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"

�f VR'IJDAGMARkT, 3, GENT . -l� Wat h�lpt de� arbeider de enkele politleke�i-
� De aarde is ALLEN menschen gemeenzaam�' - :. ill:

. \ .;� vsijlreid, als hij daarbij honger lijdt, als zijntoe- ��
7� en brengt daarom ook hare vruchten 'voort.voor � A,l30NNE,ME ,�S1i"RIJS :

,
,_

I ',: 1�,st:ttnd l1iet verbetert, als hij steeds de mensch�:-
.:'�het gemeenschappelijk gebruik van AL,LEN. ��

.

BINNENLA:ND ... ': 1.50 per jaar. �� blijft,:.di� doo� chin kapitallst wordt uitgezogen, �1.
� �

.

0.75 per 6 maand.. �� als hIJ zich zijn leven lang plagen en afbeulen (
�� THOMAS VAN AQUINO. ��

» » 7� moet, om ten slotte in ellende onder te gaan? �h
1 (SUj\'IMA THEOLOGLE) �

BUITENLAND. ';', 2.50 per jaar. .;� ,"
.

"

"
BEBEL (1872)., �_�"*���V,,*,,"W��,,,*,,�,�j�' }). »

,
1.25 per 6 maand. >',,*��*,,����"\!W'''?/'�V,,*,,''7'r'W,,*,,'\,'r��.

, Artikels moeten voor Woensd::).g avond ingestuurd worden,

Vrij Oomxnusristieclx

J ,

l'

De Kortste -W-eg'
Om hier een voorbeeld te geven, qat er zonder nevenwegen noch .verwatering te

C

in het parlement nie( te doen is, dienen duchten..'

Dat is meestal het onderwerp del' discussie we het verval del' kleine burgerij aan te' wu dar nu zeggen, .dat we de menschen
. tusschen een parlementair eli een revolu-' halen, die .nochtans ook kiezer zijrr'en �$�dert moeten aanzetten onbezonnen in opstnnd te
tionair. _

� 'lang, Heeft het die me[schen ontbrokerr aan komen? .

' . ,

Ret is toch betreurenswaardig welke argu- candidaten, -die hen g mde;n bergen b�loof- Geenszins, want we zouden dan eeno even

menten er dan door de parlementairen ge- den en nog met geei mnisie afkwamen? groote dwaasheid verrichten als : de parle
bezizd worden om hunne meening te staven, EJIl zoo zien we de kl.ine burgerij al kie- mentairen, die de bewezinz op -de lange baan
wato,ons aantoont hoe

we,inig,oeg:rip
som- zende en herkiezende

j,l,',iep�r
en . dieper -tot

I schu�ven: Nochtaus z�n o."vij dagelijks de

mige menschen van den wezenlijken toe�tand verval, komen,., to� dat� ze geheel en al d�or verbittering onder .�le' arbeHl�rs tegen hunne
hebben. het groot kapitalisme lzal verzwolgen zijn, verdrukkers sterker worden. Daarvan moeten
Er wordt meestal, zelfs altijd gezocht in om dan in het leger der pI'oleta�H�rs terecht

'

wij, revolutiqnairen,' gebruik maken om dien
de toekomst, hoe het er dan zal .uitzien in te komen.

/' vasten opstandsgeest onder de verdrukte
den te verwachten heilstaat del' 'sociaal- Misschien waren er ook onder .de tl.fge- massa te doen doordringen, om haar alzoo

1'\ ln' A, fi'Y). i measchen 'Ill 0' el. ,lYiO'ilpn,. '!' 'ei�p. �l rg'p,rij lp. hpt, w
_. w"s-re L"'b6-5mtl':'t" .'-����,_;;.,,:;;::.:...;.....;.;...;,.

beter middel dan den parlementairen "'weg meenden om haren toestand door betere DE"SOCIALE' REVOLUTIE. "
'

om er ·toe te geraken, ."omdat ze., zeggen wettep te. ''.�r'anderen,.. maar die 'stuit�en 'af ,
Daar' we l':Qkening houden' ,�all, (i.e inter:n1t�f

zij, door eene betel' geregelde wetgeving op den onwll de� andete afgevaardlg\den, ,tion'ale gebeurtenissen,
'

ziel1 \lI;�e' daa,rin l1e.t
tot eene trapsgewijze verbetering willen die voor de gt?ote meerderheid. in het pat- bewijs dat de slag' liliet 'in 'het parlement,
komen om zoodoende het yolk meer welstand lement een unddel zagen om ztch er boven, wl,gele'verd worden, �ochweI op de str'{;l.at;
en ·ook meer nijheid_ te bezorgen. op te'werken � en 'aan' vette postjes te ge- ook. moeten we daarom zorO'en dat eenied�r
Daarin speelt ook de acht-urenbeweg'ing raken. En \vie zegt ODS nu' !iat het in de. 'gereed zij,' opdat de social� I' rBvolutie '11iet

eene groote rol, die natuurlijk van het par:- kiesperiod,en en na de kiezingen ,.niet even- uitloopt ten voordeele: v'an �nke'len, maar
lementarisme niet k,an gescheiden worden, zoo zal gaan �et de afgevaardlgden der van de menschheid, ill het a;Jgemeei1., ,.'

omdat door de meerdere � vr:ije 'men den arbeiders, die da�' no� min invloed ,d�n .

