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Net Duitsche effensief in het Westen.
Voor het eerst sinds tien dagen bc-

*<*_* het officieele avondboricht der D»ju
{*" legerleiaitng op 1 April, dien tweeden*"*schdag, de korte, stereotype woor-**»dle zoo raak omtrent allerlei ge*

gedurende den OorlogTWgedeeld zijn: Van het slagveld
■ «rankrljk niets nieuws.

" *** fl-ddagbericht van 2 April uit
ï~u}ft l

bevestigde met wat meer woor-j* -et_«Jfd*. Hieruit mochten wij het bc-

** trekken, dat het groote DuitscheJ*n*«_, den 21en Maart over een front

*** olrca 50 mijlen tegen deEngelsche,
fy^-en meschen St. Quentinen Atrecht
"fl-Oonen, zooal niet geëindigd, dantoch* Wn rustpooze was getreden.

«K is dus tijd om Ik* voorloopige
'""«aa* van detse enorme krachtsin-
"purnlng te overzien.

«Je miütalre medewerker vaneen der
"Wjote conservatieve bladen, de „üeut-

**" Tageszeltung", van een orgaan der
die Partij, die thans weeronver-«ttfd voor haar doeleinden kan uitkomen

°* geen blad voor den mond hoeft te
M-_an schrijft, dato SI Maart;

Set doelwH ten Oosten van Atreobt.da» eergisteren het brandpunt
_"«/" d# belaögBtelliug, erj|Jjtdoor ons was gesignaleerd ala eenwmesiding van den aanval naar hetNooden, b«0-d __ een *«__ L«J*© loopgraven die ons ais -__k_B-
***ging en waarnemingsposten binder-
'Uk waren. Door een stormaanval zijn,
"'i den vijand ontnomen. Meer dan2oÓo
B*Y*ngenen verhoogen het zonder dat
"** al aanzienlijke gevangenentaLDus
** daar een verzwakking vandenvij-
""■t waarop het in dezen slag
■"otdzakelijk aankomt

Bier wordt dus de verzwakking

*"" den vijand als hoofddoel van den
to*K*rachen slag genoemd.
j *}u is dit een vanzel-prekend iets .
**"» ofiensief heeft het doel: de ver-
i_ütl'King vaa den vTJaJad- vradg la
TB^8' °' de Duitseo6 legerleiding zich,
—^trekkende doeleinden voor oogen

j~*|. toen zij den grooten aanval op
l? Kngelsche linies begon. Hieromtrent
t«_* "^ net °°- °P talrijke uitingen
J** de Duitsche bladen bij den aan-
jT** van den slag, gezien ook de woor-

de opperste Dn_sche legeraan-
V_f fi ' Dudendorff en Hrndenburg, «1

"'Orw ook gelet op het feit, dat men dei\ï**01 van Wilhelm 11, van het hoofd
g* dynastie, in welker belamg deze
r*log hoe langer hoe meer wordt ge-
J£*^ aan den slag heeft verbonden,

j? twijfel mogelijk zijn.
rl^T0 doel van den isfrag w*as: de scheiding
j. beide legermachten van de tegen-

op het Westfront, ten eindehen
den afzoil,lerli3k te verpletteren en zoo

«vrede ai te dwingen.
4/9 nniiaire schrijver gaat danvoort:

flie "
aa,a'val al<ï iar naar het Oosten,

m .aiet moet worden verward
H 0 Qe onlangs reeds besproken
Bj%B6liJkheld van een nieuwen
p.S op een.geheel andere
kin» ts ' heet^ behalve die verzwak-
€eltedVau den vi Jana'» nog een ander doei
'iërkw' pat ook bereik* '^ Het heeft
b°nd&, EaSelsche strijd-rachten vastge-

*ieeit de EngaSschen genood-
gtemJ-jï een dart van hun toch reecto aan-
le kJt- gekrompen ï-eserves in het vuur
daaj_!£fen bU Atrecht, zoodat den vijand
ont„„_ opuleuw vrijheid van ac^ie is

"t^i staan — dit zij nadrukkelijk ge-
i?r ottT0 ttT paa aau iet begin van da
811ho. WorBteling om de be-

«aak Cr^n wii van de te volbrengen
brachi , a ea,orm stuk hebben voi-
*°»«eni_ 4

groote BlflK nog vetóaï-
Dtl getwnf .1 .n. door,°open waartoetekondi^ ?°k d«'' reeds aan-
Vaa Se' *fgenaanval to grooten stijl

1 behoort. Maar als dietegen-
**<*i>en l' ,z?llenwij hem hebben afge-
Zaakt tot T hebben wij hem genood-
I,es on a , gebruiken van zijn reser-
t ** vol i

°°T OÜB gewilde plaats. Dit
f*U, doo «t uit onze vrijheid vanhande-
r?6a3tanrt waarvan wij aan onze
rst dn "de wet voorschrijveo. Hoe

rle,i.!k w is' zal aan lederen-lezerworden, wanneer M reserves

van Foch doof hem worden gebruikt
ep de door ons gowenschte plaats en
do nieuwe klap vanHindenburg plotseling
op een heel andere plek neet-beukt".

- De schrijver duidt niet tle woorden:
de mogelijkheid van een nieuwen slag
op eea geheel ander» plaats, datgene
«na, waar de Duitncbe pera zich ge
durende de ontwikkeling van het offen-
sief ook hor-aaide malen en niet nadruk
mee bezig heeft gehouden, namelijk mei
de mogelijkheid van een groot offensief
op een geheel andere plaats (b.v. in
Champagne, vóór Verdun, in Lot_arin-
«?en. ia Vlaanderen).

De vorige weck I*oeeerde de Ber.
lijnache conreapondent yan het Handels-
blad, natuurlijk geïnspireerd, een tele-
gram, waarin «nik een offensief om zoo
te zeggon werd aangekondigd en ge-
legd, dat het begonnen zou zijn, wan-
naör de Hollandsche lezers heb bericht
onder de oogen kregen- Wat er gebeurde
waa de aanval op het Noordelijkste
scharnier vaa de -nie, waarop het of-
fensief waB Joagefc-okwn, namelijk,
Atreoht, een aanval, die in hoofdzaak
geen ra-mltaat heeft gehad, .althans geen
resultaat, te vergelijken trtet den aanvalhU St. Onentin. :

De Duitsche schrijver blijft dus nog
dtooda de mogelijkheid vaai zulk ecu
groot offensief op een geheel andera
plaats aan; «nm En ook in het elot
van zi£? :,**thonwing, althans van het
a*ee», dnt Wottt er va_ citeert, -wordt
°P ««" «Mogelijkheid gexhispeeld.

Men ziet echter ook, dat deze militairvoor het slagen van dn nieuwe oiten-
9iet erop rekent, dat de Fransche legor-
leiding niet meer in staat zal zijn, de
reserves, waarover zij abeschikt, zoo ta
gebruiken, dat het wordt gekeerd.

Waaruit men misaschjen zou mogen
afl-dfcn, dat de Duftetche legetrl-dina
niet meer getooft, haar doel: de scheiding
en verplettering van een der belde Wes-
telijke tegenstanders door voortzetting
van het oüen-ief op de linie, waar ditthans ia begonnen, nog te kunnen be-reiken.

De scheiding der Engelsche en Fran-sche legers had als eerste voorwaardede verovering Van de etad Amiens,aande samenvloeiing Van het riviertje deAvre met de Somme gelegen, de oudehoofdstad van Picardië en het midden-punt van een aantal spoorwegen eostraatwegen. Bij den eersten opmarsch
der p^tsc»? legers In Augustus-Septem-
ber 1914 zijn zij reeds in Amiè_B ge-weest, doch tengevolge van de neder-laag, hun toegebracht in de reeks sla-gen, waaraan men den naam van de
Marne heeft gegeven, genoodzaakt ge-worden, zich in aileriii uit dezestrekenterug; te trekken.

Zij zijn toen tot staan gekomen op deUnie, die met groote bochten van Atrecht(Arras) over Albert (aan de Ancre,een zijrivierte van de Somme), en ver-der dwars door de dalen van de Som-
-106 Avre **** het Zwden üe...naar het dal van de Oise, een zijriviervan de bein* *e dus rechtstreeks naarParijs voert. De linie, waarop de Duit-schers zich toen terugtrokken kruiste,het dal van de Oise nietver van Noyon.Vandaar boog zij ridl om naa

_
het Oosten.

Wanneer men nu de ontwikkelingvan
k* «ÏM19 pensief nagaat, ziet menonniiddelli^, dat het uit den aard deraardrijkskundige omstandigheden, die de«strategische opalen, in hoofdzaak intwee rlp-tingen zich moest ontwikke-len, namelijk itt de lengte-ridiüng derdalen van de Somme (naar Amiëns) enyan -de Oise (richting Compiègne).Aangezton de Engelsche legers in hetNoordelijke vak etondm en als dezwak-ste werden beschouwd, moeeten zij deneersten stoot opvangen over het terrein,
dat bij den zoogenaamden Hlndenburg-terugtocht door rjfe Duitschers was ont-ruimd en totaal verwoaet. De berekening,
dat de itngelsche l^ers deben Bchok)
het minst weerstand zouden kunnen bie-den .<- de Duitsche la3gerleiding heeft,naar t schijnt, een ««heel nieuwe for-matie van haar troepen bij den aanvalaangewend a-, fe uito;ekomon. De En-gelsche legers, hoe voortreffelijk ook uit-
gerust in materieel opzicht, bleken ook
nu weer te mj-sen, wat denEngelscher»
ta den loop van hun militaire geechlaj-
deni9 en de oorlogen, die zij op bet
vasteland hebben gevoeird sinds den

Spaaïiechen succeaaie-oorlog, zoo vaak
heeft ontbroken, namelijk een leger-
leiding, die geheel op de hoogte was
van haar taak, alles tot ia de kleinstebizonderheden voorziet «_ vooral, een
lango school vaa oorlogvoering ia bet
groot heeft doorloopen.

Zoo werden de Engelseben terugge-
worpen en het schijnt slechts aam de
ontembare dapperheid en taaiheid der
Engelse-e soldaten te danken le zijn.
dat de terugtocht met tot oen veeigroo-
tets ramp werd. Maar ook thans tap-
te verliezen der Engelsche legegca ««er.zwaar geweest. Niet zoozeer in gevan-genen, want de circa 70.000 geve_ge_e_-dle de Duitacbs ïegerladiding gemeld
heeft tot Paschen, zijn zeker de helft
of meer gewonden, die natuurlijk allenbij den terugtocht moesten worden ach-
tergelat*-. Maar wel itt oorlogsmate-
\Tt' iDi? .J***""* **» Duitache enD-asch-Hol-ndsche zijde «emmon ovec-
een\ dat dit ontzaglijk groot is geweest.

I»e Fransche legers daarentegen, die
by het begin van het offensief voort-aan de Oise stonden, ongeveer va-* 1*
Fère tot Noyon, hebben niet alleen veel
minder geleden, maar _ijnf Voor zoover,
wij kunnen zien, ook degenen gowecs.,die onder een veel bekwamer aanvoe-
ring verhinderd hebben dat bet offen-
sief in de richting van het Oiae-dal zich
verder heeft kunnen ontwikkelen.In de laatste dagen richtten de Duit-
sche aanvallen zich vooral over de
Avre _oe_ naar _et WeaJlou, w_. __xi_
soa ten Zuid—a vaa —_>_e_s te kon—ui.Maar het schijnt, dat <io iTra_sc_e_, er
ia geslaagd zijn deze aanval!en op deheuvels ten Westen van het stadieMontdidier tot staan te brengen, ter-wijl Engelsche en Fransche troepen het-
zelfde godaan hebbeu in het dal van het
riviertje de Luce, dat niet ver van
Amiëns in de Avre valt.

De bedreiging van Amiëns, zoo die
nog bestaat, is niet rechtstreeks tegen
deze stad gericht, d.w.z. door de dalen
van de Ancre en de Somme, maar zul-
deliijk van de Somme.

Konden de Duitschers hier verder
doordringen dan zouden zij twee vlie-
gen in cón klap slaan: zij zouden
Anuëns van het Zuiden kunnen naderen
en den weg naar Parijs verder be-
treden.

De Fransche berichten zeggen nu,
dat Amiëns „veilig' is. Wij kunnen
natuurlijk oi__ogeJij_ beoordeelen of dit.
waar is.

Maar wij moeten nog wijzen on een
gewichtig gevolg van hot Duitsche of-
fensief. De Engelsche en Fransche re-
geeringen hebben het feitelijk bevel over
hun gezamenlijke strijdkrachten op het
Westfroot overgedragen aan den tegen-
woordigen Franschen opperbevelhebber,
generaal Foch (spreek uit Fosj). Dit
is de vervulling van een lang door de
Franschen en door de Engeiache Re-
geering, vooral door den Eersten jVI-
-dster, Uoyd George, gekoeetetr-en.
wensch, een wensch, die tot nog toe
niet verwezenlijkt kon worden door het
verzet, dat vooral een deel der Engel-
sche publieke opinie, en wel de Unionis-
ten (conservatieven) er tegen bood.

De benoeming van Foch op een mo-
ment, dat de Engelsche legers in Noord-
Frankrijk ernstig gevaar dreigde is cc»
erkenning van de superioriteit der Fran-
sche legerleiding boven de Engelsche.
Zij bewijst ~ iets, wat trouwens ook
de Duitschers erkennen, — dac Frank-
rijk thans weer de geduchtste militaire
tegenstander van Duitschïand te land
is geworden en dat de Engelache legers,
hoe talrijk, ca wel toegerust ook, ten
slotte niets meer zijn dan hulptroepen
van de Franschen, zoo goed als bijv.
de Oostenrijkers hulptroepen van de
Duhscbers.

De absurditeit van het door deDuit-
schers uitgestrooide verhaaltje, dat de
Engelschen thans in Frankrijk zoowat
de eerste viool zouden spelen, blijkt er
voldoende uit-

Een tweede gevolg van het groote
Duitsche offensieif is, evenals In den
herfst in Italië hef geval was, dat èn
in Engeland en in Frankrijk voor het
oogenblik althans de ijveraars voor di-
recte vredea3ondferli_>jdej[J_gcrn en de
voorstanders van de hervatting yan den
klassenstrijd geen kans hebben op
te roeieó tegen den storm van
patriottisme In Frankrijk bij name heeft
de barbaarselie en volkomen krankzin-

-ige be-claietang van Parijs door een
nieuw monsterkanon, dat in het wilde
weg gebouwen vernielt en weecloozen
doodt, nota beno begonnen onder da
speciale aanroeping Van deu naam de»
Heeren, onder de bevolking opnieuw
gevoeieiie van woed» en afgrijzen moe-
ten wekken, die a'le poging*» om tot
vrede te manen, moeten verijdelen.

Zoo to dcxc lente van het vierde
oorlogsjaar, de vierde oorlogaaientoweer
meer dan ooit aan het kanon, aan dood,
verwoesting, vernieling gewijd.

Da vraag, aiie thans heet da wereld
bezig houdt is, of de slag in r7r_u_rij_
zich op hetzelfde .terrein verder zal ont-
wikkelen, of do Fran-iih-Engelsche le-
gerleiding inderdaad van plan is, groote
reserves op dit terrein aan te wenden,
ten einde in liet open veld alsnog be-
slissingen te verkrijgen, of wel, dat ds
Duitsche legerleiding opnieuw bier of
elders op groote schaal tot het offensief
kan overgaan.

De weerslag der Russische Revolutie
is in de Donau-Monarcbie onderdrukt
door de heeren Victor Adler en con-
sorten. Ware het daar tot een Revolu-
tie gekomen, dan had Europa n« hoogst-
waarschijnlijk vrede.

Aan de heeren sociale patriotten mo-
gen de moeders, de vrouwen, da kin-
deren der tienduizenden, die thans val-
len, dank zeggen, Moloch verslindt hen,
opdat de H-'ibsburgscho dynastie leve.

v. 11.

