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Alle �ensch:en zijn oorspronkelijk rechtens � ,

_, 'Men klaagt allen over misbruiken, maar wee
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' 0)" ,eZI ers van. en ' em" a- WI zeggen : ZlJ r:� deng'en� die �e �and .uit,st�,ekt om ze t,e. verwij-

.

.A:BONNEM£NTSPRIJS' : � 1;+ebbe,n een recht daar t� zijn, waa: de, natuur o£� ,

'� deren ! Zou het met van meer1 moded1'getUlgen om � BINNENLAND I'.50 per jaar. ..<i;.het toeva1'�le�:i�gen hun�l heeftgeplaatst. �' ..

�� rninder te 'klagenen meer te ran e en? �';' I '� Bet bezit van alle rnenschen op den bodem is �'

��, pie �erv,�oekte lijdzaamheid,. als de,ugd _V0or- �. »» 0 ..75,per � maar:-d. .;� oorspronkelijk ,een:g�mie�sc�ap'pelijk bezit.: )',
.;� gepred1k�, IS oorzaak v�� veel s1aafsc�en ZI�. �'. BUITENLA:ND. 2.50 per jaar,

': � '(
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. w:,�,,'�', 'l":""
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, �
X���,,\-�������X' »» I.25 per 6 maand. x"��w.�W�:,*��-W/'�/'"*,,vvx

Ar-tikels moeten voorWoensdag avond ingestunrd, 'worderi�: .' l', � " .'

voorhare bewoners; ookzal dat ncoit gebeuren ;
d'aarde is rijk genoeg om elk wezen, dat er op

leeft, te vceden. Daarenbdven, wanneerwij heden
daags het treurig .schouwspel bijwonen, dat

'

een
� ,.... ... r .

zekerrdeel tier .menschheid zijn nooddruft. niet
heeft, dan is '-dit deraarde niet te wijten maar den-'
mensch zelf. . , ,

En niettegenstaaride dat zijn er toch nog perso
nen die rnet.dat lkZu�11tig stelsel 'opgaan: 'Diper;t·
,heeft gezegd: « : De o11;..wetmdheid t1t 'de O?lUe1;Schillf,g:�
heid ; Aebben}zet ge.hoor heel hard. » Talrijk I zijn fiQg.
diegenen, zelfs 'oJ;\d�r hel

\

die -�tls'zeen)nt�ikkeI4
zijri aangeteekend, die opl�ulke ooren zich neder, ,

�

vIei�n.,
-
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- :MaUhusianisme en Sncialisme
,

.,

• I

AIleen de onwetenden en de dwarsboomers

he't tegenovergestelde houden staan.

« De ellende, die het voorboofd van De . verrneerdering van den rijkdom van den
den proletarier brandmerkt, zal die altijd aardbodem overschrijdt verre de vermeerdering
meester spelen over den men sch,» vroeg ,

'der bevolking in alle landen. .Ziehier w,elke de
een uitgehougefde werkslaaf zich af, f!f'!-
Ieund tegen -een der kolommen van de totale rijkdom is van Engeland, de bevolking en

Beurs. .het middelmatig bestaan van elken inwoner sedert
\ Een geldbaren antwoordde : «"De opgeveer de, laatste tachtig jaar.
ellen'de is de' balans, die de volken in

Jaren ,Rijkdom in Bevolking in
.

Middelmatig
evenwicht houdt; ze is er noodig, de '

, milliarden frank millioenen bezit p. inwoner
.

natuur wil het zoo. Ret is de organieke 1814 55.0 12.6 4337.-
, wereld-wet. Terwijl de voedingsmidde- 1865

�
162.5 <2'1.1 7707.-

, Ien.vermeerderen in eene rekenkundige 1884 ,233.0 1.7.1 85gr.-
evenredigneid,' verrneerdert de bevel- I' ,

,

Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in A:rpe
king in eene meetkundige, even redig-
heid. » rika, in .Frank:rijk, enZ.

, Ket.'gerin de eZlf IS In :AmerikablJ�a ver-
'

l'wee ,zaken zijn voor de v00rtbrengst onon t-
, drievoudigd in een tijdverloop van dertig jaar. Debeerlijk: de arbeid en

-

de te ,?ezigen natuurlijke volgende tabel geeft er het bewijs van:
1

voorwerpen.
n' b'd k h d f t b'd" Jaren Rijkdomin Bevplking per Ge�i�ldeldee ar el an an en- 0 gees esar el ZlJn. millioenen frs. millioeninwoners rIJkdom , VOEDINGSTOFFEN / ',Gewicht:_p�r 111,etrieke, to�t
W�t noemt men arbeid? Elke bewegjng q.00t ' p. inwoner

.

