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,'an so 
Ii  tiL t  Ise m nreeniging, genaad  

tijeehe t, ersleartij in Nederland, te 
Am site, ci tij wordt in de Statuten .. ' de 
Partij 

H. Van het Doel. 

Art. 2. i. ToH en streven der Parti j  - li, I 2LL 
in haas I.  iii  '1 -Irogram, luidende: 

De Ofl'tovihl,. . t' - mcintsciiappij ha a I - ci , th 
kapita1disticihe ii ie _itig,srwtjze, wa  ii I in. isa 
der voosrtbi ns eu'hejden van cle .o  
uiidjdeleu. li , y,  zijn t' hunne beizitic a 

- om wint ,riaken,  iii t ccc arbeid t-'' -,  iii"  
ter verizic ciag in hun 1nvenjsonjder'hcuI t  pt-el Lijn, 
Ircuinne a neit'shraoht t- verkoopecu. Sw tin- ei . het 
prolet: riaai en de kaluitalisitieehe fri t a li 15 
in dtuu  slam  belaamig-entegeauistellinp- i~im  

In di t st I dwingen coneurrenitin a  ii, 1 tot 
VOOL ci F ci, t I  it  tentng techii t- ' I II  111. 
ver es t . lIet leid I. t-pel t t p  ii a i 
do ci I-i 1 t ,lci i-tl 1,, a I tn - aunt  ccli,  
on I, ''tij 'II t I t, liii,id.  afire  at 

'j,frl C til,  ii  'tjbe id i5,fl m.an.u,lrtt 
CII VI  I'Ll t, 1,1111 1,9tig I - tnp ,.i ciii J tijd1 unasit wu-L 
looslhaijd 

- 

t t 1 er'  "told ire  t t'  it  'itt van het geziu.s- 
leven en teivagan.g  tan  liet' ]i c 'i't11 '1ijl:  weersitandisver-
mogen bij  hat  piroletariaat; t aLL,woekerend,  paupe- 
ruime en psostituf alcoho en misdaad. Zoo is 
de arbeidersklaese, waar de hci;i a let chewanisthongeir 
niet door haar tegentad  won  it  ebrciid,eld, ten prooi 
aan toeniesnenid  oft  icrdiing en diende, alleen bepertkt 
door die natuurlijk(,  'trenaen van mentsohelijke oaitbering 
en door de oisdhen van het kapitaliscbteoh belang zelf. 
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De wanverhouding tussehen de toenemende produotivi-
teit van den arbeid en de geringe koopkracht der 
musea, en heil gemis aan maatschappelijke regeling der 
vooidbrengisg Leiden telkens weer tot crisissen in het 
bedrijfsleven, die deze aan het wezen !der kapitalisti-
sche warenproductie verbonden strekkingen nog ver-
scherpen. 

Dit wekt verzet bij het proletariaat, dat zich ni-pam-
seert, goowel in valevereenigingen als op politiek gebied 
en daarbij meer en meer tot het besef komt van zijn 
taak, om het kapitalisme als,  stelsel te bestrijden en 
cle leiding der maatschappij  vase  de kapitalistische 
klasse ovet- te nemen. Bij haar strijd  one  politieke 
rechten en sociale hervorming toch stuit de arbeidiers 
klasse, zoolang zij de maa,tschaisepij niet beheerischt, op 
die overmacht der iheerishende klasse, die niet dan nood-
gedwongen, onder den inivloeil der wassende macht van 
het proletariaat, aan zijne eiischeu tegemoet komt  on  
daarbij niet verder gaat, dan de handhaiving harer 
heerschappij en het wezen van net kaipltalisitiscihe stel-
sel het gedoogen. 

Initueisehen schept de kapitalistische ontwikkeling 
zelve de economische voorwaarden voor een nieuw stel-
sel Ivan voortbrenging, niet berusitenici op uitbuiting 
eener klasse door eene andere, m.aar op maatschappelijk 
bezit en beheer der voortbreagingsmidde:len, waarvan 
het doel niet ijs Bet maken van winst voor enkelen, 
doch voorziening in de behoeften van  alien.  

De concurrentie, in verhaald met  diem  voortgang der 
techniek, dwingt steeds meer tot vooz-tbrieaging in het 
groot, verniiiidei-t de maatschappelijke beteekenis van 
het kleinbedrijf en maakt de  kleinere ondernemers 
afhankelijk van het grootbedrijf of tot loonarbeiders. 

floewel dit proces  vase  bedrijfsconcentratie zich in de 
landbouwbedrijven tot heden  niet op diezelfde wijzever-
toont als in die  vase  handel, verkOer en nijverheid, ziet 
neen ook daarin de macht van het kapitaal toenemen, 
zoowel door de uitbreiding van het pachtistelsel als 
ciloor dien wassenden invloed van industrjëele onderne-
mingen op den landbouw en die beweging naar monopo-
itsieereng der markt door liet grootkapitaal. Waar ver-
der het agrarisch kleinbedrijf zich naast het grooter 
bedrijf handhaaft of uitbreidt, gaat dit gepaard mei 
aoocfanjijge ontbering len overiarbe4d van hen, die daarin 
hun bestaan vinden, dat het met den algenieenen drang 
naar een honger leivenslsitandaarid in de arbeijderisklhsise 
op den duur onvereenigbaar is. Bovendien wordt door 
die ontiwikkeling-  vase  het fabriekewezen een steeds groo-
ter deel iran het eigenlijk ugi-arisch bedrijf naar het 
gebied i der indjuistrie overgebracht. 

Bij verdere ontwikkeling van het grootbedrijf brengt  
did  concurrentie die wiejisit in gevaar, hetwelk leidt tot 
toenemende uitbeelding van het kapiitadisitiisoh mono-
pollie en beperking van het gebied dier concurrentie.  

Meer en meer komen voc 
do neerischappij van het 
winstheffing onafhankelij 
brenginig en ruil. De ka: 
betcekesiis van bedriffslie 
parasiet op do volkswe]jvl 
richt op een voet, dat I 
maatschappij gereed is. 
gelegd, waarop het istelisie. 
ging kan worden govesti 
do ivoorthfenging In haar 

Intiussehen worden vers,  
onlicr in publiek beheer 
de ooöperiatie bot terreisi 
wordt beperkt. 

Met deze toene-mende  ens  
gaan geipiaard, een waisseI 
het te verwezenlijken. De 
van den rijkdom en do 
ook die arbeiders hoogere 
die o,pdrijving der wonijegil  
keeping ides'  bevolking in 
beweging hun levensstand 
klaisIsieusitrij d, mede als gc 
loveniseitlaaldaard die een 
weet te veroveren, stijgec 
waarop hunne hevrediigiiz 
niet iie te bereiken, Do te 
taililsitisiolee klaisse treden  ij 
de aandrang der arbeider 
voruningen gevaarlijker e 
en het kapitalistische  ate  
in ide vorming  vase  paticic 
organisatie ddr arbeiders 
kapitaalmagnaten aan  hi  
tralisaitieis van kapitaal, 
over grondstoffen, vetivoe: 
geheiclie maatschappij Ca 
weten bestuur en wetgevinj 
baar ie maken en drijve: 
van imperialisme en kolo 
verbonden voortgaande yE 
en toenemende spanning 
dingen. 

Tegelijkertijd groeit ook  
hat  kapitalisme. Met de 
paard een toeneniend cve 
proletariaat. Als nieuw e 
do ,,reieuwe micldienstadd", 
grootbsdeijf, die wat  owed  
kelijkheid van den kapits 
gelijk sitaan. Diaaraiaaist 
groepen, wier belaig,  zoos 
hat  kapitalisnee, toch ni 
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Meet en meer komen voortbrenging en verkeer onder 
de lleerLschappil van het baukkapitaal en wordt de 
winstheffing onafhankelijk van elke functie in vom t-
brenimg en ruil. De kapitalist verliest daarmede de 
boteekenis van bedrijfsleider en wordt slechts een 
parasiet op de volksaveivaant. Het bedrijf wordt inge-
richt op een voet, dat het voor overneming door de 
maatschappij gereed is. Hiermede is cle grondslag 
gelegd, waarop het stelsel der socialistische voortbren-
ging  lean  worden gevestigd en van waar uit het over 
de voortbrenging in haar geheel kan worden uitgebreid. 

Intnsschen worden verschillende bedrijven uit parti-
culier in publiek beheer overgebracht, terwijl ook door 
de coöperatie het terrein, van het particulier bedrijf 
wordt beperkt. 

Met deze toenemende mogelijkheid van  hat  socialisme 
gaan gepaard een wassende aandrang en macht om 
het te verwezenlijken. De ontzaggelijke vermeerdering 
van  dell  rijkdom en de weelde der kapitalisten doen 
ook de arbeiders hoogere leveniseischen stellen, terwijl 
de opdrijving iderwoniisghnr,en  ale  gevolg van de opeen-
hoopisig der bevolking in de groote steden en de prijs-
beweging hun leiveseis0tandaai d drukken. Door en in den 
klassenstrijd, mede als gevolg der verhooging van den 
levensstandaard die een deel van  hat  proletariaat zich 
weet te veroveren, stijgen zijn behoeften tot een peil, 
waarop hunne bevrccliging in het kapitalistische stelsel  
suet  is te bereiken, Be tegenstellingen binnen (Ie kapi-
talistische klasse treden op den achtergrond, naarmate 
de aandrang der arbeiders naar nieuwe rechten en hei-
vornsimgen gevaarlijker wordt voor hare heerschappij 
en het kapitalistische stelsel zelf. Dit uit zfeh, zoowel 
en ide vossnincg van patdoonsbonden tegenover de vak-
organisatie der arbeiders, als op politiek gebied. De 
kapitaalmagnaten aan het hoofd der reusachtige een-
tralisatiee van kapitaal, die door hunne beschikking 
over grondstoffen, vervoerwezen en heirijfsnzididelen ie 
geheele maatschappij aan zich, schatplichtig maken, 
weten bestuur en wetgeving aan hunne belangen dienst-
baar te maken en drijven de regeeringen ken weg  oil  
van einperieulisine en koloniale politiek met de daaraan 
verbonden voortgaande verzwaring  vase  militaire lasten 
en toenemende spanning in de internationale verhou-
dingen. 

Tegelijkertijd groeit ook de macht der arbeiders tegen 
liet kapitalisme. Met de bedrijfsconcentratie  gnat  ge-
paned  een toenemend overwicht in getalsterkte bij het 
proletariaat. Als nieuve element ontwikkelt zich daarin 
de ,,mieuwe neiddenetarid", technici en beambten van het 
grootbedrtjt, die wat onzekerheid van beslaan en afham 
kelijkheid van den kapitalist betreft, met de arbeiders 
gelijk staan. Daarnaast moeten worden gevoegd die 
groepen, wier belang, zooal niet direct tegengesteld aan 
het kapitalisme, toch niet betrokken is bij de hand.- 



6— 

havtng -daarvan., Heb proltetariaat- verkrijgt in,  en (Loer 
den klaasenst,rij d eene ervaring eene wetenschappelijke  
On-  politieke ,ontwikkeling, eene maatschappelijke en 
zedelijke verheffing en eene uitbreiding en vei storting 
zijteer, organisatie, die hot niet alleen in 'site itt -stellen,  
then  te i!enstwuid'der heer,sdheiid'e klasse to breken, doch 
het tt'k iijp analien voor ,zijne taak om,  hat  plaats  
an  -be  etc  tien Het is bij dit streven  ono  t., innulijk 
omdat hit d'a-aiibij zijne historische taak vervult,. de 
ganscihe matattsiohiaip,pij te -vorlostsen van ten -t-tse] dat 
eeouonijtseh verouderd en zedelijk, 'veroordeeJ. Li 

Het proletasraat kam den tegenstand der kapita 
irsïmsiohe klasse tegen de otverhrengin,g der bedrijfs—
middelen van par ,  ttreuhei min maaitschappelijik bent 
slechte breken door de verovering der politj-eke macht. 
lTeor,  'dit doel hebben zich over do geiheelt wereld de 
mi t et die tot bewustzijn vaut hitniru iaak in den 

t- -t etstrijd' zijn -gekomen, geostganitseerd 
Sooiaaldenmociatb,sche Arbeiderspat j u Neder- 

laad citelt izith ten- doel 'het Nederbanitisehr oletuertant 
te tant],seeieie in een zeltstanithge politieke partij ter  
dc  tlimiemni,n,g aan dien mtternaitioiaalen strijd der  ache!  
demist-Jiasse. -Zij 'streeft naar - eenheid,  »van den proletari-
'dein klassenstrijd en ondersteunt zocivoel mogelijk 
-ellee eeontozntscthe of politieke beweging  then  .arbeiders 
ter ie, kri,gmt, van betere letv'enevooiwaaiiclen zoodanlg  
that  tlaardoo:t- knmi klassebewustzijn en hunnie macht 
tcrern'r', itt bezittende k],a,si' worden -w'rsteiikt, 

• Th,JC,ttJitJ-11,m 

t t I t t t t i t t:f Ilit 1M 1 t ])(' i" t t  tinge  
tttti' t-it  tt'i L{.tittti' il.,-., n•ttItt.tttt' itvtçi,'Iett 

t-t-. itt c'eiitentet,. t,.tt.u. tie  rlittt,itttu,'tt v,.'t,t id],, tde'tt- 
It --t, ltee.t't,-eijjlte t-,,, net- t.,e',cn,ttee't-Jie'-tv,l,_.. 1i ,-itt,-,tttt 

t. itt»L- tt .tt itt Ptt Ct.til'ii'e!i it't vt , Iiiite'i.t,-,t.i,' 

t-. ttet Ui»votii,!'rett 'itt eieutt,-tt tie  - v  
t-t tvti!-e'n -t,,,sjttttt lvfttt it.tJ.uvi.tJe-i-t-.ttt tltte't-i.le; 

i.  he l,  UJ[ t  it  t„11 tin t ti t t t,,] t I  titers  
tel riletti-en, eers,prejden aij i- t'tl,t't , ues, vnu', -boe-

te,,,  Lt  t -ee lttttte tin v]tuigtsohrjften, tnt het he cdie] drijven 
idat  -it,  tuft  tie  zij niet door die  Patti  i tt,I -e-egeren zijn; 

f It i t an  opeabaic rut t, t, itittere ier 
gatl,,-,--i11, - 11, het tiure-re ]i'cttjdteit ct,n ]eti-ittt- ,u, en  

ii  t ] t ! t t t I' it  luke 
il -itt' itttl't,  it-lit  -ti--i.,tttt-ne tlietteiJ,-  w'el-t-tt'e ettitjdeleft; 

t ]tet j'tvittt'n -t --t,t n-eue,e-.1te- hp - iiv,t -- ,, :„,li t, t - tt,tt'tte 
•tte'ut - ,i.i,,- t.'t -t:e-tt» t_tt tteeittu-t,tttl-- lit'i-ttvtiti,'tt' 

le. lIst ge,brutk - ietsje-,a stan bit titO tiuttdttei en hij 
de o'ttrtigi'  stoniest  aan-de N-edtelatntdlsc4ie ltitteet -  t'ooge- - 

k-epkte icehien - 

V. Van de Le 

Art. 4. Lid van  the  
den wenseh tot toetredti,i 
van 18 jaar heeft bereik 
vervallen Is verklaard. 

Art. 5. De leden der 
Bene afd'eelhig bestan 
In bijzondere gevallen, 

bestuur, kan eene aal-ee 
daalt, blij-ven bestaan. 

Art. 6. De leden der Pt 
kunnen, behoudens goe 
atdteelingen der Partij 's 

De verhouding dezer t; 
bij afzonderlijk reglemne 

Art. 7. De leden- der 
waar geene afideeling is 
secretariaat  ale  verspre- 

Art. 8. De -afdeelim; 
reglement, dat in otvere 
en het Huishoudelijk B 
go'edleeurimmg van het 
kracht to zijn. 

Art. 9. De aftheelintge 
wier gedrag  the  Partij t 

Wie door -eens afdeel  
ber(>ep op het Ptartijl 
alistsiend  its.  