RAAOSOVERZICHT
van den Amsterd, Gemeenteraad.
Do voorzitter had zn gebed Kedaan on do

inge-omon stukken waren, aan do beurt. -Nadomaai er op do agouda eo_ige voordrach-
ten over loonsverhooging prijkten, waren or
ook ettelijke adressen ingekomen. De voor-zitter sloeg er zich met den Frauscben slag
door en zonder onze agenda voer ons ta
hebben, zouden we heusch met geweten heb-
ben, waarover het ging, tot prof. Fabius
„hoi" riep en voorstoldo een comm&*ie tot
onderzoek la te stollen, dio allo airc__n
aan den kapstok zon hangen. Onder ©enlr»
voorbehoud kreeg hij steun vaa Klaas do
Vries. Wethouder Vliegen deed eon boekje
opon over don nood der hooge-hood-prote.--
riërs: Zij haaide— hom al ora voorschot ge-
vraagd op hun verhooging. Jïehandelias
mocht dus niet worden uitgesteld. ïoea £in-
gen wo weer met bliksemvaarrt door de
lijst vao adressen, die steeg tot het num-
mer 26. En toen, toen pas Awamsn de voor-
drachten. Toon kon de raad niet meer. Hij
geeuwde. De cantraale keuken wist raad en
zorgde voor Balling van al die magen,
raad liep- leeg, op den enkelen spreker na.
Hij proefde zonder afgifte van ibou nui—uier
zooveel uit den vleeschpot van Egypte,
dat" ergens in de buur; van Hoogte Kadijk
op de zeekaart te vinden is. iuts-chou
sprak Ed. Polak voor sioelon en baaiaasa,
toen hij bet bouwen van een Zweïni—rich-
ting in do Nieuw© Meer verdedigen moest
tegen do ant'-revoluliouairo en kat—oiic—e
raadfracties, maar toch tot haar concli—tic3
kwam: „afwijzing van do voordracht"', zij
het op andere gronden dan die fracties. Hli
beriep zioh op de gezondheid—mm-, isdo ;
de katholieken en anti-revolutionairen berie-
pen zich op deu iim_cit:clon nood dor ge-
meante, waarbij de hier De Vlugt uitriep:
„Het. doet mij genoegen, dat het steuncomité
geen reien gevonden heeft dezen bouw ora
de werkverschaffing te subsidiewen". Voor
hem on zijn gesstverwanten mogen de werk-
loozen op een houtje bijten. En de hor Do
Miranda dacht aan vroeger dagen, toen hi]
ook gesjochten was en met een stern, dat
allen bet moesten hooren wat do sociaal-
democraten in den raad wel voor de arbei-
ders doen, ging hij De Vlugt te lijf in pla-
tonigohon vorm. Hij verscheurde hem iilet.
Bij den vleeschpot ontmoetten zij elkaar.
Klaas de Vries poogalo het aangename aan
het nuttige te paren en wilde ga_tlengde ba-
den mot muziek, maar de vereeniging voor
Eer en Deugd werd vaardig in d?s .vohou-
dera brein! Daar komt niets van.

Het bouwen van het zwembad zeil gin? e*
door, vooral onder invloed'van de waar-
schuwing van dr. Abrahams, die op do
schrikbarende verbreiding van het scablus
(schurft) wees, ten gevolge van gebrek aan
zeep en heet water en woningruimte

Daarna werd hot vergrooten van de werk-
plaatsen der Gemoentetelefoon goedgekaMird.

Toen kwamon do vroegritreri «~n de beurt.
Voorgesteld wordt ze te stellen op « «ent

en het retour op 8 cent. Ed. P»^ "d
het een schande, dat ondanks eeaur» maan-
den «"Wen dezo voordracht was afgewezen,
B en W. er nu toch weer mede terugkwa-
men. Omdat er handel tn vroegritrotour.
kaarten wordt gedreven, zei wet-ouden" De
Vries. Schaf die dan at, riep de bfior Ma-
naa-aen, maar daar wou de raad met 85 te-
gen 5 stemma niets van weten. En toon
vorhoogd» hij,met 24 to?en 16 stemmenh^

vroogriitaricf, zooals door B. en \ï. ge
Wenscht.

.toen giag de raad over in, comité-gere
traal.

(au half negen begon de openbare boI bare bon—talslaging weer. Bonoemingcu w»
; den gedaan, 'j oen werd bepaald dat da
' ivwostio van het bouwen van eon tüdolük
weeshuis voor do Diaconie der N'ed Herv.
Gemen.e, «üe het veld mo.t ruimen voor den
Gezondxieidsj eiis , die aan de Stadhouders-
kade een ziekenhuis inricht.

B. en ff. willen de Vaa Oidenbaaneveldt-
kado afslaan, Manassen vindt het daaa- niet
ruim en irisch genoeg. Do diaconie is to-
gen piaatsiug in Zuid, omdat do kinderen
dan to veea aut den rand der stad vertoe-
ven, waar het rommoiis en gevaarlijk ia-
Bedoeld was tigonlijk door de brave hee-
ren-. „onzedelijk', maar dat durlden ze in
dezen vorlicet "_ tij 1 in a__etefd-_ niet meer
zeggen. Zooiete schrijf ja alleen nog maar
in zuldoliilcc bliaUie*. Toen sto.den dcl.cc
ren Hcndriks-Do Vlugt het Frederik Hen-
drik Plantpoen voor en Smit vroeg waarom
niet in de Concjortgebeuw-buurt. Maar tua-
achoa do soci's onderling was verschil var
goYoetc—as ovor het plantsoen. De bouwkun-
digen vinden hef leclijk en Vliegen zei hun
det na, de anderen vondam het do e<?nigo
plek, waar do Jordaan gelucht kon wor-
den.

Hot slot ia dat da heeren HendriksDe
Vlugt het voor Iran geestverwanten, de her-
vormden, er door hebben gehaald. - Het
weeshuis komt in het plantsoen.

Nu wordt er gewacht op schurft, ondor>
voeding on tuberculose, om weer wat men
schen to kunnen oplappen. Tegen dat ge
heel Amsterdam i 3aangestoken, wordt ac
ziekenhuis op hot kerkhof gezet, o«n paar-
den, wagens en koetsiers to kunnen uat3t>a
ren. Dit althans „verluidt". ■,_-__»

Ttt\ raad einar wror over »n a»_ute-gene-raaf BUITENUD
p 3 De Oproerigo -rabbelaar van ..Hel

Volk" neemt mij onderhanden, omdat Ucin
mijn vorig overzicht wilde dat Wlbau' de
klapstuk uit zijn billen scheurde. Dat kan
niet. zagt O. K. Hij kan het weten, hij
krijgt rfkea dag den slager aan de deur,
die hem vertelde dat klapstuk bij de ribbon
zit. Ik ken het rund nog maar van over-levering. Zoo spreekt het proletaalsch»
standverscLil zich selta uit la de mate de»kennis van natuurlijks- Materie. Tooh Y_AO. K. beter gedaan zn geest te gebruikentegen mijn stelling, dat het proletariaat 21e4
Hi, Toot d* blaart**»

Voor den Verkiezingsstrijd.
Aan alle partijgenooten

en geestverwanfen!
Da verkiowogen naderen meer caa meerüe ver-uszlngsstrijd aecnat geheel nieuwe

vormen aan, ook da organisatie otran.
Doordat over hef geheele landroor onz*

partij overal dezelfde candidaten wordengesteld en in eiken kieskring door orut
aal worden getracht mede ta doen, wordt
het terrein der werkzaamheden voor d»
Partij veel uitgebreider dan t» voren.Overal, waar *t maar ««tigtr
zins kon Q n waar arbeiderewonon, zal getracht moetenvergaderingen te belaggen ca
ouzapropaganéa-lectaur t» ver
sa pr eT. d e n.

ledereen begrijp» wat dit zasggen wil. D«
afdeelfngeus sullen op eigen terrein al vrij
wat arbeid te verricht-sa hebben. Voo*
alle plaaliwn, waar geen afdelingen zijn
en dat ïijn honderden, zon 't Par-jbe.
atunr moeten knnnen zorgen. We zulaeq
niet allen kunnen barelken Maar wewih
len toch velen bereiken met on» revolu-
tionair» propaganda.

DUIZENDEN GULDENS
zijn daarvoor noodig, wil de propaganda!
conig*ziu3 behoorlijk worden gevoerd.

Pawrtijgeinooten en geestverwante- en gljf
allen, die voor «la ravolotionalr» propee..
ganda, zooals wij di» voorstaan, voelt en*
mee wilt helpen, vele bedragen zullen noo»{
dig zijn, ora ta zorgen dat di» propagan-
da slaagt.

Wo roepen u daarom allen op
onzon strijd financieel te ate_-_ t»_.

Postwissel* .verzoeken we ia» w—l«_ «en-den a-n 't adreta Tan onzon p_r„j-p_i-niagmeost-- 3. C. Cot o n, Lal n _ _
Nokstr. 83. Adam.

mmga
Lij-ton tot het inzamelen van aV-treare»voor onzen strijd zija oveaieen* daar var.krijgbaar.
Alle ingekomen bedragen worden, zoo deinzender niet het tegendeel verzoekt, md*„Tribune" verantwoord. We hope—, dat dj

bijdragen zoo ran——chocts r.allen vloeien,
dat elke week een verantwoording noodig
is. — Allen aan 't werk, munitie vooi
den strijd is het eerst noodigo.

Voor 't P. B. dor S.D.P,
J. C. CETON, aecr.-penm.

Lainga Nokstr. 33, Adam.



Tweejaarlijksch Congres N.A.S.
VI. (Slot.)

Behandeling van den Beschrijvings-brief.
Lansink Sr- Bespreekt de kwestiebe-

n trtffendo het geschil met wijlen v, d. Hagen.
ilJij meent tegenover v. i. Hagen gelijk te
hebben. V. d. Haiïen was niet principieel
Het apijt spr. over deze zaak te moeten epre-
Ken.

Het beleid der redactie wordt met Op een
'va algenneene steiinfien goedgekeurd.

D» voorzitter deelt mele, dat W«?-
-ajolingh eea schrijven inzond, waarin hij zij»
J;ïerontschurd«ning aanbiejt over zijn houding
van gisteren. ....De resolutie bet N A.S -be*iuo* «""
fce'feadae

Jeugdorganisstie.

."hordt nrtl algemeen» stemmen taagenoiuea.
Het congrej besluit er toe om e»fl vierj»

'ge salarieerde bestuurder aan te eleüen, mart
Wen stemmen tej!«_-
jler bestuurders merkt L. d" V i e s c r, Den
jËaag op, dat het N.A.S.-beetuur, de betrok-

Êna personen du», zelf met etn. ontwerp moe-
i k©_en. Omt Wbeidave behoor*— P-de-

xegg—agechap t» hebben in het hcpalenhun-
'aeT' artieidevocTwa—tarden.. Hes congres besluit een conißiistie te bc-,
"oemen, die de rechtspositie der gesalari-
'awrik-n ontwerpen. Reeseina, d» Kier» env.
'*. Berg worde» hiervoor gekozen, plus bet
K A.S.-bestuur.
i Het vooretel om bet Silari* dei' beshur-
ders van het N.A.S, t» verhoog;» tot en
minimum van t 90, wordt met 14 stemmen
tegen aangenomen.

Dan wordt w ga&tema1: om int yerhoo-
*"_« Ie rekenen vanaf 1 Januari 1913.

Ook dit wordt met èo stemmen voer aan-
genomen.

Er wordt.besloten bet voigendc cougrJ

fcoo mogelijk in Den Haag te boudei.
i Handelsperaoneel. Amster-
dam, dringt er op aan ia commissie vaa
se»charen, betreffende reiactie „De Arb-_
V benoemen . _

Opperlieden. Adam, „urten a»«-
->lerbij aan

banalnk Br. Van de «ijda Hst in-en-
ivra kunnen wii -*" begrijpen, alat men voor
"en caßtnmiste is. leder meent «ijm eigen Be-
»ehrev«n stuk bet beste i Stukken v*n. be-
lang worden natuurlijk' geplaatst. De órga-

Eia&tt.e van handelapereoncel tral orf»->?""
irlseh ou, inzake opwekking tot deelneming

tan de 'coniew__e van Stockholm. Indien «r
jukken worden afRewezen, dan gebeurt AH
kp goede gronde», Wij hebben reeds te veel

dio da flinke kriekten aan bet
HoodiK* werk onttrekken

Lansink Jr. heep; eekt ook do orgi-
Ulsatoi-che handelwijze van han:lelepérea-
lw—

Van Zelm vindi tao -ttó-age-co-nmls*
»)e noodig ter voortwming van ges~_lien

Er wordt besloten deer bet congres c*_
commies!* voor geschillen te bf_o6i~an.

Dé voorsitte-r. In Augustus her-
denken wij bet 25-jarig bestaan va» het
jN.A.S. Wij bebooren dat le herdenken in
een bijeonder» vergadoring met feestelijk ka-
rakter. Het bestuur vraagt hkttoe mac_&-
'ging «—— -et congres. -Wordt door tart eongree goedgekeurd.

Hetgeen de ZatHieche I'ahriek(?arbeldere-
vereeniging vraagt in. punt, 47, betreffende
de bevordering der wereldiwl Esperanto
wordt door het bestuur toegezegd-

Bij ale rondvraag, stelt Anders en een
resolutie voor als volgt J

Het con^rtfl, «nz. :
meent een krachtig protest te moeten la-

ten hooren te^eri da schandelijke verkrach-
lm» der „Gastvrijheid" voor Duitsche deser-
teurs en politieke uttgetvckencn In Holland
door de Nederlandsche regeering, die ge-
noemde personen tot shven enaakt en door
middel van achterhouding van voedsel, ho.i-
derden in vertwijfeling teraggdreven beeft,
ilok komen wij er ten sterkste tegen op,
:lat de Hollandsche regeerende kaste door
zulke rriddeien bara „diiitscb-vrieudet'ijkkeid
ireent te moeten latou blijken.

Dezo resolutie wordt onider applaus aa_-
tenometi.

L. de*ViBser, Den Hang doet
mededecling aan het comgres dat de 16
noldatonraden in; Nederland zich thans
op hun congres tot een landelijke or-
ganisatie vereenigd hebben en dat zij e*an
eigen orgaan „de Soldaten-Tribune* uit-
geven. Ilij doet een beroep op het con-
gres om dit werk te steunen»

Maakt het leger onbetrouwbaar.
roept spr. onder applaus van 't co_-
greß uit.

Teders, Geur. Werkl., Adam
iluit zich van harte bij hetgeen de,
Vis&er zeide aan. Ook dringt hij er op
kan dat de huishoudelijke zitting van bet
congres worde afgeschaft. Wij kunnen
best onze zaken openbaar behandelen.

Grondwerkers, A'dai_. Bevelensabotage en obstructie aan.
Van Zelm keert zich tegen dever-keerde voorstellingen die gegevenwordtvan _de strijdwijze van Amßterdamsche

arbeiders. Aan sabotage wordt niet ge-
aaari, doch de arbeiders leveren werknaar- brood. Met 2 ons brood per dag
kan een arbeider niet werken. De op-
perbevelhebber stuurt circulaire op cir-
culaire om in he» leger de paarden tesparen, omdat ze niet voldoende gevoed
■worden. Van de arbeiders eischt menechter maSér werk terwijl er mindervoedsel wordt verstrekt. Zóó Js detoestand.

Nog meerdere sprekers dringen er op
aan strijd te voeren opdat de werktijd
verkort worde. Zij critiseerc- de mis-
sanden betreffende stukwerk en de be
tlriegerij van de arbeiders met de cen-
trale keuken.

Metaa 1-Arb. Haarlem, Brengen
liuldo aan de dienstweigeraars.

Lo.ns i u k Jr. Meent er bij 't eindevan 't congres op te moeten wijzen dat
jonast practischo eischen die gesteldwer-
den ook door dit congres organsatori-
sehe besluiten werden genomen.

Wij moeten internationale betrekkin!-
gen aanknoopen en ons tevens nationaal
Bterk maken. Onze tactiek is deklassen-strijd goo scherp mogelijk. Het N.A.S.jworde de meest-invloedriike vakcentrale
■** dit land,

Het is
tfè eenige rovol. vakorganiaatie

op de grondslagen ytun de oude inter-
nationale in de .richting van ons ideaal
naar het Socialisme (luid applaus)-
De Voorzitter maakt melding vaa eep.
ingekomen dankbetuiging van Borneinatt
den dienstweigeraar.

