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Dringend verzoek.
Men worut dringend verzocht, gebreken
in bezorging van Ue 'tribune''o nm idde 11 ij k te berichten aan de administratie van
Ue Tribune," Amstel 85 Amsterdam, en deze klachten, zoo nocdig te

herhalen.

DE ADMINISTRATIE.

Een strooibiljet

Nu de ■sia.emeih.tiiiigeii naueren, vliegen de Manifesten gok weer bij honderdduizenden door hel land.
Dat de verschillende politieke partijen
der bezitters het in die strooioiljetten met
de waarheid niet te nauw nemen, zal geen
betoog behoeven.
Maar wij meenen tod, dat het moeilijk
denkbaar is, dal zij in leugenachtigheid
die der Arbeiderspartij overtreffen.
Speciaal geldt üh misschien, waar zoogenaamd Marxistische cf Weekblad-elementen in de partij, den toon aangeven.
Ons werd toegestuurd een Manifest
waarboven stsat ."Voor Algemeen

gaat bet dAarom !
Het leven van de kleinen staat op hi. t

En dubbele beteekenis

spel, doordat het gevaar dreigt dat ze net
noodlige am to kunnen leven niet zullen
kunnen krijgen, doch als gij geen politieke
macht krijgt en de voorstanders van het
kapitalisme blijven heerschon, zal het leven dei volwassenen wellicht worden geotterd, galijk thans in zooveel andiere landen, om het kapitalisme te handhaven, ca
t« versterken.
Zonder algemeen kiesrecht krijgen wc
voorts geen goed Staatspensioen.
Het algomeen kiesrecht voor
iv inn on
en vrouwen dus ook
vooral
en
als wapen tegen bet militarisme.
Men ziet het: dat is het refrein, waar-

-ls hij niet vau zich afbijt. Men zal
beijveren om zoo spoedig mogelijk de

ue snijd der richtingen n üe Duitsche

sociaaldemocratie is niet in alle steden en
landstreken even ver ontwikkeld; eerst
langzaam en niel overal even snel breekt
nieuw inzicht door en worden de konsekwenties getrokken, riet is ook niet een
strijd volgens een eenvoudig schema, als
zou een gestadig gloeiende minderheid
van internationale revolutionaire socialisten omhoog komen tegen een nationalistische meerderheid : naast de gematigd-opportunistische oppositie Kjautsky-Haase staat
een revolutionaire, die parlementair door
Liebknecht vertegenwoordigd wordt en
onder de arbeiders der groote steden steeds

mee de meest »linksche« elementen van de meer aanhang vindt. Nu eens hier, dan
Arbeiderspartij thans den boer durven p- weer daar vinden tocneeien van strijd
gaan.
plaats, die ais in een plotseling licht de
Het A.-K. is goed vooj* alles. ontwikkeling der lege__sf_e__lingen en den
Het is het middel legen de duurte.
grcei der verheldering lalen erkennen. Op
Het is een onfeilbaar wapen tegen het dit oogenblik verdient de strijü. die in
Mirtarisme.
Bremen plaats vindt, wel de mees e aanlet
een
wel,
u
goed,
bezorgt
een
dacht, eenerzijds als symptoom van de
Het

goed Staatspensioen !
En diat in dezen lijd, waarin de volken
met
A.-K. (Duitschland, Frankrijk, Oosvoor
kiesrecht
mannen -.en
vrouwen, waarin opgewekt wordt tot tenriik, Engeland) elkaar vernie.igen, waarondergang tegehet bezcek van een Meeting op i juni in ze met A. K. hun van het Impetijd
den
in
snellen,
j.1., een meeting, waar het Kamerlid Mr. moet
3. W. Sannes met een spreekster' zou rialisme.
spreken, en dat onderteekend is door het
öestuur van de Gewest. Fed. Groningen
Over de hoofden der
tier Arbeiderspartij.
leiders heen.
Als slaaltje van misleiding verdient, het
Uit „De Slager", het orgaan van
inderdaad een pluim.
,U._ (i-iodcr-nen)
Men hoon?.
-Ned Slagersgezellenschrijft
A. een arlikel over de
Eerst wórd" opgemerkt; "dat er weerde bond,
van
het Rev. Soc. Komitee
duurte-actie'
aandacht wwdt gevraagd voor een poliS.
D. A. P. en N.V.V.
en
die
de
mogejïjke
en
het
van
kwestie,
op
tieke
bescheid,
devolgonde merkHij
daarin
tot
komt
ontvanger
biljet
van
het
nu
da. dit den
waardige
gevolgtrekking.
niet interesseert, daar de 'zorgen voor het
„Er is in ons land een agitatie televensonderhoud hem geheel bezighouden,
de duurte. Maar die agitatie wordt
gen
wordt dan betoogd, waarom er voor 't
door
twee groepen gevoerd, door de
kiesrecht meet worden gestreden.
Het nu volgende is zoo zeer typeerend, S D. A. P. en het N. V. V. eenerzijds en door de Revolutionaire orgadat we 't in zijn geheel weergeven :
anderzijds. Beiden beoogden
nisaties
i >a&rom! I 'aarom moot de macht worte verlossen uit
den verplaatst, daarom moet het heele voï.i hetzelfde : de arbeiders
monster,
klauwen
van
het
de duurmannen en wouwen, mee beslissen hoe de de
wereld sa] worden Ingericht.
te. Maar beiden meenen dien strijd op
eigen houtje te kunnen uitvechten. En
Aan de oorlogsellende hebten
de tegenwoordige heerschers schuld»
de bourgeoisie weet, dat door dit ver11<*I is hun maatschappelijk stelsel dat de schil van een ernstige actie geen spraLog heeft gebracht, de klasse die thans ke kan zijn.
hi v-i-M, heeft moreel bet recht verloren
„Er moet aan dit gescheiden inar^
.Oiappij te houden.
We weten
cheeren
een einde komen.
.VB liet volk de gevolgen van deze oatusiroplu zoo spoedig mogelijk weer te het, do geschillen, de groote kanker
hoven komen dan moet het zorgen zijn vol- van de arbeidersbeweging, zijn diep
ingeworteld. Maar de nood van de arle politieke rechten te krijgen.
Niemand weet wat de toekomst zal bren- beidersklasse is zóó groot, dat ondanks
gen, maar uit bet verleden en het heden die geschillen alle arbeiders samen op
is met vrij groote zekerheid af te leiden
moeten trekken ler verkrijging van bitdat er nog zware tijden voor het volkaangeen 'op het oogenblik zoo dringend
breken als het zich niet
noodig is. Het is te begrijpen, dat het
met volle kracht laat golden.
voor de leiders . moeilijk zal zijn samen
liet hangt van de machtsverhoudingen Bt te werken met hen, die in andere omca van de wijze waarop het volk zijn
standigheden zich tegenover hen plaatmachi gebruikt,
sen. Maar het belang van de arbeidersoi <le brandkast het mepst zal worJ
eischt, dat dis persoonlijke geklasse
den getroffen of de broodka-t.
op zij worden gezet.
schillen
lOuu kind kan 't eigenlijk begrijpen.
wordt reeds gewezen op
Hierboven
De machthebbers vau thans zuilen de
de
agitatie
van
ac zijde van de revopakezeltje
gevolksklasse weer als
willen
in niken
om de schuldenlast te dragen. Z>e lutionaire socialisten. Ons komt het
lieojj, li in ons land reeds heel wat op des voor, dat onze agitatie moet samenrug gepakt en zullen zoo door- vloeien met de reeds meergenoemde ,
"-''"''''■"
a------

De Partijstrijd in Bremen

partijtoesianden, anderzijds omdat wat
daar gebeurt in vele opzichten een voorlooper is van wat elders nog komen kan.
Reeds voor meerdere maanden deed de
sociaaldeinokraüe van Bremen van zich
spreken ais de eerste stad waar de geheele afdeeling der partij zich voor lic.
»links radikalisme« (zoo noemt men in
Duitschland de revolutionaire richting)
verklaarde. In een motie, in een ledenvergadering na lange discussies aangenomen,
werd gezegd, dat de RijksdiagveiMaring
teg*n de oorlogskredieten van de groep
Haase-Ledebour te slap was, en dat van
Henke, den afgevaardigde van Bremen,
verwacht werd, dat hij aan zijn tegenstemmen in den Rijksdag bij de eerstvolgende gelegenheid een principieel-socialis-

tische verklaring (Begründung) zou toevoegen. Tegelijkertijd werd dé perskommissie, die volgens de statuten toezicht
moet houden op de principieele houding
van de krant, de »Bremer Burger Zeitung»,
gaandeweg van rechtsche elementen gezuiverd, die door linksradikale arbeiders vervangen werden. De partijsekretaris Wellmann, die vroeger tot de steunpilaren van
het .radikalisme behoorde, maar sinds zijn
benoeming in dat ambt, in 1910, meer
en meer verbureaukratiseerd was, en bij
het uitbreken van den oorlog geheel tot
het nationalisme was omgeslagen, werd in
slaat van beschuldiging gesteld, omdat hij
in de krant over een ander partijgenoot
dingen geschreven had, die als een denunciatie bij de polit'e konden g:ldcn ; na
lange diskussies werd hij door de ledenvergadering uit *zijn ambt ontslagen, om,
deze reden, en omdat hij niet meer op den
grondslag der socialistische beginselen
stond. Toen in een rechtsch partijblad dit
>terrorisme« gekritiseerd werd met de honende opmerking: dat zijn nu dezelfde
lui, die niet genoeg verontwaardigd kunnen doen over de maatregelen van het
partijbestuur ter bewaring der partijeenheid (nl. het ontslag van linksstaande
redakteuren), antwoordde het Bremer blad:
nhet komt niet bij ons op >verotwaardigds te doen over het P. B.; het is
eenvoudig een strijd van macht tegen
macht. Hieruit kan blijken, in welke

wil er van succes sprake zijn.
„De arbeiders vragen goedkoope le- ma* in Bremen inplaals van sentimenkapitalistische uitbuiting weer zn normalen vensmiddelen,
inzicht in dfe
de regeering ir.aakt door teele frases reeds nuchter
gang to laten gaan. Van regelend optrefeiten het standpunt berealiteit
der
haar
de
levensmiddelen
politiek
nog
den van regeeringswege inzake productie
heerschte.
en prijsregeling zal men uiet meer willen duurder dan zij zijn.
Tegelijk was een actie begonnen tegen
Daartegen moet worden opgetreden
welen. *
den
administrateur van de drukkerij en
kapitalisme en dit heeft alleen dan succes, indien
Doch
als
het
weer ongebreideld zOi lusten allen die thans elk afzonderlijk iets de krant, die geweigerd had, de opdracht
bot viert,
vv Hen doen, als een gesloten geheel van de perskommissie uit te voeren, door
,aal de Ivroodkasi nug schaarscher
opmarcheeren tegen hen die er op uit zending van de Bremer Burger Zeitung,
voorzien zijn dijn tha
zijn de arbeidersklasse uit te hongeren. de oppositie der paitij-afdeeling in HaaWe hebben echter nu geleerd, ho. o ge- Wij gelooven stellig,- dat daarvan re- nau tegen het rechtstaande Eramkftirter
brek k i g en ouvolin a a k t do resultaten te wachten zijn, resultaten, die partijblad te ondersteunen. Dit bleek echg e erings 'bemoeiingen
mogen ziin in het belang van .de massa, een ter niet zoo gemakkelijk te gaan, en het
zijn, dat hc. i eenigste middel om bet volk
rapport van de perscommissie daarover
voor brandschatting te behoeden is: aan de massa, die niet vraagt naar theorede discussies in de parti(vergaderinwinsthonger der exploitanten van het volk, tisch geharrewar, maar goedkoopen le- met
gen
op 23 en 30 Mei, toonden eerst op
door do wetgeving paal en perk te stellen. vensmiddelen.
deze
..Het. valt te betreuren, dat aan
hoe stevige wijze de heerschapn" van de
k>at i. in de toekomst meer dan ooit
noodig.
aangelegenheid nog te weinig aandacht bureatikratie over de partij bevestigd wjs.
wordt geschonken, maar wij gelooven deor haar goed voorbereide macht ov er
Dan wordt bet socialisme vrijwel
stellig, dat ten slotte de arbeiders over de pers. Daar bleek nl.. zooals een Or
punt van praktische politiek.
en juist uitdrukte, dat
Men kan uu zonder een zweem van de hoofden van hun leiders heen elkaar sprekers het 'kort
die parO.sjenooten niets, absoluut niets
overdrijving zeggen dat de levensb-'langen zullen vinden.
de
beweging
Willen onze leiders
in over hun blad te zeggen hadden.
ran het volk op hei spe] staan.
juiste
ijzich
banen
dan
hebben
z
leiden,
Het burgerlijk recht sluit de mogeli'kEr zal gestreden moeten worden om eten
aan het hoofd van deze beweging te heid uit, dat een socialistisch» oarlr-afen kleeren voor onze kinderen.
Ja, met het stembiljet, goed gebruikt, stellen. Doen zij dit niet, dan vreezen deelmg eigenaar van een zaak is. Voor
kunnen w*o indirect zorgen dat ze hun wij, dat de beweging zich zeit een weg zaken op kleinen voet of van snecia'en
bekertje melk houdeu, de
lat ze kiest.
aard (bakkerij, winkel) werden -oöper..niet worden verstikt onder den druk van
voorkomen,
dit
om
te
maar
ook
pa
lün
Hes gevormd, voor
kerijen,
hel kapitalisme.
om door eensgezind optreden deregeewaarin vee! kap'taa' moest gestrk«n worring te dwingen, is de eeuige weg: saVrouwen, gij moet er bij zijn
len, was dit
1 daarnu het gaat om het leven uwer kindren. menwerking".
om juridisch in den vorm van oarticu
«i

'i

liere zaken gesteld, op naam van vooraanstaande vertrouw■enspei'scnen, die als
»_irmanteiu optraden. Het noodige kapitaal voor uitbreiding werd meest uit de
algemeene partijkas in Benijn geleend, die
steeds meer geld uit contributies en sletindaarbij moesten
penningen opstapelde;
dan een paar leden van het P. B. in
Berlijn als firmanten opgenomen worden.
Zoo was het oo4c in Bremen gegaan :
sinds de stichting van een eigen groote
nieuwe drukkerij -had het Berlijnsche F.
B. sterk tneezeggingschap gekregen- Er
was wel eens op gewezen, dat daaruit
gevaren konden voortkomen, maar practisch was het altijd zonder veel moeilijkheden gegaan. Totdat nu, in den oorlogstijd,, de tegenstellingen scherper werden en in Bremen de partijgenooten
krai-htig voor hun standpunt wilden optreden Nu werd, na veel dringen en
weigeren, eindelijk aan de perskommissie
inzage van het oprichtingskcntrakt gegeven, dat tot dien tijd alleen aan enkele
vertrouwenspersonen bekend wasj En nu
bleek, waarom men het geheim gehouden
ha-0 In dit kontrakt stond nl. duidelijk
te lezen, dat de 5 firmanten (twee Berlijnsche paatijbestuurders Ebert en Muller, de Bremensche oppenevisionist Rhein,
de vroeger radicale, maar pas ontslagen
partijsekre.aris Welmann, .benevens een
oude partijgTOotheid van iv.oor 30 jaren)
absoluut meester waren in die zaak, en
dat de partij-afdeeling nergens ook maar
den minsten invloed kon uitoefenen ! Was
er dan geen door de partij-afdeeling gekozen perskommissie, die toezicht had te
houden op de principieele houding en
die de redacteuren kon kiozen en benoemen ? Er stond nergens iels van in het
kontrakt, d.w.z. zoolang het de firmanten behaagde, haar, die functie over te
laten, kon ze zich' verbeelden, iets te
zeggen te hebben; zoodra de firmanten
daar een einde aan wilden maken, konden deze dat, op grond van het burgerlijk wetboek, doen. De perskommissie met
haar in het partijstatuut omschreven rechten, was slechts een democratische vermomming, om de partijgenooten in het
geloof te houden, dat- het hun krant was,
waarvoor zij ijverig werkten en agiteerden
hadden ze geweten, dat het eenvoudig rechterlijk een partikuliere zaak
van 5 particulieren was, dan had de
krant nooit die vlucht kunnen nemen. In
gewone omstandigheden was dat ook niet
voor den dag gekomen; dan had men
het niét op de juridische spits gedreven.
Nu echter was het anders : nu werd die

