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Waarom willen wij het sociul sme ? 
Sommigen zeggen : omdat ons leven ar

moedig is. omdat wij het slecht hebben in 
deze wereld en het graag beter w.illen 
hebben, daarom moeten wij socialist zijn. 
— Dit is waar ; maar tc-ch niet heeletraaJ. 
waar. Daarin alleen is geen voldoende re
den om net socialisme te willen." Tallóoze 
menschen- zijn er die op andere wijze 
probeeren, en soms met. succes, hei beter 
te krijgen. Wanneer iemand, die dlit „so
cialisme^ wil, hei. -werkelijk wat beter kif,"?, 
b.v. meer loon, een gunstiger positie of 
wat ook, vindt hij maar al te vaak, dat 
het socialisme voor hem bereikt of niet 
meer noodig is. Hij voelt niet de diepere 
reden, die voor het socialisme bestaat. 

Anderen zeggen : omdat het socialisme 
de eenige toestand1 der maatschappij is, 
waarbij geluk voor allen mogelijk is, 
daarom moeten wij socialist zijn. — Ook 
alweer gedeeltelijk waar, maar niet hede-
maal. Ook vroegier waren er toestanden 
van samenleving, waarin de meesten een 
gelukkig en tevreden bestaan konden leicfen. 
t.n in tijden van maatschappelijke ellende 
en onderdrukking hebben al sinds meer-
jdere eeuwen de menschen van een af ander 
soort socialistische maatschappij gedroomd, 
die aan hun ellende een einde zou maken. 
Maar resultaat óf beteekenis had dat niet. 
Wat voor nut zou het hebben, als wij 
na zooveel honderd jaar nog eens van 
zulk een gelukswereld in Nergensland 
droomen-

I Wanneer wij nu voor het socialisme cp. 
treden, heeft dat een diepere reden. De ent-
Wikkeling der maa^happ'ii drijft naar het 

i socialisme en wordt spoedig rijp voor het 
socialisme. Dat is het, wat aan de socia
listische beweging zoo geweldige kracht 
geeft. Daarom is het socialisme het groote 
waagstuk, dat de maa schappij beheerscht. 
Daarom greeit het getal strijders voor het 
socialisme, ondanks tegenspoeden en af
dwalingen en zal het steeds meer groeien. 

Nu is dat een bekende oude zegswijze, 
dal de ontwikkeling der maatschappij naar 
het socialisme drijft — een zegswijze, die 
maar al te vaak herhaald wordt, zender 
dar men klaar weet en ziet, wat ze betee-
kent; en dan wordt het een mystieke for-
'mule. In een oud propagandaboekje ttit de 
'eerste tijd van de S. D. A. P. lezen wij 
b.v. : „de maatschapp?lijke ontwikkeling wil 
bet socialisme, en daarom wil lk het ook.'" 
Is die maatschappelijke ontwikkeling dan 
een apart wezen met een eigen wil? Of 
v/^rr lezen wij die wil ? Wij mceten c'aar-
om wat beter onderzoeken, waarin die 
nocdzakelijkhe'd van het socialisme eigen
lijk bestaat. 

Ieder weet, hoe de ekonomische struk-
tuur, de innerlijke bouw van onze maa>-
schappij is. De productie, het vervaardi
gen en ver-der bewerken en vervoeren van 
al wat voor 't leven noodig is, geschiedt 
i n  e n  d o o r  k a p i t a l i s t i s c h e  b e d r i j -
v e n. De fabrieken, de werktuigen, de 
stocoiboeten, de spoorwegen en alles wat 
voor de productie. n oodig is, zijn eigen
dom van kapitalisten, die de arbeiders 
voor bepaald loon daarmee laten werken. 
Het prodnkt van dit werk en zijn op
brengst zijn eigendom van de bezitters, 
de kapitalisten ; door het verschil van op
brengst en Icon, dat hun winst uitmaakt, 
greeit hun kapitaal steeds aan, terwijl de 
arbeiders in hun loon maar even gene eg 
krijgen, om te kunnen blijven leven. Als 
aanhangsel van de machine, die alleen 
noodig zijn, dus loon krijgen als de. ka
pitalisten het veorc'eelig vinden om te la
ten werken, is hnn 'bestaan altijd onzekif 
en deer werkeloosheid bedreigd 

In deze ekonomische struktuur ligt de 
oorzaak van alle ellende en alle mis:t in
den, waaronder de maatschappij en vooral 
ce ?rb idersklfsse te lijden heeft. Maar wat 
moet daaraan dan veranderd werden ? 
Kan zij veranderd worden ? Waar ligt het 
verkeerde van den grondslag, waaruit alle 
verdere verkeerde gevolgen voortvloeien ? 
Het is niet genoeg, dat men zegt : het 
moet anders, want het is ondragelijk! Men 
moet öok kunnen aanwijzen waar de fout 
zit. En nog meer : men moet kunnen na
gaan, Ine dit verkeerde door eën natuur
lijke ontwikkeling moest, ontstaan ; dan 
eerst kan men inzien, of het door een 
even natuurlijke verdere ontwikkeling kan 
opgeheven wórden. 

Hoe was het vroeger? In den tijd van 
het kleinbedrijf had een handwerker zijn 

werkplaats en zijn gereedschap en de boer 
zijn akker en gereedschap ; daarmee kon
den ze hun predukten voortbrengen en 
verkoopen, en voor de opbrengst koopen, 
wat ze noodig hadden. Ieder was daarbij 
eigenaar van zijn land, zijn gereedschap 
en zijn produkt (afgezien van tiende en 
cijnsplicht aan de edelen en de kerk.) Dat 
was niet altijd zoo geweest ; maar het 
was gekomen, omdat het natuurlijk was. 
Oorspronkelijk was het land gemeen eigen
dom; maar als eenzelfde boer jaar in jaar 
uit hetzelfde s'uk land bebbuwde werd 
hij door gewoonte de feitelijke bezitter, en 
dit feit van bezit groeide in den loop 
der tijden tot een recht van eigendom. En 
het gereedschap, dat iemand bij zijn werk 
gebruikte, was in nog veel hooger mate 
zijn bezit; hij alleen werkte er .mee ; nie
mand anders had er mee te maken ; het 
was dus natuurlijk, dat dit, zonder dat er 
over gedacht of gespreken werd, als zijn 
e i g e n d o m  b e s c h o u w d  w e r d .  H e t  p a r t i -
k u l i e r  b e z i t  v a n  p r o d u k t i e -
mid delen (werktuigen, enz.) is de 
e i g e n d o m s v o r m ,  d i e  v a n  n a t u -
r / e  b i j  h e t  k l e i n b  e " Ö  i j 1  f  b e h o o r t .  

Als nu zulk een handwerker knechts in 
diensï nam om hem te helpen, veranderde 
er nog niet veel. Maar nu kwam de ka
pitalistische ondiernemer en daarna de ma
chine en de fabriek. Nog altijd bleef de 
oude eigendomsvorm gelden, die degeheele 
maatschappij beheerschte : de fabrikant was 
eigenaar van de machines, hij kocht de 
grondstof, en in plaats van er zelf mee te 
werken, liet hij arbeiders, die hij in dienst 
nain, voor hem het produkt er uit maken ; 
hielp hij niet met zijn handen mee, hij 
bestuurde toch het geheel, en het produkt 
was van hem. Zoo greeide uit de klein
burgerlijke wereld de moderne kapitalisti
s c h e  m a a t s c h a p p i j  o p .  a l s  t o e p a s s i n g  
v a n  d e  o u d e  k l e i n b u r g e r l i j k e  
e i g e n d o m s v o r m  o p  e e n  t e c h 
n i e k  v a n  g r o o t e  m a c h i n e s ,  f a 
b r i e k e n  e n  r e u z e n  v e r v o e r m i d 
d e l e n .  

Maar het innerlijke wezen van de maat
schappij was nu geheel veranderd. Het 
grootbedrijf berust niet meer op persoon
l i j k e  m a a r  o p  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  
arbeid. Een fabriek is ' een organisatie 
van vele arbeidskrachten met werktuigen, 
tot één geheel, één productieproces samen
gevat. Elk .van de honderd of duizend ar
beiders vervult daarin een noodzakelijke 
funktie, als een raadje in een groote ma
chinerie. Nog s erker komt dit uit in een 
spoorwegbedrijf met zijn tienduizenden be
ambten en arbeiders ; als het ergens ha
pert, blijft het heele bedrijf steken. Het is 
een georganiseerd bedrijf, dat slechts door 
de gemeenschappelijke georganiseerde ar
beid van velen bestaan kan. 

Dat is dus het verschil met het klein
bedrijf : daar was het een enkel mensch, 
die zijn werktuigen aanwendde om pro-
dukten te scheppen ; hier is het een gemeen
schap, een organisatie van menschen, die 
als waren zij één lichaam een komplex 
van machines enz. aanwendt voor de nro-
duktie. De _ arbeid was vroeger indi
vidueel, nu is zij kollektief. 

Maar terwijl toen, bij het kleinbedrijf, 
het bezitrecht aangepast was aan het fei
telijke gebruik, is dat nu niet het geval. 
Terwijl een gemeenschap van menschen 
het werktuigenkomplex bedient en aan
wendt, is er een ander persoon, die het 
bezitrecht heeft, die eigenaar is. En cnaer 
de moderne ontwikkeling staan deze be
zitters, die er over te konimandeeren heb
ben (de aandeelhouders) steeds meer bui
ten liet geheele arbeidsproces. Niet de kol-
lektiviteit, die feitelijk met de werktuigen 
arbeidt, is er ,m«es+èr over, maar een 
troepje vreemde rentetrekkers, die er geheel 
buiten staan. Terwijl de arbeid, vooral 
door de ontwikkeling van de techniek', 
kollektief en georganiseerd is geworden, 
is het bezitrecht individueel, persoonlijk 
geblfeven. De maatschappij heeft zich ver
anderd, doordat de arbeid zich tot een 
hoogere vorm heeft ontwikkeld; maar de 
eigendomsvorm heeft zich niet 
mee ontwikkeld, is de oude nable
ven uit den tijd van het kleinbedrijf. 

Hier ligt de diepste grond voor denoo-
den van de tegenwoordige maatschappij, 
voor de armoede der massa's, de uitbui
ting, de ellende, de werkloosheid, de win
zucht der grooten, de onderdrukking, de 
gewelddadigheid, de oorlog: in de ont
wikkeling der maatschappij is de eigen
domsvorm bij de techniek, is de juridische 
ontwikkeling bij de materieele achtergeble
ven. Het ekonomisch systeem van het ka
pitalisme is een verbinding, van een be

want 
reden 
gaan 
d e n  

paalde techniek met een bepaalde eigen
d o m s v o r m .  W i j  s p r e k e n  d a a r o m  v a n  e e n  
k o n f l i k t  t u s s c h e n  a r b e i d s -
vorm en rechtsvorm, tusschen ma
terieele ondergrond en rechtelijke boven
bouw. Dit konflikt wordt in de hoofden 
der menschen gevoeld, ^vooral van hen, 
die er het meest onder lijden, en wekt hun 
wil, om het op te lossen. 

Hoe kan het opgelost worden ? Dit ligt 
nu dadelijk voor de hand. De materiieele 
ontwikkeling der techniek kan niet terug
gedraaid worden. De rechtsvorm «moet in 
overeenstemming gebracht worden met de 
arbeidsvorm, het eigendom moe zich aan
passen aan het feitelijke gebruik. Bij de 
kojlektieve arbeid behoort het gemeenschap
p e l i j k e  b e s c h i k k i n g s r e c h t .  O p h e f f i n g  
v a n  h e t  p a r t i k u l i e r  b e z i t  d e r  
p r o d u k t i e m i d d e l e n  e n  v e r v a n 
g i n g  d o o r  g e m e e n s  c h  a p p e l  i j  k  
b e t brengt deze overeenstemming. Dit 
is dus de noodzakelijke sluitsteen, die be
hoort bij de reusachtige technische ont
wikkeling der la a's te eeuw. Tegen den te
genstand van hen, die óf belang hebben 
bij het oude eigendomsrecht, öf de nieuwe 
ontwikkeling, niet zien, is de verwezen
lijking van deze verandering, het doel van 
het socialisme. Het wil een nieuw ekono
misch systeem brengen, doör omwenteling 
van den eigendomsvorm, tot zij past bij 
de bestaande techniek. 

Om uw leven! 
Het is verwonderlijk zoo weinig als de 

arbeiders nog geleerd hel sn, verder te 
zien dan hun aller, allernaaste belang. 
De waarde van een cent meer per uur, 
dat begrijpen zij, maar de ontzaglijke ge
varen af te wenaen, die hen in een zeer 
nabije teekomst bedreigen — daarvoor 
zijn sledits enkelen warm te krijgen. De 
duurte van thans — die maakt indruk, 
althans op degenen, die nog niet gewoon 
zijn alles aan de heeren leiders over te 
laten. Een zonderlingen indruk soms, 

er zijn er die in de duurte een 
vinden zich niet op hun sirijdcr-
te abonneeren, en de zoodoende 
s t r i j d  t e g e n  d e  d u u r t e  

zwakker maken. Maar verder ? 
Twee iaar duurt nu de wereldoorlog, 
twee jaar is ongelooflijke ellende over het 
proletariaat, internationaal, uitgesprt, en 
een einde is niet te zien. Wat heeft het de 
Nederlandsche arbeiders geleerd ? Als wij 
een betófcging voor demobilisatie oproe
pen, komen in de groote steden reeds 
velen op — zouden het er evenveel zijn 
als de duurie er niet was? Maar hoeve-
len zijn, gelijk het moet, dag in, dag uit 
in de weer om hun klassegenooten wak
ker te roepen tegen de verschrikkin. en , 
waarmede miii airisme en imperialisme 
ook hen nacht en dag bedreigen? 

Hoe het zij, hoevelen er mogen zijn, 
die beter weten en beter doen, het gros 
der Nederlandsche arbeiders leeft in zor
geloosheid voert. Zorgeloosheid ten op
zichte van de zaak waar het om gaat : 
h u n  l e v e n  e n  d a t  h u n n e r  k i n 
deren. Want, wanneer het zijn zal, 
weten we niet : ditmaal reeds, over vijf, 
over tien jaar — vroeger of later breekt 
d e  t i j d  v a n  d e  m a s s a m o o r d ,  d e  
massamoord voor de winsten van het 
kapitaal, ook voor Nederland aan. Lang 
voor deze oorlog uitbrak heeft de Tri
bune gewaarschuwd, dat hij komen moest. 
Met onverschilligheid, met spot soms is 
die waarschuwing ontvangen, Nu waar
schuwen wij weer. Maar wij waarschu
wen niet alleen, wij zeggen ook, hoe het 
gevaar is af te wenden : als de arbei
ders zich aaneensluiten om de bourgeoi
sie te dwingen los te laten, Indië waar
om gevochten zal moeten worden, ook 
hier in Europa — dan kunnen zij met 
hun revolutionaire kameraden in - het 
buitenland een nieuwen oorlog tegen
houden. Als Nederland geen koloniën 
had, was het tamelijk veilig en als het 
proletariaat niet wil, valt, er niet te vech
ten. Begrijpt gij dat niet, ons blad "zal 
het u leeren. 