Het congres zingt staande de Inter-
nationale.

Het tweejaarlijksch congres wordt
hierna gesloten.

Ingezonden.
We konden het eigenlijk onkwalifiseerbareartikel, dat hier onder naat, ondanks depr-stjes van B. h-, om de bekeode redenenmet eiar plaatsen dan thans. Het heeft in-tusschen niets van zijn iriscbheM verloren.De volgende w»ek het antwoord van deRedaktie.

De Tribune, het orgaan der S, D, P., tegen denRolejewikischen verede.
_«iige opmerkingen.

Bijgaand stuk zoo wil ik opmerken aan
l«t adres redactie, verzoek ik op t* nemenmmslens zoo snel als pleegt te geschieden
met de »tukken vaa de hand dcc heeren
Kolthek van de 8 F. Het gaat niet aan,partijgenooten een week of -even te latenin het onzekere, terwijl liet-partijgenooteivlug ruimte krijgen. Nevens dezen wenécb
nog een andere. D» redactie heeft d* eigen-
aardige gewoonte om onderscheid te makentusschen "tukken die naar den geeet de-
zelfde strekking hebben. Bijvoorbeeld arti-
kelen van Gorter, Roland Holst en Panne-koek worden onder redactioneel geplaatst;
stukken van steller dezes die naar den in-houd volstrekt niet verschillen met diovan
genoemde pv g. worden onder „Ingezonden"
opgenomen." Deze „doctrinairen" zijp, ge-
loof ik «ven «lecht ais „meineWenigkeit".
In «ik geval1 1» er, om met de Tribune van1* Febr. 18 te spreken i» de S D. P.gelijk in allo socialistisch» partijen steeds
weer een van alle werkelijkheid geepeenddoe>r»mirisme" (dat) „naar voren probeert ta
kou*:.''. Daarom redaet'.e,' a'le -oclrin Iren
over één kam scheren a.v.?. APeaiaaï feg-
ezonden'' ef aiiemaal in ate k*—«inM_ dor, redaciie. Ko_sekYieft_e » t ". d*t is kttvttr-**n u u moet gewennen.

Ersatz-Bolsjewiki
Bij ieder.) wending in den wcreldoor'o..;

komt bet &*— den da£. tenminste voor de-
genen, die niet verblind zijn, boe fel ds
redacteuren staan tegenover de revolutionaireyrédepp'eiitiïk der bol-'ew«ki. De vredeepoll-"
tlek dal i.; het hoofdpunt van het progra.n-
tna Onderec-rijft men deze politiek niet
van de Rni-sdbe kameraden, dan Ir bet
overiaie deel onmogelijk uit te voeren, n.l.
de üiaatrigfl n dio bedoelen he; socialisme
ie brengen. Men kan dan, om populair te
wprden bij de arb4ders« zeggen: „ik ben
ook bolsjewiek", maar ,me:_ dan een frase,
ces woord zonder inhoud ie bet dan niet.. Een meer onwaarachtige politiek kan men
moeilijk vollen»
liet „revolutionair social—,ll«ch" .volkj-Uvl

De Tribune" van den 30eién Nov.
'17 en de taktiek yan den Bol^

jowikischen vrede.
In bet nummer van alten datum bomt cm

artikel voor van de redictle (overgenomen,
uit„der K&mpf") waaiii wordt betoogd:
„Zulk een ..vrede" sou.ecu veel Ciger ver-
raad van de zaak van 't proletariaat zijn,
dan zelfs de Bchcid*m„nn'a in hun ergpten
tijd hebben gepleegd".

De Vrede, waarop de redactie doelde, was
eeai vrede met Dul_ehla_d—Oost—wi.i'a, «ei
afzonderlijke vrede.

Polen. Koerland en Liifland werden ka den
steek Relaten na de laatste zitting van
JJrest-Litowsk. Want de hoofdzaak is Voor
nartiisenootenx die geen naloopers zijn, dat
do Soviets niet van ulan waren den oorlog
voort te zetten. Dat is ale hoofdzaakOp den vorm — al ol niet een co^ntract— «ia een kwestie van den zooveelst n ring.
Een nuchter partijgenoot zou van Brcst-
Litowsk nu hebben verwacht van de Tri-
bune-redaaotle geheel in den trant vaa het
hoofdartikel van 80 November '17 te lezen :
..Resds einde November hebben wij betoogd
do Bolsjewikl zijn verraders, erger dan de
Soheidemann'e, want zit hebhen vrede gesto-
len met de Habsburgers en Hohcnzo'lern,
wel is waar niet contractueel, maar zijbeb-
Ijen PolcHi, Koerland en mesr in den steek
gelaten. Maar de heluenmoedige rcdacde van
,4e. Tribune" zoo kron'telvaardia? als steeds,
weet thans niets meer van baar eigen mee-
nlng van 30 November '17. En thans begin
Maart '18 5s er zelfs een contract met de
Middenrijken; voor ecu contract waas, liet
ie jccb'ekcn, Denln van.den aanvang af.
Voor een afzonderlijke* vrede "ditolrtikbetfjik
gesloten

Is Lonin nu niet en erger verrader als
Scheidomann ?

Waarom moesten ie Bolsjewiki komen tot
een afzonderlijken vrede?

In den oproep van 8 November, uitgaan-
de van de pae opgetreden regering der
Bo.sjewiki wordt nog aangedrongen, dat de
arbeidersklassen in alle oorlogvoer*nda lan-
den den eisch moet stellen aan de oorlog-
voerende regeeringen r wapenstilstand Op aula
fronten, directe vredesonderhandelingen 1 De
massa der Fransche en Engelsche arbeiders
die steeds doorgaan voor beter dan bet gros
der Duitsche werklieden, bleef on'bewege_jk,
star. In Duitschïand en Oostenrijk vond de
leuze van de Russische vredespolitiek, ge-
tuige de stakingen in de Middenrijken meer
weerklank dan in de Entente-landen. De
Jong-Zweedsdie socialistische partij hield
onder deze revolutionaire vrcdeslcuze ïn
Zweden, een niot oorlogvoerend land, groote
betoofrineen. De S.D.P. in Holland, die o,
zoo revolutionair Is, bleef zoo stom als am
visch. dank zij de journalistieke en politie-
ke leiding. Waoeuatilstand op alle fronten,
aiireote vrcdeso_derhancïelir>gen vond gem
weerklank bai de S.D.P. en do Ent _to mas-sa's ; de weerklank In de landen 6 r Cen-tralen van den kant der arbeiders -was nog
fa zwak. de Russische kameraden werden
dua 5n den sfeek gelaten. Do Russfocke re-
volutie stond dus op zich zelf, alleen, ver-
laten, geïsoleerd, biina zonder hulp ; do
kortstondige stakingen in Oostenrijk en
Duitschïand rekenen wij als een we'nig
steun. Dit kardinale feit, het isolement der
Russische revolutie is de ware oorzaak van
den af_ondetrliiken vrede. De Russische ka-
mera-en moesten. duB kiezen tusschen den
afzonderlijken vrede zonder Contract lafer

mei overeenkomst, 9! voortzetij-g van den
oorlog- -ii doen het eerste en niet het laat-
ste. Juiat dus het tegenovergestelde van wat
het „revolutionair socialistisch" dagblad „de
Tribun»", heet gewild.

De Japansche tusschenkomst in Rusland of
de contra-revolutie der Entente.

On* partij-orgaan van den 2en Maart
(A'damacha Editie) bevat een lintwurm go-
nummerd X, over: „Vrolesvoonva'arden"»
waarin, zooals ook in voorgegaoe 0 num-
mers van deze reeks de Entente, Lloyd
üeorge, Wilson, de advocaten der geallieer-
de roeiers, kwaaie-objectief worden ten voor-
beeld gesteld, aau o_« partijgenooten en de
lajzers van aJete krant. 7,00 ook Eet nieuwe
optreden van de Entente, die Japanvoorop
schuift, om Siberië van het revolutionaire
Kudaj-1 „zoolang" mdli-ir te be_ettcn.
Eerst kwam Duitschïand, daarna Oostenrijk
als contra-retvoliitionaire macht in hetrcvolu-ohidre Rusland binnen, xhans die
Entente. Wat zegt nu o.m. de ïiartijkranl
der S.D P. ? „De Vereenigda Staten en Ja-
pan hebben ieder om verschillenderedenen,
maar- om redenen, die voor ieder van ben
riet minder klemmend ziin, wijl ï.\ levens-
belangen betreffen, er thans jneer dawi ooit
belang bii se^regen, niet te dulden, ditDtittschland Tlusland om zoó te . zeggen eco«
nontisch in ?i;in -fonst Btelt. Dit toob _©a_
een jaiaiwsulirbreid-ig van Duiteeblaöd óp
.-jaatfeclie vasteland kunhen brengen.) waar-
bij èn Japan èn de Unie zich nooit zullen
neerle>lcen,,- .

Dit kloot volkom—l dezo rooralelHng va»
zaken als men zich «telt op Imperialistisch
slanöpunt Want misschien heeft v. It er
wel eens ie.s van vernomen, dat Engeland,
Frankrijk en klein BelgiaJ, Rusland vóór

i d«B _o°ri°£ en gedurende den kri.it; tcona-
mfeeb in han dienst hadden getiteld; wel-
licht is het aan vaa R niet geheel onbe-
kend» dat * het moderne kapitaal, zooate
Mar*is*en dat begri.vpen, in Rusland wat
men noemt eea ui.beemscli, ja; zelfs een
koloniaal karakter draagt. De inmenging
van vreemden in alle staats- en roilnaare
aangelegen-ede- van binnen- en * buit?_lin_-
scheA aard; heli verpaiht<?n van het eiland
Saehalln aan .Amerika onder'h- 'bewind
va» Kexensky, deze feilen tonnen aan, dat
vóór DulteohiMtd; de geallieerden in ietwat
auleren Vorm Rusland in hunnen econcmii-
sther, dienst hadden gesteld.

Principieel ie in dit opzicht Duitschïand
niet anders geaard ale Japan, Amerika, En-
geland en Frankrijk. Aan de/e slavernij
hebben ée T-ninislen geprobeerd eea eind»
te maken. Vandaar do toorn der geallieerden
die fha-ts hel rJjke Sébeiiö afhandig maken
aan Rusland, zooals do Centralen Polen,
Hofland, Litfland en bovenal do Oekraïne
willen »iVIü laten. Van eea betoog in dien
geest vindt men niets in vredeevoorwaard-
en". Bet ingrijpen der contra-revolutie be-
li.Jiaameï in de Entente, wordt geweien
aan "de' andere contrarevolutionaire " macht,
DuttB«fth~-'!

ïn plaats van beiden ie brandmerken, riet
men cieftnieidooi voor de Enten»» in het
stuk van -&/ M_»rt. Het aclfbescliikliingatleht
der Bn-ente. bekend uit ale publicatie, door
nn&e üue.-iß—ie kameraden dor geheime trac-
laien, komt door het bezetten van Siberië
nkt ia ten behr licht, evenmin a.a d^
ela-iieke HaJjk^Jagra^olutiie, die deiolfdc' ma-
tei-i» l-auft toe«eri<*.t *ooir le be-'„-a.o'g im

I van t Düitsehe imperiailisnie tég<— do revolu-
tie in óV grenslanden en de @ekr_tae, , de' voorbehoeoM«i!fi?len der Entente door bet
iriuali_a_. van Siberië, belmoren van het
uig—ogsni—-' der Russische revolutionairen
iot eenzelfde' orde van zaken: oorlog tegen
do revolutie^ annotatie en voortzetting van
den huidige-'wereldoorlog. Het is het top-
Viunt van ingenomenheid met de wereldpoli-
tiek Set Entente. Jawan en Amerika ie wil-
len dekken met te wijzen opDuitsobland,
zooals plaaits heeft in het meergenoemde
Ètajk van 2 Waart „Vredeevooïwaard«n".
Een ander Eiite_le-propaga_dist over het

ingrijpen van Japan.
Dat eon man, die ep hetzelfde standpunt

-iaat, wat betreft ds 'Westersche aTemociatfe,
alias' de geallieerden, maar nog niet gehe.d
verdwaasd, ook constateert, dat Japan te-
gen de Russische revolutie optreedt, bewijst
do heer F van der Gocs, do reia«!e;ir Bui-
tenland van „Het Volk"-. ovor i;re;>s e n
verwoed contra-revolutionair blad 2 Maart
neemt de keor van der Goes iv zijn rubri-k
het beriamt op hetreüenda do iuterventiovan
Japan en Amerika. Het opschrift bilt: „Ja-
pan en Amerika teJie- de Rus ischo „-evo'Ai-
tie". , . ,

Men bedenke nu wel, do heer van der
fioes, was altijd (o^e-ilijk) gekant -egen do
Bolsiewiki, heeft steeds geijverd tegen do
ZSmmerwald confercnti.s, de heer van d^r
(ioea heeft van den aanvang van den oor-
log af. niet behnoliik maar publiek gezegd,
dat fjfe seiitöd van den oorlog uitsluitend
moet gezocht wordeu bij de «Middenrijken.
Kortom, hij is op do hoofdpunteneen vol-
plagen Tribtmist, een geestverwantvan v. R.
c.s. Maar toch is Mj nog zoo objectief om
het ingrijpen van Japan te kenschetsen ftls
boven t« k»on is. .

De Tribune, het „revoluuonair.v' blad,
weet echter va» J*»B3l «n Ame.ika geen
kwa^' B. LTiTERAAN.

'Adam. 4 Maart '18.

Steenkoolaanvoorstopgezet.
Naaf bet Corr.-Bureau verneemt, 1_

men van Duitsche zijde niet bereid ge-
weest in te gaan op een voorstel, door,
de Nederlandsche gedelegeerden gedaan,
om hangende de onderhandelingen over,
een nieuwe economische aehikking na 1,
April door te gaan met de levering va„
steenkool. Evenwel zullen de aanvoeren
van de andere artikelen uit Duitschïand
op denzelidcn voet als tot dusverre
worden voortgezet.

En-, had het Corr.-Burexiu en kunnen,
bijvoegen, de treinen volgeladen met
levensmiddelen, met eieren, visch, groente,
enz., enz., rollen uit dit in hongersnood
verkeerende land even nietig <Se grens
ever ale te voren»;

De hongersnood.
Vrouwenbetoogingin Derdrecht.

Gistermiddag heeft de Rev. S<~. Vrouwen-
vereeniging te Dordrecht een protestmeeting
gehouden tegen de verminde!ting van. het
broodrantsoen. Mevr. van Zelm en L. de
Visser voerden het woord. Een motie werd
aangenomen, die aan de regeering zal wor-
den gestuurd. Na afloop van de meeting
had er een straatbctooging voor het stad-
huis plaats.

Hongerbetoogingen teMaastricht.
Het „Handelsblad" «ueldt: Maastricht

is in rep en roer. 'sMorgen-, 's mid-
dags en 's avonds, gi-tjere_ hongei'op-
tochten naar het stadhuis en naar den
burgemeester, betoogingën eo deputaties
naar het stadhuis. De politie had de
handen vol. 'Mijnwerkers dreigen mat staking.

Er zijti geen aardappel-. Rijst ca
peulvruchten werden gieteraiiddag yaar-
strett. . " ; '

Broodlooze dagen aan deZaanatreak
Da gezamenlijke bakkerspatroons vn de

Zaß-astjreek (Zaandam, Koog,, Zaandijk, \Yor-
mervoer, Krou-ue—ie en Westzaanj hebben
in samenwerking met de bemuren derceöpe-
ratieve bakkerijen be-oten, in verband mot
de verleagiag d« broodkaarlon, de» Woene-
dage en Vrijdags niet te bakken.

Braadt
In> Ainüterdam is heden de Jordaan

in beweging gekomen. In de „nieuwe
stad" schaamt men zich nog veel te
veel aijn armoede te mien blijken en ver-
bergt men zn ellende t»t het uiterste.
Maar de Jordaan verdomt het, honger
té lijden bij volle bróodrwinkete. Op de
ï_ndengra<;ht, in de "Westeri-raat, op
vele andere punten, heeft men zich zon-
der bons brood verscha*. Bijna _o_der
uitzondering wordt het, g«aiome_- brood
betaald Van plundering is dus geen
sprake. Weldra zal blijken of Teliogen
en Wibaut

dedoodstraf durven stelten
op he fcoopen van» brood voor vaa
honger huilende kinderen.

