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BERTCHT
Alle fur den Fci.kkel bestimmten Briefe, Gelder

,'tll1d Tauschblatter sind zu adressieren :

Los « Cambios ») deben ser dirigitosa nuestra

nueva direccion bajo siguiente, :

Our « Changes » will please to take note of our

'new adress :

Nos « Echanges » sont pries de prendre note

.du changement de notre adresse :

of administraties, welke ons Iblad
ontvangen , verzoekea wij hun ruilnumrner aan

-cns nieuw adres te zenden :

RED. « DE FAKKEL»

Slijpstr-aat, 40
GENT (BELGIE)
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. \�ij nemen 'uit den Intransigeant onderstaand
.artikel van H'enri Rochefort over, waarin hij met
.zijne scherpe pen het voorzitterschap der Fran

-sche republiek en de burgerregeering in al hare

:lll,lsdaden sedert 1870 afranselt :'
'

lndien ik' koning "W�re!,
Men k�mt mij bekend te maken dat ik op het

1wngres' van Versailles vijf stemmen voor het

'voorzitterscqap der Frarische republi�k bekomen

Iheb. Ik zweer hi�F, dat ik in deze manifestatie

'voor niets tusschen ben en dat «( mijne vrienden )),

,evenals deze van M. Casimir Perier, aileen en

:zonder mij' te rC),adplegen niijne \ kandida�uHr
vooruitgezet hebben.
Men 'Weet het overige'Os, dat M. Perier altijd

aHe'voorzitterschap van de hand gewezen heeft :

,dit der Kamer, dit van het Kabinet, en eindelijk
,dit der Republiek; maar dC),t door eeh ongelooflijk
,noodlot « zij'ne vrienden ) hem altijd hebben doen

benoemEm, in weerwil van aHe zijne protestatien.
Ehwel! ik ook: vij± stemmen aanvaard 'ik;

Imaar ik verzeker het op de varkenssnuit vall],

JoseJ ,11 Reinach, dat ik ze niet afgesmeekt heb� en

noch1,tnS - men zal mii n1ijne flauwhartigheid
verge 811,- spijt het mij, dat zij niet :voldoende
\\'arel, J om voor m1J de clemen van het Elyseum
,te opellen.
Het ware eerst en vooral'voor mij eene zachte

1

voldoening geweest, die oude kruipdieren vanhet hetg€en al een s�hoone stuiver van, .. Anzin uit

hooger gerechtshof te zien komen en, terzelfder rnaakt, zou ik mij door tnijne knechten der beide r.

tijd qat zij rnij tabakbureelen voor hunne minna-
\

Kamers eene jaarlijksche dotatie van vijftien mil- r
ressen vroegen(ook al kruipdi:eren), mij te hooren lioen, doen stemmen.

'

'
. I "

uitleggen, dat, alhoewel zij mij tot de straf van AIle maanden, na er over beraadslaagt t� heb
vaderrnoorder veroordeelden, zij niet opgehouden ben met Etienne der « Coupons cornmerciaux »,
hadden het meeste .belang in mij te.stellen, en ruste ik eene koloniale expeditie uit.vdie het bud
ddt, indien zij mij verplichtten naar :Londen te 'getvan viermilliard op zes milliard .zou brengeri.; '

vertrekken, het was omdat zij onrechtstreeks ver- Ik zou ook een groot jaarlijksch banket inrich-
nomen hadden dat de lucht van Parijs mij in 't ·ten, ,waar6p enkelijk de afgevaardigden zcuden ",

geheel niet geleek.
' \ '

uitgenoodigd.iwordsn , die hunne stem ,verstha_: �

Ook zou ik mij groot geno,egen geschept hebben che.rd 'hebben in de
\
Panama-zaak, en' d�t il�1zou" " '_

in Trarieux te schuifelen, evenals men dat met pehtelen met den.J;1dam van ( banker der cheq-ye-_ -_t,�<����,

een water ond d.oet en te r<;:>epen: « BIer, TO-" mannen. p Ilc ZQU het persoonlijk vooizitten e11 fu�"-
lain! )) gelijk de grootvader van Casimir' r'iep :' midden, eener eerbiedige stilte bracht' ilfeen heii�,
« Bier, d'Argout! » dronk aan de afpersing 'en de omkooperij, ,

Nochtans, na die kleine voldoeningen, gegeven Gedurende mijn zevenjarig presidentschap zoif
aan mijnen gewettigden haat, zou ik al mijn best ik de lasten doen verviervoudigen en degenen
gedaan hebben om '�an de'n wensch, van het land mijner onderdanen, die in de onrnogelijkheid
bevre)diging te geven, namelijk de afsc,haffing van zouden zijn er aan te voldoen," zou ikInschepen -

die belachelijke bedienmg , die men den naam om als slavenverkccht te worden op de markten
van voorzitterschap der Republiek geeft,

'

van Nieuw-Caledonie of van onze,-Afrikaansche
, I'

Het is daarom - ten einde het volk zijn genoe-' .bezittingen. '. ,

gen te doen krijgen van deze instelling, die al zoo
,

Ikzou een prijs ivan schoonheid jn�tel1en, die,
kostelijk als walgelijk is - dat ik het mij tot plicht, ik aad R,einach toek�nde.