Maar zult 'gij daden kunnen doen voor 
een nieuwe oorlog losbarst, dan is er 
haast bij het werk. Hoe zwak zijt gij 
nog, internationaal, en hoe sterk moet 
ge zijn. In Duitschland, in Engeland heb
ben de arbeiders nog h^Wer lessen ge
had dan gij, daar zullen de revolution-
nairen straks een geduchte macht blij
ken. Maar ook gij moogt niet achterblij
ven. Niemand, die n'iet mee wil heken 
o m  z i c h z e l f  e n  z i j n  k i n d e r e n  t o t  k a -

n o n n e n v l e e s c h  t e  m a k e n , ,  m a g  z i c h  
aan den revoluiionnairen strijd onttrek
ken. Niet wachten op anderen. — het 
voorbeeld geven. Het gaat om uw leven 
en dat van uw makkers — daarvoor mag 
geen offer te zwaar zijn ! v. S-

Hongerlijdende stok- en 
sabeldragers. 

Wie laat nu zijn waakhond honger 
lijden ! 

Als «en boer zijn waakhond, die op zijaT 
sohüur met worst, ham, vleescih enz. moet 
passen, honger liet lijden, dan zou men 
zoo'n boer voor gek verklaren. Maar zoo 
dom doet geen boer — deze weet te goed, 
dat dan zijn worst, ham enz. er afin ging. 

Tot zulk een elementaire wijsheid heeit 
de bourgeoisie het nog niet gebracht. 

Die laat degenen, door wie ze hun schatten 
laten bewaken, wel honger lijden. En die 
bewakers op hun beurt blijken weer min
der verstandig dan d'e waakhond van den 
boer. Zelf hongerig bewaken ze trouw an-
dereir overdaad. 
Jan de diender heeft het niet breed. 

Uit het bovenstaande heeft de lezer al 
begrepen dat wo de politie hier "bij da 
kraag hebben. 

De politie lijdt honger. De lagere politie
beambten verkeeren in een noodtoestand. 
Dat zeggen ze in hun blad „De Nederl. 
Politie", zelf. Men weet, een politieman is 
een beëedigd persoon en moet dus worden 
gelaofd op Rijn woord. En dht niet alleen, 
ze geven ook feiten, daar heeft men haast 
zelfs nog meer aan dan aan bedoeld woord. 
Eu de Alg. Ned. Politiebond, vaklui dus, 
heeft het feitenmateriaal opgespoord. 
Wie staakt er mee voor de poSiiiï? 

De verzamelde gegevens moeten inder
daad het meest volharde wel medelijden 
doen krijgen met den politieman. We zien 
het er nog van komen, dfet bootwerkets, 
grondwerkers en andere in hun strijfcl dooi
de politie zoo vaak zoo broederlijk bi'ge-
stane vaklui, gaan staken, om hun vrien
den, de politie, aan een sellhppelijker be
staan te helpen, 't Zal ons alleen benieu
wen, wat dan de politie doet, als ze order 
krijgt er op in te ranselen. 
binder dan een afgekloven beentje. 

Het kleinste tractement, hier te lande door 
een politieman „genoten", bedraagt 275 gul
den per jaar. Voor dit kale beitje als be
looning bewaakt de veldwachter de oorlogs
winsten der boeren in Zuid'-Hollandsche 
plaatsje P. Hij, bekleedt ook de functie van 
polcHerl.wde en dat brengt li (veertien) gul
den per jaar op. Hij moet 8 % stiï?ten 
voor pensioen. Je vraagt je af, waar leeft 
dio man van. En vreemd is het, dfct de rijke 
boeren van P. zich dat ook niet afvragen. 
Blijkbaar achlen ze hun veldwachter min
der bij de pinken dan hun waakhond En 
misschien niet eens ten onrechte. 

Een ander veldwachter in de gemeente S. 
in die provincie heeft een salaris van 
f 300.— per jaar, is tevens doodgraver, 
waarvoor hij f 50.— per jaar ontvangt ên 
geniet hij bovendien ƒ 15 — toelage per jaar 
voor kleeding. Hij moet 8 % storten voor 
zijn pensioen en van het resteeirend bedrag 
trachten rond te komen met vrouw en vijf 
kinderen, waarvan het oudste 10 jaar is. 

Weer een andere gemeente-veldwachter, 
n.1. die van het dorp G. in dezelfde pro
vincie, heeft ook een jaarsalaris van f300, 
geniet vrije woning met f 30.— toelage per 
jaar voor kleeding en-is bovendien polder-
bode waarvoor hij ook f 30 per jaar ont
vangt. Voor zijn pensioen stort hij 8 %, 
terwijl hij een militair pensioen geniet van 
ƒ 330— 

Het bestaan van den veldwachter in het 
mooie dorp H. in de provincie. Limburg is 
evenmin rooskleurig te noemen. Per jaar 
heeft bij een salaris van f 400.%, krijgt 
voor kleeding en rijwielonderhoud per jaar 
ƒ 35.— en stort voor zijn pensioen 8 %. 
Hij is ongehuwd en betaalt voor kostgeld 
per jaar f 336.—. 

In ongunstiger condiditie verkeert zijn coV 
lega in het lieflijk gelegen en weBvarend 
dorpje G. in dier provincie. Het gezin be-
stalat uit zeven personen; mali, vrouw en 
vijf kinderen. Zijn salaris is f 400, waar
van hij 8 % voor pensioen moet storten 
en geniet bij eene toelage van f 35' per 
jaar voor kleeding enz. 

Acht gulden per week mét z'n 
negenen. 

Treuriger nog is het bestaan van een 
anderen veldwachter in de gemeente D. in 
de provincie Noord-Brabant, die jvcneens 
f 400 per jaar heeft. Hij is tevens • 'eineea-
tebode, waarvoor hij f 40.— per jiaar ge
niet en moet hij van het resteerend bedrag 
leven met een gezin, groot negen personai, 
waaronder zeven kinderen beneden de 11 
jaar. 

Weer §em ander gemeente-veldwachter, 
n.1 die in het Noord-Iirabantscb plaatsje O. 
geniet eveneens f 400.— jaarsalaris. Door 
particulieren wordt hem vrije woning •ver

strekt met zijn gezin, groot vijf personem, 
(er zijn dus zelfs bedeelde veldwachters). 
Van zijn sobor salaris moet hij nog 5 % 
voor pensioen storten. 
Wel lange messen maar n;et veel 

op tafel. 
Van do velen, die een salaris per jaar 

genieten. van f 450— willen we slechts 
noemen den gomeente-veldwachter vaa Z. V. 
in de provincie Overtijsel, die met 10 per
sonen moet Destaan van dat bedirag, ver
meerderd met f 70 voor uniformkloeding, 
f 10.— als opzichter der wegen ©n f 10.— 
per jaar voor rijwielondcrhoiud1. Bovendien 
geniet hij vrije woning. Voor het vervullen 
der betrekkingen van gemcentebode én op
zichte! der begraafplaatsen krijgt hij... geen 
tegemoetkoming. 

Verder heeft de gemeenteveldtwaohter van 
liet flinke dorp M. in de provincie Lim
burg een jaarsalaris van f 475.— en krijgt 
als _ vergoeding voor kleeding f 40.—, Zijn 
gezin bestaat* uit vijf personen. Aan huis
huur, belasting, schoolgeld, brand- en le
vensverzekering geeft liij f 184 — uit. Van 
de zijde van den Burgemeester heeft hij me
dewerking gekregen tot 't verkrijgen van 
een duurtetoeslag over 191ö, welke werd 
bepaald op f 25.—. Daar hij heel voel moet 
loopan, geeft hij alleen aan schoenen en 
reparatie daarvan per jaar f 26 uit. 

Zoo is het op het platteland, en iai de 
steden is het naar verhouding evenzoo-

Wo zoudon door kunnen gaan, schrijft de 
„Noderl. Politie", met de traetemienteTi te 
vermelden van nog zeer vele politieambte
naren in verschillende gemeenten van ons 
laad, loopend van f 550.— plus kleine toe
lagen tot f 800.— per jaar en enkele meer 
gunstigen van f 900—, waarvan de goge-
vens in ons bezit zijn. 

Een paar gevallen inog. 
Rijksveldwachters eten uit de trog, 

Een rijksveldwachter irr een der grootst® 
1 lande, -steden van ons land genoot een sa-
laris van f 700.—, verminderd met ver
plichte pensioenstorting, zo»dat hij gemid
deld f 11.— per week uitgekeerd kreeg. Zij)a 
gezin was vier personen groot. Het hoogs' 
noodige voedsel kon hij zich dlikwijls «iet 
verschaffen. Voor zijn twaalfuurtje had hji 
veelal geen geld. Toch. wilde hij dan zijn 
honger stillen, zocht in een voor hom ge
s c h i k t  o o g e n b l i k  i n  d e n  t r o g  d e r  
paarden naar brood en vond me
nigmaal nog een stuk, waaraan hij onge 
merkt zich trachtte te goed te doeq. 

Ach neen, lezer, zeg nou niet, daer it% 
io diender voor! 
Een hoofdagent die van afval leeft. 

Eon hoofdagent van politie in die zelfde 
handelsstad, een salaris genietend van 
f 17.50 per week, betaalde aan huishuur 
f 3.25, aan andere noodige uitgaven als : 
belasting, gas, brandstoffen, setioenen en 
reperatie, kleeding, schoolgeld enz., be
taalde hij per week pl.m. f4.25, zoodat 
hem voor voeding van zijn gezin, groot 
acht personen, sleclits f 10.— per wte'c 
overbleef. Voor een paar dagen van da 
week slechts kon er middageten — ea 
dan nog onvoldoende — overschieten. In 
hoofdzaak werd brood gegeten, met wat 
margarine als eenige bekleeding. Evenwel 
steeg weer bet brood in prijs en daardoor 
werd ook de nood meer nijpend. In den 
vroegen ochtend ging de vrouw dan langs 
verschillende bakkerswinkels om oud brood 
to koopen. Ze kreeg dit dan een paar 
cents goedkoopcr en gelukte het haar op 
die. wandelingen ook nog wel eens bij een 
groontenboer... restanten van groenten to 
krijgen tegen billijken prije, waarvan dan 
met wat aardappelen en vet stamppot werd' 
gegeten. 
Een oogenblik nadenken wel waard. 

Het orgaan van den politiebond besluit 
zijn beschouwingen met de volgende opmer
king: 

,,En toch moet de politiedienaar strikt 
eerlijk en onomkoopbaar zijn, terwijl hij 
geen giften mag aannemen. 

Is het to verwonderen, dat hij, gedreven 
door armoede, die voorschriften eeps over
treedt?" 

 
Nieuwe prijsopdrijving door de 

regeering. 
In de kringen van belanghebbenden is 

uit goede bron vernomen, dat de minister 
weer de grenzen zal openstellen voor den 
uitvoer van vee, dit wordt met loedwezei 
vornomen, wijl daarvan het gevolg zal zijn 
dat het in het land blijvende veel Veel duur
der woirdt, do vleeschprijzen sterk verhoogd 
dus scbaarsohie aan vlcesch, die toch reeds 
groot is, in den winter schrikbarend zal toe
nemen, temeer daar juist de koeien uit éo 
streken rondom de groote steden zullen wor
den uitgevoerd. Men vreest, dat het weer 
gaan zal als vorig jaar, toen de wagons 
zóó volgepropt werden met vee, dat een be
langrijk kwantum gestikt, met gebroken poë
ten of gewond in Duitschland kwam. 

Inplaats van te zorgen, dat er eten komt, 
zorgt de Regeering dat het weg komt et 
duur wordt. 



FEUILLETON

OPSTANDING

Indische Kroniek

Het inlandsch onderwijs.

Schandelijk hooge prijzen van

erwten en boonen.

D E  T R I B U N E .  

Voor de Afwisseling. 
• 't Is vootr de redactie van eên courant 

ce:i tijdschrift heel moeilijk te -weten, 
Vat haar lezers liet liefst krijgen opgc-
flischt. Voor de redaktie van „De Tribune", 
die gedwongen is "haar lezers in elk num
mer heel wat zware kost voor te dienen, 
jn 'daarom graag ook voor wat lichter spijs,. 
Voor de afwisseling, wil zorgen, is het al 
tieel moeilijk. Want zij schrijft, om gelezen 
te worden. Als zij echter al'een de dingen 
liet drukken, die zelf goed en mooi en 
lardig vindt, zou „De Tribune" al h&el 

spoedig «op de flacon gaan,, door gebrek 
aan lezers. Ze heelt erover gedacht het 
voorbeeld te volgen van den hoofdredacteur 
van een tijdschrift in Amerika. Die betaalt 
den lift-knecht van zijn kantoor een behoor-
liik lóón, op voorwaarde, dat die jongeman 
eiken avond een uur komt zitten luisteren 
naar het voorlezen veci de artikelen, die 
op plaatsing wachten. De dingen* waarover 
de jongen lacht, gaan t'e krant in. De rest 
naar de schrijvers terug. Het resultaat is, 
dat het blad op ongekende wijze bloeit en 
zoowel -.zijn abonné's als zijn adver e ïties 
voortdurend ziet tcememèn. 

Het lieden onder den deuk van het 
Verleden, 

Alleen maar in Duitschland, waai- op 
politiek terrein niets volledig wordt afge
daan en waar juist da-arom ook de voor
stellingen uit vroegere, doch eerst half tot 
net verleden bchoorende tijden In de hoof
den onsterfelijk blijven voortbestaan (om 
wele reden de Duitschers zich het volk 
der denkers noemen) — slechts in Duitsch
land, kan het voorkomen, dat van een partij 
wordt verlangd!, dat zij zich door den be-
aEaanden, z.g rechtstoestand niet slechts 
feitelijk, maar ook moreel gebonden moet 
achten; dat ze van tevoren moet beloven, 
dat zij, wat er ook mag gebeuren, dezen, 
door haai; bestredten rechtstoestand niet zal 
omvir werpen, ook al kon zij het. Met 
andere woorden: zij moet zich verplichten, 
de bestaande politiek e orde voor alle eeuwig-
he'd in 't leven te houden. Dat, en niets 
anders beteekent het, als men van de Duit-
sche sociaal-democratie verlangt, dat zij moet 
ephouden revolutionair te zijn. 

Engels, in de voorrede bij „Karlin Marx 
de Keulsche Jurie" (1885). 

* * _ * • 
Humor in de Wetgeving. 

Inmiddels is bij Kon. Bondschap^ van 17 
iug. 1.1. bij de Tweede Kamer ingediend 
een ontwerp van wet o:A na art. 92 van 
het Crimineel Wetboek voor het krijgs.-olk 
ie water van het jaar 1814 in te voegen een 
art. 92a met de strekking om strafbaar te 
stellen samenrotting van schepelingen, en. 
dit wel naar aanleiding van ongeregeldhe
den in de Maand Mei 1.1 te Soerabaja bij 
do Marfne voorgevallen. 

Wel is waar wordt dit feit reeds strafbaar 
gesteld bij cfe artt. 108 en 110 van l»t in 
1903 vastgesteld Wetboek van Militair Straf
recht, maar daar deze artikelen nog niet in 
werking zijn ge redens zijn zij ook nog 
niet bruikbaar. s 

„Zoodra echter", zeggen de Ministers van 
Justitie en van Marine in hun memorie van 
toelichting, ,,dit Wetboek zal zijn ingevoerd'' 
—' en zij voegen dcaraan in parenthosi 
hoopvol toe ,,de met de voorbereiding dier 
invoering belasle commissie hoopt haar «looi
de mobilisatie aanzienlijk vertraagde werk
zaamheden nog dit ja*! te voltooien" 
„kan de ontworpen regeling weder verval
len". 

