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Camet, de president' der Fransche .republiek, is .

;gedQo�L Lafhartig 'vermoord l schreeuwen de bur

gE(rklas'se en de door haar geprostitueerde vuile

-deerne, de pers, in koor.
,

De klasse, die haar bestaan aan eene aaneen-

-schake ling van moorden te danken heeft; die om
-

haar lui en vadsig leven te kunnenvolhouden,
ieder uur slachtoffers onder de arbeiders maakt
·en zelfs vrouwen en kinderen vermoordt, zij, die
-moordenaarsklasse, durft anderen voor lafhartige
-moordenaars verwijten. Welke onbeschaamdheid!.

"

Wij integendeel beschouwen' Carnot's dood
,-als eerie zeer beprijpelijke daad, uit naam van het Engeland. Dit .teekent den- haat en de verachting
vertrapte en hcngerende proletariaat aan zijne welke de burgerklasse voor ons, arbeiders, bezit.:
-verdrukkers en uithongeraars toegebracht. Aan de begraving vanCarnot werd aIleen honderd,

Wie toch en wat was Carnot ? duizend frank betaald, aan kransen en kronen gaf
Hij was de verpersoonlijking van eene klasse, die dieve:::bende anderhalf millioen uit,

,

terwijl
,die de lafheid, de onmenschelijkheid, de onge- voor onderstand der talrijke weduwen enweezen

-rechtigheicl. en de" misdaad ten toppunt voert, van bovengenoemde slachtoffers des arbeids nau-
--namelijk de kapitalistenklasse. . welijks roo,ooo frank zullen 'kunnen bijeenge-

Als h�ofd van den staat was hij gelast met het brachtworden.
<

'ib. voege houden: der bestaande,' en met het ten \

En dan durft die klasse rnoord' en brand
uitvoer brengen van de dagelijks toenemende schreeuwen, wanneer er nu en dan een wreker

,

-ongerechtigheden. opstaat. Veeleer, dan verbaasd te staan over deze
Is het dan te verwonderen dat zij, die de slacht- aanslagen, zou zij zich niet moeten verwonderen

-offers dier ongerechfigheden zijn, zich tegen de dat er niet veel meer van zulke daden voorvallen ?
'

bedrijvers "daarvan verzetten en eenen strijd op Doch wij verrneenen haar te kunnen voorspel-
"Jeven en dood tegen hen hebben aangegaan? len, dat indien aan -het volk 'geen g-ef;'e�!?:tigheid,

Geenszins. Elke daad, tegen het onrecht ge� gescliiedt en men door straffen den h0nge� tracht
�pleegd:,. is begrijpelijk, en, alhoewel in strijd 'te stillen, de daden, als die aan Carriot.woltrok
.zijnde met de hedendaagsche , moraalbegrippen, ken, zich . zullen verrnenigvuldjgen. Ofschoon tot,gerechtigd. neg-toe individueel geschied zijnde, tal dan de :tijd

De gansche bourgeoisie, als klasse; is in den
,

'persoon van Carnot getroffen. Nietzoozeer om
·dat hij lid dier klasse ....

was; riiet omd�t hij Rava
-chol, Vaillant en Henry hetleven heeft ontnornen;
"Riet omdat hij honderde personen, die men' van

,

.anarchisme .zelfs maar verdacht, van hunne vrij'
heid liet berooven en geen rekening hield van de

.
",han-en en smeekingen van onschuldige 'vrou'wen
-en-kinderen ; niet enkel om dit alles is Camet

,

-door den dolk van Santo' Caserio getroffen. In
-'Camot, als president der Fransche republiek, is
-de FI ansche bourgeoisie in 't bijzonder, in hem,
.als !::oofd eens staats, als man van gezag, �is de,
:gansche kapitalistische gezagsbend€ in 't�Jgemeen
.getroffen. Door de 9ourgeoisie de rechte man op
..de rechte plaats erkend, werd 'E:amot Gok voor

;��v���"*"���.4"'J.t""*",,*,,A�,,*,,��� j(

','" D.e gesdiiedenis leert (m�, dat overal, w�ar ��'''i� g-to�te bewegingen' veer de' deur stonden, de ��
-.�� leiders de algemeene belangen zich beijver- �
'-7� den OIP bijzaken voorop te schuiven en zoo de �
� aandacht der natien afte trekken van de hoofd- �.
,,2' zaak. ' MULTATULI.
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hare misdaden aansprakelijk gesteld en moest hij
voor dezelve boeten.
Alhoewel de daad van Caserio individueel was,

ligt er een kollektief karakter aan ten grondslag:
Caserio handelde voor de slachtoffers van 't on

recht, het proletariaat; Carnot werd getroffen als
het onrecht van, eene gansche klasse vertegen
woordigende.