. ,
.

zou rekenen, mij geheel en al hatelijk te maken Ik zou dq'Or op�nbar,e (jil; ;verpli�htende in-

aan mijne onderdanen (di� is het ware woord, schrijving een standbe�ld dQefi opricht�n, voor
"

want sedert 1870 hebben wij toch maar van « grand-p�pa Challamel-Lac�ur )), Il!letz�j'n rech�
koningdom veranderd.) terlijk rattaffel op het voetstuk gebeiteld. '

Ik zou mij dus,doen. opmerken door eene re'eks Ik zo� bevelen,' dat, evell1aIs he't lijl{ van Lo.de-
,

misdaden en ongerechtigheden, ,die den �aagste wijk XViII, ook da't\an Nuger' l!ru, ongeblus�hte '

zouden ontmoedigd 11ebben. Ik zou, lDijvoorbeeld;- kalk zou worden opgelQst �n zijr:{ �o�rdenaar
beginnen met Constans opperveldoverste V�H het b'enoemde ik tot grootmeester van he�-Legioen�an,
Fra:nsche Fijk te benoemen., om hern. te beloonen Eer" in verva,nging van generaa� Eevrier,/:die tOCfl
VDor de eerlijke \na:nier waarop hij iIi den Cam� de onbeschoftheird geI:ad he�ft zijne,'kancl(idatuur:'
bodge net spel der zes en dertig beesten heeft tegem)Ver de mijne te stellen.

"

doe'n werken., , Eindelijk, na g�nsch d� nati'e door mrJ'ne
\

Wann�er eene eerlijke vrouw.in de 'straat zou a{persi�gen, wHleke'J.lr, mij�eed" h-u..icheiatij en
worden aangehouden en \naa1' een

'.

politieburee1 �reedheid tot
-

dpstand geleitl te hebben, zou ik

gesleept door een agent def 'zedenpoiiti'e, dan zou het v(])lgende korte manifest doen bpstel1en en,

ik haar, ,ainbtswege in het offtcieele' hoerenboek uitpla1{ken:
doen inschrijvEln en ,terzerlfder tijcl benoemde ikl

I

, « Fr.ansch Volk!
, / I'

dien a,gent polifieprefekt van eerste K�asse.' ,

«( Ik �leb van mijne inac;nt gebruik-ge.h1!aakt 0111

Niet enkelijk zou ik Saper, den ,\lgerieschen u inw�ndig te 'onderdrultken, uitwendig te ont

'meier, onlangs vQor,' valschheid ilJ' 'geschriften, eeren, te verarmen, III uit te buited en uit te hon
afpersin.g ,(cl'lantage) en onwettig� c\p�ILliting ver-' \ get�1k. Indien gij mt n9g niet genezen',zijt van de

oordee1!d, .

iIi .vrijhelc1 d�en steUen, J.D,aar ikl zou I presidenten en het presidentschap, dan is het dat
hem de portefeuille van koopi1and, I aai1'bieden, gij stommer zijt dan ik dacht. Het bevalfmij niet
Iten ware hij die van nnantie.m zou \ t Iikip.zen.' langer ;mIke ,ezel� te' 'besturen" ik geef dus mijn

I In plaats van twaalf honderd c1uizend frank, ontslag.))
I \

,
.,.'.



HENRI ROCHEFORT.

Help! ens mede in, den strijd!

rustigen .slaap ontw ken, eischeh huri
vragen ,v�edsel e� kleeding, waaraa;;_ zij en. hunne
kinderen gebrek hebben em, waarvan de magazij
nen tot barstens toe gevuld ozijn.
Ret is niet zonder schrik, dat de bezi tters de

arbeiders zien opstaan ; zij kennen de geschiede-
nis te goed, 'pm niet te weten dat zij in zulke
oogenblikken veel gevaar loepen niet alleen U it het rijk des" Hangershunne voorrechten, waaraan zij �moveel houden,
maar ook hun leven, ':waaraap. zij nog rneer ge-

(Ontleentl aan Die A narchisten, van J.
'

H. MACKAY.)-
hecht zijn, te verliezen.

' -

Op den hoek eener straat stond een troepje
De kreet om wraak; die de verdrukten over de menschen. Zij spraken zeer levendig met elkaar .. \

lippen rolt, 'wordt door ieder gehoord. ,
Enkelen waren zeer heftig en bewogen. AlsAuban

Ret begint de arbeiders te vervelen dat er zoo- en J'rupp naderbij kwamen , "trad, eene vrouw
veel menschen voor hunpe voeten naar het graf of> hen af. .Zij weende zeer. Men liet hen'- b�reid.;:
worden gesleept, en welke gestorven zijn van den willig door, tot zij kwamen aan een enge �ufle/ ,

honger; zij begrijpen dat dit morgen ook met halfdonkere �teeg. Ook 'daar stond- een �roepj�"
hun het _geval kan zijn. Genoeg is het hun, dat mannen en vrouwen, waartusschen kinderen zich
moeders hare kinderen worgen, omdat zij voor drongen en bewogen. Twee politieagenten gingen.
hare lievelingen geen eten hebben.

"

in regelmatigen pas op en neer, zoover de ruimte
Lang genoeg hebt gij, bourgeoisie, het lichaam het toeliet.

'

\onzer vro'Uwe� en d�chters gek�cht voor eene
'

Auban wilde o�Il).keeren, toen zijn oog het schijn-' I,

bete broods, om daarmede hare kleirren van den sel eener lantaarn 'volgd�, die op den'grond stond

oogenblikkelijken hongerdood te redden .... Ge- en een droevig licht wierp op een bos stroo,op
noeg onzer vrienden en kennissen hebt gij van 'welke een menschelijke gestalte lag. Niemand
onze zijde weggerukt en lafhartig vermoordt. ... hinderde hem als hij naderbij trad. De ornstanders.
Lang g�noeg. brast en zwelgt gij ten, koste van drongen naar hem toe; .de politieagenten liepen
ons zweet en bloed! onverschillig heen en weer. Men hieid Auban.I I. ,

Thans is het uur aangebroken, dat wij u reken- 'voor een geneesheer �
schap komen vragen over uwe misdaden. Zulke '\ Wat'Iiij zagwas �et lijk vaI7- een vijf-en-twinfig-
gruwelen en de klasse, die ze bedrijft, moeten van jarig man. Ret lag.op den rug, de armen haif uit-
de wereld verdwijnen! I \ gestrekt en aan beide zijden neergevallen, de ge-,',
Ziedaar de wraak- en strijdkreten der te lang opende oogen naar boven gericht. Het Iichaam,

verdrukte en uitgernergelde proletariersklasse. van den doode was slechts bedekt met een lange,.
.