—

vroeger aan vertrouwenspersonen

in

afdruk ten, tegenover Renke,
aarzelend en onwaar, dc. leuzu
„eenheid van de partij bovenal" meende te moeten opstellen, eu wien daarvoor door eeitige inzenders ui! de Br men
sche arbeiders duchtig de ooren gcwaaacben werden. Moreel gesteund door
de* besluiten der partijyetgaderingen kon
dit tweetal krachtig voor hun richting
optreden. Zou het P. B. dit dulden '_Ebert had gezegd:
wij zullen aile tot
onze beschikking staande middelen " gebruiken, als getracht wordt, de eenheid der partij te breken". Zoo
stond dus de vergadering voor de
vraag : wat uu ?
Het antwoord, dat daarop i gegevei
is, in de motie en in de uitingen der
sprekers, luidt: wij zulleu beginnen
voor t laatst van het P. B. te eischen,
de krant op demokratischen grondslag;
te stellen. Maar wij gaan niet in op lange
verhandelingen. Want de krant werkt
met een tekort, 5000 M. per maand,
dat voor een doel uit de plaatselijke
partijkas aangezuiverd moet worden.
Gaan wij, aan 't lijntje gehouden door
uitvluchten, daarmee voort tot de partijkas leeg is dan heeft het P. B. de
krant en wij hebbeu ons daarvoor uit
gekleed. l>ue willen wij direkt een be
slissing, en gaat het P. B. er niet oi
in, dan zullen wij het geld, dat wij
hebben en bijeen kunnen brengen, gebruiken om een nieuwe krant te stich
ten die one zelf toebehoort en voor
onze richting vecht.
Zoover zijn de gebeurtenissen gekomen. Wat de innerlijke ontwikkeling
van de Duitsche sociaal-demokratie betreft, ötaat Bremen mee vooraan (ne. 1
Stutfgait en deelen van Rijnland): hier
is
de revolutionaire richting organisatorisch wel het verat ontwikkeld en do
klaarheid over de verdere doeleinden
onder de arbeiders het grootst. Hier
blijkt nu, dat in den strijd tegen de
oude partij deze richting over zeer
weinig van de oude machtsmiddelen
beschikt en allee nieuw zal moeten opbouwen De oude bureaucratie, de imperialistische en die gematigd-oppositioneele, beschikken over de pera en het
meerendeol der organisatie; het revolutionaire socialisme^ zal zich ook daar,
in Duitschland alles zelf moeten schepPen*
A. P.

„Vorbote"
die,

Het loon voor 't verraad
Een trap

de

hand gelegde macht door deze, steunend
op 't burgerlijke recht, gebruikt als bezittersmacht tegen den wil der leden.
De kwestie van den administrateur,
waardoor dit alles aan het rollen gekomen was, was nu op den achtergrond
.geraakt ; Ebert had verklaard, dat deze
man in opdracht van het P. B. gehandeld had, dus niet ontslagen zou worden ; dat deze bovendien door hen als

hun vertegenwoordiger en hoofd van de
zaak beschouwd werd, met alle volmachten bekleed ; d.w.z. dat hij, zoo noodig,
de redakieuren ontslaan kon en hen door
de politie uit de drukkerij ken laten zetten. De groote kwestie was nu : de Bremensche partij-afdeeling bemerkte, dat niet
zij, maar het P. B. meester van de Bürgerzeitung is. Dit stelde de partijvergadering voor de vraag: wat nu ?
Was de oppositie van Bremen van
de
soort Haase-Ledebour (partij-centrum) geweest, dan was dit niet zoon
ernstige vraag. Maar in de krant werd
zeer beslist voor het links-radicalisme
propaganda gemaakt. In een hoofdartikel over de aanhangige rechtskwestie
van de krant werd b.v. geschreven
..Het helpt niets, of men de oogen
voor de feiten sluit en uit. laffe ververtrouwonsdommel een noodzak.ijke
strijd tracht te ontwijken. Het is een
feit, dat de eenheid der partij niet meer
behouden kan worden. De splitsing
dor partij zal en moet komen... De
organisatie
der sociaal-democrati--ha
partij omvat thans reeds tegenover elkaar staande partijen, en de band is

De Duitsche RijJ_skanselier heeft weer
gesproken en hij heeft daarbij de Naitio.
naiistisch-Refoimistische heeren van dt
Arbeiderspartij danig gehoond, door hen
eenvoudig uit te noodïgen, hun z.g.n
socialisme nu maar bij bet andere oudt
roest op den, oudroest-zoider op te ber
gen.

»Niemand heeft er iets aan,« zeide hij
en dat heeft hij zeer juist gezegd.
Waar de heeren iels aan hebben, dai
is hun Nationalisme, hun
liefde en hun stemmen vóór VaderianJa
oorlogscre
diëten. Waar niemand nu iets aan bekt,
dat is hun naam-socialisme. De heereÈ
redeneeren zoo :
»Toen ge vroeger nog wel eens socialistisch deed, hadden dfe arbeiders er iets
aan en wij hadden er last van.
>Zweert dus ook uw naam maar af en
probeert maar niets meer.
want met
L'ebknecht rekent straks het volk wel af.«
Dat de reformisten verraad pleegden
weet de bourgeoisie natuurlijk heel goed
en daarom hoont ze hen nu.

..

Wat de kanselier in Duitschland zeide
de heeren van de Arb. Partij, zullen
de heeren (als ze zich gereed gemaakt
hefcben voor Indië vooral) hier straka

tot

-sok zeggen tot de S.D.A.P.-vertegenwoordigers :
>Oe hebt wel reeds A gezegd doch
wanneer ge nu niet ook nog B zegt d
w.z. als ge u maar niet openliik verklaart
geen socialisten van de daad te willen
dan heeft niemand er iets aan e.k.
zijn,
slechts daarom nog niet verbroken,
krijgt ge
dan
omdat de innerlijke strijd nog niet be- schien rekent het straks een trap en mi»,
volk ook met u af.
sloten is. Deze strijd wordt gevoerd
E.
om de hoofden der partijgenooten, en
om hun m:vhtsir_idde!en : de organisatie en de pers". De vertegenwoordigers van deze richting, de redakteiiren
Kniel en FrSlicb verklaarden zich uitkijk eens met een scherp artikel
over het partij-centrum, dat zij uit d«

....

e

DE TRIBUNE.
Dientsweigering

Woenshof
Arnhem
luen partijgenoot, Ds. M. C. van
, predikant te Barchum, veroordeeld
10.' 3 maanden gevangenisstraf, wegens
het verspieiden van hei bekende dienstwe_£erings.r_anites it. het Hoi vernietigde
te

Uit de Internationale.

h__.i

demon- normaal te worden, ja voor sommige gtroeDe Revolutionaire Schot ten 10.000 muaitie-ai'beidera en Glasgow.
pen van arbeiders is het reeds daardoor de straten van
arbeidersbeweging streerden
boven gestegen.* En een korrespondentie
werden
aangeklaagden
vrijgesproken
De
in het Clyde-District.
en de Regeering kwam met een wet, dia uit Parijs aan een burgerlijk Zwitsersch

—

Nu wil echter het s:ms grappige tcedat hij, in hetzelfde nummer van zijn
blad: De Amsterdammer, in de
rubriek, die den naam draagt van *Internationale Tribune*, het woord verleent
aan een anderen ook-sxialist natuurlijk
een aoclaiist, want wie is geen socialist
in dezen tijd ? — die de atbeiderskiasse
internationaal ook een goeden raad wil
geven. En die raad druischt precies en
lijntetht in tegen de van Van Eeden.
Van Eeden zegt: dcc t-ch niet aan die
vuile politiek!
Hermann Femau, een nog jonge Duitscher, ook al weer volgens van Eeden
een groet man, hier in ons land door
hem geïntroduceerd ais schrijver van:
Geraden weil ich Deutscher
bin! (JuistOimdat ik Duitscher ben),
een soort van tweede Duitsche: J'accuse,
raadt in zijn epistel over : De toekomst der socialistische Internationale, de arbeiders
aan
tcch in 't vervolg net meer te doen aan:
sociale eischen.
Oorspronkelijk, craktlt deze wijze, was
het socialisme e?n politiek ideaal, het
ideaal van de Fransche Revolutie.
De Duitschers, en voornamelijk die
leelijke Mant en Engels, hebben er een
maag-kwestie van gemaak*, hebben gedroomd vrn een egoïstische arbeiderssolidariteit *cm den loonarbeid op te heffen.
Daaruit is het Eriurter program ontst.an,
en dbordat men dat heet nageshceft, in
plaats van de Republiek, is de wereldoorlog gekomen.
Noodlottige eenzijdigheid. Onbegrijpelijke blindheid van de aanhangers der
materiaßslische geschiedenifbeschouwing!'
zco roept deze Fernau vol toom.
Terug naar de oude paden. Niet ftet
kapitaal is de hoofdviiaiad, ma^r het politieke rerfme. despoten-willekeur, autocra-
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Uit de Vakbeweging.
Over Clandestienen,
(Ingezonden).

sche

de berichten over de congreshel betrekken vennis der rechtbank te senBlijkens
„Britsche
der
Social i s t iÜutTcn van dd. 23 Februari j.1., waarbij
beklaagce toi gelijke straf was veroor- söhe Partij' (B. S. P.) en die »Q nArbeiderspartij
deeld, dech met bepaling, dat de?e straf afhankeij^ke
(I.
P.)
is
er
gisting en
L.
voortdurend
voorwaardelijk zen zijn.
een sterk verzet tegen den oorlog in deze
Socialistische organisaties van het. EngelNo geen goede Raad.
sche proletariaat.
a.s wij in e^n ander uarateltje _u-.nIn de B. S. P. kwam dit verschijnsel
--n, geeft Freederik van Eecten de niet zoo snel aan den dag, omdat de
Nederlandsche socialisten voor de zooveel- leiding zeer lang onder den invloed bieef
tte maai den raad, toch eindelijk eens van. den sociaal-patriot Hyndman en zija
laar hem te luisteren, van de dwalingen kliek.
ïuns weegs terug té keeren, de politieke
En de leiders van de I. P. L. Ramsay
tctie te laten varen en zich meer met dc Macdonald, Brute Glacier, Filip Snowden,
Beurs te bemoeien. .Als zij de Banken ofschoon pacifisten, zijn te zeer volslagen
naar <s ciaiiseeren» dun is de wereld opportunisten cm de juiste leiding aan het
to geus van Eeden gered.
verzet der daarbij aangesloten arbeiders te
Hoe d.e s:dalisa.ie me pïaats vinden geven, en om de noodige scherote aan
ils zij de politiek overiaun aan de fi- den s.rijd te verleenen.
Minister Lloyd
nanciers, daarover licht de groote man George noemt Macdonald inum-s openlijk
ons heiaas niet nader in.
zijn „vriend." En .wij twijfelen daaraan
vai

inzinking bij het begin yan den
strijd zich sedert weer aanmerkelijk hersteld, en is steeds meer bezig om weer
I vankelijke

ook niet.
Bovendien is de I. L. P. aangesloten
bij de Arbeidierspartij (Labourparty), de
vertegenwoordigers der vakorganisaties en
der coöperaties. En die Labour Party is, :
evenals bij ons, Regeeringsrartij. Haar
voorzitter, minister Henderson. hdpt zijn
collega Lloyd George, de werkstakingen in
de mun.t'erabrieken bestrijden, terwijl de
leiders der meeste vakorganisaties werfagenten zijn voor het Engelsche legerj
Niettemin is op het jongste Paajïchcongres der I. L. P., met ruim 200 legen
3 stemmen
een
voorstet van den
Tclstciaan Dr. Sattler aangenomen, dat
de partijen, aangesloten bij de Internationale, geen oorlogen, waarin zij door haar
regeeringen worden gewikkeld, voortaan
meer mogen ondersteunen, wat het doel
of het afweer- (verdedigings-) karaktervan
den oorlog ook moge zijn.
Ofschoon een zoodanig bestml allerminst