.

,�

1790 14.005 ,Tarwebrood . �,',... .1 •• : : c.' .,'; �r,,32*,oq� "

eene kr'a�htsin�panning .voortgebracht; deze be-
1800

3,9 10I'9·- Brood-gem}l.aktvana,nderegraangewassen ,r:22,000,6'ob ,:
'

1',

weegkracht is d00r het individu, de machiene of 5,724 5,3 I078.- Verschillend� grqenten en vru�hten . : I�3,300,000
'

iets dergel�jk? veroorzaakt. De door- een factqr
1820 10,049 9,6 II44·- S�liker van betteraven zander de mE;1assen' r;838,429 _".

gebruikte ]:cra.c11t of dez,e of gene machiel!1e of, iets 1850/ 38,104 28,.2 1643.- Verbruik�ngsvleesch en pluimgec.l'ierte . ,J 12,,46"1-,908 ,

'

dergeliJ'ks ,in beweging te' steUen, noemt .trien !:��. I:�',��47 ��'� :�:::=, }{elk.. . . '. . . .'. . . '. .',' ,:55'400�,odo, ,

, Eiereh . .' . '"'''' , . .
, 70r,250'

"

arbeid. Dus ': bewegen is voortbrengen, in anden:� 1880 233,048, I 50,4 4632.- Viscl;l en andere sch'a\l.ldieren ' 3,,700;0�o
wQorClen : voortbrellge1Z"is bewIgen. .

\
. In 'Frankrijk hebben wij juist hetzelfde zien Wijn een millioen"lite.rs.

.

.

.

* " gebeureri.- Daar telde men 'in, 1871 zes-en·dertig To:taal (r) -'.. 3,80,82'8,§87 "

Is het waar dq_t a;�' het b�nket de'� nahlUf gee�' miliioen inv,v'oners, die te zc;rmen '142 lTlilliarden Hb{we�l
-

mel'\�che� J�ail men',·nu yoedenry ri�e:t'
gen6egzame voedingstoffen wOl"den opg�discht, frank be'zaten, dus per'hoofd 4,338 frank; ,in 18,89 zuIk; een vo�rtbr�ngst? Ddt gaan ;:veonderzpek�en,. <
opdat e�niegeIijk . zijn noodclruft' kunne �emeN? was de bevolking gesteg�n tot 38 1/2 millioen in-

, Welk;e' hoev�.elh�ld voeds�l heeft cle, :\r'Olwa:ssen >

H.ebben on(:e Jegenstanclers gelijk, wann,eer' zij wbners met 24'0 mHliaids, dus per hoof� 6,234, fr" , mensch :1ilood�g:' ,Gm vo,J-gen's: d'e ,�atutlrw'et .:t�
zeggen, dat de' Menschheid zoodanig de .aarde

" ':'
"

'

*'
'

"

�
, ;' bestaart?,

" ,

-r, ','"
'

'

zal uitputten, dit zij voor hare kinderen onbe'� Wij weten imme1[s waar dat gedacp.t is geflu�, Volgens D�Gpet'iaux, ,Casper en andere sGhri].�
w00nbaar zal worden? 'dat' een gedeeHe del" meflschheid noodlottiger .

vers heeft een voiwassen per:.s06n- 474 kilogr.: v,oe,.: ,

Pierre l�eroux'in zijn boek Mduhus 'e;z de Huis�', wijz,e gedoemd is vall honger a'm te komen.
'

i'. ',d'end, ��rmQ_g�n'��dpd�g'vai1' :yet�ehiUige �geh�}t(m,��'. \

}w�dkundige1t, ]ohn' Stuart'Mill in zijne Politieke
'

,(('De 'a�rde, �egde Maltlpas eel1le eeuw giele�e�, .

I

Hoeveel ton z,j:j� er. elus �lOodig tot:<mderhoud
Eco1t{)1JJie, de marteIaq.r der Siberiscne' m'ijnen, bre�gt met 'genoe&, voort ,om -al1e me��ehen te'-

,der 387 millio�n j:nw(mers -van. El�ropa en 'de Ner

'Tcherni�c�ewsky,}n zijn w,e�k Kriti�k ovcr",de pol�-J' vo�den.,» ,'?eze s�el��?el '��n�\ slechts blJ�al ,ZOQ�. "e�nigde :�tat,en? i831,4W,000 to? Ua,ar ·de 0P'-'_l-' �
"

titke Eco1tpmie, Pr.oudhon en yele aj].)deJe� h�bben lang, er g?en',f degehJke",���g;enst�n�elC� opHaagde. '�bl-etJl�sifS81,I-28,587'tbn''is�ibli:f�eri e�n0g (honcl..eFd� i

op die tegenwetpingen geal'ltwoord.
'