*
* *

De gansche kapitalistenbende en wat aan haren

sleep hangt, huilt krokodill�ntranen over den
dood van dien eenen mensch, terwijl zij ter nau
wemood een woord van medelijden over heeft

�r�����--������������'oor e



lende trappen moeten bestijgen, en hie van client

rekening te worden gehouden. De hervormirigen',
hoe gering ook, die 911S het die' tst nabij komen,

.

moeten wij helpen in praktijk breirgen, en zoo

voorts, tot zoolang de anarchie bereikt is.

Op het eerste zicht zou men zeggen, dar

(Ver�olg en slofJ,_zie nr I3.) juiste bef'ekening is. Nochtans, als men den loop'
En gij, c:n1vel,'schilligen, hoelang laat gij u nog del' maatschappelijke ontwikkeling met een helder .

oestempeLen met den naam van oneerlijken? oog beschouwt, is er niets onjuister dan da:t.
_ Ziehier hunne ge\voonlijke redeneering: Och Eerst en vooral zal ik doen opmerken, dat als
OID, wel is waar bebben de anarchisten het recht men begint rnet te erkennen, dat de anarchie het

aan hunne zijde : hunne leerstellingen zijn als het beste stelsel voor de samenleving is, men daar
W re zuivere rechtvaatdigheid en de meeste erken- door er tev.ens op\wijst, dat. al de andere stelsels

ning -der menschelijke waardigheid, maar in slecht of niet goed zijri. En waarom dan gedurig
geenendeele wB itt aan de verwezenlijking der werken ,en strijden OIp den geest der massa te

'aparchie .medewerkeii ; zo�d€'r mij za( dit alles kneden naar.beginselen, die reeds ali> onpraktisch
. weI gaan; en evenals de strijders zal il{" later genie- veroordeeld aijn voor hunne verwezenlijking ?

fen van de vruchten, waarrnede hunne opofferin- Alzoo hang] men een blinddoek ,(oor de oogen
gel! zullen bekroorid worden.' 'des volks; aldus speelt men het spel van bedrie- '

door MICHEL BAkoUNINE ::' »:
-z

Is er iets oneerlijker dan dat? Men ZQU ,zich gers, door de werklieden te voeden
,
met ijdele

'

Ik ben een vurig be�in�1aar van de v;ijh�id�'
.moeten schamen zulke woorden te uiten. De hoop, door hervorrningen aan te prijzen, waarvan Zij is yitsluitEmd de eenige phenix (r) ondel.vwi�r "

vrp.chtep. i?lukken van eens anders arbeids, wan- 'men zelf gel111 heil verwacht.· ,

vleugelende verstandelijke verrnogens, de ,waa:r'�' �"': "

;.if,.. r-

'ncer me de, k?-TIS en de gelegenheid heeft het Och, ontegensprekel-ijk vallen dezulken onder digheid en het geluk der rnenschen zich kunne;}, :, ' : \
'"

.,.,

zaad t� helpen strooien, is de oneerlijkheid tot.het de kategorie, die uit sluwe berekening de waar-
ontwikkelen Em 'ui!breiCj.�p.� Ik versta 'on4'e�.':Vi�};�� _'< ;

,

':
", � ... ':'� ':

miterste gedreven. In deze staan de onverschilligen ,heid wegmoffelen. Als men zulke mannen van,
heid niet die, welke aileen bestaat veer den" v:or�n

.

�", J':

volkome11 gelijlc met: de ,kapitalistel1J die den nabij kan gadeslaan, -is men alras overtuigd, dat .

en dIE' verleend, afgemeten eIjl', gereglerncnteerd.
-;,

vv�rkman de voortbrengst van zijnen arbeid ont- niets anders hunne drijfveer is, dan om het meeste
wordt door "dien eeuwigen ,leugen, den .staat .

. stelen, om zelven in overtollige weelde te kunnen persoonlijk .voordeel 2.00 gauw mogelijk te. genie-
Immel'S dit soort vrijheid is inderdaad niets -an

le-ien; Was het dat 'ae onverschilligheidwoort- ten. Het lijden des volks dient hun voor niets
' ders dan de vertegenwoordigsterlvan :de \;ro'or�' ;

kwarn uit oiJ.1w�tendhejd, we zouden het tot daar anders, dan om reklaam te maken en,eene volks-
. rechteh van en�{elen, gegro'l�d op de sla'vetnij yaA -',

"

kunnen La en, doch. op het oag,enHik hebben wij geliefdheid te verkrijgen, ten ,einde voordeel de geheele menschl}e'id, vermingerd met, da't Hei�le'
. I"

i

h.et' gemurit op de "wetende. ol1verschllligen. En aanbre�gende plaatskens te veroveren, diecdoor getal.' '� • ,

.