'Wi-j ?elo\�e� (len arblA,\<ders il1lets ; ,
We l�,o'e

mensch zich ook meer aan zijne ontwikke- apdere afgevaitrdIgden, �n het parlement zul-
'

,pen he'n: toe: I d�nkt na, overweeg,t de to'e-' ,

ling zal kunnen wijden om zoodoende zijne len hebben.. " 'standen 'zonder vooroorcleelen en overtuiot
totale vrijmaking, zoowel on stoifelijk als Zij zullen zich tot allerlei toegevingen en u �jie d'en waren ""reg; .b0w�ndelel1, de pa�'
geestelijk gebied, te, bewerken (volgens d� verlJon?en rnoeten lee?en, o�' �r t?ch, een lementairen mot hunne laprniddelen of de,
parlementairen). Dat ailes klinkt zeer mooi, armzahg wetsontwerpJe door te' krlJgen en revblutionaireI1',' die zonder bmweo'cl1 recht
mw,ar de' kwestie is of e1"

-

weI langs dien alzoo ,eene· ellendige hervonpingspartij- 'wof::- 'op het 40e1 afgaan?" '.
0

\

,',

weg tot de volledige vrijheid van het _prole- den, misscbien' weI �net een �eker 'g�tal
.

Zo'o ,zuBen :W�' eene d'egelljke orgttQisaMe'
tariaat zal te komen' zijn, omdat wij daarin kiesve�, ?at toch maar looden solqa��n zijn,' vor111en', die, geen'e, �chij�macht. zaI:, zijh
verschillende en niet gemakkelijk te over- waarUlt aJle geestkracht verdwenep IS, door-

.

maar een.emachtwaarmede valt afte rekeneI1.
winnen hinderpalen tegenkomen, onder' dien ze hunne hoop op htihne�afgevaardig- b! bouo'eoisie, ,de 'spotlach 'van" heden
andere dut de macht der kapitalisten Jniet den in het .parlem�nt,,_?evestigd b,ebben, �n zal dan w�l v�randeren ire �en /g:rijns1-aeJi
zit in het parlement, maar weI in de econo- alzoo de klIppen met 'Zlen ,'ya�rop bet SclHp vfln schrik, warineer 'die, volksleeuw 'zijh
mische positie waarin ze verkeeren. del' arbeidersbeweging, eens of :rporgen zal I machtige ,klauwen' za('l�ggen lOP u\v rot f3n
Dat dienden de parlementairen in de eerste, vergaan. 've�molI!}d ,gebou�v.

j

.,., ',"
• ,,'E. V.' ,

tplaats te weten, wilden ze zich als de Ja, het zal weI zoo gaa'n: de arbeiders
f',

' I

ionniers' del' volksontvoogding doen door- zullen even als, de klejne burgerij .. (l'�erste , " ,:-,-'�- "'I" I ,
,

aan. jaren in volle hoop naar de stembus ;trek- ,," EM, IEl H E,N RV en' z,liJ·,ne'�'oed�'�',":"
'

�gs den anderEm kant vreezen wij, ken, op verbetering wachten en.�.: : .

�Iutionairen, het verderf of de verbur- blijven wachten, totdat ze, pet wachten

:lijking del' afg�vaardigden, want men moede, d,e parlementairen 'naar, den, blil�sem
it het 'reed.s zoo dikwijIs gezien, d'at zullen zenden om zich tegen wetten en

hen,. wanneer ze �in een ander midden wetgevers te keeren en de \V�r� ,iniddelen'
et gewone verkeeren, er ook alras gaan gebruiken. om zich totaal 'VTij te makell.
zam:erhand hunne denkbeelden naar *

*
*

En daar.uit weten de regeeringen Daarom zijn wij voar' den'revolutionairen
e trekken. J weg, omdat we daarin den kortsten zien,

Erniel Hem.-y;, cli� 1;Ileer als :waarsohijnlijk 'OP,
het schavot zal sterven, is een jong mensch
van 22, jaar en volstrekt" d'eerste <;Ie: beste
revolutio�air n�et, dien �l�n denkt. I", ,',

,
, Dit .a:rtij_{eltje. io� tot titel;, Ininnen .' drag-en.;:
"hoe, 1n'.e1l ,41l'ar��ist wordt".

'

,
'

"

,Z00ll van eenen ter-dood-veroon;1eelden
oud-Coinmun�rd, die aan de "",reede slachting,

,

J '

'.



'9, "\'"
, ,'t,' ,

, jagen' van",k1eine' her�Ofrriing'en' en' te tracht,�n
eene werkelijke revolutiQnai,re beweging tot stand '

'te brengen, die'den (lag zal verhaasten waarop- het
in bceien geklonken yolk; bevrijd van alle niets-i.:
waardige parasieten, als breeders en zusters zullen
leven.