, 'Z!e}fslte mIdden: der .xIXde;�euw Zlen V(e,;HJ.lckle, miUio:_en: to�nen afgezondeI-d
-

V00-f v0dding-, der
,*,' in' zijne Geschiedmis over, de I1eschavi1tg" en ook 'dierenen de fabrikatfe van alk0hol) 97,6go,587ton

. Al diegenen, die zieh met de haishoudkundig.e iDarwin in ,zijn 'welik �Het onts.ta(Ln der SOo1:t.�1i'he- , _

,,' ,'�, ',"., \

�

• ,
.-

ontWikkeling dezer eellw hebb�Jil he.zjg geh(:)u�en, 'wer-en,' dal· de ,tIWe0;rie ,van� ,M-attQus :.gehe,el ,tigt , ,\,.. ",
"

"
, '. :' - -, ,_.' .' ':

- \,

hebben"vastgesfeM. dat de hieesf b'evolkte lantten 'i�pgesloten:;.i�'den &trij'd'v(:)or"t;bestaa,n.' ,_ ,.!, \' ,�i[) d)e;��a�deer'in_?>_�,a,� ��¥�,�Hioen tonneI?-v0e�.irig-"
M 1 h d k " 1 h" ,"t stoffen is volstr.ekt me;t overdreven, da�r ,de schnjver

J'uist die zi;n, welke de rijkste en meest begunstig. Maar wat a! t us en· en ers"zooa s' I:] no,O) "

'\, :'
'

"

A'� '.. -. "van het werk' « DE ,VOORTB:RENG?ELEN pER AR;D,E »,
ste waren. Bet is, zelfs gemakkelijk te:verstaan dat hebpen:bew.ezen n0c� k�I:lnen ,b�w�Jz�n, �s ',�a�. �aaruit'wij lDovenstaan'de gegev€n�' plltt€n, deze on-,' �

een arm land ook arm is in bevolkirig.�Het voed��i z,001a1.jlg de ararcl:e'heeit'vooftgebra<!:at er 001t hon� I merking: ',maa�t, cd,at in' <die' '38l IpHlio�:tle'Il, tonnen de,.
is zooveel te overvloediger in een gewest naarmate gersno'odih,eeft ge\heerseh1rt0m� will�,,dafde' b�dem' ,�o(j)rtbi'�ng�elE�� vp,p. T�r�ije, St;:��e �� M,onte��g!�o

� er meer personen -zijn om het te bebo,uwen. en wat de aarde uitma:akt nie,t' genoeg,. ophracht. .. ,iUi�t lDegrepen,�11q.· "
' .'

� ,

"
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IIt wensch ethige bedenkinge:O.' te,maken tegen
,d� strekkirig'v-ap- ��t a�t�k�� \

I( EyH'tBREUIt »,'
in no, 4 wn .I)e_�Fakkelver�,�hene;n.' "" ,;,

'

, Waar:de in ·millioenen franks : Schrijyer .van dit ar,tike� keurt het, goed,,,! d�t "

,Engeland , ',25,500 iemand.i'hij' of-zij. den persoon, -aan wie 'men ;ziah
/

Frarkr�3k ,d,ooo eens verbond, geene liefde', !ihe�r)')toiedr:age.hde�,
Duitschland ,'I2,GlOO , zich gaat overgevenaan' een 'ander.i Methem k�ur "

Rusl8J�d,', ',6,000 ,

ik ditook geed, in" zoover d�'liefde herrf-of haar
_ Oo's.�ep,hjk-l�ongarije.. 5,250 .,' ).. " '

'( 1

Be�gj� . 3,000 'daartoe .dringt, 'en, rpen z�ch"'afsc'hei�f vanhet ,

Italie, .; • .� . 2,925 wezen'"aa� wien me.�eens ,(( Iiefde» z-r0veL'Spanje � ,
2,400 'Maar daar het mij niet is.gebleken'dat in het

'Holland, , 1,000 artikel "Echtbreuk», zuliJ?s;is bedoeld; zoo ¥7il.ik
'

"

Noo'rwegen, en Zweden , ,925 hie;omtreht verklaren w�tJik �� 'over detik, en w�t ;, ,;.Zwitserland , , ,500

'scliri1v�r 'tn zijn. artikel had rnoeten' doen ui�k�(-,:"Deriemarkeh I , , 0400 c �( , ' "

Turkije-(;.riekenlah�l 20 men, ,'"" '', - ,

" ".. .,', � "I
,

.

Militaire grenzen .