Past op! .gij millibnairs. Gij reist de wereld zwarte jas,. di�, op de borst vaneen gescheurd, het�

rond, overaI'de grootste wereld en ten toon s naakte vleesch omsloot.�Uit de oude versleten
den,de en als liet war� ,ons, 'arme

.

,aronimels zwa e Broek -kwame -

e naaK e me't:--B aUw1ge.,
tartende' do?r de verkwistingen die gij doe�. ,

'strepen v,aI,l, winterkqu .en me\ vu�l bed�kte voete:q..
Past op! zeggen wij u; want duizenden kloeke, te voorschijn. r Een afgedfagen, q_.an I den rand ge

gezonde' maFlnen loopen in de straten Irona, zoe- scheurde cylinderhoed was teizijde gerold. 'Del
kende naar arbeid, die zij echter niet vinden ongekamde rossige haren'hingen over het voor·

kutmen; en in hetz�lfde oogenhiik dat hunne hoofd; de linkerhand _yan den doode was gebald.-"
kinderen met de hongerkran1pen in het lij£ �nge- . Auban' boog zich over hem heen. Het lichaa��
duldig naar vader zitten te wachten, z�et dez�n ,was ontzettend inager; de ,beehderen' van 'd�:
laatste

. door 'h nietswaardigen, d,e millioeI1len borstkas waren zeer duidelijk (zithtbaar,. d'e 'Rols- .,.
I' ,

verspil1en", op den,arbeid van.ons allen gestolen. g�wr[chten van;handen"en v(H:;tet�warenzo'o'sm:al,�' I

Past op! want de wraak zal vers€hrikke'lijk zijri. dat ee�.lma'penhand ze- k<DIJ, omva.tten. !,

Geen medeli],den voor u zal er zijnwaade nemen'. 'De wangen waren il)gevaflen en' iiet�n de. juk
Uwe\gan�the klasse, al uwe instellingen zullen beenperen sterk naar voren komen; de neus k�arn
worden ve'rbrijzeld. I spits naar voren; de lippen waren

Uw geschree:t;J.w, da! Wiij zotten, droQmers of bloed.,1 m�t een smartelijke trek een '\Weil;lig ge-
.

misdqdigers .ziJn, laat ons koud. Uw sc1�reeuwen opend; dizicihtbare tanden zagen er gaaf,en on,;..,.

i's net bewijs dat gij gevoelig g'etroffen �ordt, 'en' derhouden uit'. ,I .:
' I

'.

I

dat 'uwe maatschappij, die voor tI! zoe:> noodzake- 'I 'De sbpen",en de, lJa1s w.ar�n diep itlgevall�m _:;
liJk iSJ langzamerhand in den afgtond ,verdw�jnt. ,het iijk zag er uit alsof1het reed� IQaandien in een

'f

*

'f droge n1i.rr{te gelegen had, zoo dun en dicht over-
Eri gij, onvelischiHigen, overtuigt u van het . spa:pde, de geel�cht1ge huid de bee'n_deren;,

'

schoone en goede V9-n den, strijd der anarchisteri. Auban zag den politieagent ,aafl, die zich\l)aast
Leert uwe mede-arbeiders, \ die tach Z<DO heftig. hem geplaatst had�, De agen�'k�ikte .ernstig, Oll

strijden, kennen, en 'bedenkt' yvel dat zooved pewoge'n - V,e1Iho1Zge�d! ! Door< de otns,tanders; dl<t

oP9ffering niet g€schLed� aIs e[" niets e'clels aan tot dusver spraikeleos el1�e beweging I
van 1\uoan

diep. str±jd ten gr�'l1dslaW ligt. r gev(i)l�d' hidd,e'n,' ging ,een schok van, �ntzettiI'lg.
.Le�rt uwe vijalldEln kennen, en WI] z.l]n over- Varrmonc1 tot mOlyd, gih'g het woord 'en elk sprak

tuigd, dat bj Qan' niet lat:lger Gns 'leger met een ',het u\t_in zijn eigen ta�l va;r;t pntzetting en 'vFe�s,-,
.

luike1!1d oog' zult aanscHouwen, doch u, integen- aIlS had el'k ziJn eigen do'odvonnis vemomell. I

,deel; in onze gelederen zuH werpen, m'n' de � Een jonge knaap liet een hbnend gero�p h00�

wraakroepende toest�:-l.1den van hedenl te du-en ren ;"men ven�lijderde hem. Maar hier-door was er

pphouden.
"

\ 'be�egi�g '.geko�en onder: de a�n.wezigen, �en
Begrijpt w,el dat (i)!I1ze vijanden de a.n.inderh'eici 'drong naar ViOfen: eenieder wiide �en blik van

en w�j de m€erd�rheid zijn. Als 'wij willen) is aue' dee,rhis werp�n in het:gezi2ht va:g den'doode.
tegenstand tegen onze eischen ,nutteloos; kunrien
wij onze vijanden wegvagen, precies als de wind
het stof der straten weg'vaagt; kUllrren,wij hen in

• I

d�n,. afip;�i;ld··.st9rteri, w�:ar: zij nooit of .nimmer
meer zullen uitkomen ! .;

Dit te doen, is dan ook de .plicht van hen, die
liefde hebben voor hun ras, 't is te zeggen voor

thet'menschdom, en aanspraak willen maken Op'·.
den naam van mensch.

I

J-,\COBUS.