_

bepaalde, dat de huur van kleine woningen niet mocht worden verhoogd boven
het bedrag van vöör den oorlog.
De processen tegen Mac Lean en Petrow leidden tot nieuwe demonstraties.
Toen Mac Lean als stedelijk onderwijizer,
wegens zijn »onpatriottische daden« ontslagen was, werd door een groote massa
arbeiders vöór zijn huis een vergadering
belegd.
Tegen de Munitiewet werd een energieke strijd gevoerd. In tegenstelling met
der vakorganisaties,
de bureaucraten
de
eischte men niet
uitsluiting der ongeschoolde arbeiders uit de fabrieken, maar
zelfs hetzelfde loon voor hen.
Öm de »op een dwaalspoor gebrachte»
arbeiders weder in het rechte spoor, te
brengen, kwam met Kerstmis L 1 dy d
George met zijn collega Hend e r
son, den teider van de Labpur Party,
en lid van het Internationale SocialistiMaar
sche Bureau, naar Glasgow.
noch de groote flesschentrekker van het
Engelsche Liberalisme, noch de verrader
van het socialisme waren in staat de
arbeiders van Glasgow tot betere geZij werden op
dachten te brengen.
„vele
duizenden
vergadering,'
waar
een
deelnamen,
uitregelrecht
aan
arbeidera
gefloten en moesten vluchten.
Nadat Lloyd George de situatie op
de^e wijze had leeren kennen, begon de
Regeering van het »vrije« Engeland een
veïvolgingspolitiek, die op één lijn kan
gesteld worden met haar edele geallieerde, den Russischen Czaar.
Een aanal leiders der Clyde-beweging met Mac Lean aan de spits werden in de gevangenis geworpen, de bla-
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den onderdrukt, de vergaderingen verboden.Mac Lean werd tot 3 jaar ge-

vangenisstraf veroordeeld. Potrow werd
op vrije voelen gesteld, mits hij zich
verplichtte niet meer aan de agitatie
deel te nemen, hetgeen hij natuurlijk
weigerde. Zijn vrouw, een Duitsche
partijgenoot©, werd toen in een concentratiekamp opgesloten. Natuurlijk is de
hoop van Lloyd George en zijn sociatische handlangers, dat daardoor de
beweging aan de Clyde, in het hartje
van d© munitie-industrie, ontworteld zou
worden, niet verwezenlijkt.
De beweging ln het Clyde-disirict is
als een voorbeeld voor de eerste revolutionaire massa-beweging in Engeland
van de grootste beteekenis. Wel is
waar vóór den oorlog door marxistische agitatie voorbereid, is zij tijdens
den oorlog door haar internationaal karakter aan kracht toegenomen, zoodat

beschouwen a's een uitvloeisel
van helder inzicht in het Imperialisme, beteekent het toch een breken van een voornaam deel der Engelsche arbeiders, met
de id e van de landsverdediging, en zulks
ondani de leiders.
Een : 'dei-daad bewust verzet is echter
de bewe, 'tig van het Clyde-dis riet, met
als midde.'.punt Glasgow.
Van dfe» beweging, die de Engelsehe
Rcgeerin.y' re ds zooveel ai_:_st >ieeft bezorgd, is to; dusverre nog weinig* in het
buitenland d<« : edrongen.
In het ParijstO'? blad »Na?t:he Slowo«
is ech er thans e.:, uitvoerig bericht van
de hand van een \ rtij.^enoot verschenen,
die blijkbaar in cc.: zeer nauw contact
me; de beweging in Glasgow staat, een zij den heerschers groote onrust ver»
<-"...*> erkzaarnheid
bericht, dat onze
in I oorzaakt.
hocge n.a!e verdient, en waaraan wij het
niet om plaAan de Clyde gaat
navolgende volgens de »Berner TagwachU tonische vredesverkiaringen van een
on.leenen.
handjevol leiders, maar om den strijd
ten almacht e.iz., kortom de politieke toeDe Engelsche Regeering heeft dooj* der massa's. De beweging daar bestanden in Duitschland, Ooslenrük en de onderdrukking der socialistische blawijst, dat "ook de bodem in Engeland
Rusland b.v.
Glasgow, o.a. van 'de »Van- steeds meer ontvankelijk wordt voor
van
den
Dtts, eere* naar de demccrat;e. Dan Ouard- (Voorhoede), door het verbed
mannen, die geen bond
kunnen we* rrrsstbieii eens aan 't socia- van het publiceeren van bcripluen ook in den arbeid van
met de Engelsche bourgeoisie tot gelisme denken.
bladen, de strijd in het meen.-vhappelijke plundering van de
Heisas, wien moeten ze nu volgen, die de Londensche
Clyde-d-fstrict net een. sluier bedekt, die wereld, maar den gemeenscl.appeliiken
srme arbe'dfers?
sltchts in htt laatst van April döcr het strijd van het internationale proletaFreederik, die zeit: weg met dc poli- bericht van de veroordeel ing van Mac riaat
tegen het internationale imperiatiek, of diens discipel, Fernau. d*.e zegt: Lean, den leider van de beweging, tot
lisme
tot
hun leus maken. ..Engeland
iUcen maar politiek?
v. R.
3 jaar gevangenisstraf, werd weggenomen. stuit voor een klassen-oorlog, zooals
De arbeidersbeweging in het meerge- zijn geschjédenfe nooit te voren heeft
Japan en Engeland.
noemde Clyde-district, het hcofddislrict gezien, schreef „the New Staiesman"
er
.';ipan
naait
uit de toe.tand wat
voor
de aanmaak van munitie, is door bet oigasn der sociaal-panriotisme Famaar uit te halen is. Het gaat rustig door
jarenlange
propagandisusche en agitatcri- bians onlangs.
zich naar alle kanten to versterken, wel
De gebeurtenissen aan de Clyde zijn
sche
arbeid
van Mac Lean voorbereid,
bewust dat noch Amerika noch natuurlijk
do voorboden van dezen strijd.
een van de Kuropeesclie staten bij machte die reeds lang vcor den oorlog te Glaszijn (osschenbeide to komen. Wij hébben gow en de omliggende plaatsen socialiseen vorige keer er melding van gemaakt, tische cursussen organiseerde. Cursussen,
Arbeiderstoestandein
hoe- handig dit land. toen het zijn eischen
waarin
niet
alleen
de
Marxistische
hij
Frankrijk.
aan China stelde, Amerika in bedwang ge- leer propageerde,
maar tevens in verband
houden heeft.
Het is algemevn bekend dat de oorlogsvragen van den
politieke
daarmede
de
-Nu meldt de Jtf. it. Ct., dat het zich
blijkbaar reeds zóó onafhankelijk volt, dat dag van revolutionair standpunt tbelkhtte. verklaring in Frankrijk onmiddelijk ge■iet aelfa het bondgenootschap ji _*t Mug■"Alleen in Glasgow namen 500 toehoor- volgd werd door een knsis in handelen
'and als een last gaal voelen en het. eigen- ders aan die cursussen deel. Deze voornijverheid, zoo uitgebreid ais in geen anijk liefst opgeheven zou zien. Wel z n het hoede van het revolutionaire socialisme der der oorlogvoerende landen voorgekorog maar artikelen in de bladv-n, die zoo scheidde zich niet van dfe andere arbei- men is. Van de 5 millicen industriearbei"preken, maar zooals men weet, gan.i de
dersbeweging af, maar vormde in de vak- ders waren er op den dag na de oor"aak aan de eigenlijke daden vooraf.
2 millioen zonder werk, en
Het bondgenootschap met I-Ingeland nu organisaties kleine groepen, die den strijd logsverklaring
de lonen der overige 3 millioen daalden
tegen de opportunistische vakfoewegingsis indertijd tot stand gekomen, toen
belangrijk.
Alleen tn Parijs werden 5—
iteun tegen Rusland noodig h:id, d. w. z. bureaucratie en tegen de onverschilligheid
Zij fLigjlH ook 600,000 arbeiders op de keien geworpen.
ten garantie, dat het, wanneer het Rusdtr massa's voerden.
land aanviel, niet b.v. Duitschland «ok naar de ongeorganiseerde massa, hielden Meer dan de helft van alle bedrijven stond
«genover zich zou zien. Het verpl
voor den ingang der mijnen en voor de stil.
dch daar tegenover om zoo noodig MnDe arbeiders, die nOg werk hadden zade oorlog
jelsch-Indiü voor üngeland te verdedigen. fabrieken vergaderingen. Toen
gen
hun loon in vele gevallen plotseling
zijn
Lean
en
Sedert dien is Japan het echter met uitbrak, verdubbelde Mac
In de eerste plaats waren de
verminderen.
een
Russische
vrienden,
waaronder vooral
Rusland geheel eens geworden, het heeft
vrouwen, als de minst-weerstandkrachdoor zijn enorme wapenleveraiicies aan partijgenoot Petrow, hun bemoeiingen.
dat land zijn schulden voor een groot deel
Petrow werd door denunciatie der so- tige elementen, het slachtoffer van scherafgedaan en richt nu verder zijn begcerige ciaal-patriotten spoedig, zoogenaamd als pe loonsverlagingen. Zoo verminderden
blikken allereerst op China, en * verder op Duitsche spion, door de Regeering in 85 % der groote Parijsche kledingmaga-engelsch en Nederlamlsch-ludk.
de gevangenis geworpen. Zij voerden een zijnen de loonen met 25--50 %■ DezelfWat China betre/t, daar wordt het ech,
den oorlog, de verlaging vond plaats in de handelster juist gehinderd door do bepalingen van principieelen strijd tegen
zaken. Voor de huisbedienden bedroeg zij
zij
munitie-wet;
organiseerden
tegen
de
het verdrag, die aan alle mogendheden ge40 a 50 % en meer. De vereeniging van
huishuur-prctestvergadferinwerkstakingen,
geven.
lijko rechten
werkgevers in het kleedingbedrijf stelde
Met die lastige bepaling wil meu breken gen, enz.
plannen
en men loopt met
rond van een
Ondanks den scherpen tegenstand der de j-ncrmale» verlaging vast op 50 %.'
China,
„oppertoezicht"
over
wat 4e vakbewegrngs-tureaucratie, verzamelden zij
Van af de herfst van 1914 begon het
soort
vloot, het leger en de douane betreft.
zich langzaam te hersellen
bedrijfsleven
om zich en hun orgaan, de -'Van guard«
Men is er dan ook allesbehalve over ge- voortdurend grooteire massa's. Op een en tegenwoordig is het in de meeste vaksticht, dat Engeland China in de Entente
uitzondering van sommige luxe
heeft willen opnemen, kennelijk met de be- groote gedelegeerden-vergadering van het ken met
normale. In
doeling, om het tegen Japan te beveiligen. district, waarop vele honderden arbeiders- industrieën weinig onder het
aantal
arbeidsis
het
metaalnijverheid
waren,
onzin,
nade
aanwezig
vertegenwoordigers
Japanners
Verder vinden de
het
dat lij voor Engeland Indië zonden verde- men zij een resolutie van solidariteit met krachten grooter dan voor den oorlog wat
digen. Waarheen zij tegenwoordig zóóvre! de le conferentie van Zimmerwald aan. natuurlijk het gevolg is v;a de geweldig
uitvoeren, dat hun bolangen er rechtstreeks In hun orgaan werd die conferentie bo- toegenomen fabrikage van vernielingswerktegenstrijdig zijn aan die der E_igo_s"heii.
vendien voor de voeten geworpen, dat tuigen en munitie.
Engeland van zijn kant neemt het Japan zij veel te grooje tegemockomingen had
Burgerlijke schrijvers trachten het in den
kwalijk, dat de publieke opinie aan den
tijd voor te stellen a'sof de Franlaatsten
aan
de
elementen
toegestaan
wankelende
kant van Indische revolutionairen staat.
nu ook de oorlogssche
arbeidersklasse
aanwezig.
Zimmerwald
Zoo gist en woelt het ln het Oosten. te
mis,
re vrijwel overwonnen heei't en de
Japan, Engelands bohdgenoot van vandaag
Teen de actie tegen de huuwceker.
cal morgen wellicht met Duitschland en geleid door een afzonderlijk comité, ten loon. i tot het normale zijn teruggekeerd.
misschien Rusland, Engelands vijand wezen. slotte zulke groote afmetingen aannam, Zoo luidt de eindconclusie van den heer
Nieuwe verwikkelingen, oorlogen drolgen. dat de arbeiders begonnen te weigeren Picquenard. die voor het »Verbond van
En daar middenin ligt onze Oost, door hun huur te betalen, greep de R"'geering sociale Hygiëne* een lezing over dit onallen vurig begeerd. Wie hem hefbben zal,
Acht- derwerp hield, waarvan de N. R. Ct.
staal nog niet vast, maar wel, dat de in met onderdrukk'mgsinaaiiegelen.
onlangs e:n uitvoerig verslag gaf, als
weger
.
want.
Nederlandsche arbeiders er tien arbeiders werden
.W-jnvoor de rechtbank gedaagd- Daarop staak- volgt: »het loon heeft zich na een aan▼ "ar bloeden zullen.
nog is te

■"
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biad, van 17 Mei, de Basler Nationalzeitung, bevat de volgende rooskleurige be-

schouwing : «Gedurende de laatste verloonen 18 maanden hebben de loonen de
strekking om te stijgen, Op verscheiden
""plaatsen bleven in Aug. 1914 de normale
loonen bestaan. Thans echter hebben verschillende omstandigheden als verlenging!
van den arbeidstijd verhooging van het
uurloon, akkoordtoon, enz. gevoerd tot
een aanzienlijke loonsverhooging, waarvan
voord specialisten en krachtige lieden pmofiteeren, die natuurlijk zeldzamer geworden zijn. In vele spinnerijen en weverijen
van 't Noorden èn van Normandië zijn
dfe ltonen met 10 a 20 % gestegen. De
suikerfabrieken in de Brie betalen 25 %,
de drukkerijen in de Pas de Calais 5 a
10 % meer aan loonen. Het beste zijn
de arbeiders aan de havens en de werven er aan toe, hun loon is vaak met de
heift gestegen. Dat de munitiefabrieken
bun arbeiders het hoogst betalen, kan in
deze tijdei van waanzinnig munitieverbruik niet verwonderen. Een flinke geoefende arbeider kan tot 20 fr per dag
verdienen... De vrouwen, die door dien
plotselingen stilstand in de mode-lingerie
en konfectie-industrie aan grootte nood
waren blootges;eld, hebben hun lot belangrijk vermogen te verbeteren ook de
thuiswerksters. Philantropische vereenigingen hebben talrijke arbeidsgelegenheden
voor ze geschapen. Zeer vele vrouwen
worden heden in de oorlogsindustrie gebruikt... hun aantal is tot op 120,000 gestegen... »Geen wcnder,« besluit de korrespondent, «dat de Fransche arbeidersgezinnen in vele plaatsen tot bescheiden welstand beginnen te komen.» En hij vertelt,
hce de vrouwen der gemobiliseerden f 0,60
per dag, behalve een kwartje voor elk kind
.aan stetmgeld krijgen, van het moratorium
voorhands profiteeren en daarboven door
talrijke filantropische vereenigingen met
geld en uitkeering in natura wórden ondersteund,« zoodat »een flinke vrouw, die
werken wil, ook in deze zware oorlogstijden verzekerd is, er. met haar gezin le komen.«
Tegenover al deze burgerlijke mooipraterij zullen we nu eens andere tonen doen

hooren. Beide aangehaalde schrijvers gaan
stilzwijgend het groote maatsdiaoneli'k verschijnsel voorbij dat in Frankrijk als elders maakt, dat zelfs een geringe stijging
van het loon voor de arbeiders feitelijk
beteekent daling van hun levensstandaard:
het verschijnsel der duurte. Reeds maanden
geleden, hjegin April, waren de prijzen
ook in Frankrijk althans in de hoofdstad,
zoozeer gestegen, dat de vakvereenigingen
een deputatie siuurden naar dten minister
van binnenlandsche zaken om hem een

te overhandigen waarin onverwijld maatregelen tegen cfe duurte werden
geëischt. Wordt onze stem niet gehoord,
zoo heet het in deze resolutie, »dan werpen we alle verantwoordelijkheid van ons
voor de ernstige gebeurtenissen die men
kan zien aankomen.» En in diezelfde dagen liet sociaal-patriet Jouhaux, de leider
der Fransche syndicalisten, zich in zijn
bl. d *>la Battail_e«, in een artikel over de
duurte a's volgt uit : »De tijd is ernstig,
de maat is vol : de passieve houding der
massa's is ten einde.« — Niet lang daarna, in de tweede heli't van Mei, kwam
het inderdaad tot betoogingen en opstootjes der Parijsche huisvrouwen in de markthallen tegen de mateloos hooge vleeschprijzen, waardoor groote hoeveelheden
vleesch niet verkocht werden en bedierven.
De burgerlijke mooipraters glijden luchtigjes heen over de ellende der vrouwelijke arbeiders, vooral der thuiswerksters.
Deze ellende is echter ontzettend In het
Parijsche senatie-blad »le Matuv heeft
een medewerkster onlangs artikelen gepubliceerd over hetgeen zij zag en ondervond op haar zwerftochten door de groote
mede- en conlectie-magazijnen. Zij kwam
tot de slotsom, dat in al deze zaken ware
hongerloonen werden betaald en dat »de
vrouwelijke arbeiders op een wijze uitgebuit worden, die ten hemel schreit.« »De
noodzakelijkheid, om hun mannen, broeders en zonen in 't veil »af en toe ies
te sturen, de buitengewone verhooging van
alle prijzen, die nog steeds toeneemt, de
onregelmatige en geringe ondersteuning
door de regeering en de onverschilligheid
der doór-en-door bureaukralische openbare
lichamen hebben toestanden geschapen, die
schandelijk zijn en op den duur onhoudbaar.«
Dat klinkt eenigszins anders als
ac verzekering van den »bescheiden welstand* der arbeiders-gezinnen, wier mannelijke verzorger in 't veld staat!
Gelukkig zijn de Parijsche werksters in
hei confectiebedrijf eindelijk in verzet gekomen : zij hebben geslaakt en hun staking gewennen. En Ook in de otovincie
in liet departement Isère is in Mei een
groote staking van arbeidsters ia de weverij uitgebroken waarvan het resultaat
ons heden nog niet bekend is.
Hel duidelijkste beeld van de i algemeenen toestand der arbeidersklasse in Frankrijk, wat loonen en arbeidstijd betreft,
geeft echter het onderhoud, dat vooreenige maanden de Parijsche -correspondent
van den »Labour Leader« had met Nornemen, de sekretaris van de federatie der
metaalbewerkers. We zullen aan dit hoogst
belangrijk onderhoud een afzonderlijk artikel wijden en daarna onze kon Hu sies
trekken.
resolutie

