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ABONNEME�TSPRIJS :

BINNENLAND ..• ; . 1.50 per jaar,
» '» 0.75 pet p maand.

BUITENLAND ... ' •.. �.50 per: jaar.
» »

��--����11)'-wit ck,' ,a}l.fJl¢ntieke verklarinq. in, .

.hezit, Jie�aan- door CASERIO SANTO voor

,
het hoi- van 'assisen te Lyon. "

,

De verklaring, in 't Italiaansch, zal door
een vriend _

vertaald . worden en in 't toe-.

komstig nummer. 2.0 « De Fakkel . in 't
.'

,_. Vhtamsch versehijnen.
'I t

� �

�

kameraad wet die den diefstal straft misdadig , of het recht van onzen arbeid. » 'En,' wanneer l�e:p.":aa:�'·,�i8'
.

op Iever; is niet geheiligd, maar dan is 't onwettelij k parasieten /vf:;tag_t: « "Toont:.
.

oris" de v�uctit.eq YxaJ{
iemand 'voor zelfrnoord te straffen. uwen arbeid en de vruchten, Hie gi} h�H; '6p�:'

"

,

,'De « geloevigen : rnogen
'

den « dief I) niet, slorpt op.den arbeid, van �nderen,i)1 ,aj_�tW'b9rden
straffen, die het noodige neemt om te kunnen zij.op demanierals Don Q1:liehotte,: �>�.iil!ebb�n
.leven, aangezien Jezus den armen dat recht heeft het -geerfd. }�, Alsof die �rfenis�eI1;. n�t.' everv,v,eet, '. }�,
gesehonken. diefstallen �aren doo-r vOQr�angers gepteegd,.

. � :'

,
��: 'v' '

..

Op zekeren dag trokjezus met zijne discipelen 'De eigendom had eel'�t cod's. basis" yoof)'Va.arde "� :,� '\',< "

langsheen met grian begroeide . velden ; zijne en sanktie, "het gebruik, 't is t� zegge�'<:_ de.n arbii ',' ::'
,.

� '�"�' :

leerlingen .hadden honget, trokken koornaren af Is dat nu, nog ,ZQ.o? '(

/ -

I
;/ n, '

'

,r'
'

" �< :',
'

en voedden er zich mede. Hebben de Rothschild's, de Vander BUt's, alae '

De pharizeers zegden tot' Jezus : '« Zie, uwe millioenen rijken boiirgecis-parasieten g�arbeia2 ,

Ii 8." � ] 1 f
.. discipelen mogen het graan van anderen niet Depersoonlijke' arbeid 18 ·fot!aafvr;ee,md_aap. den

11 len lJ�l�lan(, ",long':r nee t e� zijne
',' p', ,1\ \' o 0:>

•

" r' .

� 'f";'.,.- ,r.".· i;" 'I�' �', 1"1 "

< lc , hi' 1:p:�pm�¥<1i1"
.

��=,=�..,,;;J;;.4���;'/������'"I � ... 1..�,.. • . .r�\l"_. ",\:(,_\��:'�h._1710di'!'· .... ,. r . .:1,
>J, '.,V�" :100" �... � ••� � �'- ,Io\'� � ,�_ '!":"�;�...����������

en dieman beschuldigd wordt vdedsel gij, pharizeers, dan niet gelee-rd wat David deed I eenvoud:ig diefstal. ",�" - ,,�" ,I,' . _. __ /�'. ,_ � ',��.'.,
"', g�estolc!:n te hebben, dan meet deze vrij- ,in het huis van Jahveh tom' hi.} )zonger'had, hij en '. Welk verschilrs er, dan wel;"tus�eh,en aC}1.ka'pl·", ",,;'j 1',"
gesproken worden, diegenen, die met hem waren? David trad: in het t�list, die de werkman doet' we'rke'n' V(l'Oy' �en';sp6t::; "

"'

..
,

;-:,"

K\REL 'il, 1532,' huis GodSi at van d'offei'brooden, iets wat hem en l�on e� de kereL, di�' U c>p den pUib1ie��en'i�g ;
,

De 1:S.ero�U1de ':.6.10soof. Spinoza heeft gezegd ': 'die'met he�,waren verbocfen WqS, want den offe- . aanrandt, zeggende: Uw beurs-of uw leven} '.' ,

