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'I' ,We zlJn tegen progr�mma s en '- Weg daarmee ! Wij /k�'nnep '-

,me, "WI len,. :.···Cl-emocr_at�, evenals wij,tegen .Gods-.] geEm .rvaderland, - en evenals <het· macht van de reg�ering-? Wje k.ent ,I

. ; dienst, Vaderland, 'Privaatbe�it, kapitalisme moeten wij- ons o'ok ze niet ? Wie-riret geh00rz�2Hnt .aar:
• ·;t Watis het toch . een . opkornen ; dus t�f:en. Gez�g in 't algemeen .zij�� internationaal vereeriigen, ,verbrmi��. _' s lands- we,t.t�err r wie 'de �ela�tl11�;:- "', -,

"'.

:, en vergaan in .de anarchistische be-
. W IJ 'WIllen v,an �een Godsdienst - deren met alwat verdrukt wordt,

_
pennmgen m@�?b.et�alt. ; wie h?ngeIi.� "

"::,_�'� .,,�eg_ing 1 Vandaag ver�c�i�n� er een V\r�ten o�rtdat dit bijgeloof de men-. om d�, aarde tezuivereri -van -.?-ne _. hceft en-Keli�_Gr:aa�t aa-� d� �Ja:_"
-rueuw blad , I�orgen ,v,eld,nJl1t. her, ,�chen - sinds eeuwcn het de�ken 'ongcdierte. 'Geenvaderland jprole- tuurwetten die �eggen_: nee:nt ,ep._
):pvermorgeJ?- lS �r .een ander- l� de, . heeft verboden, orndat het sinds tariers mogen wij als twistappel in niet.: »raagt , '\!VIe het prestzge yan, '

Rl�at,s, dat �s de ga�gd_eT �:.'�ve�mg. -

eei.�we� he� Yolk, v.ersl�afd en. on-
_

onze rijen la:en. werpen door c5�ze ?en Staat.nie�,,_e:kenn�e� �n _�gg��,�Zoo- ontstaat ook.d e VJ !)!zezd. derdamg hield : omdat het ,smds ver drukkers die er de vruchten-' ikbcn mensch en: heb, u met g�e- -
r

.• ,r: "'��at zal de Vr_qJiez'd,zijn? Welk eeuwen enkel en. toeliet den baas zouden van plukken. vraagt 'om' o;P' de wereld te komerr;
• ,,' _�'2 ",;. p:o&ramnla. hee�� ze? IS .'ze dem?- te spelen, het yolk t� verdrukken, -

�

ik ga u ook niet vni.gen wal.�k ,c!�en;-
�

e, �', '

,_>cratisch � Dat ZlJ� de vra,gen, die te rnishandelen en elke zucht naar . *
'

_ meet, dus veel mirider _mIJ laten
��'. -

�_ )'Yij reeds in -onze verbeeldmg,hoo-' ontwikkel ing in bloed te smooren. .

* *

bevelen ; hij, die zoo durffspreken,,""_, �

c:_;i-.etJ, s���l�n door hen die van hare
,

De Godsdien�� is en blijft ee�, 'T, privaat-bezit zal in zijtverzekerd .dat het G�zag ,zijn ._
.

" verschijning Kehoor.� hebben ,
.

: onzer grootste vijanden omdat. hij -een bestrijdervinden. Samen met- geduchten arm op hem zal laten -

,

:, -" He,:t schij:::t pns",.'e��e, verplich- .ook thans � nog den blinddoek voor het Gezag moet dit vyorden-vernie:- neerkomen en,hem verpl€tteren-.
, t;ng� -dU1Ef,el�J:�, te:v_e�'{�laren U:i![11' -

,

de oogen_de(n1assa- houdt en -me1: !, 'iig :.
-

-', ". -<- -

_

-t J

Ue onizefLend�_"&t{Jd �Clie, ciiifi.l�t=
't'f:g.�n we ,stfIJQeJl, 'en��wat we wIllen. _ �c�ro01nt,.. met de geraffineerdste It privaat-bezit_is oorz�ak dat__et g.en l).?g te�v�e�en _

valt!S r�usa5'�-
: * �.* "ml�delen, ,al te verpletter�n :V'at' langs den eenen kantzooveel ellen:' tIg, wa,�!_?et, 6ezag steunt ,ZIC� met

* -stnJdt naar het hoo�.ere m den de wordt geleden, terwijllangs den
_

alleen 111, dell S�aat, maar.. i,n de
mensch: �e.t .BewustzlJn. anderen kant zooveel overvloed gansche same��evmg. Ieder wil ()�

Aan hen dle_ zeggen, dat Gods- bestaat. zoo te zeggen ,Wat" gezag",- hebben :

dienst priv-aatzaak 'is, dit : ,Gil ge- ') '�privaat-bezit is, het mi�deL de man Gverde vrouw, de werkg�-
bruikt hem voor uw privaatzaak,die waardoor de eene mensch de ande- ver over·de ,yerker' enz. Qok' III

,

z's: uw hartstochten ,; uw heersch en
re uitbuit. _

,

1)eLpolitieldeveh is. dit zoo; da:�r _

eerzucht te voldoen I -'c)ok vindt mengezagsmannen .... "VIe
_

- En het Vadefland dan I Wi� sn.ul fT privaat-pezit is verkregen ineegeleefd heeft in het .p�lttij_�even .

g�looft daar ,nog aan ? pe_kapltahs- d'oor roof.en diefstal, op vroegere kan dit weten,.'alle, partlJen �IJn er

,te� �elf niet w-�nt militairisten als geslachten -en _op het onze bedre- door besmet, tot zelfs in de WeI'k_':.
kk h ven� Wie zou er alzoo durven de '..1 k k

.
. _..'.. ,"

_:' ,zij zij_n ontr�. Ten ze unne zonen
�. .

.