'\
5, Maar wat is dat nu, zullen onze lezers misschien 1

Eerst en vooralmoet l�';zegg�n" ,'d'�t il(hef n��i",
Vereenigde Sta:ten , 20,000 zeggen, daar bestaan geen gevangenissen meer. en al met den schrijver .eens ben," dat ;,e'�n

'

m.fiN,
"

Erard.�tof£�l'i' me,t door de, nijverheid Jawel, ,zegde"mij onlangs een e-anhanger van het - die �ich door .zi_jm vrouw « bedrogen : ziet, :'hit',�
�

verbrurkt . , . . , . • . ... 3,000
staatssocialisme, maar het zijn .. , volksgevaqgenis- ',recht niet.heeft die �r'rouw; te dooderr.j claar':ik 'den "

I
,

Totaal.
�

. 97,725
, sen! niet bewaakt door soldaterr; maar door man- mensch het redit ontken ,zij�';m,edemensch ,te ""t '

industrieele 'voortbrengselen duren
nen der ge�apende,natie! ! \

stl!affen vqor daden welke in 'zij1� \'o�g" m�sd�dei'tT'-'"
'

;

verscheidene jaren, De' wezenliike jaarlijksche Z· d d l' tie 11 T "1" "," /' ,
n

'" Ie aar e rea C Ie In vo en gang, erwij zij zijn, I, )" ," ""\' 'j, :, 4 ',1...,\ ,;waarde' iri de' nijverheid moet du�, vermeerderd d id 1 h h ller id '
, erkennen, at ODS ,1' eaa ,et sc oo,?ste a er 1 �\<t-- lk stel mij del zaak z",o,o'V00r,',:, Een illan 'Qritm,oetword'e�\ te,n. minste met '213 of 65"I50 millioen, ..

1 h'
"..

,len is,,�ull,en zij verp ic t zijn om - wanJ?-eer WI] in de wereld eene 'vrouw-die hij �iartstoc:htelijk (

wat een totaal g�eH v�n I6'2,875 millicen: de middelen ons ideaal, de anarchie, te doen bernint. Deze schenkt hem" ook 'hire liefde,' en '

Daar de verkoopprijs, gemi)�deld genonwp,
I

triorrifeeren, 1 gaan gebmiken waar;aan zij hurmen 'bei�e,� sluite� �en �l��elij,k ,�, het,:is ,;ons\"?n�er-:-,,, '

'

vijfmaal den prij's der fab,Iik,atie ?:ertreft, l{omen, zegepnial te dank.enhebben---:Qns te o�derdru,k�en, schIlhg of dlt.hU\yeh�k nu gesloteI).' w01:dt V,00r >,'

we tot de 'som '\)an 814,375 �IT;l.llhoen frank als
1 want ',zij staan tegenoVi r OTIS als regeerders, dus' burgemeeste'r of pa�toor,\ ofa.at het 'ad(i)['!" vrije :._ ;'

iaa�dijk��I}e N�o_�r�br�ntg�-k�r �ijver�eidin E�ropa "fks,ord�agdhax.ers, .,

*'

)'

�y�l;;g,e� J�-m��"£, ,�M�<,'��" o...&...:....:...�,(��' ,.-:--' ':k: >:i "�":�
•

""

en 'e v ere�lllg e' a'ben.' , eze, m�, : ver ee' '

, .¥. , �ls beide. wezeps ziehl _,��aerkeeri.g ,p��ni'nne.p.. "

onder de 387', inmioen inwoners de:t; beide wereld- \,' 1.'" '

, ,. -

k
,,(

Wij zuHen 'eindigen met het slec,hl:e van zulk bij het sluitE!n van hup, fu;uwehJk, W(ll�r,oin
.

unn.e�deelen. zou ieder individu over 2, I04 frank -lmn- 'd h '1' '0 k k-

,een stelsel te doen uitsch�jnen, an ers zou et ons zij:dif,hu-p. gansc)e aeven I�']let:? 'r. Zy, e�; ,er ,q:rnen, '( ,,' 'i,1.en b.eschikken of, ,0ve,r Io,520 frank (zegge tim '

, 'd 11 bb bl'k'k ,f
h "

.

