hierop
neer.

Onze gasfabriek is in het bezit van ovens
„systeem West". Dit systeem bleek echter di-
rect na invoering al niet te voldoen; de tech-nische ambtenaren verklaarden dat weer hel
oude systeem moest worden ingevoerd.

Duys was zoo vriendelijk geweest het „sys-.. West" te importeeren en gooide het mei
I de fa. West op een accoordje, dat deze da
ovens weer in orde zou maken „zonder da! het
de gemeente een cent kostte", aldus Duys.

„West" maakte de zaak in orde en...de ge-
meente betaalde ’ 10.000.

Daarna bleek dat de ovens nog niet vol«
deden, gevolg buitenlandsche „studiereis", weel

’ 10.000.
Nu was dc kwestie voor elkr.ar, volgena

1 Duys en „het zou Zaandam weer geen eeni
kosten". Dat blijkt niet waar te zijn, de kosten
zullen voor Zaandam twee maal zoo hoog zijn
als die der fa. West (wellicht weer ’ 10.000).

Nu is het zoover dat de beide directeuren der
gasfabriek gevaar loopen, door toedoen van
Janbaas ontslag te krijgen, wijl het hem begint
te vervelen, dat ze steeds maar meenen, dat
„stelsel West" niet deugt.

Dit zijn nu de gevolgen van het aanvaarden
van verantwoordelijke posities als wethouder
en andere, ieder die zich daaraan begeeft,
wordt onvermijdelijk meegesleurd in het kapi-
talistisch bederf.

Voor een arbeider met gezond verstand ij
de geheele zaak gemakkelijk te doorzien, aat

' is voor ons voldoende.
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Verzorging van verwaarloosde,
verlaten, geprostitueerdekinderen.

Rede van Van Ravesteijn in den
Rotterd. Raad.

in.
Er wordt, zooals de zaak nu staar, onder-

scheid gemaakt in verschillende catagorieën,
maar het spreekt van zelf, dat er, in verband
met den toestand, zooals die eenmaal gescha-
pen is, groote moeilijkheden bestaan en dat
men zeker veel meer categoriën zal te onder-
scheiden hebben dan vier. Als ik toch denk
aan bet specimen — ik heb er reeds naar ge-
wezen — dat aan het eind van dit stuk is af-
gedrukt, dan weet ik toch dit zeker, dat er in
deze stad is weet niet hoeveel duizenden kin-
deren op het oogenblik rondloopen, die, in-
dien de toestand goed was, onmiddellijk zou-
den moeten worden onttrokken aan het milieu,
waarin zij nu verkeeren. Ik weet niet hoeveel
het er zijn en waarschijnlijk is dat hef Gemeen-
tebestuur en de zedenpolitie ook niet bekend.
Het spreekt toch vanzelf, dat de groote massa
van de jeugdige prostituees, van de kinderen,
die hier genoemd worden, allen — dat wil ik
nog maar eens tegenover de heeren van dien
kant constateeren — volkomen onschuldige
slachtoffers zijn van deze maatschappij.

Mijnheer de Voorzitter.Dat dit door de heeren
wordt ontkend, ach, dat doen zij, omdat zij
nu eenmaal sinds hun jeugd in zekere theo-
rieën vastzitten.

De heer BAARS. Dat is juist uw ongeluk,
dat u maar één enkele theorie hebt.

v. RAVESTEIJN. En, mijnheer de Voorzit-
ter, er staat op het oogenblik wetenschappelijk
absoluut vast, ik wil dit tegenover den heer
Baars ook even constateeren...

De heer NIVARD. Dat men in Rusland geen
prostituees heeft

v. RAVESTEIJN. Dat men in Rusland geen
Diostituées heeft, dat is zeer juist, maar dat al
de jeugdige prostituees die hier genoemd wor-
den, regelrechte slachtoffers zijn van de econo-
mische omstandigheden.

De heer v. MEGGELEN. Absoluut niet, ab-
soluut onjuist.

v. RAVESTEIJN. Indien de heeren nu zulke
eenvoudige feiten loochenen, vraag ik hun
maar eens of ooit een meisje uit een gegoed
burgergezin in de omstandigheden komt, waar-
in deze kinderen verkeeren.

De heer v. MEGGELEN. Daar zijn tientallen
voorbeelden van.

De heer SCHOUTEN. U levert het volstrek-
te bewijs dat u er niets van weet.

v. RAVESTEIJN. Het komt nooit voor, mijn-
heer de Voorzitter.