'

r
'

f3ro,o� en vrijheid ?OU de leuze moeten zijn
waaronder alle arbeiders denwereld als' e�n, mail' •

optrekken, geestdriftig en, vol moed. b60d aan

het kapitalisme ! Weg met elke regeering'I 'DFlar�
heen willen' wij, anarchisten, en daartoe rrioet het
komen.

"
,

d1!lizende� w�r��, duizenden en nogmaals'.dlilii,zen-,
den monden brocdeloos. De vrouw verdringt den
man bij den arbeid, het kindde moeder.

'

Ret hongerspook, verschijnt alseene vreeselijke
gedaante in duizende ongelukkige hujsgezinnen. ,

Vreeselijk vootuitzicht, bangs ged?-cnte, welke
thans menig arbeider, inenig huisvader en huis
moeder aangrijpt en als het �vare ,krankzinnig
maakt van schrik.

'

,

was" gaarne

gezien van zijne
\

professoren en bezat een

zachtaafdig karakter.
I
.Bij ,zijn laatste examen

omjn:de' polytechnische school te treden; mislukte
hij:' Dat was de 'schuld van e�n dondersteen

van professor, w'ie,�. een der leerlingen , een En wat' dient er gedaan te 'worden om dien toe-
,

'Prop papier �n 't aangezicht gesrpeten had ell w�ar- I
stand te veranderen?

van; ten onrechte, Erniel Henry beschuldigd AUe lapmiddelen, zooals achturenwerk, mini-
, mum van 'dae-loo,n, maximum van werkuren, enz.

'

werd. ,_,

enz., zijn niet in staat de steeds toenemende wer-

Die valsche beschuldiging deed hem «buizen ». keloosheid te keer te gaan.
Dezegebeurtenis vulde het hartvan den jongeling Was het nu dat' er-ein alle bedrijven b. v. een

-

'

met diepen'haa,t vcor a'1 w.at de oude leermeesters wettelijken
' arbeidsdage minimum van dagio.on,

aanging ,
en maximum van uren werd vastgesteld, wat zou

Een ander door zijne moeder verteld feit het baten ? Men zou op korten tijd de levensmid
delen in prijs zien verhoogen, zoodat het weer

vuurde dien haat aan.
op hetzelfde zou neerkornen. Zoo zien wij dat het

De familie Henry verkeerde in diepe armoede loon in Noord-Amerika gemiddeld 2 dollars
e.n $choon' zijne fta'�te, eene markiezin, oneindig (10 fr.) per dag bedraagt. Kunrien die werklieden

rijk was, kregen zi) van dien kant niet de nu meer aankoopen 'dan bij ons, waar het loon

minste . hulp ! Daaren,boven, werden zij door zooveel lager is '? N ee"n ! want alles' is daar in
,

h evenredigheid zooveel duurder als het loon hoo-
geheel hunne familie verstooten ,en verac t,

ger is. Raadpleegt de statistieken, en overal zult
o,mda1 zij behoeftig wa'ren.' I'

gij hetzelfde verschUn�el hebben.
boor iedereen verlaten, Qespot, kwam, de Slechts �n weg i� open, dit is; Afschaffil1g van

familie', t�t totq,al verval en, de boeze!TI vol }1:ivaat bez£.t en gezag, de bron van' aIle kwaad, om
wrevel heIden de k'inderen naar t anarchismus plaats te maken voor eene vrije communisflische ge-

o;er.
"

meellscnaj. AIle andere iniddelen om eene duur-
Op het 002"enblik dat elkeen, die', het '�iJ'.'fie .I",

,

zame verbeteriog·i in onzen toestand te brengen '-' .

Nergens e-een stelln, vindende noch \litkomstJ '-'

'1 b' 'b h t
,I
t t "1 d

:'''',
'

'-' lijdensc�1ipbreul{.Ve1enzoekenditnogoftrachten WI 1J reItgen om \ e ver'rap e en 111 e,L,en y
om aan' het bitter lijden te weerstaan, zocht ten minste 1angs vreedzamen of geleidelijken w�g 1evende v,olk v�ij te >mal{en, qal).' de woedcnde
hij, te v.erke�£s', een zekeren troost in 1 het tot daar te geraken. Maar wij roepEm dezen toe; vervolging' 'alier bezjtters �blootge�te.id is,

,

:theeft \
spi1;'itismus. ,

Arbeiders, werpt dit gedacht van u, laatdie zoete hij, die zich • offert, geducl1te hi�a�rpa'ren'\te'"
Dewijl" de hong�r met opengesperde mui� doch bedrieglijke hoop varen. Maken 'wij ons ge-, overwinnen:, een st2:1el1 mo�d ,'en- iJ'?:ere vQlha:r�"me'enzaam met het <Dnyermijdelijke, de,sociale· ,

het huisgezin was ingetreden, ruoest' hij, die l'
'

, ding �iJ'n hi'e�,to,e noodig.. Aards,cne he�rscherc::",revo uhc. ., , �'?