, , � h 'd' \'
'

te ver le,iden. lk denk we� aangetoon ':te 'e, en, oo"gen" i'
,
en �l1- , e"t �e�en. :van,,_)' een'.l\Ilen.�<;" ,�"I'" a.,�: 1 (, .£.\.du'izend vi11 h01Zd'trd twintigfraitk) per huisgezin van, ".J

"

I' 1
"

h i! it i l!.'
• �(:; dat wij, ,anarchisten, niet. zoo eeDzlJ\'l.ig, rnaa:r;', hI]' �en wreye gevqe: t tege!pl" em 9.li- llaatr 'WI-en '111J," ""1

'

vij£ personen �n' ger jaa;r.'
. ,

terecM met] een op€m ,.oog de Igevaren van Izulke' uit,gan$�hleI;( l;lctrt� lief hee�t," eIi'in. de "ID,ees.,te "ge-' {\ ,'I, �" ,I
(W011dt vC11volgd.) ,

regeering ,beschouwen,
I

"

I' ,¥allen'� in 'alil'e zou il�' durven zegge:I]. -r- ziin hgt
'

Het l's dus den plich;t' der arb�i�er� zich��an t�, rnaatscBapp�lijke' aang�le£en11.e(1im, w��lk@' de
'S,�aatssocialisme e,n Anarchie slu'iten" niet bij het socialisme van den staat, maa,r, o�;z�ak da�rvan', zi3n; ma:anlcta1/om' z,al �� li,eide "

hij "ons, die het ,meest rechtvaardige �oorsta:a,n'1 \ nie't vefid�ijne11l, � II I" , - ",
"

,!� ,�
�Slot, zie nr 4-)' die' q_:en wij'dsten en d,li�pste� ,blik 'slaan in de't0e-' Nu k6\l� ik waarl],\k wezen wil." :Be schrijv�r;:Ya� I'

Bet 'amb'tel:1a'arss}telsel, dat de kanker \' komst, 't is te z�ggen; bij h�t' v'rije docialisme, daJ '« Echtbrei..ib>, zegt ; 1'. �" ""'" �
• "- f. ) , '>,,'huidige ma?->tschappelijlte organisatie IS, ZO,�l in ,dit, clef, ,arb�iders wezelf:.m�:)'�f.' )/ )l,Z,eMei��fs het dat,e{{ne vrohw? die Q'p hvi�<"', ,)to, '; • .'I( ,:

het staatsso�ialisn:e tot in zijn n'oogste peU �ofden, . Doen z,ij oat, danl ,z�1 nj{e�, weer :te vergeefs}het t'}igja�igeJ;lle�ftij<ii,e'en� f?el�H�i �:�et, ,,«ilt� Jlaar'
"

'.

toegepast; dit �telsel ,'0'e,rk� aan de· eehe zijde arp,eide1:'sblo.�d m,et,be�en lan.gs:d�: stratenlvlo�ii:m, \ �erbJ!vdt V.OQI !ietover1,ge va,n �et, lev:�n, d��r-:_� .-

/
I' tiianniek en heeft langs deil anderen kant slaa£sch-. om daarna no&,�aa�� ?l1tfer 'net. juk \:te buige� .q1s dom hetbe��n�,s�\eyertv?,n �mbeda<?-l�tza�h�l�. t, ,

1).eid voor gevolg,; want de reg�ering, ,�ie. tot taak 'VoQrh�en, '�1i1 zuUem �ij al,sdan,' .�iet evel?! ve,r'lva'll ,I ,Ka¥J} , men. haar nochth$lns, VO([)]f z111ke daad
err plicht heeft al1es te besturen ep. onder haFe lhet doe'l ver�ijderdl.' zijn', 'aI,s vMr den slag: Wan't �v,el:\GQ�deeJ�:n,? �p� g�lb6fz�lk� I;J{e(»- ' �

ijzeyen' 'hand 1e houde'n, zou, het vo[,gend� vogr , rUQes't ).rret 's-ta8!tss;odal�sme 'in: . v:be:ge ,ko1pera:;' , RJ?' ik
�

integelil.<iFe��,g�1(i).tO,�'\het"w�r ! �
1 I . t "

r : '

gevolg hebben : de zeH�tandiglieid" de zelfdEm- den wee:r' ta,l van jaren' noodig 'zijn' oru'qnze zoo I Mefis'niet he:t'1£eit, d�.t ;zij�),�ziGh. aam.'egn �nder'
kEmq,e kracht om te handelen'van den kant des 'cHerb�r'e vdjheicl. te, v�n;)�'e�e:rL' t

' ",' " '�'I. ',: : '

'

• QV�Fg;�e�i�,�ok op",d�n ma.1;l i�,d.rt'toep'as,s.ei�k �

·F.oll{�' z'ou a.a� banden zijn g�legd,'��enars men, En dit willeft' wij niet. Om die,?(� r'ederien waai-, €1atl,hier vef0olPde:�ld wo,iI\dt. �Want, QP /zichze[fds '

na weilligen tijd de vTije ,kl�acht om te: groeien, '�chulWei). �ij, d� l1(l!ass'f,-, daarq,�� riiet'�ecil.e' t� !p'e���' ,
ait niet;te v��,oorde�11en,' lma�r J;\V,el' clit, :", d.a't 1 di'e,'