De nood in de stad kiintt i-?u&rc_en,
met het uur. Eetbaar elen is er niet.
De lunzen der rijken zitten volgepropt.
In de vuilnisbakken ,der gegoede buur-
ten vindt de stadsreiniging bij he! op-
halen blikken bedorven visch, groente,
enz., kluiten bedorven rooi-boicr, balt-
verrorje comestiblee. Blijkbaar hcderven
er van de weggeistopte voedeêlvoorradéii
ongehoorde massa's, terwijl er .voor de
kinaeren der proïfetarlërs zelfs geen droge
boterham is. De bourgeoisie slaat bet
proletariaat als me» de. vuist deze waar-
heid in hei gezicht, flat .er geenkeus is

algemeen verzet, maaanatahing»
revolutie of — ondergang?

Menschen ineengezakt van honger.
Als men niet do eenige actie wil,,

waarvan . uitredding Is «o verwachten, nb
maeéaetakïTig,J i-aüsTrfleier—*" *■(-«„«Weige-
ring aa» de woekerende bourgeoisie, dan
bereide men _ic_ maar kalpvpjcfi en ge-
laten voor op het lot van dien braven
tramconducteur van lijn 5, «Üe gisteren
op zn wagen van honger ineenzakte.
En dan wachte men maar werkeloos bet
oogenblik af tot zn eigen .kinderen als
die 16-jarige jongen gisteren op het
Cen^raalstaÈion van honger bezwijken-

De politie achiet op vrouwen en
kinderen.

Naar men ons van wel twintig kan-
den meldt, heeft de politie heden in de
Nassaubuurt op broodkoopende vrouwen
geschoten. Men zegt dat de bakkers hu»
daarvoor stoppen met extra brood

Mevrouw Mecklenburgbij de
Centraletrog uitgeffoten.

Kaar ons bericht wordt, is hedenmiddag
mevr. Mecklcnbuxg, die in deze dagen van
algemeene ellende naar Amsterdam komt om
haar gago op to strijken, bij esn bezoek
aan do centraio trog — die voor dezo gele-
genheid gisteren en vanna.ht extra was
opgepoetst - door massa's vrouwen op den
Kadijk uitgefloten en ontvangen met j?eroei>
van
Brood! Schoenen voor onze kinderen!

En onderwijl 't mensch zich door haar
lakeien liet wijsmaken, dat er geroepenwerd
leve dit en leve dat, ranselde de politie
achter haar rug op die vrouwen in

Degemeentewerklieden in actie
tegen de uithongering.

De plaatselijke Fed. van G»mejn!ewei_lie-
den heeft alle Amsterdamsoho organisatie
op Vrijdagavond uitgenoodigd tot een be-
spreking van den noodtoestand en bet be-
leggen van een groote demonstratieve mee-
ting in de Beurs van den Eiamanthandel,
op Maandag a.s.

Motie dar gaawarkera.
De werklieden der gemeente-gasfabrieken

hebben in een huishoudelijke vergadering ecu
motio aangenomen, waarin fo raad wordt
verzocht, onmiddellijk maatregelen te nemen
welke er toe leiden, dat een bolero levens-
middolenvoorziening voor dezp werklieden
wordt verkregen, de arbeidstijd wordt ver-
kort zonder derving van loon en de aiheld
wordt verlicht.

Hongermstiearbsiders bij de
Vuilverbranding.

De arbeiders bij de vuilverbranding, onder
welka-alle richtingen in de vakbewegingzijn
vertegenwoordigd, nam hedenmorgen de vol-
gende motie aan:

Do werklieden van de In aanbonw zijnde
Vuilverbranding aan de overzijde van 't
IJ; bijeen op Donderdag 4 April 1918. des
morgens ten 9 ore;

gehoord do besprekingen inzak© voedsel-
voorziening;

eischen van de Nederl. Regeering, dat de
voedselvoorziening belor . zal wolden geie-.
geld;

proiesWeren tegen deze ellendige samenle-
ving;

dragen het bestuur hunner respectievelijke
otrga_isaties op, een massale, actio voor dit

, doét In 't leven te roepen, om tot een beter!..rocnselnvaarclig bestaan te geraken.

Besluiten alle ten dienete «taai^ &&*
te gebruiken dit doel te bereiken.'

P.S. De aldaar werkzaam zijnde
werklieden spreke» hun volle syinpwj,
met óoor 't personeel der vuilverl*^
genomen besluiten.

Besluiten zoo noodig de aldaar we**4

zijnde arbeidere, moreel lo steunen.

Vervolg
Nieuwstijdingen.

Amsterdamsch Nieuws.
Delevenamiddelenmisère.

Groote openbare vergadering in hei ?
cetrtgebouw, Woensdagavond 10 April. *
kers Kitsz, Lansink Jr. en Do Vi?**^Voorverkoop tpega_gska_rtcn a 1°
bureau P. A. S-, Rozengracht 164.

Verspreiders
Vele duizenden st_coibil]et»en mott» J

deze ïtteoitg ale ■ stad in. Allen Vrijd»?*
naar hot bureau ï\ A. S.

Gemengd Nieuws.
Incidentbij het transport van

dienstweigeraars.

Men seint ons uit Alkmaar, v*^April: Heden werden 12 Dien9t«*Jraars uit de Hai_-O_dscbooï te -^k!K
ovei'gebracht naar het fort ie Sp«rJ
boor -bij Pui_WTW-i. Per- cri]ff*£
.werden, er C naar de, tr.ajn Alkff*^Puri-Cii-end gebracht. Hun verfcoek _|
per rijtuig op eigen kosten te &*.
gaan werd door luitenant Holtma» ï
wêigcrd. 1 o andere C weigerden Ü»^cerwagéh plaats te „emen, waarop
drietal agenten van politie methu-o^brenging werden belas*. Een va* a
aienstweigeraars, van Duin, werde»||
boeien aangedaan, met het gevolg^
hij verwondingen aan handen enpo*,
bekwam. Door liet verzet willigde *Jtenslotte het verzoek van de (-en*?
geraars in, dié hierop per rijtuig J^de tram werden gebracht, waarmee**
onder geleide van soldat.i?n naar
kerboör gingen.' Dadelijkfe inwiiligint?^
het redelijk verzoek had dit indJJ.kunnen voorkomen. De overheid 1

vöerfc uit zich zelf slechts de _**"(
ba_-oplichters, verooi „akers van
in luoptieiden gezinnen, per rijtuig
auto.

Onlusten te Ouebec.
De „Times'-' vernoemt uit 'Totvfi: Deu _en April was de toesta»-»,

Quejice ernetiger dan vejrwacbt tï*^Men had gei_èe-d, dat, wanneer &J
daten in de straten zoutten kamp**j|
ca wanneer generaal Lessard _etf%f,
aou Voeren, do öproerige beweging _3
afnemen. Daarentegen walten Af»***!*avend wederom onlusten uit en *"*£de militairen genoodzaakt van do Jehinegewéren gebruik temaken, al\nt \
het janhagel de overhand kreeg. J

Volgens hedenochtend ingekomcßïJ
porten, zijn elf soldaten gewond e» 3scheddene burgers gedood en 34 getfyEr werden 65 personen gearresteet^J

De menigte was gewapend me* »J
wei-en, revolvers en steenen Menao*^in het wild van de daken der -«j^J
en vanachter de sneeuwhoopen. Del"0.,
van do stad leent zich voor een a**l,<
op do soldaten en de taak der minf9^was moeilijker, doordien de s«au,j*ïï
dikken mist was gehuld en men g,jSi
een paar meter voor zich uitkon *rj

Toen er stilstand ,was ingetreden "J,
middernacht, werdem alle voetga^ï^l
aangehouden en gefouilleerd., omte^of zij wapens bij zich droegen.
derden revolvers werden in beslag j£|nomen en een merkwaardige coll^vuurwapenen is thans in het bezit ~\
militaire macht.

Dienstweigeringsbeweging.
Na 151 dagen in de bomvrije kazcr»*^VHssingcn ia voorarrest to hebben do^_|.bracht, moet onze kameraad Piei Zee*B,V

April voor de rechtbank verschijnen <j
's Hertogenbosvh, om veroordeeld te*0*)
omdat hij mensen wil wezen en Wijve**
geen moordenaar wil worden.

Voor de gezinnen.
Sedert 14 Maart kwamon de volKeodj»,.*dragen voor het Steimfonds bij ondclav^kendo binnen:
Vrijwillige bijdragen d.t.k. v. l*°^i<

f 43-38; Prikkaart jongej. Kant f 5.10; }\
breagst div. art v. d. Schaaf f 10; **S
H, f 0.25; H. f 0.50; Eusjea afd. Ad*}»
A.M.V. f29.89; v. d. H. fl; busje*' >Collecte concert Wosterspeeltuin f4.s'^ij<
P. L. fl; coll. verg. Handw. Vrle^Kf
f9.5-iH; P. f 0.50; P. de V. 11.50; «-L.f
T. f 1.50; Fi f 0.20; H. i 0.50; B. f%Jrf
G. i0.15; collecte zanguitvoering ''yur
Prolelaar" 19.44; batig saldo opho**^
f50.; v. A. f 0.50; K. f 1.50.

J, W. RUPPRECB^»
Penningm. Sleunfomds.

Scheepstijdingen.

Binnenlandsch Havens.
DELFZIJL. Aangek. 2 April K-Ofg,..

Boeckel, s., Zweden 1. v. ËïPJ.JNIEUWE WATERWEG. Aangf fjF
April Bolmon, s.t Philadelphj*;^
doro, Zeeland en Koningin I*6* +hospltaalschepen, Boston, D- £orVertr. 3 April Waterrat, Kopp»
hagen.

Buitenlandsche Havens.
Mentor, Smits, 2 dezer van A*98

ta Bergen.

WEEGT UW BROOD E
In deaa dagen van hongersnood

wordt ge door de winsthongerige
gauwdieven ook nog schandelijk
bestolen I
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Laatste Oorlogsnieuws.
Destrijd opnieuw ontbrand.- Volgens de diverse iegerberidtten is in

ie streek van Mont.lldicr pvor en front vau35 kilometer de strijd met su-oote hevighe'd
ontbrand. De Duitschers aleden massa-aan-
vallen; zij waren minstens 11 divisies sterk.
" De tegenstand der Franschen was? held-
haftig. Na tot titmiiaal toe herhaalde aan-
vallen hadden de Duhsehera slechts cc ilge
honderden nieters terrein heroverd

Mally.Rameviil ei Morisel zijn in banden
van de Duitschers.Tiißsehen MontJidie,- ca Las-gny heerMbtwederzijdsebe artilleiïe-aetic.

Aan het Engclscliö front tusschen Somme
«n Avre ziin de Duüf-hers eveneens tot den
aanval overgegaan. Zii kon_ _. evenwel
aTee» belangritke voordcelen behalen.

Debeschieting van Parijs.
Woirf meldt uit Berlijn, dat de beseluc-»»_ van Parijs dM airiddags 3 April werd

IJeetaakt, daar bekend was geworden, datdien dag des. middags de begrafenis van de"larbtófcrs van cm be^renrenswanTdigea
toevajstreffer zou plaats hebbén

(Beakirfd 5* in alit verregaand iiuicheï&eïifcg
Wloht oiageiwij fetd met dazen toevals t-fter"ie granaat, die op Goeden Yriialig e.vnkwkgslioiiw trof).

GEMENGDE BERICHTEN.
Deeconomische oorlog.

TJe „Eve nng Standard" publiceert - n&\xRaufcr pa4la.lt — een onderhoud mei Have-loc- AVilson over de. beslis:© houding derBritseba zeéVedcTi tegenover D.nirsrrhlapd, at Bresultaat van den duikbootoorlog. Van -Du/l-MAw iiiVoor na den oorlog — zes;t Mave-loek "Wilson — zal geen sprake zijn. t>cl'-vitscln ze.rüeien zullen na den oor'og g<en
Bro-dfetoffea; naar IMschland brengen a»l'uitscbe fabrikaten naar Kngelaud inèe te:
r«gneta,a-.i. le heftel bclpe den -.ifscbaKlïAOma» — eindigde dozc W'jison, zijn ge-»»arek mei dei »»an va« Je Fv. Standard""be na den oorlog aan booid va-reen lirHtechWbity beproeft te komen.

De ultnoodigingvanFrankrijk.
Bij de debatten in de Fransche Kamer"ver het oproepen te.- Heining VYI9 heeijj;

ia nfcevaardigale Pressemanu van de socia-listisrhe min-.ï—-neidspaatij vat/klaar-l, da' bij«Htjaial in t-geustolling aieb _jn vroegerelaoiuPiig vóór de vervroegde oproeping (fer
reeroten zon elamuen, dftar hij erkende öatlolk/5 to< redaïng van het vaderland noodig,la. Du Kienthalcr llassin-Dugene zefcle e_J-
"ter tegen te'stemmen, dav het thans ijen
ganliieeïdcn aJui'lehjjk moet worden <ht het«ogenblik Je gekomen om aan het moorden«en eiode te maken. Frankrijk' is reis tot
,B«n geografisch begrip teruggebracht «_. hit,*al na dem öorbjg eerst reent de bult Ac*vreemden worden. ucr"

U_-n ouitlefklMinK s,ül'»'«e1',iga pro

Een verp-dragend kanes vernield.
J*1*; £ MA ' Blijkene de nwhdee-fai-£L V ï>l*<S"he «"T*»?*" ft een iele? £_?. ÏËPWP' waarmerk parus wordt
Vaji uiaivschappen gedood-w<-vi«-)i-

Turkije en do vredesverdragen.
Volgers een Mi.l»e-te!egrara van 39 Maart

«tl Konstantinopel heeft de minl-êter van
bularnlandscho zaken, ad interim, Habilbey
bi do Kamer een rede gehouden over de.
■vredesverdragen niet de Oekraïne en Rus-
land. Do minister wees daarbij vooral ep
de beteekenis van de verdragen, dat alk*
iussvlaen Turkije en Rusland bestaande con-
ven'ice zijn opgeheven en nieuwe tractaten
-raohtens het volkenrecht worden gesloten.
Hel sedert twee en een halve eeuw tusschen
'hel Russische Rijk en Turke bestaande con-
flict, dat nu en dan zeer heitigo vormen

on soms tot voorloopigo overeen-
komsten leidde heeft nu een met de belan-
gen en de eer van Turkije overeenstemmend
einde gevonden. Dat resultaat, zeide de Mi-
nister, danken we aan onze dappere korp-
sen en in het bijzonder bracht hij dan hu-ldo
aan de verdedigers der l>srJ'ancllen wier
Bucci-s oorzaak 'was dat do verbindingslinie
laasschen Rusland en zijn bondgenooten werd
verbroken, zoodet llusland in de noodigo
iiaunttio- en andere oorlogsbehoeften niet meer
kon voorzien. Daardoor kregen ie le'cr-5 de?
bondgenooten van Turkije gelegenheid de
Riisdsc-o legers do duchtige slagen toe to
bTengen, die tot het tegenwoordige resultaat
Voerden.

Ha'.it bey mcenüe dat niemand kan betwis-
ten, dat Rusland dazen oorlog begonen het
tegenwoordig lot van Rusland is dan ook
een goddeliik slrafgerleht. Spr. was over-
tuigd dat Engeland, dat Kusland ©pbiisto
omdat bet aan dat land ziin steun beloofde,
nu ook weldra zijn straf zal ondergaan, nu
de machtig© verbonden legers zich gereed
makt*, ook aan Engeland den gjnades»oot
too te brengen.

Onda- luvaardige toejuichingen VerKSiffdg
de minister dat Turkije dapper beeft gestre*
den en het reclit zich heeft verworven „om
eeuwig «'s edele en onafhankelijke natie te
leven". De wals Aan het Tsarisme die zich
in beweging zette om Berijja a-u Weeneu le
verpletteren en „ons naar Azië te (kingen
is in de moerassen blijven steken."