-�.
cia,arom is. hunne, han:d�lwij�e', een verzuim van qe huidige rotte maatschappij uitgedeeld worden. Ik bedoel. ookr ll)et .

de individuCllistische (21', "'

.. ',�

'een� zedelijke plicht, hetgeen-w�j, CJ,narchisten, Zij zeggen 011S ': « 'om de anarchie bij het.';olk eigenbaatzuchtigeJ b.eestachtige en toch altijd'�;ni�,' " �/J'
�ezy manne� gedurig voor de voeten moeten ingang te doen vinden, is het nog veel te vroeg;' zalige en ingebeelde v�ijheid" die verk�ndi'iid_"'��"''''' -'
werpen. de'werklieden ziju nog zoo moeielijk te overhalen wordt, door d� vo]gelingen :van J. J. Rousse'au-

QI)! gij allep, die',weet datde anarchie'het ware voor kleine hervorming__en. » ,
e.n aIle and�re sch01en iv'�l1 'h¢flHl.pitalistis�J�U;Q€-� -'.'

I, menschelijk ideaal is, en ,dOGIi llwe onverschillig- Al�, 't is juist dat wat w{j altijd b��eren : het ralisme. ':V:ant Qez,� ,esc1i.o�lwell ,he 'iOQg:el:�ani'g:-,-"'�--'-----'-'
,

h-eid,tot heden ,den' :naaJ:11 Van. ,oneerlijken op 11 yolk is �iet ��e�t WCltrm te luijgen voor di�,be�lze-
,

'a1g:�meen belang,ve:t'te�er.!!.."Y�?rdigdd�Gor:dYl1!'�1aat�;.�:' '-"
" 'gelacJep hebt. Brengt <;\.11en uw steentje hi} aan·-il.�t hl.rijen. Als het ware instinldhlatig gevoelt, bet

-- \ ais' de uit�rste gren,s· 'Wa�il.c h@t. iecht',.M�ir i�deTe-h�·"· ,
. ,:

,

gebouw der toekomst; sPGled u" en zorgt met ons, dat grootsche veranderingen moet�n\ pla�ts grij� eehlin,g (i��et nienseh'opr iich,. ze!f=-) :qlt n -it .� e1:-';' >' . �',{ .. ;;-:, .,.

,

,Idat '�eldra de oogen -geopend zijn van het "prole- pen, vooraleer de schreeuwende 0ngelijkheid en noodzakehJk er tc>e leid.el�,� Glat het recht" :y�n. ,d�n. :.' � � y -�;.;,;' ,-�'I",;
tariaat. DaardQor zal-lmnnen Y0.orkomen wOl'den de daaTUit voortspruitende armoede eii: ellende ,eel.Jling teru�g�br_ac1jt �vo!dttot nul.. -:':� -. ,..

-\.

dat het nakende VUUT ons verslinde, maar dat �et' zullen ve,!,dwenen. zijn.
' "

.

Neen, ik meen o�der de, vtijheid, de ·�eI].ige 'di� .. : _'.
"

, 'r

ons,bfEmgeineenen tc>",standvan vrede en wel- «'tIsnog te vroeg})!? Wanne�r zarhet dan dezen.naamwaard is?,_n'?-melijk'de.�y;riiheid·�f.e;>·:-J\'.' ";

stand v?or de ga'nsche mensc,h,h�id,. tijd w0rd�;t:l?) Ho� l,an,ger �1eri, wacht', 110E\ lan�er' b��� at �11. �e vol1e(�ig�"o�t;vil�l��l�n,,? val;t��l}e�st�:f� .�':' 'J":' -G, 1��_
.. ,

, Hebben 'we, nu met·eene verzeenende taal de de 'vo€lroordeelen 111 de geest des yolks zun�tl '�el.lJk.y, "verstandehjl�e en zedehlk� i�r:ac;n�e�'l:;. �1� ,', :''- ';.' �;"
t�ee eerste kategorien(de vrees�ditigen en onver- blijven voort;.voekeren, �n hoe 'langer ,het auren' n� a-ls w;erkloo�e. ,bek�v�a'�11fi�dEm/in·reder,ya,� '?n�-'-""

schi"lltgen) aangemaan,d �Uline s�d.jdende broeders zal eer men d� vrijheidsli�fde in de.' hoofden'der
'