'
_

? liedenpartij :�s ueze. 'an er: Z()O

Dat wIllen W1l ven�llJ�e'n,;" .' e� aali, 'teI1.z1J ze er een goed bezol_- _ verd�dIgI�g van op ZI�h neI?en . 0t d90rgedrongeu. aat men, .er, dr.:ar
On� blc�d draagt geer:,- opder�Itel ,dlgt plaatsJ e kunnen \be�leeden om' e,r ,

..

die zullefr-c g,evon?en. wo��e�. heden ge�Ii elgen meemng m�t
om.<!at wij. a�n �lk, dI� een� 'l;fle�' te kynnen _par�sieeren als .goudvin- '��J zou�en Jachen, �ls. W1J dle"

meeT mag op !lahou¢len.
,

h.�eft en ontwlkkelen,':-Vl1 o� prqpa-_
'

ke}J-.
�

,naIev�. menscli hoord€n mtleggen.,
(

_ Daaraan te' helpe!l dat. d,l� bol�
geeren, ' de gel�g,enheI.9-, wl11eJ!. ge_- - Zij verb�nde� tick met elkander. h:e hlJ m,et �en stuk ,land of _een, werk ne,ergehaald' worde ls.}eders

-

,ven dit te doen" door e_r onze. k_o- internationaal, omden arbeider m.et ,_gro�tg�bo_uw of ��?e beQrs ge!� "plicht.
--

"
, �ommen voor open te zetten, JUlS!." des te beter gevo-lg te- kunne�-Ult- _ aal!'den haJs doo! zlJne moeder g� '-. .__

"

"

.

aarom draa_gt:- h�t den naam van
.

�:miten. Speculeeren, dat is hun ,o.��rd werd, e� om dan kracht ,bl) _' : *. '*
., -rZrz'/heid. _

-

�r�rk, ,de arbeiders' van, hun. land - zlJy.e redeI).eenng te_ zetteJ?: zouden

.

« D� redactie, .heeft to.c� ook �el 1at-e� hOJ?gerert terwijl z'e de gesto- -W1J '�e.m aanrad�n te �ewIJzen m�t
,·:6en oe�ln:s�b, z_al J:!-en zygge.r:,.JU1�t, '� ,1ell prodm:tie naar andere _landen, stan.streken ;�at he! ,v7rmeerdert IS

Cl:e R.edactIe hulGhgt de andrcllZS-
. 2ienden waar-het;watmeer op-ereng-t,'-', n. �-n)lat% h ] grQe1.de.� l

t£sche' communistzsche ideeen die ze
,

'

om dan, als de w_erkers in opstand
-

*
mej: kTaeht en 0vertuiging zal wefen- komen, de' macht van dien' zoo.ge- , * '*

ingang te duen vinden. biT hen- die.- naamden vijand ,in te roepel). en de
ons thans nog niet begrijpen. wroeters: van <tat zo:og-enaamd Va-

Vit is ons doer: eene samenle- derland In blQk uit_ te moorden als
_

ving �ond.er 'regeering, waar iede_r 't mogelijk is.- Dat is hun Vader
voartbreJ:lg:t ,volgens zifn.e krachten landsliefde.·

_

'c1J neemt volgens zijne behoeften. "7 En wij daJ?, _

arme dutsen als w�
Deze formulatie van ODS gedacht zijri, zouden ons moe_ten ten.pande

� Rader, en dMidelijk:er te ontwikkelen st€Hen vooi:- dat Vaderland waar we

zal onze taak zijn in, de volgende' geeri zandkorreltj� het onze kun
-

nen poemeh ;, waar, we voor onzen

. slaafschen- aroeiCl niet ge:qoeg ont

.yangen om als mensch ,dat te kun
nen nuttigen, wat we zeU voortge
bracht hebben-; waat' als we brood,
vrage;n, wij onthaald worden met
lood. - Zouden we dat beminnen?

, Ret Gezag -1 claar' hebt ge het,
den etterbuil der'samenleving ; den
k nker waarult alle kwalen die de
menschheid teisteren, voortsprui.:
'ten; het" middel waardoor men

alles in bedwanO' houdt ; de roede
waarmee men de ongedienstigen
ge-eselt. Het Gezag, wat door alle

. verdrukten ,gevoeld wordt, doch

niet-begrepen. .

Hef getal is, nog klein. van hen
di� begrijpel1 wa! Gezag IS.

Hef! Gezag' zien we vertegen'"
woordigd in den Staat, dit is: Re
geering, leger, n=!ch�spraak (?) euz.

Teg:en programma's en Demo
cratie! Ja) daartegen zij9- we r

mr1at \v? _in een program zien een

HINDERPAAL voor _
de- verdere ont

wikkeling der ideen vall de fractie
die er een program op na houdt ;
en in de Democratie zien wij de heer

scbappij _

en oyerhe'ersching
�

der
meerderheid. Wij' willen niet ver

drukt worden noch
�

door minder
of meerd.erheidsbesluiten ';, wij wil
len vrij zijn, ontd'aan van aIle
knellende banden , ook van demo.:
cratische I

.

_ Wij zijn-voorstanders van ver-
-

draagzaamlzez'd en kunnen als dus

danig met ge�n 'program instem-:
m,en, omdat dit de oNverdraag
zaamheid zelf is ; nog veel min�er
met democra-tie, daar dit 'naar

mijne meening het eerste nog over-



bourgeoisie, 'geve,n haar den -juda$- oratisolre hervorrningeu. Dasrbij komt blij yen Voorzeker, de kraeht van den

kas" o�n hand,i_n' hand, opgezwollen
'

nog , dat . de bladen hunner partij die ijzeren
"

arm hee(t zijn uitwerksel niet

van 'woed�., .knarsetaiidend over'�' rnenschen nog steeds meer in -onwetend- gemist. D(:) meeting kan niet doorgaan, ,

, heid en bliude navolging trachten te het geschreeuw en, lawijd dier ongeluk-.
J,a:mine' machtelcesheid tegenpver .houden. Diebladen prdnken met.de rede; ktg e on wetende-.« Yooruit-slaven a was er

'h��d_e-�e� en: daTI",�e �oonex;t" dar ,ze-, ' Gfn TIe/us," l«Ani.r<;hislIT:l-e» 4en� /_-eeJ,l voert ngen, 'bu(� ner �tgevaard�gdeF�" die de oorzaak van. Niettemin heeft die ver

vijandig gezmd� ZlJiT J egens de ont> -verradelijkerr slag' toe te brengen! hun -het best ,geqchikt ,voorkomen, err "stoorde meeting, hare vruchten gedragen, -

wikkeling dey 'idee «VRIJHEID». � � Arrne. dw�tgen! Irnmers wordt de zwijgen ,tak�isch over de' veelvuldige kolo- ell de minst fanatieke socialisten tot na-
'.