Wanneer men soms aan eene noodzakelijke rust
zich oveigeeft en te vergeefs beproeft, het treurige
en bittere der huidige maatschappij.voor een tijd
.te vergeten, dan rijst vaak, ondanks ons zelven, al
het schoone en aangename van de toekornst, die
wij droomen, voor ens op, en vraagt men zich af,
hoe het mogelijk is, dat onze leering, zoo edel en

uitvoerbaar, door zooveel werkers nog met koude

onverschilligheid wordt bejegend ; waarom zij niet
rnedehelpen aan den grooten en zwaren strijd,'
dien het proletariaat te voeren heeft, om ui t de

onderdrukking en knechtschap, waarin het sinds
eeuwen ligt gekluisterd, tel geraken.
Hoe is het mogelijk, idat er menschen zijn die

niet vol verontwaardiging de paleizen bouwen en

zelven in krotten wonen ; de varkens vetmesten,
11et vee kweeken, om het hunne meesters te laten

,

verbruiken. terwijl zij niets dan mager .paarden-:
vleesch - en dit nog lang niet altijd - te nuttigen
hebben?

.

Alle pracht, alle overvloed aan kleeding en

voedsel, is de vrucht van hunnen arbeid ; en. zij
zelven blijven ervan verstoken, dikwijls nog \om- .

komende van koude en honger. De machienen
vinden zij uit, en de voordeelen, welke dezelve

opleveren, vloeien fn de zakkeri van hen, die zich
als heeren over de vqortbrengers hebben aange
steld, doch niets tot de uitvinding'der machienen

,.:.a.;;e;�,�..:;;�hi ·brachten.
.

00 hunn on.veLschilligneicl sme-,

den zij zel;en. 'de k�tenen','�aar:mede men "hen
.

·hindt.
,I .

En dat te zien op het laatst van onze negen-
tiende eeuw, de eeuw van strijd, misschien weI
van de gtfOote sociaJe revolutie I

'

Droevig is het, maar het is FlU eenrnaal zoo. Het
is 'de domheid die daarvan de schuld is_: de' gods
dienst,· die de slaafschheid en onderwofJ:ienheid
in de zeden heeft gebracht, als hoo.gste weldoe-

ning'van den mensch,
'

:'
Door sc;:hcone en bedriegelijke woord�n hedt

, r .
.

men tot hiett?e een groot getal aFbeiders onder
het knellend juk van het kG).pitalisme weten te

houden. poch, dit mag voor ons, ontwaakte en

. zelfbewuste strijders, geen reden zijn, om onzen

moed te laten zinken.

Een nieuwe tijd breekt aan: geweldilge �chok
l{en onc1ermijn'et1 o'nze: ol!lde'f verrotte ka;pitali�ti
,sche gezagsmaatschappij, en wjj durv�n'verhopeil
dat weldra de strijdende slaveh hU1;me ketenen
zullen ver'breken en zij, dje :tot hiertoe met de

grootste onverschilligbeid den strijd aanschouw

'den, zullen medegesleeJ?t worden om a,ls een :man

het recht 'op'leven, op gelllk te 'ei,schen en do'or te
d·,

.

/
nJ�en. ",',

-,

,

De bourgeo,isie helpt door haar schande'Iijk
, gedrag daaraan mede. Zlj 'denkt al te mogen doen
wat zij wil, zonder da:t de -aandacht harer slaven

daarop zal gevestigd worden. Maar zij I bedriegt
zich leelijk. De verdrukten van op het einde der

negentiende1eeuw zijn oprnerkzaam geworden op
d� schreeuwende tegen�tellin'gen,' die Inen in onze

maatschappij met den' dag meer Y.n meer\ waar·
�eemt. Zij beginnen ef � aan te denkelil hunhe
slaafschheid' af te werpen en; dreigend met hunne
ketenen schuddend, oP' te ,tred<2n. Zij gaan Hop-.
':pen aan de paleizen, doen de bezitters �H hunnen

Zulke tooneelen zijn niet zeldzaarn in de 'Yijk.
.

Whitechapel t� LonG-en en elders! !

• I

,
I
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Protest van Indianen
TEGEN DE

.

inyoering van het privaat grondeig�ndom
In bet Iridianengebied (Vereenigde Statenvan �

Noord-Amerika) blijft nog altijd een goed deel
van net oorspronkelijk kommunisme bewaard. -

Het land ,is het genreenschappelijk eigendorn
der stamrnen ; veeteelt, landbduw en ook onder-

scheidene andere �bedrijven worden door de

gemeenscbap uitgeoefenc1. Evenwel, men vindt

er ook partikuliere ondernemingen. Soms hebben
de stammen weidegronden en kolenrnijnen .aan

. kapitalistisch onderlegde vol- en halfbloed Lndi'a-«

nerr, verpacht, en deze- ondernemers zijn meer

welvarend dan de overige bevolking. Millionairs
e�hter vindt men er niet en paupers (armen). zijn
er zoo goed als onbekend, .

.

Dat de scherpe.sociale tegenstellingen van .rijk
en arm van overdadige weelde en kwellende

armoed�, die de kapitalistische maatschappij
rond«::nn, zich kenmerkt, niet reeds lang ook hun

gebied is binnengedrorigen, schrijven de Indianen

toe aan.hunne kommunistische instellingen.
_ Tegenwcordig wordt beproefd Hun de « zege

ningen II van het kapitalisme op te dringen. Men
wil hun land verdeelen (in privaat bezit brengen),
'zij zdven moeten burgers van de Vereenigde Sta

Iten,;�orden en .hun geb,ied (natuurlijk 1) een 'onder-,
deel van de Unie.

'

regen de verandering van hun komrnunistische
g�meyn��hap in een kapitalistischen steM, �e�
zetten de Indianen zich beslist. Eene komm15s1e

uit de volgende vier stammen: de Cherokeezen,
de Choctaws, de Creeks e� de Chickasawas, heeft
:aan gen president en aan het

.

ongres' �� pro
'��""'�j'�":""_testbrief gezondel\l, waarin merkwaardige oe-

schouwingen voorkOmeFl:
.