II. �,

in 'gen zwaren kamp te verv.oeg;en, , e'e� meer massa :Kan doen post vaUen.
"

zwaal' woord zal uit 011Z� pen �loeien, geslingerd Wat aangaat, als zou het -:merischdo� in zijI\l'�
naar het/hoofd van diegen�n, welke uit ,bereke- ontwikkeliiJg ,nog' vers<;:hme:nde, trappen mo€t�n
ning verzwijge1). en in .'t dop.key houden, wat hun' bestijgen, zie, dH is ,'vqlgens m�j' "eene .ivals·che
n{)chtan�, naar het sd),ijnt, het nauwst aan't hart . re'cieneeri;ng, .. ie, �1eer" om,d�t de' toekomst '6ns '

:tigt. -Hier is �ns, woord/bijzop:Qerlijk', ge'ricbt fot' zuH�e 'gfo�te, ver.Fas\sipgen h;' te aanschouwen
-de �ociaal-demoki-atenJ in �ier r�ng€n, er 0P ,h�t geven, zo09at elke pwt'etie in dieFl-�zi'll $�hipbr�uk
huidig_ tijdstip. veieri zijn; die, - misschien door kan _lijden.... ' '>-. :

I
,

"
,

.

-de eene of de a�d.ere-"'omstand�ghel:d i� het net· Maar wat vast Staat, is het,;�lgend;e : om,de .

D,ezre natul!lrreg�lel\ wOffen,als 't /owa'Fe in.,c>ns�,_.' �

gebraGht......,.. erkennen; dat wij, anarch,isten, ijVE'_ anarchie Z00 gauw: �Q'ge'lijk te Eloen zegeviel�en, "ztj �feven i'!o:�s, onafsG;ri,eidelijk ad.�:! zij .vor.rp,ea
�en voor eerie ma,�tsehalPpij, die zoo rechtvaardig -is het de zedelij:Ke plicht yan hare belij.clers, h�r.

'

�g.Hs,_den g,wfld�lag van o}'ls:--gehe�le wezen, "en, e[at:
i� en doeltreffend voor de vrijh�id, van ,alien,' <;iat stoIi,dte'beginnen :met' v,uur, en,krachtdadigneid -Z00Wei $t�ffe�ij.k a�s v:er�tSlI1�elijk en zedel�jk. In

-?ij noch door hen, nocn'doo� andeten kan tegen- :h.et i�ee :€e'yerkondigen,''O!'l1 het'getahaIihanger� : plaa�s. ¥aEli.'n"e� �us>te 0(3$c�o1!.w.�'ll�,a1s �eh b�:per7 -

'

g-e$proken worden. I • ;2;00 groot mo,gelij:k te ,:J;Haken: Elke ver'anuering :�i I

,
ki�g, e�m. ��ens, me.et{}fr:l 'we' 'in l1i1.n;l 'de ,,:er��lifk�;

Wa:t is dan toch de oorzaak, die hen van qns . 'hervorming, die de aJ:larchie zOl!1,i�u:Jpelil v00r�f-' V:00fW:aa:r'd�n en den'gr(m���an'p':rtz� ¥f>�jJ;l�td_�-iel1'."
verwijder� houdt en d.oet besl-u.iten om"niet '0pen- > gacfn en\ die 'niets noeriae'llswaar�:lig ;�r®�teft,.,zai, 'lit �€90el �de persoQl)lij:ree� v:�ijheid� die �erre _van'
baarlijk te verkondige� wat o:nweerleg�aar is?" alsdan niet, lang staande bHJ:ve1l. Ze 'zal als het' in �e vrijheid van andei'e� �en g',renspraal te zien"
Verschillende argu:IJ1enten v'oeren zij ,aa:n, doch ware on'der' d�n:veFi{fegen ,'\rrijen adem des vc>iks er� �nYi-ijheid in vin�t. I,k m'eeN' de· perso0I:ilijk�

�ervan is voor een denkend meIjsch geen'enkel als eene zeepbei",uite,enspatten, wa.t o'ns sI1el.zal ' vrij��id heg:rensu d�or de' ��j.jheid 'van a'll�n;,'de"
te�en de kritiek bestaand. ,Ziehie� de ,bew�egrede- ,voefen maar heir door ons a11e'n.! gew,enscht� ddei: vrij1_lei,d ,�00r '�?H'dariteit(3); de vr:id!le�d,' in Ci�·
�e�, waarop"zij z�ch gewoonlijksteuJ;'l:en : 'Anar- .de A1zar.ch,ie.';, '. ' ..,', .' < '

'
- \ ..'

cllie is .edel. en senoo'll, -doch ;net ei?-d�oeL,der "

Zooals. ilI�n, -�¢d�l�Jl{ zi'et: is &e' r€de*eer,ing \

beschavmg. _o� ..