Art. 10. Door het  it  
leden, die niet 'aan  hi  
ten -aanzien van de P; 
worden afgevoerd. 

Art. 11-. De afdeelini 
huishoudelijk reglement 

Aan baio't'atge zijn a 
Partij, die van eerste - 

geschreven, of ,versprei; 

Art. 1.2. Verspreide 
benadeelt, of die  hi-inn,  
aanzien van do Partij t 
Partijbestuur worden -g 

Het Partijbestuur ha 
gedrag  the  Partij ben-a 
dragen tot royement. 
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rioseen van een istelsel, dal 
lelijk veroordeeld in. 

in maatschappelijk bezit 
vering der Politieke maclit. 
over de gelicele wereld de 
is van hunin ah in den 
georganine i- cl. 
Arbeiderspa) « in Neder-
NederlanclsehV. t roletarjaat 
tanclige politiek partij ter 
sationalen strijd der arbei-
eenheid van dien proictari-
elersteunt zooveel mogelijk 
he beweging der arbeiders 
'ensvoorwaarden zoodanig, 
'wiletzijn en Emissie inaclht 
-me worden wiesti 
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IV. Van de Leden en de Afdeengen. - 

Art. 4. Lid,  van de Partij kan ieder worden5  die 
den wensh tot toetreding kenbaar maakt, den leeftijd  
vein  11 jaar heeft bereikt en niet  veal  het lidmaatschap 
vervallen is verklaard. 

Art. 5. De leden der Partij vormen af deelingen. 
Eene afdeeling bestaat uit minstens zes leden. 
In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van het Partij 

bestuur, kan cciiie afdeeli.mg, wier ledental beneden ze 
daalt, blijven bestaan. 

Art. 6. De leden der Partij liii de Kolonibn woonascibtig 
kunnen, bephouden goedReurisig van het Partijbestuur, 
afdeelizigen der Partij vormen. 

De verhouding dezer af deelliagen tot de Partij wordt 
bij afzonderlijk reglement geregeld. 

Art. 7. De leden der Partij, die in plaatsen wonen, 
waar geene afdeeling is gevestigd, staan op het Partij-
secretariaat als verspreide leden ingeschreven. 

Art. 8. De afdeelingen bezitten een huishoudelijk 
reglement, dat to overeenstemming is met de Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement der Partij en dat de 
goedkeuring van het Partijbestuur behoeft om van 
kracht te zijn. 

Art. 9. De afdeclingen hebben  dc  bepvoegdiheid leden, 
wier gedrag die Partij benadeelt, te royeeren. 

Wie door  cane  afdeeiing geroyeerd is, heeft recht van 
beroep op het Partijbestuur, welles uitspraak be. 
slissend is. 

Art. 10. Door het bestuur eenes' apidneling kunnen 
leden, die niet aan hunne financieele verplichtingen 
ten aanzien van de Partij voldoen, van de ledenlijst 
worden afgevoerd. 

Art. 11. De afdeellasgen hebben de bevoegdheid bij 
huishoudelijk reglement eene ballotage in te stellen. 

Aan ballotage zijn niet onderworpen de leden der 
Partij, die van  cane  andere afdeeling worden over-
geschreven, of verspreid lid waren. 

Art. 12. Verspreide leden, wier gedrag de Partij 
benadeelt, of die hunne finanoisele verplichtingen ten 
aanzien van de Partij niet nakomen, kunnen  doer  het 
Partijbestuur worden geroyeerd. 

Het Partijbestuur kan leden van apideelingen, wier 
gedrag de Partij benudeelt, aan het Congres voor-
dragen tot royement. 
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Art. 13, Afdeelingeaj, die handelen in strijd met de 
Statuten of het Huishoudelijk Reglement der Partij, 
of cue zich- niet gedragen naar de besluiten van het 
Congres of de besluiten, welke het Partijbestuur krach-
tens Zijne statuaire bevoegdheid of ingevolge opdracht 
van het Congres genomen heeft, of die hare finn-n-
cizele verplichtingen ten aanzien van de Partij niet 
nakomen, kunnen door het Partijbestuur worden ge-
schorst en aan het eerstvolgende Congres -tot royement 
worden voorgedragen. 

Art. 14. Geschorste afdeelingen zijn verstoken van 
alle rechten, behoudens dat van vertegenwoordiging op 
het Congres, dat eens uitspraak zal doen over het 
voorstel tot royement; op dit Congres hebben de 
afgevaardigden van acne geschorste af  dealing  geen 
ander recht dan dat van discussie over het roy-em-eats-
voorstel. 

V. Van de Indesung. 

Art. 15. De afdeelingen vorm-en gewestelijke of 
stedelijke federaties, wier grenzen, behoudens het be-
paalde in art. 22, samenvallen met die der kieskringen 
voor de verkiezing der leden van -de Tweede Kamer. 

Art.  ii.  De afdeelingen gelegen in een Kamerkies-
kring, welke sneer dan - één gemeente omvat, vormen  dens  gewestelijke federatie. 

De gewestelijke vergadering wordt gevormd door de 
afgevaardigden der afdeelingen.  Deze kiezen het ge-
westelijk bestuur. 

Do gewestelijke fedreatie heeft de leiding van - de 
gerneensolsap-palijke propaganda en van de organisatie 
in het gewest. Zij is, rn-st inachtneming van en behou-
dens hetgeen daaromtrent bepaald ie in het Huis-
houdelijk Reglement der Partij, belast met -de voorbe-
reiding, de organisatie en de leiding van de verkie-
zingen voor de Tweede Kamer en de  Provincial-c Staten 
in het gewest. 

Tot hare taak behoort, met inachtneming  van- het 
bepaalde bij art. 41 der Statuten, het uitgeven van 
één of meer partijblad-en. 

Art. 17. De gewestelijke federaties zijn onderver- 
deeld in districtsfederaties, elke de afdeelingen omvat-
ten,  the  in een Statenkieskring gelegen zijn. 

De distrietsivergad-ering wordt gevormd door de afge-
vaardigden der afdeelingen. Deze kiezen het bestuur. 

Het districtsbestuur staat het gewestelijk bestuur bij 
in het vervullen- van zijns taak, in het bijzonder bij 
de voorbereiding der verkiezingen voor de Provinciale 
Staten. 

Art. 18. De afdeelingen, welke in een Kam-sekten 
kring gelegen zijn, die slechts eens gemeente om-vat, 
vormen eens stedelijke federatie. 

In de stedelijke lede 
vertegenwoordigd door 

De federatievergaderis 
-sturen der afdeelingen C: 

De -algemeene ledenvej 
de 1-eden der afdeelingu 

Da stedelijke federatie  
mesas  plaatselijke prol 
nemen van  administrate  
die de afdeelingen geza 

Zij is, met inaohtnem 
daaromtrent bepaald is 
der Partij, belast mi 
nisatie en de leiding 
Tweede Kamer, de Pro 
raad. 

Art. 19. De stedelijke 
verdeeld in d-istrictsfed 
omvatten, die in denzel  
Sing  der leden van den 

De fcderatievargad.erir 
van het Partijbestuur, 
kieskring gelegen tot t 
vereeniigen. 

De ctistrictsvergaderin: 
der afdeelingen. Deze 1 

Het districtsbestuur a 
bijeen, zoo dikwijls dit 
van een der aangelegen 
houdelijk Reglement 
federatie tot haar taak 

Art. 20. In het huishc 
federatie wordt bepaab 
voegdheid van de Ieder 
vergadering en van de 
hoort, en welke de bi 
bestuur en van de  diet  

Art. 21. De in eens 
die geene stedelijke  fed  
gemeentelijke federatie. 

De gemeentelijke lede 
meiding, de organisatie 
voor den Gemeenteras( 
de leiding van de gem 

De federatieveegaderia 
afdeelingen, de algemi 
leden der afdeelingen g 

De taak en de bejv 
federatie- en algemeer 
huishoudelijk reglement 
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In de stedelijke  federates  worden de afdeelingen 
vertegenwoordigd door hare besturen. 

De federatievergadering wordt gevormd door de be-
sturen der afdeelingen en het door hen gekozen bestuur. 

De algemeene ledenvergadering wordt gevormd  doer  
de leden der afdeelingen. 

De stedelijke federatie heeft de leiding van de alge-
meene plaatselijke propaganda; zij kan maatregelen 
nemen van administratieven en orgasaisatorisehen aard, 
die de afdeelingen gezamenlijk betreffen. 

Zij ie, met inaohtneming van en behoudens hetgeen 
daaromtrent bepaald is in het Huishoudelijk Reglement 
der Partij, belast met de voorbereiding, de orga-
nisatie en de leiding van de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer, de Provinciale Staten enden Gemeente-
raad. 

Art. 19. De stedelijke federaties kunnen zijn onder-
verdeeld in districtsfederaties, welke de afdeelingen 
omvatten, die in denzeifden kieskring voor de verkie-
cling der leden van den Gemeenteraad gelegen zijn. 

De federatievergadering ken, behoudens goedkeuring 
van het Partijbestuur, de afdeelingen in demzelfden 
kieskring gelegen tot twee of meer districtsfederaties 
vereenigen. 

De distriotsvergadering wordt gevormd door de leden 
der afdeelingen. Deze kiezen het bestuur. 

Het districtsbestuur roept eens districtsvergadering 
bijeen, zoo dikwijls dit noodig is voor de behandeling 
van een der aangelegenheden, die krachtens het Huis-
houdelijk Reglement der Partij of der stedelijke 
federatie tot haar taak behooren. 

Art. 20. In het huishoudelijk reglement der stedelijke 
federatie wordt bepaald, wat tot de taak en de be-
voegdheid van de federatievergadering, van de districts-
vergadering en van de algemeene ledenvergadering be-
hoort, en welke de bevoegdheden van het federatie-
bestuur en van de districtsbesturen zijn. 

ande1en in strijd met de 
ik Reglement der Partij, 
aar de besluiten van het 
e het Partijbestuur keach-
eid of ingevolge opdracht 
'eeft, of die hare linen-
nzien van de Partij niet 
Partijbestuur worden ge-
mde Congres tot royement 

imgen zijn verstoken van  
an  vertegenwoordiging op 
)raak zal doen over het 
dit Congres hebben de 
;schorste afdaeling geen 
ussie over het roysnients- 

ndee hig. 

vormen gewestelijke of 
enzen, behoudens het be-
s met die der kieskringen 
van de Tweede Kamer, 
,legen in een Kamerkies-
gemeente omvat, vormen 

wordt gevormd door de 
gen. Daze kiezen het ge- 

'eeft de leiding van de 
Ia en van de organisatie 
ohtneming van en behou-
)epaald is in het Huis-
:.ij, belast met de voorbe-
e leiding van de veskie-

en cle Provinciale Staten 

ci inachtneming van het 
buien,  hat  uitgeven van 

federaties zijn osaderver- 
ike de aldeelingen omvat- Art. 21. De in eene gemeente gelegen afdeelingen,  

rig  gelegen zijn, die geene stedelijke federatie uitmaken, vormen eene  

It  gevormd door de afge- gemeentelijke federatie, 
leze kiezen het bestuur. De gemeentelijke federatie heeft tot taak de voorin- 
ei gewestelijk bestuur bij reiding, de organisatie en de leithng der verkiezingen 

ak, in het bijzonder hij voor den Gemeenteraad; zij kan belast worden met 

agen voor de Pxovi.ueiaie de leiding van de gemeenschappelijke propaganda. 
De federatievesgadering wordt door de besturen der 

afdeelingen, de algemeene ledenvergadering door de 
relke in een Kamerkies- leden der afdeelingen gevormd. 
Is eene gemeente omvat, De taak en de bevoegdheid van federatiebestuur, 
bie. federatie- en algemeene ledenvergadering wordt bij 

huishoudelijk reglement der federatiess geregeld. 
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Art. 23. liet Partijbestuur is bevoegd na overleg 
met de er hij betrokken,  gewestelijke fd1eraitieie aan- o  deli'  b. de verautwo t 
grenzende gewestelijke of aangrenzende distri etsi ede- orgaan, 
raties te 'vereenjigen tot één federatie of, voorsoover 
het de laatste betreft. rvun die verplichting tot het 

C. een vertegenwoor 
wetenschappelijk

,
Cain 

vormen van eeme federatie ontheffing te vee-leenen. d. een afgevaardigde  
Denrocratiehe G'enveeut 

Art. 23. De afdeelingeaj, gelegen in sene gemeente, e. twee verteigesiwOc 
welke deel uitmaakt van een Kamerkieskring,  the  meer Sooinaldemocrateeche iT 
dan eeno gemeente omvat, kunnen zich, behoudens f. een afgevaardnglc 
goedkeuring van het Partijbestuur, splitsen in drie Stuthecimub; 
of meer af deeliugen. g. een afgevaardigde 

Deze afideetiugen vormen eens stedelijke federatie, Arheiieesroajtwikkelrng;  
Ant.  24. Voorstellen voor de gewestelijke, dis'ts;scts,  Ii. een afgevaardigde 

Jeugidontwikkeltnmg;  
stedelijke en gemeentelijke federaties kunnen slechts i. de leden der Part worden  gedaan Of door het bestuur der federatie Of Partij bestuur wenecheli; 
door eene aangesloten afdeehng, behoudens het be- 
paalde bij art. 37 der Statuten. Art. 29 Op het gewc Van die jaarvergadering  der federatie wordt kennis plaats behandeld:  
gegeven aan het Partij bestuur onder toezending van a, het jasoversiag va 
de agenda, liet jaarverslag en de begrooting. weriezaaie;hetdd van die I 

Art. 25. De gewestelijke, stedelijke, districts- en Congres; 
gemeentelijke federatieis bezitten een huishoudelijk v  van het P 
reglement, dat voldoet aan de voorwaarden in art. 8 dee 
ten opzichte van de nifdeelingiereglemeruten gesteld. 'van e. vensia de Ka 

d versmia'g van de rec 
Partij;  

Vi. Van hel Congres, e. verslag van de 'ver 
mreamdlsohrift dier Partij 

Art. 26. Het hoogste gezag !n: de Partij is liet Congres, 1. de voorstellen idei 
bestaande uit afgevaardigden van de af deelingen der Partijbestuur. 
Partij. 