I

'Het protest weerlegt allereerst de bewering als

zou bet Indianengebied �en hioderpaal zijn voor

de ontwikkeling en den vooruitgang der omlig-
-

gende staten. De genoemde stammen .?eQef�nen
veeteelt, ]andbouw, handwerken; ZlJ dnJven
handel, ontginnen kole':q., zink- en and,ere mijI?-en;
zij hebben spoorweglijn�n niet minder dan and�re,
slaten' zij hebben instellingen van weldadigheid,
die ee� naburigen staat tot eere zouae stre.kken·;
z=ij geven per boofd der 1{evolking J;l1eer hit \,oor

Dpvoeding en onderwijs dan, eenig'e andel e st�at.
De Cherokeeze1i hebben 3 hoogesch01�n, 2 SeB.l1na

ri�n meer dan 100 lagefe schblen, ee:m weeshuis
en e�n ga�thuis. De Chocta�s hebben.4 hoogescho_
len 2- weeshuizen en. Jneer dan 150 lagere scpo-'I '

.

]en. De Creeks bezittef,l 8 hoogescholeFl, I we.eshuls
en 65 lagere scholen. De Chis"kasa.was hebben

4 hoogesc.holen, I weeshuis en 25 lagere scholen.
Ook talrijlc.e l<erken bezitten ziJ. AIle bewijzen
voor een grooten vooruitgang « yolge�s uwe be-I

grippen van besc�aving »"
- zegg�n de' Indi�-

nen.
,

,

In hetgeen. z:ij nid hebben, zijn de I n�han��l
{fiJZ4e bcschav-ing verte vOQrtlit .. (I AImenhuizen zijn
in ons gbbied onbel�end» ,'worrt op de eelle plaats
gezegd, en op eene andere Iuidt,het in den protest
brief: (l \Vij hebben Ryen rijkE� lui onder de Indi-

anen, in den zin waarin net woord « rij k» thans
in de Vereenigde Sta�en gebruikt vvordt.

\

Bet protest verklaal t dat winstbejag cler l�nd
spekulanten de drijfveer.is, van de beweb,ng, die
thans de hand hacht te ieggen op den grond' der

I

Indianen. JV[ocht dit s1agen, dan :zal het de ,:e1'
nietigincr van de volbJoed Indianen tegengevolgeC>

,
hchben.

Aan het slot wordt'gezegd': «Wanne�r de zaak
voor ons onverrnijdelijk is, zult ge toch uw vbor
nemen alleen moeten uit'voeren, 'want verwacht
niet van ons, dat We zullen helpen ons zelven tot

menschen zonder woonplaats, totlandlcopers en

Immers- kan men dien priester, die de majes
-teit zelve verbeeldt, niet a�nzien als een dood

eenvoudig schepsel. De menschen gevoelen eenen :

zekeren eerbied voor zulken steiveling.
, D'aare'nboven i� het de

'

pracht niet alleen, die
ons daar I doet 'twijfelen, ook Ret sombere' dier
reuzengebouwen m�akt een somberen indruk op
den geest.

.

Vroeger teen het « individu » zoo dorstig niet
was riaar « lichi », zooals wij .thans zijn, hebben
er zeker in die stikdonkere vel gadecingen cere

monien piaat� "gehad, die oneindig grooteren
indruk op die wezens maakten 'en ze meer deden
schudden en beven dan wel. deze die er heden

.

gebe�'ren. ,I
, (Slot volgt.)

De' werkstaking der spoor,v;egarbeiders breidt
zich meer en meer uit, Uit verschillende plaatsen
ontvangt men berichten van staking ; ook

' in het

oosten bezint men te staken. TQt op heden y.raren
.

de Fa:i;lway-arbeiders in New-York, Boston, Phila
delphia en meer andere groote steden nog .aan
den arbeid, maar ze schijnen te beginnen gevoelen,
dat, om deze staking niet te vetliezen, zij hunnen
steun zullen moeten verleenen. Bet is te' ver
wachten dat deze week alle Unions en de Knigth)

of Labor het werk neerleggen, om reden men ,in,! .

ziet dat deze strijk u) niet mag verloren worde��,
.T'ien duizen'd arbeiders in Chicago zijn door deze
strijk zonder werk, de, eene uit gebrek aan kolen,.
de andere door .gebi-ek aan ijzer en andere �a
terialen, en zoo deze week de strijk niet. wordt

bijgeIe'gcl, z?-l het aantal werkl�ozen 'Verv�ervDu�,', ,

digd, worden'. Il!L:-Chicago"is_ .m�p i� 4e ,gf0?t�t�'a.�. ,.....",,,.� � ;�,.
_.,.---"'-• .....".,.,..,...--.�.a;,_��j.q-���- """::"""""""'�:"""'--r-::;pa:fH:}-i--r:rg;.H-a 4e-geluetl·i:·lffil1.sse . ;vaIl-"6le�e we • � ,Ik wee<niet,of zij 't doen met op�ezetten ZiJ:{ci Woensdag' '4 ],�lli, d�\ grootstE1 f�estdag ,voor

b

\,

dOG:n de vertegerrwoordigers van het zoogemaam Amedka, nl. de ��erd,enkiDg \'qer vrijrralfing. \is,:
.

wetteIijk gezag bedienen zic'h van zonderlh)ge zonder dt mipste sympathi,e van �et v,olk yow-hia"rgumenten, om de menschen te overtuigen. Zij gegaan.
hypnotiseeren ze door 't dragen "van schitterende '

Des morgens waren v�rschillende treinen door'
edelgesteenten, bedwelmen ze met weltiekende, het volk aapgehollden, de ruiten stuk ge,gooid, de