Ieder heeft'zoqveel recht'als"hij m<l.eht.'bezit; dat raars ;aHeen' w�s 9rit g�oor}.oofd. l) (Matt. ,XII, I?e.ka1?�taH?t"-is deIl;, die'f., .�,�1;1t liij' 1�,1tstteltu)li.t" ,11.'
is waar. Hel> al het' mogelijke recht,,\.zoodr� h<;!t v,ers 1'4') reeht OR :Q.et,levell, Z00 gij.'niekwilt�·w.�ci-ken vbF ,,-�\.

idndividu »)1 de maeht niet bezit het noodlge te Men mag dus u;it Kristus1, le�r ,beslui-t'en, :'�at "lg�ns re V(wrwaard�,),i,;.,,�i� h1J,'u'�0�le��, w.aa,rdo?,i', '

Iiemen,�' zal zijn reeht 'hem tot niets baten. Het hij, die honger lijdt, het reeht byzit op d� wet gij e!l d�. uwel1,worti,( uitgehO�lger� �ri;de:n-gr,?,ot�
,J,'eeht komt ons biet uit de� hooge, ,maar 'ttit 'ODS' inbr'euk t� 1Uaken., En �e "r'eeht�rs, niettegen- I: sten seh�t, :di{n. ,D1en loez:it" ·�p..�iQQft;)(l,aJJl,G:I])t1i��:;�,,:,
zelven., -y,rij seh�ppe:n het, nklit van �oodr�a wij ·o�s stC\-ande' den',gekn�isten Jezus, die ,in aHe' zalen het leven!,

.-
' '" /..� <

de noodige kra.eHt gevoe1en h,�t'te nemep. ,', q.er reehtbanlten. hangt, vero?rd,ee]en'de ongelpk- (

i<

<
," Doeh het' 'minst' betwistbaar· reeht is voorz'eker kige hongerlijders in naam van, der:t gezq.lfdeQ . ,

dat dp 't leven" want 't, wordt' niet' d
..
oor den,l goel. Wa't.logika!

\

t
wing, 'die 'fhen" ,eeht Fin�ae.-s-ie'c\Ze mag, h,�eten .. .:De

mensch uitgedacht, maa1� ligt in de natuut zelye Luther,. de hervormer, �egde: «,Nood, bre�kt �ede�1" nun.der
opg'esloterL Iemand 'ontbreek��'t'noodige vo�r'zich ijzer en kap ook weI eell't;eGM bteken. Wat bl!l£t�nl
z�lf" VOSf ,geheel z�jn huisgezin; d� ma,g�zij.:nen d'en p'ood 'onr�¢ht' i�, I' 'dat is in den no�d recht.

liggelJ.' stroqpend vpl, hij' neem-t w,at ,hij, nOD,dig, , Wie :bij een baE:ker, ee'n hrood, wegn�emt,. :to,naer
.

�eef,t. Heeft ,hij di:fstal �eple)Fg,d? N e�.� I;' " ' dat hij g�'prek" h�eft, d�e i� een �iif; '�,��� ;d,'oet hij
"N6gthans' vqlgen!S de wre� heeft, hlJ een st�af- ; hetuit hon'gei-, d�LI1.; is hij' geC1t� 'diif/ 'li/,ant'men :was' .. ""'," �.

'

.

baar feit begaa,l�; hij ,he�ft den eigel1l.dom (bour-
,

: verplz�ht hd hem te geven,. '» ',' I
1,' "sehaaf?�r r Men spu�t in,'),t' aange�icht :van� d�n:' ,

'

'geols sti�l) v:an anderen ge'riometi: '

'"
/.

"

,De' 'gel:_{}o'ti¥�e:r:de(I)" diefsHl:l �ti�t' :h9ri,g;er )v�li' :<h6.rt$e!lijd1!�-:w,annee�'�lU�n -h,e.rri·dietf\�\�;i:l:WCJ.,kerio.' ...
,
De door clez�n, m�:+ .,geJ?leEfg�,e dieft� is gewet- door He kerkelijk� ''Wet 'ftls wettelijk besSliouwd, ;: �at hij.,v:09r de wet �v�.n:veel treg'Q«, li'f:;.:eft al1:;, e¥�;

......