"zoqwel op g�estelijlf ah stoffelIjk gebied�' zo�'zien 1L>en; ,docln. �eH:Ml.Oeten 'wij he� staatsso'Ciali;im�,:" _cW'rouw:,',�<wat.zWzich iq de ari1il�Jil varn:pee'n an.�eA'stlkken., dOQrdien er, mangel is I a!an llucht, �ven, ":wa�il."pp 'het hedynchidgsoh ,sQtialisme dey spdaal-' ,heeft g�wOl-peI!l. �'ijie"zij r¥ee�" bel1iJ,inf dci'n' ha�r
onontbeeylijk ?-l\, de vrijheid.

"

j "Aemokraten moet' -u�it:looF>erl, �estrij'tlen l:'IDet' 'a) de' b,clitgeJ?09.t - dan t<�r�glteert�tot hem, die zjj �i��
I Vers�enst ,eene blo�m zpnder lidl!t e� lu€:'ht/ OQk kracht die 'in on�' is: 1"" "\ I

"
,

',' sc�;fen -tr,eracht,' en ltoc1{ l�efGi.e" ,:,QO� hem k1-!!ohei�,
dit is het geval bij eep mensch of menschdo:in ,Bet is onze in?-ige'lov;ertu�giIfg, dati n�yen£' ,het' .' en zi�1;i dan ciooF"heinJaat' 0�helz;en:,

"
,','"

zonder vrijheid. 1\

'

," "kommunisme �]s ekbl\lJorilsch�Tll"v6rrp qer;'to,e-,',1 'I De,\ l?'1iecyt vao'\die'.-v:r0l:lw{of di€n I,lJ,an) ,war�,
'

" Slaafsch en "tirannie1c I werkt zulk' eeiTh stelseJ/' \ l.{Q�st/-',aHe'elf'Jpast':'a1.� PQl-�b�ke\ V.��Ilil ,:.' del �110['-�' ',�,�drt zi�l�ee�O)nd�rV0�deFl., \?at,z�J",y?�r::'fhel�, d�e "

o�:J1dat het \e� koste, :ran ,dr y-i-ijh�l� d,es vdks I chle, de q.fw'ezigheid v.:a.;n �U€ regeermg,.· , ': ',Zl:j « eeU'w!l.g: tl'quw en he'fd� ,» z'}iVo�r; geene fl€f�e
?lJue m1acht versterkt.,. ',\ ,

,

'

, , I I7iiv.aat-b�iit en staat, moeien ,same:ti' dQ®�'ons,' m�ert }h'eeft en er eep. CJ.uder 1?1 wie t�ij wa;a�lij'k
Vroeger zeg,den ,wi9 dat het �eaktionair,werkt, arbei!de�s/woraen aang€iPctk�; �ie:t om er g�bruj:k fi�n�'�\l;I,t,. haa;r'p1icl}tw�,T'e, zeg ik, VCl:¥.IJ Vaarw�l'�an

�bor�eker : door' net sameB:tFe'kken der imacht in �qn te r:naken, , neeh, m�a:1f om ze' 'beide i,e ve,r�, I
hem t� .ieggen" -ioorwien zij Riets lnee� o've� he,e�tll

handen van'eenenkellicliaarn, w�aI'door, net- i�itia- ,ob,r"ijzelen.' i;,'" I I:, ,'1
\

:- '.1", _.l I,',

e� te gaap.)eve).1 p:iet 4e��n ;�a,arop 'l�al�r !teus g�tief van, het-volk wo�dt'iVerlamd? natuttr1ijk'gevolg, D""arom'dus' p�a:kti::;ch gewe.tkt,.,'Vrij� vall�n is, e:Jlmet X!Vien zij 'gelukkig z<?u zijn.,I I' i
'r J , ! J



-ooroordeeien.

Er zijn mij mannen en vr(i>uwen� bekend, die behooren, niet eerder verschenen. "

, '

�.!het in hun hujvelijk goed met elkaar schi.fnen te Wat vq�gt isde j isteweergave der i11:;];,871 dai'
zmaksn. Maar het is enkel schiJn, want buiten hun per dag genomen notas. Min ofmeer heb ik ze

,'lluwelijk houdt de een er er eene vrouw, 'en de b'ij, 't overschrijven uitgebreid om ze zoodoende

.andere er een man op
I �a, 'wien « meer Heide» duidelijker te maken.