Ik weet er ook nog wel iets yan. Ik heb ook
wet eens geneusd in de literatuur over de pros-
tututie en ik weet zeer goed, dat in de huidige
maatschappij prostituees volstrekt niet alleen
worden getrokken uit de arbeidersklase, maar
ook uit de meer gegoeden klassen.onder zekere
omstandigheden, dat weet ik zeer goed, maar
dat neemt niet weg, dat dan toch die kinderen
en die prostituees slachtoffer zijn van de maat-
schappelijke omstandigheden in deze gezin-
nen en dat zij, doordat de ouders hun losla-
ten, tot deze verslechtering vervallen' en dat in
een goed geordende maatschappij, d.w.z. in een
communistische maatschappij, er geen sprake
van zou zijn, dat deze kinderen tot prostitutie
zouden komen en in de prostitutie zouden blij-
ven.

De heer RICHTERS. Daar zijn het allemaal
neilige boontjes.

v. RAVESTEIJN. Daar zijn het absoluut
geen heilige boontjes en de kwestie van de
prostitutie is ook niet een kwestie van al o!niet heilige boontjesschap, daarbij geldt alleen
de vraag of de jeugdige vrouwelijke kinderen,
door de economische omstandigheiden ver-
plaatst worden in een millieu, waardoor zij
wanneer zij den eersten misstap hebben ge-
daan, als men dat dan een misstap wil noe-
men, want voor mij is het geen misstap, Mijn-
heer de Voorzitter, door verschillende omstan-
digheden 3teeds dieper in het moeras verzin-
ken. Dat is het verschijnsel van de prostitutie
in de kapitalistische maatschappij.

D« heer RICHTERS. Het begin noemt u nog
maar alleen een misstap.

De heer LüHRS. Zelfs dat is niet altijd een
misstap.

v. RAVESTEIJN. Ik noem het ook geen mis-
i stap. In de meeste gevallen is dat een zeer ver-
geeflijk en niets beduidend iets, maar, Mijnheer
de Voorzitter, dan komt ten gevolge van de
overmachtige maatschappelijke omstandighe-
den, het maatschapelijk geweld, waardoor de
kinderen worden neergedrukt en vervallen tot
prostitutie.

De heer RICHTERS. De daad is niet erg,
maar de gevolgen.

v. RAVESTEIJN. Welnu, Mijnheer de Voor-
zitter, het kwaad is dus, en daar wenschte ikbij deze gelegenheid den nadruk op te leggen,veel en veel omvangrijker, ook op dit gebied,dan men zich in het algemeen voorstelde en,
Mijnheer de Voorzitter, waar het hier vast-
staat dat er hier in deze stad, ik weet niet hoe-
velen het er zijn, het zullen er misschien minder
zijn dan in een stad als Den Haag, ik weet het
niet, maar, waar het vaststaat dat alleen reeds
op dit gebied tal van meisjes op den rand van
den vrouwelijken leeftijd reeds bij honderden,
misschien wel bij duizenden, feitelijk zijn het
nog kinderen, zouden behooren te worden ge-
red en uit het milieu genomen waarin zij op 't
oogenblik verkeeren, wat ook per individu zeergoed mogelijk is, volgt daaruit welke ontzag-lijke taak er op dit gebied op de gemeenten
zou moeten rusten en welk reusachtig bedragreeds daarmede gemoeid zou zijn.

Het voorstel dat hier gedaan wordt, heeft
feitelijk alleen maar de strekking om kinderen
op veel lageren leeftijd, veel jongere kinderen,
onder te brengen in een passantenhuis, tenein-
den hen dan zoo spoedig mogelijk van zich af
te schuiven, want daar komt het feitlijk op
neer, teneinde zich zoo spoedig mogelijk van
de zorg van hun opvoeding te ontdoen, daar
heeft de heer Brautigam zeer terecht den na-
druk op gelegd. Het is duidelijk, dat wanneer
men dit aanloopje vergelijkt met den ontzag-
lijken nood, ook op dit gebied, men gerust kan
zeggen, dat wij er hier een buitengewoon ster*
voorbeeld van hebben, hoe in deze kapitalisti-sche maatschappij tegen deze ontzaglijkemaatschappelijke euvelen geen kruid gewas-
sen is.

De VOORZITTER. Mag ik den heer v. Ra-vesteijn vragen of hij denkt nog lang noodig
te hebben? In dat geval zou ik de vergadering
willen schorsen.

v. RAVESTEIJN. Ik zal nog ongeveer een
kwartier noodig hebben.

De VOORZITTER. Vindt u het dan niet be-
ter dat ik de vergadering nu schors, zoodat u
vanavond uw rede kunt voortzetten, or wenscht
u liever nu nog door te spreken?

v. RAVESTEIJN. Ik heb geen bezwaar te-
gen schorsing. Mijnheer de Voorzitter.