In ihet Huishoudelijk Reglement der Partij is be- Art. 30. Besluiten, do 
paaid op welke wijze groepen van ufdeelmisigen gevormd worden maan een refeire 
worden,  the  door oem gemeenschappelijke delegatie op kwart der ustgebraoht 
het Congres vertegenwoordigd zijn en hoe hare ver- klaart. 
tegenwoos-dtgimg tot stand komt. Benoemingen worden 

Art. 27. Elk jaar op de beide Paasohdiagen en, Zoo worDen. 

noodtg, op één of meer daarop volgende of daaraan 
voorafgaande dage, wordt het gewone jaarlijksohe 

-- 
Vlg. Van het Partijbest 

cozigreis gehouden. 
Het Partijbestuur kan ten alien tijde een hutten- Art. 31. De Partij m 

gewoon congres bijeenroepen of een spioed-'veferemdirm  thin  door het Partijbes 
uitschrijven. I Het Partijbestuur beis 

Wanneer minstens vijf-en-twintig audeehagen de vijf te Amsterdam w 
bijeenroeping van een buitengewoon congres verlangen, 
schrijft liet Partijbestuur een referendum uit, volgens 

Bestu-ir ivormen. 

welles hesiïsJsig dit cogrsls al of niet binnen vier 
Drie loden van het P 

van het Dagelijlesch B 
weken wordt bijeengeroepen. de goorztttor, de  secret;  

Art. 28. Uitgenoiodigd worden om bel Congres bij 
te wonen: Art. 12. De leden va  

a de leiden dor Kamerfr~actde;
afdieelingen 
k d het 0cm r 

gestelde ci 
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r is bevoegd na overleg 
westelijke federaties aan- b, de verantwoordelijke redacteuren van het hoofd- 
angreazande districisfe cle' 

federatie of, -voosizoover 
orgaan;  

c. een vertegenwoordiger der redactie van het 
de verplichting tot het wetenschappelijk nzaamlLechrifi der Partij; 

nitheffiag te verleemen. di. een afgevaardigde van de Vereeniging van Sociaal- 
Democratische Gemeenteraadsleden; 

;etegen in eene gemeente, e. twee vertegenwoordigers van den Bond van 
i Xamerkieskring, diie meer Sociaaldemocratische Yrouwenpropagaudaclubs; 
kunnen zich, behoudens f. een af gvaardiig1de der Sociaafdemooraibische 

bestuur, splitsen in drie Studioclub; 
g. een afgevaardigde van het Centraal Comité voor 

ne stedelijke federatie. Arbeidersontwikkeling; 
de gewestelijke, districts-,  Is. een afgevaardigde van het Centr5al Comité voor 

ederaties kunnen slechts Jeugdontwikkeling; 
i. de leden der Partij, wier aanwezigheid door het 

bestuur der federatie 't Partijbestuur wenschelijk wordt geacht.  sling, behoudens het be- 
en. Art. 29. Op het gewone Congres wordt in de eerste 
r federatie wordt kennis plaats behandeld 
ur onder toezending van ce. het jaarverslag van het Partijbestuur omtrent de 
a de begrooting. wepkzaaneheid van de Partij sedert heb vorige gewone 

stedelijke, districine en 
laten een huishoudelijk 

Congres; 
Is. verslag van het Partijbestuur omtrent hot  linen- 

ie voorwaarden in art. 8 deel beheer; 
gsreglementen gesteld. c. verslag van de Kamerfractie; 

d. verslag van cie redactie van het hoofdorgaan der 
Partij 

Congres, e. verslag van de redactie van het wetenschappelijk 
ni iueeadsuhrift der Partij; 

u de Partij is het Congres, f. de voorstellen das' afdieelibugen en die van hat  
t van de afdeellnjgen der Partijbestuur. 

ernenit der Partij is be- Art. 30. Besluiten, die op het Congres zijn genomen, 
van afdeeliugen gevormd worden aan ccie relerendiune onderworpen, indien een 
eschappelijke delegatie op kwart der uitgebrachte stennanen zich daarvoor ver- 
I zijn en hoe hare ver- klaart. 
nut. Benoemingen worden niet aan het referendum onder- 

We Paaschdagen en, zoo wierpen. 
'op volgende of daaraan 
bet gewone jaasulijksohe VU. Van het Partijbestuur en het DageuJkszh Bestuur, 

allen tijde eens buiten- 
of een spoed-referendum 

Art, 31. De Partij wordt bestuurd en vertegesswoor- 
digit door het Partijbestuur. 

twintig afdeeingen de 
Het Partijbestuur bestaat uit dertien leden, van wie 

ewoon congres verlangen, 
vijf te Amsterdam wonende leden het Dageijktsch 
Bestuur vormen. 

referendum uit, volgens Drie leden van het Partijbestuur, die deel uitmaken al of niet binnen vier van het Dagelijkech Bestuur, kunnen bezoldigd zijn 
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

[en one  het Congres bij 
Art. 32. De leden van het Partijbestuur worden ge- 

konen door het Congres uit esnu lijst van door de 
af deelingen gestelde eandjïdcaten. 
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Indien en voor zoo.-ver bij Congresbesluit tot bezol-
diging van de in are. 31 genoemde leden besloten is, 
worden deze loden in functie gekozen uit de voor elke 
functie afzonderlijk ingediende candidatenlijat. 

Art. 33. Vier weken voor het gewone Congres worden 
de afdeelhegen uitgenoodigd eene voordracht van  can  
didiaten voor het Partijbestuur in to zenden. 

Drie weken voor het Congres wordt de candidatem 
lijst aan de afdeelingen toegezonden. 

Worden niet meer canjdidaten opgegeven dan er 
plaatsen te vervullen zijn, dan worden de gestelde 
ca.nciictaten gekozen verklaard. 

Eene stemming wordt alleen gehouden over ben, die 
verklaard hebben eene caxedidiatuur te aanvaarden. 

Nadat de uitslag der verkiezing ter kennis van de 
afgevaardigden is gebracht, worden uit door de afge-
vaardigden te stellen oandidaten vijf plaatsvervangende 
leden van het Partijbestuur gekozen, waarvan twee 
voor het Dagelijksoh Bestuur, die te Amsterdam 
woonachtig moeten zijn, en drie voor het overige deel 
van het Partijbestuur, die niet in Amsterdam woon-
achtig mogen zijn. 

Zij treden in functie, zoodra eene vacature ontstaat 
in het del van het Partijbestuur, waarvoor zij als 
plaatsvervangers zijn gekozen: het eerst treedt hij op, 
die bij eerste stemming werd gekozen, of zoo beiden 
bij eersite stexaiminig gekozen zijn, hij, die de meeste 
stemmen op zich vereenigde; daarna de bij herstem-
ming gekozene(n) in volgorde van het aantal op hen 
uitgebrachte- stemmen. 

Zijn de plaatsvervangende leden zonder stemming 
gekozen of is op beiden hetzelfde aantal stemmen 
uitgebracht, dan treedt het eerst de oudste in jaren 
in functie. 

Niet meer  dad  6 leden kunnen het lidmaatschap van 
het Partijbestuur vereenigen met dat der Tweede 
Kam er. 

Wordt een lid van liet Partijbestuur tusischeniijd 
tot lid der Tweede Kamer benoemd, dan blijft hij tot 
het volgende Congres in functie. 

Indien de voorzitter niet in functie gekozen is inge-
volge het bepaalde in art. 32 wordt hij door het Congres 
uit do led-en van het Dage.lijksch Bestuur gekozen. 

Ontstaat  cone  vacature voor voorzitter, dan wordt 
door het Partijbestuur, nadat het plaatsvervangend lid 
zitting heeft genomen, uit de leden van het Dage-
ljkech Bestuur  eon  voorzitter gekozen. 

Art. 34. De leden der Partij, die leden zijn van de 
Tweede Kaxeer, benoemen uit hun midden een delegatie 
van twee leden, die do vergaderingen van het Partij- 

bestuur bijwonen en at 
deelnemen zonder echt 

Deze delegatie bestaat 
Tweede Kamer Partijbe 
wanneer twee of meer 1 
bestuurder zijn. 

Wanneer de verante 
Partij-orgaan gevoerd u 
geen lid is van het Par 
zijne functie de vergat 
en heeft hij daar  coin  
ontstentenis wordt hij 
zijne functie waarneem 
redactie uit inéér dan 
uit hun midden een 

Art. 35. Het Dagelijks 
met de dagelijkeche lei 
bereiding van de door 
delen zaken en de uitvc 
Partijbestuur; met de i 
behandeling van de or; 
naar de algemeene hei 
genomen.  

III MI. 

Art. 35, Er bestaat 
Partijbestuur wordt bijt 
advies. 

De Partijraad wordt 
a. de leden van het 
b. twee leiden van dt 

haar midden aamgewez 
o. twee leden van de 

Volk", eventueel van a 
Partij worden uitgegeve: 
der redactie aan één pe 
redacteur; indien of vo 
door de redactie(s) ui 

d. een vertegenwoordli 
wetenschaippelij le maand 

-e. een vertegenwoordi 
en stedelijke federaties, 
bedoeld in art 37,  vie:  
twee vertegenwoordigert 

f. de officieel aangesi 
ver zij niet uit anderen 

g. twee vertegeawoos 
Sociaal-Democratische I 

In gevel politieke bes] 
moeten worden en in 
vierde lid, noodigt het 
in haar geheel uit. 
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Congresbesluit tot bezol-
toemde leden besloten ie, 
gekozen uit de voor elke 
le canthdaten1ijst. 

t gewone Congres worden 
serie voordracht van  can-
,r in te zenden. 
ras wordt de can.didaten-
monden. 
aten opgegeven dan er 
dan worden de gestelde 

i gehouden over hen, die 
latuur te aanvaarden. 
ezing ter kennis van de 
voeden uit door de afge-
en vijf plaatsvervangende 
gekozen, waarvan twee 

ur, die te Amsterdam 
ne voor het overige deel 
Let in Amsterdam woon- 

a  eerie  vacature ontstaat 
estuur, waarvoor zij als 

het eerst treedt hij op, 
1 gekozen, of zoo beiden 
zijn, hij, die de meeste 
daarna de bij herstem-
van het aantal op hen 

leden zonder stemming 
etzelf de aantal stemmen 
eerst de oudste in jaren  

Len  het lidmaatschap van 
i met dat der Tweede 

ertij beatuur tiussehentij dIe 
eoemd, dan blijft hij tot  
tie.  
functie gekozen is inge-

'ordt hij door het Congres  
each  Bestuur gekozen. 
n' voorzitter, dan wordt 
het plaatsvervangend lid 

Ie leden van het Dage-
gekozen. 

,  the  leden zijn van de 
hun midden een delegatie 
deringen van het Partij- 

bestuur bijwonen en aan de beraadslagingen kunnen 
deelnemen zonder echter mede te stammen. 

Deze delegatie bestaat uit één lid, indien een lid der 
Tweede Kamer Partijbestuurder is. Zij vervalt geheel, 
wanneer twee of meer leden der Tweede Kamer Partij-
bestuurder zijn. 

Wanneer de verantwoordelijke redactie van het 
Partij.osgaän gevoerd wordt door één persoon, en deze 
geen lid is wan het Partijbestuur, woont hij krachtens 
Zijne functie de vergaderingen van het Partijbestuur bij 
en heeft hij daar eens advtse d erene stem. Bij zijne 
ontstentenis wordt hij vervangen door dengene,  the  
Zijne functie waarneemt. Bestaat de verantwoordelijke 
redactie uit méér dan één persoon, dan wijzen deze 
uit hun midden een vertegenwoordiger aan. 

Art. 31. Het Dagelijkseh Bestuur der Partij is belast 
met die dagelijksehe leiding der Partij; met de voor-
bereiding van de door het Partijbestuur te behan-
delen zaken en de uitvoering van de besluiten van het 
Partijbestuur; met de regeling der propaganda en de 
behandeling van de organisatorische aangelegenheden 
naar de algemeene besluiten door het Partijbestuur 
genomen. 

VUL Van den Parlflraad. 

Art. 36. Er bestaat een Partijraad, die door het 
Partijbestuur wordt bijeengeroepen om te dienen van 
advies. 

De Partij raad wordt gevormd door: 
a. de leden van het Partijbestuur; 
b. twee leden van de Kamerfractie, door deze uit 

haar midden aangewezen; 
c, twee leden van de redactie van het dagblad ,,Het 

Volk", eventueel van andere dagbladen, die door de 
Partij worden uitgegeven, onder wie, indien de leiding 
der redactie aan één persoon is opgedragen, de hoofd-
redacteur; indien of voorzoover dit niet het geval es, 
door de redactie(s) uit haar midden gekozen; 

d. een vertegenwoordiger van de redactie van het 
wetenschappelijk maandischraft der Partij; 

C. een vertegenwoordiger van elk der gewestelijke 
en stedelijke federaties, behalve voor de vergaderingen, 
bedoeld in art 37, vierde lid, waar elke federatie 
twee vertegenwoordigers voor aanwijst; 

I. de officieel aangestelde propagandisten voorzoo-
ver zij niet uit anderen hoofde afgevaardigd worden; 

g. twee vertegenwoordigers van den Bond van 
Sociaal-Democratische Vrouwenpropagandaclubs, 

In gevel politieke beslissingen van gewicht genomen 
moeten worden en ja  hat  geval bedoeld in art. 37, 
vierde kid, uoothgt het Partijbestuur de Kamerfractie 
in haar geheel uit. 
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De vertegenwoordiger(s) en de plaatsvervangende ver- meester na, brengt ram 
tegenwoordigers van de gewestelijke en stedelijke lede- en geeft in het hoofdos  
ratios  worden telkens voor een jaar op de jenever- vinding kennis. Aan he 
gaderingen der federaties gekozen. te16j3r jaarrapport over. 

Art. 37. De Partijraad wordt in den regel tweemaal X. Van per jaar bijeengeroepen, in September en in Februari, 
doch in elk geval umnmaal per jaar in September en Partij ge voorts zoo dikwijls het Partijbestuur dit noodig oor-
deelt. -Hot  v4  k' r he 

De Partijraad neemt besluiten van organileatorisehen tens  de Statuten of een, 
  

Partijbestuur en vsnsoh  
in raken, die hem door het Congres ter beslis-  engeizoaJdien medudjeehng sing  zijn overgelaten. 

Op zijne j aarlijksehe vergadering in iS'eptember kan Het Congres benoemt t 
soon  of de personen,  the  de Partijraad  besluiten, aangelegenheden de sehrifte-  van het blad wordt of 

lUke of mondelinge propaganda, de provinciale pers, de - aan I u erin verandso orga sa nitie der Partij,  of de arbeiders' en jeugd-out- Hu beheer wan het I wikkeling betreffende, aan de orde te stellen op de Partijbestuur, dat deze t vergaderingen der gewestelijke en stedelijke federaties. cone  commissie kan or In December van het jaar, voorafgaande aan dat,  echter, dat het Partijb  waarin  cone  periodieke verkiezing voor de leden van Dure eornnilsswe wordt be de Tweede Kamer plaats heeft, en, bij tuissehentijdsehe 
Kamerontbinding, onmiddellijk nadat het besluit tot Art. 41. Ook andere b 
ontbinding van die Tweede Kamer is afgekondigd, beistuur worden uitgege wordt de Partijraad bijeengeroepen om de besluiten te en door afcleeJLingem er nemen en de adviezen uit te brengen, welke door de - kerning  van bet Partsl desbetreffende bepalingen van het Huishoudelijk Hegle-  
meet worden gevorderd.  

XL SI  

DX. Van de Geldmiddelen. Art. 42. De orgauiisnti 
worden in bijzonderheid 

Act, 38. De geldmiddelen der Partij bestaan uit houdelijk Reglement, d 
a. de afdraehteii der ufdeeliugen en de oosetrabutiën vais'tgesteld, 

der verspreide leden; Het huishoudelijk regies 
b. schenkingen; bepalingen bevatten, str 

i o. erfstellingen en legaten; 1 -  
d.reasten van eigendloananen en baten uit oudes- 1 Art. 43. In ge.valjen, 

neanJigen ; - bet Huishoudelijk Keigi 
e, andere inkomsten,, beslist het Partijieestun 
De geldmiddelen worden beheerd door den penning- leemten dadelijk ter hei 

meester onder toezicht van hei Partijbestuur. daaromtrent voorstellen 

Art. 39. De eomazisiaie van contrôle, bestaande uit Art. 44. De liereeniiigia 
drie leden, wordt door de federatie Amsterdam uit van 29 jaren en elf maas 
haar midden aangewezen. Deze leden mogen geen lid der oprichting, 26 Augn 
rijn van hot Partijbestuur. Pij het verstrijken  ran  

De leden worden voor drie jaren benoemd, ieder opnieuw voor gelijken, ti 
jaar treedt een lid volgens rooster af, en is niet ter- tijd van- 24 jaar. 
stond herkiesbaar. De jaar]ijksohe aanvulling der 
commissie moet plaats hebben binnen vier weken na Art. 45. Tot onjtbiaiJdiu 
het Congres, worden besloten. wanne(  

Deze commissie ziet elke drie maanden de boek- vijf afdieeiiaagen, bij relemi 
houding, de kas en die bescheiden van den penning- der stemmende leden, te 
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de plaatsvervangende ver-
srtelijke en stedelijke f ede-
een jaar op de jaarver-

ekozen. 

di in den regel tweemaal 
September en in Februari, 
9cr jaar in. September en 
tijbenbuur diii noodig oor- 

ten van organieertorlschen 
ar het Congres ter beslis- 

uderinrg in September kan 
egelegenheden de sobrifte-
inda, de proreiriciale pers, de 
e arbeiders en jeugd-out-
de orde te stellen op de  
lie  en stedelijke federaties. 
r, voorafgaande aan dat, 
:iezing voor de leden van  
it,  en, bij tmsschentijdnclie 
,ik nadat het besluit tot 

Kamer is afgekondigd, 
roepen om de besluiten te 
e brengen, welke door de  
ii  het Huishoudelijk Itegle- 

meester na, brengt rapport uit aan het Partijbestuur 
en geeft in het hoofdorgaan der Partij van hare be-
vinding kennis. bares het Congres legt zij een schrif-
telijk jaarrapport over. 