De mobilisatie heeft toch ook haar goede 
zijde : zij verklaart hce het komt, dat een 
wetgeving, die na* een voorbereiding van 17 
jaren in 1903 tot stand kwam, na 13 jaren 
nog niet is ingevoerd, zocdat het ailleezins 
begrijpelijk is, dat inmiddels een wetgeving, 
die meer dan 100 jaar oud is, moet worden 
?angoyuld. 

• • * * 
» 

Groote hervormingen, 
D« Minister houdt zich sinds eenige maan

den onledig met het tot s'and brengen van 
een groote 'hervorming. 

De omvang van het daaraan verbonden 
werk maakt misschien, dat de schepelingen 
van die hervorming nog weinig bemerken. 
. Maar een hervorming is het in niet 

mindtere mate, en zoo gauw in alle deelen 
dat omvangrijke werk klaar iö, zullen zij de 
zoete vruchten er van plukken. 

Wat wel die hervorming behelst ? Men is 
reeds maanden lang bezig, met in de Ver
ordeningen der Koninklijke Marine het 
woord „minderen'' in „manschappen" te 
veranderen. 

Dat is nog een andere thee dan tracte-
mentsverhooging en meer van die onderge
schikte dingen. 

Het is niet- iedereen gegeven den her
vormer te spelen. Heil hem dus, die van 
zijn gave een dergelijk nuttig' gebruik 
maakt. 

(Gorr. blad y. d. B. v. M. M. Fers> 

De schepping der wereld. 
Een partijgenoot stuurt ons het volgende 

briefje : Als je niet al te_ bang bent- voor 
heftige verwijten v'bn anti-semitische gezindi-
heid, plaats dan het ingesloten historische 
opstel". 

We zijn niet voor een paai- verwijten 
vervaard en in dit geval heelemaal niet 
omdat de inzender zelf behoort tot het ras, 
welke leden zich zelf zoo graag in de ma
ling nemen, maar woedend worden als 
een niet-rasgenoot iets over een der hunnen 
zegt, dat met heel \'eel slechten wil kan 
worden uitgelegd! als spot _ Of het opstel 
historisch is, durven wij niet te beweren. 
Indien het zoo is, is het toch al vrij oud 
We meenen het jaren geleden reeds ergens 
te hebben, gelezen. Wat evenwel aan de ver
makelijkheid niets afdoet. Hier volgt het dan: 

De Schepping der Wereld'. 
Een opstel van een 6-jary Jodenjongetje. 

In de begin was er niks op de wereld as 
God, die was alleenig op de wereld. God 
hep an de aard,e geschep in 6 dagen ; d'e 
eerste dag hep Gcd aan het lich geschep , 
de tweede dag hep ie an do water geschep, 
te derde dag hep ie an de boome en plante, 
de vierde aa.n de uitspansel, dat. is de zon 
en die maan, de vijfde dag an de vogels en 
de visschen en de zesde dag het God an 
alle beeste en an Adam geschep. Toe het 
God een beetje modder in zijn hand geno
men en daar is een hoofd van gemaakt en 
een neus ea een mond en allee en toe het 
i9 erin geblaze en toe is het Adam geworre. 
Hei God gezcid: Adam, daar hei jo een 
tuin, daar kan je in loope en da's_ alle
maal voor jou en alles wat boom is, is 
voor jou en alles wat beescht is, is voor 
jou en alles ka-je opo e, maar die boom van 
goed, en kwaad, die ka-je me niet opete en 
as'je d'r ja van eet, dan ga je dood. Toe 
het God gezeit: „Adam, hei je niks te doen, 
dan ka-je wat voor mijn deentoe heit 
Adami gezeit: „Wat dan God ?"' en ' toe 
zeit God: „Ik zit me als mal te prakke-
zeere, hoe ik al die beeschte mot noeme, 
en nou mot jij me 'n handje hellepe". Het-
tie alle teeschie op Adam algestuurd en-
hettie hem voer alles late opdraaie. Is der 
een leeuw gekomme, het Adam gezeg : „jij 
he<t lecjw;" is der een hond gekoute, het 
Adam ge,<eg : „jij heet hond'', en teugen 
het paird het e gezeg : „jij zal penrd hie-
te', ea zoo het ie nel alle beeschte ge
daan. 

He; Adam gezien, alle beeschte fcebbe zich 
daar een vrouwtje; hetlie het- niei onder 
zich kenre hou?, hetie geroepe: „O! God! 
ik bin zoo vervelend !" helt e als gedwonge. 
hij mot ook ce ï vrouwtje hebbe. Het God 
an um late slape, hettuin een rip uit zijn 
heup genome — een kleinigheid — is der 
een vrouwtje van gekomme. Is Adam wak
ker geworre, _ hettie Eva gezien, hettie ge
zeit : „Van v. i) ben je?" Het Eva als geen 
antwoord ge£e 'e; is ut um op eens naa 
binne. geschote, hettie gezeit : „Ik weet ut 
al ! Jij bint Eva. Binne ze san e gaan 
spcule in het tuin, is der een schlang ge
komme, het teuse Eva "ge/.eg : „Óver wat 
êet jij niet van die bóoiu?" Het Eva ge
antwoord : „Om toch niet ! noh ! maak nou 
geen sch'oez, ja ik wil daar dood!'' Heide 
schlang weer gezeg : „Och ! ut is nietes ! 
het God 7.00 maar derom gezeit! een ghoin-
tje !" liet Eva hard gaan wegloope, het de 
schlang ander teruggeroepe en gezeit: „raai 
erif wat ik in mijn hand hep ?" Het Eva 
gezeit : „Een kassaussle !" Het ze niet 
goed geraaie Het de schlang an der laatte 
zien, het ze van de appel gegete, het ze 
geroepe: „O waai ! o waai ! wa' smaakt 
ookdat fijfi ! Adam za'k gezond blijve, proef 
ook eens een brokkie 1" Het Adam geproef, 
hebbe ze gezien datte ze geen kleere an-
hadtfe, datte ze heejemffai nakend Minne, 
hebbe ze derlui-eige geschaamd, binne an 
der gaan verschuile achter een boom. Is 
God gekomme, het een harde stem ge'.ate: 
„Adam, waar zijt gij ?" Het Adam geen 
antwoord durreve geve. Het God nog is 
gekomme : „Adam, waar zijt gij ?r' Hettie 
nog geen' antwoord durreve geve.. Het Eva 
gezeg : „Adam, hoor je niet ? der word; 
an je geroepe !'' Het Adam geroepe : .,0 
God, ik kan ut niet hellepe. Eva het gezeg 
as dat ik er van ete mes." Het Eva gezeg, 
do schlang het an der verleidt. Is God 
woeiend gewone, het gaan vloeke, het 
gezeg: „Heb ik je daarvoor in mijn tuin 
late, spele ! der-uit!'' Hettie an de schlang 
gezeg : „Jij zal altijd kruipe op je buik,'' 
en an Eva: „jij zal altijd ziek zijn," en 
teuge Adam hettie gezeit : „Jij zal als 
maar zweete ala je je boterham eet." Het 
God an ze late wegjage, hettie een soldaat 
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Naar de Fransche vertaling bewerkt 
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Deze,, die hem te gemoet kwam met zijn 
eeuwig lachje, kondigde aan dat de boeren 
bij het vallen van den avond zoaden bij
eenkomen, Nekhludov ging in afwachting 
ip den tuin wandelen, door de oude paden, 
die het gras had veroverd en die witteen 
rosé appelbloesems omlijstten. H5j wandel
de] de 6n altijd verrees voor hem weer d'e 
herinnering aan wat hij gezien had. En 
hij dacht droevig bij zich zelf: 

, ,Diè ongelukkigen vergaan bij gebrek 
aan 't bezit van grond, die ze kon voe-
deü, dien grond, waar niemand zonder kan 
leven, dien grond, dien zij zelf bebouwen, 
'Opdat anderen er de opbrengst van ver
koop en aan den vreemde en zich in ruil, 

'mantels, stokken, koetsen, bronzen teelden 
jene. aanschaffen. Als paarden, die op een. 
_Voi zijn opgesloten, al 't gras hebben op
gegeten, dat ae er vinden, vermageren ze 
®n sterven van honger, als je hun niet de 
mogelijkheid geeft gebruik te maken van 't 
"gtraa, dat in de welde daarnaast is; en zoo 
is het ook met die ongelukkigen. En ze 

/'eterven zonder .het zelf te merken, geweind 
ze zijn aan een organisatie, die iuist 

tot doel heeft hen te dce.i sterven; een or
ganisatie, die onder haar voornaamste be-

{etanddeelen telt den mond van kinderen, d'e 
o\orspanning van vrouwen en t onvol-
doende voedsel voor jong en oud- Zoo ko

rnet een vlam an de deur gezet.... as ze 
<ter weer in wouwe. 

Uit No. 9 van „De Geheelonthouder* 
nemen wij het ondergaande: 

H E T  G L A S .  
Waardoor toch heerscht in menig huis 
Zooveel krakeel, gevloek, gedruisch ? 
Waardoor slaat menigeen z'n vrouw? 
Waardoor komt menigeen in rouw? 
Waardoor komt men in schuld ? 
Het Q E V A N G E N H U I S  gevuld? 
Waaraan wordt geld besteed? 
Zoo zuurverdiend in'tzweet? 

% En waardoor jaagt de zoon, 
De moeder uit de woon? 
Waardoor  vandaag  
Zoovee l  geklaag?  
Is'tnietdoorhetglas, 

Dat ras 
Zooveel 
Krakeel, 
Onrust, 
Onlust, 
Lawijt, 

En spijt 
En armoe ,baart ? 

't Maakt beurzen plat en hersens rot, 
En brengt naar tuchthuis en schavot. 

« • 
« 

Nationalistische dwaasheden. 
Tot welke nare dwaasheden het ongebrei

delde moderne nationalisme leiden kan, Von
den wij — lichtelijk tot onze verbazing — 
gedemonstreerd in „Ons Land'", zich noe
mende een „Algemeen Weekblad voor het 
Vlaamsche Volk". 

Wat nu toch te zeggen van het volgen
de „vers", dat nog wel op de eereplaats 
in dit orgaan verschijnt, en waarin de gods
lastering in zekere mate wordt geneutrali
seerd door de volmaakte dwaasheid! 

„Golgètha" is* de titel ea dit merkwaar
dig product van een verbijsterende geest es-
verdwazing luidt aldus: 

Indien de waarheid daar is, 
waar mijn broeder ze mij toonde, 
wijlen mijn broeder Pieter-FIoris; 
(Hij was s'.udent in de theologie 
aan een rocfmsch-katoliek seminarie,) — 
Indien het Godszoon is die ging ter Gol-

g gótha 
En zijn geddelike droefenis 
was de menselike bevrrdenls, 
dan is het Vlaamsche volk. Gods uitver

koren 
volk, omdat het ging als de goddelike 

vrucht uit David's huis geboren 
zijn steile Golgotha, gekruisigd 
werd en in de dood behuizigd. 
Maar God was in z jn zoon do godJelik-

heid 
van de herrijzenis; 
zö zal ook, zo hij is, God zijn in onzen 

strijd 
tot de bevrijidcn's. : 
Wij moeten met de hand op 't hart ver

klaren, diat wij in de malste modern-natio
nalistische uitingen, ook in de oorlogvoe
rende landen, zelden of nooit iets hebbén 
aangetroffen, dat zulk. een, om esn psyeljtia-
tor roepende, uitbarsting nabijkomt. ,, ' ö 

Aldus de „Maasbode", dat zeker aiiJej:^; 
zou gepiept hebben, als op even „gods^as-
teriijkè" manier tegen do socialisten of te
gen de Franschen enz. was té keer gegaan. 

Mn* 
Bijbelkennis,, 

DJ „N. P. G'r- Ct." vertelt 't volgende 
aki historisch: 

Examen lioofdacte 1910. 
Examinator: Noem u eens eên paar vol

ken uit da oudheid, waar u over onder
vraagd kan worden. 

kandidaat: Da Babyloniërs en de Egypte-
naren. 

Exam.: Ik wil met u over de Babylo
niërs spreken. Noem u eens een koning 
van dat volk. 

Cand.: Nebucadnesar. 
Exam.: Wanneer regeerde die ongeveer? 
Cand.: 600 vóór Christus. 
Exam.: Was hij een vorst van het oud-

of niettw-Babylonisclie rijk? 
Cand.: Dat weet ik niet. 
Exam.: Van het nieuw-Babylonische. .Zou 

u wel een koning kunnen noemen van het 
oud-Babylonische rijk? 

Cand.: Neen mijnheer. 
Exam.: Zijn naam komt in den riijbel 

ook voor. lm welk d el van d n Bijbel 
dacht u? 

Cand.: In het Oude Testament. 
Exam.: Ja, maar het Oude Testament is 

zoo groot, in welk boek van het Oude Tes
tament? 

Cand. (zich even bedenkende): lil het beek 
B a b y l o n i s  e n  s  e  r  s .  

men ze er langzamerhand toe het kwaad, 
dat op hen drukt geheel uit het cog te 
verliezen En dan komen wij, de bewerkers 
van dat kwaad, er toe dat als natuurlijk 
en noodwendig te beschouwen; en onze 
fakulteilen, 1) onze bestuurslichamen, onze 
bladen laten we naar believen redekavelen 
over de oorzaak van. de ellende der boe
ren en de verschillende middelen om dit 
te verhelpen, terwijl we 'zondor de minste 
aandacht er aan wijden, de eenige oorzaak 
van die ellende laten bestaan, dDordkt we 
voortgaan met de boeren den grond te ont
houden, dien ze behoeven". 

Dat alles was nu zoo klaar voer Nek
hludov, dat hij zich, hoe langer hoe meer 
er over verwonderde, dat hij dat zoo lang 
niet had kunnen begrijpen. Hij begreep met 
volkomen duidelijkheid, dat het eeliigc mid
del voor de ellende der boeren was, hun 
de aarde terug te geven, opdat zij zich er 
uit konden voeden. Hij begreep, dat de kin
deren in 't bizonder, dood gingen, omdat 
zij gebrek aan melk leden, omdiat hun. 
ouders geen weiden hadden óm er de bees
ten op te laten grazen. En hij herinnerde 
zich» eensklaps de theorieëh va si Ilenry 
George en de geestdrift, die hij ervoor ge
had had; en hij verbaasde zich, dat hij 
dat alles had kunnen vergeten. „De aarde 
moest geen voorwerp van partikulieren 
eigendom zijn; zij moest niet meer een voor
werp van in- en verkoop zijn, dan 't wa
ter, niet meer dan de lucht of de zonne
stralen. Alle mensehen. hebben een gelijk 
recht op dö aarde en op alle goederen, 
die ze voortbrengt", 

En Nekhludov begreep toen, vanwaar de 
beschaming kwam, die hij ondervond bij de 
gedachte aan zijn schikkingen in Koez-
minskoje. Dat kwam, omdat bij zich zelf 
Md Willem bedriegen. Wetende, dat de 

 
„De Lcccsnctief' bevat een overzicht 

van het Algemeen Versiag over het in: 
landseh onderwijs over 1914, thans ver
schenen. Wij nemen daaruit eenige pas
sages over, waarop het o. i. de moeite 
waard is, de aandacht te vestigen. Wij 
lezen dan • 

Het aantal openbare inlandsche scholen 
der 2e klasse nam — in tegenstelling met 
voorgaande jaren — af: op het einde 
van 1913 bedroeg het 1189, op ultimo 
1914 was het gedaald lot 1167. Deze ver
mindering staat in verband met de om
zetting van een 60-tal 2e klasse schclen 
ui de Residentie Menadb (Celebes) in dis-
trikts- (resp. landschap-) en zendings
scholen. 