—

In he* „Weekblad" van <len A.N.D.B.
en in „Da Tribune" was in de laatst*
dagen bovenstaand onderwerp aan de orde.
Zoowel Mavr. Koland Holst als dte voorzie
ter van d«tn A.N.D.B. d'^den hun oordeel
ovc! d« z.g. clandestienen hooren. De oor
zaak van dat alles was het stichten van.'
een Bond van Diamantbewerkers, die voor^
heen onveireen^gd waren. Het doel v
diezen vakbond is:
betere arbeidlsvoorwaar-'
den. Do weg, welken hij in wil gtaany
is dio der
moderne vakbondten". leden,
moet zich verheugen, dat da_u. ook het vei>
langen is ontwarkt om den strijd aan t?
gaan tegen de ergste uitbuiters welke da
Nederlandscha diamantnijverheid kent. H&-',
laas, „Het Volk" vond slechts smaad, .voor-)
den voor dat pogen. Het hoofdartikel van
don hoioiMtopsteller van
het „Weekblad!"
v
deed mij begrijpen, dat hij nog niet ten.
volle bewust is van de toestand onzer Dij*
verheid in dezen wereldoorlog. Hij gaat
lock immers voort met onder de z.g. clai
destionen nog steeds do slachtoffers der
(JanLosQ's, de -Neeters, de Van der Veldeo'sr
ta verstaan, dio als echte parasieten op
het bloed van den A.N.D.B. geleefd heeben. Toch bestaat het meerendeel van den
nieuwen vakbond hoofdzakelijk uit Nederlands en Belgen, e.a., die vroeger lid
waren van den Antwerpschen Diamantbewerke_Khond, en die in do rangen van den
A.N.D.B. geen werk kunnen bekomen, om
dte eenvoudigo reden, dat hun branche zoo
beperkt is in den A.N.D.B. Reeds voor jaren verplaatste zich de chips-branche van
Amsterdam naar Antwerpen en viel daar
in handen der Polen, en bereikte daar een
Moei, zooals dezo branche in Nederland
nooit gekend had. Geruimen tijd heeft da
A.D.B, deze toestand beheerscht, maar mei
d« jaren gelukte het den Polen om vele
Antwerpscha dinmnntbewerkers ontrouw te
maken aan hun vakbond. Er werd groot
credie- gegeven en steun bij het bouwen
van huisfabrieken, en de leerlingkweekeirii
kon beginnen, zoodat voor den oorlog hei
aantal Belgische diamantbewerkers op wel
150OU werd geschat, waarvan er niet meer
dan ongeveer dOOO georganiseerd warenDe Polen waTen in hun werk geslaagd en
dfc vakbond, do A.D.B, was don toestand
niet meer meester. Het eenige middel om
aan de Polen deze macht te ontrukken, was
het oxganiseeren van alle diamantbewerkers in België. Dat was een levensbeginsel voor den A.D.8., waai het meerended
zijner bestuurders het over eens was. Hot
negeeren der clandestienen in Belgife is een
onmogelijkheid.
Het aantal clandestienen te Amsterdam
was niet zoo belangrijk, maar pas ontvlamt en woedt de oorlog, of hun aantal
is reeds meer dan verdiubheld.
Tot overmaat van geluk voor de Pooisoha werkgevers, negeert ook dB A.N.D.B»
dat veel grooter geworden aantal clanjd'estienen geworden diamantbewerkers. Ik moef
zeggen, die Polen boffen toch met alles, en
dat het aantal nog niet grooter is, ligt
werkelijk niet aan den A.N.D.tB., maaraan
de toestanden in België. Wel schreef de
voorzitter van den A.D.B, in het fodexaaj
blad, dat, wat de lage loonen te Antwerpen betreft, daar fel in overdreven worift,
maar hij zegt dit maar, omdat hij voorkomen wil, dat er nog strenger maatregelen
tegen de Belgische diamantnijverheid zulko
genomen werden. De Poolscha diamantittbrikanten weten nog op slinksche wijze het
ruw naar Antwerpen en het geslepen naar
Nederland te brengen en daardoor kan men
nog te Antwerpen werken.
Doch hoo is het nu met de loonen dte
Antwerpsclie diamantbewerkws gesteld?
Voor zeer slechte achtkant wordt een
frana. betaald, bij sorteeringen tot 100—é,
dat is dus circa 35 centen Hollanjisch geld;
brillant tot 60—4 1.50 franc, oi zoowat
f 0.52/2 Mij zijn verschillende personeeleo
bekend, waar grot en sorteering op vast
geld wordt gemaakt en waar het gemiddelde loon beslist niet hoven de 35 francs
is, dus ongeveer f 1*2.50. Wanneer men nu
weet, dat do eigen-kosten werkers 12 francs
en meer voor een karaat boort betalen en
10 francs voor den versteller, dan kan elk
vakman begrijpen, voor welke loonen daar
ginds gewerkt wordt.
Deze toestanden blijven in al hun naaxheid een groot gevaar voor de Amsterdamscha nijverheid. Men zal dat natuurlijk to
Antwerpen ontkennen, uit vrees voor strtts*
go toepassing van de genomen maatregelen dei Nederlandsche regeering.
Do A. D. B. kan tegen deze toestanden
niets doen. Het werk staken is in België
verboden en wordt gestraft met een Ja**
gevangenis en 12000 mark boete, zoodat het
Duitsche bestuur voor België da diamantbewerkers aan de uitbuitingsmacht der Duitsche eu Oostenrijksche Polen overlevert.
Don A. D. B. kan men niets verwijten, maar toch blijft dezo toestand voor
ons een gevaar niet alleen voor de onzijdigheid van ons land, maar zeker oók
voor de Nederlandsche diamantnijverheid.
Niet alloen onzo regeering moet haar plicht
doen, maar ook al de diamantbewerkers
behooren te waken, dat do Poolsche dïamantfabrikanten gcdurendo den oorlog AV
Lederlandsehe diamantnijverheid niet vernielen.
Daarvoor is noodig hot organiseeren van
alle diamantbewerkers onder één centraal
bestuur, en dat schijnt mij ook het doel
te zijn van den nieuwen vakbond.
Nu nog iets over een bepaalde actie van
deeen nieuwen bond. Waarin zal deze nn
bestaan. Hij is zonder weerstandskas en
gebukt onder do boycot van den A. N. D.
8., zal hij wellk-ht eerst over eenigen tijd
met een kltino verkorting van den arbeidstijd beginnen. Laat ons hopen, dat da
andere Nederlandsche georganiseerde diar
ïnadlbewerkers den toestand zullen begrip
pen, dat men niet langer het negeerender
z.g. clandestienen mag volhouden. Bat la
in strijd met het werkelijk" gebeuren eter
tijden en wie tegen den tijd vecht, vecht
tegen windmolens, en dat is wellicht heel
vermakelijk voor een ridder, doch aan een
vakvereeniging is een andere strijdwijs*
aan te bevelen.
ARMINIUS v. d. BULCKE.

.

Bericht wan de Administratie.
Aan sommige lezers is ten onrechte eea
qui tan ie van 1 maand abonnementsgeld
aangeboden. Zij, die dit aangaat, wo**
den verzocht deze quitantie terug te zeur

dan.
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Nieuwe vervolgingen

van
Tjipto.
De nieuwe Gouverneur-Generaal van
Ned.-Indië, de Graaf van Limbmg Sti-

tum, zet fraai in. Op zijn last is thans

een onderzoek ingesteld naar
de gedragingen van de bekende Indische
revolutionair Tjipto Mangoen Koesoemo.
Men begrijpt wat dat beteekent bij de
Russische tces ttnden, die .voor revolutiohoe langer hoe meer in mdiëgttan
Opnieuw

Jaieerschen.
ren

De andere kant van de
ellende
Tante Nieuws meldt onder de rubriek

'Fkonomische

Kr;sis« !

Geldovervloed
"De Spaar- en Boerenleenbanken in
Frieslnnd worden overstroomd met geld
■wm de boeren. De notarissen willen het
alken renteloos bewaren, omdat zij het
niet weten te plaatsen.*
Geen wonder, dat de verkiezingsküssen

?öör Posthuma zoo bijzonder goed getuid worden.

DE OORLOG.
Laatste
Volgen» het

Oorlogsnieuws.

Oostenrijksche legerbericht bereikten de Oostenrijkers in achterhoedegevechten hun nieuwe stellingen aan de Styr, de Ikwa en ten N.
van Weznioftsjy k.
Aan de benedenStrypa wordt hard gevochten.
Volgeus een bericht uit Rome werd
een vrachtboot ter reede van Duraz,zo
tot zinkon gebracht.
liet Oostenrijksche legerbericht meldt
vau den Balkan geen veranderingen.
De strijd bij Verdun

munitie ter beschikking staan, üe Kussen
vallen in diepe kolonnes aan, steeds herlialen zij hunne * aanvallen, soms zelfs tot
twaaltniaal toe. Vooral in de streek van
Ukna maak len zij van reusachtige troepenmassa s gebruik, zoodat hier de Oostenrijkers dan ook gedwongen
waren tot het
achterlaten van de in de voorste
-positie ingebouwde stukken geschut,
die echter eerst
onbruikbaar worden gemaakt, en de frontlinie
moer zuidelijk te verleggen. Nooit hebben
de Kussen zooveel granaten verschoten
als
in de laatste dagen en steeds
duurt
de
slag met onverminderde hevigheid voort,
volgens de observaties van
Oostenrijkschllongaarscho vliegers concentreeren de Russen onophoudelijk versterkingen in du streek
van Rowno, waar zij deze bij de linie
Ul>ka—Mlynof
samentrekken. Men verwacht dan ook dat do Russen hier weldra
hun voornaamste aanvallen zulleu doen.

Griekenland en de
tic.

geallieerden

departement van buitenl.
heeft een verklaring uitgegeven,
waarin gezegd wordt, dat do houding der
órickseho regeering, in verband met den
toe-stand die geschapen is door de overgave
van Grieksch gebied aan Bulgaarsche hoepen, de geallieerden heeft genoopt tot het
nenion van voorzorgsmaatregelen. De Britsche regeering heeft bij het nemen van z?kiro voorzorgsmaatregelen betreffende dien
uitvoer van steenkool en het verblijf van
Grieksche schepen in Bri.si.ho havens, het
éoel voor oogen gehad om te b-ktten dttt
levensmiddelen den vijand zouden bereiken
Du geallieerden nvtiwygen het nemen van
bepej-kingsmaalrcgeien voor Griekscho hazaken

Engelsche

De douane-beambten te Cardiff hebben
Donderdagavond van regeeringswege order

gekregen om allen uitvoer van steenkool,
bestaind voor Griekenland, te beletten.
Ea Grieksche ministerraad besloot onmid-

dellijk een decreet uit te vaardigen, inhoudenda machtiging tot het onder de wapens
roepen van twaalf lichtingen.
Volgons de „Köln. Ztg." heeft de „Novojo Wrcmja" een zeer heftig hoofdartikel
gericht tegen Griekenland en vooral tegen
koning Konstanlijn. Het blad wil, dat men
Griekenland eon ultimatum zal zenden,
waarin met volledige blokkade van de
Grittschc kust wordt bcdieigd.

Het Fransche ooriogsbericht meldt van
Enks van de Maas bij hooge 304 buitengewoon hevige artillerie-actie. Rechts Overlevenden van de „Hómpshire”
De Engelsche admiraliteit meldt, dat
van de Maas wordt de beschieting van
<ie eerse en tweecte Fransche linie lus- één bootsman en elf manschappen van de
tenen Douatunont en Damloup met zeer »Hampshire*« levend op een vlot aan
groote hevigheid voortgezet.

land zijn gespoeld.

Dinsdagavond meldden dt Duitschers,
De Italiaansche oorlog
dat zij het fort Vaux hadden veroverd.
In
gebied der boven Vatellina
het
fort
echter,
zeggen
was
de Franschen,
Het
hebben de Italianen, volgens hun jong__te
te 4 uur Woensdagmorgen nog, in Franiche handen, doefi zij erkennen, dat se- legerberieh', hun positie in, de Ortier Aldert dat OGgerO'.ik, wegens de hevige pengreep uitgebreid. Zij hebben er den
Deschieting, de verbinding met het fort Camcsoi (3165 M.), den Volotari (3042
M.), den Ortier (3359 M.) en den Hcchte verbroken.
joch (3530 M.) bezet.
Het Oostenrijksche offensief schijnt tot
Vrouwen in spoorwegdienst
Het bestuur der Pruisische spoorwegen staan gebracht
de Italianen melden,
«taakt bekend, dat het aanstellen van vrouwen in verschillende takken van den spoorwegdienst goed voldaan heeft.
Derhalve
zijn steeds nieuwe diensttakken voor vrouwen geopend geworden,» et geheel bevredigend resulU'u.t. Het aantal der aan het
werk gestelde vronwen bedeaagt reodfe meer
lan 30,000.

j dat,

—

nieuwe aanvallen zijn afgeslai
de Oostenrijkers melden geen nieuwe
oyerwimiingpn.

Nederland en de Oorlog.