�

gem'en, brengen ze van bun stuk met vend�I en machiDish�n'en de poTitie1m'et steenen geworpen.t�o'm el� bedriegen zoodoende oogen� neus en ',"sMidd-ag arrivee;dendeeerste,troepeti'huZlaren';ooren. ,�\ I �±11 zoig tie dragen dat demai! geregeld kon door)-Die beruchte verteg€nwootdigers van 't wette- gaan, w·ant oak d,eze werd gestopt{ om reden m�nlijk (! ?) gezag .0verbluH'en de eenvoud�ge' dw�ze er PullI11anS-ca'rs aan. had verbonden. : '

lieden en, z60\ de eersten ni�t heel sterk zijn in In· de.nacht vantlden vierden of den v{jfden"logika schijnen zij g.evorde,rd in 't ,blinddoeken
]uh werden op ·verschiHende pla_atsen de wagonshunner evennaasten.
in blland gestoken, vomal Pullmans' cars rti.oest�nEenieder kent de roomsche godsdienst. .

het o'ntgeldeTr'l.' Gedure1?de :'cl�n, geKeelen, dag/ ye�ondersteld dat de geloov.ig�n 111 �laats ,,;,"an I h�bben cv:fciltpartije.ll m�t ppUti:e, en rnilitaite.p..j,n prachtj'g gebQliW�e en sc�a�nJk versleFd.e ke�:... plaa).ts, ,,;,�;'gODS, wDiden',/doQ[ ;h�'t voH{ omve;,- '

ken te vergaderen, In gewoIil'e,zalen nt�t WIt ge- gehaald of' dwars ,o\ver:de treks''gezet om de aOOf'kalkte mlia-en bijkeenkwamen,; dat' de 'priester vaart te beleHen. ,Donclerdag weJ;"cl een a8'11-hier of daar
.

van,nit den 'eenen of andeteii hoek kon,1ende_ trein, be.§chermd d?clr politie, g��op een sioel zonder del �inste '.begeh�iding van
steenigd, d.e macninist werd erg gewond en Gok

.rrn.\ziek de gewbne zaiJg�n iou u,i�bu�releD, welnu,' verschiHe\ntie poHtiebeali1bten;
.

,;van vveersL;ijdendat �ou 'olstrekt denzelfden indruk niet meer) .

h 'fl d b' d ,'Id· d dvieleniJs€ dten, en vo gen,s e 'la' '�n ne 00' e1\,ma,ken; de meeste gel?ovige� zeluclen(. �L1[;me tw�ee lpolitielDeambten '�nj ee"ne uit' h�'t vol.
, ,sc�_ol.iCLers QPlre1\:ken; �P k01Jen ,:tijd lag de '

De p;ssagier:; ID.1.oesten delil:ti�ein v'er1aten, e� Ofroomsche' godsdien�t plat. I,

I te v�et, Ofmet elekt�iek-wage:ps ve.J;'voerd worden.DaaTenteg�n m.oet men s1 ,chts den voet zetten '

Aan de stGlckyard,1 waar zooveel wagons staan,in �ene boofdkel'k (,:! G\ent of elders, om onm1iddel- heeft men's nachts, vqor meer dan 50,"00D doHarslijk o\'ertuigd teO .zijn, dat de room;;che kef{ nog veq'lield.\ Vr:i:jd�gavond brc:i.k er brand uit aan de,zeer vele partijgangers, telt. Men gevQelt,
J

dat die
orlds-Pai.r\; zever� gropte gebouwen 'werden-iItkolossale gebo�;ven z?O zijn �e:Oouwd, dat zij den asch g;elegd., OGk dit w\��dt op rekening der werkib-ezoekers eerbied iNboeze�ner�.

"

\,' 'I staker� g,eze�. De slavenlwlo.nie Pullman wendtD,e ?1�'et-gelo{)vig'm zijn vJf.hbJind' door' de' SGhi.tt�- \, I
"

'

d 1 � . 1:.. ) dster�s:: bewaakt, men vreest at men laar lQ. lJranteryde stralen vaI1 het altaar� waar een met Igoud I zal steken. EIleen nacM nebben, er groote brandenen zilver uitgedoschten priest,er plechtig officieert
wachthui$J· ES,plaats Vqn 1 'Y�gons en enonder bescherming van 7ene met edelgesteenten,

.en tal van kostb�arheqen versierde rna_agd ! .

\
\

monien. t •

Ieder kent de plechtigheden, bij den godsdienst
in gebruik. Over 't algemeen is men t' a�koord,
dat de staf' van eene Iegerafdeeling: er zeer fiink
uitziet, wanneer hij roffelend door eene stad trekt.

Afgevaardigden van het volk (I ?), burgemeesters
enschepenen, die den eed afleggen, doen ditmet

'.. \

begeleiding van groote ceremomen.

De priester, die den boeteling godes vergiffenis
over zijne' zonden schenkt, doet dit op diepzin-
nige, plechtige wijze. "

Zedeles : BeHouw nooit al wat plechtig is.

Brieven uit Amerika;

-bedelaars te vervormen. »
.

Aldus protesteereri de Indianen. Het moge 't
hun beschoren lot iets vertragen.. afte wenden-is
het niet. Want VOOf, de kapitalistische beschaving
geldtJ' slecht� dez'e eerie overweging, die ook In ,

het: protest aangevoerd wordt : « Bet is ons te

schadelijk u duurzaarn zoo te laten wonen.»
,

'I

([)vergenome1Z '/,tit « Grand e« A rbeid », maand-
!

.

'?Zad
.

1M' aa1tb'ev'eZi1tr van hct 'gem. grond
eigendom,

Alles is inbeelding
De inbeelding beschikt over alles : zij schept

het schoone 't rechtvaardigheidsgevcel jen .het

geluk, waaruit alles voortvloeit., . t '

Zie, wanneer de burger-justitie een armen ,r,ui
vel veroordeelt, doet zij dit met de meeste cere-

'(r) vVerkstaking .