De VOORZITTER. Dan schors ik thans de
vergadering tot hedenavond half negen.

De waarheidmotrentSowjet-Ruslandendeop
positieder

ilieInternationale.
ille Internationale.

(A.W.) Donderdagavond belegde de „links"-
-communistische groep „De Roode Vaan" een.
openbare vergadering in geb.. „Casino", te
Adam, over bovenstaand onderwerp, met dr.
Herman Gorter als spreker.

Het onderwerp, dat wij hier bespreken, aldus
vangt spr. aan, is zeker wel een van de be-
langrijkste onderwerpen, die in de rijen der
communisten besproken dienen te worden.

„De waarheid omtrent Sowjet-Rusland" en
de „Oppositie in de Ille Internationale", deze
twee deelen van het onderwerp behooren onaf-
scheidelijk bij elkaar, 't ls immers op aandrang
en voorstel van Moskou, dat in West-Europa
dezelfde taktiek door de communistische par-
tijen wordt aanbevolen als in Sowjet-Rusland
is toegepast. De oppositie in de Ille Internatio-
nale gaat daartegen in. Daarom is het noodig
't een en ander van de toestanden in Rusland
te zeggen.

Voordat spr. daarmee begint, wil hij enkele
beweringen, die omtrent zijn persoon geuit
zijn, weerleggen.

Ten lste wordt spr. vaak verweten, dat hij
niet wil werken. Spr. wil er op wijzen, dat hem
het spreken in 't openbaar sinds 1911 door den
dokter verboden is. In 1913 heeft spr.., toen
hij zich wat beter voelde, 't toch gedaan, maar
hij heeft toen ervaren, dat het toch beter was,
het spreken in vergaderingen absoluut na te
laten.

Verder wordt er gevraagd, „waarom schrijf
je niet in de „Tribune"?" 5 maal heeft spr. zich— of hebben anderen dat gedaan — als mede-
werker voor de „Tribune" aangeboden. Steeds
is dat afgewezen. Spr. heeft eenmaal een paar
belangrijke artikelen tegen de Entente geschre-
ven en naar de „Tribune" opgezonden. Deze
zijn daar negen maanden blijven liggen. Toen
heeft spr. besloten, nooit meer in de „Tribune"
te schrijven, voordat de partij hem zou aanwij-
zen als medewerker, zonder controle van Wijn-
koop.

Ten 3e wordt spr. en ook Anton Pannekoek
verweten, dat zij hun proletarischen plicht
zouden hebben verzaakt, toen ze niet ingingen
op de uitnoodiging door de V. K. P. D. tot hen
gericht, om in Duitschland te komen werken.

't ls waar, dat spr. en Pannekoek daartoe
uitgenoodigd zijn. Spr. heeft echter geweigerd
omdat hij — toen hij vernam, wat hij daar zou
moeten doen — wist, dat hij 't vanwege zijn
gezondheidstoestand, geen twee dagen zou
hebben uitgehouden.Men heeft dit later in Ber-
lijn volkomen begrepen. Pannekoek heeft op
andere gronden geweigerd. Hij wilde absoluut
geen gesalarieerde betrekking in de Duitsche
partij, zooals ze toen was, aanvaarden. Hij
wist dat het was een leiderspartij en g€en nias-

s^partij en datfiij bij 't eerste het beste geschil
met de leiders, op straat zou worden gezet. Een
paar weken nadat hij de weigering had ver-
zonden, bleek reeds dat hij gelijk had, want
toen werd de oppositie er uit gezet. Dat wist
Anton Pannekoek vooruit, want hij kende de
menschen die in de toenmalige K. P. D. de la-
kens uitdeelden en daarom had hij groot gelijk
dat hij er niet op inging.

Spr. komt nu tot het eigenlijke onderwerp.
Om dat goed te begrijpen, moeten we goed het
verschil zien tusschen Rusland en West-Euro-
pa. Men zegt, dat de Russische revolutie een
proletarische revolutie was en dat daar is een
„communistische staat". Dat is maar zeer ge-
deeltelijk waar. Het proletariaat had weliswaar
de leiding, maar het overgroote deel, dat zorg-
de dat de Russische revolutie slaagde, was de
arme boerenbevolking, de arme boer die een
stuk land wilde hebben. Voor den oorlog wa-
ren er in Rusland slechts C millioen industri-
eele arbeiders op de 180 millioen inwoners. Er
waren ongeveer 35 millioen arme boeren. Tot
nu toe was er nog geen partij aan het bewind
geweest, die den armen boer een stuk land had
gegeven. Het tsarisme gaf 't vanzelf niet. Ook
Kerenski echter had 't niet gegeven. Toen ble-
ven alleen nog maar de bolsjewiki over. Die
gaven 't wel en kregen daardoor den steun van
de arme boeren. Dien steun zullen we hier
echter niet vinden.

