
STT11N 

DER 

Afdeeling Amsterdam 

VAN DEN 

SOGJAAL -DEMO KRA1SGBEN BOND 

in Neclevianci. 

NB.  Do Lcdoii worden alriltigeit(1 in envEl  

Vail  verhuizing daarvan aan 1o1) e1citai'ie 

1eiinis t devon. 



MOTTO'S. 

Wat is de grootste last, die drukt op den grond? 
De grondeigenaar. '12 zt._ 11 
Wat is de grootste last, die drukt op de  fabriek? - 

De fabriekant, 

De moderne maatschappij leeft 01) kosten van het Afdee1in 
proletariaat, iii. van het deel, dal het hun onthoudt 
op het loon van den arbeid. 

SISMONDI. 

Of liet souialism v is oor verwerkelijking  vatbaar, U T A A L DE M 0 
wat nien er ook tegen onderneotht,  òf  dit is niet het 
geval en dan zal elke socialistische beweging verloo- in N 
pen, zonder dat het staatsgeweld daartegen optreedt. 

GLADSTONE. 

De leer dat een eenmaal verworven recht voor 
altijd geldig blijft, is onzin. 

De bewering, dat geen vlijtig en bekwaam arbeider 
gebrek aan werk behoeft le hebben is een zinlooze Doel CII 
frase, in strijd niet alle -werkelijkheid. 

Doe dc armoede- verdwijiien en gij zult aan den 
arme besparen de noodzakelijkheid om tot misdaden He doel tier SOC1(( 

Amsterdam is: nea 
BIBLIOTHEEK  RU  GRONINGEN 

nschenplieht. den en , voor zoOve( 
,nschenrccht. 

JACOBY. - van het Program , 2494 4031 
partij in Ne 

De middelen hierto 

1°. het houden va 

penh are,  Ku  1'SiiS 



E'O'S. 

die drukt op den grond? 

ie drukt op de fabriek? s j" % j 1Ij r1T  1 1N 
DER 

leeft op kosten van het 
1, dat het hun onthoudt Afdeeling Amsterdam 

SISMONrn. VAN DN 

verwerkelijl~jng  vatbaar SOGIAAL-DEMOKRATISOBEN BOND ~eenit, òf  dit is niet he'  
tischo beweging verloo- 4  

weld  daartegen optreedt. i11 Neclerlaild. 
GLADSTONE. 

Verworven recht voor - 

- 
I 

ig en bekwaam arl:eider  
hebben is ecu zidlooze 
hjkheid. Doel eu Onusclirjving. 

en 
Artikel I. 

gij zult aan den 
kheicl  one  tot  mu  edmelen liet doel der Sociaai-Demolaatische TTereenqinj te 

Amsterdam is: hef handhaven bevorderen versprei- 
iisclieimpijc]mt 
nechenrecht den en, voor zooveel doenlijk, Len uitvoerlegging 

JAbUBY. van liet Program , vastgesteld voor de Sociaal-Demo- 

kratische  partij in Nederland. 

De middelen hiertoe zullen zijn 

b. het houden van Vergaderingen , onderscheiden 

in Openbare, Kursus en lliiishoudelijke Vergaderingen 
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2°. de uitgifte van tot haar dienstige geschriften; 1 Leden, die geen 

3°. het ondersteunen van alle Vereenigingen, hetzij gevraagd en gedurem 

binnen- of buitenlandsche, waar en voor zooverre zijn vervallen van hui  
haar streven met het Program der voornoemde partij 
in overeenstemming zal zijn; 

40. Alle dusdanige, als naar bevinding van .omstan- 
digheden, ter voortplanting harer beginselen geschikt 

Een geroijeerd lid 

zullen worden geoordeeld. 
o een huishoudelijk 
strekte meerderheid, a 

Liilinaatschap. 

Art. 2. 