reus «Auarchlsme» g-rooter eil�s,tei- ' sale rnisslagen en verloocbenfngen die den ken gebracht.
? * .k I 1 hii voortdurend.gepleegd. worden door hun-, , Missch ien zal zulk droevig verschijnsel

'* *,
er en verp .etteren za Ij-1,.l onder ne afgevaardigden tegenover het.beginsel. nimrner voorvallen , ten m lnste als wij

zijne onwrikbare logika_.
�

, ".,.- Juist-daatom was het vau.groot belang mogen hopeu dat uit de ondervinding te

Ook bij meer eli meer Y,er,dl:uk- hoe moeilijk ouze taak 001<. i$, QP zulke I Iseren is. -Die leer-ing bebben onze

dien zwaren karnp voor Recht €5Jil� ,ten, ol1t�aak,t -of.v�r:sterkt',de '��"OD�, manie,r'- te 't�·���ten d_� ,60$en �e 0IleN,:� Gentsche r:n",eettl1g-verstoord�rs nu juist

M 'h' 1"1]1 id ? 'LJ', d "h
.

d ��' het vertrouwen en de- overtmgmg vau rlie Oll�\el wl�baI e blI�ilde VQli;5�h? opgedaan III Metrelbeke,' waar ze van de'
ensc e 1J {el . n0,U t \>og" e

\

'

'

"

"

r

� 0, �" _

' "�,' gen van bup ",dertlg (fverlossers:x> die m boeren werilerr aangevalleu. Oat hun deze
« Vrfihezd» die de zan zal .zijn der die hen a,an /onze ��de voelt.; "

,." '�t parlemeut-nestelen. c lecrirrgwelbckome l

onterfden ; laat hare' stralen flikke- ,

Voormt dus gIl allen ,'- die Il).�t Wij Iieoogden, door het in 't Iichtgeven * *'

ren in donkerehoeken en' kanten ,

'

.

011S medewerkt .tot vernietigiug 'van . ,dezer /brocpllUl�' niet bet, afmalen der . *
'"

.waar het arbeidende en zwoeg�p�de-' G�z;ag., '

, ",
-

,

,'-
" ,', ,��ERS6�EN welkeer alsbeg�n�eJ verlbOche-'/ In Me'chelen, hielden 'wij de tweede

yolk met, ketenen ligt vastgeidon-" Ontwikkellng, otitwikkeliBo: ! k L,'na,ars 11: v?orkon:en. Geens?-:l9s, want dan rrieeting'� 'met hetzelfCle o1lgerwerp, en
, '-7

" 1 ", d' l' ,

'

'. iC::i'.. ,',?-opden WLJ hew1Jzen, leyeren van gl'O'ote nO.Q'm, aals n06digden wii den' (jenigsten
,'ken' aari' -de pale,_1}, vail dQmheid; '\1\ a,11t ve .e,n ,._:\:va ,�n �og en Ven�1.IJ- .

kbrtzichtigheid:' Niet, aa11 -de IJersn,nen,
"-' J

- d d
- :.:J - d'

vla:ullsch sprekenden afgev,aardigde,
_ voor'oordeeI en 'bliride volgza0-II1- ' en en str:tJ u,' ZlJ InlSSen e, ,over- maar wel aan 't,STE[:;Sl!,:� a,a.tzij aanwenden, A nseele uit om to debatteere-n. Niet te

/'

heid. Gaat'. er mede t'ot de bl.o,edens' ttliging, dat'. elke 'kl.eine poging,', li�t de fo,�t en ._wij 4�j 0 ,el: ,sterk 'vall �o\reT� joen, h'ij lie,t van zkh niet hoorel'l" zoomin

toe g'eriepene menigte,' het :q.uttige ,ve.d -bet�ek<�nis' heeft., -', tmgd, d�t ��ran-�,�r-rng van persol1�nl1iets' :als zijne Mechels�he aanhal1ggrs. Zwijgen
der wetens,'chap m,eede�len; zoo'dat -Ook v�lenw�)l-den instinktmatig �a�l de verder�eh]ke slecbt� werk�l�,g va�� ,_kon �ij d�e �lenseh:n ,in dit Keval, niet

d -d h t I'
t parlemeotansrne kan velan,dereno WiJ verbeterd -Norden - - '-

er wr1°J'vl'ng I'n' d'e geda"cllteIl kOlnt ge_ reven, oor e arenze oos ver- t ' '1 '

-

t '-
' d' ,- ,:

.

"

"

", ',' , _,

'

,

"

_ _

0, '; h-O '�h".
we en z�:r \\ e

�,
moes men o�s, Ie 1m En, van - hUn standpunt gezitm hadderi

waard60r de ,verlichte :massa 'zicl;. tlouwen Elatz1J In et Al'larc lsme 'het bew1Js le\:er,en een onderseh-gid te "'t l'-"k I"k V t' 1 h t¥
i 11 d ',/- l' d'

,-. r
k 1

"ze ,na uur 1J ge IJ. ers a �we , e

hoe langer hoe meer ontrekt aan see, en-; 001' Qen 'wa � .le' Z-lJ ge- 'l:lnnen, ma (eq tU,s�cheI) goed en �\echt, standpunt va'f} lunatisme !, B'ter te '?v�eche-

<iie ,oude ond'erw,orpenheid, van voelen 'lege I} het kapltahsme, daar (v�ndaar onze kr.l�IS9he bescholl�l!1gen) len' hadden wij ten minste de kaos; ons

Staat, Hems, en, Altaar, om zich -zij' er reeds de naaktheicl van keI}- het �oeg���amd, mets beter z9uden dQ�n, onderw�rp voor een taJrl},k pubiie'kuiteen
, d 1"1'

,',

d
..

b � 1
moe8len WIJ bet ongeluk.hebben. de plaats te zetten want die parlementatre-n schit-

als karaktervolle mannen, en vrou- nhenden, ag1e IJ {s on der zIJne, eu s- io t� nemet� uer tegenwoo-rdig'e sOcjalis�' te'rden' '�1,\ eenige hofteliJ' ke uitzo'n'derili-
,

1 .cr' t t l'f t d' an en ver {eeren' aarom «meer t' h' 11r,,' ·t 'd' o· , ..t-'
' "

-

wen te verneHen 0 ze S an 1ge
>_

-: 0' lSC, e vo .t\/S\ ef egenwoOl 19�rs. ,aze, gen na door-l:mnne afwezigheld'.
individuen. onLwlkkelmg-». eel1lgste wel)srh was, d09r .bet verspreiden Een medewerKer van ,t LAATSTE