Dus, uit dit eenvoudige feit blijkt reeds, dat
de Russische revolutie voor een zeer klein deel
slechts proletarisch, maar voor het overgroote
deel dcmocrtisch is. De arme boeren zijn ad-
soluut geen communisten.Zij hebben den grond
in privaat bezit; van communistisch bezit is
geen sprake, al heet 't dan ook officieel dat de
grond aan den «taat behoort. Deze staat is
ook geen communistische staat, maar slechts
voor een klein deel communistisch, voor een
groot deel boeren-democratie. 't Is waar, onze
Russische partijgenooten probeeren het com-
munisme ook op het land te brengen. Maar dat
is een kwestie van zeer langen tijd.

Dan is er nog een ander groot verschil tus-
schen Rusland en West-Europa.

De 6.000.000 Russische proletariërs zijn lang
niet allen revolutionair.

Bij het uitbreken van de revolutie was er
maar een zeer kleine communistische partij.

Eenerzijds wordt beweerd, dat zij 60.000 le-
den telde, anderen beweren dat het er slechts
13.000 waren.

Wat precies waar is, weet spr. niet. Maar
laat ons eens aannemen, dat het er 60.000 wa-
ren, dan nog is dat op zoon onmetelijke be-
volking een uiterst gering aantal. Dat de com-
munistische partij zoo klein was, kon ook niet
anders. Ten le waren dat de echte revolutio-nairen en ten tweede moet men er rekening
mee houden, dat het Russische proletariaat
zeer onontwikkeld is.

De leiding berustte dus bij een kleine groep.
Men moest daar krijgen een partij-dictatuur. In
Rusland moest dat komen. Als men revolutie
wil maken met zoon groot aantal arme boe-
ren, is noodig een slimme, krachtige taktiek,
die alleen door een hoog ontwikkelde partij
kan komen. Ook nu is dat nog in Rusland het
geval. Dat brengt ontzaglijke bezwaren met
zich mee. O.a. bureaucraten-dictatuur. Dat kan
in Rusland niet anders. De economische om-
standigheden schrijven dit voor.

't Is dan ook ontzaglijk stom van de anar-
chisten, die de Russen daarvan een vei wijt ma-
ken, maar even stom is het, dit niet te willen
-ipp

Er zijn twee soorten schurken.
De eene soort, die alles zwart wit maken,

wat van Rusland gezegd wordt en daar ge-
schied. Even groote schurk is echter hij, die al- ;
les prijst, wat in Rusland voorvalt.

Zooiets is trouwens volkomen in strijd met j
wat de Russen zelf willen.

Wij willen leeren van Sowjet-Rusland. Niet
sohimpen, maar ook niet verdoezelen.

Wat we in Rusland op het moment zien, is
in den grond van de zaak een klassenstrijd. —"

Een klassenstrijd tusschen de stad en het land.
Ook daarvan was Kroonstadt een gevolg.

Vroeger kregen de boeren hun gereedschap-
pen, kunstmest e.a. uit het buitenland. Ze moe- !
ten het nu hebben vau het proletariaat van de i
steden. Maar het proletariaat is veel te klein, i
om dit te leveren en bovendien moet het vech- j
ten tegen den buitenlandschen vijand. Het pro- :

letariaat moet echter toch eten.. De boer krijgt
niet en wit dus ook niet geven. (Een echte boe- j
reneigenschap). 't Moet hem dus afgenomen j
worden. Dat is een klassenstrijd. We moeten
zien, dat wij zooiets in West-Europa niet heb-
ben zullen. Als spr. zijn zin zou hebben, stond
daarva.i iederen dag de „Tribune" vol, omdat |
de West-Europeesohe arbeiders duidelijk te j
maken. Daar in Rusland zullen ze 't zonder
spr. ook wel doen, maar in West-Europa moe-
ten de arbeiders leeren, dat het niet aangaat,
maar zonder meer de taktiek over te nemen die j
in Rusland gevolgd is. Wat daar met resul- j
taat bekroond werd, kan hier tot de nederlaag
leiden.

't Verschil tusschen alle vorige opstanden in
Sowjet-Rusland en deze laatste in Kroonstadt
is, dat ditmaal een deel van de arbeiders mee-
deed, 't Gevolg was, dat Lenin zeide: „Die op-
stand in Kroonstadt is van weinig beteekenis.
Die wordt wel weer gedempt, maar toch zijn
we genoopt, onze geheele taktiek in het bin-
nenland te herzien".