Tot Leden der Yereeniging worden aangenomen alle He 
personen, die zulks verlangen, den ouderdom van 
18 jaren bereikt hebben, door onderteekening van 
Program en Statuten blijk geven van hunne homogeniteit 

[let Bestuur zal 1: 
met nare beginselen, alsmede zich aan de vastgestelde 

voorzitter, 'In ekret 
contributie willen onderwerpen. 

ningmeester, 2n  Penn  

Art. 3. Commissarissen van r  

Personen, wier gedrag hen als Lid der Vereeniging 
schadelijk doet zijn , kunnen op voordracht van het 
Bestuur van het verdere Lidmaatschap vervallen worden De Voorzitter leidi 

verklaard. Dit besluit zal door volstrekte meerderheid met de handhaving d 

der aanwezige leden geldigheid verkrijgen, door den Onder-Voor; 



Fienstige geschriften Leden, die geen vrijstelling van contributie aan- 

Vereenigingen , hetzij gevraagd en gedurende een jaar niet betaald hebben,  

mc en voor zooverre zijn vervallen van hun Lidmaatschap. 

dec voornoemde partij 
Art. /1. 

hevinding  van .omstan- 

er beginselen geschikt 
Een geroijeerd lid kan op voorstel van 2O leden 

op een huishoudelijke vergadering weder met vol- 

- 

stickle  meerderheid aangenomen worden. 

ap. 

3.  

orden aangenomen alle 
Het Bestuur. 

den ouderdom van 

r onclerteekening van Art. 5.  

an  hunne homogeniteit 
Het Bestuur zal bestaan uit: Voorzitter, Onder- 

ich aan de vastgestelde 
voorzitter, in Sekretai'is, 22n Sekretaris, jl" Penning- 

ningmeester, 2,1  Penningmeester, Bibliothekaris en zes 

Commissarissen van Toezicht. 

Is Lid der Vereeniging J u 
p voordracht van het,  

chap  vervallen worden lie  Voorzitter leidt de Vergadering en belast zich 

volstrekte meerderheid met de handhaving dci' orde. Bij ontstentenis zal hij 

verkrijgen, dooi den Onder-Vooizittei' vervangen worden. 
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De Sekretaris houdt de Notulen van alle Verga- 

deringen, welke hij op de eerstvolgende gelijke Ver- 

gadering zal voorlezen. 

Bovendien zal hij zorg dragen voor het aanwczig Verg 
zijn op de Vergaderingen van het presentiehoek. 

Op de zesmaandelijksehe Huishoudelijke Verga 

(leringen zal hij Verslag uitbrengen van de plaats 

gehad hebbende handelingen en den staat (lei,  Ver- 
Minstens eens per I 

eeniging. In geval zijner afwezigheid zullen zijne  
cadering gehouden W 

werkzaamheden worden waargenomen door den 
an  de gedachtenwisu 

" Sekretaris. 

De Penningmeester beheert de kas der Vereeniging 

en brengt op de zesmaandelijksehe Huishoudelijke  Dc Voorzitter is I)CV 

Vergaderingen Verslag uit van het gehouden beheer zal voorkomen, Buiten 
en den stand der Kas. 1-lij zal bijgestaan en , zoo stuurs-Vergaderingen 
noodig, vervangen worden door den 2,1  Penningmeester.  gehouden zal zijn 

De Bibliothekaris zal belast zijn met bet in orde zorg dragen. 
houden der Bibliotheek en van de desbetreffende 
registers. 

De Commissarissen van Toezicht zullen toezicht Buitendien heeft eer 
houden zoo over de handelingen van den Sekretatis leden het recht, tot ei 
als over die van den Penningmeester en den Billio- vorig Artikel schriltelij 
thekaris en zijn belast met het handhaven van de in te dienen, waaraan 
orde op Openbare Vergaderingen, verlangden spoed zal 

Bij weigering door 
- - 

---- combinatie tot Comité 

tijdige bijeenroeping,  d 
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)tulen van alle \Tcr,ra_ 

sivolgende gelijke Vet- 

gen voor het aanwezig vergaderingen. 
het presentiehoek. 

Huishoudelijke  Verge- Art. 7. 
rengen van de plaats 

Ver- 
en den slaat der 

Minstens eens per maand zal eeoc Openbare Ver- 

wezigheid zullen  zinc 
gadering gehouden worden , waarop alle aanwezigen 

aan  dc  gedachtenwisseling,-enwisseligedachtenwisseling,- zullen kunnen deelnemen. 
argenomen dooi den  

i 
,-Ie kas der Vercemguig 

Ar t,. 8. 
 