Z(;>O- ver. te �etaken, z�l het" dezer laatste· kategoriel eene pereken,in,g, en ni�t
menschdom m zlJne ontwlkkehn� nog v�rschil· onv rdiend is hen den naam yah' o'lleeriijk�n

,

'

•
-

I'

_
De Vrijheid



heen zag, / hij geheel in
<

onafzienbaar lange 'Wolk:streep, waarin naar 't

scheen zich allerlei zonderlinge gedaanten bewo
gen en plotseling maakte een onverklaarbare angst,

.

een sidderen over a1 zijn leden, een ijzig gevoel
zich van hem meester. Alstoen deed hij alle wijze

. mannen tot zich kornen en zeide tot hen I: "(C'wat is
dat voor een 'wolkstreep daar? Het rnaakt mij

. angstig en doet mij ijzen .

.

_

De wijze mannen richtten .nadenkend hunne

verrekijkersin de 'aangegeven richting en spraken:
'0 heer, dat zijn nevelbeelden , gij hebt daarvan
niets te vreezen , Maar ik wil toch, aldusriep de

tIt: beer der wereld zat in zijn gouden pa1eis. heer der wereld toornig uit, dat gij deze nevel-
Met wel�ehagen zag hij neder op de cnbeschrijf- bee1den zult doen verdwijnen. >Ik wil die wolk
]'ij�e heerlij1k:heden en ontelbar'e schatten, diehem streep niet meer zien ; gaat en zorgt er ';oor dat

.

van alle zjjden omgaven .. Voor zijne cogen ont- zij van voor mijne ocigen 'verdwijne.
. ,

rolde .veh tot op zeergrooten afstand een heerlijk i( Uw wil , 0 heer, geschiede, )) zeiden de wijze
schoone groep Vall prachtige paleizen die ten ver- mannen. En zij gin'gen heen om de nevelbeelden
blijf .strekten aan keizers en koningen; voornam( uiteen te jagen.
ptel-aten .en hoogwaardigheidsbekleeders, rijke 1 In dendaaropvolgenden nachtdroomde de heer
groothandelaars en voorname industrieelen, ter-

'

der wereld d at hij anderrnaal de noodlottige wolk-

.

w1j1 <1e schconheid van 21.1 die,pakizen n,og ver- streep zag; maar 'ditrnaal veel grooter en duide
'hoogd w�Jd 'door allerschoonste tuirien en parken,. lijker dan de vorige maal en het kwam hem voor

�'aarmede ziJ /omgev.en waren, prijkende met de alsof die steep steeds dichterbij kwam in de rich-
, uitgezochtste planten en bloemen. Daal�achter ti1�g van zijnen slotburgt .. Plotseling kwam eene
.

" volgde een zeer _groot aantal kleinere, maar toch afschuwwekkend gestal te uit den nevel te VOOT-

f zeer geed ingerichte huizen met of zonder tuin, schijne, een geraamte in zwar_te lompen gehuld,
waarin beroemde geleerden, kunstenaars, klein- akelig om aan te Z,iC11. Toen sidderde

_

de heer der
Iiandelaren en fabrikanten woonden. wereld over zijn geheele lichaam en het komi

, �an den verren ,horizo)1t; zo<?",ier verwijderd.dat angstzweet parelde oP. zijn ar�ders droog voor-

.het 00,g van. den heer der.wereld er riiets van.kon . hoofel. Hij w ilde om hulp roepen, .naar zijn stem

waarnernen, stonden d;e armza1ig�1 hutten der weigerde den dienst; hij wrlde naar t:en wapen
werks1aven, die .rnen genoodzaakt had 'al die heer- grijpen, maar de qntvleeschde schedel grijnsde,
,-fijI{ eden en schatten.in 'tleven te roepen. herndermate aan dat hij.zichniet in staat gevoelde

<Fusseh€m deze hutten wandeld�n ,11U en dan zich te verroere�. Het akel'ig' uitzienqe gera�mte ,

:, __",,"�-rl-"''''''
�dil:buiki e desters sthudd�nd'�i)J b�t.; di s-tona 11. i-eh

..