De aigevaardigde Öjekib bey bracht hulde
aan de ïvgeering en protesie?rde vervolgens
niet nadruk tegen de Engeleche bezetting,.
van Egypte, idor- verklaarde: 1. De Egvntf
sobe bevolking hangt voor zooverre ze Mo-
hamedaausch is, het Kalifaat en he. Ütto-
maaiischc rijk aan, daarom proiesiecren we
gelijk de te Konstantinopel en iv bei bui-
teuJand gevestigde Egj ptan&ren, 2. Kgyple
is sedeit de vero\erin« door Balta» S—i-
oifomau-S-L'gebleven èn wenscht dat le blij-
ven. (.ToejiicJiingen.) 3. - Wij pro.esieeren iv
uaaaai vuil de vrijheid ajer zeeën

HaJf Ijey verklaarde dat Egypte Ot-
loawtanseh is en dat bet dat zal blijven,

! (Levendige teceuiehin^eui) steunend op ons
onwriW-ir'bondgenootschap en op one held-
haftig Jegr, ::eic?e de minisier, zeg£éa v»
dat w!j de Engelsehen „rillen vwjoflM- Ik
herhaal d»t Egypte van ons is." (Levendi-
ge toejuichingen.)

Agha ögliin A-irmd bey, die eveneens ale
regeerinß huldigde voor' ale- slarüng«lei ver-
dragen, verzoekt-do regeering - aan NKw-
kaasu» te willen denken, om Itais (and voor
goed uitte schakelt'n.'

De minster aaitwoordalei dat Radend ge-
' dwonge_ was om do veertig jaren ««eden

aan Tyrkij* oitf_ome- provinciën te ont-
ruimen en dat tengevolge van de erkenning
-van het zelfbescïiia—ijai^srecht der volkeren
door Ruclaml, aan game zijde van denKan-
k&eus ei>n vrije statenbond zich vormt, ï»et-
gefn. ean waarborg voor Turkije is

Hierop ■nam de Kamer eenparig, mei 183
siemjuc-n, 'Je wet a^n' waarbij de regeering
geanaclitigd wordt de besproken vetdrogen
te ÓJM?jf<aJekenen.

FEUILLETON.

OPSTANDIGEN.
RomanvanFRIEDRICH SPIELHAGEN

21)
Doch vreemd was bel - ovenaeer als

ik de geheime antipathie, die ik van nujn
Vroa>g6te jeugd tegen hetn had gekoesterd,
voaeldo wijken voor een bijna hartelijke ge-
negenheid, in diezelfde male -werd _jn ge-
drag jegens 'mij koeler en meer terughou-
dend. Wanneer wij bij elkander waren,
richtte hij bijna uitsluitend /i]u gesprek tot
nnju »iahl, C n behaandeldo l_j mij als een
betiorvci) kind, dat men een weinig toc-
«°?'t. opdat Ji,.:; maar niet zal beginnen te
"Uilen. Mjju„- ijdcheid was hierdoor ge-
Kwetst, en uithoofde van dezen gekrenkten
Jioog.noL-d ui mijner ijverzucht op »>un
ntoht, aa-i :e ik j,ct er ern^'ig op tco, do
welwiOe-alheid van Oldenburg, die ikaloor
«en mij Hic bekende oorzaak meende ver-
loren ti- hebben, weder te winnen. Uil
bracht weldra een geheele verandering '"■Oldenimrga gedrag te weeg. Hij over-
laadde mii met bi-l.icMheden e., scheenHor-
jeaso volkomen vergeten te hebben; zoo-

«Ii-» wij alleen waren, toonde bij een,_ar_-
*>Ci,teliikbeid, die to-j eerst hoogst zom.er-
,J-'ne voorkwam en alaarop angst taboe.
pernde. Toch wis» hij zorgvuldig aelke

("■«enlijkfl verklaring lo ontwijken, en -ui
«k_4, i_ twijfel te.: laten, of bet slechts een

van die zotte invallen wa», 1 die hijvan tijd
«jt lijd krijgt en weder laat varen, even

mej oen kleedingstuk aandoet en uit-trekt, 0{ fiv uitdrukking van eeni wezenlij-Xe» diep gewortelde genegenheid. Me» wasgenoodzaakt Oldenburg to aller ijde te be-
wonderen. Zijn genialiteit vertoonde zichschitterender dan ooit te voren, derijkdomvan zijn ontwikkelden geest, dien hij fe_
<*>on spreidde, was inderdaad bewonderens-waardig. Hij waas de ziel van elk gezel-
schap; men betwistte elkander hem,en daarhij Fransen, Engelscb, Italiaansch en. ik
weet niet, hoeveel talen meer, evon goed
?.'.? Duitseh sprak, Schoen ieder dezes na-
lies hem als een der haren te mogen en
lo willen beschouwen. Wanneer hij mij nu
tot de koningin van elk leent, maakte^ wan-neer hij allen dwong, mi.i hun hulde tobewijzen, wanneer hij al de schatten vaa
fc'jn Tijken geest ten toon spreidde, alleenom zo mij voor ale voeten te leggen, dan
is het gewis zeer natuurlijk, dat ik daar-voor niet. onverschillig kon blijven, dat. ikm.i gedurende ecu korten tijd verbeeldde,
hem „ef (,v hebben. Zonder hetn juist aaai
Ie moe-dipen, liet ik het toch toe, alat bij,wanneer wij alleen waren, mij op (lenzen-
de* verirouwelijkea toon aansprak, als in
on».o kinderjaren, en wanneer wij in ge-
zelschap waren, mij die opmerkzaamheid
bewees, ,lic men andern slechte van ziin
verklaarden minnaar kan verwachten.. - fS*i), Melitta, het kws_i nii.i voor, dat
ik iemand in den tuin hoord*— Jk heb nk<9 geboord.

— Zijn wij hier veilig, kan men §ns ook
storen?

"- Slel n gorust. Laat ons ondeitn,-aeïeben
in buis gaan; mij dunkt het wordt voch-
tig en koud.

Zij :-tonden op en gingen arm In arm
naar do trap, dio van het tcrrais na«ir alen
tuin geleidde. Toen zij op de onderste tre-
de s»o_deu, zagen zij eensklaps c?n man
voor zich staan. Dezo ontmoeting was voor
Oswald en Mclitta zoo onverwacht, dat zij
onwillae—e_rjg terugtradaeu. Er was echter
alan geen ontwijken te denken, en daaren-
boven had de heer Bemperleiu - want het
was niemand anders - hen reeds herkend,- want de eterren schillerden heldar in
haar volle pracht, en uit de ramen der
tuinzaal viel een licbtstranl den tuin in, juist
op Hun gelaat.— Wi.in heinel, mevrouw de barones, boe
koant gij hier? riep de hoer Bemperleiu.— ik doe n dezelfde vraag, antwoordde
Mclitta-, aan Oswald fluisterde zij zacht toe:
wees bedaard, hij zal ons niet verraaien.— Julius heeft toch geen ongeluk gekre-
gen? Spreek openhartig, goede Bemperl'-in;
ik heb geen geheimen voor — Oswald.

Do heer Bemporlein drukte Oswald de
hand, als wilde hij zeggen: ik weet fal-
ies, vertrouw op mij.- Neon, zeido hij, Juliaas ia frUcla en,
gezond, maar ik ontving heden een uraet

van dokter Birkenhain, a_e nm me.dl, alfa t
mrt den heer von Borfcow op * oogenblik
zoo ernstig gesteld Is, dat men eiken dag
zijn einde "tegemoet ziet. Men kan natuut-

Ijk niet verwachten, dat hij v«Sói zijn
dood zijn bewustzijn weder tefugbe-onië;
doch dokter Birkenhain achtte zich ver-
plicht, u met zijn toestand bekert te ma-
ken. In elk geval zal dat de inhoud vau.
den a«n u ingesloten brief zijn. Ik heb
dien zelf willen brengen, opdat gjj ter-
stond Ojper mij zoudt kunnen beschikken,
iv geval gij tot een reis derwaarts mocht
besluiten. Het rijtuig, waaniiaxlc ik hier
ben gekomen, zal nu wel voor de deur
staat»; ik had den kortere» weg door den
tuin genomen.

Zij waren met hun drieën de t;;inza_l
binnen gegarn. Meiitta had Oewald's a«n
losgelaten en was bij do lamp gaan staan,
om den brief te lezen, die Boraperlein had
medegebracht. Oswald zag, dat zij zeer
blavk was geworden, en dat haar hand
sidderde. Bemperleiu keek nu eens Oswald
dan Mkelitta aan, en geleek op iomaaiaï, dio
uit een diepen slaap ontwaakt, eu zich
nog niet geheel overtuigd houdt, van het-
geen zijn oogen zien.

Mclitta had den brief geiozen ; al-

daar! zeide zij aan Oswald, locs, en ze*

mil. wat ik naoet doen.
Oswald liep den brief door, die, zooals

ne-mperlcin geaegd haal, Mol lila verzocht,
zoo spoedig mogelijk op reis te gaan. zoo
zij haar stervenden echtgenoot nóg eens
wenaschte te sproken.— (iij moet terstond Vertrekken, zeide
Oswald, terwijl hij den brief weder toc2;c-vouwen aam haar terug gaf. Gij zoudt het
u nooit kunnen verg<yve_, aoo gij u aan

dezen uw plicht onttrokt.
Molitla wierp zich snikkend in Idc arme»

van haar geliefde: Het tvai reeds mijn plan1
op reis te gaan; ik wrlde mijn beshjiÉ
slechts door u hooren goelkcurcn, zeidi
/.ii. Ik vortrek nog in dezen nacht, hw
n>n een 'uur. - Mijnheer üemperk-in, wil
gij mij vergezellen?- Met dat dortjj ben ik haerhoao gekoj
men, mevrouw, antwoordde Bcmperlein, ca
ik heb reeds een reisplan ontworpen- wai«
neer wij binnen een uur op reis gaan, zijj
wij nog vóór zonsopgang can bet yc*
Aan de overzijde nemen wij e_traposi M
I\, en van daar hebben wij den spoorwcgj
Wij kunnen dus op zijn laatst overmorgen
nacht ter besteaaxler plaat?o \vezen .
- Gij goede, frouwc vriend, zoi<!c Me-J

litia nam Bcmperloins beide a_idea in da
hare', on drukte die laartelrjk.

- Maar, mevrouw de barones! nep --li»
perlcin verlegen uit, inkg.-rideel, ik wilds
maar zeggen, niets dan eau staaltje va»
mijn plicht.- Ik zal mij terstond voor de r.'-s go-
ree- maken, zeide Mclitta, eo /ij usm een
licht. Blijf gij gernst hier", Oswald. Zoa
iemand van de bedienden u /,'«n vuioiit,
dan zijt gij met _emperk-iu s.*koffiöi_
Maar niemand zal u zien.

Mclitta bad de kamer \eria'.en.booraje mon in hot zooeven nog 8-\le h üa'verhaaade schreden, deuren dio open en tongedaan werden, en hel. geluid vim st<n_i_3«M tegelijk spraken. *"

DeEngelsche persoverhet offensief
De T.oiiaJeiKchc \erotoggew vu» de tIN

ltott.'Cf' meldt aan „Tri. bi>] :
Men'kan; zeggen, dat er i» »'■'- »>_ft»*B»

(web op\atiiotei zij*» aangaat» e. H ooiza-
ken vaan aie bgeiisaagcn,' die de Engc.'seh n
hi laat begin van tleti slag -eb':e.i geleld.
De eene opvatting laakt de bevelvoering, dc-
awtere.*J, dat bet k»bina>t ijl gebrek.J. ge-
tleveu is, llaig een voldoend aantal inau-
fehnppen te verschaffen uoodat 'do Dn'al-
scliers er iil kondfe slagen hun tegensta:)-
dêï" door d; overmacht- in gc'al te ov.'i-
weWagen. De;.e richting woraft op de i;.eest
jn bei oog loopcido wijKC verlegeowcor.'
digd door kolonel Ivepington en de Vorx-
ang PnstVjj dat is de partij van de ge e
raals Hun j-tddel. lot verbetering yan den
toestand ">n bat verschaffen, van steeds meer.
manschappen en aan. h»»- invloel is hei te
danken, dat bet vraagstuk van b<* man-
schape-materiaal pfó„eli_g 'op den voor-
grond- i* ge-r»n.en. TegeUjk.riijd Zijn zij
«jVcrtaiKfJe -ia-hangers van de „WestersgW'.
school en zij verwijzen it'.ir ds g,-l> -prlc-
nissrn In" Frankrijk als overtuigend b wijs
veor de juistheid van bun theorie, dat. j:
oorlog aan het westelijke front aal h sHstwordütn en AeA de voovina.es e -gevolgen
van ale veldtochten Jn ir t Oosten zin,, Am
do inspaniiiugj 'op. bet beslissende «P-ofgè-
térrein door clk.é a_dere opvatting vep.waM
vevdt.

—N&zo I.v.iiig Wm Ha sf.etL 'rii-fcwiisso— )*;«->
stenig o j> fa, <tpe—lidro luveniniai —idi-ci!« in-maakt on der aanb.aartatvs van de „Oost x-
seho'* school zijn nu s:oik in gaïdrjiiig ge-
Icomen.' De bekwaamste vclclig^r van de
Costersehe school.in de pers is ait'jd .-:
Manche-ter Guaratin geweest ju de» Veert
thans het volgende aan.

Wat ia d; oorzaak vwn onze mxlo : ;a\g
geweest? vraagt'bet blad. Sommigen jx :-
gen, dat zij to verklaren is uit bet feit,
dat wij niet al onzo manschappen naar
Frankrijk hebben gezonden, maar e n frac-
tie van ons leger in het Oosei v*rSpreidWebben. Wij zijn oehtcv evenveel an Oo;«
tersche als een vastelttaidrniog^ iiftacid ca nie-
mand zou kunnen beweren, dat wij geen
waar voor ons geld krijgen door ale kleir.olezers, die wii in Syrii en Wsopotanii' heb-ben. Bovi-naticn, is er wel <-e i bewijs, dat
onze eerste tegenalagen in bet Dtiltsehe oé-
feiis.ef ux wijlen waren aan eo.i tekort aan
manschappen In bet beele vorige jaarheb.
hge.i de iJiiiisaihCi-s hun lin-c ongerept g>
ooiidvii, ondanks hun aanmerkelijke minder-heid in getal ; e 1 etschoon y.'j over e mi-gen afstand terglrokken, was dit in een
{jeel jaar nog niet zoo veel als wij in tien

gedaan ÏT*^ben.Mo«:bt mam niet redelijk, rwijs onderstelrim> dat -wij, gaar d» stcïkte ongeveer aaaweer.-ka.iucn gelijk was en wij boVeircfieß
_a-merkelijke vjrsterkiitgen Sn hel voor-
u_zif—rt hadden, ons althans na aFn schok
J^n de eerste dag of Hrea zouden knn-iea
nandliaven. lo reien van oi^en t3gen_»gwas niot dat wij in Frankrijk1 de man^-hip-pen niet hadden, maar ctat zij niet. daar wa-ren, wérr zij noo .lig waren ItuHen de har-de, oubc?)is|i> gevecb-n, die nu gaande zijn,
geleverd waren op den derden of vierdendag van den slag, iv plaats yan op den

ii-geiidi-n ol tieiiTen. zou deze slag tot o_*«■
f'-!ii..tereii..iMe overwinningen benoord iie+V
befl. Zooals de zaaken nu staan, k;m de
vijand, ofschoon brj bitter teleurgesteld is.
en zeer zwaar geleiden h4ft. hi. er goed
uonoeg afgebracht hebben, om er tnoed uil
le putten door te gaan. Blijkbaar zijn er
r.ouige forten in &" organisatie begaan. Ala
de benoeming van T:'ocb een goed Deslult is,
laad zij vooraf moc'.ei geschieden So„.v_
al» ladfrig aan dien kant van d* ge«H'e i-
d*_ waarschijnlijk evengoed is gtwecst als
aan Duit_e_e kan;, nu-eteu er toch op sojn-
migs punten fouten bcraan zijn cc men ia
aan het leger verplicht, dn? tl e lonten her-
steld worden. Wi.f hebben cc:; neiging o,n
«en oorlog- al te vc r van de-u lOfttérleelèn
kant. te besoiyonwea en tien iiiie4iee.im-e.Vu
kant te verwaarlooz >i. El/ten wij sv ons
voor bocilcn, om van het '-.eal alken eea
leMaj U aaiaken. Oorlog-n worden evenzeer
gewonnen door de kracht Jteï gedachte . Üs
door de kracht der manschappen

';
t,N. Rctt. Ct"

Buitenland.
Graaf Cz-rnin'a positie «arzmafct.
Aan de ..Vossische Zettabg" wordt uit

Boedapest geseind, dat „Aie Est" «it Wee»
neu verneemt, dat keiatr Kari de» eeretun
1 at-schdag graal Czerittsj }n «ïidtóntW heeft
ontvangen. In welingilicbfe kringen ver-
luidt, dat de pasitic van den minister ge-
ftcbo.kt is en dat aYj na het tot stand k«r-men van den vrede mét Rdèm«ni# srtfcr ont-
slag zal nemen.