""""-I-".�.�"""_�

tigd door 'den h?nger; het is de begeerte nief, bn�.' die', �r ��'t Jitoef�neli yin e�'l1 recltt ifl \za�, pat, ' mnii0.mHli!; '�aal' fetteiij'� we�k <recht be���t�n'L��,' ,�.. ;':,? / , ,.

,;te .hezit\en,.<di�, ���, �:aar��e aaI;l��t�e,. �aa:r:�w�l "vb�rtspro�t uit ha,a.r" ,eer{comnf\lni�tiseh ·'s�el�el. ;. Q��e1d� pr�fet,al:i,ers? ''\ye�telijk mO,et de 'a±be��E;: :':": ..
�

het �even�behoud. Toch, worc1t, h'lJ ��l}UMlg er-. O_?Jr bij,?a al, dfwetgey�ng�J?, del' oud�ei�; '�� kIe��ti t:1).�seIren· ,a�� ,woeker
.

�epl'eegd:' ,'OP" �lJ�e" /:'� 'r·

k�nd, vero,?rdeeld d�or q.e ,manl1l.�n ��r we�, al� ,r�eglUn'en Van dIe van, Mano:t.;l .tot aa,I\ het knml-' �raeht�n <Df den ��J?,�erd?�<i" ,de bQ,er' m9�t."d�
,dIef: �

.. I .,' Fleel wetboek Ivan Kai-el \1, �tjaar.'I532 w�s men' v;oorwaarden �aJ1��a'rde��!;dIEl, hem ..prat r1i'i�e��el1l
Men z�gt dat de ��lfmoo�d is eene. da,ad tegen, het daaro�e'l\ eens. 11

" ,

';, .

'

� ,

"

of verhuizJ�l;l ',na(l,t ,Amerika ;'. ge �,€rk,m���, elie
, de, natuur'l aange�ien, in, het ihi,nst 6ntwikkelde Sil),t ]a'll' Chrysostome "zegt' �, i( Gij bernini'uwen" inQet.!kiez�,fl tl1sschell. het, nqnge..r.lo<;lJ.1:,' d'�,n��de
dier d� \noodzakelijkheid ·zich doet gevoelen te', evennaaste �iet < indie� gij'; hem" niet geeft 'het ,i zij1iler')kind�rs, zUn zoo,men zegt vTij en. gelijk 'aan

leven : oak de wet"straft d:e ze�fm06r�.
I ,

,'.
� <:"nobcli,ge om te l�v�'n. 'I)' ,"

" : '�.', "." _';.; '�6t� ��e.kei'aar, dirfl.ei�ena,�r e� den: �a?Ha�is(
"

Wl.' stflan dus, voor d!t dl'1emna : oftewel het
� "

De tegep.woorclige boutgeoisi�..wi1 dat n�et be-,'
" J?e di�fstC}l. gepleegd ,door de ''!'lltgez,oge�ea

'recht ,op leven 11J.odgeheihgd zijii. en in dat' geval grlJPe�; zij z�gt: « al �at wi) beznf�h is de vrucht tegenov�r\,d€ .'�ijken.,J' wordi: onvetbiq,d�lijk ,,�e-
moet men toestaan; dat m�n I zic4 het, noodig.e ,

' .'
.

! straft;. de {ijken, . hongelrer:( de uitgez.ogenen uit}
,

aanscllaffe 01.11 het te behoudeI1', derhalVel is de (I) GegrOllde. stere� 'zooveel zij wi]le:n op onzen, arb_eid, inoo't€1e11.
, ,

\
,,'

I'



Terwijl alom (ie, schbkk�� gevo�lCl woiden der:
naderende ,revolufie, 'tefwijl) overal de g�e,s,t van',
verzet'zich openbaart o:qder vhschill;ntl�v.orfl.le'n,
terwijl van den eenen kant-de bezitters zich

'

samentrekken, en al hUIlne macht, allen rn,vlo,ed
gebruiken, om die zucht 'naar verzet en opstand
te onderdrukken. /'