ni�ts �ad [gedaan dan' pen en papier l1anteeren, Laat t0ch de 'nees voor dezelve' ons geene val- kerkelijke geestverstompei� 'il1Cft al hliinn�n itijd ,"

het ruws e
- werle aanvatten om eeniO' geld te sche hoop iJ;!_boezemeri omtrent d�.m?gel�·khei.9:. eA, haa,!, , ra,nden hen aan _,en ,tracM�n zQG'Vcel

'I
.• '_._..:::�����

ve�dienen, ,1:e 'weten -: aardew�rke1'. 'Zelfs op zekeren eerier vredefIe.vende op10ssing der hedendaagsche mogelijk het onwetend en verblind volk QP t.e

,dag was hij op' het punt on,der e,ene instorting, 'l11aatschappelijke wanorde. Maar, zegt men, het hitse�, om lien nis"t�tOQS' \' J,1l1et a,H"e,
I, �n,', id��,'le;;,volk is nog niet genoeg o.t;ltwikkeJd om eene om- ,

"

vaR aatde
. het leven te verliezen, waarvan wenteling tot stand 'te brengen ; doc.b/wanneer hoe 'veracht�lijk pol{, , te,. best:rijden., ,'b�ncht I �Yde' lieftaHige boug�oisbladell nu berichten, dati, het p. v. de omwenteling van 1'93 'bewerkte, yvas denker, de, t!igenwoordige maats�happij :Tf�6,llt' , ,

het weI spijtig w'as, dat Henry toen lh.iet gedood het dan misschie,n meer ontwikkEfld dan nu? Is' te ve:rnietigen, ,vJaarr� het \:v�rderfelijlc�,te'�"lk-;� 1 f,' , t

werd. 'I., ' het dan langs om ;meer verstompt en verslaafd g�- heersch- enhe?�uch�, leuge�,o�'[�<;:ht en �er:51incl� ,!"
,

''LliJ' had del). moed tegell de tee-enwoordie-e worden? Zoo ja, dan beho�ven wij 0ns te, sp?e� .

d···· ld
' .

"

.,J.. '-' '-' den .het tot de omwenteling vo_or te bereiden,' elgerrjWCkan, ZOOI lep zIJn��ngeworte .

iederen zwoeger uithol1gerende maatsrchappij willen wij niet dat het'nageslacht in ee:]). staat var:- Het is ,een zeer· gew'icI1tige, .. doch m0eilij�e',
op te staan en, 't 'js dan, dat men,zijne 'moeder, verslaving. zink1, waaraan; het ,eeuwen'l?-ng zal, . taal{; Onda.qkbaar eN zw.aar. if? :hun stnjd; 'ap:ai>
"d�t ed�( Iiguur, leer-de kennen, ,'die, i� h�a+ ,geketend hggen. . , "" \,

.

.

'

�ij st�'�ds' 6�dngd zii� _ v9;n, ,'z�l:\-k�e', «1iJi�:!'i�i�'011dool'gronde1ijl�e\ smart 'de 'nerlieid b�hield del', Echter is het.zoo Ihiet. De\ontwikkeHngga�tt dl.teh)�)'·�I), clie'jvre¢'zen" ,twijfelen', wanl;tto.p&i,n'
ROlldnsbhe heldi:nnen.' �'teeds vooruit en thans is reeds een gecleelte des', �n wien ziJ·J voortdui-erid iets .van h�.nne o'Ve.r-�. yolks zoo ve'rre e-evol'derd, dat de sodale l'evohitfe
Wanneer d'arme l110eder,' haar zOQu ',ging een noodzakelijk feit is, wil de iY0prtbrenger niet tuigi�g' lpoeten ''ini;>rente.n. >-

..

'.
: "

bezoeken in de g�vaDgeI1is z�gde haar Henry: door zijne geestelijke en stoffelijke voortbrengst Medestrijders! Gij die strijci.t voor de vrij�eid ,

Zeg niets; wat ik gedaa1t heb, h'eb 1:k zvilllt1t· doen.' zelve verdnmgen en d<Jodg�dnikt worde. ryan allen ,die daael'ljkS"uwe rust eIl'�eiligheiCl," ,'., I

. In hef h�ish'ouden '1?ern.i�den allen· elkaJtder " 41s arbe�ders �ebben wij. h.ef:rec;ht om onzel be- voor het.�elzijn' \�an het volk,! in d� wa�gsch�ai," l�, �',
,

h
,.. .J b' I 11 hoe£ten te hev,redlgen, en dlt!l� iangs den weg der I ',> ,.