Den boeren werd den vrijen handel weer toe- I
gestaan; 5 maal reeds is de taktiek der Sow-
jets veranderd ten opziciite van de boeren. |
't Mooie was steeds, dat elke verandering meer ;
in de richting van het communisme ging. Deze '
laatste maatregel echter is een ontzettenden i
stap terug. Het is de deur weer openzetten j
voor het kapitalisme. Wanneer het Lloyd j
George gelukt, dat de handel meer en meer in
Sowjet-Rusland komt, hoopt hij de boeren te [

overtuigen, dat de handel met het buitenland |voordeeliger is, dan met het binnenland. Spr. \
zegt dit alleen om te laten zien, dat deze tak- j
tick voor ons niet deugt.

De concessies voor het binnenland zijn veel
gevaarlijker dan die voor het buitenland. Het
paard van Troje wordt binnengehaald.

Lenin heeft dan ook zeer terecht gezegd, dat :
er nog maar twee voorwaarden zijn, waarop !
het Sowjet-Rusland mogelijk zal zijn zich te 'handhaven.

Ten le. Overeenkomst tusschen de arbeiders
cntteboeren^^^^^^^^^^^^^^^^^^:Ten 2e. dat in Europa de revolutie uitbreekt^

Spr. heeft over de toestanden in Rusland 't
eea en ander gezegd, om aan te toonen, dat
daar partij-dictatuur noodzakelijk en bureau-
craten-dictatuur onvermijdelijk is. Daar moet
men laveeren.

Nu meent de oppositie in de Ille Internatio-
nale, dat deze taktiek voor West-Europa niet
noodig, zelfs gevaarlijk is. Daaraan wenscht
spr. het tweede gedeelte van zijn rede te wij-
den.

't Zijn dezelfde argumenten, die spr. namens
de K. A. P. D- te Moskou naar voren heeft ge-
braoht.

Toen de Russische revolutie had plaats ge-
had, woedde de oorlog nog een heden tijd. —Toen brak in Duitschland de revolutie uit. Als
er maar eenheid was geweest, dan was 't ook
daar gelukt De eenheid ontbrak. En toen
werd het Duitsche proletariaat ontwapend in
plaats van de bourgeoisie. Toen kwam de
vraag: Hoe kan het West-Europeesche prole-
tariaat zonder wapens revolutie maken en win-
nen? Nog nooit voorheen was die vraag ge-
steld door Moskou.

Op deze vraag zijn twee antwoorden inge-
komen. Een antwoord van Radek en een ander
antwoord van Rutgers, Pannekoek.mevr. Holst
en spr., als leden van het Amst bureau der 3de
Internationale. Wijnkoop en Van Ravesteijn
wilden er niet aan meedoen.

Spr. zag al dadelijk hoc Moskou er over
deuken zou.

Toen spr. het antwoord namens hem en de
anderen bij Radek in Berlijn bracht, was alles
koek en ei. Toen had hij het rapport nog niet
gelezen. Den volgenden ochtend echter, toen
Radek het rapport gelezen had, was hij gelijk
een onweerswolk.

Ons plan was het plan van de revolutionai-
ren van de K. A. P. D. Moskou had Radek
naar Duitschland gestuurd, om de revolutie te
dienen. Hij heeft dat op voorbeeldige wijze ge-
daan. Toen 't echter is Duitschland niet onmid-
dellijk gelukte, viel Radtk — zooals dit bij hem
altijd het geval is — van het ééne uiterste in
het andere. Niet meer een kern was 't, die 't
zou moeten doen, maar nu een reuzen-partij,
onder goede leiding; zijn plan was dus, zoo-
veel mogelijk menschen te krijgen, of het alle-
maal goede communisten waren, kwam er min-
der op aan.

Wij wilden precies het omgekeerde
Zoo noodig eerst kleine groepen van alleen

revolutionaire communisten, die zich dan lang-
zamerhand uitbreiden.

Radek zeide: „Jullie wilt dus een secte?"
Spr. antwoordde: „Wat is er in West-Euro-

pa anders dan ten secte?"
(Slot morgen.)

DORDRECHT.
Huish. vergadering C. P.

Vrijdag 1 April, morgen, huish. vergadering in
lokaal „Eensgezindheid", Museumstraat We
beginen een half uur vroeger gewoonlijk, dus
te 8 uur. Belangrijke agenda.

1 Mei-feest.
Het Meifeest zal hier gevierd worden in de

„Toekomst"; het comité heeft geen grootere
zaa! kunnen bemachtigen. Wie er zal komen
spreken, is nog niet bekend, wel staat reeds
vast, dat Het Vrije Tooneel, dat gepasseerden
Znodag op een Sted. wedstrijd voor de derde
maal den eersten prijs behaalde, medewerking
hcetf toegezegd, terwijl de enkele maanden ge-
deden opgerichte Gem. Zangver. „Aurora" 1
Mei voor het eerst zal uitkomen.