Ondanks de vermindering van het aan
tal scholen nam het leerlingengeial inl914 
toe, "namelijk van 103.655 tot 109.832 op 
Java en Madoera, en van 64.109 tot 
64.853 in de Buitenb|ezittingen. 

Verderop in het overzicht wordt mede
gedeeld dat : 

Bij het particulier lager onderwijs valt. 
een eenigszins belangrijke toename van 
het aantal scholen alleen in de Buitenbe
zittingen te conslateeren en wel met be
trekking tgt de daar gevestigde scholen 
op godsdienst i gen grondslagl 

Het aantal dezer inrichtingen bedroeg 
op het einde van 1914 198 meer dan in 
1913. Het aafital bij deze scholen inge
schreven leerlingen vermeerderde met biina 
7 pet. Het aantal leerlingen op dezelfde 
categori scholen op Java nam af met 5 
pet. Bij de particuliere neutrale scholen, 
zoowel op Java en Madoera als daar
buiten, valt een kleine vermindering aan 
het aantal leerlingen te constateeren. 

Uit deze gegevens valt voorloopt dit 
af te leiden : vermindering van de neu
trale scholen, toename van de zendings
scholen en daarnaast toename ivan de 
scholen van de inlanders zeiven op jrods-
dienstigen, d. i. Moh amni ecteanschen 
grondslag. 

Vroeger werd reeds door „De Loco
motief" geschreven over: „De Islam oo 
de school." Daarmee bedoelt het blad in 
de eerste plaats den stijgenden invloed 
invloed van het Mohammedaansche on
derwijs onder d'e meer ontwikkelden. Het 
blad wees dan op een punt der agenda 
van het congres der Sarikat Islam, n-I. 
de stichting van een middelbare techni
sche op Mohammedaanschen grondslag. 

Wij vestigen er terloops de aandacht 
op, dat dit punt volkomen weerspreekt 
de legende, dat de Mohammedaan viian-
dig zou staan tegenover de ontwikkeling, 
mits hij den vooruitgang op zijn wiize 
mag stuwen en leiden. 

Aangezien de S. I. in ïndiië de geor
ganiseerde macht is van den Inlander en 
buiten den Islam in deze gewesten reen 
beweging denkbaar is, zoo is het taak 
van de revolutionairen in de Westersche 
landen, met alle macht de ideologie van. 
den Islam te steunen, *) omdat de Islam 
een vijand is van de Westersche over-
heerSching, wat thans wil zeggen, van het 
imperialisme ! 

Er zijn nog altijd talrijke welmeencnde 
sodalisten, die Inc[ië beschouwen van het 
standpunt van het Erfeerter prograjm of 
een ander handboek van dien aard en die 
van de actueele eisi:hen, van de voorhan
den beweging ginds niets of zeer weinig 
zien en eigenlijk van'het heele socialisme 
een dogma maken. Zij willen aanknoo-
p e n  b i j  e e n  b e w e g i n g ,  d i e  e r  n  i e t  i s ,  
e n  n i e t  b i j  e e n  d i e  e r  b e s t a a t .  
Volgens hen moet in Indië een vakver
bond, een S. D. P. of zoo iets, wor
den opgericht op den duur en wel door 
den Inlander ! Met een oordeel, heele
maal niet bedorven door zaakkennis, 
schrijven zij de beweging in Indië toe 
aan Westersche invloeden, aan opkomen
de Westersche toestanden. 

De. heele geschiedenis van Indië, de tal
rijke oerlogen der inlandsche bevolkingen 
in verschillende deelen van den Archipel 
in den loop der 19e eeuw tegen het gou

vernement, toonen minstens aan, datvooi 
zulk een verzet de volkeren niet eerst ii? 
de ellende van het kapitalisme behoeven 
te werden gestort. 

In dit verband komen wij terug op het 
uitgangspunt: het onderwijs. 

Waarom wil _de bourgeoisie althans 
eenig onderwijs vanwege de zending of 
door de neutrale school ? „Het Handels
blad'' bevatte na afloop van het Kolor 
niaal Onderwijscongres, een artikèl, waar
in o. m. werd gezegd : 

„De school is, zooals bekend is, een 
machtig wapen in de hand vaft hen, die 
staatkundige verandering Wenschen en het 
oprichten van neutrale scholen plaatsen , 
die daarvoor in aanmerking komen,schijnt 
gewenscht". . 

Hier wordt duidelijk aangegeven, waar
voor het onderwijs van den overheerscher 
dient. Deze staatkundige verandering 
van het kapitaal, zooals het „Handels
blad"' dat bedoelt, gelijk alle burgerlijke 
persorganen in het z.g. Moederlatad, wen
schen wij niet. De heerschappij van de 
suiker-, de tabaks-, de rubber- en de pe-
troleum-baronnen kan niet scherp genoeg 
bestreden worden. De heele kliek van cul-
tuurbanken, verbonden met dito onderne
mingen, die de Inlandsche bevolking bren
gen onder het juk van het kapitaal, die 
Indië uitmer'ge en, die de rijkdommen van 
het land, van Indië, uit den archipel ha
len, terwijl dë bevolking achteruit gaat, 
zulk een „taalkundige verandering", voor
bereid door de Westersche school op den 
grondslag der liberale leer, in dit geval 
de neutrale school, of doof de ideeën 
van den christelijken godsdienst, de sla< 
venleer, dat wenschen wij in Indië niet. 

Wie een doodsvijand is van het impe 
rialisme, mag in geen geval ginds de in» 
stellingen steunen, die bedoelen de inlan
ders te maken tot trouwe onderdanen van 
het Nederlandsche kapitaal! 

Met den Islam moet hij front mak:n 
tegen den vijand van den Inlander en van 
de arbeiders in Holland, het Nederl'and-

•sche kapitaal ! ' 
De bestrijding van den Islam laten wij 

gaarne over aan Van Kol, aan de ,.N. 
Courant" en aan de intellectueelen, dia 
in dienst staan van het kapitaal en die 
de leerstoelen aan de Universi eit bezet
ten. Dat de Islam werkelijk een vijand 
is van de koloniale overheersching en ais 
zoodanig' veel te onbetrouwbaarder dan me
nig Europeesch socialist intellectueel of ar
beider, — dat weet de bourgeoisie eer 
wet, zoowel in ons land als darbuiten. 
Een Engelsch blad „The Christian", 
schreef bnlangs over het toelaten van d< 
Mohammedaansche propaganda in En-
gellsch-Egypt'sch Soedan o. m.: „Een 
Muzelmansch .Soedan is een anti
christelijk Soedan, dat slechts wacht 
op, en verlangt naar den dag om „d< 
ongeloovigen", te vertfelgen... Een echt 
Muzelman kan nooit een loyaal onder» 
daan van een christelijken staat zijn". 
Als socialist verheugen wij ons ten zeer< 
ste over dien geest van den Islam, 'meer 
als over de loyale onderdanen van den 
christelijken s'aat. van de trouwe knech
ten van het bloedige Nederlandsche impe
rialisme, zooals een T r o e 1 s t r at, een 
Oudegeest ze kweekt. • B. L. 

*) *De Redaktie van die Tribune gaat, 
met deze absolute en voorbarige uitspraak 
geenzszins akkoord. 

DE DUURTE. 

Eenvoudig schandelijk zijn do prijzen dei 
erwten en boonen — twee-, driemaal zót 
duur als adders. En bij tal van grutters en 
kruidenierswinkels schijnen nu de weggef 
stopte rege-eringserwten' en boonen van net 
vorige seizoen voor den dag te komen, die 
voor de ontzettende prijzen van de nieuwei 
erwten en boonen worden verkocht. En van 
controle of toezicht daaiop hport men niets. 
Lui, die verleden jaar gesnapt zijn op ach* 
terhoiiding, konden toeh gewoon door blij
ven verkoopen, werden dus niet meteen vahl x 
den verkoop van regeeringswaar uitgeslotetjl; 

Ja, huismoeders, alö ge niet meehelpt te
gen de duurte op te komen, dan zal hei 
nog wel veel erger worden ! 

mensch geen recht heeft de aarde te bezit
ten, dat hij zich toch dat recht hal toege
kend, ea had hij de boeren, overgegeven 
een deel van een goed, dat hij in den 
grond van zijn ziel wist, niet rechtens te 
bezitten. 

„Vandaag zal ik ten minste anders han
delen, en vervolgens, wat ik te Koezmins-
koje heb gedaan, weer ongedaan maken!" 
En hij stelde dadelijk in gedachte een niejiw 
plan vast, dat bestond in het verhuren van 
zijn landen aan de boeren, maar zoodanig, 
dat de som, die ze als huur zouden bete
len, niet voor henï zou zijm;-* maar voor 
hen zelf, en hun zou dienen om hun be
lastingen to betalen alsook, om andere uit
gaven voor algemeen nut te bekostigen. — 
Bat was nog niet het idteaal, dat hij ge
droomd had; maar hij zag in de tegen
woordige omstandigheden, geen andere 
schikking, die er dichter bij kwam- En 
dan was het essentieele 2) tocb,^ dat hij 
voor zijn deel afstand deed van zijn wette
lijk recht op 't bezit van den grom# 

Toen hij aan de woning van den be-_ 
stuurder kwam, kondigde deze hem, met eni 
bizonder gedwongen glimlachje aan, dat _'t 
eten klaar was, maar hij voegde er bij, 
dat hij alleen maar vreesde, dat 't een 
beetje .aangebrand zou wezen, ondanks de 
zorgen, die zijn vrouw. aan de bereiding 
had gewijd met behulp van de jonge meid, 
die hun huishouden deed. , 

De tafel was met een ruw tafellaken ge
dekt; en op de tafel dampte in een soep
terrine van ^md Saksisch met gebroken 
ooren (laatste sooor van de oude luxe van 
het kasteel), een aardappelensoep, bereid 
met het vleesch van dien ©igen haan, dien 
Nekhludov een paar uur geleden, nu eens 
de een dan weer de andere Van de zwarte 
pooten had zien uitstrekken. Nu was de 

haan stukgesneden en zag Nekhludov de
zelfde poolen in de scep zwemmen. En na 
de soep was het nog eens de haan, die op 
tafel verscheen, omringd met een sausje 
van boter en suiker. 

En hoe middelmatig dat ook allemaal 
was, Nehkludov at met smaak; te nauwer-
nood lette hij op wat hij at, geheel hij de 
gedachte aan 't nieuwe plan, dat hij had 
gevormd en dat dadelijk zjjn verdrietigheid 
en slecht humeur had verjaagd. 

De vrouw van den rentmeester volgde 
door de deur, die half open stond, met de 
oogen de manieren, waarop de jonge meid 
Nekhludov bediende. De rentmeester, trotscli 
op do kulinaire 3) talenten van zijn vrouw, 
glimlachte met een al vriendelijker wor
dend lachje. 

Na het eten noodzaakte Nekhludov den 
bestuurder aan do-tafel te gaan zitten. Hij 
had er behoefte aan te praten, iemand, 
wie dan ook, deelgenoot te maken van de 
groote gedachten, die -cijn hart bewogen. 
- En hij legde den rentmeester zijn plan 
uit om zijn landerijen aan de boeren af te 
staan; cn toen vroeg hij heim, wat hij er 
van d'aeht. De rentmeester glimlachte met 
een lachje, dat beteekende dat hlij zelf, al
lang, dat alles dacht, en dat hij het heel 
aangenaam vond het te hooren zeggen ; 
maar in werkelijkheid had hij niets ervan 
begrepen. En dat kwam niet, omdiat Nek
hludov zich slecht had uitgedrukt; maar 
Nekhludov's voornemen kwam vootrt uit de 
begeerte afstand te doen van zijn persoon
lijk voordeel voor 't belang van Hinderen, 
en de rentmeester was daarentegen diep 
overtuigd van de onmogelijkheid voor ieder 
mensch zich met iets anders bezig te hou
den dan met zijn eigen belang. En ffltw&s 
zoo, dat hij zlcb verbeeldde niet goed te 
hebben gehoord, to«n hij Nekhludov hleraï 

zijn besluit hoorde zeggen, de geheel© op
brengst van zijn landerijen hieraan te wij< 
lem, om een gemeenschappelijk kapitaal 
voor de boeren to grondvesten. 

— - Dat is uitstekend! gaf hij ten anb 
woord. Dus u wilt uw landen verhuren 
en er de rente van trekken? _ 
• — Wel nee volstrekt niet! Begrijp me 
goed. Ik wil -hun volkomen mijn landen 
schenken! 

— Maar dan, riep de rentmeester uit en 
hij glimlachte niet meer, maar dan zult u 
geen inkomsten trekken? 

— Wel neen! Daar zie ik van af. 
De rentmeester zuchtte diep; maar het 

oogenblik daarop begon hij weer te glim-
lachen. Nu had hij begrepen. 

Hij had begrepen, dat Nekhludov een 
beetje gek was; en dadelijk had hij alleen 
nog maar hij dat plan gedacht aan de 
middelen, die er voor hem zouden zijn en 
or eenig voordeel uit te trekken. 

Van nu af was Nekhludov's voornemen 
voor hem een aangenomen ding, een bui
tensporigheid, waarover hij zich zelte niev 
neer dacht te verwonderen; en hij spande 

aieh in om het voordeel te zoeken, dat bij 
er uit kon trekken. 

Maar toen hij na verloop van een oogen
blik ontdekte, dat Nekhludov's voornemen 
hem niet tot eenig voordeel kon zijn, voel-
de hij zich weer vol kwaadwilligheid. Hij 
bleef echter glimlachen om Nekhludov aan
genaam te zijn, die zijn meester was. 

1) afdeeling van een hoogeschool 
2) de kern, het weelönlvSke. 
3) kookkunst. 

rordt vervolgd). 



Nieuwe eischen door Griekenland

ingewilligd.

Wethouders om beurten gijzelaars.

Een Turksche vliegdienst.

Krijgsgevangen Elzassers naar

Frankrijk.

De toestand in Griekenland.

De opmarsch der Italianen in Epirus

Strafvervolgingen tegen Liebknecht

en Rühle.

Uit Oost-Indië.

BINNENLAND,

Vriesseveem.

„Het is een Hel."

Aan boord van de „Deutschland".
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D E  O O R L O G  
Laatste -Oorlogsnieuws. 

De Engelschen brachten hun frOnt voor-' 
waar is tusschen Guedecourt en Les 
Boeufs. 

Officieel wordt van Bransche zijde me
degedeeld, dat de Franschen en Engelschen 
aan de Sotnme tot 12 Octobcr ruim 70-000 
gevangenen maakten. 

De Duitschers melden dat een nieuwe 

E-oote doorbraakpoging d|eir gjeaÜ,ieejrden 
sschen de Ancre en & Somme werd af

geslagen. Fransche aanvallen tusschen 
Fresnes ai Chaulnes mislukten eveneens. 

Fransche en Engelsche vliegers wierpen 
bommen op de Mauser-werïplaatsen te 
'Öbendorff' aan de Neckar. 
I De Roemeniërs zijn uit het Gyetrfvo- en 
Csikbekken geheel verdien. 

Fournet heeft een nota gericht tot de 
Grieksche regeering, waarin geëischt wordt: 
•io.- Controle op de Grieksche politie; 2o. 
Een verbod aeai de burgers om wapens te 
teugen; 3o. Geen oorlogsmaterieel to zenden 
naar Thessaliëi; 4o. Opheffing van lipt 
>erbod van gTaanvervoer naar TheeeaJië. 

Alle eischen werden ingewilligd. 