'

-wordt toegedragen, dan de �(�e,ttige II man, of Ik heb. mij onthouden van elke bescho?wing
-vrouw.

die het karakter der overtuigingstukken, dat ze

Nog eens, dat is te vooroordeelen.
' ,I moeten behouden, zou kunneh verminder�B. IDe

Och I ik weet-het wel, dat men in deze maat- "feiten zijn meer dan afdoender en« schetsen beter

.schappij met veel heeft af te rekenen: vooroordeel : dan.ikzou kunheI?: <;Ie uitdagingen, de wreedheid,
het praten in de buurt, de familie en vootal: de laagheid van V,ersailles en der reactie. Ik

. wat moeter van de kinder.en gewordm ? zeg, wat ik gehoord en gezien heb en zooals ik

Zeker, dat z:i:jn groote hinderpalen, die moeilijk hoorde en zag. De woorden, die ik neerschrijf

·te overkomen zijn. Maar te overkomen zijn zij zijn letterlijk die, welke werden uitgesproken en

·toch. Want het tegendeel blijven beweren, ware genoteerd telkens zoodra ons onderhoud y.ras

"bewijs geveri geen karakter te bezitten. geeindigd, \
I

,

' •

Tegen d�vooroordeelenmoet'men bestand zijn; Ik heb in mijn be�it de oorspronkelijke brieven

'een leven dat tegen de vooroordeelen niet op kan, of 'authentieke kopijen der heeren Darboy, La

"is geeH le�en ; het is eene fol��ring ! garde, Deguerry en Bazin; ik geef ze uit en houd

De praatjes uit ,de buurt, mag dat ons weerhou- ze ,ter beschikking dier personen die er mochten ,

-den mensch te zijn ? aan twijfelen. Den Direkteur vanMaeas,

Maar het grootste struikelblok is :' de kinderen. Ik eindig dit voorwoord , de woorden aanhalend Laat burger Flotte met Lagarde" groot-
"Wat �al'er van hen.geworden, als de moedel den van Raoul Rigault bij het· openen qer onderhan- vicaris �n Darboy, aarts,!?isschop v�Q. p.arij$,.
vader, of den vader de mo�der verlaat! En ik, delingen: pnderhandelen. ,.,' , " I \, ,

,.aarz�l niet het te zeggen: men meet zedelijk sterk « Ik geloof d� reactie tot aUes in staat. Ik beyeel De afgevaardigde �a1Z de ex-pr¥ctuur'�
..:zijn, om dien stap te doen. je vooral aan van het dubbel te nemen van alles '

\ van, joZitie, '"
J

,
"

"
" ;

. En toch, als men het ,goed overdenl<;t, is het wat naar Versailles gezonden wordt en ik ,reken \

."( 'RAOUL l}.�GAULT. ,

'voor de kinderen ,beter te scheiden, in, gevallen op je als eerlijk man, dat je eenmaal die briefwis- (Persooplijk ingangsbilj'et, g,qed voor 'aIle.

van weded;eerig bedrog, dan bij elkaar te blijven, ,'selingzu}t'in 't liGht geven, 'opdat Franlaijk kunne dagen en aIle uren.)
,

-e,n ik durf zegg'en: in hct belang del'\ ki9�derC1t zelj is waardeeren de daden cler re'volutionairen vq_n" \ d
"

d
'\'

' ..

Denzelfden ag" om 8 ure 's av:on s, was, ik in

) ',dit twodig. Parijs en de daden der reactionairen vari v'er- Mazas, vroeg om den aartsbisschop te spreken, ,e'n"
lk vraag mij af, wat moet er van, kinderen ge-. sailles.» " ' vij,fmi�uten la"ter had ttl,�schen ••�np ,het .yolg�nde

worden in zulk een omgeving, waar de vader (get.) B. FlLOTTE. gesprek plaats :. ,j'"',, " ,I" ,'"

.'

·tegenover de moeder l�}lichelt, en omgekeerd; tBla,nqui ,en de 'GiJ·ze,laars, van" 1.8 7, ,I
"I , CWoriU:'veYvo'lgd.)

waar de mOEider �en vaderbedriegt, en'omgekeerd ;
"

,

_ _.:.;_ -",.,,'--',:_:',_.' J ",\ '" ,;"
"

:�,'

waar moe er en va e iste,,,_,,__,.·..,,....-j--.;,.-....,.,..__,..,..-.__,.�li.eY..s.ie...()lI.df,Z]J,
,'" ,.

..