Hoe -edel; schoon en verheven is Dat de_,kameraden niet vergeten dezer, brochure, er �e :n�g�n i11 gelu�ken; NIEUVVS - op onze m�eting,- aanwezig,

,

toch den rol van het Anarchisme! OTIS zooveel geestelijk als financieel een g,root. deel soclahst!sch�. werkhedeo s�hreef een ve-rslag in dit blad, waarin hij
. t

'

'C< l' d t d t
te overtUlgen' van de' on macht de,f wetr

op ee-rlij ke wijze sprak van de MANIER

Of is het ,geen schoone 'rol; de 'ke Steu11,_,D, la_ s Ie elr wa oe tenma�erij ter oploBsing der so�iale._ waarop wi]' onz.e te(J'est�nders- 'bestrerfen
, ,

h kl' h omen we we aan wa' . , ] . tV 't 11
'

h t r' ..

' 5'..
'

-
- - ,

,0 -.mensc en 'op te we {en tot et ,_
-

.. --'
, , (W,es ,�Dle a een,maar un e'ens-tever- er bqvoegende, dat hIJ-daarom-meVtge-

-

-, -

goede, grootsche, het- veredelende Dan ookzullen W!J kunnen, z�g-. dUldel,'lJken, da:� he,t benoemen_v.al� .ai�e-', sprokene, niet instemde.,'
..

, "'te doen ontstaan en te ontwikkelen. gen medegewerkt te hebbep. aan vaa,:chgden voor dewetgev.ende,!abneken, lJieeeo'ige niets beteeken(:)nde \voorden
- aen tempel, der toekoIi1st, dat wij g��IJk ,staat �et het vermoQ:rden der ar:� 'deed hetblad a: ,Vociruit» in woede pntstA-

" Ret Anarchisme wil de kun:st- pio:uniers ziJ' n der beschaving, de belder-�dbdev.lrebg::ng" en datdde w,edtt,el!lmakenJ ,ken. Ret vel'gat zijn gewone voorzichtige
sIll'aalr aanrvakkeren en I'n het level1 - J/ een ml e IJ U1tnemen hel IS om.deze t'I'''O' h 'd .;'1',' d"

..

,� y , '

-, voorpostvechters van het werkers- lit h
:,'

, d' h' d .

-

s � ZWI]",e,n e1
_

�vel ulnKen, le,ll�_ zlJl1

houden ; het, wil de m/ensch,heid " ,

s ec Jte maa sc app� 10 �tan te ou en wll1kel met te p.as komen,'en begoll een

«zich-zelf» mak�ri
�

door vOQTtdu- l�ger teg�� het k�pltahsme. ' en aldlils den VO?r�lltgang-te stremmeI1, -v__ernietigende (!) krit.i21s (1) tege'n het be-

rend, den ge�ichteind,er te vergroo-
' ,Dat WI] hebben medegeholpen * wuste. b.roctluur ell o[�ze propag{inda._

,

, OIll. aan Q,nfyn,., droogep.,� la�tig¥n ". '". Ziehiei' �vy:at, g.ardijns schreef, Meielfda,
�:;...;;.,_��;�",,*,l" fen,en f-let. ini�iatief, te �scheFperr;' "d d- 1 k'

'

H::I" d'
..

M b: 1
,

h stnJ '_It verhev'en cara ter te ge- Om de propaganda. met de 'bewJ}ste
-

a(ul.1ns, '_ Ie eens tot mll te �: e�, e en

"

" et werkt aan aie eeu,vv'ige ,

worste-
yen dat bij 'de hongerigen en de brochure kracl1t bij te ietten, waren wij: zegde, aa eene .tIebat tusschen onsbe1den:

-

ling val_lliooge,:re beschaving',' VOOI 'k'
'

dO.' ,d' "<ra'11 gevo,ol.en overal 'l'n de steden \If'la' « Ik 'meen�e dal ge sterker. w.aart ) .
.'

, naa
.

ten, Ie naar een spoe 1ge op-' ,'L- ,', -'va. I
« 1'ROE'1ELKINDEREN DER- VIJANDEN. -:-

den triomf der' wete'nschap, d,eT lossmg strevcn ook de edele ge-
het mogelijk was vnordrachten te houdell

(Wi]' 'hebben altiJ'd beweel� dat de ana, r-
kUbst des �arbeids, geidealiseerd over den i,nhoud, tevens de socialisJische

tot een weldoend' gelukscheppend y:oelens, de �enschelijke verzuch-' kamerled,en 'uit te -noodigen om te komen « chisten "welgekomen
'

bondgen�oten
1f

.. tmgelY opwekt ; dat zij niet aIleen tegenspreken. De stad Gent, de '2Ooge- «�aren der
.. }:jurge�partij(m. Van �aar d�,�

«ze -zlJn�. voor zich zelve maar voor -allen de naamde bakermat van 't socialisme viel - «_In Frankr'rJk, D01tscbland en_-... Belgre
En dat id,ec.tal wilden en waanden ld t t h t t t d . b'h het eerste aan de b'eurt. ,G. Bus zou op-

(( de staatspolicie immer hare:_recruten,

,
oDze vijanden. dat het dood was. �ere ',0 e ,oppun ,eI esc a-

treden als �spreker, en Ans'eele werd « die'zij als (agents provocateurSD noodig

'Door alle vuil en lagen laster dell,kt ,VAlDg whl�len voor en door :..pe speciaal uHgeo'oodigd om nu ee.nmaal de « had; ond'er d� anarctiislen -zocht.
'

narc ze. kracht van zijnen « -ijzeren arm ) 1e_-JateIY� « Ook ,zieL men thans zoowel in klerJ-

Ill,en het te verpletteren. Maai" oeh gevoel�n." _

- . « kale al-s liberale biaden de anarchisten

arme.! Denken onze vijanden dan/ JAC. Bus.
Moedig en vr-oolijk trokken wij' naar «bewierooken, die maar op de socialis-

,t0ch werkelijk dat het Anarchisrpe Gent, met 'tgevoelen, eilldelijk eells �en « ten wetente schelden.

een,idee is dat -v'oortspruit uit het
'