Indendoodgadravan.
De Duitsche bladen de^en mede, dat Gara

Öonja Le-rch, legen wio' samen met Kuri,
Eisner wegens 0e jongste staking te. Mun-
w>en e?^ vervolging wegens landva**aad
was ingeste'd, zich in de gevangenis door
ophanging yan bet leren beeft beroofd.

De „Vorw.'iri«" " wiktJ ef op. dat dit geval
nader -apgaibeMerd moet worden. De oitge-
.aikkige waa Kussln van gehoorte, eeai ide-
alistische natuur, die roe» bai_- stak»g*ï>io-
peganda niets anders beoogde den der
mei-e-beld van dienst te zijn.

DeTsjechen en do rade van Czernin
Volgens 'dé ,;§&-; Kajrr.l' heefi hef, Tsje-

chisch Verbond aan dep voorzitter van de
ajenmissio van >>uitenla«dscbe -zaken uit de
OosteiLrijkeche delegatie, Baernr<>lthcr, een
schrijven gericht, waarin . met vrwii>;»<?
naar de jongste r<de van minister Czerafn
do flanvcrwiiWe bl>eonreep'mg van dezecom-
massie wordt veriangrL. ;De voorzitter van bet,-Tsjechisch Verhond
Sto_ck en de seoretar s Tnsar bTaohten dass
middags een bezoek bij- den. miwfittèH'Tire*i-:-dont om wegens de door den minister' van
buitenlondeche zaken vo~r. een niet' laevocgl
forum afgelegde verklaringen over de akie
vrtdesve.-dra^ien jnlicbün«pn te vragen.

Japanecho scheepvaart.
De Japansébe's-iéepvaarinaatseliappij <0»_-

-ka Yusen Kaisha «ar de li-n Jepan-Uoro-
b&y- naair Marseirj>-uitbreiden.
De levensmiddelenvoorziening van

Zwitserland.
Do, Ver. Staten mak|f». eon ; regeling;"■om

ir ttiLvoeixog iiuiiii<_. polili—£ tot lioaschcr-ïiiiun dor hou tra!» J?m-oi>ee-<.-]■» uu.„<« lr»;e.ido gevugen van d<-i« jOuiUscho- oiibepexk-ten duikbooleaaoorloe, JJwxiserland to. voor-zien van lcvcnsmJtJdeie» Hit Frankrijk. Devorsehepingeu naar Zwitserland zijn 90 000
fon ten achter, doordat Dui-cliland gewei-
gerd heeft, de ]tt|iiii_g te CetU> toe te

Vervolging der anti-imperialische
propaganda.

Ben der bekendste mililante Fra»v:he »iin-
ilerheSds-Boeialisten, Cbarles Rappaport is
gearresteerd onder besehuldiging van defai-
tistische propaganda»

Voor den eer-sten Parij schen krijgsraad is
de 'behandeling lic-gonnon van het proces te-
gen do onderwijzeres nélèsic Brion, be-
s—tuldigd van defaitistische propaganda, es.
haar medobelilaagde, den electrlcieri Gaston
Morsflarl, gemobiliseerd arbeider irf een.
Jbnskjraitiahrick.

Belden, wordt ten latte gelegd, alat zij
brochures, geschriften enz. verspreid heb-
ben of h'jbba-n doen verspreiden, welke
voor den vijand vaji voordeel konden zijn
en eea slechten nadeeligen invloed konden
hebben op den geest van leger en bevol-
king i Volgens do beschuldiging heeft JIAtV
no Brion, onderwijzeres in de voorstadPan-
i'ui. pacifis ische propaganda gevoerd op
haar s-hool en bij haar collega's, omdat
den dekmantel van feminisme, wairoij zij
spa-ak over de sociale revolutie en te ken-
Ben gaf, dat burgeroorlog een einde zou
kunnen ma-en aan do vijandelijkheden, ter-
wijl zij zich voersimihter verklaarde van
do Russische revolutie. Sprcketido over de
Stakingen tijdens den oóviog, moet -/.ij ver-
klaard hebben, dit gedurende dio stakingen
Parijs belangwo—kend begon te worden.

Beido beklaagden beroepen zich ter ver-

deaKging van hun op'fïetla- on de SfcM-OJfIS
vrijheid.

De politiepivfect heet ovaw lltl'aie Brion
gerapporteerd, dat /.;,i icv. *¥_diet-t-ie ;s,
dat /.ij sinds hei begin van den oorlo-; se-
eretareesc'genèraai È van den naöonalea
bond der a-yndiciiien von openbare onder-
wijzers en onderwijztyessen. een orgaiiisa-
üc. welke zich «min 1915 krachtig vóór
vrede verklaard hoeft. Zij is gedelegeerde
bij aie C'oufédéraiio» Générale du. Travaal.
Betóend socialist*, lid van de «Meeting
I'au tin van de Federatie van ale Sela»,
langt zij openlijk de resoluties van Zn_-
merwald aen, ten gunste waarven zij ijve-
rig propaganda voer.

Mor-flard, d-'e verklaard eooiedtot to ziin-
maar ontkent anarr-htot «i revohiwonirir te
zijn, is aan het front tweemaal gowoii'l
geweest.

Nederland en de Oorlog.
Nederl. Schepen in beslag genomen.

Batavia, 30 Maart. Le -ngWarbéa
hebben negtu ychepea «ler ï-cketYaiul
Maatschappij te Singapore in bwïag ge-
nomen,'waarop de Engetedtia vt*|f.w"«_
geheet-ben. -- i\. ). JP A)
ë Dé t_ï, i. 1\ A. voegt -hieraan >ee:'-Aan-
vankelijk' waren 12 te ..Singapore Kg_*Ht-
de schepen van de Packetvaart b» be-
slag genen en, latei' werek'n driekleinere
echejien en de „Tmib'; vrijgegeven* De,
reet gaat nu onder 'BrMcc&e vJag varen
De beniannirigeiii der inteoslaggenoineii
schepen welfden door de paehetraart.
Maatschappij va» bat Kederlaadeche
eiland I'oeloe Staniboe afgenaaid.

Een „rebus”„landbouw”.
Do itiittjs'-r. van landbouw, en*, beet l in-

getrokken, . te rekenen -van 2d Maart 1918...zijne beschikking van, 26 Maart I'Jlrt, DitA, aMeeling " " Cri _szaken, bureau Vervoer;
en beiKtajd,'. dat geen. gocdcicn Un xérraei
zullen worden aangenomen zouder' eeu-—kree
of dergelijk document, onder meer aandui-
dend© do -voorwan-de», waaio» bes vervoer
geschiedt, zooals dit in hei tweed* lid Vaa
111 is O—-chroveau-
Aan de be»ehikl,jias van 10 »aatl 1918 In

toegevoegd :
■In bijzonoe.e .gevallen ten aanaien van

VttAituigwn van geiiaig draagvenuogea kan.door den Minister van landbouw, NJve.»
heid en Handel eene afwijking norJoittoe-
gesta-, voor wat betre:t het bepaalde sub
Ji A, 1 en siib ÜB, 5.
De minister van Landbouw, enz. beeft in

't belang yan ale distributie va» goederen ,
als bedoeld in artikel 16 der ISstrilmliewet
11U6, algemeene bcvraatiit'iigwoorwaerdcn
voor de binsenschipperij vastgesteld, welte
opgenomen gijn in do ..Staatscourant" van
gisteravond.

Mr, Jan van Rest.
liet ac'woord van den minister van liMi-

üo (ingezonden 2 April 11)18),# ton vervalseop dè beantwoording van de- vragen vaadën beer Van Bes:, betreffende het Lnatel-
leu van oen gerechtelijk onderteek _|ftr eenhandeüug, waarvan do „Tclesraar is be-schuldigd, luidt:

Jen vervolge op mijn schrijven aan uaooe-tMU-tgéHicngi; ó.<i. 38 Februa-ï 'V)l8 .
no) 175 Cf, be'rc(fenf)- <}o vragen, gnSaanrtoor. t Hd der Kaïix-i-, den beer ' Var»'li.-sl,neb ik «Je eer u boouedeJgofetreijse neder'mede te deelen, ia*, uit de jngonaoonen voor-loopigo informatifrt niet 5-a gebleken, da»menvan weg© !:Db Telegraaf bij de als anar-chiswech aangeduide beweging zoude ziingekomen en zoude ge/.ogd hebben: „Dier isgold, zorg nu maar, dater wat herriekooit".doch dat na het onderzoek zelfs goree lelijk
ken worden aangenomen, AH het crs.o on-
juist is en dat vaststaat, dat woorden, waar-mede tot her maken van herrie zondezijn aangespoord, niet zijn geuit

Gebleken is immers, dat in het jaar 3016
eu niet in het jaar 1717 de persoon, die
zich tot do aïs anarchistisch aangeduide be-
weging gewend heeft en verbomh u was aando „Telegraaf", volgens eigen verkhgehfeal uit eigen iMM'de beeft gesproken overeen Bgrtai'.e Ujgè_ de toenmalig? levenemld-dcLvipo'i.ick der regeering. Die agitatie werddoor dei* heer Rijnders in het vuur zijner
op do door li! „Volk" bedeelde vargade-
ring gelioiideu r.de mot. het woord „berrie 1'aangeduid.

Een beantwoording der g.sieldo vragen
It in na de bovenstaande inlichirngcn achter-
wege blijven.

Uit Ki_ilbovcii wordt gemold-.
Het rc-'.ultiat vaa bc. talrei'houd v.in d:

geput:—ie van de S K- Kies vereeniging beeft
gehad met Ce It. K Kamerfractie is, dat
mr. Van Best niei meffr als Kam.reiDfiidaat
gelisnolaaafd wordt.

j_Kr. Nolcns heelt verklaard, dat et geen
enkele reden i-s oan op het oordeel gaar Ka-
mereo—__ssie i >\>g te komen.

Mr. Van Be t, die du* nu niet voof h>t

liAuaatschap tier Kainacr i>'- aaatiwerkiüfkomt, heet* (ga» apk bedank; voor Jiet lad*-
nwiat^VtbHp yan dan Rand v«aa Ki_)hffven.

IN VOGELVLUCHT.
-Iruie mouscheh koken roet koud wajer»

zegt de volksmond1, en hij krijgt gelijk. >
Daar heb, u nou bijvoorbeeld het

schurrt".
.Niet vies worden, de _el*te menÊaeheu kriav

gen bc» tegenwoordig.
Maar wtw zit das haard '■Bij d> armen, alie tdr. Abrahaii—«ei bat

gister in alen raad) geen zeep, geeh ha>el
water en geeii wouingruiniie hebben.

Kotten aloeii >e sinds lang niet aiieer.
Hei wasschen is sppelen geworden. Dat

doen ze in het koude water.
Als de mft_ehbeld "iet oppast mot «ia*

elkaar onda^Sng vernielen, Wijft ar geeéi
nienscheiii.fk weten natat over, muur wordt
aio wereld bevolkt doer vlooien, hiia_i «g
bacteriën, die. eerst ale vrede op aarde zul-
l'-ii belevep

De loenscbhvid was daartoe onmachtig
zullen zij In hun geecbiedeiüsboeken «ad,-
teekeuen.

De Staatsoommissle-Stork.
De'-éetvretaris van bet Algemeen Comité uitde blonden--'van OverkaWsperSoneet,

*»«««"slet „ bij het Nederl. Verhoud van Vakver-
eeiiiginge- fA.O.Ü.F.) heet zich naar <vttt-
leiding van h_t bericht in tlo „N, R. C_"
dat iVt- rapport der Sta««scomrujs^i«-Stork
zou zijn vaatgestarfd en geteekend, gewend
tot d?_ Stcreta—»■ -daiac Oainmissie, d«i heer
'A. .f. van- Wijk. :- a

De/o seinale '2 April, dat bet bericht on-juist- is «a dat de datum van verschijning
van het rapporf nog onbekend is. Na dit
dénk-ti'-■" Verdient bet aanbeveling, dat da
-tail-womißissie -op officiële wijze bekend
maakt, boever «Jo zaken thans gevorderd
-'■#1. Dit zou door "belanghebbendc;i «en zeer-
"hl worden gewaardeerd en een einde nio-
.ken aan de ia de kringen der aTObiefiareo
ge'weitè ongcrimheidi

Actie Losse RijkswerkliedenBond.
Door liet bestuur' va» boveogcnoemdeBoa 4js ondeistaind t legrato Verzond-i aan den

Minister van Oorlog.
Uit ajit telegram blijkt volkomen, de situ-atie der werklieak- tegenover iave itHicb-tinercn e« bealrijven.
Alleen vragen wij ons af, waar Wijvee

de Centra, die volgens de laatste bertehteaj
*«u bet oiKb-ri>iidi'li— zijn, zullen de-oom
«krliftüdtliiigeii zoo lang duren dat ingrij-
pen onmogelijk is, van d»e_ kant?Koaüt arbeiders, toont alat het u ernst ia
eischt dcaa iV'-nheial, want »ij alleen hrcngl
om u«ai- liet' doel wat wij allen voorslaan.

iiverttte-isape: de riiken niet meer daid»
ariiH,».

Het teegram luklt:
Be'-lnur van .do Algemeene Bomi van LosseRijkswer-ltcden verzoekt Uwe Excellentiea»n meer genoemde Besturen ten spoedigste

een audUuie te willen toestaan. Dit met bet
"og op de steeds .meer toenemende geest vanontevredenheid, jn 't leven geroepen, doofbet oHblijven van de mtvoerinfl van bi»rtitdr uk-olijke wensch, do fjsuraen-aiag met be-houd van loon, waar nu des to dringende»
naar verlangd wordt, daar de Jeve-smidde»
en rantsocneeriag zich steeds kncliender laai
gevoel-n.. \ cfzoel c:> tevens Uwe -tièell-itie aieatus<BcliG/iitjdwiavmta-egel te teelten dat aand-m»nit».-aj-!,ei.W,a en Rijke werklieden iea_aor.«--i rende onder Uw Departement, dat ar voJ«
in v,*'rKlf!, n,fuH*?gS.VWJdBel w«d» Verstrekt.In verband met het verkleinde broodran_soen e» wegens gedane aneS-^ing^ hM
dat spoedig met do levering van warm a*r>viUhngsvpedsea) moet wordeu gewaakt.Hopende dot Uwe Excellentie de errwt deftoe°tiind uit deze zal begrijpen, in afwoei».
linP, Namens bet Bestuur,

f. SCHENK. Secr.

Dienstwegigeringsbeweging.

Voor de krijgsraad te Arnhem 28 Maart
verschenen wegens princ. dienstweige*
ring le keer: H. Bloksma, P. Twlsk, O.
Vlottes, P. Betlem. Eisch 4 mnd. mei
aftrek preventieve; Jurrie Zuidema twee-
de maal, eisch 6 mnd.

H. Kaptein had als christen-socialisi
dienstgeweigerd en als onderteekenaal
van het manifest ontslag als brievenbe-
steller gekregen. In voorarrest had hij
door groote koude in de cel dezen win-
ter een ziekte opgeloopen. Eisch 4 mnd.
Advocaat Mr. Furnee pleitte ontzegging
uit mil. dienst.

Antoon Vermeulen wees in uitvoerige
verdediging op tegenstelling tusschen
leerplichtwet en dienstplichtwet, opvoe-
ding tot deugden en menschenmoofde-
naar. Eisch 4 mnd. mét aftrek preven-
tieve.

(.Woiat varTc'gd).
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De hongersnood.
Nog minder!