Mochten er onder de lezers van de Tri-
bune menschen zijn, die inzien, dat door
middel van den zang propaganda gemaakt kan
worden, dan snellen zij Vrijdagavond naar
„Ons Huis", Houttuinen. Vooral de alten moe-
ten versterkt worden.

De actie in de mijnstreek en
de communisten.

De lezers van „De Tribune" hebben reeds
uit ons blad vernomen, dat er momenteel een
actie in de Limburgsche mijnwerkerswereld ge-
voerd wordt tegen de mijnkapitalisten.

Wat zich hier in de mijnstreek afspeelt, is
een ongehoord schandaal. Wij, communisten,
hadden al tegen de mijnslaven gezegd: Past op,
aanstonds als er geen „kolennood" meer ls,
dan laten ze ons krepeeren van honger! En
wat blijkt nu?

In de contact-commissie (de mijnwerkers
noemen haar spottend een stropcommissie) ehb
ben de mijnbaronnen ronduit verklaard, dat
met aanvang April een zeer aanzienlijke loons-
verlaging zou intreden, omdat de winsten niet
meer zoo zijn als tijdens den oorlog. Zij zijn
zoo gewoon geraakt ai? millioenen winsten,
dat ze zich met honderv duizenden niet meer
te vreden kunnen stellen. De vraatzuchtige ka-
pitalistische maag is uitgezet en is alleen te
verzadigen met abnormaal groote massa's voe-
der. Een ieder begrijpt, dat de organisaties in
de mijnstreek zich bij deze loonsverlaging niet
konden neerleggen. Reformistisch, verburger-
lijkt en verkocht als ze eenmaal zijn aan het
mijnkapitaal, hebben ze nagelaten een scherpe
actie te beginnen, toen het nog tijd was, nage-
laten een geest van daadwerkelijk verzet onder
de mijnwerkers te brengen, om den mijnbezit-
ters bij voorbaat den moed te benemen hun
klauwen uit te steken naar het arbeidsloon.

Maar aangezien het nu wel een beetje te bar
werd, hadden de samenwerkende organisaties
besloten te Heerlen twee openlucht meetings te
beleggen, één aparte voor de christelijke, al-
waar ons verboden werd door Zijn Excellentie
Stins in hoogst eigen persoon de Roode Vak-
internationale te verspreiden, hoewel de man,
zooals altijd, op de koffie kwam, want al zijn
schapen waren reeds door ons voorzien van
genoemd blad. Maar enfin, de man heeft zn
plicht gedaan en zal er door de hooge oornes
wel voor beloond worden. Wij verkochten bij
de christelijken 250 Tribunes met het artikel
„De Hel in Amerika", dat juist goed in de
mijnstreek van pas kwam. Verder zeer veel
brochures en „Jonge Communisten". Dan nog
een aantal „Aanslagen op de proletarische
Jeugd" (rede van Wijnkoop) en hebben ook
nog op de meeting van de modernen 1000
Roode Vakinternationale's verspreid.

Alles bij elkaar genomen, hebben wij schit-
terend werk geleverd, en hoe kameraadschap-
pelijk werd alles uitgevoerd. Wij hadden ons
allen voorgenomen, als paarden te werken en
wanneer dat maar altijd gedaan wordt, dan,
vrienden, kunnen wij er zeker van zijn, dat de
Communistische Partij een partij van beteeke-
nis worden zal, ook in Limburg.

Weg met alle j>ersoonlijk gekanker!
Door verschillende kameraden werd een klein

manifest verspreid, waar zeer veel waarheid
in stond. Wij zouden echter deze vrienden wil-
len toeroepen, om in de Federatie van Mijn-
werkers te komen.

De communisten kunnen daar een stevige
propaganda voeren, die in onze richting gaat;
kunnen zelfs aanspraak op de leiding maken,
mits zij in de Federatie komen.

Want, vrienden, als je gaarne ziet, dat een
dikke boom voor je uit den weg gaat en je
gaat op één half uur afstand staan bulderen,
„boom val toch om, want je staat me in den
weg!" ban zal die boom blijven staan en zult
gij, vrienden, je hoogstens heesch kunnen
schreeuwen!

Komt gij echter in de Federatie, helpt ge
ons daar den geest van de proletarische dic-
tatuur brengen, dan zult gij veel meer succes
van je werken hebben. Wij vertrouwen daar-
om, dat onze kameraden naast ons in de Fe-
deratie zullen willen strijden.