X. Van de Partijbladen. 

Art. 40. De Partij geeft een dagblad uit, genaamd 
,,Het Volk', dat haar hoofdorgaan is en alle door het 
Partijbestuur en verschillende commissies, die kradh  
tens  de Statuten of een Congresbesluit werkzaam zijn, 
ingezossidjen anededeelingen bevat. 

Het Congres benoemt telkens voor één jaar den per-
soon of de personen,  the  door de Partij niet de leiding 
van het blad wordt of worden belast, en die daarvoor 
aan ]de Partij verantwoordelijk is of zijn. 

Het beheer pan het blad wordt gevoerd door het 
Partijbestuur, dat deze taak geheel of gedeeltelijk aan  
cease  commissie kan orverdragen, met dien verstande 
echter, dat bet PaCtijbestuur verantwoordelijk blijft.  
Dezecoamnissie wordt benoemd door het Partijbestuur. 

Art. 41. Ook andere bladen kunnen door het Partij-
bestuur worden uitgegeven. Evenzeer kam dit geschie-
den door afdieelingen en feder-aties,  suits  onder goed-
keuring van het Partijbestuur. 

X1. Sotbepalingen, 

Gedmkddeen. 

der Partij bestaan uit: 
dingen, en de eonstributiën  

eon en  baten  uIt odder- 

ehreeid door den penning-
hert Partijbestuur. 

as contrôle, bestaadde uit 
federatie Amsterdam uit 
ene leden mogen geen lid 

i-ic jaren benoemd, ieder 
rooster af, en le niet ter-
rlijksnhe aanvulling der 
ien binnen vier weken na 

drie maanden de boek-
?,helden van den penning- 

Art. 42. De organisatie en ide werkwijze der Partij 
worden in bijzonderheden geregeld door een Huis-
houdelijk Reglement, dal door het Congres wordt 
vastgesteld.. 

Het huishoudelijk reglement der vereenriging mag geen 
bepalingen hervatten, strijdende inert deze startutew. 

Art. 43. In gevallen, waarin door de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement niet wordt voorzien, 
beslist het Partijbestuur. Het brengt de gebleken 
leemten de-lelijk ter kennis van de Partij en doet 
daaroantreqilt voorstellen aan liet eerstvolgend Congres. 

Art, 44. De Vereendging is opgericht voor den tijd 
van 29 jaren en elf maanden, te rekenen van den dag 
der oprichting, di Augustus 1894. 

Bij het verstrijken van dit tijdvak is de Vereenigijeg 
opnieuw voor gelijken tijdsduur aangegaan voor den 
tijd van 24 jaar.  

Ant.  45. Tot ontbinding der Vereesrigdirg kan alleen 
worden besloten5  wanneer op voorstel van minstens 
vijf af deetirugen, bij referendum minstens twee derden 
der stesnmeuide leden, te samen uitnisskenrde minstens 
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drie vijfde van het totaal -der leden. van. de Partij. Vóór,  den zeeden cl-er e 
kwa'taa1 clott het afdee 

zich voor het voorstel hebben verklaard. 
Bij ontbinding der Vereeniging wordt ten opziohte het Partijbestuur versta 

der bezittingen gehandeld overeenkomstig artikel 1701 tariaat der Partij en  
stedelijke federatie mede 

van het Burgerlijk Wetboek. 
Dit referendum wordt gehoficloeJ -twee maanden na het ledental.  

Het eerste, tweede en 
het inkomen van het 'voorstel. tevens van toepassing 

Art. 46. - Wijziging dezer Statuten kan., alleen ge- aanzien van de 0 ederati 

schieden door een Congres-. 
Op elke wijziging wordt de Koninklijke Goedkeuring Art. 4. Indien door 1 

aangevraagd. 
e'sner afdeeli-ng ballotagi 
den daarbij de volgende 

Op iedere huishoudelijk 
deeld wie zich als lid h 

- Mocht een der aanwezig 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT toelating van een derge 

- 

meld, clan beslist de vel 
plaats hebben. Wordt hb 
in do volgende huishoud 

Op den opecep voor des 
L Van de Afdeellngen. dat er ballotage zal piJ 

over wien ballotage zal p. 
Artikel 1. lice-ft  zich eens af deelin,g -der Partij ge- wordt gezoiedn. 

vornvd, dan wordt daarvan schriftelijk kennis gegeven 
aan het Partijbestuur. De-ze kennisgeving is vergezeld Art. 5. Het huishoudel 
van eens opgave der bestuursleden en van eens alpha- bevat de volgnn-de bepal 
betische lijst der leden -met vermelding hunner adressen, der leden en het afvoer( 

Een voorstel tot roycen 
Art. Z. Iedere afdeeling is verplicht binnen vier gekondiigd staan, Het be 

weken na hare oprichting haar huishoudelijk regle- bestuur van dit voorstel 
inent ter goedkeuring aan- het Partijbestuur toe to deling tijdig schriftelijk 
zenden. De huishoudelijke  verge- 

Art. 3. De afdeelingsbestsiren zijn gehouden het tot royement besluiten a 
1 

in te stellen. Zij moet das 
Partijbestuur alle gevraagde med-edeelingen, de  aid-ce- het tot royement voorgod  
ling  betreffende, te doen. Leden, die meer dan iwl 

Zij brengen telkeu  jars  in do maand  October  aan hebben, worden door het  het Partijbestuur een schriftelijk verslag uit over don ling  aange'maand. Heeft- t 
toestand on  -de wcrkzas,mtheden cl-er aideeling. na het ontvangen der  

-Het afdeelingsbe-stuur ziet toe, -dat van alle in-kom- betaald, cl-an  kan het doe eten en uit-gaven der -afdieeling nauwkeurig aaniteeke- lijst worden afgevoerd. H  
fling  gehouden wordt in de daarvoor door het Partij- schriftelijkschriftelijk kennis gegevex 
bestuur te verstrekken admiintstraticboeke-n; het houdelijke vergadering w  
brengt telkens in de maand  October  op -de daarvoor doeling gedaan welke led doos- het Partijbestuur te verstrekken formulieren een afgevo-erd.  
financieel verslag uit, - 

Het af-deelin-gsbeetuur 'draagt zorg, -dat do namen en 
De huishoudelijke verg, 

besluit van hot bestuur 
adressen er af cleelingsled-en op cl-s door het Pas'-tii- -d 
bestuur verstrekte kaarten worden in-geis-ohre'ven, De 
kaarten -der afgeschreven 1-eden word-en in -het begin 
van ieder kal-en-derkwartaal, die van d's wegens ver- 
huizing afgeschreven led-en onmiddellijk na de af- Art. 6. Het bestuur eer 
sohrij ving, volledig ingevuld aan het gewestelijk of staat uit minstens drie  
stedelijk federatiebestsiur opgezonden, 

- 
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der led-en van de Partij, 
en verklaard. 
iging wordt ten opzichte 
ereenkomstig artikel 1702 

ron-dna twee maanden na 

Statuten kan alleen ge- 

s Koninklijke -Goedkeuring 

Afrleeflngefl. 

je af deeling der Partij ge-
schriftelijk kennis gegeven 

kennisgeving is vergezeld 
ssleden en van eene alph-a-
rermelding hunner adressen. 

is verplicht binnen vier 
haar huishoudelijk regie-
het Partijbestuur toe te 

buren zijn gehouden het 
r mededeelingen, de aldee- 

Ln de maand  October  aan 
telijk verslag uit over den 
eden der af deeling. 
toe, dat van alle inkom-

ling  nauwkeurig aanjteske-
daarvoor door het Partij-
adminis-tratieboeken; het 
t  October  op de daarvoor 
erstrekken formulieren een 

eg-t zorg, dat de namen en 
ej op de door het Partij-
worden ingeschreven. De 
eden worden in het begin 
I, die van de wegens ver-
t onmiddellijk na de af-
d aan het gewestelijk of 
pgezonden, 

Vóór -den zesdm der eersjte maand van ieder kalender-
kwartaal deel het afdeelingsbestuur op de daar-los door 
het Partijbestuur verstrekte formulieren aan het escre-
tariaat der Partij en -dat van zijne gewestelijke of 
stedelijke federatie mededeeling omtrent den loop van 
het ledental. 

Hel eerste, tweede en derde lid van dit artikel r.5 
tevens van toepassing op de federatiebesturen ten 
aanzien van de federaties. 

Art. 4. Indien door het huishoudelijk reglement  
eerier  afdeeli-Lg ballotage wordt voorgeschreven, wor-
den daarbij de volgende bepalingen in acht genomen. 

Op iedere huishoudelijke vergadering wordt medege-
deeld wie zich als lid hebben aangemeld. 

Mocht een der aanwezige leden bezwaar hebben tegen 
toelating van een der-genen, die zich hebben anrige-
maid, dan beslist de vergadering of er ballotage zal 
plaats hebben. Wordt hiertoe besloten, dan heeft deze 
in de volgende huishoudelijke vergadering plaats. 

Op den oproep voor deze vergadering wordt vermeld, 
dat er ballotage zal plaats hebben, terwijl den-gene 
over wien ballotage zal  plants  hebben, daarvan bericht 
wordt gezonden. 

Art. i. liet huishoudelijk reglement eener afteeling 
bevat de volgende bepalingen omtrent het royement 
der leden en het afvoeren van de ledenlijst. 

Een voorstel tot royement moet op de agenda aan-
gekondigd staan. Het betreffende lid moet door het 
bestuur van dit voorstel en van den datum dar behan-
deling tijdig schriftelijk in kennis won-den gesteld. 

De huishoudelijke vergadering kan bij ieder voorstel 
tot royement besluiten  eerie  commissie van onderzoek 
in to stellen. Zij rn-oct daartoe overgaan, indien dit door 
het tot royement voorgedragen Lid wordt verlangd. 

Laden, die meer dan twee maanden oontributiesehuld 
hebben, worden door het bestuur schriftelijk tot beta-
ling aangemaand. Heeft het betreffende lid een maand 
na het ontvangen der aanmaning zijne schuld niet 
betaald, dan Iran het -door hei bestuur van de leden-
lijst woeden afgevoerd. Hiervan wordt den betrokkene 
schriftelijk kennis gegeven. Aan de eerstvolgende huis-
houdelijke vergadering wordt door het bestuur mede-
dueling  gedaan welke leden het van -de lijst heeft 
afgevoerd. 

De huishoudelijke vergadering heeft het recht het 
besluit van het beutunr to vernietigen. 

H, Van do Federaties. 

Art. 6. Het bestuur eener gewestelijke federatie be-
staat uit minstens -drie leden, waaronder- Voorzitter, 
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deorefaris en penningmeester, gekozen door de ge-
westelijke 'vergadering bij voorkeur uit die leden van 
een der addeelingen in het gewest, en verder uit twee 
of meer leden, gekozen door de gewestelijke vergadering 
uit de andere afdeelingen in het gewest, hij voorkeur 
uit elk der in het gewesit gelegen districtsfederadites één. 

Het bestuur roept minstens eemnaai 's jaars en wei 
in  October  eens gewestelijke vergadering bijeen. 

Het bestuur noodiigt het Partijbestuur uit zich op 
de gewestelijke verigiaderingen te doen vertegen-
woordigen. 

In deze vergadering wordt door secretaris en pen-
ningmeester, namens heil bestuur, een verslag uitge-
bracht, waarin een overzicht gegeven wordt van den 
toestand en de werkzaaimheden van die federatie in het 
aigeloopen jaar. 

Op deze vergadering word-en behandeld: 
a. de 'voorstellen en onderwerpen van bespreking 

door den Partijraad op de agenda dier gewestelijke 
federatie -gebracht; 

b, -de voorstellen van het gewestelijk bestuur en 
van de afdeelisigen betrekking hebbende op de pro-
paganda, de organisatie en de administratie  ran  de 
aldeelingen, die gemeentelijke federaties, die districts-
federaties en de gewestelijke federatie. 

De injeozestein der gewestelijke federatie bestaan uit: 
die door het Congres der Partij vastgestelde uitkeering 
van de afdracht der afdeelingen aan die Partijkas,  
eerie  door de gewestelijke vergadering vest te stellen 
bijdrage der aideeliu,gesr, vrijwillige  bijdragen en 
eventueel's baten van de door de gewestelijke federatie 
uitgegeven bladen. 

Art. 7. Indien de gewestelijke vergadering besluit 
tot aanstelling van een- bezoldulgld bestuurder, wordt 
deze op die jaarvergadering telkens voor een jaar in 
functie -gekozen. De wijze van caardidiaatstelluzeg en 
verkiezing Ivan den bezoldigden bestuurder wordt 7h 
hulsihoudelijk reglement der federatie geregeld. Hij 
draagt  den titel van propagalldilst. 

Hert bestuur der federatie pleegt na de candildaat-
stelling en voor die verkiezing overleg met het Plairtij-

beistuiir over die benoeming. 
Eet salaris van den propagandist woedt door de 

gewestelijke vergadering na overleg met heil Partij-
bestuur vastgesteld. 

De propagandist bekleedt geene nvenbetrek,kiugen 
of amibten, waaraan salaris verbonden is, zonder be-
komen verlof van zijn gewestelijk bestuur en het 
Partijbestuur. 

Bij niet-herkiezing heeft de propagandist recht op 
eens ui keerheg uit de Partijkas gelijkstaande met 
een tiende 'van zijn laatstgenoten jaarwedde voor elk  

dieisstij aar of gedeelte  
maxhnuin  vain  -de helft 

Dit rookt Ivervalt,  lit  
gebleken tekoirtkeeninger 
gewestelijke vergadering 
wordt, of indien hij zie] 
baar stelt. 

Over geschillen osutrer 
paalde in het vorige lid 
beslist. 

Art. 8. Eet bestuur 
deel uitmaakt van eene 
uit minstens drie leden  
tarts  en penningmeester, 

gekozen bij voorkeur 
afideeling. 
Telt het bestuur meer 

voorzitter, secretaris en 

bestuur. De overige  Jude  
der andere afdeelingen. 

Art. 9. Eet bestuur ee 

gekozen door de feider: 

der afileetlingea. 

Het bestaat uit -een voi 

Penningmeester, in  limo  
cia,gsiij k,slch bestuur  roan  

Eet federaitjehestuur -he 
vergadering en van de  

Toil  ide taak der stedel 
a. heit voeren ivan de  
It  de lvaeitlstelJing van 

leden; 
c. 'de vaststelling -van 

klas aan de afdeelingen, 
Vrouavenlelub -en aan  Idle  

di. de voorbereiding, ci 
van de verkiezingen voo 

vinojalle Staten en den Ci 
e. de benoeming  vain  

woordigers) en een Pb 
diner in den Partijraad; 

I. de sameniwerking  ii  
ifrouavenpropagandaclub; 

g. cle  samenwerking mi 

vordering van de arbeid 
h. die samenwerking 

bevordering van -die j-eug 
L eventueel het mitgevl 

orgaan, 
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r, gekozen door de ge 
iorbeur uit de leden van 
ejwest, en verder uit twee 

.e gewestelijke vergadering 
het gewest, bij voorkeur 

,gen dtstrictsfederatie5 één. 
s eenmaal 'S jaars en wei 

vergadering bijeen. 
Partijbestuur uit zich op 
en te doen vertagen- 

t door secretaris en Pen-
„stuur, een verslag uitge-
t gegeven wordt  vein  den  
lien  van de federatie in het 

en behanideld: 
erwerPsn van bespreking 
agenda der gewestelijke 

st geweeitelijl-r bestuur en 
ing hebbende op de pro 

de administratie  'ran  de 
e federaties, de  districts,  
e federatie. 
ijke federatie bestaan uit: 
tij vestgie,stelide utkeering 
hagen aan de Partijkas, 
ergadiering va-Si t  te stellen 
vrijwillige bijdragen en 
r die gewestelijke federatie 

telijke vergadering besluit 
szoldigd bestuurder, wordt 
telkens voor een jaar in 

van earnidiclJaat:stellinig en 
,.den bstuurder wordt bij 

federatie geregeld. Hij 
gaildiet. 

pleegt na de candidaat-
rig overleg met het Partij- 

pagaddist wordt door de 
a overleg met bet Partij- 

I geene nevenbetrekkingen 
verbonden is, zonder be-

swestelijk bestuur en het 

de propagandist recht op 
aitij ka gelijkstaande met 
enoten jaarwedde voor elk  

dienstjaar of gedeelte van een dienstjaar tot een 
ruaxiimuin van de helft daarvan. 