"
,
"', '\:"

,

" "

p,om et even, �n W:,fln�leei: VIi] �e n�veIil. a�e" olitiel{ niet 0.plosl?aar� BQvendiei}" als wij al de
" s�e�t, ,���at cl� obg�:Q..na;;H; de�� 'S�qcf.)_toffe:r:7 ,cle�, be- )

door de kinder�Jj)l!' qan de moeder Ige�chr�yen, ,�evaveJil, ,die aam ,�e poHtiek :,�rbondeb:',��j1i!, her-" Zl.tte'l!lCle ,�I:;t£S�'J' dbe,,\)p,.��)�J.;]P' v9,q:a£gep�fl.R ,e,�, '

,biggelden' ons, willens', q� �iet,' de tranen over denken, koinen W:1j tOlt'den mtslag, dait· ��J het'1Oe- otis tot Y-0qroeeld. strekUen. .� I"· ,'"

de' wangenr' "

') derf'is der 'werke.rsh>ew.�gi.ng. dver,igeI?-'�' 'be�ijztm \ 'Hyt w�ren �a])neh 1 met een groo� levensa0�1
Hoe�eel slachtoffers, zal de rotte'maatscnappij , ,on\breken ons m�t, wU1.-;zouclen,' �.r �en boekdeel

'voor'
'

oog'e�� die al hunne' kracl;rten wijdtl'en aan

.J
I

, mede kunnen' vullen..,i'j.t:�Jk� parhJ, dIe, mede doet j�" i'
, '... ' •

•
,

nat) eische:m, eer het slavenjuk der
,actnrpotitiek, om lang£'" dienr 'weg yel'beter1ng te .��n ,edel� za9�' ZiJ waren de ,mpe,d�.€fe I.ver�e-flarden zal g�scheurd zij�!

'

bekomen, .zij qlag, haar zoo re'V'olutionair m@gel�iK ':�i,gers ,van ,.de verdrukten tegen�ve1i pe, verclr�k
nosmen, is gepoodzaakt fl,f te da,len �ot eene k,lem-, k�l':S;' 1illln le�en :w:as, een leven Vlan edel stnwen.

b��ger1ijk;e \'i;h:eryor�ingspartij: �n,':' !oor �09veeL, en: �nafg€�ro��nr a:r:b,e�� voor het no<?gsten"id�a::tl
�,�J op ,de, 400gte .PIJD;jq,er. Du.���elil�, �n:IJ�a1}pcher '-del" menschheid. ,.Zij httdden eeni olilw;artbl'ba-

, Ma:txistische fraches derWerkhe4,eFfparb), durv n, "

.- '.
•

", " I' ,,'. \" .;:" ,,'

..

t' t '," e'rkl�ar:e)n'" .::1,,,,t p::ij' 1lI1'�tg/m'eer of�ook ten· wrl, yreemel'r aan ,aIle zWir-khetcl. en moede-
, " W1J S ou weg v T ,'�';", "".." ,

'., ,'.
'

:,

'Vootal in den, laatsten tijd i's het getal �erke- niets minder zijn, dus zeJ;"o OJ? ecqnolil,lis�h .gebied hosneld. ' ,

looz,en enorm gestegen. "Ret kapitaHsrne. in zijne voor d'onterfde klasse�. Ook de BeIgis'Ch'e WeFk-' , '�H:et venyachte. geluk yopr' p.et :menschdom,
opslokkende inhaligl;leid en bijgestaan door den liedenpartij gaat di'en' w�g op en. kan illet tneer ( dat zjch VOOl' J]! fan den'horizon toont, v,er:lichtte
verwoedenden Gonc-urrentiegeest, werpt dagelij'ks tegi:mgehouden wordeh ?J> de heping, ��e haar i� l1�n",duist�ien wTeg met, trbo�t en blijmloedigheid .. ,

m�er ert meer personen ip., de klasse deL' nietsbe- den afgro;nd st�ot·1 B�::':fjZ�n. daarvan z�Jn de. ver-, ':VQlgt.hunne schreden, ,�'Il!ledestrijde1s! Laten,
zitters. De kapitale:t;l, kgmen hoe lange,t 4�e meer bondetl, die roel). ov�dd tracht tot sta,;nd te br�n- '

f ' ,

,en sneller in de handen v,an. enkelen, "terwijl de gen, t�n k(!)sf�. van het'pfinciep, omrtda4 maar ge- wir 'Qok al�eg,. t�r ,beFeiking ,yafl, ,het groot,e e;m_

9'Vergr90te massa'bij gebrek1aan aUes 'by,iw,i:j�t.' ;",kdzente ;wdrdlen/' ,I",' , =:v, \>-c:;
,

,
'

, ed�l'e 'doe! C!.anw�denl' ,< H0e', va'Sterel1l! Maarder
Iedere nieuwe u�tviJ?ding op Ret, gebied ,van' paaroin, ,weg 'me1t'�He 'politie'k; Cli�',den. vaJ der' d�, .ove�tuigi·ng' '��; da£'Q�.ze begjngelen.op wa'ar-

machien� en stoomwez,en, elke verbetering' en ver- w'er.k·erskiass� na zich �leept. Hef is du� de plicht' '
r "

fijning van het mekaiJ,isme maakt hpnderden len v�n eIken arbeid�r idch te {)Othouden" in het, na-

,'Arbeiders, onderdrukten, vernederden en, ver�
trapten,., doet uwe oogen open lVerwerpt de krui '
melen van 'de tafels der rijken, en werkt om 't be..

.zit op bestaan.
'

'

"

Maar .vergeet nietj' da� zoolang de �.}�nellend�"\. ,::' ,�!
banden der .reg�ering op ons drukken, dit onrno- \.'