Partijgenooten! Wij hebben Zondag kunnen
constateeren, dat er een stuk strijd za! gestre-
den worden in de toekomst, want niet één
mijnwerker zal het kunnen dulden, dat deze
aanslag op het mijnproletariaat werkelijkheid
zal worden. Zorgen wij, communisten, dat de
mijnwerker weet, bij een eventueele staking
Waarom.' en Waarvoor! hij staakt. Zorgen
wij, dat er dan leiding gegeven wordt in derichting van de totale vernietiging van het ka-
pitalisme. Brandmerkt de verraders van 1912
zooveel gij kunt! Brengt de menschen aan 't
verstand, waarom wij willen de mijnen in be-
zit nemen, de productie brengen in handen vande gemeenschap!

En vooral hebt ge de idee van de proletari-
sche dictatuur in de koppen van de mijn-prole-
taren te brengen.

Kameraden uit de Partij! In de toekomst
zullen er zich zeker dagen van strijd voordoen.

De moderne noch de christelijke leiders heb-
ben de mijnwerkers aan een touwtje. Wij be-
hooren te colporteeren, te propageeren, te agi-
teeren voor de idee van het Communisme.

kletskoek is het als de mijnmagnaten zeg-
gen, dat er geen vraag naar kolen is, terwijl
onlangs met die ontzettende koude dagen de
kinderen van onze makkers in Holland zaten te
verkleumen bij een koude kachel.

Het Communisme kan alleen redding bren-
gen in den chaos!

Op makkers, ten strijd 1
Niemand onthoude zich daarvan!
Naar het Communisme!
Leve de Communistische Partij!
Leve de Roode Vak-Internationale.

DE CORRESPONDENT.

EINDHOVEN.
(B.) De openbare vergadering op 22 Maart,
door de Land. Fed. van Bouwvakarbeiders,
waar als sprekers optraden M. J. Roodveld en
C. A. de Klerk, was goed bezocht, een teeken
dat hier in Eindhoven de arbeiders toch zoo
langzamerhand beginnen te bgrijpen, dat het-
geen hun door de R.-Kath. en Modernen wordt
voorgehouden, toch niet de ware weg is, die
moet worden ingeslagen in dit tijdperk.

Er werd ocdcbatteerd door een hoofdbestuur-
der van den Schildersbond. Voor de moderne
broeders en de S. D. A. P. was dit een teleur-
stelling, daar debater zich als doodgewoon
klasseburgertje te koop zette en het onderwerp
heelemaal niet aanraakte, hetgeen Roodveldt en
De Klerk gelegenheid gaf nog eens duidelijk in
het licht te stellen, hoe het wel en hoe het niet
moet.

GRONINGEN.
Comm. Partij, afd. Groningen.

Openbare cursusvergaderingen op Vrijdag
1 April, 's avonds 8 uur, in café „Eendracht".
Spreker: J. Brommert Jr. Onderwerp: Anti-
inilitarisme en Rood Leger. Entree 10 cent.
Debat vrii. Het Bestuur.

Rotterdamsch Nieuws
Openbare vergadering C. P.

Zondag 3 April spreekt in de nieuwe zaal
van het Verkooplokaal, des morgens half elf,
W. Wolda, over: Communisme of Anarchisme?

Partijgenooten en geestverwanten, maakt
voor deze belangrijke cursusvergadering krach-
tig propaganda! Alleen door groote activiteit
kan deze vergadering schitterend slagen!

Zakelijke belasting op het bedrijf.
B. en W. stelen den Raad voor, gebruik te

maken van de gelegenheid, die de gewijzigde
gemeentewet biedt tot het heffen eener zake-
lijke belasting op het bedrijf. De ingediende
verordening is zoodanig geredigeerd dat, zoo-
dra de algemeene maatregel van bestuur zal
verschenen zijn tot vaststelling van de loon-
grens der arbeiders, die voor de berekening
van de belasting in aanmerking komen, deze
ook automatisch van toepasing zal worden
voor de te heffen gemeentebelasting, zondet
dat andere wijzigingen der verordening noo-
dig zal zijn. Voor de belastingplichtigheid
wordt verwezen naar de omschrijving in art
242 a. der gemeentewat, tenzij B. en W. voor-
stellen het maximum van f 12 per arbeider 1*
heffen.

Aankoop R.E.T.M.
De raadsleden mr. Abr. v. d. Hoeven, H.

Diemer en mr. W. F. Baars hebben bij den
raad het voorstel ingediend om de voordracht
tent aankoop van de aandeelen en obligaties
der R. E. T. W. van de agenda der raadszit-
ting van heden, Donderdag, af te voeren ca
aan te houden tot de volgende vergadering.

ARNHEM.
Hermans wethouder.