Dit recht vervalt, indien de propagacnidiist wegens 
gebleken tekortkomingen door  eerie  uitspraak van de 
gewestelijke vergadering van zijne functie ontheven 
wordt, of indien hij zich daarvoor niet meer beschik-
baar stelt. 

Over geschillen omtrent de toepassing yin het he-
paalde des het vorige lid wordt door het Partijbestuur 
beslist. 

Act. 8. Het bestuur eener dtisdi-iotefederaiie, welke 
deel uitmaakt van  eerie  gewestelijke federatie, bestaat 
uit minstens drie leden, waaronder voorzitter, secre-
taris en penningmeester, door die fedjeratievergadcring 
gekozen bij voorkeur uit de leden van eenzelfde 
af  dealing  . 
Telt het bestuur meer dan drie leden, dan vormen 

voorzitter, secretaris en penningmeester bet dagelijkseb 
bestuur. De overige leden worden gekozen uit de laden 
der andere afdeelingen. 

Art. 9. Het bestuur eener stedelijke federatie wordt 
gekozen door de federatievergadarig uit de leden 
der atdeelingen. 

Het bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester, in functie gekozen, die tezamen het 
dagelijkech bestuur vormen, en twee of meer leden. 

Het federatiebeistuur heeft de leiding van de federatie-
vergadering en van de algemeene lcdenvergaderig. 

Tot de taak der stedelijke federatie behoor-t: 
a. het voeren van de algemeene propaganda; 
b. de vaststelling van de contributie der afdeelthlgs-

leden; 
c. de vaststelling van de uillikeerinig uit de federatie-

kas aan  dc  afdeelingen, aan de Sociaaldemocratische 
liroiewenclub en aan de districtsbesturen; 

d. de voorbereiding, de organisatie en de leiding 
van de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Pro-
vinciale Staten en den Gemeenteraad; 

e. de benociwlug van een, eventueel twee ver-tegen-
wooréjiger(s) en een plaathtvervangeud vertcgenwoor-
tijger in den Partijraad; 

L de samenwerking 51)iet Ldie, Soeiaaddeinocra.tisohe 
Yrouwenproipaganictaclub; 

g. dc  aanieniweeking met andere organisaties ter be-
vordering van de arbeidersonitwtkkeling; 

h. de samenwerking niet andere organisaties ter 
bevordering van de jeugdontwikkeling; 

t. eventueel het uitgeven van bet plaatselijk Partij-
orgaan. 
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Art, 10. De afdeelingen die deel uitmaken van gene - 

stedelijke federatie, worden gevormd door de leden, hovelingen inzenden bij 
die in één of meer aangrenzende steindijistricten waarvan geacht wordt, i 

wonen, in aanmerking komen. 
De grenzen der afdeelingen worden vastgesteld door 

die fecLeratieivergadoring. Art. 14. De vergadering 
Stijgt het aantal leden van ome aldeeling, die meer in het vierde lid van a. 

dan één stenzclistriot omvat, hoven de th-iehoivderd, dan aantal oandidaten vast, 
zorgt het federatiebesituur, dat binnen zes maanden zal worden gesteld, en 1 
tot splitsing wordt overgegaan; deze splitsing ge- gelijkluidende lijsten zu 
schicht niet, wanneer een der afdaelingen, die er door 
in het leven wordt geroepen, minder dan vijftig loden Art. 15. De carsdidaats 
zou tellen, voor volgens besluit van 

In bijzondere gevallen kan met toestiemsaing van lijsten worden ingediend, 
het Partijbestuur van het bepaalde in het vooraf- waaraan alle afdeeling 
gaande lid worden afgeweken, gelegen deelnemen. 

lIet bestuur der aldeeling is belast met de inning Strekken deze kieskrb 
van de contributie en van die bijdragen, die krachtens gewestelijke of stedelijke 
besluit van hot Congres, van het Partijbestuur of Partijraad het I ederatiel 
van de federatie worden geheven. vaststelt. 

De inkomsten der af deeling worden gevormd door de 
uitkeering, welke deze van cie federatie geniet; het Art. 16. De Partijraad 
bestuur draagt alle andere ontvangen gelden, op de eene voordracht op van 
wijze als in het huishoudelijk reglsnent der federaitie naar voorkeur in volgor 
is geregeld, af aan liet federatiehestuur. dracht niet meer namen 

ter uitvoering van het 
Art. 11. Het heistuur der federatie is belast met het gesteld. 

toezicht op de werkzaamheden der afcleeirigen en Art. 17. Het Partijbeste  haar besturen. Het is bevoegd het bestuur eener af dee- door den Partijraad gesti  hug  of een of eiser bestuurders in geval van nalatig- bedoeld in art.  ii  tweede bald  in hel financieel beheer te schorsen. Indien het dracht af de andidaten c, federaliebcstuur tot schorsing overgaat, roept het doende  verklaring aflegg biezen vier weken eene huishoudelijke  vergadering der V9oe' den tienden Janus  afdeeting bijeen, welke zich over de schorsing uit- periodieke verkiezing voo. spreekt en over het al of niet aanblijven van het wordt gehouden, en uiten  geschorste afdeelingsbestuur of de geschorste afdee- raadsvergadering, bij € lisigebestuurders beslIst, binding, geeft bet Part 
Partijraad genomen bes 

Art, 12. Het huishoudelijk reglement eenier stedehj he drachten kennis aan de 
federatie bevat dr algemeene voorschriften omtrent stedelijke federaties, terwi 
de inrichting, de huishouding en de werkwijze der lijk door publicatie in 
afdeelingen. Partij ter kennis van de 

In de volgende artikels 
met datums de termijne 

ifi, Van do CandidaatsteUing  seer  de Tweede E(amer bij periodieke-, met aanta 
kriezisig na Komeroiztbini 

Art. 13. De caasididnatstelling voor de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer geschiedt in eiken Art. 18. De leden der al 
kieskring door de leden der afdeelingen, welke deel (uiterlijk acht dagen ni 
uitmaken van die gewestelijke of stedelijke federatie, in de gelegenheid hij hu 
in dien kieskring gevestigd, lijk voorstellen in te di 

Daartoe kunnen de afdeelingen in de maand groslijst voor de candid; 
October  voorafgaande aan een verkiezingsjaar, aan- , 

Elk voorstel moet verg 
hjko verklaring van den 
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a deel uitmaken van gene 

gevormd door de leden, bevelingen inzenden bij het P.B. van partijgeinooten, 
uigrenzende steanctistricten waarvan geacht wordt, dat zij voor een oandiclatuur 

in aanmerking komen. 
a worden vastgesteld door 

Art. 14. De vergadering van den Partijraad, bedoeld 
a ome afdeeling, die sneer in het vierde lid van art. 37 der Statuten, stelt het 
beven de driehonderd, dan aantal candidaten vast, dat in elk der kierkringen 
dat binnen zes maanden zal worden gesteld, en bepaalt in welke kieskringen 
gaan; deze splitsing ge- gelijkluidende lijsten zullen worden ingediend. 
'r aicleeliugen, 'clie er door 

minder dan vijftig leden Art. 15. De candidaatstelliug in kieskringen, waar- 
voor volgens besluit van den Partijraad gelijkluidende 

en met toestemming van lijsten worden ingediend, geschiedt bij eens stemming, 
bepaalde in het vooraf- waaraan alle afdeellugen binnen deze kieskringen 

en. gelegen deelnemen. 
ie belast met de inning Strekken deze kieskringen zich over verschillende 

Je bijdragen, diie krachtens gewestelijke of stedelijke federaties uit, dan wijst de 
van het Partijbestuur of Partijraad het 1 ederat.iebstuur aan, dat den uitslag 
hoven, vaststelt. 

woeden gerommel door de 
cie federatie geniet; het Art. 16. De Partijraad maakt voor eiken kieskring 
ontvangen gelden, op de eene voordracht op van candidaten voor de groslijst, 

jk reglement der federatie naar voorkeur in volgorde gerangschikt, welke voor- 
ratiebestuur. dracht niet meer namen omvat clan het aantal, dat 

ter uitvoering van het bepaalde in art. 14 is vast- 

lederatie is belast met het gesteld. 
aheden der afdeeltngsn en Art. 17. Het Partijbestuur vraagt onverwijld aan de 
;d het bestuur eener al dee- door den Partijraad gestelde candidaten de verklaring 
vlees in geval van nalatig- 

te Indien hot er schorsen. 
bedoeld in art. 15 tweede lid. Het voert van de voor- 

overgaat, roept het sing 
drach.t al de candidaten, welke geene of eens onvol- 

soudelijke vergadering der doende verklaring afleggen. 
Vóór den tienden Januari van het jaar waarin eene 

.1 over de schorsing uit- 
het periodieke verkiezing voor de leden der Tweede Kamer 

niet aanblijven van 
de al dee- of geschorste wordt gehouden, en uiterlijk twee dagen na de Partij- 

raadsvergadering. bij eens verkiezing na Kameront- 
binding, geeft het Partijbestuur van de door den 
Partijraad genomen besluiten en ingediende voor- 

reglement eener stedelijke drachten kennis  can  de besturen der gewestelijke en 
ne voorschriften omtrent stedelijke federaties, terwijl het ze zoo spoedig moge- 
ing en de werkwijze der lijk door publicatie in de dag- en weekbladen der 

Partij ter kennis van de leden brengt. 
In de volgende artikelen van dit Hoofdktnk worden 

met datums de termijnen aangegeven, welke gelden 
ag voor de Tweede Kansr bij periodieke-, met aantallen dagen die, welles bij ver- 

kiteging na Komeronibiniding gelden.  
ling voor de verkiezing 
Kamer geschiedt in eiken Art. 11. De leden der nfdeelingen zijn tot 25 Januari 
er aïd.eelingen, welke deel (uiterlijk acht dagen na de Partijraadsvergadering)  
Ice of stedelijke federatie, in de gelegenheid bij hun afdeelingsbeetuur schrifte- 

lijk voorstellen in te dienen ter aanvulling van de 
leeuingen in de maand groslijst voor de cauclidaatstelling in den kieskring. 

een verkiezingsjaar, aan- Elk voorstel moet vergezeld gaan van een schrifte- 
lijke verklaring van den cgndidaad, dat hij (zij) de 



eaxidnatsitelilinig aangaardt, en, bij verkiezing voor Art. 22. Het afdieeliugs 
de definitieve lijst, bewilligen aal in  idle  plaats hein stembrieven onverwijld i 
(haar) op die lijst 'door den uitslag dor stemthiing leden der afdeeliug. Elk 
aangewezen. den oproep tot eeno knie 

Het bestuur eenjeir afdeelthlg, dat één of meer voor- in de stemming zal plas 
stellen tot aanvulling van ide igroslijst heeft ontvangen, De huishoudelijke vei 
belegt vóór 15 Februari diasiseiren den tienden en den  lien  Maart (uitierlizli 
dien veertienden dag ira de Partij raaijivergadiering) na de vergadering van 
eens hui'shondelijke vergadering, waarin de voorstel- De oproep tot de huid  
Len  tot aanvulling van, iiie groslijst behandeld worden. meldt het uur van •  aan' 

Over deze voorstellen wordt hij meerderheid van litig, dat de stembrieven 
stemmen beslist, het woord ,,verleeeizrng"  

lie  een voorstel tot aanvulling van de groslijst  aan- bij den secretaris kumier 
genomen, dan geeft het afdeelingisibestnnr daarvan twee uren vóór dien vaIl 
onverwijld kennis aan zijn federatijeheatuur. Deze ken- zij op ide vergadering 
niisgeving gaat vergezeld van de verklaring bedoeld worden overhandigd tot 
in art.  ii,  tweede lid, aanvang der -vergadering 

van de wijze:, waarop gel 
Art. 19 Het feidieratiebesltnur vergadert uiterlijk waarden, waaraan eens 

20 Februari (den zestieniden dag na ide Partijraadi- doen om geldig te zijn. 
vergadering) ter vaststelling van de groslijst. Het 
onderzoekt de verklaringen 'van de candidaten en over-  Ant. 23. Heeft tel ii  
tuigt ziah of deze voldoen aan de vereiischten in het voorzitter de g'elegenhi 
tweeds lid van artikel 18 gesteld. sitembrieven gesloten  vex  

Oordeelt het federatiebeishuur, dat een voorstel tot vulde biljetten ijpgehaat 
aanvulling van de groslijst niet aan de voorwaarden stuur gesteild. Dit sluit 
voldoet, of den naam bevat van een cazididaat,  the  ingeleverde, als de bij 
niet verkiesbaar is, dan doelt het daarvan oniverwlj lii jiCtten, na telling, in ei 
eens met redenen omkleeide mededlee]nig toekomen aan waarop liet aantal idej 
het Partijbestuur cii liet bestuur der adidleeling. vermeld. Voorzitter en 

veriniel,dlin
Art. gaig 

De i 
20. Het Partijbestuur neemt uiterlijk 24 Februari geiwdein 

ieti5eitk  
(binnen drie dagen)  eerie  beslissing over  the  voorsitel- tlederatiehestuvir of sitd 
len  toil  aanvulling van de groslijst, welker geldigheid aan den federatie.ieeerietl 
betwist wordt, en geeft van zijne beislisisnug kennis aan 
het federatie- en 'het iafdeeuinjgisbestuur. Art. 24, Uiterlijk dien 

Art. 21. Het bestuur der federatie zendt vóór dag uw de Partij raadsi 
federaieibeisliiur ite1' gas 4 Maart (uiterlijk den idrie-en-twintigsten dag na de stemiming 'voor ire c, Partij raadsverigaidierunig) aan idle afdleei-imjgsibesturen bestuur  opent de palkke voor elk lid der afdieeling een ieteinibrief, waarop biljetten, dat ieder pak tevens de groisdijisit is afgedrukt,  buitenzijde vermi De groislijist bevat de voondniacikt, door den Partij- Partijleden, in den k 

raad tejgedlienici :en daaronder de namen  idler czihdi- kringen woonachtig, hebdalen, waarmede, de groislijsit door de afdieelinigen ie bij te wonen. aangeivuljdl. De 'volgorde van die namen der door de 
afiieelingen toegevoegde namen wordt door loting 
vastgesteld. Deze loting geschiedt door het federatie- Art. 25. Het Federatie 
bestuur, met die leiding der verkiezingen belast, biljetten bijeen. Al 

Partijleden, in den kieskring of groep van kieskrin- eerste plaats op de dief in 
gen woonachtig, hebben iheit recht bij deze loting toe wordt van ieder ge 
tegenwoordig te zijn. naam van deur boivenstex 

De stembrief bevat zooveel genummerde plaatsen  the  aldus voor denze]id 
als de groslijst namen van canididaten telt, afzonderlijke stapels gier 



en, bij verkiezing voor 
en zal in die plaats hein 
ten uitslag der stemming 

cig, dat één of meer voor-
e gioislij  sit  heeft onitivasigen, 
:tnsschen den tienden en 
de Partij rakth'ergaelering) 
irislig, waarin de voorstel-
groslijst behandeld worden. 
iridt bij meerderheid van 

ilinig van de groslijst nare-
efdeelinigsibesbuur daarvan 
federatebestuur. Deze ken-
an  de verklaring bedoeld 
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Art. 22. Het afdieelingsbestuur diaagt zorg, dat de 
stembrieven onverwijld worden doorgezonden aan de 
leden der af  dueling.  Elke stembrief is vergezeld van 
dien oproep tot ernie huishoudelijke vergadering, waar-
in de  stunning  zal  plants  hebben. 