! Voor-
brood eu verdei e 1

puootü sta in en- le-
\aaa heeft

ring /.' n om at
fcsot-s ons 3 .'ê.'oou en.
: i doen in te krlinji -n. zoodxt er

is daaaaasoa
k rustplaats op. iveft i " ver/a^cren An-

i - ner geen plok-
sa! Ziin Op -een rantsoen van

Ir.-o ons brood per dag teek taan een ar-
v tan wer-

I te erg onder-
reed-
I Nu «eet ik zeer goed. dat er nog vele

Ëfcriieidn-.-i
rij-, die 's morgen* al hst brood

Ma vrouw en kinderen uic_?„eu.«a eaa.lt*
Baarvcn zeggen: Tt"Ak it waar brood heb,

kunnen zij lkuis zich wel he_s!pen mot
lapptlcn. ol door hier en daar HM cc.i
netjes los te krijgea of te knopen'.

I Ik «Mei hier d " vraag aan alle «ro
jfti arb—deravtouufjai, zult gij he; iiog lau-
kav gedogen, dat er me* uw teven en dat
faa nw huisgezin zoo roekeloo; wordt o_-
ij_iO<rO-gen7 Zult gij. net ais onze jnodet-ns
jrTie-deu een demons',ratie in Zoadagscbe
hhioja organisecren.

! XX' «alt gij rustig thuis idijvea zitten
la 's morgens maar geregeld naar uw werk
taaa, totdat eindelijk de doe- en end na.i
iw bestaan maakt. Is aile pit bij u er ge-
kt-ol en «1 uit door de elloude, #e gij reed»
fcebt B-.eogemr_kt ? Als dit laatste waar is
kan fa de s buld aaa n zalf te wijtiu, orn-
aat gij aan onze oproep, de aie.l-.e9uo werk.
jjhxking, niet voldaan hebt- Dan nut op n
jtet verivijt de moordenaar te zijt» vaa uw
tawin en van u zelve. Want g.j had dit si-
nt toi-on kunnen gaaa, indl<_ ge hotkrach.
«te wapen dei' arbe—teraklaïsa ia praktij
(mdt gebraclit.

Maat nog. arbeiders ca arbeidersvrouwen,

Ët*
bot tijd pm tol de daad over te gisn-

Keg fa liet niet te laat ooi te toon*- wat
arheiders_pc_t kaa volbrengeu. Maar

oüt geen dag meer, waut ieder» dag i-
l jaar te laat Sluit u allan aan bij het

k 8, Ü «1 spoedig ml onze krachtstoot,
Ie algemeene we;_'taias, ba pcatijlc wordens_«ezot.
I Arbeiders en aib—dei-3Vxouwen, al!e_ ia
drommen u aangesloten bij het _. 8. C.
i_ -u achter onza e'-cben. geschaard.
1 Allen op voor hst Baiolit'«mtür Soola-
iUrne. A, v. DIJK.

Maaslricht.
(¥.} _r broeit wat «-tere di laatste U'ood-
t^T—inafc irdng, ta meer wijt .00- a&rd-ppa-
leu, vet, gort, havermout en suiker uiat of
braoa niet mer t; krijgen zija, als Uafetc
Magen of neken.

Woeundag hr.il laier caa ds.noiastrat'ia van
irro-w-en plaats vóór bet utarUhuia, alwaar
Kttracht ■werd van den Imrgeraoester ten»
jpta'ii&e iets los te krijgen. Na herhaaldhee_
m woer trekken van sla—l~~ u&tir do wa-
Mag van den burgemeester, kreogiiaaclaile-
Ej- de verzekering, dat er wat verstilt-)
Cou. worden

Op bon 15 kr-U. -t-— a_t a_s rijst ca
ep Iwnd 16 eea Wart kilo peulvrucht—l.

Sedert yriiöat» il. vrer-t do CeosraleKa>_-
loaa 00- niet irear, d_»rlieo— Wou _m da
■wuschen ook ui- verwijzen, dus moest er
fels op gevonden worden. Maar nu cm
vraag: Wear k.ji—_1 dia rijst aa poul-
truclitoa —1 ca, vandaan ; is dat iets, alat
door don bnrgenfjeiter achlergehoua-_ v. vl?. Da mijnwerkers welk- op liat traject _rlt-

trd rohen, meenden met dat weinige brood
it dan nog voor een groot gedeelte vaa

vrouw ca kinderen ia, niet lr_ger ta kun-
nen werken. 'A\ gingen spontaa.i gOiijknaar
aais, een aakele uitizorxrerin^ daargelaten,
loch in dit verband moet to^h even wordenaangestipt, dat hot Hoofdbestuurslid, dat in
Maastricht woont, niet zooveel solidariteits-
gevoel bez_t om mede te protesteeren, met de
"haai, doch gewoon «ring werken o* er niets
aaa de lucht was.
[ Hedenavond eu morgenochtend zul'ca ex
pergadcringen worden gehouden, waarna de
Wriat wordt opgetrokken, om te e'sebon,
'*—t niet goedschiks te -riigen ia. He. roooi-
ate van alle 3 ia nog, dat aio —rbe'flersvrou-
wen zich in deze hot hardste weren.

De Russische Revolutie.
Finland.

Da» toestand aan het Finsche front schijnt
aog niet beslUt te sija. St'.ads duidelijker
blijkt, dat do roode garden krachtige ver-
-Baor.da.^en uit itusland Krijgen. Een tea-
gvxo. uit Petersburg aan het Zweed-Cho
jong-socialis iseke blad „Peitikcn' medt
bijvoorbeeld, dat de levensmiddel—inood ia
_uid-l< in.anai verin ia Je.d is, nadat Kusl n {
verleden week 150 wagons tarwe zond. Bo-
venzie:! is tusschen he; Finsche volkecoin-
mTs^ariiat en den Slbsrischen awb iiers-raad
een verdrag gesloten betreiieuJe de levering
van twwe.

De Oskraine.
Blijkens een telegram uit Moskou meldt

"en oïiei.ele mcd .deeling, dat de Dufac.iers
te Odessa, dat thans v_a Du t-ca-aOost*en-
rijksebe troepen bevrijd is, hevig gep un-
dtrd hel'bcn de piaatseli-a sovjet heeft en
bijzondere commissie aangewezen om dca
omvang vast to stollen, veroorzaakt door de
Inbcsl " gneming van goederen en levensmid-
delen De herovering van de stad leidde tot
rer«voeilo gevechten in de voorsteden, welke
ran verschillende kanten door arbeidere ca
vatrozen uit de Zwarte Z<so boschoten wer-
Ica-

Vergaderingen.
AANKONDIGINGEN.

S. D. P., Amsterdam.
Partijgenoot©- ca geestverwanten worden

apnaerk_iam gemaakt op de cursHver^ade-
rtng van a.s. Vrijdagavond in Dlligantia,
Waterlooplein, half negen waar p_. Daa.
de Lange van TJtrrcht zal spreken over :
'Darwinisme en Socialisme.
'Entree 5 cent. Debat vrij.

A beider? komt in eroote natale luisteren
jtmar dit hoogst belangrijke onderwerp en

tkt er propaganda voor tnder utvekajna*
'aredeu. HET BE-TUUR.

K. G. O. R.
-aaordag G April, 1% uur naui-, huishou-

p*jKe vergfüdcrlng 1, Weesper*
bl'in 1.

Zonda« 7 Aprtt, %f
t uur voorna, botani*fceriQO-t, bijeenkomst „Vondel", Voiideluack.

Eon poging vnn de Üuitschers om de brug
bij Odes sa te vernietigen, went verijdeld.

Sovjettroepen hebben de ■ har-
Odessa-Nikolnj, ! ei' ' !

Oherson. liet Duia-ch-Oostenrijkscb offensief
tegen - Verkrijgt een minder
dreigend aanzien tengevolge van do tegen-
stand der revolutionair* legere

Dearrestatie van Kamenef.
Het Talegraaf-Agentschap meldt uit 1103-

-coti: Het volkscoiiHiiissaiiaat voor Buiten-
tar_-che aangelegenheden heeJt bij de Duit-
sche regeering geprotes'eerd tegen ds arres-
tatie van den Russlschen gevolniachtlgdobij
de vredesmissie. Kamenef, door de Dnltache
autoriteiten op de Aalands-etlanden-

D» Duitsche regeering heeft geantwoord .
da-t zij met de arrestatie niet? heeft, te ma-
ken.

Degeallieerden in Siberië.
Londen, 3 April. De „Tinnes meldt uil

Tokio van 30 Maart, dat een gemeensc—itj-
pelijke iuterventie der geallieerden in Siba-
riê blijkbaar wel noodig aai zijn door da
buitensporigheden der baAsjewlki te Wladl-
wostok.

D» ..Ji 5 f-imoo"' l>eyat een artikel waar-
in wordt voorspeld, dat in Mei een buiten-
gewone- zitting vaa den Landdag zal wor-
den gehouden ca dat dan mobilisatie zal
volgen. Ondank* do __usterleelo redevoe-
ringen, waarin met de zaak formeel wordt
afgedaan, worlt bet denkbeeld van interven-
tie, naar aanleiding van de berichten over
wanordelijkheden In Wladlwostok en het al-
neawnde gezag van den Sovjet, la de pers
nos levendig besproken.

Burggraaf £ato is van meening dat het
feit, d<~ de regeering denkt aan oen buiten-
gewone zitting van den Landdag, elders zal
worden beschouwd als een verzekering dat
tot mobilisatie Li be-slotea.

Do correspondent van de ..Asaki" teKhar-
bia vertelt v»a de uitbreiding van denArno
rUcaansehen invloed in Siberië" en deelt me-
de, dat de 'Amerikanen veertig schepenvaa
de Arnoer-stoombootanaatschappii verwierven,
omdat es vreesden dat deza door de balais-
wOri ia beslag «ouden worden genomen.

Binnenland.
AMSTERDAM.
Amsterdam en het heegevenbedrijf.

tiaax ie „TcJ." "«rneomt, fa In het doze
week gehouden oon_té-geucra«i vixu don
gemeautoiaad do vraag besproken of Aai-
slerdom zich gddelijk zal luteresseerea bij
bef op te richten hoogovenbedrijf. Het dank-
boekt vond zoowel voorstanders als bestrij-
ders. Van versd—ilcnale zijden 'are.d^ de wen-
fschelijl_-d-l betoogd, dat het hoogovenbe-
drijf in de nabtja-M van Amsterdam zal
worden opgericht.

Een nieuw vergaderlokaal.

De Gelio dontli. Ver. E_celeior" «pent
baar nieuw verg-derlbka—. aan de litr«3_t-
schedwaxsstraat no- 131 alhier, op Maan-
dagavond 8 April a-s

De gelegenheid om «jen «en ander to be-
zichtten zal bestaan op Zaterdag 6 «a Zoa-
dag 7 April a-s., respectievetijte van I—7
en van 11—4 ut, ala wanneer dan ook bet
bestuur aanwezig zal —h'n voor inlichtingen
te verstrekkea.

Debloemenvelden.
Men meldt dat Zonda 7 Ap 11 „de' bloe-

mende;;" belooft te worden- De byao'alben,
narcissen en vela tulpen zullen Am in vol-
len blexai staan, zoodat Hillegom dien dag
zeker veel bezoekers «al trekken.

ROTTERDAM.
Op de bonboekjesnogverkrijgbaar.

Van 3 tot en met 6 April:
Op eiken bon No. 353-. Yt ons nor.naal

buk- On braadvet, logen hoogstens 1 centp.
% ons.

Op eiken bon No 355: l KG aordappe-
Icn, klei, tegen hoogstens 6?{ et p. K.G

Gemeente-bibliotheek.
Ia Haart bedroeg het aantal bezo kers

30313, Maart 191.7: 27ï3S, verdeeld als volgt:
Gi>ntralo Bibliotheek: Leeszaal bezoeken)

12170. Maart 1917: 11436, ultgeleoude boe-
ken 11501, tegen 1O075.

Bij-Bibliotheek : Leü3zaalbe3oel:er3 2G6S,
Maar» 1317: 2773.

Uitgeleende boeken 4485, tegen 4013
Berooving.
Eea boertje van Ooltgensplaat Ls In Oen

pand Gou——-eweg van f 800 berooid.
Het levensmiddeldebatin de Kamer

liet her. Soc. Com, be eg'e op Woensdag
1.1. eea verg. over: Hot levensmiddelen-de*-
bat in de 2e Kamer en het gevolg daarvan.
De vergadering was goed bezet. Sprekers
waren Wijnkoop en Lansink St.

De laatste het eerst het woord verkrijgen-
de, zet uiteen, dat deze doba.ton ons niet
alleen niets gebracht bobben, doch integen-
deel dat het nog erger is geworden, dan.
bot reeds was. De arbeidersklasse moet al
weer het meeste ar vaa dragen, op haarkomt alles neer, De bourgeoisie heeft echtertot nog toe geen bete minder In den mondbehoeven te steken. Deze kan haar brood-
voeding nog mat voldoende andere voeding-
middelen aanvullen. De arbeidersklasse heeft
echter gebrek aan alles. Spr. toont dit met
tal van voorbeelden nader aan.

Daarom is hot de plicht der afleiders,
zegt Lansink, tegen al deze sehandJadea op
le komen en er zich tegen te verzetten, ca
zich niet te storea aan de praatjes van ze-
kere zijde, dat men zich maar rustig moet
houden, omdat anders allicht de oorlogover
ons zon komen. Niemand onzer wil dat,
maar als wij zien, dat het volk langzamer-
hand ten onder gaai, dan is het onze taak,
de regcerendo kiasSe te drijven kt dio rieh-
tuig, waardoor de arbeidende klass« beboe«<

zal -.orden voor tonton ondergang. Dat we
dien Wég opgaan toont s;>r. met melascho
statistieken aan. En dat het aadesa kan
toont spr. voldoende aan.. Wie gold heeft kan
genoeg krijgen, 't*zij lo .els, 't zii
in de restaura—ts. Waarom kau de arbeider*.-

>e dan geen deel daarvan krijgen?
Wij ciseken dan ook leven- Eu als

iq niet naar dezo eischen luistert.dan waarschuwt spr., dat het geduld vji_
het volk ten slotte ook eens ten einde zaït
loepen. Reeds nu doen de teekenen zich ia

r lam al voor, dut man niet alles maar
gdieft te slikken
Bij de prijsstijging der levensmiddelen

toont Lansfaik met do winstcijfers der max-
gaTinrfabiikantcn -an, dat één der Rrootsto
oorzaken van do duurte is de ontzettend toe-
nemende winst dier kapitalisten. Evenzoo
toont hij aan in de schoenenindustrie, de
katoenindustrie enz.

Behalve achter tiet liohaneliike, gaat ook
het moreele peil der arbeidersklasao naar be-
neden Mogen wij daar nu modo tevreden
zijn'/ Moolon we dan ten slofte niet ons
zelf helpen, wanneer de regeering ïriaaar doof
blijft? Welnu, dan moeten wii ook
den anverzoen lijken klassen-
strijd voeren.

ll' ij nkoo p is van ïueenkig, dat het al-
lerbelangrijkste, wat er oi> het moment to
zeggen valt dit —-, dat do Amsterdams-ie
vrouwen, in alle deelen van de stad
hot brood genomen hebbon, dat
zij noa d 1 g hebben, 't zij al of niet to-
gen betaling, 't Zou anders lijken, al^of do
arbeidersklasse absoluut alles wilde dragon.
Gelukkig echter de vrouwen hebben te'dceae
weer bewust tot deze uüers.s middelen ge-
grepen.

Troelstra c.s. hebben ons gehoond, eU wij
op die voorbeelden wezen, maar nu vragen
wij aan de mannen: Wat zult glj
doen ?

Gai kunt meet- duon dan d» vrou.voa, want
tegen haar zal de regeering scherper op-
treden, als de mannen haar veer a'.lee.i la-
ten staan. Welnu, uw daad moot ziin
de staking. (Luid applaus).

Da B.D.A.P. on 't N.V.V. sullen wel po-
gen do mannen van die taak af te houden,
en toch kan die daad alken 't caialge ant-
woord zijn, dat op de nieuwste daad dor
misdadige regeeri-g past.