I ..... ' II gnede propaganda te kunnen ma_kep, ge--
- « Iil het- « Laa,Me Nitluws) nog �van

.

k b
'

II? D
", wapend met TIll'nstens' OIllooche,nb'lre. « verIeden Zondag wordt een anarchist,

ZIe e ,r�I�, van en {e en ,
,

an _llJn-
Cb ,

k 1 d' h" d-
, argumenten. _ ,«(. bewierool5:t, en e om at ,lJ, e sociCJ.-

'

ze mis. " VerJoochlming' van Teleurgest.eld-;, Ailseele kwam' niet! « listen bestL'jjdt. -,

'

Ret Anarchisme vindt evenaIs Het Comiteit bad besloten niet te gaall,
« :Moete,n de wer�lieden nog',een klaar-

aIle wereldberoerende idee€n zijn 't Socialisme en Anseele wilde niet de .dicipline del" « ,de'r voorbeeid hebben om te zien hoe

oorsprong in den voortdurenderi parrij verbreken ! ,! ,(£ d,ie kerels in de kaart speIer_ der bur-

, ' Hoe l(an men dit bes1uit van 't Comiteft « gerpartijeii.2>
-

-

voo1_'uitgang der tij'd,en ; het is afge- Bet was ons dan- toch einde]jjk gelukt uit!eggen? Bet verbi�l(HAoseele eene uit- ,Zieda-ar' de wij�e waarop 0: ViJorttit1> ons

1_'ond d?or cl@ grootste denkers der de middelen te 'finden om het reeds zoo-, noodiging te ,beantwo_9rden om te debat- bestrijdt ,en hoe hij al de a�'gumenten in

negentiende eeuw. 'T is' dus eene vee1 besproken onderwe_rp: BET SOCIA-, teere11. oyer zijlie werkzaamhederi €fl,dit onze 'brochuur voorkomende, teg-en bet

gedachte die geroep�n is ---:- door LISME VERLCJOCH)!;ND DOOR DR, SOCIALIS-: zijner collega's �n de kamer ! ,
parlementarisme, tot nul r_educeerde.

de v00rtdlelnmOe ontwikkeling der Tls'CHE 1{�AME,RLEDEN IN B:q;LG,��, in bro- Was het on'derwerp -niet belangrijk (Wie lacht daar?} ,

hh O';,J k
.

I'
/'

h chuur O1t te o'even Pas eernO'e weken g'enoeg? Zeker, want heel 'Gent -sprak -Ald�lS verraden die menschen geluk-
mensc ela - onze ' aplta Istisc e, ,,' 0

l;'j)
"

� • " ,

. ,

kiQ',1iJ' k hun' kwade, hateliJ'ke inilic:hten,�
. '__," -I ,geleden IS dl\ .nuUlg l:)o,ekwcrkJe lf�de� er van, ilflodal1lg dat het ComlteIt zlrn ""

gezagsm,aatscnapr1J te oveJ_:V �_ug�- ''',handel r,ebrae'ht, en <loet het de ronde in '; verplirht gevoelde Anseele te beleften, en wee ons, als zulke personnages Goit

,

len en haFe banlll{1r van Vr7Jhqd, de voornaamste steden van Vlaamsch 'naar.de meeting te gaan ! ! ! de wettenfabl'iekeil in handen moesten

" en SalidaJl'zieit te planten op dts Belgie.
-

Neeu, wij kennen de heeChistori,e die krijgen!

puinen van het Dude, tot heil Gezien de parlement�ir�' k_oo�·ts die er
.

er �an, vooraf�egaan i/S" en �eten dat �iC
welzijn van allen.'

�

I�eerscht ,'onder de soclalIstlscne ,:e�k.:.. C?mlteltsbeslUlten en artlkels 111 �VOOf'U1t»
, heden, sl11ds de zoogenaamde socIalIs,. mets anders waren dan vooraf 5eraamde

*
tische af'gevaardigden hun intredehebben midd,e.Jyn om de partijgenoote_g'orn den

* " gedaan in 't Parlement, Was er geen beter tuin te Ieiden, en te, bewijien, datr de

en doeltreftender geileesmiddel om, die sc_hrik hun ljiet bevangen had.
,

Op d�n kameraden, op gee,stv�-' koorts e�nigermate te stillen dan de uit- Kortom, hij Kwam niet, de man met

,-gave van dit boekje. Op' oQtegerisprek'e- den «ijzeren arm», maar toch,fladden wij
"

wanten ! Nu onz� vijanden g_etc>ong lijke, wijze wordt daarin, aangetoolld, het genoegen (!)OP onze meeting d� vruch,
die denken dat wij verslagen wa": met de eigelle ,woorden der afg,evaardig ten del' werkzaamheden van dien arm,

ren, dat - dit eeri verzinsel was; den, hoe ongerijmd en gevaarlijk het is, aan 't werk te zien, Velen kennen de his

dat wanneer het kapitalisme n.og het socialisme te willen veret;)nzelvige'D torie diel" druk besproken Ge�ltsche'

veel 'zulke overwinningert behaalt, met wettenmakerij., '\ 'meeting.

net �iJ'ne Good net ert.!.
'

,

Wij wet-en weLda! de meeste leden, Alhoewel wij niet het minst op de
der zooge.naamde werklidenpartlj weil1lg' hoogte ware..n van '� gehalte der Gentsche

De parlexneBtaire sociaal-demo: kennis en begrijp hebben van socialisme; socialisten, fledeq wij in die meeting een

craten" die ellendige verraders van het soeialisme bestaat voOr die measc'heh pijplijken indruk op van die mensc,�en
hun verIeden, omarmen die vuige, ,

in niets andel'S dan in wat kleine demo- wblke ems nog lang in 't geheug,en zal

* *

*

De stad Aalst kwam alsdan aan de
beurt. Daar hadden de socialisten hun
best gedaan om a1 hun partijgenooten va,n,
onze ,meeting vel'wijderd te houden. Dit
hadden 'wij alras bemerkt.,

'

door een be
zoek ,dar wij brachten aan hun 10kaaI,
waar wij den beheerder der cooperatie
een brochuur aariboden, welk met eene

besliste nardnekkigheid geweigerd werd ..

En zegg�n dat zulke manne� de arbei-
- del's, moeten vedichten! Ik hoorde dik

wijls zeggen� het gelooven in 't parle
mentisme',' geIijkt aan een tweeaen gods

. diimst, en dit was er weI een prekend
bewijs _van.