De huishoudelijke vergadering wstdt gehouden vóór 
den 15en Maart (uiterlijk den acht-en-twintigsten dag 
na de vergadering van den Partijraad). 

De oproep tot de huishoudelijke vergadering ver-
meldt het uur van aanvang; het bevat de snededee-
li&icg, dat de sitesubitevesi in gesloten couvert, waarop 
het woord, ,,verkiezing" en den naam van den afzender, 
bij iclen secretaris kiunien worden ingeleverd tot uiterlijk 
twee uren vóór iden aanvang der vergadering en dat 
zij op de vergadering aan den voorzitter kunnen 
worden overhandigd tot uiterlijk een half uur na den 
aanvang ider vergadering; het bevat eene uiteenzetting 
van de wijze, waarop gestes-Ad wordt en van die voor-
waarden, waaraan eenle uitgebrachte  stein  moet vol-
doen om geldig te zijn. 

Act. 23. Heeft ter huishoudelijke vergadering de 
voorzitter die gelegenheid tot hei inleveren van 
Cteenbrieven gestoten verklaard,  dare  worden de vage-
vulde biljetten opgehaald en in handen van het be-
stuur gesteld. Dit sluit zoowei de in de vergadering 
ingeleverde, als iele bij dien secretaris ingekomen bil-
jetten, na telling, in een enveloppe of een pakket, 
waarop bet aantel der ingesloten biljetten wordt 
verceissici Voorzitter en secretaris oniderteekenen deze 
vermelding. De secretaris zendt uiterlijk den 'vol-
genden dag het pakket aangeteekerect aan het 
Federatiebestuur of stelt het onverwijld persoonlijk 
aan den fedieretieeecretaris ter hand. 

Art. 24. Uiterlijk den 20sben Idaart (op den dertigeten 
ding zin de Partij raadsvergadering) vergadert het 
federatiebeetnn.r ter ivaststeUing ven den uitslag der 
steunning voor de candidatenlijst. Het Federatie-
bestuur opent de pakketten en vergelijkt het aantal 
biljetten, dat ieder pak bevat, met het aantal op de 
buitenzijde vernield. 

Partijleden, in den kieskring of groep ivan kies-
kringen woonachtig, hebben bet recht de vergadering 
hij te wonen. 

Art. 25. act Federatiebestunr voegt alle ingekomen 
biljetten bijeen. Allereerst wordt vastgesteld wie de 
eerste plaats op die definitieve lijst zal innemen. Daar-
toe wordt 'van ieder geldig stembiljet opgenomen de 
naam van den bovensten candullaail. Van de biljetten, 
die aldus voor denzelidsin onnidiklaat gelden, worden 
afzonderlijke stapels gevormd, 

duur vergadert uiterlijk 
a  dad  na de Partijsiaads-
eg van cie groslijst. Het 
van de eanclidaten en over-
a-an  de vereischten in he;t. 
gesteld, 
'uur, dat een voorstel tol 

niet aan de voorwaarden 
st van een casildjidaat, die 
ei het daarvan onverwijld 
naediedeelhig toekomen aan 
bestuur der afdeeling. 

neemt uiterlijk 24 Februari 
eelissinig over die voorstel-
groslijst, welker geldigheid 
zijne beslissing kennis aan 

eliazgsbestuur. 

der federatie zendt vóór 
e-en-twintigsten dag na de  
an  cle afdeeilngsbesturen 
Lg een stembrief, waadop 
[rukt. 
ordraclht, door den Partij-
der de namen der oalndi-
jet door de afdeeinigen is  
an  de namen der door de 
namen wordt door loting 
nohiedt door het federatie-
r verkiezingen belai 
igg of groep van kieskrin-
het recht bij deze loting  

eel  genummerde plaatsen 
i carjldidaten telt. 
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Do eandidaat, doe aldus de volstrekte meerderheid der Art. 25g. In afwijkia 
artikelen bepaalde, wordt uitgebrachte geldige stemmen verkrijgt, wordt als 

eerste can'thdnat op de definitieve lijst gebracht, tieve lijst gebracht, indie 
waarop zijn naam voor 

Art. 25a. Geldig is een stem alleen, als de door het van het aantal geldige a 
afdeelingabestuur verstrekte stembrief op een opeen- ken plaats wordt dan - 
volgend aantal plaateen, te beginnen met de eerste vulci door hernieuwde ov 
plaats, is ingevuld met een of sneer namen van de art. 25d, met dien verst 
groslijst, op iedere ingevulde plaats ccii; elke naam eerst voor de betrokken 
mag slechts eenmaal genoemd worden. geacht wordt met op de 

De ongeldige stembiljetten worden door het Federatie- 
bestuiis' definitief ter zijde gelegd. Art. 26. Van den mis 

Art. 25b. Heeft door toepassing van art. 25 geen 
Federatiebestuur kennis 
redactie van het Partij- 

canelidaat de volstrekte meerderheid verkregen, dan 
vallen, wat de vervulling van de eerste de plaats op 

en aan de easréttatean de 
Het Federatiebeatuur 

lijst betreft, alle eaesdidatn af, met uitzondering van verklaring genoemd in ai 
de twee candidaiten, die volgens art. 25 de grootste In-geval een dec canif Fl 
aantallen stemmen hebben verkregen, verklaring af te leggen, 

Elk der biljetten, welke de stapels der afvallende Federatiebestuur bepaald 
candi-daten vormen, geldt  thane  als  eon  stem voor dien- dit bestuur, na bekomen 
genen der beide niet afgevallen candidaten, die daarop bestuur, de eandidatenlils 
het hoogst-s is geplaatst of daarop alleen voorkomt. toepasisong van de artike 
Biljetten, waarop geen van beide candidaten voorkomen, van den volgens Uit 5 
worden, wat de vervulling van de eerste plaats op de geacht wordt niet op de 
lijst betreft, ter zijde gelegd. 

Diegene der beide niet-afgevallen eandidaten, the  Art. 27. Het Federatie 
aldus in totaal het grootste aantal stemmen verwerft, leden, belast met de zorg 
wordt  ale  eerste candidaat op de definitieve lijst ge- indiening van de candsijUe 
bracht. Bij gelijk aantal stemmen beslist bet lot, Kieswet. 

Art, 25e. Hebben meer dan twee candidaden de 
grootste aantallen stemmen, in het eerste lid van Art. 28, De eandtdaatsl 
art, lob bedoeld, verkregen, dan beslist hot let, welke leden van de Provinciale 

en met inachtneming  vas  casidijdaat afvalt. vervat in de artikelen 13 
Art. 25d. Is aldus de eerste plaats op de lijst defini- ment voor het stellen i 

ti eI bezet, dan voegt het Federatiebestuur wederom alle maatsehap, der Tweede  ii  
gelddge biljetten bijeen en gaat het voor de definitieve In de dsstr,i,ctsfederati 
bezetting van de tweede elaats tot overeenkomstige  eens gewestelijke federati 
toepassing van de artikelen 25-25e over, met dien ver-  ling door de leden der 
stands, dat ieder biljet thans allereerst geldt voor kieskring gevestigd. 
den hoogsten daarop geplaatsten canjthdnat, met weg- 1jm in een deel van 
lating van den naam van den candidaat, die reeds verplichting tot het mon 
een definitieve plaats op de lijst heeft verkregen. iie verleend, geschiedt -do 

Art. 25e. Is aldus do tweede plaats op de lijst 
kieskring door de leden 
kieskring gelegen; iath€ 

definitief bezet, dan wordt voor -de definitieve bezet- -niet in districts-federatie 
tang één voor één van de overige plaatsen, art, 25d van alle addeolingen in 
zoo vaak op overeenkomstige wijze toegepast, tot alle kringen. 
op de lijst te bezetten plaatsen definitief bezet zijn. De taak en bevoegd-hei 

Art, 251, Biljetten, waarop uitsluitend namen voor- bij do voorbereid.ing van 
komen van candidaten, di reeds een definitieve plaats  - nit  e g 

d
oefend 

op de lijst verkregen, worden definitief at uitgeput estelike lede 
'gewestelijk beet ter zijde gelegd, v liet 
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Art. 25g. In afwijking van het in bovenstaand„  
artikelen bepaalde, wordt geen candidaat op de defini-
tieve lijst gebracht, indien het aantal geldige biljetten. 
waarop zijn naam voorkomt, niet minstens 20 pCi 
van het aantal geidige atemneess bedraagt. De betrok-
ken plaats wordt dan - zoo mogelijk - opnieuw ver -
vuld door hernieuwde overeenkomstige toepassing yes 
art. 25d, met dien verstande, dat de naam van des' 
eerst voor de betrokken plaats aangewezen casididaa 
geacht wordt niet op de biljetten voor te komen. 

Art. 26. Van den uitslag der stemming geeft hef 
Federatioljestuur kennis aan het Partijbestuur, de 
redactie van het Partij- en van het gewestelijk orgaan, 
en aan de candidaten der groslijst. 

Het Federatiebesitum' vraagt van de can:didaten de 
verklaring genoemd in art.  ii  van de Kieswet. 

Ingeval een der candidaten niet bereid is bedoelde 
verklaring af te leggen, of niet binnen den doos' het 
Fed,eraiiebestuur bepaalden termijn gegeven heeft, kan 
dit bestuur, na bekomen machtiging van het Partij-
bestuur, de candidatenlijst aanvullen door voortgezette 
toepassing van de artikelen 25-2Ig, waarbij de naam 
van den volgens dit artikel uitvallende eanididaat 
geacht wordt niet op de biljetten voor te komen. 

Art. 27. Het Federatiebeetuur benoemt 88n of meer 
leden, belast met de zorg voor het gereedmaken en de 
indiening van de candediatenhij st, bedoeld in art. 50 der 
Kieswet. 

Art, 28. De canididaatetelliaig voor de verkiezing der 
leden van de Provinciale Staten geschiedt op de wijze 
en ned inachtneming van de voorschriften en regelen, 
vervat in de artikelen 13 tot en met 27 van dit regle-
ment voor het stellen van candidaten voor het lid-
snaatieohap der Tweede Kamer. 

In de districtsfederaties., welke deel uitmaken van 
eene gewestelijke federatie, geschiedt de caeedidaats tel-
ling door de leden der afdeeiingen, in den Staten-
kieskring gevestigd, 

laaiden in een deel van het gewest ontheffing van de 
verplichting tot het vormen van eens districtsfederatie 
Is verleend, geschiedt de candidaatstelhng voor eiken 
kieskring door de leden der afdeelisigen, binnen den 
kieskring gelegen; indien de gewestelijke federatie 
niet in districtfederaties is gesplitst, door de leden 
van alle addeelingen in het gewest voor alle kies-
kringen. 

De taak en bevoegdheid, welke de Partijraad heeft 
bij de voorbereiding van de Kamerverkiezingen wordt 
uitgeoefend: 

in de gewestelijke federaties door eens vergadering 
ven het gewestelijk bestuur met de clistriotsbesturen; 

volstrekte meedderfheid der 
men verkrijgt, wordt als 
initieve lijst gebracht.  

tern  alleen, als de door het 
e stembrief op een opeen-
te beginnen met de eerste 
n of naeer namen van de 
Lde plaats een; elke naam 
ned worden. 
a worden door het Federatie-
gelegd. 

nepassing van art. 25 geen 
neerderheid verkregen, dan 
van de eerste plaats op de 
n af, met uitzondering van 
volgens art. 25 de grootste 
verkregen. 
de stapels der afvallende 

sans als  eon  stem voor dien-
dien candidaten, die daarop 
2 daarop alleen voorkomt. 
beide candidaten voorkomen, 
van de eerste plaats op de 
;d. 
-afgevallen candidaten, die 
e aantal stemmen verwerft, 

op de definitieve lijst ge-
temmen beslist het lot, 

dan twee candidaten  dc  
en, in het eerste lid van 

dan beslist hot lot, welke 

te plaats op de lijst defini-
deratiebesduur wederom alle 
s'aat het voor de definitieve 
elaats tot overeenkomstige 
i 25-25e over, met dien ver-
haas allereerst geldt voor 
atsten canjdidaat, met weg-
„ den candidaat, die reeds 

lijst heeft verkregen. 

tweede plaats op de lijst 
voor de definitieve bezet- 
overige plaatsen, art.  ltd  

ge wijze toegepast, tot alle 
iatsen definitief bezet zijn. 

op uitsluitend namen voor-
reeds een definitieve plaats 
den definitief als uitgeput 
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indien het gewest niet in thsitrietsfeclbi-artjes is e- Ijet gwestelijk bestuur 
splitst, door de gewestelijke vergadering;  voor iedere groep de plas 

in de stedelijke federaties, welke een Kaenerkjus- gen ter behandeling v— 
kring omvatten, door de federatieverigadering of door den gehouden en liet best 
een federatieraad, bestaande uit het federatiebestu-u-r de afdeelingen der groep 
en de voorzitters der afdeeli gen., al naar in het regie- djisitréts f edjeraItises, dat d  
meat  der federatie is bepaald, en leidt. 

Pot deze vergadering worden de partij genooten-leden Het aantal stemmen, 
der Provinciale Staten uitgenoodigd, voorzoover zij op afdeelingea en de groe 
de lijisrten der vergaderende federaties gekozen zijn, wordt berekend op de Wi: 

De taak en de bevoegdheid, welke het Partijbestuur van dit reglement. 
heeft bij de voorbereiding der Kamerverkiezingen, Voor de behandeling 
wordt uitgeoefend in de gewestelijke led'eraties door heden en van -de voorstel 
het gewestelijk bestuur, in de in het vierde lid bedoelde 30 der Statuten worden 
stedelijke federaties door liet fecleratriebestuur, maken van eene stedeli;iu 

In de gewestelijke federaties wordt de taak en de duiztenci leden telt, aange 
bevoegdheid, hij de voorbereiding van de Kamerver- Is de stedelijke f ede; 
kiesingen toegekend aan het gewestelijk bestuur, uit- federaties, dan worden 
geoefend door de besturen der  districts-  en stedelijke districtsfederatie vormen, 
federaties, welke het gewest omvat; ik de andere De vergaderingen ter bE 
stedelijke federaties door liet federatiebeefuur.  Congresvoorstellen en SI 

Art. 29. Dc  candidaatstelliig en de verkiezing voor 
afgivaardigden en die, wa 
slag uitbrengt, worden b 

de leden van den Gemeenteraad wordt, voorroover eerste geval door het fe( 
noothg en mogelijk, op de wijze en met inachtneming geval door het thisitrictsthc 
van- -de regelen in dit reglement voor de oandidaat 
stelling en -de verkiezing van de leden der Ttneede Art. 32. Voorstellen Ier 
Kamer gesteld, -geregeld in het huishoudelijk regie- kunnen ingediend wordi  
meat der afdeling, of, indien de af deeling deel uit- Partijbestuur, de Kamerf 
maakt van eene stedelijke of gemeentelijke federatie, Sooiaaldenocrartrsrlie Gen 
in het h-utsihorudeiijke reglement dier federatie. lied-er verspreid lid, beef 

zijner keuze een voovsr 
V. Van het Congres, Congres in te dienen, t 

stellen mondeling ter 

Art. 30. Het Congres wordt gec'ormjd door de afge- 
lichten. 

vaardigden, de leden van het Partijbestuur en die Art. 33. Alle voorsitelle 
Personen, genoemd in art. dl der Statuten -en art, 39 vóór het Congres sChriif 
van het Hinsihoudelijik Reglement, het Partijseoretariaat. iZ 

Art. 31. De afdeeli-ngen kunnen door liet partij.  
vóór bet Congres in die 
bliceerd. bestuur na overleg met het bestuur der federatie, Amendementen op deze 

waarvan zij deel uitmaken, tot eene nfdeeingsgroep in ar-I. 32 van dit Regles 
worden vereenuigd, welke groep dan voer de behandie- dient, uiterlijk vier wek  
ling van Coagresiaangelcigenjhiedjen als één addicelinig het Congres kunnen dooi 
wordt aangemerkt, dementen worden anigeds 

De Co-ngrosiverga(leringen, van een groep -aufcieeii-ugem,  ale alle amendementen 
die deel uitmaken van cciie gewestelijke federatie, afteelingen worden -oud 
kunnen zijn vergaderingen van die leden of veegade- ie kunnen worden geno; 
ringen van de afgevaardigden der afdeelingen, amendement in behandel 

Indien de tot een groep hebooreude afdeelingen niet - voorzitter aan den coors tot overeenstemming kunnen komen omtrent de 
samenstelling dezer vergaderingen, beslist hot ge- Art. 34. Door -het Pa 
westelijk bestuur, de aldeelingen gehoord, diende voorstellen niet 
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districisfederartes is 5e-
vergadering; 

es, welke een Kasnerkies-
dieratiewergadering of door 

Ie uit het fedaratiebeistuur 
ingesi, al naar in het regie-
alA. 
den de partijgenootenlieden 
enoodtgd, voorzoover zij op 
fecleratiies gekozen zijn,  

Id,  welke. het Partijbestuur 
ig dier Kamerverkiezingen, 
gewestelijke feierat,iejs door 
de in het vierde led bedoelde 
ei federaitiebestuur,  
ties  wordt de taak en die 
reiding van de Kamerver-
at gewestelijk bestuur, uit-
der diiti'iets- en stedelijke 
eet omvat; in de andere 
ei federatiebestuur, 

lOng en die verkiezing voor 
ateraad wordt, voorzoover 
wijze en  suet  lnaohtneminig  
lenient  voor de candl.idiaah 
van de leden der Tweede 
a het huishoudelijk regie-
den die afdeeling deel uit 
of gemeentelijke federatie, 

cent dier federatie. 