'JTI -egerst'Efde. Mmhrt eI.e eer

tot de door zorg en 11000. zw�ar ter -neer gedrukte" del' wereld op die wijzegedurende eefiigel} .tijd,
slavel� ais voIgt' spraken : a1 moet gij dlk\:>\!ij'ls door doodsangst aaF:lgegrepen, gelegen,had, bego\l
.hong�r liJden:, dan i� zulk� <illleert dienstig voor hjj' steunend heen en 'weer te, rollen, en f1uisterqe
u�ve gezondheid, omdat gij dan Diet zoo dikwijls, eil�de1ijk met een namvelijks ,verstaanbare stem:
'�OQals zulks met rij1}en het geval is, aan slecl�te vVie zijt gij, en watwilt gij?

-

. 1spijsvertering lijdt. Ell wanneer gij in den winter
_ Ik ben de honger, antwoordde het spook met

clikwljls v�eel koude lij,dt, d_an client zu'lks om uwe' luider sternme en'd$, nevel, die angst eOn afgrijzen
. spieren en zenuwen t� versterken en ij te verl�ar- bij_ u ,ven;vekt, zijh de ont�lbare s�h:aren honge
den, zoodat gij � niet, g�lijk de ve!wjjfCl� rijkeIJ,

-

\ rigen ,die mijn gevolg uitil1aken.
bij. �t mJ,nste toch:je een{ \{erk0�dheid of weI een ,lk heb, aldus spnik de heer,der w��'<eld, ,',,,'viens
zware, koude op den hal� haalt. 11et voornaamste zinne'n zich al meer e� l11eer ven,rar;_den; _mijp�n
val1 aUes is ech�er dit, dat gij voor �w 1ijden hier �:Vijzen P1annen bevel gegeve� u 'e�/uw g�heele�
op' aar,de, na Utwen"dood, in d'�n hemel rijkelijk gevo1g uit fe/roeie'n.

•

,

'

befoond zult worden.
.

I' '1;'oen ri�p het spook, met d;onderende stem:'
«( IJa, de hen1el] )) rie-pen de arme' slaven als in «( Of wij u en al Jlv,re he�rlij_kheid er bij !. Op 'het

koor, � dat is onze troost; daar in den heme1 'zul- oogenblik dat gif de �roode 'bliksemfiitsen -den
len;'zij de ·eersten zijn'" die h�er 'op a��rde de la:at- n�vEi'l 'zult. zi�n do�rkllyven"dan){Qmeli{ w.:ij ].'))' ,"

sten warero. ))
. ,

,

"
IDe I heer 'd�1f "o/e.l-eM scI r�iuwd_e Jiet- �it" .. v�n-'

,

1

« .A.�s b-et maar w��t wa$; -)) aN"l�s J)wmcie :een
,

' ontzetti�g en ��r&J}la'ar wakker. H�t spook wa"-�, '.
donkey. u}tz!�nd/nlali.

'

,'verdw�:r:1en. 'Hij kok h'ard aan 't schellelworel.en
'

- Bij het vernemen van diy woorden wendden de .. toen'·-de bedj,�Eden in aUerijl kwame11 toe$l1<�l1en,
and.e;!e sl�ven 4i�h m�t afs�'htlw vaR-hem. af, ter- v6;ld�n zij hunne� �eer, den heer aeT wereldj
:w�jl e€n priester, in'toorn ontstoken', l1ihi�p : Gij geheel- bewustelbo� in 't bed liggen .1;)e hediel"laen
ongeloovig'e h01{ld, gi� gaat regelrecht naar ·Se pel! 'zongen onmiddellijk qrn 'de lijf�rts. Dez� kwam
En d� �an gods 1i.et heip grijp�n e� 'opsluite� i,p, , 'z,eer spoecljgl-ep bl�,e£latlgel1' tijd :111et �en 1�le-wu5l
een'_ do�l�€r yoc,htig hoI, � op([lat· hij hier op acrrde 'telG.oie ane�l�: \fo:rt . !hlj Fei'ndeiijk de sl�Gl�kame]j'
;reeas :uinstonds een Voorsinaak ;an de 'hel zou '

verE_et, we�d.' hij buiten' 0pge�.a�ht. cl.'60r de li1i�is
.krijgen.

' I

_,,"," tel'S en generaals", die hem, be�eml€ van c(ngst en
De'�et glans en pracht omgeven .heer der,we-" schr'il�, vroegen.wat hlinner. heer'deerde.: '.

Teld zag niets van a1 zulke �voor:vallep. En hij ..
�

sprak tot zich zelven : die allen daar z�jn m�j 'on
derdanig'; ]�ei:zers en koningen, zoo-weI als aBe

'mo�elij-ke grooten d�F a,arqe, Ig�lijk ik ',ze](�ijn
vart �ui!S uit zoo l�l�in; zoo nietlg.,

.