'\



seerde naeht brandden in Zuid-Chicago 50 PuH
mans-cars geheel af. In deze laatste week zijn voor
honderd d�izenden dollars v�rnield. Gisteren,.;
Zaterdag, werd door het yolk op een aankomen
den trein met steenerr'geworpen en geschoten; de
militairen openden het vuur, en zes werden-er ge
dood. De verbittering onder het yolk is groot.
Gouverneur Altgeld heeft geprotesteerd tegen

�et zenden van United-Staten-troepen; hij be
weert hetmet de militie weI af te kunnen. De
politie is versterkt en de militie onder de wapens;
de geheele gewapende macht, met politie inkluis,
is op heden I I,OOO man sterk. Dat beduidt voor
Chicago niets.
Pullman zelf is 'ten einde raad, hoewel hij

niet in Chicago is. Al wat waarde heeft, is uit zijn
paleis gehaald; zijne bedienden hebben hetzelve
verlaten; de nevenbewoners zijn zoo bevreesd,
dat zij des nachts niet meer in huis durven blij
ven.

Zoo even meldt de kourant, dat er onder de
twintig dooden en gewonden vrouwen en kinderen
zijn. Een zuigelingwerd o'p 's moeders arm dood

geschoten. (Ontzie vrouw noch kind!)
Pullman zelf blijft iedere, overeenkornst weige-,

reno De secretaris van staat, Herbert, is uit naam
van Cleveland bij Pullman geweest, maar niets
kan baten, hij weigert halstarrig. 1

In Californie zijn de stakers geheel meester van
de treinen , niet een locornotief is in dienst.
De mpitie, die onder dewapens wa� geidepen,

heeft men naar huis moeten zenden, ze maakten
." \

gemeene zaak met de strijkers.
De prijzen der levensmiddelen rijzen schrik

barend, de aardappelen zijn viermaal zoo hoog
:'b,:z,s;�".,-,+'''''_''_It:u.jj _

het vleesc]; idem: zroenten olie, enz.

enz."alles is even duur
Zoo is de strijd tusschen. kapitaal en arbeid,

ontbrand.

Ongetwijfeld zal na eenigen tijd de zaak
worden bijgelegd, en het kapitaal kan dan weer

oprrieuw beginD,en te zuigen, om de iVerlO1-en
dollars terug t� winnen.
Beter dan in eenig ander l�nd, is de geest van

verzet bij het yolk doorgedrongen. Bij de miuste
, lQonsverlaging gaat men a�n de strijk, en houdt
'men vol tot hongerens t�e. I Jammer is het echter:
dat het zich aIleen bepaald tot loonsverhooging en

korteren arbeidsdag. Van Socialisme of Anarchie
is hoegenaamd niets waar te nemen, vandaar dat
men onvers<;:hillig wordt voor werkstakingeri.
Weken aaneen lijdt men honger, worden
vrienden doodgeschoten en in de gevangenis I

gezet, en zoo men de strijk wint, is men hoege
naamd niets verder. Was men eerst slaaf voor '

20 cent per um met 9 urer:- werken, ,na J� �trijd
is men slaaf voor 25 cent per, uur en acht uren
wMken.

,

Toch twijfel ik niet of het kommunistisch idee
'zal hier wortel schieten, ,de ekor:lOmische toe�ta:nd
in Amerik?- is er het duidelijkste bewijs voor.

.

De' machierie (in de hand van het kq.pitaal)
maakt de arbeiders overbodig, en al tracht men
deze gespannen toestand met kU!l.1st- en vliegwerlf
op ..... te houden, barsten. moet het, en wee dan
Amerika, dat zonder militairen is en eene ,door
en door revolutionaire bevolking heeft.

Laatste Berichten
h.lle

-

U l{ior{s 'hebben geprotesteerd tegen de
Machinisten-Union. Zij, beweren dat het hare

plicht is aan deze werkstaking deel te nemen en

hare werkbroedets niet in den steek te laten.
De Machinisten-Union is nog kene \ van den

I

ouden stempel, waar het bestuur almachtig is.
Zij staat weI eenigszips vijandig tegen over de
nieuwere Unions, alwaar de <rnacht niet geheel
in handen van enkelen berust.

andere student en. zijne zuster gevat, die 1'l!en
�eeds Jangen tijd had - gezocht. De. ongelukkige
gearresteerden zijn naar 'Schiisselburg gebracht.
Uit het- onderzoek wordt verrnoed, dat men

'weer met een aanslag op het leven van den czaar
te doen had.
-;- Gebrek 'doG1'

...
OV'ervlloea ! - Uit Zuid-Rusland

kornen klaagtoonen - over misgev..�as? zou men

vragen , neen.
- over een te ooeruloedigen oogst van

de' gra'l1en. De boeren beschouwen dit als een
,

ramp, daar de vraag nu te gering is en dus de ver

koop slecht.

Dus, bij mislukking van den oogst - gebrek en
bij overvloed igen oogst - eveneens gebrek.

\i\Tat,mooi ingerichte sarnenleving niet waar?

Orize kameraad Meunier is door 't I\ssis�f!hof
van Parijs tot levenslangen dwangarb.iid veroor

deeld.
Een socia1istisch par lementair cooperateurs

blad meldde fer dood !
Dus \ nog wreedaardiger en bloeddorstiger dan

I

de vuige bdurgeoiskliek.
\

Chicago, 8 Juli 1894. L. VV. VAN KOERT.
I

Internatienale beweging
DUITSCHLAND - Terwijl �zoo' menigeen

'

van

-

jaar tot jaar zijne ve�diensten ziet inkrim
pen, heeft de ,kanonnenkoning Krupp te Essen
niet te ldagen. Hij heeft dit 'jaar zijn netto inko
men opgegeven vcor 9 millioen I90 duizend
mark, tegen zes millioen in I893. Wat kan een

mensch tach vcoruitgaan in de wereld. ... als hij
reeds eenige millioentjes heeft bespaard door'
eigen (? ! ) inspanning en energie !
Zoo een kerel slokt het zweet en bloed van

25,000 arbeiders op!