,

gelijk is: 1\,lleen is dit te -verhopen in een an.archis:"._ .

tisch-communistische maatschappij,: waar het tot
het verledene zal 'behooren te buigen voor dwin-'
gelanden en heerschzuchtigen.

'

Dan zullen wij de schoone leuze tot werkelijk-
heid hebben :

'
,

'
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VrijhEdd, Geluk enWelvaartvoor al��nJ,,:., \,
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'en gegrond "zijn,
de meed ons bezielen, om onder alle ornstan

·'digliechm onze pririciepen te verdedigen ; in. ens

streven moeten. wij ens door geene teleurstel-
liFlgen nog hinderpalen laten afschrikken of

ontmoedigen.
.

Het anaichisrne eischt van ZIJne belijders
'getrouwh'eid, oprechtheid en nauwkeurige
vervulling van . hetgeen -zij als anarchisten op

\. zich nemen- door het aankl�\ren dier beginselen;'
en zij verplichten zich stipt die leering' na te

komen., U it ens geheel leven en uit al onze

handel'ingen moet men Icunrien ' bemerken, . dat

wij een gloeienden haat, dragen tegenover de

be.z-itters. Ons eenig streven is de anarchistische

b(c'�i,n'selen �ooclra mogelijk in praktijk te fbrengen.
. Laat ieder het zijne bijbrengen om licht te

.verspreiden onder allen, ook onder hen, die Of

-door' haat ons belasteren,' Of door onwetendheid
(. -"

,
\ " ..

'

.�enelgd zijn ,Ions teo verachten en verdacht . te

maken. Blijven wij getrouw aan die beginselen,
-die de onbeperkte' vrijheid tot grondslag hebben

en dell, s1aaf van heden tofonafhankel:ijk indi"iclu
I z�l maken.·

,

Medestrijders :,,-00li waarheia,' recht �n vliijheid,
laat. in aIle' 9.pzic,hten UV''' gedra€? zijn gelijk het
lieden betaamt� die geroepen zijn' om h�t mensch

�dom.) te verloss�!l ,van zijn,.·slavenjuk, verzekerd.
"Qat �� overwinning aan ons is; waarvan dan het
volk eemhaal de vruc�lten zal genieten.

H,ierVOdf. te ,arbeide,n," t� l'ijelen, zeUs .te ster

vep, ,mClg ons niet afschrikken, het zfll de ver-

10ssiI;lg van het menschdom verhaasten. De

..::slachtoffers del' bourgeoisie zij,n aanmoedigende
,en opwekkende vobrbeelden voqr iederen mede-

s�rijder ! ALFONZO.,

te maken, z'n arfne bro�der� c; de slaaf ))

van z'n ketenen te yerlossen, wanneef" eI.ien.

werkman, door wanhoop gedreven, z'n hand
slaat aan het verschrikkelijk. waper{ der weder-'

"

vergelding, wat dood eo. v;erd�rf zal verspreiden
in de gelederen van hen die in hun blindheid
en verwaandheid

: den vooi ui tgang der gedach
ten wilten rernmen 'met aUe mogeVjke onrecht

vaardige middelen van- martetirig en geweld,
dan komi die denkbeeldig voldanebourgeoisie,
welke te vuur en te z.waard tegen- den. .stroom wil

oproeien, dan kornen diezelfde baatzuchtigen, '

diezelfde genieters, ter ' wille van hun god, het

gouden kalf', hem de middelen aanwijzen, hoe'.
en op welke marrier de beste born te maken,
om hen in hunrie eigene veste te komen bestoken.

.Aan de vruchten kent men den
_

boom ;. en

de dwazen, ze zullen niet ei-ndigen oris door'
hunne eigene stornrniteitefi alle verdorven en

stinkende uitwassen aan te toonen van hunne

'door en door rotte maatschappij.
'

, M'n .. beste karneraden, ge/ zult mij beschuldi
'gen van overdrijving bi]' het lezen van .het

voorafgaande. - Om u echter te overtuigen van

m'n bewering, voIgt hier eene gedeelteiijke .

vertaling van het Iioofdartikel van Le Petit'

JMl1'nal Beige van den I5 Februari j. 1., wat ik
,u, zander, verder commentaar, als, voIgt onder

de oogen brengen wiI. Let nu weI op, het is

Le Petit Jour1lal Bel«e die aan het woord is.
(( De ontploffer door omdraaiing·. bestaat

in een fleschke, en ,in het stopsel daarvan
zitten twee'glazen buisjes. Dit fieschke wordt
VOGr 2/3 Ii1:�t water gevuld. Wanneer het�elve,
in, zijnen gewonen toestand wordt neergezet,
staan de buisjes naar:, boven en blijft het
water op den bodem v�n het £leschke. Wan

neer echter her- Reschke wordt omgedraaid,
10.opt het water natuurlijk door het, eene

buiske; terwiji het andere de noodige lucht

aanbl;engt, om �:le doorloop van het , water te

verzekeren. Aan het ondereinde van het

'buiske, .,waarin het' water loopt,

Le I!et,ii J�$tr1t�l B.elg; eindigt Zij�l arti�el ��t te
zeggen·:" l;' '. t �� ,',' ." , . ;.