 
De ,, llandelsblad"-oorre6pondent bericht 

lan dijn blad: 
Ik verneem dat de maatregel, door de 

Duitschers genomen, waarbij ter voorko
ming van eventueele signalen aan de En
tente-vliegers d»or de Antwerpscïie bevol
king; do schepenen der stad Antwerpen als 
gijzelaars om beurten den nacht moesten 
doorbrengen in het Höitel St. Antoano en in 
het Grand Hótel, sinds gister, Maandag, 
weer ingetrokken is. 

Maar de stad blijft na zonsondergang 
nog geheel in het donker. De bevelen zijn 
daaromtrent zelfs veel strenger geworden, 
en de politie heeft last gekregen er huis 
aan huis over te waken, dat niet die min
ste lichtschijn d'oor vensters of deuren 
dringe. 

Uit Lausanne wordt bericht, d)at do Duit-
echo kapitein-vlieger Bölcke naar Turkije 
is gezonden om den Turkschen vliegdiens't 
te organiseeren. 

De „Popoio d'Italia" bevestigt 't bericht 
volgens hetwelk de Russische Regeetring 
aan de door de Russen gevangen genomen 
Elzassers zou hebben toegestaan zich naar 
Frankrijk te begeven om in het Fransche 
leger te treden. 

Het blad bericht verder dat het transport 
der Alzassers via Archangei naair Enge
land reeds begonnen is, hetwelk de aanwe
zigheid van Duitsclie duik booten verklaart 
in de wateren van Archangei en bij de 
kust van Mnrman. 

De „Balkan Agentur" verneemt uit Athe
ne dat 'de stad geheel door krpgsvolk is 
bezet. Griekscke troepen, die achtereen vol-i 
gens naar de hoofdstad gebracht werden, 
bevinden zich in alle scholen, gebouwen en 
kazernes. 

Gunaris en Streit maken bekend, djat zij 
een persbureau- zullen oprichten, hetwelk 
zal opkomen tegen de propaganlfltt dter En
tente en het land inlichten a-ingaande de 
bedoelingen _van het viervoudig verbond te
genover Griekenland. 

Het bureau zal een geregelde mededee-
ling doen verschijnen. 

 
Uit Romie wordt gemeld dat de Italianen 

hun opmarsch in Noord-Epirus voortzetten. 
De Grieksche troepen in de plaatsen, die 
door de Italianen bezet worden, ontvangen 
de order terug te trekken, waaraan tot dus
ver is voldaan. v 

In het bovendal van Vojussa Js Klissina 
en thans ook Proveza, hetwelk 60 K.M. van 
die kust is verwijderd, door de Italianen be-
tet. 

Over Preweti en Klissina voert de van 
Jarrina en verder van Athene komende ver
bindingsweg van Griekenland met Europa. 

De Italiaansche troepen moeten voor een 
krijgstocht op voortreffelijke wijze zijn uit
gerust. 

Vredesgeruchten. 
De „Köln. Ztg." meldt, uit Berlijn: De 

van neurale landen uit verspreide geruch
ten over een z.g. aanstaanden afzonderlij
ken vrede met Rusland ontberen eiken fei
telijk en grondslag. 

Spiegelbeel den 
VI. 

Wie uwer heeft niet wel eens een kro-
nings-chololadebus gezien? Dat is 'n bus 
verljicht met een plaatje waarop de Ko
ningin is uitgebeeld. Maar vanwege de re
clame houdt zij niet de hand op de p-ond-
wet, zooals bij eën kroning te doen .' -urui-
kelijk is, ze houdt die op 'n bus, dóe zelf 
weer de zelfde reclameplaat tot versiersel 
heeft. En op die tweede plaat staat weer 
de Koningin met "d'r hand op 'n bus. En 
ook die derde bus is ve.sierd met deuelfd« 
plaat. En op die plaat... 

Begrijpt u me niet? Dan zal ik trach'en 
duidelijker te zijn. 

Kijk uw kind in de oogen. Als ge geen 
kind hebt, doe het uw vader. Zoo ge ook 
dien niet hebt, neemt u wie u wilt. Goed, 
ge kijkt dien ander in de oogen. Wat zie\ 
ge dan in zijn pupil? Ge ziet u zelf. Maar 
ge zijt er nog niet. Ge ziet niet alleen u 
eelf. In de oogen van dat poppetje, dat gij 
zelf bent, staat hoe klein dan ook het beeld 
van dengeen die tegenover u staat, dat bet 
eerst was afgespiegeld In uw eigen oog. 
•M&a* ook dat hoe-öaji-ook-kl.eine beeld bagtt 

Van deze nieuwe geruchten is ons niets 
bekend, schrijft het „Hbld.", dat dit be
richt opneemt. 

Bedoeld worden de in Skandinavië en 
Zwitserland verspreide dwaze geruchten 
over Duitsch-Russisclie vredes-onderhande-
lingen, waarvan ook in de „Vossïsehe Zei-
tung" melding is gemaakt, 

Deze geruchten knoopen vast aam de in 
Rusland voorgekomen ministers-wisseling. 

Het heet, dat de nieuwe Min. v. Binnen-
landscha Zaken in Rusland, Protopopof, om 
„ekonomische redenen" een vrede met 
Duitschland zou willen voorbereiden. 

Ook Trepof, de kin. v. Spoorwegen, en 
Kriwosjein, de Min. v. Landbouw, zouden 
kontra den Min. President Stürmer in deze 
Russisch-Duitsche onderhandelingen betrok
ken zijn. 

In Zwitserland ging het 'gerucht reeds 
zoover, dat men uit zeer betrouwbare bron 
meende te weten, dat men bij de volgens 
deze geruchten aan dien gang zijnde vredes
onderhandeling, reeds tot een op zoo go%d 
als alle punten Voorloopige overeenkomst 
was gekomen. 

De „Berner Tagwacht", die zich tot 
spreekbuis van deze vredesgeruchten maakt, 
schrijft nog in zijn nummer van 10 Okt., 
dat de geruchten voortduren, dat ze vasten 
vorm aannemen, dat de onderhandelingen, 
die in Bern gevoerd worden, reeds tot een 
overeenstemming hebben gevoerd, zelfs op 
het punt van financiën, waar Rusland in 
een verschil van 12 miljard Mark te zij
nen nadeele berust zou hebben. 

Wij hebben deze geruchten indertijd niet 
gemeld, omdat ze ons voorkomen eiken 
werkelijken grondslag te missen. 

Nu de „Kölnische" hetzelfde meedeelt en 
het „Hbl." niet weet waarom het gaat, 
deelen we dit mede. 
-;lfsi,U , . 

GEMENGDE BERICHTEN. 

Wie zou de schrijver zijn? 
In het „buitenlandsch overzicht" van de 

Nieuwe Groene van- 7 Oct. vinden wij de 
volgende passage. „De menschen maken hun 
eigen geschiedenis",- zegt .een schrijver, 
„maar ze maken ze niet uit vrije stukken, 
niet onder zelf gekozen, doch onder reeds 
bestaande gegevens en omstandigheden. De 
traditie van alle doode geslachten drukt als 
een alp op het denken der levenden." 

Het citaat klinkt ons.... niet geheel onbe
kend in de ooren. Én we hebben' zoo'n 
beetje een vermoeden, wie de geheimzinnige 
schrijver wel is, wiens naam in het ano-
nyine ,.eien"' zedigjes wordt verborgen 
Misschien hebben ceaige andere lezers van 
de Nieuwe Groene ook zoo'n vermoeden ? 

En we hebben gepeinsd en nagedacht en 
overwogen, waarom, waarom toch, de over
zichtschrijver van de Nieuwe Groene, de 
zoo dapper de revolutie voorspelt, die ge
vaarlijke, duivelsche naam aan zijn lezers 
onthoudt. Hij vreesde toch niet, dat de 
drukpersen uit elkaar zouden springen alu 
ze dien naam moesten vermenigvuldigen ? 
Of de abonné's bedanken als ze hem lazen? 

Kom, mijnheer de overzichtschrijver: er 
zal lieusch niets vreeselijks gebeuren als u 
aan' de lezers van de Nieuwe Grceie da 
naam van den schrijver meedeelt; h.-uscb 
niet, ze zullen er u zelfs niet boos om 
aankijken. Het staat tegenwoordig wel ge-
Kleed „hem" te cite'exen. 

Kom, beste jongen, kom, wat courage ! 
We zullen u wel een beetje op weg 

helpen. „Een schrijver", dat is... dat is.... 
M... a ... kom nu H. R. H. 

Nederland en de Oorlog. 
De torpedeering van de „Blommers-

dijk" én een goëd gevolg. 
Chs. Boissevain schrijft in het „Hbld.": 
„Ik ben oud ©n ouderdom en levenser

varing brengen gematigdheid en bezadigd
heid. En toch dringen woorden van ver
ontwaardiging en toorn over de beleedi-
ging en het onrecht ons aangedaan mij zoo 
naar de lippen, dat ik niet verder kan 
schrijven". 

Als de Duitschers dit geweten hadden, 
hadden ze de „Blommersdijk" vast niet ge
torpedeerd. 

Maar het is ten minste één goed gevolg 
van hun optreden, en we hopen dat Char
les erbij blijft. 

Uitvoer ijzer en staal verboden. 
De uitvoer van ijzer en stahl is ver

boden. 

Om de vruchten toch weg te krijgen 
Een regeling is in voorbereiding, welke 

een oog en in dat oog zit gij weer. En irt 
diegecn die gij dan zelf weer zijt„ zijn ook 
een paar oogen, die op hun beurt weer.... 

Begrijpt ge me niet? Dan zal ik trach
ten duidelijker te zijm. 

Kamt u mee naar den barbier. Man of 
vrouw doet er niet toe. De man om zich 
het haar te laten knippen, opdat hij voor 
het scheeren niet achterover hehoeft te lig
gen em dan niet in den spiegel zou kun
nen zien. De vrouw om het haar te laten 
punten, maar nog liever om te wasschen, 
omdat zij d!an bij het drogen den tijd heelt. 
Jfin nu moet u al weer kijken. Wat ziet 
gij? Den spiegel. Wat ziet ge in den spie
gel? U zelf. Maar ge ziet nog iets. Ge ziet 
in den spiegel ^oor u ook den spiegel ach
ter u. Maat in den spiegel achter u die ge 
in den spiegel voor u ziet, ziet ge ook 
weeir den spiegel voor u. In dien spiegel 
voor u ziet ge weer den spiégel achter u. 
En in den spiegel achter u, die ge... 

Begrijpt u me niet? Dan zal ik trachten 
duidelijker te zijn. — Neem dan 't boek van 
Tolstoi: „Het Koninkrijk Gods is binnen 
ln u," In u Is dus bet Koninkrijk Gods. 
Maar in dat Koninkrijk Gods, dat in u js, 
daarin zijt gij. En in u, die zijt in het 
gonink^kGodSj dat binnen ia & Jg» zit al-

onder zekere voorwaarden den uitvoer var»; 
jams en marmelade mogelijk te maken. 

Uitvoer van halvestuiverstukken. 
Bij ministerieel schrijven zijn de di

recties van alle in het land bestlaandle gas
fabrieken gewaarschuwd aan nfemandl méér 
halvestuivers voor de muntmeters uit te 
geven dan de cliënt in normale omstan
digheden gebruikt. -Het is, naar de Tel. 
meldt, gebleken, dat op sommige gasfa
brieken deze bronzen munten tct een hoog 
bedrag zijn opgekocht om ze daarna voor 
uitvoer naar het buitenland te bestemmen. 

De Oorlog en de Internationale 
De „Geschaftsordnungsausscbus" van den 

Rijksdag behandelde een voorstel van die 
soeiaal-cfemocratische Arbeitegemeinschaft om 
de bij den militairen rechter aanhangige 
strafvervolging tegen den afgevaardigde 
Liebknecht en diens voorloopige hechtenis 
voor deze zittingsperiode op te heffen.' Ver
der behandelde de commissie (*en schrijven 
van het „Gouvernementsgericht" te Thora, 
waarin vergunning wordt gevraagd voor 
een strafvervolging tegen den afgevaardigde 
Liebknecht. Dit verzoek, dat betrekking heeft 
op Laebknecht's medewerking tot de „Ju-
gendtag" te Jena ep Paschen 1915, werd 
op voorstel van den rapporteur, den afge
vaardigde v. Payer, met algemeene stemmen 
geweigerd. Ten aanzien van de aanhangige 
strafvervolging, waarbij voor , de aange
vraagde revisie nog geef termijn is be
paald, werd op voorstel van den rapor-
teur v Payer besloten (het natiónaal-liberale 
commissielid stemde tegen) om aan het ple
num aan te bevelen door bemiddeling vam 
den plaatsvérvanger van den rijkskanselier 
de stukken op te vragen. 

De commissie weigerde zonder bespreking 
het voorstel om vergunning tot voorzetting 
van de strafvervolging tegen den afgevaar
digde Rühle, wegens beleediging _ van gou
verneur-generaal v. Bissing en diens ambte
naren. -

De onlusten in Indië. 
De correspondent van het „Hdbl." te 

Soerabaja seint: 
Officieel wordt gemeld, dat Hadji Lasim-

goeroe van de Sarikat Aba'jjg, ontboden 
werd door den controleur van Éawas. (De 
Regeeringsalmanak noemt den controleur 
van Rawas J. W. A. F. Zeeman). 

Eensklaps trok de Hadji Lasim de kle
wang van een soldaat van de wacht, en 
poogde een opstand te doen ontstaan in 't 
bivouak. Een Amboineesche fuselier werd 
gewond. De Hadji werd gedood. 

De opstandelingen rukken op langs de 
rivier do Rawas van Paoe naar Soeroelan-
goen in Rawas. Dq verbinding is verbro
ken. • , 

Kolonel Iïroesen 'seinde uit Sarolangoen, 
in Djambi, bericht te hebben ontvangen, 
dat drie brigades onder luitenant Grashuis 
(le-luit. W. A. Grashuis) naar Ajar-Itam 
yertrokken iijn. 

Bij Manmangen werce 
'dood'. 

werden 8 rebellen ge-

Aan het „Soer. IJaridelsblad" wordt ge
seind, dat te Batockoetjing (fr) groote on
rust onder de bev*Jking heerscht. Te Moesi 
Moeloe (?)^n de buurt van Moeara La-
was, zijn verscho troepen aangekomen. 

Een compagnie infanterie is uit Djambi 
naar Palembang gezonden, waar moeilijk
heden , zijn ontstaan bij het innen der be
lastingen. 

Uit de Vakbeweging. 

De Federatie van Transportarbeiders heeft 
een schrijven gericht aan de Vereeniging 
van Werkgevers in het Veembedrijf, waar
bij zij vraagt om een conferentie ter be
spreking van het conflict bij het Vriesse
veem, ton einde wellicht door gezaipenlijk 
overleg tot een oplossing van het conflict 
te kotnerf. Waarschijnlijk zal de conferentie 
nog heden worden gehouden. 

Actie Vriesseveem gewonnen. 
Op de gistermiddag gehouden conferentie 

tusschen den Bond van Werkgevers in het 
Veembedrijf en de Plaatselijke Federatie van 
Transportarbeiders, is het conflict aan het 
Vriesseveem opgeheven. De directie zegde 
den arbeiders toe, voortaan twee man op 
de schuit te plaatsen, wat ook de e'sch der 
arbeiders is. Heden wordt het werk weer 
hervat. 