En van 'den anderen kant de arbeiders in ver

schillende ricp,tingen e, denkwijze, zich gereed
maken tot, den o:nvermijdelijhe, 'strijd, 'zien wij
reeds, de -verdeeldheid ·hu.i�e in de rangen der
arbeiders, omdat sommigen, die het monopool
der werkersbeweging willen alleen bezitten, niet
dulden, ,dat er zich in den schoot dier beweging
.nieuwe gedachten vormen, die aanhangers vin
den:
Is het niet een droevig verschijnsel te zien, drat,

in dien strijd, die op verLe, na niet is uitgestreden,
er reeds dwingelanden bestaan, die zich niet OJ;Jt
zien die nieuwe gedachten testremmen, -al hunne
krachten iinspannen, 't zij door verdachtmaking,
of laffe spotternij, de aanhangers der nieuwe ge
dachten, onmogelijk te maken.
Is het dan te verwonderen dat er zich overal in

de partijen ontevredenheid openbaart, die zich op.
alle wijze lucht geeft, ",'"

Hiermede bedoel ik deri toestand der revolu
tionairen tegenover de internationale, (!?) 'alleen
zaligmakende parlementaire arbeidersbeweging.
Waar moet dat heen ? Eenmaal zijn nu die par

tijen te eng en te doctrinair .geworden, om �1ien
,��;..,...);j�'i'euWtm�tl�ngaB�� "', '

�'
'

• �
� ".

"

zakelijker wijze moet het tot eene formeele sche�-' Ieert he� li::eh[len" bestudee;tJru�l),e,schri
Elken �iiendoni vertegenwoordigt eenen dief-' �ing kornen, in de algerneene 'beweging. e

'

ge zult :

niet) a�J;'zelen, me� �n's .derii�;(los� bi; �'d�
stal begaan ten nadeele van de kollektiviteit, wat De parleme,ntairen, willen zij hunne prestige hoornen te vatten. '�, ,: ",' ,

: I ", '"" �'t, It. 1

Proudhon in korte maar zoo juiste woorden heeft niet verliezen, achten zich verplicht, op alle mo- Vermijdt' de, halfslachtigheid � van' Idepl{wijze.,�, ""

samengevat : (( Eigendom is diefstal. » Daaren- gelijke en onmogelijke wijze, afbreuk te doen .aan teeken van kaJ;;akterlodsherd:;',' bedenkt .en 'weef:�'� /'�
.

�"." .'

• I
( '._ ) '\I.' \,1;, .'

" ., \ ," � '(boven is hij bij 't ontstaan zelf ncoit anders ge- -elk buiten. hen staand princiep, terwijl vanhnnnen dat eenc.beginsel waarvoor reeds' zcovele hunne- 'into t;,'"
weest; '� was de prooi voortkornend van geplun- . kant" de revolutionairen, geinsJ?ir1eerd, 'aang6. �rijhe'idt huh be�ta�,l\ erhuin);:v,:en"[:g�pfferd_he�:, '.-i ::: ,�;
'derde naburen. Dan inog eigenden de ster'ksten moedigd door de feit�n, dde �ich dagelijks voor- .�e'n','lg�t q,i,t'.begi'nse}':rl.oet le.w: zal :ftriomfee!e��';,, zich, . reeds het meest van den buit toe en de doen, zich gerroodzaakt zien hun. gedachteng!an&" wa,n:t� �de�,anaronie '9;H�€p'�h:ri :t;ll+ 'z'11· deilJll,plen�ch"

.'zwal<ken leden o'nder den gepleegden diefstal, die' nog meerte vel-breeden, 'en zich meet. en-nicer a.f. totaatomtvpogdeI'l: ,1 " ,�J'j,I:" 'l. ' ,.' 't', ,:

eigendom werd. te scheide� van het eenzelvig' �t�lsel der staats- ,1 , Dan zullEm "aLle .fi;lEl�'];s'�hea;l ;q,\s bl1(j'�der� ieYe�,:,Zoo ook js 't gelegen'met den eigendomsvotm sodalisten. d,'001fdrongen yan da1 v,erpe�en' :nunp,bi�eifs g<1va1,
'

van heden, 'Voortgesproten uit, de revolutie van Waartoe zal, d�e ,qfs�hei��,pg leide�? �'�l ,'het, dat I·d�h �e�sch ,tpt,; 2iulk�, iwotsd1e .da���, aaIi�·:
"

'.:'.789. De pas ontlokeh bourgeoisie had de macht wezen om e€4ne meuwe partI). te V'ormen, 'dIe"wel v'U1.1rt, en aIle 'Yetten en'Q!qje�hg.ndl1(;l.\r,ersio.yerbo--
'in handen eIJ. onteigende 114et gezc'eld de "goederen" �rs waar,1 op, betere' e� bre,edere grondsiagen z�}l d,ig Inaa!tt.·, r .'