TRI BUK E.

den nieuwen oogst voldoende aardappelen
beschikbaar zouden zijn tegen niet onredleüjku pr_j:.en. De voorraden waren geïnventariseerd, soorten en kwaliteiten bepaald;
er werden tal van voorschriften en regelingen voor deu uilvwer ontworpen, su__uenhangend met 't beschikbaar houden van aardappelen voor binneulamisch verbruik; aau
het hoofd van het distributie- en uitvoerbureau stond ecu bekwaam eu in de pructijk ervaren man; kortom allee scheen als
een bus te sluiten. Men hoopte dat alles
nu goed zou marciit-ereu.
Sinds een maand blijkt echter nieer en
meer, dat de zaak niet goed mai*eheexde,
en sinds eenige dagen werd het duidelijk,
dat een debacle voor de deur stond: de
aardappelen gelden thans zoo ongeveer het dubbele van verleden jaar
om denzelfden tijd. Meer en meer werd hot
duidelijk, dat er aan de scbijn-schoone organisatie iets haperde en thans is men er
ook achter, wat dit iets was. En voor de
zooveelsto maal is ook hier weer gebleken,
dal het kwaad van binnen uit kwam; d e
eigonlijke knoeiers waren te
zoeken in den boezem der vere-e nig i n g zol f, wier heilige taak het
was, voldoende voor de binnenlandsche consumptie te zorgen. Niet tevreden met do
zeer royala winsten, welke hun bij den geordenden gang van zaken in den schoot
vielen, hebben enkele exporteurs, waaronder een of meer leden der aardappelvereeniging zelf, met hot doel om prijsopdrijving te hevordieren ca. 25
30 % van de
voor binnenlandseh verbruik benoodigde
aardappelen opgekocht en aan het verkeer
onttrokken. Het aanbod der aardappelen
werd zoodoende voor de vraag veel te
klein en als gevolg daarvan liepen de prijzen onrustbarend op; de laatste week zelfs
met f 2 per mud. De door de fraudeurs
opgekochte aardappelen werden her-en derwaarts getransporteerd, van Hnrlingen naar
Stadskanaal, van Stadskanaal naar Té*
Neuzen, van Ter Neuzen naar Rotterdam
enz. Schijnbaar bleven ze voor het verkeer bestemd, in werkelijkheid waren zij
aan het verkeer onttrokken. De aardappelvoreeniging poogdo telkens in te grijpen,
doch visehte ook telkens achter het "net,
omdat de knoeiers lont geroken hadden en
de waar ergens elders in veiligheid hadden gebracht.
Dat toevallig (eiken* ontsnappen leidde
ten slotte in één gevtal tot het ontdekkeu
van de bron van het kwaad; cont r o lours van de aardappelvereeniging, dio tot taak hadden de kno iers
ïia te gaan, verstrekten' aan deze
waarschuwingen, zoodat zij steeds
tijdig maatregelen konden nemen.
Er is ook nog op allerlei andere manieren schrikkelijk geknoeid.
Een en ander verklaart do buitengewone
prijsstijging' der aardappelen in de laatste
dagen, waaraan wel niet ontkomen zal
worden, ten a ij de regeer in g alsnog alle oonsumptie-aardappe1ë n, die in 't land werden aangetroffen,
onverschillig waar of bij w i en,
in beslag neemt en van rijks- en
gemeentewege doet distribueeren met uitschakeling van den gewonen handel.
Intusschen is op dit oogenblik de consument voor de zooveelste maal de dupe
van de zwendelaars.
_»

GEMENGDE BERICHTEN.

U

Alcoholverbod in Noorwegen
Alle verkoop en tappen van gedistillLvrd
in geheel Noorwegen verboden, evenals

8
ontslagen, die weigerde besmet werk' te da vakvereeuigingen, omdat daar de oon
tróla veel minder scherp was. Waar hel
verrichten.
aan de belangen van de ondersten-*
Op de hedenochtend gehouden be- echter
den niet afdoet, blijft het steuncomité be
spreking tusschen den heer Burgemeester reid, samen te werken met de vakvereenien den voorzitter en secretaris van de gingen.
"Wethouder Wib a u t vorklaarde, in antsamenwerkende organisaties, betrelfende
het gedane verzoek om een openbare woord op het gesprokene, dat B. en W.
al bij de regeering op maatregelen hadden
geldinzameling tot steun voor de ontsla- aangedrongen.
gen werklieden der Ned. Scheepsbouw van Wlö bij Zij hadden in het najaar
de regeering op maximumMij., deed de burgemeester toezegging een prijzen aangedrongen.
Eenige dagen later
poging te bemiddeling te zullen aanwenhad een conferentie plaats getuid van de
den, om te trachten, het conflict tot een Commissia voor Vo, ding van Meoisch fln

oplossing te brengen.

Een succes ?
In het „Weekblad der Ned. Ver. van
Spoor- en Trampersoneel" lezen wij het
volgende:

„Het_ S.S.-werkplaats-personeel zal vanal
1 April een toeslag worden gegeven van
5U cent per week. Deze maatregel mag,
hoe onvoldoende hij o,i. ook nog is, seker wel beschouwd als een succesje. ?
Gemeenteraad.
Vergadering van Woensdag 7 Juni.
Allereerst installatie van het nieuwe iitl
voor Amsterdam V, Van Kuijkhofi, die de
eeden aflegde en toen als lid werd toegelaten.
De noodtoestand
Bij de voordracht van B. en W. om het
algemeen crediet in verband met de tijdsomstandigheden opnieuw met f öOO.uOu te
verhoogen, vroeg de heer Ut Miranda
naar den stanü van de stotinbewcging. De
toestand van het voedings vraagstuk noenido hij onhoudbaar. Amsterdam heelt par
week noodig 20.t0U mud aardappelen, maar
sinds Januari vermindert de aanvoer aanhoudend, de vorige Ween, is er maar ; u
mud aangevoerd. De aardappelzaken beginnen al te .-luiten. Ken aamappel kosi op
liet oogenblik X. cent. Meezeil is niet
meer to krijgen. Groenten bijna evenmin.
Als het volk nu ook geen aardappelen
meer kan eten, waai' moet het dan van lev«_r? Kr komt wanhoop bij de öurg.-rij.
B. Eu W. moeien onmiddellijk bij de regeering aandringen op hulp.
De heer "Scheltema merkte op, dai
het Steuncomité steeds in de grootste harmonie met de vakorganisaties lieett samengewerkt; het is nu in liquidatieioestand.
jj« werKloozen
moeten nu aan wer._ worden geholpen en daarvoor is een andite
organisatie noodig. Er worden groepen tot
stand gebracht, waarmee do werkloozen ia
aanraking kunnen komen en die b.-suun
uit besturen van vakorganisatie:., werkgevers, werknemers en uit personen, uft andere groepen van de maatschappij. Daarvan is het gevolg reeds geweesi, dat werfc)
100/.eu arbeid hebben gevonden in andere
vakken; er zijn bijvoorbeeld havenarbeiders, dio horlogemaker zijn geworden ca
diamam bew erkers dio havenarbeiders werden. Up 1 Mei is die steun van het Steuncomité aanzienlijk gelimiteerd en op 1 Juli
zal het dien geheel staken. Voor dte ckiaimuubewerkera is met A. N. D. B. en gemeente een afzonderlijke regeling getxoiten.
liet Nat. Steuncomité zal «enter geen steun
ineei
geveu aan arbeiders in vakkeu me!

niet meer dau normale werkloosheid. Vorigu
week
is er uog f 2300 uitgekeerd.
Voor vele werkloozen zou buiten Amsterdam wel werk zijn iv vinden.
Do heer VV ollr i n g vraagt hoe het
staat met den aanvoer van hout.

Brood zondef gist
de invoer van alcohol houdende dranken.
De uitvoer van gist, zoo schrijft meu aan Do verboden treden onmiddellijk in werking.
Het Russische stafbeiicht meldt nieuwe do „Maasbode", stijgt BKt den dag, dte prijDe heer Pothuis bestrijdt de opvatting, dat het werkloozemvraagstuk maar
successen, vooral in de sbreek vau Rofno zen er van worden steeds hooger.
zoo gemakkelijk is op te lossen. De aanen Kowel. De stad Lutzk is door de
Er blijft thans zoon klein quantum in
vragen om steun bij het Armbestuur stijRussen genomen. Op vele punten hebben Nederland, dat wij het ergste moeten vreegen
ontzaglijk. Hij noemt het niet wa*x,
zij met hun front die Slyr bereikt, en op zen en binnenkort voor -het geval komen
Conflict aan deSchep
dat
er
zooveel werkloozen in de stad zijn,
ta
geen
staan,
gist
dat
de
bakkers
meer
sommige punten, die reeds overschreden.
dio buiten wel werk zouden kunnen krijkunnen
krijgen
ora
hun
brood
te
bakken.
Elders, bij Tryboefaowe en Jaelowice zijn
gen. De commissie voor arbeidsbemiddeling
Er worden op het oogemblik door het
de Oostenrijkers srterke posities on.l_ruki ; buitenland
kan
velen niet aan werk helpen, naar in de
Werkzulka enorme prijzen voor de
conflict breidt ziel* uit.
hier loopt het Russische front vk_k langs gist betaald, dat de grossiers bijna alles- !! Het
Uertïen man praetijk blijkt. Het Steuncomité heelt met
gevers aan 't werk.
de Slrypa. Het aantal krijgsgevangenen is uitvoeren en slechts een klein g: deeite, en ontslagen aan de Ned. FabrieSt.- De tegenzin do medewerking der vakorganisaweer met plm. 11.000 vermeerderd en dan; nog tegen hooge prijzen, ter beschik- burgemeester biedt bemiddeling aan tie-) geduld.
Jitta legt uit hoe het zit
king van de kleinhandelaren stellen.
toedraagt nu meer dan 50.000.
Hedenmorgen hebben vier bazen en.de metWethouder
het
Steuncomité.
Het werk van dat
Het Oostenrijksche legerbericht meldt :
jongeheer Goedkoop^ gewerkt, laatstge- comité wordt voortgezet. Het Nat. SteunVoorzorgsmaatregel
ln Woihynië hebben onze troepen, onder
noemde ais kraandrijver.
comité wilde al veel eerder ophouden; het
Van het stoomschip
der
achterhoede-gevechten, hunne nieuwe stelGoedkoop wil nu het werk uitbesteden, Amst. Comité heett toen in Den Haag bewordt de naam als een laatste poging om het materiaal toogd, dat het nog niet gewenscht was er
lingen ingenomen. Aan de Styr, aan. de Maatschappij
in
»Zeeland«.
Wisniowczyk
veranderd
Ikwa en ten noorden van
in de spoorwaggens tot zijn beschikking iueo op te houden en meu zal daar niel
weigeren op verzoek nog verder steun te
aan de Slryp* zijn verscheidene Rusfeische
te krijgen. De schuitenvoerders bijvoorb.v. voor de havenarbeiders. H*t
De aardappelzwendel
Goedkoop
aanvallen afgeslagen. Aan de benedfenniet
beeld "willen het voor
ver- verleenen,
Knoeiende
Comité
wil
ook rei-geld verstrekken aan
controleurs oorzaak der
Sirypa doet de vijand opnieuw krachtige
voeren.
werkloozen, Ten slotte betoogde de wetprijsstijging
aanvatten; de strijd is döar nog niet beHet conflict begint zich al uit te brei- houder, dat de reorganisatie van het steunDe ervaring, de laatste weken met den
slecht. Aan den Dnjeslr en op hetfront aardappelenuitvoer
opgedaan, schrijft de den. Aan de Nederl. 'Fabriek moest de comité inderdaad noodzakelijk was geworin Bessarabië is het gisteren betrekkelijk
Telegraaf", levert voor de zooveelste Borneo van assen worden voorzien. Deze den. Het wil geen breuk met de vakorgarusüg geweest
nisaties en juist daarom zijn de parithetimaal het bewijs, dat een op papier voor- waren ingeladen door dira:teur, onderingesteld. De vakvereeniVolgens berichten nit het Oostenrijksche treffelijke regeling in de praetijk toch op directeur en ingenieurs dier fabriek en sche commissies
zelf
niet in staat, zelf «Hes
zijn
gingen
geuitdraait,
mislukking
omdat men nu een- door den baas Bierman was stoom
oorlogsperskwartier, neemt het Russisch ofzoo
onderzoeken
als deze commissie.
ta
fensief nog steedsr in intensiteit toe. Het maal sommige psychologische factoren niet maakt voor de groote kraan. Toen moesondersteuning
in het havenbedrijf
Wat
do
trommelvuur der Russische artillerie heeft in du hand heeft.
en betreft, hier heeft zich het volgende eigenworden,
geseld
ten
assen
evenwel
cic
;en tot nu too aan dit front ongekende
Men mag wel toegeven, dat de aareiapweiaardige feit voorgedaan: Er werd een scherp
pclvereeniging, gesteund door de. rijkscom- de 13 man, daarvoor aangewezen,
«evigheid aangenomen, terwijl den' Russiallen
ingesteld naar de niet-georganize
werden
onderzeek
waarop
zulks,
gerden
schen staf ontzaglijke troepenmassa's en missie, inderdaad zooveel mogelijk maatreeen
zijn toen overgegaan naar
scerden;
man
deze
Dinsdag
was
ontslagen.
tot
genomen
zongen,
dat
Reeds
gelen had
een enorme hoeveelheid kanonnen en amom to
Het Russische offensief

Uit de Vakbeweging.
bouw-Mij.
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FEUILLETON

DE ELLENDIGEN
door VICTOR HUGO.
68)

—

Dat vis het niet, viel Cosette in de
rede. Ik kom. Wil men mij hier dulden*!*
En vastberaden trad zij door de deur de
kamer binnen. Zij wae gekleed in een ruim
.wit oehtentlkleed, met groote mouwen, dat
van den hals lot de voeten reikte. In de
gouden hemelen der oudo Gothische schilderijen ziet men zulke bekoorlijke zakken
om een engel i n te steken.
Zij beschouwde zich van het hoofd tot
de voeten in een grooten spiegel, en riep
toen met een uitbarsting van een onuitiprekclijke verrukking:
Er was eens een koning en een koningin. O, hoe verheug^ ben ik.
Dit gezegd hebbende, boog zij voor Marius cD Jean Valjean.
Nu, zeide zij, ga ik nier op een stoel
zitten; men ontbijt binnen een half uur;
?ij moogt zeggen, wat ge wilt; ik weet
irel, dat da mannen moeten spreken; ik zal
etil zijn.
Marius nam haar arm en wide teeder:
Wij spreken over zaken.
Apropos, antwoordde Cosette, ik heb
jnijn raam geopend, in den tnin zijn een
menigte mussehen. Het is vandaag Aschmaat niet voor de vedels.