Rijkswerkliedén. 
Het dagelijksch bestuur van de Fede

wcer het Koninkrijk "Gods. En in dat Ko
ninkrijk Gods, dat is in u, die zijt in het 
eerste Koninkrijk Gods, dat binnen in u is, 
zijt gij weer. Maar in u, die zijt in het 
Koninkrijk Gods dat is in u, die waart in 
het tweede Koninkrijk Gods, dat weer is in 
u, die in het Koninkrijk Gods in-eerste-
aanleg was, zit weer het Koninkrijk Gods 
in vierde dementie. 

Begrijpt ge me niet? Dan zal ik trachten 
duidelijker te tdjn. 

Ge hebt iemand lief. Dat is buiten kijf. 
Of ge hem of haar krijgt doet er niet toe. 
Dat is te zeggen wel voor u misschien, 
maar niet voor ons. Maar wijl in „ons" 
Ook gij zelf weer begrepen zijt, doet het er 
ook voor u niet toe of gij hem of haar 
krijgt. 

Gelukkig of ongelukkig is de liefde dan, 
doet er niet toe. Ge hebt den aaider lief. 
Maar zoover zijn we nu wel in onze ken
nis van de liefd§, d.w.z. in de onderschei-
diingsleer over „altruïsme" en „egoïsme", 
dat we allemaal aannemen, dat u in den 
ander u zelf lief heeft, of dien ander omu 
zelf lief hebt; wat het zeilde is. En doe nu 
maar weer jnee. 
'In de liefde voor uw geliefde, zit de lief

de voor u zelf. Maar ip die liefde voor u 

ratie van Rijkswejrklieaen, traande uit 
dè heeren H. P. Baak, L. van Loo en J. 
Schconeveldt, is op audientie geweest bij 
den minister van Marine ter bespreking 
van de quaesties der loonregeling, -vrije 
geneeskundige behandeling en subsfdie 
aan ziekenfondsen. 

pe minister zegde overweging van de 
verschillende ter sprake gebrachte wensphen 
toe. 

 
Kapitein Paul König, commandant van de 

haindelsduikboot „Deutschland" geeft in zijn 
boek „Die Fahrt der Deutschland" de vol
gende beschrijving van het leven aan boprd: 

De Junimaand naderde haar eind en he
laas was het ook met het goede we -r ge
daan. Een uit het zuidwesten opkomende 
deining en het weg blijven van de stroo
ming mede, waarop wij gehoopt hadden, 
waren voorteekenen van een stormcentram 
in het zuiden in de richting van den golf
stroom. 

Zoo varen wij nog esn dag. 's Avonds 
begint het zwoel en drukkend te wor-ien. 
Achter bloediroodo nevelsluiers gaat de zom 
dralend onder. Een dreigend uitziende he
mel en hevig weerlichten, gepaard met toe
nemende vochtige zwoelte in de atmosfeer 
kondigen de nabijheid van den golfstroom 
aan.. In den nacht beginnen buitengewoon 
zware donderbuien met een van alle kan
ten uitspringenden wind en een wilde z e, 
die het sturen merkbaar moeilijker maken. 

Uit do metingen blijkt, dat de tempera
tuur van het water stijgt. Ze bereikt een 
hoogta van 2& graden Celsius. Wij zijn in 
den golfstroom die zich in de lucht ken
baar maakt door een vurigen krans Van die 
zwaarste tropische onweersbuien. Een sterk 
lichten^van de zeé en bevtge atmosferische 
storingen zijn verdér bewijzen van den 
stroom, wij merkerf het aan ons toestel 
voor draadlooze telegrafie, dat geirriteerd 
wordt door de spanning van de met elec-
triciteit overladen atmosfeer en daardoor be
gint te staken. Tot nu heeft eiken dag het 
draadlooze station te Nauen het legerly-richt 
medegedeeld. Het lichten van de zee belem
mert het uitkijken sterk. De oogen worden 
er door geprikkeld en de blik wordt onze
ker gemaakt door het voortdurend fonkelen 
van de zee-oppervlakte in den diepzwarten 
nacht... 

Het weer wordt buitengewoon kwaadaar
dig, een hooge zeegang, zware hagelbuien 
komen over het dek. De wind heeft een 
kracht van elf tot twaalf. Rondom over het 
kokende water hangen zware, zwarte wol
kenstoeten, waaruit het voortdutend vaal
geel opbliksemt. Dan plotseling is de lucht 
diep donker, terwijl de boot en het water 
opvlammen in een groenachtig licht. De ge
heels atmosfeer is in een brullend oproer; 
onafgebroken krqakt de donder boven ons, 
wij komen in het centrum: een heksenketel 
van voorwereldlijke onweersbuien raast om 
de boot, alsof het einde der dingen zou ko
men... 

Plotseling duiken achter ons de toplan-
taarns van een groote stoomboot op. In 
den donkeren nacht kunnen wij haar uit 
den weg gaan, zonder dat. zij het merkt. 
Op eenigen afstand vaart zij voorbij, a's 
een lichtend verschijnsel. Het is esn passa
giersschip, dat naar z in koer? «te oordee-
ln, uit de Middel landsche zee komt. Ik moet 
bekennen, wij keken zijn lichtjcs met 'een 
klein gevoel van nijd na tot de regen en 
de duisternis haar weer opslokten. 

Den volgenden dag bereikte bet slechte 
weer zijn toppunt. Orkaanachtige biiea 
zwierden over ons. Het water komt niet 
mc-ei in touwt.ies naai beneden, het zijn 
watervallen, muren va"n water, die pi;n doen 
aan handen en gezicht. De regen is zoo 
dicht, dat men er niet meer togen kan zien. 
Om iets in zicht te hebben, moet men e:n klein 
stuk glas voor het oog houden, -met dit 
gevolg, dat een beekje van het glas stroomt 
in de mouw. 

De boot werkt baitcagewcoa zwaar in de 
razende zee. De golven smijten het schip 
heeix en weer, zoodat het in alle ^scharnie
ren kraakt. Dikwijls ligt het zoo sdkeif, 
dat men met de vrije hand zich nauwelijks 
meer kan vast houden aan den rand van 
de „badkuip". Het is een hel. 

Maar het is nog ni et'-i tegen de hel da-ar 
binnen in- de boot, vooral bij de machine. 
Bij de wilde zee moeten natuurlijk aüe^ii-
ken gesloten zijn. Ook het torenluik kan 
nu maar af en toe geopend worden. Wel 
werken twee groote vcntilatiemacbines on
ophoudelijk', maar de frissche lucht, d'e zij 
uit den ventilatiekoker naar beneden zuigen, 
wordt onmiddellijk verslonden door de gre
tige Dieselmotoren. Deze vraatzuchtige mon
sters geven daarvoor in hun ondankbaar

heid slechts' hitte terug, zware, drakkende 
hitte, bezwangerd met een verschrikkelijke 
oliegeur, die nu door alle ventilatoren in 
een kringloop door alle ruimten gezweept 
wordt. Verfrisscliing kan zfoo'n ventilatie 
niet meer brengen. De lucht in de boot is 
bovendien verzadigd met een fantastisch 

 
Toen eenmaal "de mensch er was naar 

Go^js wil en naar diens beeld, moest hij 
heen gaan en zich vermenigvuldigen Dat 
was geen moeilijkheid. Zoo goed als bet 
eendje zwemmen* kan, zoo makkelijk kan de 
mensch zich vermenigvuldigen. 

Alles was goed, tot... het weer niet goed 
was. 

Toen stortte de toren van Babel in. Wat 
overbleef plantte zich weer voort. 

Alle3 waa goed, tot... het weer niet goed 
was. 

Toen kwam de zondvloed. Gelukkig was 
van alles een paar opgeborgen. ZeJs de 
twee armen van nijptang en schaar* traden, 
vol gevoel van oigenwaarde, omdat zij ge
spaard waren, de arke van Noaeh binnen. 

Wat overbleef plantte zich voort,' zoo 
zelfs dat je in de Fransche bazar' in mo
bilisatie-tijd en fSt. Nicolaasweek al e>en nijp
tang hebt voor een stuiver. 

Alles was weer goed tot... het weer niet 
goed was. En dat is juist nu. 

„Lusitania", „Tubantia", „Palembang", 
vul maar in. 

Stikgas, vergiftbom en Engelsche „Tank". 
Maar dat _ de dag des oordeels al weer is 

aangebroken zult u allen met mij eens zijn, 
als we gielooven in de waarheid van het 
betricht -van het Telegraaf-agentschap te Pe-
trogracf, dat d'e Duitschers uit een vliegma
chine boven de stad in Roemenië bommen 
hebben jUitgiesittfooid met.... cholera-lbaoillen. 

Als niet spoedig van alles een phar zich 
afzondert, vrees ik voor aflen ondergang der 
wereld. 

Maar hoe ? In een arke ? Dat hielp in (h 
dagen Noachs, maar nn niet meer. En in 
den grond zou het u vergaan als Korach 
en Abriam vanwege de mijnen. 

Ik ben er: In de hoofdkwartieren der 
vorsten. Daar is men veilig. Kocli een 
keizer, noch een koning, noch een kroon
prins, noch een president zijn tot dusverre 
gesneuveld. 

Dat wij dus sterven! Dat zij dus levenl 
Piep, piep, hoera! 

zelf, die Is In de liefde voor uw geliefds, is 
weer" de liefde voor uw geliefde. En in deze 
liefde .voor - uw geliefde, die is in de liefde 
voor u zelf, waarmee ge lief hebt uwe ge
liefde, is de liefde voor u zelf, die weer 
waa in de liefde voor uw geliefde, die ken
nelijk was in de liefde voor u zelf, die 
was begrepen in... 

Begrijpt ge me niet? Dan zal ik trachten 
duidelijker te zijn. 

Gaat u dan met mij mede naar do Inter
nationale School voor Wijsbegeerte. Als 
Amersfoort u te ver is, gaat u dan naar 
Dr. de Hartog. Is Haarlem u ook nog te 
ver,' blijf dan in Amsterdam en- ga naar de 
Volskuniversiteit en zeg in de atdeeling 
Wijsbegeerte: „Ik denk." „Mis", zal men 
u zeggen, „u denkt misschien niet, u denkt 
dat u denkt." „Goed," zult gij dan weer 
antwoorden-: „ik denk, dat ik denk". „Mis", 
zoo luidt hét alweer. ,,U denkt, dat u denJst, 
dat u denkt." Niet belust op ruzie ant
woordt gij weer: „Goed, ik denk, dat lk 
denk, dat ik denk." „Ja maar", zegt de 
wijsheid: ,,U denkt, dat u denkt, dat u 
denkt, dat u denkt." 

Begrijpt ge me niet. Dan... neen niet 
verder. 

Wat begrüot u niet? K begrijpt jïiet, 

hoogen graad aan vochtigheid. Men gelooft 
er niet meer te kunnen ademen en ziet ge
laten of met galgenhumor het oogenblik te
gemoet, waarop men visch wordt. Bij de 
gesloten luiken verzamelt zich overal in het 
potdichte schip zweet water, dat in de hitte 
weer verdampt, alles doornat maakt en 
schimmelen laat. Alle laden en deuren van 
do kasten zetten uit en klemmen. Daarbij 
komt het natte goed, waarmede de wacht 
van den toren verschijnt en dut de geheele 
boot verpest. 

Men kan zich geen voorstelling maken 
van de atmosfeer, die langzamerhand ont
staat, van do lielsche temperatuur, die in de • 
boot broeit. Wij hadden in den golfstroom 
een temperatuur buiten van 28 graad Cel
sius. 

Zoo warm was reeds het water om ons. 
Frissche lucht komt niet moer binnen en 
in de machinekamer ratelen en •hameren 
Sis. razend twee motoren elk van zes cylin-
ders. De kracht yan hun exploisies slinge
ren zij in de wervelende schroefgolven, met 
gloeienden adem stooten zij de verbrand'e 
gassen uit de pijpen- Maar de gloed van de 
voortdurende verbrandingen blij't in de cy-
linders en deelt zich mede aan de geheele, 
van olio druipende stalen omgeving. Een 
adembeklemmende wolk van hitte en olie
stank gaat van de machines uit e», ver
spreidt zien over het geheele schip. De 
temperatuur steeg in deze dagen tot 53 
graad Celsius. En in zoo'n hel leefden en 
werkten menschen. Steunend draaiden de 
mannen, d'ie vrij hadden, zich in hun kooien. 
Aan slaap was nauwelijks te denken en 
wanneer er een zoo was, dat hij kon in
sluimeren, dan wekten hem de onophoude
lijk van het voorhoofd in de oogen loo-
pendo zweetdruppels tot nieuwe ellende. Het 
lijkt bijna op een. verlossing, vanneer de 
acht uur rust voorbij zi.jn en de. n'eawo 
wacht in de centrale of bij de machine 
ïoept. Maar nu begint het gemartel eerst. 
Sleehts in hemd en onderbroek gekleed 
staan de mattnen op post, om het voor
hoofd een doek gebonden opdat het zweet 
niet in de oogen zal komen. liet bloed 
gloeit en raast in de slapen, als koorts 
kookt het in alle aderen» Slechts met de 
uiterste inspanning van den «vil gelukt het 
het lichaam, dat van het zweet druipt, te 
dwingen tot mechanische dienstprestatie en 
het vier uur uit te houden-

En hoe lang zal dat nog uit „ te houden 
zijn? In d'ie dagen heb ik het dagboek niet 
mee? bijgehouaen en vind slechts de opmer
king: „llooger mag de temperatuur niet 
meer worden, anders kunnen de mannen het 
in de machinekamer niet meer bolwerken," 
maar zij hebben het klaargespeeld. Zij hiel 
den stand als helden, zij deden hun dienst 
uitgeput, gloeiend, met zweet bedekt, tot 
het centrum van den storm achter ons lag, 
tot het daar buiten opklaarde, tot de zon 
door de wolken "brak en de afnemende zee
gang gedoogde de luiken weer te opeVen. 

Toen stegen zij op hun bel. Bleek, drui
pend van olie en onder het vuil kwamen 
zij aan het daglicht en verheugden zich 
over de zon, alsof rfj deze voor den eer
sten keer zagen schijnen. 

ik niet begrijp, dat u niet begrijpt, dat ik 
niet begrijp, dat u niet begrijp, dat ik niet 
begrijp. 

Begrijpt u nu wie van ons tweeën niet 
begrijpt? Neen, dat begrijpt u niet. Dat be
grijpt u nooit. Daarom geef ik het maar 
op. Want nu begin ik zoo zoetjes aan te 
begrijpen, dat u niet begrijpt, wat ik be
grijp te begrijpen. Ik begrijp dat niets te 
begrijpen is. En dat het al heel begrijpe
lijk is, dat u begrijpt dat het maar goed 
is dat niet alles te begrijpen is. 

Maar begrijp dan ook, dat ik begrijp, 
dat fiet begrijpelijk is, dat u begrijpt ge
noeg te. begrijpen, al» u begrijpt dat er in 
elk geval was:" de choüoladebug met de Ko
ningin er op; de kijker in de oogen; do 
man die zich liet knippen, de juffrouw dit» 
'r baar liet drogen; Tolstoi die het boek 
schreef? het voorwerp onzer gelukkige ot 
ongelukkige liefde en ten slotte de man 
die naar Amersfoort, of naar Haarlem gin® 
of In Amstordajn bleef. 'v 

Als u dat nu maar begrijpt, dan hebbes 
we elkaar begrepen 
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I nïel-deelname aan het 15 Octoler-Concrres ,  seen instemming heeft gevonden bij de leden, 
der samenstellend© vereenigingen. 