.

-« Gelukkiglijk is de samenstelling van dit
toestel 'zeer nauwkeurjg ,

'. Het bevat -een

;waterw�egkundig vraag�tuk; ,:vat· zelfs..
door

once teekening niet \�wrdt' 0pg,�10st en 'dat 4e'
anarohisten niet te wet-en' zurlen komen. ))

", \
•• ,

J

Dat het .laatste, slechts eefl
.

doekske voor het
bloeden is.. zullen onze ver�tandige Iezers wel
snappen.
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MORAAL : 'Die een put graa£t ,'vpor een ander,
valt er zelf in, of: een, goede .verstaander heeft
maar een half woord n,oodig."

' .'
.

Jro'fesseurs in 'het bUmmen', maken
)

.

e rmf.Ve e
\
eves 19 ; ,aaron er In,

Izich een lading ,van fz,tlminate .de mercure,

waar boven op een stukj� sodium. M�n wete
dat de sodium ontbrandt zoodra dezelve in

aanra.king komt met water, ,waard�or het

,:verktuig, bepaald onschadelijk in den ge:::
. �onen stand, door omdraaiing ontploft .

.
!) �i�ts is eepvoudiger en het gelIeele toe-'

st.€! compleet l\os,t, ,niet meer clan een frank
vijftig., I., '.

)) H�t is voJqoende om in d.rt buiske "een
of meer stukjes 'filtreer- of vloeipapier te ste

.hn. Op d�e manier kan nten het doord,ringen
,.-...... ._'" vah een druppel water!, op

vijf minuten') orotrent 'b,eIie-:
kenen. Zes stopsels, ·op vijf \

millimeters, afstand \van el-'
kandel; geplaatst" iulle� het

.

, Eerl d�,zer dagen, toen ik"eene 'muur voorbij, )

.ging; las ik daarop i;o. bon,t,e kleluen g�schillderd,
·de rekla'rne Van eene maatschappij tot exploitatie
van annoncen, 'onder de z,inspre-q,k: « D,e strijd,

'

·om het bestaau)).
"

Ja; zoo is het, 't'is het h:enmerk der l1Ufdige
,:samenlevi'ng"; yoor dien .strij'd geldt de spreuk
·der jezl\ieten: « 'het do'el heilitft de,midde,len )).

.Reklaam .ov'eral, reklaa.m in alles en voor alles,
'om ;\ al ,het mogeIijke en onmogelijke' aan den
:man 1:e brengen.

.

Zoo' lis 't' ook l�let de pers, 'de zpogenaa:rnde
.koningil1, (?) der a<}r,de. :rv,:Ien, fianst eelfl blad'
.aane'en en met het noodige geschetter wordep,
·de �xemflaren aaf,l den man gebracht. �oov;eel
per rege voor den armen 'bto'odscl?rijver, �i:as'
hoer; vaozeel VOGI" den v.erliongerderl drukker,
,en de 'rest van de

J

kluiten worden . verd�-eld
.

,door de ,heeren I�edfal�tefir en Direl�tejU.r, \, 'p+,.
.gemakl$:elijk stielti� eri pog nlet geheel ui'tgeplJ t;
mits de g'ewenscht� tekJ£l!am. lets 'niel1w's" iets
vreeseiijks moet uitgevonden w,ordeh en, 'Dij'god,

I

.ze zetten et boven zoo iets -van een bom en "de

verkoop)5 ger,ed.'. .

. f �,

• J .J

Leest! lee�t ! . Le Petit Jour:1za.l Be,tge! Boer:�R"
burgeis ,e1;1' buitenlui, wij leeren � ,q:e,'eenige,
de echte' en de beste bom maken;'onfeHbaar !
La Bom�e a Rmvers�ment. Is 't zOe? of is 't zoo

niet. W'anneer' de arme werkman of proletari�r,
.

, ,die a onge.1uk '�eeft �et 'FlOg een paar 'gf(�milien "

denkvermogen geboreri 'te worden, zich, van

,
alle zijden beloen;l 21iende, laan,' q,ezep k�mt den
hOl1 �er die hem aang�ijnst, I aan geneh, kant
�i;1d,�·.t'drukki�g en slavernij" gefolt�rd.· do@r

...onrecht, vervolgd als een wild beest ,als hij i�
,

woor� of schrift 21'n deIlkwijz� aurft te uiten,
'IlWat of ,z�n g�dacht is om de men�chheid ge-

, den. En teg'en. h.et einde kan
mepdle.ontp1'coffing llog.,';oor

.

komen.\t door net werkt):li'g"
, om te dra'aieR. .

'

'\
'

)),D� ���e�staaI1'd� t�ek'eriing
'geert', 'e¢n" duld�lljk.e d90r'sl1�e h

van ·l1eM'oeste!: I
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der aristoksatie rondom .zich vereenigen ;.

vreugdefeesten, die honingzoete, diepe en reine
feesten der harten kent hij niet.. .