—
—
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Dier. Hier werd de indruk gewoOt, alsot
da minister maximumprijzen wild* vastatellen. Het bleek echter naderhand, dat <!_■_*
indruk onjuist was. Nogmaals werd toen bij
minister Posthuma aandrang uilgeoefe-»d, op
vale gronden, ten einde vaststelling van
ma_dmumprijzen te verkrijgen. ITet is echter niet geschied. 19 Ck.ober hebben B. en
W. zich wederom tot den minister g».wond, om ten/jpzi; .to van peulvruchten en
aardappelen een regelmatige voorziening te
bereiken. Ten opzichte van peulvru<Aiton
zijn inderdaad met gunstig» gevolgen voortreffelijke maatregelen genomen. Niet echter ten aanzien van aardappelen. Aan de
burgemeesters werd do raad gegeven, aardappelen in ta slaan. Hierover werd mot de
lovensmiddêlencommissia beraadslaagd. Ee»
brief aan het departement met ontvouwing
van ik groote bezwaren, volgde hieruit.
In dezen brief werd wederom tevergeefs
op vaststelling van maximumprijzen aange
drongen.
ö. Eu W. hebben dus meer dan eens
aandrang uitgeoefend bij deu minister. Het
optreden van de gemeente moest door de
mislukking hiervan noodzakelijk beperkt
hlijven. En dat blecl het ook. Er werden
door de gemeente aardappelen beschikbaar
gesteld, doch in betrekkelijk geringe hoeveelheden. Ze werden hoe langer hoe
schaarscher. In het laatste marktbericht
wordt een aardappel soort genemd, die op
2 Februari f 3 kos*tte en thans f7.25; al
hei andere is in dezelfde verhouding.
Ernstige pogingen tot prijsregeling kunnen slechts worden aangewend, als de regeering maximumprijzen voor den groothandel vaststelt. B. en W. zuilen al het
mogelijke doen om de hoeveelheid, zoo «He
gedistribueerd wordt, zoo groot mogelijk te
doen zijn.
De werkloosheid in de bouwvakken is
iets minder geworden. Doch als de aanvoer van hout zoo gering blijft, zal het
work in de bouwbedrijven afnemeu. De gemeente kun in deze niets doen en de regeering voor dit seizoen evenmin. De prijzen vau do scheepsnrhnte is in Zweden
vau ló lot 150 gulden gestegen. 10e regeering zou met een aantal reéderijen regelingen moeten treffen voor den aanvoer van
' hout tegen redelijken prijs.
Het is B. en \V. niet bekend, wat vun
dezen aandrang op de regeering het gevolg zal ziju. B. en YV. hebben den 13cn
Maart li.lo aan den minister van Binntulanidsche Zaken gevraagd, ten bate van den
woningbouw een bijdrage te geven. 21 Mei
hebben B. en W. nogmaals aandrang bii
den minister geoefend. Op het antwoord
wordt echter nog gewacht.
Do wethouder betoogde vervolgens, aa_
ds hand vau cijfers, dat arbeiders in dc
bouwbedrijven wel degelijk door lemldde
liiig van de arbeiacbtuiv.eu elders plant
sing hebben kunnen vinden.
De Voorzitter wenschle zelf twei
opmerkingen to maken. Hij athl het zeer
goed mogelijk, dat de dames en heeren van
het Steunx-Oinité, die met „klein verlof" zijn
gegaan, eens opnieuw zullen worden geroepen. De indruk van spr. uil dit debat
is, dat men bij het bestrijden van het
Steuncomité veel steun heeft gezocht bij
het Nationaal Steuncomité. Dit zag spr. liever niet. Als men het in Amsterdam niet
onderling eens is, laat men dan vooral niet
buiten de stad steun gaan zoeken, .zeker na
hetgeen men in Den Haag heeft ondervonden. Da voondtter achtte het althans zeer
onjuist van het Nationaal Steuncomité, dat
voor een aanzienlijk godeelte steun is geweigerd. Deze opmerking moest spr. varhet hart. Hij stelde thans voor, de vergadering te schorsen.
het del .at
De heer Fabius v
ophouden.
te
doen
zoo niet
De hoer Dc Miranda betoogde nogmaals, dat er met de arbcia*emidi_Wü__f
niets is U bereiken.
De beer Pothuis toonde nogmaals
aan, dat er veel personen van het Steuncomité bij Armenzorg zijn te land gekomen.
Ook de heer Scheltema repliceerde.
De heer Oudegeest merkte op, dat
het Kou. vat. Steuncomité alles heeft gedaan om tot overeenstemming te komen
met het Amsterdamsche Steuncomité, dat
echter door zijn „onbewegettjkheid" die samenwerking deed mislukken.
Wethouder Jitta repliceerde.
Het voorstel werd hierna zonder liootd»
lijke stemming aangenomen.
Da Raad vergaderde des avonds in geheime zitting van B—ll uur.

komt omhelzen. Hoe is het? U zegt niets, wat u zegt; __aken, geldbelegging in een
De
iv plaats van mijn partij te trekken? Wie Baak, het heeft wat te beteekenen!
Ik wil
heeft mij zoon vader gegeven? U ziet mannen zijn geheimzinnig om niets.
mooi; zie
immers wel, dat ik heel slecht gehuwd Wijven Ik ben vanochtend zoo
Kom,
aan,
omhels mij mij toch
Marius.
ben. Mijn man slaat mij.
En met een bekoorlijk schouderophalen en
dadelijk.
liefelijken spijt zag zij Marius aan- lets ais
Jean Valjean naderde.
tot
Marius:
eea
weerlicht schoot tusschen beide weCosette wendde zich
. zeus. Het was hun onverschillig ot er
Jou keer ik den rug toeiemand tegenwoordig was.
Toen bood zij Jean Valjean haar voorIk heb je lief! zeide Mariuahoofd. Jean Valjean naderde haai een
Bc
aanbid je, zeide Cosette.
schrede.
En onweerstaanbaar vielen zij in elkanCosette trad achteruit.
ü bent bleek, vader. Hebt u pijn ders armen.
Nu, hernam Cosette, met een klein
vn den arm?
Valjean.
Jean
zegevierend
gebaar, een vouw vau haar
Hij is genezen, zeide
morgengewaad glad strijkende, ik blijO
Hebt u slecht geslapen?
Dat niet, antwoordde Marius op smeeNeen.
kenden toon, wij hebben hier iets te beBent n treurig?
spreken.
Neen.
Wederom neen?
Kus mij. Zoo u wel zijt, zco u goed
Marius nam een ernstigen toon aan:
hebt geslapen, zoo u tevreden zijt, zal ik
Ik verzeker je, Cosette, dat het onmogeu niet beknorren.
lijk fe.
En opnienw bood zij hem haar voorZoo, u neemt een mannenstem aan,
hoofd.
kv»
op
mijnheer.
dat
Goed, ik ga. U, vader, hebt mij
Jean Valjean drukte een
voorhoofd, hetwelk een hemelschen glans niet geholpen. Mijnheer mijn echtgenoot,
mijnheer papa, u zijt örannen. Ik zal het
had.
grootvader gaan zeggen. Zoo n meent, dat
Glimlach.
Jean Valjean gehoorzaamde. Het was de ik zal terugkomen, vergist gij u. Ik ben
trotsch.
Thans verwacht ik u. U snit
glimlach van een spook.
zien, dat gij u zonder mij zult vervelen.
Verdedig mij nu tegen mijn manIk ga, het is goed.
ten zijn.
Cesette!... zeide Marius. "
Zij ging heen.
Maak u boos, vader. Zeg hem, dat
Nu, ben ik iemand'!*
Twee seconden later werd de deur weJean Valjean sprak geen woord, Coik blijven moet. Men mag in mijn tegenwoordigheid wel spreken. O vindt mij dus der geopeud, haar frisch kopje vertoonde
sette wendde zich tot hem.
me
u
zoo dom. Het is dan iets zeer gewichtig**-. «ich weder tusschen de twee s!a«deuren«w
vdc-tie,
Vooreerst wil IK.
d*t

Ik zeg je, dat wij over zaken spreken; ga Cosette, laat ons een oogenblik
alleen. Wij spreken over cijfers. Het zou
j» vervelen.
—Je hebt vanmorgen een fraaie das
om, Marius. Je. bent zeer coquet. Ne-en, het
zal mij niet vervelen.
Ik verzeker je, dat het je vervelen
zal.
Neen jij bent het immers. Il: zal jelui niet begrijpen, maar toch luisteren.
Wanneer men gehelde stemmen hooit, behoeft men de woorden niet te begrijpen,
welko zij spreken. Hier bij jou te zijn, is,
al wat ik wil. Ik blijf bij je!
Ja bent mijn zeergclicfJo Cosettef Onmogelijk.
Onmogelijk I
Ja.
Goed, hernam Cosette. Ik zou je
W9i nieuws hebien verhaald. Ik zou je
gezegd hebbai, dat grootvader nog slaapt,
di)," tant* naar da mis is, dat de sch.i >rsteen in de kamer van vad.;r FaucheDvcnt
rookt, dat Nicoletle den schoorsteenveger
heeft laten komen, dat vrouw Toussaint
lacht. Nu zul je niets weten. Hal het is
onmogelijk. Ook ik op mijn beurt, mijnheer,
zal zeggen: het Is onmogelijk. Wie zal het
meest verliezen? Ik bid je, Marius, laat
mij hier bij jeiul beiden blijven.
Ik verzeker je, dat' wij alleen moe-
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zij riep

hen toe:
Ik beu ergr erg kwaad*.
.^^
De deur giug weder di'ht en op-neww
werd het donker.
't\ïa_ als oen verdwaalde zouuestr..al, 'lic
w.rs
toevallig plotseling deor dm nacht
geschoten.
goe.
Marius vergewist» zich, dat dn deur
„ ,
was gesloten.
hii, v*'
Arme* Cesette. mompelde
zij verneemt, dat...
,-„.:,.„
Va.jcan
Bii dezo woorden b.etde Jeanecu verwilrichtte
Hij
leden.
zijn
over al
derden bük op Marius.
gezult
Cosette! Ach ia, 't is waar
ia
hUAhet Cosette zeggen. Het
kracht
had er niet aan gedacht Meu heeft
andere.
Ds
tot
het
tot het eene, maar niet
h,_'
vvv
gee
mv
mijnheer,
u,
bezweer
woord. Zeg bet baar met ls het niel genoeg, dat gij het weet? Ik neb het met
te
vrijen wil, zonder er toe gedwongen
gezegd: ik zou het in de wereld,
zijn
mv
iedereen gezegd hebben; het was w«
onverschillig Maar zij, zij weet niet gala
Een
het is, het zou haar ontstellen.
haar
het
Men
zou
boef, wat!
":
klaren, haar zeggen: het is ie >»*"
zag "_ "*»
Eenmaal
geweest.
is
bagno
hot
Uoa.
h-ansDort galeiboeven. Ach, mijn
Kip
bedekte
steel
ca
zonk op een
henhoorde
handen.
Men
beide
met
-ezicht
niet, maar aan het trekken zijner cchou
ders, zag men, dat bij snikte, stille tranen,
vreeselijke tranen.

—

—

_

..

. .
...

~-

.

f*, *
t^t

aan'

"^J^n"

ffiiP

iWordt Tervolgd).

4

tE TRIBU ITr;_

Binnenland.
Statenverkiezingen

Dooi

de Sociaal-Detuokratischc-i attij
(S.D.P.) zijn Dinsdag ó Juni iv de . ogencie dis.neten kandidaten gesteld ;
AMSTERDAM lil. B. Luteraan en
D. J. Wijnkoop.
AMS'IERDaM IV. B. Luleraao en D.
J. Wijnkoop.
AMSTERDUM V. B. Luteraan en D. J.
Wijnkoop.
AMSTERDAM IX. B. Luteraan en D.
J. Wijnkoop.
ROTTERDAM I. W. van Ravesteijn en
P. Koeler.
ROTTERDAM 11. W. van Ravesteijn.
ROTTERDAM 111. j. H. A. Groot en
J. Smak.
ROTTERDAM IV. W. van Ravesteijn.
ROTTERDAM V. L. Th. Nagel en L.
de Visser.
6-ORAVENHAOE (5 zelefe). H. Boxem,
B. Coltof, W. van Ravesteijn, L. de
Visser en W. Wolda.
BUIDEN, j. A. N. Knuttel en L. de
Visser.
3RONINGEN. J. A. Meijer, L. R. Smalbil, G. Sterringa en E. O. Zijlstra.

1

als volgt samengesteld: C. J. L. Südfcld, maanden en waarschuwden voor te t<covoorzitter,A.
van der Ze_, penningmeesge verwachtingen van bet onderhoud
ter en D. C. Offringa, Vinkenstraat SOIII, met
tien burgemeester.
secretaris. Inschrijving van leden op de
Toeu daarop de afgevaardigde vreueerstvolgende vergadering, Dinsdag 13 Juni,
wen op het podium verschenen, wet tien
's av. halt negen in het gebouw der fircndzij met donderend applaus ontvangen.
kers, Bethaniënuwarsftraat no. 13.

.

ROTTERDAM
Aardappelen
De Coiuniisri'.e in zake Levensmiddelen alhier meldt het volgende :
De distributie van regceringsaardappolen oniir.oet alhier verschillende bezwaren. Voor een deel zijn deze veroorzaakt door te geringen aanvoer,
iv verband met de toeneming van de
vraag naar dit artikel wogens de prijsstijging van do aardappelen op de vrije
markt : voor een belangrijk deel zijn
zij ook een gevolg van gebrekkige medewerking vau winkeliers.
Indien deze kleinhandelaren voort
mochten gaan met het stellen van voorwaarden aan het publiek, waartoe zij
niet bevoegd zijn, zooals b.v. de voorwaarde om tevens groente te koopen,
dan zullen aan hen geen regeeringsr
aardappelen meer kunneu worden geleverd.
In den aanvoer zal waarschijnlijk
nog deze week verbetering kunnen worden gebracht, terwijl de houding van
de vele winkeliers aanleiding heelt gegeven om ernstig te overwegen, of niet
de
regeeringsaardappelen
gelijk
reeds elders geschiedt
rechtstreeks
van gemeentewege zullen moeten wor-

AMSTERDAM
Uitspraak Ds. Van Hierop en De Ligt
Het Mof heeft heden Ds. B. d. Ligt en
l_od. v. Mierop wegens opruiing in het
openbaar (het bekende dienstweigcriiigsiiianifest) veroordeeld tot f 75 boete subs. 15
dagen hechtenis.
den gedistribueerd.
De aardapaelnood
Het publiek wordt nogmaals er aan
De prijzen zijn nu gestegen tot ongedat gevallen van overschrijherinnerd,
kende hoogte. Heden, Donderdag, bedroe- ding van de maximumprijzen van o>%!
den zij : Andijker muizen groot 12,50% cent per K.G. en 3% ceut per pond
13,20, klein 11—12 ; Friesche red star kunnen worden aangegeven aan eiken
S
7 ; Langedijker muizen 11,50—14; politiepost eu aan het
AdministratiekanSpttische bravo's 8 gulden het mud.
toor, Oppert 129, te Rotterdam.

— —

—

Aangevoerd werden vier ladingen.