[ijksehe huishoudelijke Dc  \Tooi.zji er is bevoegd zoo vaak hein zulks noodt„  
i liet gehouden beheer zal voorkomen, Buitengewone, Uuishoudclijke en Be- 
zal bijgestaan en, zoo stuurs-Vergaderingen te beleggen, in welke gevallen 
den 211  Penningmeester, hij gehouden zal zijn voor tijdige convocatie le doen 

zijn met liet in orde zorg dragen. 
van de desbetreffende 

Art. 9. 

ezicht zullen toezicht Buitendien heeft eene combinatie van minsten tien 
gen van den Sekretatis leden het recht, tot eerstgenoemde Vergaderingen in 
meester en den Biblio- vorig Artikel schriftelijke voorstellen hij den Voorzitter 
het handhaven van de in le dienen, waaraan met den, (mits gemotiveerd) 

fl. 
verlangden spoed zal worden gevolg gegeven. 

Bij weigering door den laatste vormt zich gezegde 

- combinatie tot Comité vo! die Vergadering, behoudens 

tijdige bijeenroeping der Leden. 
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Ar 1. 10. 

Besluiten worden hij volstrekte meerderheid van 
stemmen genomen. 

Art. 11. 

liet Bestuur zal verplicht zijn , minstens tweemaal 
per jaar  cone  Huishoudelijke Vergadering te doen 
uitschrijven. Deze verplichte zesmaandelijksehe Ver-
gaderingen zullen onder mcci strekken tot het uit-
brengen der verslagen, in Art. 6,  Aim.  zi en 5 voor-
komende, terwijl de laatste der Vergaderingen tevens 

dienen zal tot verkiezing van nieuwe Bestuursleden. 

Art. 1.  

Telkens om de vijl  Jaren zullen Statuten worden 
herzien. Niettemin kunnen Lusschentijds noodig bevonden 
wijzigingen van enkele artikelen aangebracht oI addition-

neele bepalingen toegevoegd worden; het verlangen hier-
toe zal op eene voorafgaande Vergadering moeten blijken. 

Art. 1.;.  

liet voorstel tot dit doel zal kunnen uitgaan: 1°. van 

het Bestuur, 20 , van minstens tien leden. 

Verkiezing en Afti 

Een Bestuurslid word 

door de volstrekte me 

leden voor twee achter( 

Rooster  

liet  eerie  jaar: 
Voorzitter, e serre, 

bliothekaris en twee Co 
Het volgende jaar: 

Onder-Voorzitter, ie 

en twee Commissarissen  

Coil] 

De contributie bedra 
en vrouw uit één ge: 
persoon. 
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5.  

[rekte meerderheid van Verkiezing en Aftrediug van liet Bestuur. 

Art. 14. 
I. 

Een Bestuurslid wordt hij strikt geheime stemming 
zijn, minstens tweemaal door de volstrekte meerderheid van de aanwezige 
e Vergadering Ie doen 1 leden voor twee achtereenvolgende jaren verkozen. 

zesmaandelijksche Ver- 

ei strekken tot liet uit- 

t. 6,  Aim. 4 en 5 voor- Rooster van 4ttrediiig 
er Vergaderingen tevens 

Art. 15. 
nieuwe Bestuursleden. 

Het eene jaar: 

Voorzitter, 22 e Secretaris, le Penningmeester, Bi- 

hliothekaris en twee Commissarissen. 
zullen Statuten worden Het volgende jaar 

hentijdsnoodigbevonden Onder-Voorzitter, In Sekretaris, iie Penningmeester 
1 aangebracht of  addition-  en twee Commissarissen. 
uden het verlangen hier- 

rgaderirig moeten blijken. 
6.  

Contributie. 
kunnen uitgaan: 10. van 

tien leden. Art,. 46. 

De contributie bedraagt 25 cent per maand man 
en vrouw uit één gezin betalen slechts voor één 
persoon. 
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De gulden eeuw-, die 
verledene plaatste ligt vo 

E1 

Het Bestuur kan leden , die niet in staat zijn hunne 

contributie te betalen , voor een bepaalden tijd daarvan 

vrijstellen. 

7. 

Algemeene Bepalingen. 

Art. 47. 

Het Vereenigingsjaar zal gerekend worden aan le 

vangen op I  lull  en te eindigen op 30 J ,nu des  vol -

genden 'aars. 

Art. 18. 

Dit reglement treedt in werking den in  October  188. 