Oorlogsellende. # 
Donderdagmorgen kwamen met eon goa-

ïerentrein uit Duitschland te Oldenzaal aan. 
ruim 200 vrouwen en meisjes en enkele 
eude mannen en kinderen, a^len afkomstig 
uit het belette gebied van Polen. DeDuit-
Bcho regeêring had hun wegens het enorme 
iebrek aan levensmiddelen toegestaan, het 
land te varlaten, om naar Amerika te ver
trekken. Pr waren heel wat vrouwen en 
meisjes onder, die hofere dagen kenden en 
zeer goed ontwikkeld waren. De jongere 
mannen hadden zij moeten achterlaten. Met 
'de Roll. Amerikalijn znllen ze hun' reis 
voortzetten. 

Schatkistpapier. 
T)e minister van Financiën is gemachtigd 

tot de uitgifte van schatkist papieren tot 
een bedrag van f 42 millioen. 

Het Kamerlid Schaper te Berlijn. 
Naar de „Avp." verneemt, is hei Ka

rn i'iid Schapei te Berlijn geweest en heeit 
hij er een onderhoud gehad, met den Ned. 
gekant, om — de verkiezingen zijh immers 
in zicht — de vrijlating van don heer Ba-
.rends, uit Delfzijl, die verdhcht wordt van 
spionnage en te Berlijn gevrngen zit, te 
bewerken. De gezant verzekerde, dat alles 

•gedaan wordt om de zaal tot opheldering 
te brengen. 

De nieuws posttaraeven. 
M t den verkoop van nieuwe briefkaarten 

«al niet woirden gewacht tot 16 October, 
len datum der in werkingtreding van d'e 
liéuwe posttarieven, maar dezs zullen On
middellijk worden verkrijgbaar gesteld. 

Poststukken, die vóór 16 dezer in de 
jrievenbtissen geworpen en volgens de te
genwoordige bepn'ingen Voldoende gefran-
ïeerd zijn, doch m verband met de lïch-
tingsuren der bussen eerst 16" October ten 
kantoren kunnen zijn aangebracht, worden 
b e s c h o u w d ,  a l s  t e  v a l i e n  o n d e r  h e t  o u d e  
posttarief.' 

Propagamds-eongrïs salarisverhoo-
ging OïerSteidspersoneel. 

Het Salaris-comité uit de 4 Bonden van 
Oveiheidspersoneelv aangesloten bij het Ne-
d«il. Verbond van Vakvereenigingen^ hield 
11 Oct. een vergadering, waarin de motie 
werd vastgesteld, welke 15 Octoi.ee in Den 
Haag aan het Congres zai worden voorge-
legd. 

Er gaan uit Amsterdam en Zaandam — 
behalve het politiepersoneel — ruim 300 
afgevaardigden en belangslellendei naar het 
Congres. De trein vertrekt 1Ö.40 uur. 

Bericht van deelnane is alsnog ingeko
men vo n : 

den Bond ,,de Post" 4160 leden, de Unie 
150 leden, den ads's'entenbond der Post en 
Telegrl 3ü0 leden, de Vereeniging van Adm. 
Ambt. der. Arb. Insp. CO leden, de Gcmean-
te Straatmakers-Yere3n. Rotterdam 100 laden, 
de afdeeling Amsterdam van den Bond vin 
Klerken- bij 's Rijks Belastingen 200 leden, 

Ambtenaren IIoondbestuur Posterijen GO lo
den • 

II: t hoofdbestuur van laatstgenoemden Bond 
zal deze week beraadslagen over de wen-
Bchelijkheid den ganschen bond (1100 leden) 
aan het 15 Oc!ober-C ongres te laten deelne
men.. 

Het Salaris-comité meet uit de deelname 
der bovengenoemde organisaties, die wat b©t 
ledental l.e'relt de i leerilerheid uitmaken van 
de Centenle van Vereenigiagen van Ambte
naren en BeambteauJn 's Rijks dienst, con-
cludeeren, dat het besluit defeer Centrale tot 

Vergaderingen. 
DEN fïAAG. Huish. verg. op Zondag 

15 Oct.'in Cojicordia, Iloogezand 26, 
'3 ochtends half 11 precies, v aar p.g. 
1-. do Visser zal inleiden het punt: 
W a a r o m  e e n  a p a r t e  V i o u w e n -
o r g a n i s a t i e ?  

Komt allen op deze belangrijke ver-, 
gadering. 
Soc. Zangver. EKcelsior, Utï-echt, 

Morgen, Zondag 15 Oct., repetitie in „De 
I.eeuw", Neude, ten 11 uur precies. Maan
dag 16, Danszaal, Brons, Oudegracht, b/'d. 
Zandbrug, 's avonds ten 8 uur. 

Woensdag 18 Oct. „De Leeuw", Neude, 
"'e, avonds 9 uur precies. 

•Zorg voor trouwe opkomst. Denk aan 
net Concours. Kent uw plicht. 

HET BESTUUR. 
-

VERSLAGEN 
Dinsdag 10 Oet. had de afd. S. D. P. 

atd. Trijnwouden, een openbare vergadering 
die uitstekend was bezocht. Als sprekers 
traderi op G. Sterrengn, van Gjroningep, 
en Ds. L. de Baan, van Oenkerk; acht 
nieuwe leden, bravo! 

D'e collecte voor de d'ienstweigeringsactie 
br&clit ruim acht gulden op. 

De beide volgende openbare vergaderin
gen zullen zeer zeker nog meer belangstel

lenden trekken en nog meer leden brengen. 
Hier in Trijnwouden gaan gelukkig de oogen 
voor onze zaak open. 

GROMKGEN. Gisteravond hield de Zaaier 
een cursusverg. De vergadering was slecht 
bezocht, heisas. Het onderwerp van spreker 
w as anders zeer leerzaam, 't Was n.1. een 
korte uiteenzetting van Gorter's brochure 
„Wereldoorlog en SociaaJ-Democratie". 

L'e voorzitter sloot de vergadering met 
?au kort woord, om zelf tot het lezen' van 
deze nuttige brochures over te gaan en 
overigens hoopte bij, dat een volgende keer 
de opkomst heel wat gsrooter zal zijn. Ap
plaus. 

GRONINGEN. De Rev. Vrouwenclub 
heeft onmiddellijk krachtig gewerkt. De" da
mes van de Urgent) era ad begonnen hier 
haar werk. De vrouwen possen met succes 
voor 't geboefw van aangifte; en colportee-
ren honderden biljetten over de beteekenifc 
van de Urgentieraden. 

Donderdag sprak mevrouw Kooioans-Tïm-
mer in een stampvolle vergadering» van 
bijna uitsluitend vrouwen over do Urgentie
raden en de duurte. Haar treffend betoog 
maakto grooten Indruk. Woensdagavond zou 
ze debatteeren op een openbare vergade
ring van de Urgentie-dames, maar de held
haftige dames lieten alleen vragen stellen 
per briefje. Onder het protest van Mevrouw 
Koomans-Tlmmer verliep de vergadering on
der groot dames-rumoer. 

Donderdag won de Vrouwenclub weer 18 
nieuwe leden. 

AMSTERDAM 
Ook de Jordaan in verzet tegen den 

hongersnood. 
Per. strooibiljet is de bevolking van den 

Jordaan opgeroepen tot een" openb. verga
dering op Donderdag 16 Oct., 'smifldags 
2 uuT| in lokaal Goosen, Lijnbaansgraeht 
^02 (tusschen Bloem- en Rozengracht). — 
Lansink Sr. zal daar spreken over den 
heerschenden hongersnood en wat daartegen 
valt te doen. 

De vrouw en het socialisme. 
Donderdagavond hield de vrouwenvereni

ging „De Pionier" in „Concordia" een 
openb. verg., mat „Enka" als spreekster. 
De opkomst was matig. Ex was eenig be-
bat. 

Belgische pationaal-socialisten. 
Het „Propaganda-comiteit vaaa uit België 

uitgeweken socialisten" heeft een uitnoodi-
ging gericht tot alle Belgische arbeiders, 
Vlamingen^ zoowel als Walen, om een 
groote Vlaamscli-Fransche meeting bij te 
wonen op Zaterdag 14 October om half 
vier in „Handwerkers Vriendenkring". — 
Als spreker zal optreden de internationale 
secretaris Camiel Iluysmans. 

Brand in een ijzergieterij, 
Gisterenmiddag omstreeks 4 uur brak 

brand uit in een groote houten loods van 
de firma Joh. Zimmer en Zonen, gelegen 
aan de Baarsjes bij de De Clercqstraat. Het 
hout van de loods brandde fel, doch het vuur 
werd weldra bedwongen, door eenlge slan
gen op de Veehtleid'ing en op het water 
van de Baarsjes. Om 5 uur was er nog 
slephts een rookende puinhoop over. De 
schade is betrekkelijk gering. De loods 
was verzekerd. 

Nader vernemen we, dat de brand het 
eerst werd bemerkt in eenig houtwol, dat in 
de Iodcls aanwezig was, terwijl de Brand 
zich gemakkelijk kon 'uitbreiden, omdat er in 
loods eenlge houten modellen lagen. 

Straatroof. 
Gisterenavond is door een bewoner der 

Heerengracht bij de politic aangifte gedaan, 
dat hij op de Prinsengracht bij de Wester-
markt is aangerand door twee personen. Zij 
wierpen hem op den grond dienden hem een 
slag toe met een parapluie en beroofden 
hem van een bankbiljet van f 25 en een 
zilveren horloge met ketting. 

De melktrein uit Friesland. 
Van den eersten Frieschen rrelktrein die 

50,000 Liter aan het Centraal Station aan
bracht, is door de keurmeesters 7800 Liter 
afgekeurd. Iri de wagens met roosters bleef 
de melk goed. Hedenmorgen werd wederom 
eenzelfde hoeveel! eid uit Friesland aange
voerd. Het kwantum afgekeurde melk kwam 
ongeveer overeen met dat van Donderdag-

. morgen, wat, bij dén aanvoer van Noord-
Ho'land vergeleken, geon buitengewoon hoog 
percentage is. 

Doodgestoken St. Bernardshond. 
Het Gerechtshof heeft gisteren arrest ge

wezen inzake het hooger beroep van den 
kleedermaker, die wegens het doodcoa van 
een St. Bernardshond, toebehoorende aan 
een zijner buren, .door d'e 4de khmer deT 
Rechtbank tot f 1 boete of een dag hechte
nis en tot betaling van ƒ 60 schadevergoe
ding veroordeeld. 

Heden bevestigde het Ilof het vonnis. 
„Ons Huis buiten de Muiderpoort". 

A s. Zondag 15 October, 10l/2 uur, be
zoek aan de Brandweerkazerne Nieuwe Ach
tergracht, uitsluitend voor leden. Kaarten 
verkrijgbaar Zaterdagavond a s. in de bi
bliotheek. 

Het Bestuur, 
H. Cr.' MULDER, Secr. 

HÖTTEÊ5BAM. 
Van een „socialistische" coöperatie! 

De 28-jarige loopknecht J. R. L. van 
hier was in Mei, Juni en Juli in dienst 
geweest van de Arbeiders-Coöperatie Voor
waarts alhier, legen f 11 per week. Hij 
verklaarde dat hij van dat weekloon joiet 
had kunnen rondkomen. Op- verschillende 
tijdstippen van de drie genoemde maanden 
had hij zich onderscheidene, van klanten 
ontvangen geüdsbedragen wederrechtelijk 
toegeëigend, tot een gezamenlijke som van 
r u i n 1 4 3 .  

iret O. M., waargenomen door mr. 
Böhtlingk, eiselite wegens verduistering in 
dienstbetrekking, één maand gevangenis
straf. 

Wij hebben hier dus een Arbeidere-Coö-
poratie, dio hongorloonen uitbetaald en de 
menschen blijkbaar in ie gelegenheid stelt, 
hun lage loonen door een „verduistering" 
eenigszins aan te vullen. Eigenen zij zich 
echter wat veel toe, dan moet er een voor
beeld worden gesteld. Ziet het bestuur niet 
in, dat het, in het bovenomschreven geval, 
do voornaamste» schuldige ie? En zal het, 
nu er een slachtoffer is gevallen, de loo
nen yerhoogen en de controle versclierpeni? 

S. 
Aanvaring. 

(H.) Toen gistermorgen het s.s. „Soin-, 
melsdijk" van de H.-A.-L. de Maashaven 
binnenvoer, kwam het in aanvaring met 
het nieuw gebouwde s.s. „Medea"' der 
Kon. Ned. Stoomboot Mij. liggende aan 
den 4en Katendrechtschedam. De Medea 
kreeg een gat in het achterschip aan stuur
boordzijde en raakte van voren los, zoo. 
dat het met het achterschip op de glooi
ing van den dam slceg, waardoor ver
moedelijk het roersteven en dë schroef be
schuldigd werd. Bij deze aanvaring zijn 
ook drie ducdalven afgebroken. Daar de 
„Sommelsdijk" geen schade had bekomen, 
is deze naar zee vertrokken. 

* Berooving, 
(H.) Een koopman uit Venlo werd gis
ternacht aan het Spuiwaler beroofd van 
50 biljetten van 20 mark, 1000 mark te
zamen dus. 

In verband met deze berooving is, 'n 
27*j_arige vrouw aangehouden. 

ALMELO. 
D& gemeenteraad heeft _ besloten, aan de 

vereeniging Woningstichting ®'oor den bouw 
van 770 arbeiderswoningen op het van de 
gemeente in erfpacht te verkrijgen terrein 
De Riet, een voorschot vem f l.SOO.OOO te 
verleenen, tegen een rentevoet van Wt pot., 
en verder om aan die vereeniging gedureftde 

drie achtereeaivolfeeside jaren een jaarlijjk-
sche bijdrage te geven van f 17.400, of zoo
veel minder -als het tekort op de exploitatie
rekening zal bedragen. Van dit bedrag 
krijgt de gemeente van het Rijk gedurende 
3 jaar terug de helft van het tekort, ver
oorzaakt door den hoogeren rentevoet op 
f 4860. 

ASSEN. 
Behandeling van dienstweigeraars 

De „Nieuwe Groene" bericht, dat dienst
weigeraars, te Assen in voorloo^ige gevan
genisschap, aan familie en kennissen heb
ben doen weten, welke behandeling zij on
dergingen. Het genoemde blad heeft ver
scheidene van die brieven onder de opgen 
gehad. Er . blijkt uit, diat deze mensehen, 
die den moed hebben naar hun overtuiging 
te handelen, als erger dan misdadigers worden 
bejegend. De ijver onzer militaire overhe
den gaat hiermee, dunkt ons, te ver. Be
halve dat men zonder onderzoek aan een 
aantal van hen, op bloot vermoeden dat zij 
ze misbruiken, de britsen ontnam — het
geen tot gevolg had, dat ze iederen och
tend stijf in al hun leden wakker werden, 
staat het van verscheidene gedetineerden 
vast, dat ze gedurende vele weken niet één 
keer werden „gelucht". 

DIEREN. 
Burgervader als terrorist. 

Van stakingen en al zulke dingen meer 
had men tot dusver in het rustig-vredige 
Dieren nog niet veel gehoord'. En nu is 
er deze week een staking uitgebroken aan 
do Gazelle-Rijwielfabrieken. De burgervader 
der Diorenaars heeft do handen van verba
zing en ontzetting in elkaar geslagen. Sta
king... in zijn gf^ieente... werkvolk een pa
troon willen dwingen schappelijk loon te 
betalen! Tegen zulk een ongehoorde daad 
moest iets even ongehoords worden, gesteld. 
Maar wat ? Gewoon laten doodschieten ? 
Neen, de kip, die de gouden eieren legt... 
Maar wat dan, - wat dan! Voorloo'pig is 't 
gevonden. Afgekondigd is, dat het is ver
boden zich op den openbaren >veg in Die
ren op 'te houdten met meer dan drie per
sonen bij elkaar. En op nog meer maatre
gelen van geweld zint burgervader... hij 
zal ze leeren... 