'

,'!,' .; ;, ',,'
,

v • "

• "

·det" Idoosters, ab�ijen, yah 't' geesteIijk en, 'der, , gevey>.tigd,zijn, I m�'ar ;die nieHemin I

in, d�, �el,fde,', ' l'n "eeli) ,wdo�·diwij wi1��L¥':1i)l;()O;¢:� vrij'h�i¢·e1} a1.,.1,,�' ')', �. ,Y
aristocratie (adeldom). De bOllrgeois zijl) dus I:, }outen z�l he'11�alleri, van' he,t oogenblik, ,gat �e" igeheelti'.��lv,aar,t ,¥Q'mded�i�''e;n��e�l dat alleeh 'k'aJ!l','� .·:�:ki·�.
;;lechts gekol11Em, vvanneer 'ze schr�e�lwen tegeh even 'als de' vo�rgaart,d� partijen, h�ar ,toev'r�Ql;£ en zei1 k6m�rl d�or den tt<iarnf d�!la1Umj'hi� 1,' ,t f'r ',' �" �-"" .,',

di�fst21; hunn,e eigendo'mmen zijn de zuivere tot (( ce�ltr�lisatie ))\arer b;:weging 'zal �eJ.�ert? ,

"'\ I{i��lcl�s� gij ;�"dje�het �E)1;meent:: �ri 1-l.W kd��, �" ll'\f!,.;
opbrengst van door hen of hunpe voorgangers �aat �1Un, dat toch inziel1, dat de,partij, o�der ,kan ;q.i�t t.vYjj'�elachtig·zij.J;l. I: ; ,,' " "P, ,. ,

gedane dieften. ,welkeri vorm ze zich ook vesti,ge, al,tijd partij blijft
'<:

't.
{)

'-CoNs-r;A;;Ncr� ;, �"': " ,-,'
.;::':;J��_.L,J,OOhlIlg ex armen ,zijn, .l'll'epschen di,e'langs de,.. die '�teedsr.har..e . a-rtijbelimg:eil' ,b0v.;.eit). �€t alge- ' .!

;<

straat sterven 'van honger, zoolang, ook 'za! de, m,een belang,-der fnenscb:��id tal stellen� ,
'

I

zoogezegde diefs�al.besta.an; hij,; die. honger Iijdt, 06k kanYeene partij :o�et besta:aT,l:, z0nB.ede'iCIers .,'"
" ,\, '

,heeft recht op voedsel, zijn nelnen is,gewettig"cl en '9f chefs," el�'\ de :ondier�iridihg "hedH �:9� 'g®l�€�d�,' ,;, Wapne%i- n;:en,' ''?:y'erdenk;t w�� 1to�tqa\r�n� tijti�.!L'
de' maatschappij; die'dieri \/�oD;gelukldg� st'rll:ft, ont- I' dat d� ,"ll1zi�hten' )dief ,ieiMT� nie,t; �ltijCl:,,�ediJk"

.

\Vat' ,s�}r�t}en geJ?s, w�lke �)e:!TI.eUioog� berg
steelt hem 't recht 'op,bestaan, daar"zij heu{beldt waren, er tdikwijls poi�tieke' of 1'),ersoonlijk� 'b.,�- Ieugens e,n <k'aHevracht:r:_.b�(h'og e:t aan de parIX1: 'l

. "'tnoodige aan te schaffen.
,

: lang��, een groote rQI sp�e1di1en, die;ze ten :ail<? ,,' rneptalre vq�k$b�clr:ieg'er�J 'sedert e.�n, eeuw van,