AiJus vastqeselJ in (ie IiviS1unu1el)ie T cï1/a-

J°)in(J van iG Aiujusi'es 1SSi. 

Buitendien Ineen ik 
moet uitgeroeid worden. 

De rechtvaardigheid eis 
den tegenwoordieu toesta 

Hot goddelijk recht de 
voeren over liet lichaam 
kerken om over den geest 
op denzelfcicn grondslag - 

Een maatschappelijke P 
vleesch voor de oorlogen 
machines, mensc]leni-leesd 
vorderd wordt, is niet ive 

Het privaatrecht op der 
eigendom is in beginsel  vi  

Vroeger bestonden ei 
had moeten in stand houd 
moderne demokratie op t 
ie//iegeernig en liet gemeen 



ie met in staat zijn hunne 

een bepaalden tijd daarvan 

Lepa1iiigen. 

17  

gerekend worden aan Ie 

Jigen op lO Juni des vol- 

18 

erking (](',111 1) October 18$Y. 

s de i['ishoudelijle Je)(/{(-

njuctus iSSd. 

310  TO'S. 

Do gulden eeuw, die ede blinde traditie in het 
verledene plaatste, ligt voor ons.  

SAINT  SIMON. 

Buitendien meen Ik dat de ellende des volks 
moet uitgeroeid worden. 

MULTATULI. 

De rechtvaardigheid eischt een geleden omkeer van 
den tegeuwoordigen toestand der maatschappij. 

J. STUALT  MILL.  

Het goddelijk recht dor leningen om den staf te 
voeren over het lichaam en het gociclelijk recht der 
kerken om over den geest te hieerscheii, ruiten beiden 
op denzehfden grondslag - een leugen. 

Lea maatschappelijke toestand, waarin inensehen-
vleesch voor de oorlogen, menchenvleesch voor de 
machines, menschienvleesrhi voor de prostitutie ge- 
vordcrcl wordt, is niet waard te bestaan. - 

Het privaatrecht op den grondslag van individueel 
eigendom is in beginsel vuistrecht. 

Vroeger bestonden er twee initehhingen, die men 
had moeten in stand houden en verbeteren om er cle 
moderne clemokratie op te vestigen: de çjciueentclglle 
rel/ieqeerinq en liet gemeentelijk eiycnclon. 

LAYELEYE. 

Lf 4'1 - 



\\Tj0  op de hoogte wil komen van de Sociaal-
Deinokatisc1te beweging, hij abonneere zich 
op het Oi'gnnn ((CV Pai'tj: 

U  Cj ET VQR ALLV 
ERSCHIJNT TWEE MALEN PER WEEK. 

Prijs fl.— per drie maanden tij vooruitietaliug. 

Westerbaenstraat 156. - Den Haag. 

Sodaliti., (koclirtholl , vel,  i'ighaai \Vtsterbatiisii'. I5,  lien  haag. 

Kapitaal en arkeid bewerking van Marx) 23 c. p. p. 30 e. 
liet kommanismo ee de ofiThiee1e weten- 

teiis1]ap door F. D. F. 30 .3 
Do tookonietigo inrichting der insatseli. 10 .. .. .,12 
Een woord aan de jongelieden door Kra- 

lotluine ..................10 .,.... 12 
Pijn afeehel I van de kerk . ......10 ......-12 
De Pilafustvpe ..............10 •..,., 12 
Iie Jietrustypo ..............: 10 ...... 12 
Tot aanval en \mrdeutie-ing 3 Liebknec'ht 10 ......12 
Socialistisch Liedorenboek ........10 ......12 
A10C]neeii  Ste  urrecht j a hecinsel en toe- 

passing ........................, 7 -. 

Met Jezus vdir of togen 't ,soialisme . - P ., ., .. 7 .. - 

Het verloren lund. Eeno vertelling) .. P ......7 
Hoe  one  land eregeerul wordt op papier 

en in de werkelijitheit.........TO ......12 
-wat' willen do socialisten*,  ...............4 
Het U  there  arcisch i3LLLSland tloor Step- 

ni ah, ier lix) ..............(3 .....-, 

Twee platen De oorzaken der prostitutie" en 
,.De gevolgen van den rijkdom." 

10 Ct. per stuk, te zamen itanko 32 Ct.- 
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