Ziezoo, weer een machtspositie bezet! He
departement van sociale voorzienigheid te Am
hém zal tot hoofd een sociaal-democraat krij
gen. Hermans is er op zijn plaats, hij, de vai
revolutionaire smetten vrije ex-Roode Duivel
is altijd de eerlijke onvervalschte reformist ge
weest, die in de eerste plaats de „burgerij'
ziet en haar dient. Op de arbeidersvergaderiiv
gen verkoopt hij zijn grapjes tegen diezelfda
burgerij en speculeerende op de achterlijkheid
van de Arnhemsche arbeidersbeweging,kan hij
zich van de toejuichingen verzekeren en
het wethouderschap inpalmen om plaats ti
nemen naast zijn partijgenoot Bakker, die een
paar jaar geleden zijn links-staande partijge-
nooten te zijner ondersteuning tegen het refor-
mistisch gedoe van Hermans op de afdeeling»-
vergaderingen der S.D.A.P. opriep.

'tKan verkeeren! We kunnen het slecht»
toejuichen dat den arbeiders het bewijs ge-
leverd zal worden dat het zitting-nemen in
bourgeois-vertegenwoordigingen beteekent da
belangen der bezittende klasse verdedigen. Dc
groote verdedigings-maniak en bolsjewiki-vre-
ter, „De Nieuwe Arnhemsche Courant", juicht
de benoeming van Hermans toe en haar lof-
rede is het eerste bewijs voor het verraad aaa
de arbeidersklasse gepleegd.

Zij schrijft:
„De heer Hermans wordt da tweede soc»

dem. wethouder in het college van B. en W,
Wij kunnen niet anders dan deze beslissitu
van harte toejuichen, daar wij die weten in hetbelang van de gemeente — onder deze onw
standigheden ei. met de tegenwoordige samen'
stelling van den Raad. De heer L M. Herman*
heeft in de Tweede Kamer goede dingen ge*
daan en ook van liberale zijde werd zijn hot»
ding inzake het Huis te Tiel verdedigd. Tham
zal de lieer Hermans wethouder worden in cc(
tijdperk waarin deze zetel niet tot de meert
aangename behoort.

Wij verwachten dat de heer Hermans ziet)
met denzelfden ijver en dezelfde toewijding aaq
zijn taak zal wijden als zijn partijgenoot Bak<
ker dit doet.

Ondaqks alle principieele verschillen moet
een ieder, ook de rechtsche groepen, die een
nederaag leden — deze beide eigenschappen in
den politieken tegenstander waardeeren: werk-!
lust en toewijding. IJver voor de algemeene]
zaak, voor het belang van de gemeente, werken'
voor het algemeen beang, boven het parttjbe-,
lang uit, is voor een wethouder een eerst»
plicht.

De heer Hermans zal dien plicht betrachtei v
naar wij hopen en vertrouwen, evenals de heer
Bakker het doet, en méér da nde heer IJssefmuiden het deed."

De heer IJsselmuiden is katholiek, behartig-
de in de eerste plaats de belangen der bezit-
tende klasse; de heer Bakker, de sociaal-de»imoeraat, werkt voor het algemeen belang, dat
is voor het belang der kapitalisten, boven hetpartijbelang, dat is, of- iever dat moest zijn,l
het proletarisch belang en wordt daarom door
de bourgeoisie geprezen. En dan de verdienste-
lijkheid van Hermans in de Kamer! We kun-
nen met Barbarossa zeggen dat de leiders van
het verdrukte proletariaat nog niet zoo beroerd
wegkomen.

DRIEBORG.
Te Drieborg kan men zich abonneeren op d«

„Tribune" bij H. W. Noor.

ZAANSTREEK.
De Visser in Wormerveer.

Allen heden, Donderdagavond naar De Vis-
ser, om naar zijn zeer populair onderw. „Het
kind in 't kapitalisme" te gaan luisteren.'
Niemand mag ontbreken. De vergadering is bij
P. Woud, hoek Stationsstraat, Wormerveer e»
begint om 8 uur.
i ■ ■— ■

Advertenii ën
Gebouw Carré. Tel. Noord 2967

N V. „TOONEELVEREENIGING".
DIRECTIE: HERMAN HEIJERMANS

Vrijdag 1 April, 8 r^t :
86ite Populaire.

VRIEND FRITZ.
DE REBBE: LOUIS BOUWMEESTER.

Populaire prijzen van f 0.50 tol
Stalles f 1.50.
Zaterdag 2 en Zondag 3 April, 8 uui

Robert, Bertram & Comp.
Oorspronkelijke Klucht in 3 badr. vanS. Falkland (Herm. Heyermans).
Zondagmidd. 2 uur: Populaire matinee.

VRIEND PRITZ.
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