Simulatie van onmacht
De aardappel is daarmee onbereikbaar
In de Raadszitting van Donderdag
geworden voor butgclijke gezinnen. In
den Raad is gisteren gevraagd, wat de zeide de burgemeester bij het besprewedders nu moeten elen. Daarop is geen ken van den noodstand iv deze stad,
dat men in een land als het onze aan
antwoord gekomen.
geen gebrek behoorde
levensmiddelen
En bij dit siles te welen, dat er op
hebben
te
en
dat dit het nationale
nog
berge;
tallooze plaatsen
aardappelen
bij
vraagstuk
de
uitnemendheid
was met
in
dat
achtergehouden
worden
hoop,
'er wel uitvcerconsent voor zal loskomen, uitsluiting van andere leuzen, waarvoor
als maar eerst dé n:euwe aardappel-com- men her volte tracht te winnen. De gemeentebesturen kunnen in deze, zooals
pagne begint.
begrijpelijk is (?) niets of weinig doen
Lieftallig echtgenoot
en inbeslagneming heelt
Door twee Agenten van politie is een voor een stapelplaats en inzonderheid
haven als
man aangehouden, die op de 3e Kost- Rotterdam, waarover een zoo groot geverlorenkade zijn vrouw met een mes deelte van het verkeer zich beweegt,
in het onderlij!' had gestoken. De vrouw haar bedenkelijke zijde.
is, na door een agent van politie voorHeeft het gejammer over het onloopig verbonden te zijn, per auto-zie- smakelijke bruine brood op ons, aldus
kenwagen naar het WiJhelminagasthuis de heer Zimmermann, steeds een onsma
Tervoerd.
kelijken indruk gemaakt, men zal zich
wel ernstig met de vraag moeten bezig
Waar nog wel eten zit
of in een land, waar niet zoohouden,
Door den secretaris der Levensmidbij
oostelijken buurman geals
onzen
zijn
gisteren
perin
"ielen-Commissie
brek heerscht,

maar waar in een aan-

ceelen in de 3e Oosterparkstraat in be-

slag genomen 75 balen rijst, 120 balen tal artikelen overvloed aanwezig is,
van dit voorrecht steeds op de oorbruine bonnen en 1 baal erwten.
deekundigste wijze partij getrokken
Verantwoording collecte
wordt, pat hierbij in de eerste plaats
üp verzoek deelen wij mede, dat de col- rekening' moeten worden gehouden met
lecten óp de Mei-verg. hebben bedragen de belangen van de verbruikers, zoof 35.85 en f 17.50 en zijn afgedragen aan a,s de voorzitter verlangde, zal niet
liet rev. soc.-com.
naar den wensch zijn van den agraJOH. MEISNËK, Penningmeester
riër ,maar ook niet van hen, die meeDure bouwmaterialen
nen, dat men het eerst do productie en
Naar het Persbureau Vaz Diaa' verde productievoorwaarden, waarvan de
neemt, Ï3 namens den Minister van Binbelangen der verbruikers op den duur
nenl. Zaken aan het collego van B. en W. toch afhankelijk zijn, moet ontzien.
van Amsterctam geantwoord op het adres,

door dit college tot de regeering gericht
inzake ta verstrekken duurte-toeslag voor
don bouw van arbeiderswoningen.
Ia het Bureau goed ingelicht, dan zou
minister Cort van der Linden zijn ambtgenoot van Financiën gehoord, bezwaar
hebben tegen de oplossing door B. en W.
vas Amsterdam gegeven.
Voor een andere oplossing van het moeilijke vraagstuk zou echter bereids overleg
tusschen beide Excellenties worden gepleegd.
Vrije Soc. Prop. Wandelclub
„De Pionier”
Alhier is opgericht do Vrij-Soc. Prop"Vandeltlub „De Pionier". Het bestuur i3

Vergaderingen.
AANKONDIGINGEN
Rotterdammers

Duizenden verkiezingsnna/nifestcin moeten
enkele dagen worden verspreid.
WJj hebben minstens 40 man noodig.
Vrijdag, Zaterdag en Dinsdiagavond 8 uur
vrereenigingegeibouw Goudscheweg is er
voor ieder werk in overvloed.
Niemand mag zich aan het verkiezings■verk onttrekken. Kent uw plicht.
Vrije Socialisten, Rotterdam
Da Vrije-Sooiallsten-Vereeniging „LinkerMaasoever" houdt a.s. Zondag 11 Juni 'n
ledenvergadering 's morgens 10 uur, in het
lokaal van den Hoer C. van 't Hof, Joubertstraat 18. Zeer belangrijke agenda, dus
de opkomst van alle leden is r.eer geii

wenscht.

G. DEN

Het Bestuur,

HARTOG, Secretaris.

Seheelonthouders Wapenschouw
2en Pinksterdag wordt in het Oranjewoud

te Baarn de demonstratie, bekend als Geheelonthouders Wapenschouw, gehouden,
waaraan vereenigingen van onderscheidene
richtingen in den drankstrijd, hun medewerking verleenen.
De Zaaier
Het secretariaat van
de Zaaier", afd.
Amsterdam, is thans: R. Reens, Vroliketraat 355.

Fietsers, op naar de meeting
Fietsers in Amsterdam, die met ons mede
willen protesteeren tegen den oorlog, worden opgeroepen om Maandagmorgen 10 uur
aanwezig te zijn op het Nassauplein. Om
gezamenlijk te gaan naar de groote meeting in Haarlem, op Maandag 2en
"terdag, in den tuin van het 1'
Op voor de propaganda!

harer bracht verslag uit. Haar
was medegedeeld, dat de betooging hooi

Een

Arbeidersrisico.

(H.) Gistervooirmiddag werd naar het Ziekenhuis vervoerd de 10-jarige W. D. v. d.
Giosen, wonenda Schulpsteeg 71b, die bij
het van stapel loopen van het s.s.,,Schielijk" aan de scheepswerf der firma llonn
en Mees, met zijn been in eèn staaldraad
verward raakte, op het oogenblik toen de
romp zich in beweging stelde. Hij werd
over het defe gesleept en daarna in de rivier geslingerd. In het Ziekenhuis bleek,
dat het been gebroken was en dus moet
opgenomen worden.
(H.) In het Ziekenhuis werd gistervoormiddag heelkundige hulp verleend aan den
20-jarigen eoupeur S. van Wien, wonende
Helmerstraat 18, die met zijn linkerhand,
in de zaak van gebroeders Bervoets, in
een snijtaachinc was beklemd geraakt, tengevolge waarvan hij een stuk van den
middelvinger verloor.

Scheepvaartverkeer
(H.) Gisteren zijn 7 schepen onze haven
binnengevaren. Daarbij was een met graan,
de „Liege" van Bahia Blanca, vier met
stukgoed on twee met steenkolen geladen.
DORDRECHT
Spontane vrouwendemonstratie
tegen de duurte der aardappelen

"De

hooge aardappelprijzen

— centde

laatste dagen werd tot zelfs 18

—

noodig was ;
juist waren er al
maatregelen genomen en ieder oogenblik
kon de zaak in orde ziju. Vreemd, dat
dat net zoo trof ! De mededeeling, dat
ln elk geval vandaag aardappelen vcor
10 cent per kilo verkrijgbaar Kouden
worden gestel d, werd door de vergaderde vrouwen met gesis en gefluit ontvangen. Toen zij daarentegen vertelde,
dat zij den burgemeester had gezegd ,
dat de vrouwen binnen acht dagen zouden terugkomen, als er geen -afdoende
verbetering kwam, werd zij stormachtig
niet

Graanpakhuisingestort
Woensdagmiddag stortte te -Sieuwkuyk,
terwijl men aan do in aanbouw zijnde magazujuen der graanhandelaren Mol eu Ponwels, bezig was de zolder te ankeren, een
gedeelte van het gebouw, tengevolge van de
zwaarte der ijzeren balken, met een donderend geraas ineen.
Ecu timmerman uit Vlijmen werd ernstig
gekwetst onder da puinhoopen vandaan gehaald en na door een militairen dokter
te zijn verbonden, naar Vlijmen vervoerd.
Do te Nieuwkuvk ingekwartierde stukrijder lieuvers, uit Enschede, werd zeer
Hij werd por Roode
ornstig verwond.
Kruis-brancard naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is levensgevaarlijk.
GEMENGDE BERICHTEN.
SinakkeJaarswerwiSdering

Dinsdagavond drong een twaalftal be'oegejuicht.
Een paar anti-rev. raadsleden maan- schonken smokkelaars een café in de
binden ook nog aan tot kalmte, maar buurtschap Lindvolde, onder Eibergen
nen en oischten daar zonder betaling drank

411 e STAATS!X>TERIjr.
Trekking van 8 Juni,

5e KLASSE 16e

LIJST.

No. 7897 i 31.000.
No. 2131. 13849 en 1738Celk 1 1000.
No 9935, 10578 en 19729 elk 400.
No "147, 3830, 7403 en 12110 elk f X.»-.
No 1283 3064, 3354, 1418, 3663, 8555, 10609, IWM*, 11027,
;<325,1708ö en 18972 elk f 100.

Prijzen van f7O.
53 2662 4449 6892 8512 10678
124 2751 4664 6905 8657 10736
128 2769 4770 6939 8808 10891
194 2771 4816 6971 8853 10901
203 2837 4837 7001 8908 11063

282
348
445
639
752
883
1078
1146
1220
1287
1160
1555
1587
1709
1757
1874
2031
2087
2136
2382
2391
2624
2648
2661

2891
2916
2935
2980

2981
3056

3143
3176
3179
3269
3304
3377
3412
3488
3619

3542

4845 7106 9184
4913 7124 9370
5008 7198 9372
5037 7227 9388
5226 7241 9389
5230 7282 9482
«275 7302 9491
5358 7319 9500
5476 7391 9513
5536 7471 9540
5652 7515 967ó
5732 7532 9775
5787 7627 9824
5862 7757 9876
5881 7916 9946
5943 7952 9988
6019 8003 10136
6047 8045 10240
6102 8058 10264
6106 8141 10307
6219 8283 10318
6300 8318 10410
6450 8428 10487
6497 8496 10627

13116
13137
13191
13272
13302
11309 13318
11450 13433
11500 13484
11510 13507
11648 13514
11719 13519
11727 13528
11735 13571
11809 13612
11884 13661
12137 13697
12157 13747
12217 13790
12234 13838
12340 13848
12364 13921
12424 13955
12478 13960
12502 14044
12583 14131
12601 14154
12761 14213
12866 14251
13095 14266

14308 16391 18887
14313 16528 18925
14357
14451
14458
14529
14659
14782
14934

16603 19001
16688 19075
16699 19096
16738 19160
16744 19179
16836 19213
16887 19271
11963 16920 19277
14979 17003 19345
15058 17010 19372
15125 17066 19384'
15257 17452 19515
15410 17176 19720
15130 17485 19777
15545 17586 19192
15548 17720 1997 T
15632 17736 20067
15725 17904 20592
15777 17929 20717
15881 18017 20761
15940 18056 20851
16071 18169 2095 S
16113 18297
16216 18525
16231 18600
16262 18766