, ,l,
,

�leman(i'Inlg dit echt�� weten -,niernand.
Toen hij aldus �et groot welbehagen om zich

"te hebberi vernietigd, op depuinhoopeu van aIle
.kerken en alle staten een nieuwe maatschappij zal
rondvesten en inrichten": de sampnleving der
solldah� menschheid.

�

HEt niteinde van den heer qer wBrBld



,

En tach staat de regeering maqhteloostegen
over zulk een toestand,' Het kiesrecht,·dat Iiier zoo
uitgebreid is blijkt niet : in staat te ,zijn, den
toestand dragelijk

...

te maken. De groote moloch
het kapitalisnie slokt alles op, zelfs de kiezers
en gekozenen.
Zoo zullen wij het waarschijnlijk beleven dat

inAmerika de groote voorraadschuur van Europa,
het eerste de stoot zal worden gegeven voor een

revolutie.
Chicago, 22 Juni 1894. L. W. VAN KOERT.

I nternatinnale BewegingWeer voor de zooveelste maal zullen de arbei-

ders, 11a., weken honger teo hebben geleden
'

met RUSLAND. - Ook hervo?'ming. - In Rusland

vrouw en 'kindereri, afdalen honderden meter's be- schijnen de toestanden den weg van beterschap
neden de oppervlakte, om hunnen zwaren arbei d op te gaan.

te hervatterr, Wat een eed sleept zulk- een werk- De czaar heeft ten mirrste eindelijk ingeziep,
staking na zich. H'oevelen zijn er niet die, alles dat « zijn » landernstig behoefte heeft aan·hervormi1Zgrm.
hebben moeten verkoopen wat waarde had, om Daarom bevatte de Russische staatscourant de

hun leven te redden, en hoeveel vrouwen en zer dagen een twaalf kolommen-lange ukaze,

kinderen kunnen treuren over het verlies van waarin de regeling te vinden is der belangr ijke

.

hun vader of breeder, die door het vuur. van de kwestie van.... de uniforrnen voor het personeel
, partij del" orde (?) werd gedood. van den civielen dienst. Ieder dezer ambtenaren '

Hoe sober is het succes van zulk een werksta- moet voortaan zeven soorten uniforrnen bezitten;

king, tegenover het lee wat is geleden, en nog .

voor gala, feestdagen, gewoon: clagelijks, buiten
g.eleden zal worden. Jaren gevangenisstraf staan gewoon, reis- en zomertenu.

hen te wachten die zich verzetten tegen hunne De ukaze bepaalt verder, dat de ambtenaren

uitzuigers, enkelen zullen zeer zeker de' doodstraf indien zij op de keizerlijke bals genoodigd wor-

niet ontloopen. En de heeren mijneigenaars! den, moeten dragen : als zij dansen, korte witte

. Oc zij varen er ,weI bij. De staat heeft troepen broek, -itzijden kousen en gelakte schoenen en

, gezonden., om het eigendorn te bescherment wat zoo zij niet dansen, lange witte broek zonder gal-
natnurlijk eenige c1uizende dollars buitenge�vone Ions.

uitgaven zijn, die den ai-men werkman weer moet Arm volk, dat door zoo'n uniform-man gere-
betalen.

' ,

geerd wordt !

, Intusschen zijn de kolenprijzen' gerezen; wie DUITSCHLAND. - Chrisielifke lie}de. - Te

trekt dus weer aan het langste eind? Augersburg in Pruissen ontdekten werkUeden,_

r, die in de kerk te graven hadden, in den grond een

e werkstaking aan, de wagenfabriek van kleine ommuyrde ruimte, waarin zij 'een ger'3:amte
Pullman duurt nog steeqs'voort. Meer dan ellen- vonden, een gebroken, 'stoel, een helm 'en een

dig is het leven wat d'ez.e liec1en lijdep. Op ver-' paar laai'zen. De mUl'err waren. be'l{;rast, wat be

schillende plaatsen in Chicago zamelt men gelden "wee,s dat daar iemand leve'nd w'as ingen�ets·eld. '

in voor deze 2000 arme gezinnen. De burgemees- Deze straf w�s iets z�er gewoons onder de mon_

'ter Hopkens van Chicago doet alle moeite om nikorden van den ouden tijd.
I

gelden bijeen te zamelen V90r de werkstakers.
' Elk klooster had een « in pace }») -,rooals zoo'n

Pullman zelf bekommert 'zich om de g�heele ding genoenld ·werd. De, kerk wilde geen b�oed