Volhouden, jongens van de mergpuigen-
d"a Rijwielfabriek Ze kunnen toch niet bui
ten jullie. En als de oorlogswinstbeweging 
eens een weekje stilstaat, wordt, dat, goed 
o 'zoo murw. Dan zal je zien, ööt de -woe
dende burgervader zelf nog zich als beanid*-
delaar aanbiedt. Maar als je nou zwicht en' 
onverrichter zake weer onder het juk te
rugkeert, dan knoeit die potentaat je kapot. 
Zoo zijn die lui. Wolven als ze het, win
nen, lammeren als het tegendeel zich als 
waarschijnlijk laat aanzien. Vecht voor een 
brok eten meer op tafel! 

LEIDEN. 
Baldadige studenten. 

-In de.n nacht van 'Woensdag op Donder
dag hebben eenige Leidsche studenten, ver
moedelijk door middel van een valschen 
sleutel, zich toegang weten te verschaffen 
tot het Tehuis van de Christen-Htudenten-
Vereeniging, Rapenburg 4, te Leiden. Het 
doel was een of meer earste-jaars-studenten 
een bezoek te brengen. Dezen vonden zij 
echter niet en toen hebbest zij uit baloorig-
heid in andere vertrekken den boel opge
schept en wat er te krijgen was ia ledi
kanten, provisiekasten en in de keuken 
overhoop gehaald. Het dienstdoend perso
neel zocht uit vrees voor de brooddronken 
jongelui een goed heenkomen. 

De zaak is, naar het „L. Dbld." meldt, 
in handen der politie gesteld. 

IJMUIDEN. 
Industrie. 

De gemeenteraad te V eisen besloot tot 
wijziging en vaststelling van verordeningen 
in verband met de Hinderwet, waardoor de 
terreinen tusschen de Visschershaven _ea de 
nieuw ontworpen Haringhaven te IJrauiden 
bestemd worden voor de industrie bepaal
delijk die, welke verband houden met de 
visscherij. Reeds nu is er een aanvraag 
voor de stichting van . een groote traanfa-
briek. 

GEMENGDE BERICHTEN, 

Z o o  - m o e t  h e t .  —  D o o r  d e n  b u r g e 
meester van Maastricht is bij een groot aan
tal slagers ham en gerookte waar in beslag 
genomen, wijl de slagers dit echter hadden 
gehouden, nl. omdat zij hel niet te^en den 
aangegeven prijs wenschten te verkoopen. 
'  S m o k k e n e n .  —  D e  b r u t a l i t e i t ,  w a a r 
mede de smokkelarij de laatste dagen we
derom in Zuid-Limburg, vooral in de buurt 
van Sittard optreden, is ongekend. In groe
pen van 40 a 50 trekken zij naa.r de gren
zen, 'beladen met allerhande smokkelwaar. 

O v e r  d e  g r e n s .  —  V r i j d a g  zijn ooi-
_der Aalten vijf Oostenrijksehe deserteurs 
over de grens gekomen. 

A b o r t u s .  —  D e  H a a g s c h e  z e d e n p o l i t i e  
heeft een vrouw, recidiviste, gearresteerd, 
verdacht van het plegen van abortus pro-
vocatus. Zij is ter bescliikkiaag van de jus-
tie gesteld en in het Huis van Bewaring 
opgesloten. 
• Voorts is in onderzoek een vermoedelijk 
geval van abortus, naar aanleiding Van het 
overlijden in het R. K. Ziekenhuis aldaar 
van een gehuwde jonge Belgische vrouw. 

V i e r  z o n e n  g e s n e u v e l d .  —  D e  
alleenwonende Belgische weduwe V. L-, te 
Overpelt, had vier van haar "zoons onder 
do wapenen. Twee van hen sneuvelden bij 
Haelen in 1914, de derde viel voor Ant
werpen, en de vierde werd in het midden 
der vorige maand gedood dtoor een gir'amaat 
der Duitschers bij de Yser. 

De vijfde en de laatste zoon veTblijft in 
Holland als vluchteling. 

D e s e r t e u r s .  —  T e  E n s c h e d e  z i j n  
gisteren twee Duitsöhe deserteurs 'in uni
form aangekomen. Zij waren aan' User en 
Somme gewond, en in een ziekenhuis te 
Gronau verpleegd. Na hun herstel moesten 
zij naar het front terugk'eeren, zij, gaven 
echter de voorkeur aan desertie. 

S ^ h i p  g e z o n k e n .  —  E e n  s c h i p ,  
geladen mei baggerzand, dat gesleept werd', 
liep aan de brug van het "Heusdensche. ka--
naai zoodanig tegen het remmingswerk op , 
dat het groote averij bekwam en is gezon. 
ken. De schipper en zijn gezin kon zich 
in een roeiboot redden. 

B l o e d v e r g i f t i g i n g .  —  E e r g i s t e 
ren is de ruim 50-jarige G. Bras, ta Neder-
hemert, die zich de vorige week met een 
roestigen spijker- aan een vinger verwond
de, aan bloedvergiftiging overleden. 

— Te Wageningen krabde de 32-jarige 
vrouw M. een puistje, ter zijde van haar 
hoofd sluk, er ontstond bloedvergiftiging, 
waaraan zij thans overleden is. 

I n  b e s l a g  g e n o m e n .  —  T e  V e l s m  
is beslag gelegd op 15 mud aardappelen, 
waarvan het verboden was deze te vervoe
ren. In 't begin der week zijn eveneens 15 
nlud bravo's in beslag genomen. De aard
appelen zijn opgeborgen in bet bureau van 
het gemeentelijk Levensmid)d'elenbedxijf. 

I n b r a a k .  —  D o n d e r d a g n a c h t ,  w e r d  d o o r  
verbreking van een spiegelruit ingebroken 
in den winkel van den juwelier Maartense, 
aan de Botermarkt, te Leiden. Ongeveer 500 
gouden ringen werden ontvreemd. De dader 
werd denzelfden nacht door twee recher
cheurs aan den Haagweg bij A. Vink aan
gehouden. Het bleek te zTjn ce i Hel» van de 
bekende Haarlbmeehe inbrekersgilde, nl. do 
30-jarige De Jong. Hij' droeg een geladen 
revolver bij zich. 

(Ingezonden.) 
Daar ik door zeer toevallige omstandig

heden, in den nacht van 2<> op 27 Juni 
1915 getuige was van de mishandeling van 
een politie-agent op de Nieuwendijk bij de 
Martelaarsgracht, gevoelde. i|c mij verplicht 
den agent bij te staan, door hem op te til
len (hij was n-1 voor den grond geslagen) 
en hem' aan de toevallig peeseerende agen
ten op den hoek der Raamskooi over te 
geven. Dit. laatste is door verscheidene 
voorbijgangers gezien, welige echter op mijn 
bij herhaling gedaan verzoek zich niet als 
getuigen willen bekend maken. 

Dit heeft, om welke reden is mij niet 
l ekend, de politie den indruk gegeven, alsof 
ik do dader der mishandeling was; reden 
waarom ik -veroordeeld ben tot acht maan
den gevangenisstraf, hetwelk door het Hof 
werd bekrachtigd. 

Ik hoop, dat deze oproep zal bijdragen 
tot aansporing der getuigen, welke tot nog 
tce. tegen beter welen in, eene onschuldige 
hebben laten veroordeelen door hun geheim
zinnig zwijgen. 

P, J. PRATER, 
Zeedijk 93. 

Andere bladen worden beleefd verzocht de
zen oproep over te nemen. 

AMSTERDAM. Aangek. 13 Oct. Handelskade 
Rijnstroom, st., Huil, steenk. en stukg. 
Javakade : Prinses Juliana, st., Batavia, 

stukg. 

Nederlandsche Stoomvaartlijnen. 
Java, n. Amst., 10 Oct. v. Calcutta. 
Krakatau, n. Bat., 10 Oct. v Kirkwall. 
Menado, n. Bat., 11 Oct. v. Londen. 
Merauke, 10 Oct. v. Nor fok naar — 
Orton, 10 Oct. te Montevideo v. Amst. 
Vondel, n. Bat., 11 Oct. v. Durban. 
Zaanland, n. B.-Ayres, 10 Oct. te Monte

video. 
Zeelandia, n. Amst., p. 10 Oct. Teneriffe. 

Binnenlandsche Havens. 
IJMUIDEN. Aangek. 12 Oct.: Prinses Ju-

f 
K U N S T T A N D E  

als eigen tanden soaidei* gehemelte 
AIMERICAÜ DEÜTSSTRY. DEHITAL OFFICE 

WILHELflilMSYflJIilY 31, OEÜ HilflQ 
BILLIJKE PRiJS, LASIGJAÜISE G^RAITiE. 

B E S L I S T  P I J N L O O Z E  B E H A N D E L I N G  
Fartijgenosfen beialen materialen prijs 

BENIGE INRICHTING 

• No. 3213 f 1000 m«t premie van f 30.0CA 
No. 11582 premie van f3000. 

"Prijzen van f 70.— 
1620 3123 6004 7097 S492 11017 14831 17216 17953 20881 
1953 1177 6516 7652 9986 14169 15183 17795 18035 
2213 5514 

NIETEN. 
387 2634 3736 5795 7958 10767 12235 14165 15820 19738 
967 2748 3779 5812 8126 10896 12249 14631 16552 1991? 

1461 3013 3962 7C03 E600 11005 12515 15134 18003 20264 
1876 3331 4039 7090 8893 11195 13328 15348 18S11 20553 
1978 3436 4437 7540 9022 11344 13428 15402 19053 207S4 
2104 3559 4746 7733 9462 11401 13765 15496 19100 
2260 3577 4756 7806 10106 11861 13990 15521 19249 
2413 3645 5222 7899 10628 12006 14036 15545 19453 

5e Klasse 16e Lijst: 20701 moet zijn 7401, 18840 m. I 
met f 70v 14670 m. z. met niet, 11505 staat niet vermeld. 

liana, st., Bat. "13: Rijhstroow, st., Huil. 
Vertr. 12 Oct.: Amstelstroom, st., Bristol; 

13: Boxneo, st., N.-Orleans; James J. 
Dickson, st., Gothenburg, uitg. vas+gem.; 
Willy, st. 

NIEUWE WATERWEG. Aangek. 12 Oct.: 
Cepenhagen, st., Londen; Freja, st., Gei
le; Portuna, st., Bufisque; Zeeland, sleep
boot, Drontheim; Bornu, st., Liverpool; 
Nyroca, st., dito; 13: Britta, si.," Port
land, N. 

Vertr. 12 Oct.: Procyon, st., Sandy Hook. 
Angelien Maersk, st.. Huil; Steinstad, st, 
Newcastle; St. Annaland, st., dito; Co 
penhagen, st., Londen; Rabat, st., Lul«a; 
13: Liege, st., Barry. 

Buitenlandsche Havens. 
Helena, 10 Oct. v. O.-Yoirk n. Rott. 
Iberia, 11 Oct. v. Rott. te Londen. 
Jantje, Meulman, 7 Oct. v. Amst. Je Wisby 
Martha, Beurman, 9 Oct. v. Ainst. te Ui 

devalle. 
Rijswijk, 10 Oct. f. Rott. te N.-York. 
SCied'recht, 10 Oct. v. Rott. te B.-Ayres, 
Zeto, 10 Oet. v. Amst. te Boea Grande. 

A D V E R T E N T I E N .  

.#* Zenuwachtig 
heid 

is algemeen. Het beste bestrijdings
middel is een koker 

Mijnhardt's Zenuwtabletten. 
Deze geven een heerlijke kalmte, 
nemen gejaagdheid en zenuwachtig
heid weg en schenken een verkwik
kende sla^p. Per koker 60 cent, 
3 kokers f 1.70. Verkrijgbaar bij 
Apoth. en Drogisten. 

Fabrikant: A. MIJNHARDT, 
Pharm. Fabriek, Zeist. 

Eisch vooral merk „Mijnhardt". 

QüiiüB THEATRE. 
N. V, „TQO *JE£LVEf3EEMIS13G". 

HERMAN HEYERMANS en JAN MUSCH. 

Heden en völg. avonden 8''< uur 

TROPENADEL 
Indisch blijspel v. Van Wermeskerken. 
VAN VLIET JAN MUSCH. 
DE TANTE . . . MEVR. E. DE B9ER-V. RIJK. 

GEWONE AVONDPRIJZEN. 
PLAATSBESPREKING AANBEVOLEN. 

Zondagmiddag: Jan Ongeluk. 
MAT1NEEPRIJZEN van f 0.86 tot t 0.25 

PLftüTAQE SCHOU 3VBU HO 
FRAS3SCHE LAAH. - Teiof. 5512 H. 

(Dir. COLNOT & POQNS). -
Zaterdag 14. October 

en volgende dagen - 8 uur i 
Eerste opvoeringen van: 

J U S  S U F F R A G I I  
(DE VROUWENREVUE). 

Revue in 5 bedrijven met proloog: 
„Had je me maar!" en apotheose: 

„Ze zullen het hebben!" door 
H. HENNING Jr. (Kobussie Wortelboer). 
Muziek van MAURITS SAMEHTINI. 
Regie: MARIE v. WESTERHOVEN. 
De Vrouw van 1916 

De Volkswil 
Mie 

Darwinisme en Marxisme 
deor Dr. A. PANSSE&OEK, 

Titels der hoofdstukken: I. Het Darwinisme, II. Het Marxisme, III. Het 
Marxisme in den klassenstrijd, IV. Het Darwinisme in den klassenstrijd, V. Het 
Darwinisme tegen het. Socialisme, VI. Natuurprincipe en maatschappijleer, 
VII. Het Maatschappelijk samenleven, VIII. De werktuigen, het denken en de 
taal, IX. Dierorgaan en menschenwerktuig, X. Kapitalisme en Socialisme. 

Prijs 19 cent, franco per post 13 cent. 
BROCHUREHANOEL SOC. DEBI. PARTIJ, J. J, BOS & Co., 

Xinkerstraat 300 i, Amsterdam. 

A l i d a  . . . . . r i i .  
D o m m e l t j e  . . . . . .  

Rinus 
Amst. diamantbe

werker 

Mevr. E. Poons 
v. Biene 

„ Mieke Hens 
„ Marie van 
Westerhoven 

Mej. Blaaser 
de Heer v. d. 

Eijnde. 
_ „ Blaaser 

P. Korver 
(barit oi| 

Schitterend gemonteerd. 
Nieuwe decors, voorstellende; het 

Concertgebouw te Amsterdam, de Vij
verberg te 's-Gravenhage en den Bou
levard St. Martin te Parijs op den avond 
van den 14en Juli. 

Groot koor en ballet. Optochten. 
Geheel nieuwe cóstumes van het Huis 
HELSLOOT. 

Versterkt orkest onder leiding van 
den componist MAURITS SAMEHTINL 

Prijzen der plaatsen: f 1.50, fl.—•, 
f 0.75, f 0.50 en f 0.40, met inbegrip 
van sted. belasting en auteursrecht. 

Zondagmiddag 2 uur MATINÉE, 
geheel gelijk aan de avondvoorstelling, 

Matinée-prijzen als avond-prjizen. 