,

Een post-scriptum van een brief, dien wij deze koste willen ver"w\ezer�Jlijken. /,' , '.� ,

l

hi'er' zijl:)' �esteed 'er(;dat dat @!'il�s slec�ts gedi�nd
week va? een kam.eraad nit A,merika ontvingen, is Ook is het e.en feit, d�t, van het, oogehb,li'k J:TIen ��1eeft �m :pJorgen, af te, br.�k�I), wat..�1,�teren was,

de kreei die' ten :einde aan aIle broode100zert zal aal1 ie,mand meer l{eI:l.pis: of ta;lel1f.toekentj iClie/' gestemdz dan r,noet me,n, 'Ye1nl:g .;on.tyvlkJel� ,ofwel.

ntsn�ppen;, hij schrijft;· ",
",'

;
"

'/, per,Sb�):asvei"h��rl�jking' v,�,;''Waapdh�l.d, 19.��rrt" .!,en ,a"'f:'�lsdo� ��f ar,chi.'st�c'�t zijfl. �m>zi�l� 11'iet t� �\:,et-,�
,

(f Sinds verle.�m J:aar/ �e1?tefN,ber' �e{j,' ik, ,at zeS w�en a�n z�k�r� i�aivicfll:ep, hrr'besef, ,�eef�)mu�nei' o,n- ,t'l1���11!', 9:t:a�( ';, g�?abfu:�' en':,?�le,ts. It\ ��ame,:'�'gewerkt ,en' er Z1j1t hM'Y du�zel1de1iJ d'/Je sznds ve1,ledmJartr rI.llsbaarh,e1,d; w:a.t e�I;l veil)ammenaen, mdruk ll1t-,
' d091 afg_e-raardlgden and�rs �? dan kwals.zalvemIJ,

Jzt1li vie1' u;,el?en ge11JerM hebbe1L Het' zal rJ1,e nt'et ve1'wo,'ll- oefent� ,op de wein,i,g of ni€it doo�ziende !,yo}.g�Hn: we�kl�ed,:�n bed�o,r
ii_eren al� ik deze'J.z w�:nte; de geva1lgenis in ga VOO1' S�ele'll, gen. 'Ziehier een ?taaltje van 'W8t sedert



�riev'.en
Ret schurftig kapi.talislt\� .heeft. weer gezege

vierd. 'Over de slachtofferji.dle gevallen zijn door
hun wanbeheer,. ekomm�t�m r "ziGh 'niet,. ,de-- • 1 ,I

arbeider is weer- ten 'Onaer' g;ebrae}\t" en dat· is' al
wat zij verlangen. Gedwee�'.zult gij u laten uitzui
gen, slaaf zijn in de volle b�teekenis van 't woord,
of anders worden 'politie. en militairen op je los

gezonden, om namens he kapitaal de arbeiders
op gevdelige w:ijze -te leeren wat hunne plicht is.
De werkstaking der Amerikaansche Railway

Onion. is geeindigd. Een root deel der stakers is

teruggenomen door. de 'Qeereh, maao de meest
bekenden konden 'ni�t meer terugkomen, men
weigerde om de scabs �e ontslaan, Honderden

spoorwegarbeiders zijn heden, tengevolge der

werkstaking, werkeloos.
In Pullman's slavenkelonie is ook weer den

arbeid hervat. '5 Morgens kwart voor zeven biaast
de wissel weer zijn eehtonig geluid en kondigt de
slaven aan, dat het uur van werken daar is.
De zwarte rook, stijgt weer statig ten hemel uit

de groote schoorsteenen, alles is "daar binnen in
de fabriek weer bij het oude; aIleen is er een

diepe haat in de harten der arbeiders tegen hun-
nen rneester Pullman. _,' � _ .... , _ III.;,"'�"""'���

uiten de fabriek is het echter treurig gesteld,
'

Een I

groot gedeel�e der arbeiders blijft halstarrig I

weigeren om onder de oude kondities.het werk te'

hervatten, en Pullman 1�1n 't niet veel sche1en, hij
kan het werk met het tegenwoordige personee]
best a:(:

" ,

Zestien honderd families zijn in Pullman's
�a'veBkol.onie. van alies verstoken ; de armoede
'''YeJ:d zoo groot, �at. men verleden week eeIl 1:)rie�
aan dep: 19oevemeu�. Altgeldt heeft ges.ch'il:"�ven, \

om .
riaar Pullman te kornen, daar I

men vreesde
voor hcngersnood. 'De goeverneur is gekomen en

, >1 '

heeft zic� overtuigd van de bittere armoede die
daar heerscht. Maar wat te doen met zestien hon
derd families? Pullman zel,i weigert de ge;Jngste

. ,

deeregeeririgvan «le ,roi.bourgeois» (,�)
Louis Philippe, flansten de burgervertegenwoor-,
digera seoe« C1t de�tig d���zeu(i hondeni wee en negpztig

,

wetten en koninklijke akten aan ,een dus zoo wat

twee di£izC11d ses m zevC1llig per jaar.
�":�...;����,ffi'U��.;;;'��_�e I ,scI;ienen '�waa:l

d,uizelld dl/ie h�_izde?'d zc� en. tq,/hti/f dekreeten in den I

OI1ziteu'Y dus, gemiddeld t"l£'e� duizella v�erh01tde1'd
ZC1J,m ew,zeve1ztig p�r jaar. ,v,

I
'

/ H et tweede keizerrijk beviel van vij!m veqtig
, duizend vi.Jf honaerd negeJz en tachlig wetten en slaats \

verordeuingen dus twee :duizend vijf honderd drii C1t
dfr'ti� tandentrekkerijeri jaarlijks gepleegd.

.

�i�del'ijk" heeftlde derde republiek (h'e: doe me

nietlachen) 't is re zeggen van 4- September :r8'70
tot 2,I December; 1892' aelit en viyfNg d1>tizc�lll.'acM
lzollderd vier till 'l!ij/t£g 'Y'etten..1�n dekreeten afgektm.-

.

digd in haar officieel orgaan dus twec" duizC1Zd ses;
""

.

..,..

honderd ,vi:!! m zeventig per jaar, ,hier uiet, in begre
,

'pen de schandalig<: laatst gestemde wet teg�n de
{

an�rc,histeQ,. waatbi� de, bourgeois en andere:�!
'volksbedrieger?, dOOl\hu� geble1.;en ol?macht;1 h€ltl

. :toppunt hebben berei,kt del? p�u lefuentaire �lle�-,.'
$cburftiigs1te liederlijkh�id. .: I. .

"

'IIJ
'

.'

W�>TlI'leler 'me;;'?1u nagaat'dat het Franl��-ijk aI
]een j-S," die, zulke'1wlossa e11 Jbl!e� ,�an B�bel or
tparlerpen�air gebied ,heeft, . opgerakeld,'

(, sl��hts '

sedert een eeuw.., '

'.
,_' "

\ ,�
,

v'Vaoneer )rlen· wee�: dat al de gouv,ernemente�l,,"
,.. ap. 'alles�)in of:'mee� zoog'eze�d ,bepd'laaf�e:lq�-,' .

den <d�r, b�kende'Avere1�. "altij8 w,e1ttm e:n dekree'te;n L:

�he.:cbb�ng�fl1a�kt':en afg;ebrpken; ,"
I.,

" "i.!
.

Als men dan de holldink,ende kwakzalvers.'t<.l.af·

nagaat der b�'l1l�,eois en de nie� min �06i� te v6i,-' zich neen:;etten,
. brengen, beloHen der bedendaagsche socialistische en"werltt:!oosheidr. ,,r

. \

parlementaire' politielie Imoeiers. Ho.nderd duizenden dollars zijri er extra uitge-
.

i
:Als men denkt d�t a1 die mm,i()el1�n en I�rilliar-'1 'gev1en dO()l- de :inaatscliappijep vO<;>:F rn,ilihe en

den wetten van 0�e'r honderde e�u�en gern.q.a�t,. politiel iThonderd' d'uizende,n dc;llf+J:s Fieeft de re-!

21jo, zeg-gen tl� \\\'etterpna�ers, ten v.oorileele va,'f he!
'

" volk; .

V '

naar C11icag'O te"zenqel1 en ie Claar te'r,o'en blij,!�n"
",

aUes 'ten gefkv� VAn het 'impitalisI!I1e, .. maar nu

zestien honderd ge2tinnen' i,n den, grootsten PI�od.'
,

I



.; -,�'"
I

De kotten waarin. zij \zitten zijn �itgez6ch"
. onder de kleinsten, oriderde vqclitigsten en onder .'