E-itex- als de S.D.A.P. telkens bet opko-
mend verzet den kop kan lndriikkoii, dan is
dat nog uw olgen schuld, omdat gij niet
vormt oen grooto, onverzettelijke massa. En
wij moeten dan ook steeds dié hecle benlo
volksbcdrlegcrs ten toon stellen, omdat zij
da arbeiders steeds misleiden.

Voortgaande toomt spr. aau, hoo Suist de
thans gavoerde politie-, dio do hongersnood
hooft gebracht, ook do oor'.og ste:d? nader
brengt, daarom Is hst bedrlegeljk te zeggen:
Ja, het is wel erg maar gelukkig hebban
we nog geen oorlog. Ik yerzeker u echter,
zegt spr., als gj u niet krachtig gaat Ter-
zetten, zaal mea u naar don oor og voeron.

Wij O-tter hebben liever den burgeroorlog
dan den oorlog. Hoe mooten wo alaa-rtou
ecb.tr opkomen? Dat kan alleen, door ons
reeds on tot verzet op te maken, want an-
ders zullen we ten -lotto ook de oorlog zon-
der verzet aanvaarden, waartoe de ultvoer-
po-dt—: van de regeering om voort. En de
arbeiders la en ook nu nog maar steeds toe.
da* o-zo levenar—iddelen over de grens wor-
den, gïvoerd, terwijl reeds hiaat ca d»s_ de
hongeroproeren «wan den. A*g komen.

Hoe is dat toch mogelijk, arbeid rs, toep',
spr. uit, dat gij dit alles nog maar altijd
toelaat, vooral gij trarisportarbeilers?

En komende op de daid 'van dere^eerlng.
die de levensi_*add-.len laat uitvoeren, tDOnt
spr. aan, dat die regcerihg zich aan erger-
lijke middada- bes-t schudig gemaakt on.
ais de arbeidersklasse nog ons tot fierheid
komt, dan zullen al die heeren voor de re-
volutionaire rechtbank worden ter verant-
woording geroepen, evenals dat in Rusl-id
Is geschied. (Luid anplai».) Maar danmoet
het ook gauw gebeuren. Zal dit o-hter mo-
gelijk, ziin, dan zuilen echter eerst de mo-
dsrne arbeiders hun leiders van zich moe-
ien aftrappen.

Ingaande op de levcrjs r.iddalen debatten,
wijst Wp. erop, hoo brutaal die spe-ulatle
van Troelstra was, wairvan bij hol goed
weet,, dat wii er g en korrel van krij en.

Ziet, dat is een staaltje van do manier,
waarop men in dit parlement u tracht te»
bedonderen. En wat Is hetresultaat geweekt?

Een regeeringsyerklax'.ns-, waar;n o. m.
stond, dat de productie moe3t worden opgo
-voerd, iet? wat al van het begin van den
oorlog is gezegd.

Intitssfheii nu Is het eeuige voordeel or-
van, dat we op 't olnd van 1019 wel let3
vaa kunnen merken. De invoer moet to ne-
men, zegden de heeren. Jawel, ze hebben
juist zulk cm po'ittek gevoerd, dat er nu
niets ire r inkomt.
Er staat b.v. ook nog in, dat de prijzen-

politiek zoo moet zijn, dit er nog lehc-or-
üjk winst ga-ua_kt wordt. Hne » het dan
mogelijk, dat do arlacliers, die producten
koopen! . ,

Daartegenover stelt Wp. onze eisch: pr.j-

zen van voor den oorlog.
ffii toont met <le feiten aan, hoo xua nog

de h-ele zaak eenvoudig boerenbedrog iaen
ander- niets. De distributb moet vc-rdcn
uitgebreid, opdat de beperking zoo algemeen
mogelijk zii, zegt de ie eering De bedoe-
ling is echter te zorgen, dat err nog zooveel
mogelijk over de grens kan gaan-

Aan de hand der iegcenngs»'e klaring
toont spr. aan, hoe er zonder verzet vaa
het prol-tariaat geen eind aan *! «!,«mc
komt, evenmin als aan den oorlog. W». nu
slaat ons te doeu ? . .

Twee dingen : Staken en o»ric h t en
van soidatenraden,

DEN HAAG.
Glaswerkersstaking.

Onder do arbeiders In den glashandel en
do glasindustrie alhier is een staking uit-
gebroken, wegene het niet inwilligen van
loon- en werktijdeischea van de arbeiders.

Bedoelde eischen zijn: 1". een minimum,
loon van fl9 voor ongeschoeide arbeiders;
oen minimumloon van 121 voor gaeschoolde
arbeiders; 2°. een wekelijkache werktijd
van 56 uur per week ('s avonds te eindi-
gen te 6 uur, behalve des Zaterdags, als
wanneer te 1 uur het werk moet worden
beëindigd; uitbreiding van het aantal Ve.lof-
dagen tot 3 per jaar-

De werkstaking omvat ongeveer 100 arbei-
ders. Een 20-tal zijn aan het werk geble-
ven.

Van patróonazijde wordt gezegd, dat de
patroons voornamelijk bezwaar hebbentegen
het inwilligen van den eisch betreffende het
loon voor nM-vakiieden en legen denvrijen
Zaterdagmiddag, Wat dit laatste betreft o.a.
met het oog op de ComracU-, welke tegen-

over varaekeringsmaatschappijen nioeteu ivor-
den nagekomen.

ALKMAAR.
Fabriek stopgezet?

Ie üz«T- en metaalgieterij te Alkmaar,
waar een 100 werklieden aï-eideu, z*l 'a.s.
Maandag, indien er voor ,ïien tijd geen ko
len komen. stoi>tre ei wo
VOERENDAAL.

De strijd in Limburg.

TV afd. Va enendaal kwam Zondag _ voor
het eerst bijeen. De vau onze nieuwe
strijders was flink. Wij schreven .veer tweo
nieuwe leden in, en één abotmé voor de
„Tribun^". Generaal Hof, de propagandist der
S. I). A. P. in Limburg, bad /.efrer iont
geroken, «n wilde 't zelfde, probe'rea; als
dat de geestelijkheid doet, wanneer de nicn-
soheii tens verlor kijken, als bun neus lang
is Zoo was dan on?e Veld webel naar Voe-
rendaal getogen om daar dio bliksemse—e 8.
D, l'.crs ems aan hun verstand te bren-
gen, ia welk een gevaarlijke positie zij zich
bevonden. Deze sociaal-patriot vertedde daar
maat even, dat hij, Ludwig Frank, zoon
slechte kerel nog niet vond. ilij weet zeker
nog niet dat, toen Frank zich 3teb_-' a-s
vaderla—dsvorde ligcr er maar even negen-
honderd vau zijn partijgenooten ovor zijn
sre.aan naar de ouafhankeljiken. Deze dach-
ten dm wee heel ander*, ah onze generaal
ia Limburg.

Verder werd bij op flinke wijze door oizo
partijgenooten te woord gestaan Nu bestaat
in Voercadaal ccii afd- dor S D. A. P-
rr.ot vier leden. En dat mag. Zoo als onze
jreticraal vertelde.

Als dit au een* bij de S. 1% P gebeurde-
Don zou jo e n f»ebulk hooren.
Volgende vergadering viudt plaats opZon-

dagmorgen li Aïil 10 uur, hekend adres

IJMUIDEN.
De bemanningvan da „Piet Hein”
Door den sleepboot-trawler U.M. 575 „II'l-

ligjo" zijn gistermorgen twee opvarenden,
zijude do geheele abemanning van het stoom*
kustviissehersvawrtttigl IJ.M. 371 „Piet H«jln",
hetwelk gisternacht dwara van Petten In zin-
kenden toestand verlaten was, te IJmuiden
aangebracht. Do „Piet flein" was een klein
vaartuig ca alleen voor de visscherij bui-
iengaals geschikt tijkiens kalm weer. Door
het opkomende ruwe weer sloog het scheepje
al spoedig geheel vol water, waardoor do
belde inzittenden in oea gevaarlijke positie
verkeerden. Door steeds fluitsignalen lo ge-
ven eu lichtseinen to ontstoken, wist men
do aandacht te trekken van de bena_n_i_g
van den stoomtraawler „Hilligje'',Welk vaar-
tuig spoedig ter plaa_o kwam om hulp te
bieden. De visscher3 werden, overgenomen,
terwijl men het scheepje, dat wal spoedig
gezonken zal zijn, aan zijn lot overliet.

De „liet Hein" was hot eigendomvan den
schipper Erenst en was zear laag verze-
kerd.

GEMENGDE BERICHTEN.

Typhus — Het aantal typhusgeval-
len te Vlaardingcn neemt nog steeds toe
Thans doen zich reed* 200 gevallen voor.

Vergaan. — Ha* bootje R. O, ver-
irloedenjju e_i vaartuigje voor de kustvls*
sciherii, liep gistermorgen eon mijl uit de
kust van Pelten op een mijn De sleepbo!»-
lon, welke ter aaaiston-O vertrokken, von-
den nifl_ anderj dan wat dr.ii-Out, zoodat
ir.on vermoedt, dat het vaartuigje j_e: man
en mui-i is vergaan.

Morphlne-diefstal. — Na kennis-
geving van een apotheker, wien en mon-
ster jnorphioe ter onderzoek w-=» aarigebo-
ajon, ziin te Rotterdam aangehouden een ser-
geant en een soldaat, die verdacht worden,
op aanstichting van een Duitchor, zleh ten
nadeel)» van den etappe-dienst aan diefstal
is eveneens gearresteerd.

Uit de Vakbeweging.
BINNENLAND.

Adres Rouwvakarbeiders, Weesp.
De Landelijke Federatie van Bouw-

vakarbeiders in Nederland heeft deRaad
der Gemeente Weesp het volgende van
een uitvoerige toelichting vergezeld
adres gestuurd:

Oeeft te kennen met verschuldigden
eerbied, ondergeteekende, Voorzitter van
de Landelijke Federatie, van Bouwvak-
arbeiders, ten deze domicilie kiezende
ten kantore van genoemde Federatie te
Amsterdam, Bloemgracht 143,

dat hij in opdracht heeft Uwen Raad
te verzoeken wel te willen bepalen, dat
aan de arbeiders, werkzaam aan de uit-
breiding der begraafplaats, het uurloon
zal worden betaald, wat geldende is in
het particulier bedrijf voor Grondwer-
kers en wat gemiddeld bedraagt 30 cent;

dat bovendien dit looncijfer zal wor-
den gebracht op het peil van wat in het
particulier bedrijf aan de werkgevers is
verzocht, zijnde 35 cent per uur voor
Grondwerkers, wanneer dit met H.H.
patroons overeengekomen is;

dat tenslotte aan de arbeiders, door
het Gemeentebestuur te werk gesteld,
aan -de z.g. werkverschaffing, het loon
zal worden betaald, wat geldend is in
het particulier bedrijf.

Namens het Bestuur der
Land. Fed. van Bouwvakarb.,

TH. J. DISSEL, Voorz,

Jeugd-beweging.
Wedertfm komt do Amstordamsche Soo.

anarch Jeugdoïg. aan den hoofdingang van
het Vondelpark, Stadhouderskade, bij elkaar,
om te wandelen.

Wo brengen den dag door in üet Spaan»
derwoud"', Hilversum.

Jongens en meisjes, allen das *a. Zon-
dag 7 April, ten 7 uur pre:e_t.

Bij Verhuizing.
Abonnó'a, die verhulzen, en ons zulks

berichten, 'worden dringend verkocht,
bij tegelijkertijd ook hun oud adres op tegeven

Schrijf niet met potlood.
Wij verzoeken al onze medewerken

zeer dringend wat ze ons zenden, nl«
t« schrijven met po'lood. leder bedenke:;
met potlood schrijven is een aanslag op >!*
oogen van een stuk ol wat medemenseben.

Alles wordt door het militarisme op-
geslokt. Het is nog niet genoeg, dat de
vaders en de zonen uit hun gezinnen
gerukt worden. Neent Ook gijzelt, man-
nen en vrouwen, wordt door den
burgerlijken dienstplicht ingelijfd.

Zult gij dat toelaten? Neen!
Bindt dan met ons den strijd aan

tegen den
Burgerlijken Dienstplicht.

Rev. Soc. Comité.
mmmmumm—mmivi«_w^na—"■—i■—"»"—i—"—i ma

1 ADWEBTEMTIiEW. "

GRAND THEATRE, Amstelstr.
N.V. „TOOMEELVEREENIGINQ",
HEYERMANS, MiiSCH en M DER HORST

Heden, Vrijdag, Zaterdag,
Zondag, 8 UUR f
«Ce, _7c, 18e:

L I L L Y.
Hongaarsch blijspel van Földes.

Regie A. v. d. Horst.
Zaterdagmiddag, 2 UURi
Zondagmiddag, 8 UURi

BOVEN MENSCHELIJKE KRAGHT.

Zoo juist verschenen:
JOH. C. P. ALRERTS

De Zegeningen van ons Fatsoen
Prijs f 1.83.

De genezende werking van revoluties.
Misdadig egoïsme van de bezitter». On-
rechtmatige privileges vaa den Man. —De groote euvels onzer Westerserie samen-
leving. — Moet door alle ernstige men-
schen gelesea worden!

Uitg. HOLLAMDIA, Drukkerij ta
Raam.

tae gig Ma.

Distributie van Levensmiddelen.
Gedurende de week van 7 April

tot en met 13 April 1918 zal worden
verkrijgbaar gesteld op Bon No.:
72F li, ons Rijst

(te verkrijgen na Dinsdag).
73F I ons Groene Erwten
74F I ons Bak- en Braadvet
7SF tot en met 78F elk IK.G.

Zandaardappelen (wïtvlee-
*«g!>

79F tot en met 85F elk
elk 3/10 Liter Melk.

Het menu der Gemeentelijke
Centrale Keuken voor Maandag en
volgende dagen is als volgt:

a. Voor de Algemeene Keuken Bruin»
boonensoep, Stamppot van Zuurkool;
Groentesoep; Stamppot van Snijboonen;
Aardappelsoep (mager); Hutspot.

b. voor de Vegetarische Keu-
ken hetzelfde menu, behalve Woensdag:
Oroentesoep met Witte Boonen.

c. Voor de Israëlietische Keu-
ken voor Zondag en devolgende dagen:
Bruine Boonensoep; Wortelen met Erw-
ten; Groentesoep; Stamppot van Zuur
kool; Aardappelsoep; Stamppot van
Snijboonen.

Tot hetbekomen eener Weekkaart
zal worden ingeaouden:

a. voor voedsel uit de Alg. en Vege-
tarische Keuken Bon 73F, 75F, 76F.

b. Voor voedsel uit de Isr. Keuken
Bon 73F, 75F.

En tot het bekomen eener Oagkaarti
a. Voor voedsei uit de Alg. Keuken

voor Maandag 73F, Dinsdag 75F, Don-
derdag 76F,

b. voor voedsel uit Vegetar. Keuken
voor Dinsdag 75F, Woensdag 73F, Don-
derdag 76F.

c. Voor voedsel uit de Isr. Keuken
Maandag 73F, Woensdag 76F.

Inlichtingen betreffende de Vegetari-
sche Keuken zijn te verkrijgen bij de»
Secretaris van de Afdeeling Amster-
dam en Omstreken van den Ned. Ve-
getarische Bond, P. KOPMAN, Adm.
de Ruyterweg 78, 3e Et.

Boijenestw w Wethwiirc m A-ttiiln.

Gemeente-Eleclriciteitswerken.
De toeslag ingevolge de ko-

lenclausuie bedraagt over do
maand MAAKT 1918, 6 cent
per I K.W.U.

De Directie.

KOOPT uw
REGEÉRINGS ARTIKELEN

in een der Winkels van

W. VAH AMEROHGEH GAzi.
Enkele vragen.

Zijt gij revolutionair socialist?
Begrijpt gij, dat de socialistische op-

voeding der jeugd bevorderd moet
worden ?

Doet gij ten opzichte hiervan uw
plicht ?

Leest gij De Jonge Socialist?
Hebt gij v. AMSTEL's brochure Eea

nieuw tijdperk der revoL
Jeugdbeweging, in uw bezit?

Soc.-Dein. Jeugdbond „De Zaaier*.
Scheaperatraat 88. Den Haags
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