3677
door het zingen yan de Internationale
3682
L., die alleen thuis was.
den
van
bewoner
3825
werd hun het spreken onmogelijk ge- Li
Hij
verlangen.
hun
achtte
voldeed aan
3876
maakt.
4040
zich alleen niet in staat zich tegen hen te
4195
zij
waren
een
Nauwelijks
verzotten.
echter
4235
ENSCHEDE
16302 18796
oogenblik gezeten of erger tooneelen volg4100
ENSCHEDE. Woensdag debatteerde (>oo..*n- den. Zij gooiden met de glazen en sloegen
busch met den K. K. heer de Best, over alles kort en klein wat onder hun bereik
NIETEN.
„Waarom Rechts", en toonde aan: dat kwam. Geen glas bleef er heel. Alles werd
20 2246 4233 6409 8041 10293 12365 14799 17118 18838
zoomin een linksche als een rechtsche revernield. Zelfs de kozijnen werden uit hun
36 2254 4327 5415 8118 10338 12397 14811 17126 18878,
geering ons land buiten den oorlog kan
55 2262 4340 6463 8135 10341 12405 14817 17140 18929
verband gerukt.
142 2273 4390 6475 8137 10378 12429 14861 17145 18934;
en ook niet wil houden en dat we alleen
Een buurman van L. schoot op het hulp171 2309 4402 6499 8157 10388 12456 14922 17167 18916 i
door demobilisatie buiten den oorlog kun176 2334 4411 6527 8298 10394 12173 14984 17221 19023
geroep toe, waardoor het L. nog gelukte
2376 4493 6557 8323 10411 12626 14988 17245 19099
nen blijven.
aan de handen der vandalen te ontkomen. 200
201 24iy 4514 6569 8374 10426 12632 15023 17260 19161
Da voorzitter verbood Doornbusch dieper
verscheen,
Toon de gemeenteveldwachter
239 2434 1528 6584 8394 10440 12635 15088 17292 19234
in ta gaan op het militarisme en werd dreigden de indringers met hun messen,
241 2464 4540 6624 8395 10450 12613 15131 17323 19244
309 2466 4550 6628 8430 10474 12676 15150 17327 19278
daarbij geholpen door de politie, die de dezoodat de veldwachter zes revolverschoten
364 2507 4679 6644 8437 10503 12682 15193 17357 19310
bater gelastte het podium te verlaten.
loste, waarvan vijl doel troffen. De politie
461 2540 4686 6676 8474 10504 12698 15206 17425 19374
Opmerkelijk is het
hulp
en zoo
167 2548 4691 6729 8518 10507 12727 15211 17426 19445
hoewel geen wonuit Groonlo bracht weldra
Hl 2601 4739 6736 8577 10534 12750 15255 17456 19171
der,
dat Rechts zich zoo lekker gevoeli. konden de woestelingcn in arrest worden
51-6 2633 4775 6738 8583 10591 12860 15279 17463 19501
Dan, dat ook bij deze arbeiders niet erg gesteld. Twee- van hen moesten ter verple597 2651 4782 5750 8664 10665 12862 15298 17474 19564
veel animo bestaat voor deze verkiezing.
653 265.! 4797 6758 8707.10673 12869 15304 17426 19566
ging in het ziekenhuis alhier worden opb56 266-1 4833 6764 8830 10699 12872 15469 17513 19585
S-D.A.P.,
De
die hier weer schitterde genomen. Ds verwondingen bleken niet le681 2666 4834 6778 8865 10772 12951 15500 17519 19593
door afwezigheid, kreeg
welverdiend
vensgevaarlijk.
694 2669 4836 6783 8883 10776 12956 15520 17540 19684
danig op haar kop, en in het antwoord
747 2723 4852 6791 8922 10=34 12958 15536 17599 19713
789 2779 4856 6614 8941 10876 12971 15569 17C01 19738
va*i Brest aan ons, nog een pluimpje vcor
krijgsgevangenen
Ontsnapte
816 2788 4921 6861 9012 10920 1297S 15715 17614 19829
haar nationalisme, voor haar vaderlands2806 4965 6681 9033 10939 12993 15761 17614 19358
Donderdag zijn ta Schinveld (Limb.) twee «24
626 2831 4966 6685 9113 10951 13046 15772 17Ë60 11.940
lievendheid!
ontvluchte Russischa krijgsgevangenen over 904 2841 4991 6963 9117 Uu39 13054 15817 17687 19935
11090 13080 15822 17693 20024
da grens gekomen. Te Reuver kwamen 8 930 2859 5005 6980 9179
5019 1990 9215 11099 13121 15872 17704 20057
HENGELO
8.
956
2933
bij
Vlodrop
ook
en
Russen aan
959 2952 5089 7003 9223 11121 13125 15942 17776 20061
De S. D. A.P. in den gemeenteraad
988 2569 5101 7065 f259 11136 13165 15944 17781 20090
1022 3023 5134 7084 9264 11154 13257 15966 17849 20111
Zooals men zich herinnert, werd op
3045 5140 7086 9280 11181 13269 15986 17905 20128
Maandag, 15 Mei een motie van de llenge't Voorloopig adres van 't Secretariaat 056
062 3068 5191 7117 9289 11238 13314 16066 17908 2013Ï
bevolking
op
losche
de mee- vcor de atd. Amsterdam S. D. P. is :
(aangenomen
1065 3100 5247 7165 9297 11262 13353 16114 18006 20138
137 3101 5252 7166 9328 11336 13473 16124 18019 2010
ting vtur 7 Mei, waar Wijnkoop en Ben78.
214 3110 5278 7225 9350 11388 13480 16128 18C23 20148
A.
Tols
raat
Schrikker,
woord
nink het
J.
voerden) aan den gcn.eoia■M 8 3131 5285 7249 9391 11461 13683 16130 18026 20206
teraad afgegeven. De motie (opgenomen in
1365 3159 5321 7276 9407 11521 13702 16203 18072 20240
1367 3182 5342 7323 9468 11535 13783 16255 18109 2030}
d_ Tribun.! van 19 Mei) Oe vatte een scher1381 3211 5368 7325 9478 11553 13798 16260 18140 20308
pe critiek op do houding van B. en W.,
1419 3307 5384 7359 9516 11560 13811 16309 18148 203211
H32 3339 5415 7376 9559 11563 13815 16329 18177 203*1
en voornamelijCc op den „soc.-dem." wet1478 3448 5527 7407 9598 11582 13846 16361 18223 2038
houder Nijhuis.
18239 2038
1512 3484 5541 7411 9612 11650 13847 16406
Toen deze motie verleden week rn be- Danae, ir Cadix, 5 Juni te Falmouth.
1596 3503 5614 7450 9615 11693 13863 16471 18271 2040
handeling werd genomen, werd de houding
1609 3576 5657 7472 9671 11703 13875 16481 18293 2040
Diana, 6 Juni v. Swansea te Barcelona.
1611 3587 5678 7491 9726 11774 13885 16537 18348 2043
vau B. en W. ook door de S.D.A.P.-raatte16356 2046
1027 3591 5763 7525 9732 11775 13923 16853
Gaasterland, n. Amst., p. 6 Juni Dungeness.
geprezen.
Alleen
leden
het raadslid" Groo3626 5802 7545 9809 11797 13979 16576 18357 2059
1639
Malaga.
n.
Tarragonna
5
v.
Hobe,
Juni
16562
18375 2062
5832
7562
9831
11801
13990
1382 3629
temhuls (toen S.D.A.P.) verdedigde dc moAlgiers.
5
Juni
v.
Kirkwall
n.
3636 5835 7566 9843 11816 14024 16599 18410 2070
Juno,
1697
op
grond
tie en stelde
daarvan en van een
1740 3656 5853 7614 9645 11833 14049 16600 18428 2072
Juni v. Philadelphia te N.Yoik.
adres van Kamer en Koophandel, vcor om Minerva, 65 Juni
1750 3721 6062 7648 9850 11838 14065 16619 18429 2071
v.
Falmouth
n.
Rott.
Malang,
1757 3727 6077 7669 9861 11877 14160 16710 18442 2064
te besluiten tot benoeming van ecu oom1819 3766 6108 7727 9944 11892 14289 16714 18495 2064
Pomona, n. Swansea, p. 6 Juni Dungen.
missia van bijstand.
1813 3802 6133 7737 9953 11894 14333 16716 18512 2085
Stella,
Iquique.
Juni
Port
Talbot
n.
1
v.
Torn echter de voorzitter wees op het
1865 3880 6141 7748 9960 11897 14374 16748 18538 2093
1869 3885 6146 7749 ,9995 12015 14381 16761 18553 2094
teit dat de commissie voorgesteld we*rel als
1890 3930 6155 7759 0023 12039 14419 16784 18558 2098
Te Rotterdam verwachte schepen.
gevolg van de critiek op B. en W. uit1900 3933 6190 7830 0050 12077 14572 16807 18574 2098
Bnining,
uitgekl.
5 Juni te Londen
Alfa,
geoefend, stemden allen, ook de S.D.A.P.1966 3959 6243 7885 '0073 12114 14584 16814 18575 2099
1983 4008 ?255 7921 10089 12133 14617 16819 16604
ers, op. 2 na tegen het voorstel, en werd Amsteldijk, 2 Juni v. New-Orleans.
1986 4025 6262 7929 10135 12190 14634 16907 18647
Algerib, 22 Mei v. Montevideo.
G. izelfs aangekeken voor een S.D.P.-er, om2010 4027 6264 7946 10157 12195 14642 16934 18648
2t)
Mei
v.
Montevideo.
Alkaid,
2037 4050 6269 7950 10170 12219 14668 16956 1860
dal hij critiek uitoefende op B. en W.
17019 18698
2129 4064 6280 7967 10181 12268 14713
Deze week kwamen echter B. enW-zdE American, tankbt., 2 Juni v. N.-Orleaua.
4095 6304 7992 10255 12296 14735 17053 18708
2191
Fowey.
Bernisse,
5
Juni
te
met het voorstel, hetwelk op de vorige
2209 4223 6381 8005 10267 12317 14758 17059 18738
verg. werd verworpen, omreden zij nu in- Batavier VI, 6 Juni te Londen uitgekl.
2235 4228 6369 8036 10274 12332 14772 17100 18769
Besoeki, 6 Juni to Kirkwall.
eens het werk niet meer alleen afEe Klasse 15e. LUst: 9329 tn.c 9321.1614 (70 m.z. mei a_e%
konden en dus de levensmiddelen-kwestie Brunswijk, 3 Juni v. Kirkwall.
niet goed behandeld kon worden, dus ook Baron Baeyens, 1 Juni v. Norfolk.
niet goed behandeld was. En alsof zij Beukolsdijk, 2 Juni v. New-York.
allon wilden getuigen hoe zij alleen van Boomberg, 1 Juni v. New-York.
Sloterdijk, 4 Juni v. Baltimore.
Tabanan, 23 Mei v. Kaapstad.
B. en W. goeds verwachtten, werd het Calypso, p. 7 Juni St. Vincent.
Olio, Ned., 6 Juni v. Falmouth.
Trompenberg, 31 Mei v. Rio Ja-ieiro
eerst verworpen voorstel nu met algemeeGarl
O. Kjelberg, 3 Juni v. Gothe__b.iX£.
Thuban, 3 Juni v. Portland M.
ne stemmen, aangenomen.
Cornelis, 17 Mei v. Buenos Ayres.
Tenjbergen, p. 6 Juni Madera.
H-erméde blijkt weer, hoe ook in den ge- Ceylon.
27 Mei y. Shanghai.
Übbergen, 19 Mei v. Baltimore.
meenteraad de' S.D.A.P. een werktuig is
28 Mej v. Norfolk.
Charlois,
Veerhaven, i Juni v. Las Palmas
kapitalisten.
arin handen der
Laten de
Veenbergen, 1 Juni v. New-York,
beiders daar leering uit trekken. De heer Elisabeth, p. 6 Juni Finisterre
Waaldijk, 29 Mei ▼. New-York,
Grootenkuis, dte in den Raad voor dc arbei- Elvo, 29 Mei te Londen uitgeklaard.
ITolmina, 6 Juni v. HernöSamd.
IJssel, 2 Juni v. New-York.
ders, die hij daar vertegenwoordigt, opïeddo, p. 2 Juni Perim.
kwam, kreeg in de huish. verg. hevige Fruithandel, 4 Juni v. Portland M.
verwijten te hooren, omdat hij tegen de Gantoise, 31 Mei te Norfolk.
Gorredijk, 27 Mei v. Philadelphia.
partljhouding was ingegaan.
Binnenlandsche Havens.
Rio Janeiro.
Hij heeft dan ook, het geknoei der partij Hercules, 29 Mei v. Las
NIEUWEDIEP.
Vertr. 6 Juni: Borussi»,
25
Mei
v.
Palmas.
Hainaut,
lang' zat, als lid bedankt.
st., Embden.
Helena, 28 Mei v. Arrecifa
G. H. M.
IJMUIDEN. Aangek. 7 Juni: Gaasterland,
Hector, 3 Juni v. Falmouth.
st., 8.-Aires.
Actie Belgische geïnterneerden
Iberia, 3 Juni v. Susa.
Vertr. 7 Juni: Amstelstroom, at., Leithj
Import, 5 Juni te Londen uitp
Verleden week kwamen de Belg. soldaPl»ver, st., Londen.
ten, welke hier gelegerd zijn in loodsen en
Jason, Ned., 3 Juni v. Rosario.
HARLINGEN. Aangek. 7 Juni: BergholJava, 3 Juni v. Gravesend.
werken in de fabrieken van Stork en Hofmen, st., Karlstad.
Kediri, 2(1 Mei v. Padang
stede Krul, in verzet.
NIEUWE WATERWEG. Aangek., 7 Juni:
Reeds gedurende eenigen tijd werd ge- La Campine, tankbt., 2 Juni Philadelphia.
Batavier 11, st., Londen; Jervaulx Abklaagd over slecht eten, totdat verleden Larenberg, 1 Juni v. Las Palmas.
bey, st., Huil; Mascotte, st., Leith.
week 2 soldaten naar den commandant gin- Loppersum 2 Juni te St. Vincent
Vert.
7 Juni: Caledonia, st., Huil; Luklaagden.
Tot
straf
voor Leonora, 6 Juni v. Sundsvall.
gen en er over
pus,
st., Bergen; Nembe, st., Wk. Afrizij
provoost
in
do
werden
Malang,
deze brutaliteit
Juni v. Falmouth.
ka;
De
Otis
Tertrax, st-, Goole.
overigen
kwagezet. Dat ging te ver.
Magdalena, 30 Mei v. Las Palmas.
VLISSINGEN.
eischten
direct
loslaten
Vertr. 7 Juni: Kon. WilZij
Theems.
op
men in verzet.
de
Maashaven, 5 Mei
helmina, St., Gravesend.
van de 2 kameraden, en weigerden zoolang Moerdijk, 18 Mei v. Rossrio
te werken. Doordat direct de uitgangen Medan, 28 Mei n. Batavia.
werden gesloten werd een verspreiding van Maas, 3 Juni v. Hernosand.
ADVERTENTIËN.
het verzet belemmerd. Dit duurde een halve Moderatie, Venema, 23 Mei vj Oscarflnamn.
dag, waarna aan deze eisch toegegeven Noorderdijk, 2 Juni v. Kirkwall.
Z
leder DENKEND arbeider leest geregeld:
werd, en de unnschen weder aan het werk Nieuw-Amsterdam, p. 7 Juni Lizard.
Nieuw-Amsterdam, 29 Mei v. New-York.
gingen.
Zoo zien wij dat vreemde arbeiders het Noordwijk, p. 26 Mei Pernambuco.
Sociaal-Democratisch Maandschrift, onder
voorbeeld moeten geven, terwijl de HengeNorfolk, 26 Mei ▼. Baltimore.
redactie van: HERMAN GORTER, ANT.
loscho er in berusten, en nog niet eens op Ocean.tankbt., 23 Mei v. Norfolk.
PANNEKOEK en HENRIETTEROLAND HOLST.
da vergaderingen komen.
Ootmarsum, 5 Juni v. BrLsham.
Prijs per kwartaal f 1.50, voor Arbeiders f 1.-v
Oostdijk, 11 Mei v. Bahia Blanca
LOCHEM
Pres.Pres. Bunge. 1 Juni v. New-York.
Uitgever: FIRMA J. A. FORTUJN, Overtoom
LOCHEM. In Locheni is de nieuwe af- Pluto, Eng., 31 Mei te Swansea.
546, Amsterdam.
deeling S.D.P. Hink aan 't werk voor hét Procyon, 17 Mei v. Montevideo.
®tF" Aan arbeiders, voor wie een uitgave
duurte-adres. Alle leden werken er aan mee. Phecda, 4 Juni v. Montevideo.
van
f 1.- per 3 maanden nog te groot is, wordt
Parkhaven, I*2 Mei v. 8.-Aires.
De afdeeling heeft eerst een circulaire veraangeraden, mede-lezers te zoeken en met
spreid, die zij ook verkrijgbaar stelt voor Rindjani, 27 Mei v. Padang.
hen gezamenlijk de kosten te dragen.
Randwijk, 6 Juni v. 8.-Aires.
andere afdeelingen (500 es. f 2.50) en waarPhiladelphia.
v.
Remier,
van
23
Mei
in op de beteekenis
het adres gewezen wordt in verband met het geheel van Sliedrecht, p. 6 Juni Quessant.
onzen strijd. Nét de verspreiding hiervan Soestdijk, 30 Mei v. Baltimore.
is de afdeeling begonnen handtekeningen Samarinda, 31 Mei te Baltimore.
ff Juni. Sprekers: JAN KA Af j,
te verzamelen. Hoe de geest is blijkt wel Sommel'-dijk, 3 Juni te New-Orleans.
EN KA en P. w. d. VEE 3.
uit dit ééne vooral: een onzer verspreiders
arbeidersgezin
komt in een
waar de man,
moedeloos door het verze>tlooze voortsuffen. voor de h ele actie de schouders ophaalt. Da vrouw echter wordt door zooFRANCO, door geheel Nederland, zenden wij 25 prachtige
veel gemis aan kracht verontwaardigd en
aan onzen verspreider:
Als ge
BO
A's
mot do li.ist, teeken il* vast eu al-; 't
met pot kluit, die direct op PERKEN, SERrtE of BALCON's
kon. toeken ii; voor hOm er bij!" Zoo moet
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Scheepstijdingen.
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DE NIEUWE TIJD

hebben gisteren te
Dordrecht aanleiding gegeven tot een
vrouwen-demonstratie. Door bekkenslag
opgeroepen, verzamelden zich 's middags om 3 uur ver over de duizend arbeidersvrouwen voor het stadhuis om
te protesteeren tegen deu hoogen prijs
der aardappelen.
De vrouwen vaardigden een zevental harer af, die door den burgemeester zijn ontvangen. Deze heeft ongeveer
een half uur met haar gesproken.
Buiten wachten inmiddels de houder:
den vrouwen het antwoord vun den
burgemeester af, en de S. D A. P.
haalde de vrouwen gauw van de straat
af door on-middellijk een meeting voor
ze te beleggen bij van Dongen.
Spoedig waren daar een paar Ouizend
personen, meest vrouwen bijeen, eu ter- het,
vrouwen!
wijl daar de nog steeds met den lur/
gemeester in gesprek zijnde atgi v aardigden werden afgewacht, werd van so- UTRECHT
Op he) '
Utrecht i- een
ciaal-democratische zijde hot woord ge(tl
.0
—
voerd door de ra
leeren
in
"-et bui" e
Smits en Lindetuau, die tot _.alu.te aantenland zou v. orden uii"evo-rd
per kilo betaald
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kunnen worden uitgeplaat. Dit pakket kost slechts f 1.25, '-. Pakket f 0.75. leder besteller 10 wit . bloaisitis LELlë'l
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