A Congrea 

di gedvorasid door de  alga-
a  hat  Piantijbesinur en de 
2.8 der Statuten en art. 69  
emend,  

kunisjen door liet Partij-
iei bestuur der federatie, 

tot acne nfdieeiinjgsgroep 
nep  lien  voor die bekende-
enihecien als één afcieelisiiig 

van een groep afdeelingen, 
na gewestelijke federatie, 
van de laden of veegade-

en der aldeelingen. 
ieboorende afteelingen niet 
nen komen omtrent de 
leringen, beslist  hat  ga-
ngen gehoord. 

Het gweetelijk bestuur wijst, de afdjeelingen gehoord, 
voor iedere groep de plaats aan, waar de vergaderen-
gen ter behandeling van Congrns.aangelegeniheden wor-
den gehouden en het bestuur der afdieeling, of dat der 
de afdeelinigen der groep omvattende gemeentelijke of 
duistritisefederatios, dat deze vergaderingen uitieohrij  it  
en leidt. 

Het aantal stemmen, dat de afgavakidligden der 
afdeelingen in de groepsvergaderingen uitbrengen, 
wordt berekend op de wijze als aangegeven in art. 37 
van dit reglement. 

Voor de behandeling van alle oongresaamgelegen-
beden en van die voorstellen bedoeld in de ajit. 27 en 
30 der Statuten worden de afdeeliagen, diie deel uit-
maken van eeoc stedelijke federatie, welke minder dan 
duizend leden telt, aangemerkt als één afdeelieg. 

Is de stedelijke federatie onverdeeld in districts-
federaties, dan worden de afdeelinigen,, diie eefle 
distrieitsfederatie vormen, aangemerkt als één afdeeling. 

De vergaderingen tee behandeling van de ingediende 
Congsnsivoorstellien en amendementen, ter verkizing  ran  
afgvaardujgden en die, waarin de Congresdelegatie, ver-
slag uitbrengt, worden bijeengeroepen en  piked  in  hat  
eerste geval door bet federatiebestour, in  hat  tweede 
geval dooi' het districtisbeistuur. 

Art. 32. Voorstellen ter behandeling op  hat  0ong1'eis 
kunnen injgcidiekd worden door die afdeelingen,  hat  
Partijbestuur, de Kamerfractie en die Vereentgieig van 
Socianldesuiocratisidbe Gemeenteraadsleden. 

Ieder verspreid lid heeft het recht bij eene alideeling 
zijner keuze een voorstel of voorstellen voor net 
Congres l.a te dienen. Hij heeft het recht deze voor-
stellen mondeling iter afdeelingsvergatering toe te 
lichten. 

Art. 31. Alle voorstellen moeten minstens I weken 
vóór het Congres schriftelijk worden ingezonden bij 
hei Partijsecretariaat.  Zij worden minstens 6 weken 
voer liet Congres in de dagbladen der Partij geen-
bhe.eerd. 

Amendementen op deze ivooristiellen kunnen door alle 
in art. 32 van dit Reglement genoemden worden inge-
diend, uiterlijk vier weken ivóór het Congres. ook op 
het Congres kunnen dooi'  dc  daartoe bevoegden amen-
dementen worden ingedienïd. Alle voorstellen, zoowel 
als alle amendementen moeten door minstens drie 
aldeelinigen worden ondersteund), om in behandeling 
te kunnen worden genomen, indien een voorstel of 
amendement in behandeling genomen wordt, geeft  dc  
voorzitter nasa den voorsteller het eerst het woord. 

Art. 34. Door het Partijbestuur worden alle inge-
diende voorstellen met de daarbij bsihoorende amen- 
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dementen, benevens alle andere punten, die volgens 
de Statuten of het Huishoudelijk Reglement op liet zich  hebben  rvereen4gcl en 
Congres behandeld moeten worden, vereenigcl in eenen het dubbeltal van de ie 
bescihrijvi.ngtbrief, waaraan wordt toegevoegd het jaar- worden. 
verslag van het Partijbestuur, het rapport van cie Bij herstemming  Commissie van Contrôle, het verslag van de Kamer- stemmen  OP zichvereenig 
fractie, het verslag  van den Bond van Sooiaaldemè- es de oudste in jaren gel  
cratisohe Vrouwenpropagancia.clubs, en zoo nooclig van Bij stemming over zl
de Commissie voor de be-slechting van geschillen tus- meerderheid.  
schen do redactie van het Partijorgaan en inzenders. Bil sta ing van stemmi  

Deze beieohrijviugebrjef wordt minstens I weken vóór te Z1ifl verworpen.  het Congres in de dagbladen der Partij gepubliceerd Over raken wordt  
en wordt toegezonden aan de afgevaardigden en aan 
allen, wien naar het oordeel van het Partijbestuur er Art 39Het Pai'tijbeet 
een g ge-zonden moet  woe-den. behandeling van bepaal 

geseooten uit te noodiges 
Art, 35. Iedere afdeelrn.g of afd'eelm heeft houden. Deze partijgenoogwgroep 

het recht voor elke  Ill  leden , die zij telt, een age-  het recht van discussie 
vaardigde te zenden. De afgevaardigden onderwerp.  moeten geno- een zijn uit de loden der afdeelingen in cme huis- nu  
houdelijke vergadering, minstens ach t dagen vóór  ht  deel

' 
 voor coover deze  S 

Congres. Zoods-a de afgevaardigden gekozen zijn, geeft gelegenheid, ter zake we g g 
de afdeelingemecretaris dans-van bericht aan het Partij- secretariaat Elke afgevaardigde moet Art. 40. Het Congres voorzien zijn 
van een geloofsbrief, waarvan het formulier door het bepaalde bij maatregel 
Partijbestuur wordt verstrekt. bestuur vaet te stellen. 

, eene huishoudelijke zitti] 
Art, 36. De verblijfkosten tot een telkenjare door 

het Congres op voorstel van het P.B. vast te stellen Art 41. Bet Partijb 
bedrag per Congresdag en de reiskosten 3de klasse week na het Congres in 
worden uit de Partijkas vergoed, het Congres aangenomen 

tot het houden van eer 
Art. 37. Iedere af deeling of afdeelingegroep van 6 aan alle afdeelingen zoo, 

houden referendum, als tot en met 25 leden brengt één stem uit op het Congres, 
van 26 tot en met 50 lenen twee afdeeling, volgens de ira 

stemmen, van 51 tot 
en snot 100 loden drie stemmen en zoo vervolgens voor 

eveneens wordt aan iede 
iedere 50 leden of tedeelte daarvan één stem, gezonden. 

Als maatstaf ter bepaling van het aantal uit te 
brengen stemmen wordt genomen het aantal leden Art. 42. Indien volger 

drior den afdeelingsieecretaris opgegeven, als zijnde het 
referendum wordt mtg 
hagen binnen vier web aantal leden op den laatsten datum van het kwartaal honcielijke vergadering, i voorafgaande aan het Congres, 

Het stemrecht wordt op het Congres uitsluitend door 
slag uitbrengen en het 

de afgevaardigden uitgeoefend, Leden van afdeelinigei 
kunnen bijwonen, ronden 

Art. 31. Over maatregelen van orde wordt hoofdelijk 
bij dien atdeehngieieecreta 
eenden den uitslag van gestemd, 

Over personen wordt schriftelijk gestemd, 
door het Partijbestuur t 
aan het Partij secretaria; Bij eerste stemming over personen beslist de vol- 

strekte meerderheid der uitgebrachte stede Wan- -men, Art. 43. Verspreide let 
neer bij eerste stemming over personen niet het ver- geteekend aan  het P arti 
elechte aantal de volstrekte meerderheid heeft verkre- 

mi gen, heeft eee hersten plaats tussohen diegenen Artuning 44. Bet Partijbe 
van de niet-gekozenen, die de meeste stemmen op bladen der Partij  Sinner  

uitslag van liet gehoipde 
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zich hebben rvereensigd en wel, zoo mogelijk, tussohen 
het dubbeltal van do personen, die gekozen moeten 
worden. 

Bij herstemming zijn zij gekozen, die de meeste 
stemmen op zich vereenigen; bij staking van stemmen 
is de oudste in jaren gekozen. 

Bij stemming over zaken beslist do eenvoudige 
meerderheid. 

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht 
to zijn verworpen. 

Over zaken wordt mondeling gestemd. 

Art. 39. Het Partijbestuur heeft het recht voor de 
behandeling van bepaalde congreevoorstellon partij-
genooten uit te noodigen daarover cme inleiding to 
houden.  Doze  partijgenooten-inielders hebben daardoor 
het recht van discussie over het door hen ingeleide 
onderwerp.  

Doze  uitgunjoodigden nemen slechts aan de dieeuee;ën 
deel, voor aoover deze betrekking hebben op de aan-
gelegenheid, ter zake waarvoor zij zijn uitgenoodigd. 

Art. 40. Het Congres ie openbaar, behoudens het 
bepaalde bij maatregel van orde door het partij-
bestuur vast te stellen. Het Congres beslist, wanneer 
cme huishoudelijke zitting zal worden gehouden. 

Art. 41. Het Partijbestuur publiceert blussen één 
week na het Congres in de dagbladen der Partij de op 
het Congres aangenomen voorstellen en zendt, indien 
tot het houden van een referendum besloten wordt, 
aan alle aideelingen zooveel stembiljetten voor het to 
houden referendum, als bet aantal leden in iedere 
afdeeling, volgens de laatst ontvangen opgave bedraagt; 
eveneens wordt aan ieder verspreid lid een stembiljet 
gezonden. 

Art. 42. Indien volgens art. 30 der Statuten een 
referendum wordt uitgeschreven, houden de afdee-
hagen binnen vier weken na het Congres menu huis-
houdelijke vergadering, waarin  dc  afgevaardigden ver-
slag uitbrengen en het referendum wordt gehouden. 
Leden van aldeelinren die deze vergadering niet 
kunnen bijwonen, zenden hun geteekend stembiljet in 
bij den afdeelimgersecretarie. De afdeelingssecretarissen 
zenden den uitslag van het referendum op daartoe 
door liet Partijbestuur to verstrekken formulieren op 
aan het Partijsecretariaat. 

Art. 43. Verspreide leden zenden kun stembiljetten 
geteekend aan het Partijsecretariaat. 

Art. 44. Het Partijbestuur publiceert in de dag-
bladen der Partij binnen 5 weken na het Congres den 
uitslag van het gehouden referendum, 

indere punten, die volgens 
oudelijk Reglement op het 
worden, vereenigd in esnen 
wordt toegevoegd het jaar-

tuur, het rapport van de 
Let verslag van de Kamer-
en Bond van Sociaaldemo-
daclubs, en zoo nooclig van 
sehtmg van geschillen toe-
Partij-orgaan en inzenders. 
rUt nunstras 3 weken vóór 
en der Partij gepubliceerd 
de afgeivaai-digclen en aan 

1 van het Partijbestuur er 

g of afdeelingsgroep heeft  
Len,  die zij teLt, één afge-
geLvaardiig'cbsn moeten geco-
aideelingen in eene huis-

istens acht dagen vóór h t 
i'digden gekozen zijn, geeft 
c-van bermht aan het Partij-
teigde moet voorzien zijn  
an  het formulier door het  
it.  

a tot een telkenjare door 
n het P.B. vast te stellen 

de reiskosten 3d's klasse 
goed. 

of afdeeliugsgroep van 6 
lén stem uit op het Congres, 
twee stemmen, van 51 tot 

sen en zoo vervolgens voor 
daarvan één stem. 
ig ven liet aantal uit te  
mien  het aantal leden (19-mr 
pgegeven, als zijnde het 
EL datum van het kwartaal 
ree. 
t Congres uitsluitend door  
sad.  

van orde wordt hoofdelijk 

ftelijk gestemd. 
Personen beslist de vol-

gebrachte stemmen, Wan-
'er personen niet het ver-
meerderheid heeft verkre-
plaats tuseohen diegenen 
de meeste stemmen op 
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V. Van het Partijbestuur en het Partijsecretariaat. Art. 45a. Br wordt  dears  
Art. 45. Do leiding dier Partij, het beheer dier geld- geheven tot vorming va 

tueel invaliditeits', ouder middelen en eigeudosnen, de uitvoering dier Congres- 
besluiten de handhaving der Statuten en reglementen uitkeeringen kennen  woe  
is opgedragen aan het Partijbestuur. personen of gezinnen van 

en vohedigen dienst der 

Art. 46. Bet Diagelij:ksoh Bestuur vergadert minstens 
der of propagandist. Z 
volgende regelen: 

eenmaal per week:, a. De heffing .gneohiedi 

Art. 47. Be Partijsecretaris voert de correspondentie 
ieder jaar door middel 
telkens den afdeelingen 

der Partij, zoo met hare afdeelingen, verspreide leden, aantal, overeenkomstig t 
Kamerfractie, redactie, enz., als met de buiten de b. De afdeelingen zijn 
Partij staande personen, lichamen en instellingen, verantwoordelijk. 

Alle stukken, uitgaande van het Partijbestuur, wor- 
den door den voorzitter en door den secretaris  odder-  a. Indien man en vrou 
teekend, is betaling door één va 

t. De gelden van het I 
Art. 48. Wordt een der bezoldigde leden 'van het een daartoe te benoemen 

Partijbestuur belegd en r Partijbestuur niet tot lid van het Partijbestuur her- einden worden aangewenc kozen, dan heeft hij recht op none nitheering uit die 
Paitij1kas, gelijikstaand:e snel een tiende van zijn e. Voor de toekenning 
laatsigenoten jaarwedde voor elk dienstjaar of ge- enz. worden geen vaste 

n,  van een deemst aar dot een maximum van de  afzonderlijk geval dat ah 
helft daarvan. door het P.B. een regelli 

Dit recht vervalt, indien het bezoldigd bestuurslid 
wegens gebleken tekortkomingen: door  cane  uitspraak Art 50. Bet Congres st 
van het Congres ivan zijn functie ontheven wordt, ' lig  ran de door int 
of indien hij zich daarvoor niet eer beschikbaar grooting de afdrachten 
telt, lingea, of, indien deze eei 

door de federatie, van het 
aan contributiesegels en 

V. Van de Geldmiddelen. in de Partijkas moeten 
Het afd-eelings- of fedl 

drie maanden het voor di 
Art. 49. De contributie ider leden aan die afdeelingen het aan de Partijkas  teal  

bedraagt per week: gewone ontvangsten der 
Bij een inkomen, tot en met f 20.— f 0.10 meester.it 

Van schenkingen aan 
- 25.— - 0.12 
- 30.— - DAl federaties voor een bep 

35.— - 0.20 doel gegeven, kan op ge 
Partijbestuur van de vei 
heffing worden verleend. 