'

De meeting hfl;.d dan ook plaats met ee�'

\ ,
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k let n,

-

doch

-

aandach i;g ernstig PUb�iek 0.1 ede] �o men s?hen : he t bIO( dig 'p roces De(nd zei imrners :
II Weo iceienzeer n:et bevaIt m ishandeld te

W1J verkochten daar e��: bevredigend werd "herzien" ell deze week kon- qoed xat er altiid 'qendarmen zullen worden, olijven thuis of maken een

getal brochuren, zoodat W1J. voldaan terug-!.'
,

,

,

.

. .'.

1 b d k
keerden met de overtuigiugdat ook daar digde een telegram aan, dat de pro- besiaan ; (Bekn. Vers!.. bl, 360) en omweg. Al een ge leven over en t

.

onze propaganda voor de eerste m�al well cureur-generaal van het hooger Van ·der Velde bekende heel demo- de roover, dat hij van .honger sterven

vruchten zal dragon. krijgshof de doodstraf vraagt voor kratisch : "Een
. socuilistisch» r..egee-· zal indien 'hij geene schikking neernt,

*

)(.

*

negen gevangenen ! ring zou
: insgeltj'ks uerplichi zueeen Oat de voetgangers zijq. recht op de-n

-

Alsdan zouden wij naar Leuven en Ant- En de -eerste rechters wilden naar ee1J Gendarmerie-korps in, stand ie: openbaren weg erkennen, en ze zul-

werpen gaan, doch een erge ongesteld- de onrniddelijke dood 'slechts acht houden 7!' (Bekn. Versl. bI. 369) , len de gevaarlijke �Dgte kunnen door
heid verhinderde ons zulks. In Leuven onschuldigen zenden ! En, al de eer- Wel zeker " 'een leqer is- er noodiq, g·aan· mits tol te betalen. 't Verdrag
'was zelfs de meeting aangekondigd , ·en loosheid van zijn gedrag' eindelijk zooioei ale e�' rechibanken n(J'odig �ijn" wordt gesioten en de heer verrijkt.
tot ons groot 'spijt was ,het onmogelijk -

I

aan het verzoek te voldoen. Een onzer beseffendvschcot een dier "reenters» ni-t waar M, Fagnart? (Bekn. Versl.] Maar e'en tweede held vindt het
.kameraden heeft aldaar onze 'taak over- zich na. zijn vonnis door het hoofdl bl ..88). En ooze rnagistraten �ijn sti.eltje voortreffelijk en gaat op de
geuomen, doch-met een anderonderwerp. �en verzekert ter zelfder . tijd dat "onpm·tijdig-" niet waar achtbare tegenovergestelde rots' ne telen •. Hij .

De' meeting wierd veranderd in eenpro-, .

k d aId hii
.

_

. testatie-meeting tegan. de- gruweldaden die procureurgeneraal slechis voor socialist Picard � (Bpkn, Versl. 'bl: 65) 60 00
� t .en p un ert ; It vestrgt

van Barcelona. Alles zou daar goed van vijf anderen levenslangen dwangar- Waarorn zou men dan in parlerne �. zijn,rec�t�n. Hij vefrnindert tel' zell
stapel geloopen zUn,.als niet naar gewoonte beid zal vragen, dat isIevenslang het t�re�£0ei(\list'ische kringen en bladen' der tijd ..-de inkornsten van' zijn colle-
de parlernentairen toch een streek .

d d de d S h '1' d di d kb f
.

,

moesten uitzetten. Deze wilden MALGRE reglem er gerooster- e voeten, er e paansc e col ega s van' Ie on- ga, Ie
-

e wen rauwen ronst, en In

BONGRE hebben dat een
.

der Leuvensche u-itgetrokken
_

nagels, der ve_rbrijzc1�e misbare gendarmen, _van die n00dza- zijn slot grolt en gromm�It, maar be·
kamerad'en, welke di meeting hadden teden, der elektrjsch� schokke-9 die keIijke sabeIslepers, van 'die onpar- denkt dat de ni�uw' gekqmene sterke
georganiseerd, het onderwerp _

vaQ «de d h
.

kk I "d" 11 ? W
..

h' f
verloochening v-an 't soci-alisrue)) behan-

e ersenen vaneen- ru en·, tg Ige maglstraten �anva .ep·, aar- vUl�ten. _ee t.
_

delde.· De'Zelfde leveraar van prob! _aan om zou men htt" ja inderdaad een Twee wolv�r. vrelen m.alkander.
Deze"jongen 'werd voar �lIe vuile din-' garoie, g.e'weervuur en pij.!)bank zal beetje ruwe, stelsel van onderz?ek der niet op, 'Hij berust in 'hetgeen hij niet

ge� vel:weten, zelfs v:oor omgek(}c?te va_n neg'end'�n jaai- . dwangarbeid vergen Spaansche regeering scllandvlekke.6? kan verhind�r�n, en treedt in onder�
de ]eZUleten.! Nu, onze k-ameraad IS geen- ,

.

-

.

.
..

- .

.

'spl'eker, an dat was de geznchte fout- diel� vo?r Coroml�aSJ -

ee� 9:r reeds ge- Wa�rom de Spaansche en elke re- hapdelingen--; men �betaalde aan den

parJementairen, martelden,- dIe seh�lchg IS.... aan ,deel- geenng afbrekcn �.. eer-ste, TDen zal aan' den twe_ede kts
. Hieruit kan- men het g�halte. leeren name aan een anti-klerikale betDo" 't Parl'ementaire-socialisme kw�ekt betaIen: iedereen moet Jeven 1

¥. ennen Olizer parlementaire !:5ocialjsten, , �I'
-

.
. . ,

.' .

k d· h 'I
'.

b' d
.'

0 k d-�' d" d' -f lk
-'l!och hoe-meel' zij ons beuloeielijken, ges gmg ,

'.' ,_
Immers 00

_. en.. el zamen. eer Ie
_

_
aar . omt �en et e' Ie', we e

te meer moe1en wij werken aan de ver- En de tae;htIg anderen dIe tot ver- vQor gezag dlJor aIbevelende, opper- z·ieh' aan den omdt:aai' d-er baan ves-
-sprei,�in� �llZer ideen.