.de donke�sten.·' .,

De. ·ong�ll1kki"g.on kunrren ,het stelhg/geen vijf
jaar volhouden en worden dus letterlijk doodge
marteld.'

.
.

,

' .

Het bloed der marte1�ren is het"z'$lad der ke,rk"
.

denk, daa�aa�j bnl.l1.-g�b,is schur�en (,,'
.

,! I •

onze beschaving; waar

V00r men zoo oevr-eesd is dat ze+ten onder zal

ga�m, Is het te verwondereri dat men hie, zoo'n
groo Ieger dieven en. 'moo�denaar.s heeft l W..at

bHjft er voor den arbeider anders,over.', '

.

Eergistereh avond werd even buiten Chicago
een trein aangehouden, de conductor hield zijne
handen ornhoogals teeken dat �ij zich overgaf, DUVrSC.F{LAN.P.·:.._: Voorj' d�' rechtbank ?) te
maar een geheime poE tieman die in dezelfde Essen werd den mijnwe:f¥:�r Lodz ver�ordeeld tot .

wagon. zat wilde zijn revolver grijpen, maar voor' 14 dagen gevang�nisstraf wegens beleediging van"
. hij zijn hand aru: zijn .zak kon 1;>,rengen,. had e�,n

.

een ambtenaar, Lodz trok een revolver en schoot
.�9;gel hem reeds gedood.'� a alles .berooft, te _

heb
,;,bep, ,

06k die doode
-

politieman verlieten ze de

treirr, o.R hunne vlucht �erd een boer 'yan: zijn
-wagen af g,egoeid" en de ',rdbber� zetten hunne

. vlucht voort met de paarden. Onmiddelijk werd

naar alle kanten geseind en in rninder dan geen'
tijd waren politie en de boeren uit den orntrek op

,

. daeht naar de twee man. Men heeft ze gevangen, ,

"

maar het kosten yier politie beambtenhef leven.
Dat zijn de uitv loeisels'van .onze. kapit�listisGhe

samenleving. Wee hen �:fie' zich daar teg�h verset, ,

. 1 "

. '\ 'r
\

I.:

Chicago, 26 Augustus I894
�

L. W:VA.N KOERT'

� uitvluchten, en idaarna' op zich .zelve,
� ,"

werd gewond, , \:. ;.
� - s

oJ .'11"

SCHOTLAND. .: Daar wordt de, '«strike»
,I -'.

(werkstaking) der 7o.0'b?5 mijnwerkers met energie
voortgezet. AI duurt de strijd reeds twee en een,
hai v� maand, al doen zich honger; en' ellende .

scherp gevoelen, men wijkt g�t,ln stap.
, Bleve:n :g�welddadi�e vpo�y�llen�,l�ng lH�, b,if, ,

, Glasgow kwam pet verleden week tot een Opts e�
tusschen de werkstakers en de orde-bewaarders.
Aan beide zijden vielen gewonden. � .

� '\, .c,
I

x

(I) Een arbeider die lli�.r I doller 'e� 10 cent pet, dag \PEN'EZl,JIj:LA. --; Op de president van, Vene-
verdiend i� in -de zelfdo' conclitie als een arbeider in zuela, een: Spaansche: bezitting in Zuid-Amerika,
;B'elgie'die 2 �/�.fra,ni�da�::s.'VeNiend,

'

,.

Generaal <;:respo', is ,eeIt. aanslag ,gep.f�egd. De
'.

aanslag, V.1�t een dynamietbom; -is ,l11i'sl;U%t:' D.e�

bom' 'weigerd,e te '9ntp�0�en.· \ ,.'
,

v -

AgnesWabnitz
.

'

'Fr�nl�'fijk '.. < ..

Engeland '.
I,

.�

rederlapd. '.
Sakseh. ','

W1!l'�emb.urg .

Beieren.
I :', •

Pntisen.· .'
Ruslancl '.'

�\ I', f

,penfJmarlHm ....
'

ftalie,' , ��( (:

Belgie ".-
.

Oostenrijk . '. '.

�V'

,
,

'

"
'

ZwitsC\rJand