.

Te vergeefs zal hi] de hoofdst�den e� bad�l�':l-t
�

sen afreizen; te vergeefs zal hij de dienstwillige
.menigte, die hem met bedelende blikken naderen,
zICh zien verdringen- in zijn voorkamer ; te ver-

.

geefs zal hij bet' 'doelwit der v��eering en. t.oe
juiching zijn ; te vergeefs zal hij de aanleiding
tot een

.

vreugderoes vermeerderen; te vergeefs
zal hij zich ook .blindelings werp�q in �e arm�n
van de meest afwisselende en duurste uitspattm
gen ; hi] zal zon.der ophouden het gewicht zijner
innerlijkeonrust en van zijn angst na zich slepen

.
en hij zal zeer snel een gevoel van matheid onder-

I ...

vinden.
.

'

)..' .

. En .ik wi1�iet spreken ove� het verheven hart,
I niet van die verbittering, die aanvallen van verzet
en afschuw, gevoelens die edelmoedige zielen en

verheven geesten ondervinden, alszij in aanraking
.komen met de laagheden, de schurkerijen, de plat
'heden, de valschheden, de in 't oog loopende
ongelijkh�den,deontzetteri.deongerec��igheden,.de
scharrdalige handelingen, de schandelijke lastenn-

, gen., de tallooze g�'9�heden? 4� moreele de�oi.�l�- .'
.

satie, de verstomping der hersenen, .de.'ont�ardmg
der natuur welke afschuwelijkheden alle het uit-

.

einde van onze eeuw kenrnerken. .

Die' rechtschaperi gewetens, die' ver' vooruit
ziende vernuften zijn veel talrijker, ,dan men wel

gelooft en zij worden gevQnden in .alle klassen
der maatschappij. ..' .

Ik wil oak, met sti:lzwljgen voorbijgaan dien
smartelijken druk, in 't leven. geroepen door ont

beririgen, waaraan een Ieugenachtige moraalis te
dariken die steunt op'minachting voor de natuur- .

'lijke zi�nelijkheid,. op l<;>f vcor �e beperkin� van.

behoeften en berekeningen van ekonomischen
aaJ;d�

,

. Wa�tleer er in deze �oysHjn.van onmetelijken
ornvang, die wij ge<;leeltelijk d09�'ging�n" wanneer
er in deze woestijn eene oase is, i:p: wier .scliaduw

-Thet/l-i1en�chenkind-zijn van dors.t Ibrana:e;Vi gene-
melte kan koel�n en laven, zijn van honger door
�oelde ingewanden kan sterken , zijn door aIle

arrgsten gemartelde hersenen I-an gerust stellen ,

zijn door loopen gezwoUeu voeten kan laten rus

ten, en troost en welgevallen kan vinden, komt
het ons dan 'niet vom-, dat deze oase de liefdemoet

zijri ?
.

'

I •

\iVanneer·'�e.n ,de'n .arb�id 6nderwerpt;· wan'n�e1t
nien :net' pri:vaatei-gerldofl1 \ laat 'geI<;1en, wanneer
lTleD! onder v.ri1e burg�rs standsonderscheid maakt,
wan:ueer men :de gedachten aan band�u l�gt en de

k\,mst in kn�chtsC.l:iap brengt, wanneer men weten- .

schap en rij,kdom v-erh�ft to.�.eigendom. de.� bevoor
.rechten dan is dat reeds blJua ongeloG£lIJk. maar
het is �ok bijna onbegrijpelijk, dat men in naam

Niemand ontkornf daaraan. Sinds eeuwen hou
den zich geschiedenis, dichtkunst, tooneel: en

.

roman er mede bezig om ens een deel �an de wild
bewogen qntwikkeling der.heldendaden en dwa

ling-en der liefde te schetsen. De harten worden
diep bewogen en de oogen bevochtigd met tranen

,

.

bij het verhaal dezer drama's die geweven zijn uit
geweld, gewete1'lswr6eging i wraak, .

verwensching
, en rnisdaad.

'

Ziet, daar zijn twee jongelieden, die de

RevolutioQai,r-e'sprokkeliQgen
Arbeider; - Ik venlang werk, Mijnheer.
W'erhgeuer _ (kapitalist). _:_ 11<: karl het u niet,

geven voor dat de goederen, die' gij het vorige
jaar hebt gemaakt, verkceht zijn. Gij zijt ,niet·
a:lleen de voortbi'enger, maar�o6k den v�!'bruiker'�
De goederen die gij 't vorige ·jaa,r geI1!-aa,kt ,hebt,
Inqet,gij verbr�i'ken, yoor :lk. U opnieu_w ���r aan
't werk kan zetten om meer te maken. Er lS pver-, .' / \ \

IpToduktle. . I
I

• ,

,

. -A�Ibeider. -, Ik wil 'gaarne de goeder,en' ve1ibrui -.-'
ken, als gij 'f mij toestaat. �Ik ben ha\\e1005 hon- '.

getig en .mijn h}l[s is bouwvallig: Die overpro-
.