.
"

-

, 'schillende jaren gevang . ver�ezeri hC'ersehende comiteiten· e-n Centrale _tj_gt; van 'uit zgn watht�orentje. kon- .... j

.

WI]. sporen Qnze kameraden'111 aIle we den? En de meer dan ho'nrlerd R. d .? digt hig' insgelig'ks aan, dat hig'. zig' n deel_.
st,eden aan deze brochuur zooveel- mOffe- .. _r. '.'

a en
.

, lijk aan de man !,e br�ngen, want aIleen vl]fug ,anderen, dIe voor gee!1 Stelsels van onderdrukking, .een
zeiI eischen. Die vetwaa�dhej'd

_

kwetst
.

de woede cler leidel-'s, en de sluwe-ge-- "reehtersJl kwamen en toeh opgeslo- kl-' b t'· 'Ide d n b nk de eerst gekomenent dIe heel goed .

h
.

'1
-

'r1d I d'
".

.. -
-, em ee Je ml r an p';ln _

a en, . ',. '.. ,

.

. elln� v:m e ml e en waar�.e e ZlJ on.� ten blgven'? 0 men spree-kt er met .

.

k· d begrlJpen' dat ·2lJ hun Inkomsten zuI-
_ .<.nestrl]oen ieveren het l>ewIJs dat WI] '''.' heeft he·t unmers 0.0 onder en vorm' .

" _ ... _ .,

ditmaal eeri pI�aktisch- p'ropaganda middel meer
_ �v.er, h�t doel. der Canov3.ls, y�n uitsluitingen en werkroof? Sprak len vc:lte%en, wan�ce� �llen dne stUI-

ter DllZer 9.eschjk�ing hebbell,_
- .

ben?e '15 berelk�:
_

eenlge h?nderden een Anseele niet van ZijR "ijzereriarm � ..
vers els�ht van ceo relzlger, well�e er

.

.

'. G, B, lastl�en, ai1?fchlsten, _.soelah�te�, re-
.Roog hij op zijne 'beurt ni_et voor ma�r twee .,te gev�n ,.heeft en he\'er

plib,ltkemen" eeJwo�d)ge vrlJ�eHk,ers 't bes]uit van een Comiteit,- dat hem thUis zal blg�en daO'll]f en goed _te.
of ongelllkkigen) dus ontevredenen, verbood Wiilem Bus .

t e waord te wagen�. . .

.

'..

-.... _.... _ _

. zjjnsehadelgo�s gemaakt; zij=�stikken staan? ...---�-

-

� �.:._ '<; � _ On��_h�ishoudk_�.J1igeJ1-=" SfhQ.Qt�_"""_*'-.'?<""��""����

NO!} dEt InRwJsdle' . in de forteressen, -in- die mO�l.;terach-: 'Pl 'd' B' rtr d - �l'et voor een-
Cartouche en Mandrin,. vallen d'en in"',

.
,

.
.

, .

'f d k 1
001 e e an u

...l' l'
..

h d I A.

.

te Barcelone tl_ge gra�en, de' �':lrglOg? en. oge. ander besluit, waa'fnij de Raad der' tln�ge 109 aan, mlS an
"

e en� �� 'en
.

-

'

wanh.oplg ver?eld�n� .•

: -Partij (de Regeering I.) hem het'staken d,wlOgen �.�m t� verhu�z'en, � I?aar�a .

_
Het �cheen, also!. de gloed der ver-_ Ha L We WIllen opmeuw prote-stee-

.

pI d
.

r k artl'kelen waa'rI'n elssehen zg twee QordJes bUltenge-·
d

-,'
.

.

0 eg e eener ee s
.

,
.

. -. .

.

. � _

ontweercl)ging alIer £f1kend� men- r�n de geheele wer€ld �oor, a_ls het heel .voorzi-chtig 0 eeOlge gebreken wO�,en t�l" rechtm.atlg loon- vp.or. de

schen, also_[ de krete-fl.van 'afschuw, help en kan om de. heulen terug te d. tg'" Pw rd? moelte dIe ze deden om ·den roover. '"

.
- .

.

d·
er par gewezen e ,

"d'uit aBe w�reldoo�den weerklinkend, drijv�9; w� willen ;'e 100me,
� log�e Waarom dan een Inkwisitie af- te vefJag�n� ·w�.ttlge· _ ve,rgoe �ng

4� b(mIe'�._van� M��tj?jch met hUl_? geesten �R:vek���. der mens�hen, dIe keuren, de uiti�g van h<;t vrije denken v..?or den lever dI�n. z;e, toonen om,
mlddeleeu.wscbe �n' meuwerwetsche onversQhIlhg -bIlJve�J omdat de gru- 1 tt d m rt ItuI' D'&>n? waar. z;lJnen

_ te.rugkeer te ver�ll1de'ren .. pe ".'

f l' h 'k h' dd 1 f
.

f verp e eren on er a e 5'" b'd h "k
'

t.: '

do te.rtUlg�n verse rI ,t, ..

a 'en; a so w_e!en te Bar�elone geb�uren .--
- also om' dan een overheid aar; vallen die eI e eeren, rlJ er en ma.c1J�lger an.

de ontelDare protes!atlt;!n, de alar�- �arcelone met oo� hter en overa] -,
h fl'� k t taande te hou- te voren geworde:n, z.ullen zlch voor-

k
.

d I k' d
'

f
�

.

k
zle zoo 10 wee s.

b 'I I"
' .

h retkenl�' e

veryh·
O� ,lOg�n· er _ ana -

�'�,t:'e, aIsC?f nlet ci1e., werd·er I ekn "d.e den en zoo' nuttige Ieerrijke.lesjes aan ta�bn ektlte emda �
.

- e�gtel-mbe€�ters' n

uan � IJKe p�rs et .Jezuleten gouver� NrIJe denker overa \..loor ·e . .n WISt.; Il'd t: -

'l'stl' che "'!'n an'clere ," eWq ers er n�tlOna e . anen, .'R

S -' k' d d
'

Ed' d W d
a e espo en, SOCIa IS",.
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d
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h 'd "b'nem�nt v�n ,.

panJe: Olpoogen
_.

dor
..tr� ,der .

lIen e e� ,e� etten,
'.' o�r .

'eeft? �. .

.

ver e Ige�s_ er nlJver el • 1l. e-".