, staking niets. Da� fellow toon� zich als de grootste storten, maar w�e 9,e geheimen deli orde 'vertied,
schoft van Amerika, en dat wit wa,t zeggen� Hal- of iets aJ;:lders deed wat de stlperieur{m nie't aafl,:
starrig w;eigert hij iedere overeeflkomst met de' , stonq, die heeg de� eeuwigen �rede ,in z<?,,6'm: kel:.
kommissie. Aan zijn office werden �e kornmissie- dertje, waar hij, na een lijkmis, w�r�i.il.1gemetseld.
leden dp de brutaalste wijze behandeld. Zoo ver Bibliophile Jeu;ob zegt in 'zijn voorwGOrcl: voor Le'

drijft deze schurk de 'onbeschaarndheid, 'dat de G@nve2�t de,Baiano, 'n geschiedeni's, vafl de scha�'d,.
dominees in zij.n, �ienst, "hem in zijn kerk uitma- daden der geestelijken in. Napels, in 157.7 : « In

ken voor 'n ploert. Toch blijven Pullman's werk- verscheidene kloosters bestond de' chrlst�lijke
li'eden kalm �n bedaard afwachten wat hun ge. Hefde en mo��il�eri-hf'(mClt:riiteit daarin,' dat men

. nadig,e heer �et hell' zal doEm. Met uitgeh�ngerde iema�d 4i'e, irigemetseld,�yrd 'p po�4'''Gfdrie bro,od,
en verbleekte warrgeIl: liggen ze in het gras van rneegaf, �en kf'uikje w�tef, en _een 'hfalfld�n4e.
pullman's pa.rkien. Hoe dom toch? kaars.)) Dan werd er natuu.rlijk, 'hie.t meer naar

Over het algemeen ,ziet het er in Amerika treu- ' 'omgezien.Bij d� 'afb'reking der kl��sters il1 Fra:nk-
. .!.

rig uit; de werkeloosheid is, schrikbarend.Uit aIle rijk, in 1789,' werden in �en groot aantal in pace's
staten en'steden komen de treurigste berichten geraamten gevqndem.; i.rI velen waJ;"en 't br'ood en

van de vreeselijke werkeloosheid die eli heerschf. 't water niet aangeraakt, ]aetiij dat het slacH'to:ff€r
In de vergaderlokale:n van de Unions zijn dage- .

te spoedig, gestikt was; ,het�U dat d"e ver�6rdeelde
li:j�s duizende arbeiders die werk ve:dang�n, 't n.iet aanraakJe om ',zij»n i�jG!.en:n]e� "te'iVeden-'

, zonder dat men' er iet� aan kan doen. geri:'.l ",
;,
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(f'..reet�_�nl�er.),
- De ontevredenheid wordt v�n Jag tot dag A�ER,IKA. - J)at.de '{JJere./;d·meer-en tneer oP, haar

:.;.,
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A1izarchis£ische slachtoffers......::__ De bekende" Alex; '

Cohen, zo;a1s men weet vroeger Parijsch ftoITes'
p�ndent van Recht -vao; A,lltin,onlangs verbannen"
wegens zijn anarchisme, uit Frankrijk, gee�t :in.,
R. v .•A. de volgende opgave van anarchistische
slachtoffers, die hun'leven Iieten ,

",
, ,

'Ter dood veroordee-ld en ter dood geb'racht �ij1i' .

sedert 1884 de volgeride anarchisten -:
..

'In 1885, 'in Duitschia�d; Reinsdorf, Kiic:P:l�;�
en Lieske. In 1884,' i� "Oostenrijk :' Kamir).�rer;
In 188Z, tel Chicago ': Spie;,' Parsons, E�ga en

Fischer - Ling pleegde zelfmoo�d in zijn cel<:'__'
In 1892, te Xeres, in Spanje : LomeJa, Lebryana,
Busiqui enZarazuela. In '�892, te Parijs, insge�
lijks Ravachol. In ,1893, te Barcelona: Pall�s.J�
1894, - in de. viyf eersie maanden aileen ,::Vq_illant7,;-_, .

Emile Henry te Parijs, en te '13arcelpna, den��1fs.;-
'

den dag en hetzelfde uur als Henry, zes andere:
anarchisten : Bernat, Sogas, Cerezuela, Ars� �a:
bat en Codina. Totaal drie-en-twintigoffers! Zender �

,

nog melding te maken van de tot tien;-twintig�en\
meer jaren kerl�er veroordeelden;:wier' geta] g_y-' ",
wis meer dan, driehotuie 1"C1 ·?edraagt.
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