50— 0 
11 boven - 50.— - 0.40 1 11 Art ii Verspreide ledi 

contributie van 8 3 tot 8 
Voor vrouwelijke leden zonder eigen inkomen: 8 0.07. het Partijbestuur vast te 
De contributie voor de vrouwelijke leden zonder 

eigen inkomen bedraagt minstens f0.10, indien het  vii. Va vrouwen betreft, wier echtgeniooten in een der drie 
hoo:gist& contributicklasisien vallen. (f45 of nicer ver- Art. 52. De hoofdreda:etj 
dienste,) De afdeelingen innen geene contributie dan van de andere door de tegen afgifte van die door het Partijsecretariaat ver- worden op het Congres be Strekte zegels, 

telkens voor een jaar gel 
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en het Partijsecretariaat. Art, 40a. Pr wordt daarenboven f 0.50 per lid en per jaar 

'artij, het beheer der geld- 
geheven tot vorming van een fonds, waaruit even- 
tusel invali-diteits-, osiderdooiis-, weduwen- en weezem 

do uitvoering der Congres- Congres- uitkeeringen kunnen worden gedaan, ten behoeve van 
-r Statuten en reglementen personen of gezinnen van personen, in rechtstreekscheu 
tijbestuin-. en voll-edigen dienst der Partij werkzaam als bestuur- 

der of propagandist, Zulks met inanlitneuring van 
Bestuur vergadert minstens volgende regelen: 

a. De heffing geschiedt ha Juni en December van 
ieder jaar door middel van een speciaal zegel, dat 

is voert de correspondentie telkens Seri afdeelingen wordt toegezonden tot een 
deelingen, verspreide leden, aantal, overeenkomstig het iaatstopgegea'en ledental. 
a, als met Ie buiten de b. De aldeelingen zijn voor Sn betaling dier zegels 
chamen en instellingen, verantwoordelijk.  
an  het Partijbestuur, wor- o. Indien man en vrouw beiden lid der Partij zijn, 
door deni secretaris  odder-  is betaling door één van beiden verplicht. 

t. De gelden -van het fonds worden in overleg met 
een daartoe te benoemen speciale commissie door het 

bezoldigde leden van het Partijbestuur belegd en mogen niet voor andere doel- 
van bet Partijbestuur her- vinden worden aangewend. 
OP eene uitkeeriiTg uit de e. Voor de toekenning van pensioenen, lijfrenten, 

set een tiende van zijn 
oor elk dienstjaar of ge- ene worden geen vaste regelen gesteld. In ieder 

afzonderlijk-  geval dat zich -voordoet, zal, zoo noodig, 
tot een maximum van de door het P.B. een regeling worden getroffen. 

het bezoldigd bestuurslid Art. 50. Ret Congres stelt elk jaar na de behande- innen door  cane  uitspraak  ling van de door het Partijbestuur ingediende be- 
functie ontheven wordt, 

meer beschikbae r or niet gi-ootinig de afdraohten vast, welke door cie afdee- 
lingen, of, indien  doze  een stedelijke federatie vormen, 
door de federatie, van het door haar betrokken bedrag 
aan contributiezegels en van hare andere inkomsten 

fledmAddeen. in de Partijkas moeten worden gestort. 
Het afdeelings- of federatiebestuur verrekend elke 

drie maanden het -voor de Partijkas geïnde bedrag en 
r leden aan de afdeelingen het aan de Partijkas toekomende deel van de buiten- 

gewone ontvangsten der af deeling met den penning- 

en met t 20.— f 0.10 
meester. 

Van schenkingen aan afdeelingen en stedelijke 
- 25.— - 0.12 federaties -voor een bepaald aangewezen plaatselijk 
- 10.— - 0.15 doel gegeven, kan pp gemotiveerd verzoek door het 
- 35.— - 0.20 Partijbestuur -van de -verplichting tot afdracht ont-- 
- 40.— - 0.25 heffing woelen verleend- 
- 45.— - 0.10 
- 50.— - 035 Art. 51. Verspreide leden betalen cclie jaarlijksehe 

en - 50.— - 0.40 contributie van f3 tot f10, naar het inkomen door 
deer eigen inkomen f0.07. het Partijbestuur vast te stellen. 

vrouwelijke leden zonder 
ainsteus f0.10, indien het Vn. Van de pers. 
genooten in een der drie 
vallen. (f45 of moer ver- Art. 52. De hoofdredactie van het Partij-orgaan en 
nen gceme contributie dan van de andere door de Partij uitgegeven dagbladen 
het Partijsecretariaat ver- worden op het Congres bedoeld in art. 27 der Sta tuten 

telkens voor een jaar gekozen. 
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Art, 53. Er bestaat eeno commissie tot beslechting 
van geschillen tusschen de redactie van het hoofd- X. Van den Bond v 
orgaan dor Partij en partij genooten-inzenders. VroUenpro 

Deze commissie bestaat uit 3 personen, gekozen door 
het Congres uit een voordracht van 5 personen, door Art. 59. De Bond van 
het Partijbestuur opgemaakt. Het Congres heeft het wenpropagandaclubs, best; 
recht deze voordracht aan to vullen, De voordracht der Partij, stelt zich ten 
moet minstens vier weken vóór het Congres met do socialisme onder de vrou 
congresvoorstellen gepubliceerd worden, beginselen neergelegd in 

Redacteuren van het hoofdorgaan der Partij kunnen inrichting en werkwijze s 
geen lid zijn van deze commissie, gesteld. 

Do niet gekozenen zijn plaatsvervangers. Zij treden Do Bond dient jaarlijks 
op bij monturen in volgorde van het verkregen aantal stand en over zijne werks 
stemmen, in. Dit verslag wordt  utter  

congres bij het Partijbest 
Art. 54. Kladhtan worden schriftelijk ingediend; de het jaarverslag van het 

coenmissia bepaalt zoo spoedig mogelijk de dagen van De vertegenwoordigers vs 
verhoor; redactie en inzenders moeten dan verschijnen hebben recht van  discuss  
of schriftelijk de gevraagde inlichtingen geven; de 
commissie doet uiterlijk na 3 weken uitspraak; zij 
kan geweigerde stukken of haar uitspraak in Jlet X. Van het C 
Volk" plaatsen en zendt rapport aan de afdeeliugen. 

Art. 60. Alle afdeelin 
Art. 55 Door  dc  afdeelingen of federaties wordt voor hebben tot taak het 0db 

de door haar uitgegeven organen geen redacteur be- nemen. Indien mogelijk 
noemd zonder voorafgaand overleg met het Partij- voor Arbeidersontwikkelin, 
bestuur, plaatselijke vakbeweging e 

Vifi. Van de Kamerfractie. Art, 61. Het ontwikkeli 
sonca is opgedragen aan 

Art. 56. De leden der Partij, gekozen tot lid der Jengdvereenigingesi in  Ned  
Staten-Generaal, vormen de Sociaaldemocratische 
Kamerfractie, De Kamerfractie benoemt uit haar Art. 62. Er kan bestaas 
midden een secretaris, die haar correspondentie voert Arbeidersontwikkeling, wa; 
en tot wien allen zich hebben te wenden, die met de de Partij vertegenwoordig 
fractie in aanraking wenscjsen te komen, worden benoemd. 

Art. 57. Jaarlijks brengt de Kamerfractie verslag Art. 63. Er bestaat een 0 
uit van hare werkzaamheden vereenigingen, waarvan de 

Dit verslag wordt aan het Partijsecretariaat toege- vertegenwoordigen, door 
zonden minstens 6 weken vóór het Congres en gepu- benoemd. 
bliceerd tegelijk met het jaarverslag van het Partij- 
bestuur.  XU. Van de ïntornati 

Internatien  
IX. Van de Vereeniging van Sociaaldemocratische 

Gemeenteraadsleden. Art. 64. In het jaar, was 
gros wordt gehouden, bep 

Art. 58. De leden der Partij, gekozen tot lid van aantal afgevaardigden, dal 
een gemeenteraad

' 
-vormen de Vereeniging van tionaal Congres zal vering 

Sociaald-em-ocratjscbe Gemeenteraadsleden Inrichting Do oandidaatstelling en 
en bevoegdheid van deze Vereeniging wordt bij huis- vaardigden en van hunne 
houdelijk reglement door  hear zeil geregeld, Jaar- OP dezelfde wijze en op di 
lijks brengt deze Vereeniging aan het Congres daatstelling en verkiezing 
verslag uit. bestuur. Vier weken vóór 

de afdeelingen in do gelei 
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comsnizsie tot beslechting 

z redactie van het hoofd- X. Van den bond van sociaaklemooraUsohe 
ij geuooten.inzenders. VroUenpropagandacubs  
it  3 personen, gekozen door 
r-acht van 6 personen, door Art. 59. De Bond van Sociaaldemocratische Vrou- 
Let. Het Congres heeft het Wenpropagandaclubs, bestaande uit vrouwelijke leden 
te vullen. De voordracht der Partij, stelt zich ten doel de propaganda voor het 
vóór het Congres met de socialisme onder de vrouwen te voeren, volgens de  

nerd  worden, beginselen neergelegd in do Statuten der Partij. Zijn 
dorgaari der Partij kun.iieu inrichting en werkwijze worden door de Partij vast- 

imiseje, 
aatsvervangers. Zij treden 

gesteld. 
9 Do Bond dient jaarlijks een verslag over den toe- 

e van het verkregen aantal stand en over zijne werkzaamheden aan het Congres 
in. Dit verslag wordt uiterlijk 4 weken voor het Partij- 
congres bij hot Partijbestuur ingediend en wordt bil 

L schriftelijk ingediend; de 1het jaarverslag van het Partijbestuur gepubliceerd,  
dig  mogelijk de dagen van De vertegenwoordigers van den Bond op het Congres 
Iers moeten dan verschijnen hebben recht van discussie over dit verslag. 
;de inlichtingen geven; do 
Ia 3 weken uitspraak; zij 
6 haar uitspraak in Het  XL Van het Ontwhkengswerk. 
apport aan de afdeelingen. Art. 60. Alle afdeelingen of stedelijke federaities 
en of federaties wordt voor hebben tot taak het ontwikkelingswerk op zich te 
Irganen geen redacteur be- nemen. Indian mogelijk worden daartoe Commissies 

voor Arbeidersontwikkeling in samenwerking met de d overleg met het Partij- plaatselijke vakbeweging en de coöperatie opgericht. 

Kamerfract ie. Art. 61. Het ontwikkelingswerk voor jeugdige per- 
sonen is opgedragen aan de Centrale der Arbeiders- 

artij, gekozen tot lid der Jeugdvereenigingeu in Nederland. 
de Soeiaaldemocratische 

raetie benoemt uit haar Art. 62. Er kan bestaan een Centraal Comité voor 
haar correspondentie voert Arbeidersontwikkeling, waarvan de leden, die daarin 

de ben to wenden, die met de Partij vertegenwoordigen, door het Partijbestuur  
then  te komen, worden benoemd. 

t de Kamerfractie verslag Art. 63. Er bestaat een Centrale van Arbeiders-Jeugd- 
ten. vereemgingen, waarvan de leden, die daarin do Partij 
et Partijsecretariaat toege vertegenwoordigen, door het Partijbestuur worden 

benoemd. vóór hot Congres en gepu- 
jaarverslag van het Partij- XIL Van de Internat iona le Congressen en het 

Internationaal Bureau. 
van Socaademooratische 

raadseden Art. 64. In het jaar, waarin het Internationaal Con- 
gres wordt gehouden, bepaalt het Partijbestuur het 

1artij, gekozen  tat  lid van aantal afgevaardigden, dat de Partij op het Interna- 
len de Vereeniging van tionaal Congres zal vertegenwoordigen. 
eenteraa,dsleden. Inrichting De oandidaatstelling en verkiezing van deze afge- 
Vereeniging wordt bij huis- vaardigden en van hunne plaatsvervangers geschiedt 
haar zelf geregeld. Jaar- op dezelfde wijze en op denzeliden tijd als de candi- 
nigixig aan het Congres daatstelling en verkiezing van de laden van het Partij- 

bestuur. Vier weken vóór het gewone Congres worden 
de afdeelingen in de gelegenheid gesteld namen van 
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ealat afgevaardigden op te igevea. Beslist het Con- 
gres, dat het aantal afgevaardigden grooter zal zijn 
dan het aantal der opgegeven oasethdaten, dan heeft 
heb Congres het recht dat aantal aan te vullen. 

De kosten der afgevaardigden voor het Internationaal  VERKIEZINI 
Congres komen ten laste der Partijkas. 

De verantwoording der afgevaardigden geschiedt op - 

het eerstvolgende gewone Partij congres. 
fl:tW 

Art. 65. In het jaar, volgende  on  een Internationaal 
Congres, worden de gedelegeerden en hunne plaatsver- Actie voor nationale en  
rangers  gekozen, die namens die Partij zitting hebben hitelse]matige en snelle t 
in liet Internationaal Bureau. finarseseele militaire last 

Deze gedelegeerden treden al op het eerste Congres volledige ontwapening te 
volgende op een Internationaal Congres. llrifsiiellimg van militaire 

Hunne caisductaatstellinig en verkiezing geschiedt op dienstweigeraari 
densolt den tijd en op dezelfde wijze  ails  de candidaat Afwijzing van alle nih 
stelling en de verkiezing van de leden van het Partij- 
bei~ Buten  an  

XIII. Slot- en Overgangsbepalingen.  Bevordering der oanvorm 
een democratisch organ5si 

Art. 66. In alle !geschillen, die uit de toepassing van inilsiarwsnie, niet toelatinge Medezeggenschap der vo de voorschriften in dit Reglement en in de Statuten samenstelling der delegaitis vervat, mochten voortvloeien, beslist het Partilisestijur, vertegenwoordiging daarin beihorideno beroep  on  het Congres. seerde arheiderskiasise. 
Art. 57. Het Partijbestuur is gesnachtigd in,  elk oojvoor- Afschaffing der geheime 

making van alle verdiragex zien ispoedesschend geval betreffende de Partijlesthnjg, zekering Bener grondige i het Partijorgaan, de propaganda, de verkietingsactie, buitenlandeoh beleid, enz, in naam van die Partij te handelen, onvermilideici Streven naar een spoedt zijn verantwoordelijkheid aan het Congreis en met  then  lnnisch—'Belgisch geschil verstande, dat in de gebleken leemte zoo spoedig ivefemijdisohe economische mogelijk door het Congres woede voorzien. 

Art. 68. Dit reglement treedt in werking 1 Januari 1918. Bedrijf 
Alle bepalingen en maatregelen van organisatie, in Socialisatie van bedirilver 

strijd met dit reglement, zijn op hot oogexibuik, dat heil voorzien en waar beheer of 
in werking treedt, vervallen. Zijn of dreigen te worden 

De bezittingen, schulden en vorderingen van die af dee- In voethags- en kleedino 
liggen en federaties, welke door het in werking treden betreffende productie, aas 
van dit reglement opgeheven worden, vervallen aan de vorming, ter voorbereiding 
gewestelijke en stedelijke federaties, binnen wier Wettelijke sneidezeggeomsici 
grenzen zij gelegen zijn, arbeiders in het bedrijf. 

Openbare contrôle op bet 
van arbeiders en verbruik(  

Lain  
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