,h�t hch� Y' zlJn moo!dfiol ·terug had- het Gezag vervolgd en opgeJaagd g
H t ht d 't B 'lgiseh 'schermer� van den laqdbouw_,,, al be-

d d k' 1: d' -C
-

. e wac woor van. e ,

lk' k
' en oeo. rUlp'en �Het .on ler ano werden ! � 1 t

,- '.. '1'" lJ" d' s 't voo:r namIng.en we e. t onnoozel vol
h

' '

"d ,-
-

>

or.. ',. •

-

.

, par emen alr-e SOCIa Isme z u -.
'

h' 'h�' . .

vas �c ee� achtecU1t te
.

el���n .
yoor- � 'WI] ,he�ben:In, �de baKerruat" v-an zich'ti ': ,-

._

.

-

.

met genoegen_ .

.ler aalt, want 4et
: tl�.u�tvoermg·�an ·de· gru�e�lJke von- 'to BeigIsch-S<?clal�sm_e, te Gent, ge� , "gst! Sst! Zwijg�n! "

beval� he�, op l��geld gesteld, te
;-

_n��sen., waarblJ' 8, .beschul�)��en. ..�.er traeht ?e, karakters:t� ?�en 'ontvlam-
_. Ma�r 'e.nqe !, S' otternij ! �1 er'ach';" �orde� o��er v�,or_wendse�

.

van.. be....
,aood, �o .

.tOt'· 20 _Jaar .?pslm�mg' en men, ,10 yerontwe��a:lglOg .voor Ae. tin YOO� .:de �eul!n- van Barc�lona" schermlOg, e� rUlm� .. schattm�..
te be-'

I
27 anderen �o.t 8 Ja�r dIer straf ver- her�evlrg cler lfikw�sltIe ; te,�ee��len: v'o�r de heer�eher� v�n .aUe esta:lte! t:a�en, aan d� �akke?�ollers ale h·un,.
oordeeld werden. En dat alles voor ,en te, Leuven ·verhaaldeR wg de mar� (). h '. I-

.
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n s.tlelt]e met QlaOleren Ultoefene.n,
L...' • t.. '.

, -;.'
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.

oze aa,· voor a ewer Ulgen va -
_

-

.

.
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. .:.'

l�et w�rpen - f'en�� WOol? �,aarv�or teh,ng d�F o�sc��ldIge� v,\n B?r�_�!pn:�' 'Geza �,vQ0r_-alle ,Geza zelf, VI!�ze ·zo.o .. E�,. z�)O ,- '"bewon�er� '. dio,: rn�n:.-
n.at�ur�I]k .... �aar een enkel" d�del. als het nOO?lg_ wC?rd.t wJllen Wi]. gron�eI00s die , �Is o�ze li_efd� \roor, s:helgken <,geest! -', zoo, �ordt d�.
best.aan Kon_, dat alles ,nadat zware_ sterker, ,hevIget dep_ opstand' der V "h 'd

. ; d� . I" dIefstal g,eregelq. Ultgebreld, ont-.

d d '1'1 d' h
.

'S 'h b 1 tlJ el onem 19 IS.
'k' ld d' d'vermoe ens, oor a

.

e· oms tan 19. e- ,geweten_s tegen t paansc e eu en- ..
"

;
'_'

. J'p' F
'. WI ke< "

vervor� tot e'en
.

l.enst
den beyestigd, �het we:-pen dev bom -werk. preoike!1, en' misschien �ullen

'" � ,. J�.�, ,

-'. yan - openpare, 6rdc,
als eetl PQIieiemis_daad '.had doeu \7oor-,_ wij ei"in ge1u�keri, die' m/edeplkhtig�," .�

z_

"

De inste+Iing \7an den'Joof,: welk_e
komen ; dat alles na. ijselijke folterin- schandige', schuldige� stilzwijge.ndheid ,

" 0.. J' aiet.)s wat een. ijdel . volk
-

�derikt)

genM, op 3�O"aan�ehoIud:ene, toeh��?d' a�t! :bo,n��r
.

par�e�entaire sQcialis���·: tee- Oars,p-. �O'hg . v-an,
�

�en, \' Staat"ls,�?onH.k h�t :lichbt' a,an eigen�dodm' en ,po�',
aar,

.

- zooa s . verse el' ene
.

relten: Olet _eens zag en Wl] een
.

...; .,

_.

. .'., .

lele. � d open aar gezag,. at- men

�prekers op de- .p�otest�e�tinge.� prote�t��_ti.keltj� i?- Vopr�tt" die .'wei- ..
'

. E.en. k�r�I, een man met' ��� ge�t' o�.s g}�ter�n n�� �9?rst,�lde 'als eeri'
.met w?ede en w�,n�oop. zegden; -_ g.erd� eeh �rotest,m�etIng a�n. \ te -en. eeh ·vuist/krijgt eeo r0ts in 't o<?g, 'U1tyln�lsel .van t go�dehJk, re:h:t, �ls

.
regeenngen; en- bIJ�onder' .S},aanse,he kondIgen of er, deei 'aan '\,te nemen. die een' pas' -tusschen twee vruchtbare �'en weldaad der' VGotzleOlghelp,
reg�erders,

.

blijv.en d,(�of Noor de onder eeb be:;pottefijk voorw�ndsel. valleie� beheers�ht hij '2;'et 'z;ch claar' wordt· stilaan gevestigd door de zor'

protestatien van heel de wereld : in
.

't Is' waa�; om logisch te blijven t)e�-r en' verschanst' �r zieh:' De- 'rots; gen van geHatenteerde baans�roopers,
t bol werk van hun. .ffioo.rde_n�,' en mogen _ di.e ,Hede[_1 tii�t pro,testeeren, bewon�r o\lervalt d€

-

voorbijgangers', ,ooo'r d� � stel�elrp.atjg'e pogingen . van

martelend Gezag., �ond hen opgencht wettigdenJ1unne afgevaarCligden; ,nun'" ve'rmoord er eenigen, best-eelt en be.- geoef�nde �apers. .

door de ,�Iaafschheld de�. �olk$,' trot- ?e woordvoerders niet ·in volle Kan?er ,rooft de. mees,ten. Hij heeft:de macht, De gendarmen werden' gevormd ...

'seereo zlJ de vermaled1Jdl.nge� 'alJer het reeht �er vuist �n der kqgels?- d.\;J;i heeft hij het rech�_.- De en opgeleid dQer de 9ap�eren welKe, �:.



 