FRAN I{RIJ K. - Vlurlztelingen.-Het voorbceld
van H. Rochefort, die zijn «Intra;nsigeant)) redigeert
van uit Londen en van Drumont, hoofdredakte�r
van. de «Libre Parole», die naar Brussel is gegaan,
omdat men in Frankrijk zijn gedachten niet meer
kan publiceeren, is thans gev6lgd door den anar

chistischeri schrijver A. Ham�:m, schrijver van

Psychologic du m£litaire professionnel (zielkunde van '

den beroepssoldaat).
Hij heeft een brief gericht aan "Meijer, rechter

van instruktie. Hamon beldaagt zich geen brie
yen meer te ontvangen en vreest den weg op te
zullen gaan zijner briefwisseling, en niet rij meer
zich te kunnen bewegen derwaarts, waarheen hij
.zijn schreden richten wit Hij is vertrokken.

.

Nu schijnen echter niet aIleen .de brieven, aan
hem ge).·i ht, or de:' :"e;'- t verd :-Va; n maar dit

schijnt ook het geval t:e worden met de brieven.die
.

hij zelf schrijft. Hamon toch is alleen vertrokken
en, �oo schrijft de Petite RiPubZiqzze, zijn familie,
die zondeI tijding blijft, maakt zich over zijn weg
blijven ongerust.
Arm Frankrijk onder de laatst� jaren der bour-

geoisregeering,!
I '

Zou er geen einde ,k�meh aan zoo'n toestand?

(R.v.A.)

Spr-etiken en
- Gedadliten '

Modernen. - Er zijri nog ,steeds menschen, die
hetzij uit geslepenhei1 en berekening , hetzij nit
kortzichtigheid , verzoehing predi ken tusschen,
wetenschap eh geloof. Op- allerlei manieren trach
ten zij de kloof toegankelij k te maken die beide
scheidt : nagebootste bruggen, schaduwen van

ladders, en andere denkbeeldige verbindings
middelen, die de menschelijke fantasie steeds wil
aanbrengen ter

I

vereenigirig van geheel oriver-
eenigbare zaken. .

H. TAINE-.

Ook een .censuur. - 1'o�n Rome nQg o�der pau-se
lijke heerschappij stond, werd den m �t 'den cyn
suur belasten prelaat�en tooneelstuk to\.. e;ezoITqen,
in \ivelks-_eerste t�oneel'de gel�gka�er eener ��r
berg wordt voorgesteld. Een gast" .aan ta£el
gezeten, roept' dyn kelner (gar¢o,u) toe: (( Kelner.,
een biifstuk! )) De nauwgeze1te c:::efisor sC0-rijfhn
'n kantteekening: « Illgeval hr::t stuk tijdens ae

_.'

Vasten wordt opgevoerd, dem moet de akteur ip"'( '. N12: .�i

pl�ats van een biefstuk een omdet b,�stelleh. �.1 I � ��. �;
,
Noch in wetenschappen, noch in 'kunst, noch' D

moraal bestaat eenigerlei form;ule.'
�

D. M'ONCKHOVEN.

BOHEMEN .�ok daa1' geva1tgcnJ�e1J�ing. - Ook
te Praag zijn verse eidene 'anarchisten gearres
teerd. Enkele'n i1Unne� waren in 't be�it van in
strumenten tot de, vervaardig'ing van ontplofbare
stoffen. Hetschijnt,Qat dit iets bijzopder� is en

dat men zelfs zulke instrumenten niet In �ijn bezit
rn�ag hebben. Er wei-deri tevens stuk:l�en in beslag
genomen, waaruit bleek dat de verdachte Czechen
:111�n lederi �ijl"1 v�n den bekenden:01nlq,dina.
ITALIE. - Door de Kimer en d�n Sena-�t zij1).

als het ware zonder Idisku.ssie' de voorge�telde
wetsontw�rpen tegen de ana'rchisten a:angeno.n1,en.

- De soci.alistisclle afgev'aardigde'San,'Felice,
die w'egens zijn deelneming, aan de onluste� op

, Sicilie tot 23 jaar gevangenisstraf is veroordeetd,
is in hooger b.eroep g;egaan.
- Rome, 19 Ju'li: Het hof van strafzaken,

heeft den anarchist LE(ga, die den aanslag �l?
Crispi heeft gepleegd, veroordeeld ,tot 20 jaren
gevangenisstra£ 1

(
I

RUSLAND. -, AnllsZag oj). den c::aar . ._,,_ Te

'Kirp'it�juajaheeftdeRllssis�he politie een Pd�lsch
sfudent in hechtenis g-enomen, bij ,wien' een,bomIr

, , t
met de nood�ge ontp1o.fbare stoffen om haa1' te

vullel'l., werd gevonden._ In dezeUde . stacil. ziJn' een
, �.

Vergaderingen
- I I

.

",MECHELEN.
Bibtiotheek. De 'kamer-aden en kennissen

kUn,Ue� alle ·da:gen boe'�{eln ter:' lezin� krijgen bij'
J. P. Bus, Adeghemstraat, 167."- MaaKt ,er ge-
bruii�; van, vriendeh1' 'I ",' ,', \

De Vrije Q-roepyn en ka'iJIe.rad�n" 'di-e �e t>ro
chuur Waa1'on,i wij cma'}(chisten z.'ijn,e1Z wat wij willen
verkocht hebben, wordell verzdoht zoo spoe'dig
mc5g.�lijk af t� �ekenen metJ :.

P. BIllS: �'
,

BIJ voortdunng pevelen Wl� de�e bro.�h�ur a,an.
�

,

StrijdpenniIig \

\

, '. Ontwangen dGor'S. :

.

�
MECI-IEIi)EN. -;- Lied gezong'en bij Die Vis,

:Een lied i'n Dc vVerkmanspint
O\rers<ch<Dt broclwJ.1r )

Een lied bij Scholier.s, teo Leuven
2<10 lied

,

Vrij.e Groep I

Ontvang�n dOQr'Amnesti.e·:,
Lied te Boom
Lied il) den Hoi "-.

BLADVERKOOP
J\'1ECI:IELE"N .
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