,

veelal vechte�? Kunnen daar anders dan'11liiche< Op 12 Februari 1871, dag van 't verschijnen , ',Misdaat;li-�'oI;'aal�li'", 'l�

'laars, vechters en bedriegersuitgekvverktworden:? eener brochure van Blanqui:' Een laatste Woo�d' Dbe niet aa�� ,ande1len wat dij"nie.fwilt dat�1;C1t u'f16t"
Ja; 'er is eene- groote dosis zedelijke hacht

\
toe

\ vertrol�ken wij naar PariJs, Blanqui, Tridon en ik, In deze woorden Hgt de geheele�zedeliJl�eJ}�n ;o/ijs- '\ I,

"noodig om Z00 een stap te doen. Men �1l10et sterk zij' naar Borcleau� ep ik J;1aar'Cllers ,(\Tar), vyaar 'geerige, opvatfing, deF, godsdi�nster:�!�eR!. van )o�ze. I

..

db" t t t zekere zaken miJ' riepen. BiJ' het afscheid nemer{
zlj,n, om e open are opmIe e fO seeren, en huidige k'apitalistisc-he samenlev.iHg'l " '

1 1
.

11 d' d te Vierzon kwamen Blanq{li en ik overeen, da'!:," "

,
, ,I '

'

,
,',' u (.' ,�,

voora als let eene vrouw IS, we {e len stap oet, ' Iemand, �ie deze weinige woor4en I�eiiit zo\nd�r

want naar haar aIleen 'wordt ·nl.et stee'nen ge- zoodra mijne zaken afgedaan waren, ik naar I 'nadenken, zaI welhaast ieggeh ;' «('�'t i,s schoon; _

I

, '

,Brussel Z011 vertrekken om er !l1lanuscripten te' 'h'" h
.. 'M" I 1; I

, zoo is ,et en nioet, et ZIJn: ,i) I.' aali, a,at ons eeIis;" '" ),

halen, ginds door Blanqui ach,tergel aten� en ii/'
, ,

- I,. '

•

',- r' " ; ,-
,

, nag:aan ir� hoeyet ,h�t spl1.oon is.. " I ' ", ,

van' daar �aar MadafIle Bari-ellier;: zljne zust�r', D�ze wijsbeg�er:te, ,deze zedelijl{heicl werd�fn:'n
Z011 afreizEm, die toen in de pI�oyincie Lot wcto'nde. ,do�r de pr.i€�tets\ tle�' Dud�eia a��gen(;)lp�n" ,sta!� to:

, Den'2711 MaaIit Gmtving ik te Cuers d�n vo.lgen- 've;rmeltl ill derhbijbe1 en wqrqelJ. gepredi�t door
den brief van Tl"idon : ,on,ze lnoo1erne �odsdie��tl,ee��a,I'�' d�ar,in. gyst�4�d

-

,

'De Kommune"is uitgeroep�n te Padjs. doo� d�n. geldzak. Daal'en1>9ven tv�d�ondigt men
\reflies geen oogen'blik,kom, onmiddellijk terug.

'

ze, ill �� m�este Besta,�nde sch0f'en del' �ederid�ag�'
Blal�q'lli" die �ns �nOI�tbeerlijk is, werd :delf qen"

aamg;ehouden. Deze s aanhouding is eene ra+!lR
vaor de Komm,ufle� 'I'

I

(gete,ekend) l'IRJDON,.I,
,

\ .

Den 29 l\1aa,rt was ik te Padj;;,.
\

',,'
Na veerhen 'jaar doet' \ mij! de 'I herirmering 'aan'
\,

, 'I,.. ��' • (I r I

de vreug�e, die 'ik 'sm(;takte ,te �arijs t�H�l'l wee!'

terug1te zijn, net hart nog warm '�laan, 'Jriai:lI; d�
smart, d�e ik gevoe1qe BIan'qui hiet in ons tnidden '

I te' ,zien op het Sta<;lhuis, sC(he�n mij, ee.11 sleGh�
voorteeken en maakte mij weerslachtig. 'Heia�';;!

I, ! t' I I, (,

, Itt was lliets aan te doen ! ,I'",

',9p Q April d�bi;lgen \f�le',l�:d�i?-.;de� Ko�mn�me
eJ; bij mij op �a,n om ,�la:nqlitil qR i� ·�p�ren. Tri9.on
verzette er zich tegen en '�te�de a!l,n zijne 1k,ol1�ga's
VOOl" te onde�hfl,ndelen �et Versailles, 0111'.tot ee'.ne
uitleveri:ng 'te kom:en van Bla�qui 'tegen de g�gijo..
zelden. liH,ij t:oond� aan, d�t, 'dit, ,het' beste v�as;,
d�-yvljl Grangerfen Pihl�s reeds �ert\ql��{�n ,w�;enl
qp.zO\'�f.,Om de s:chuilplaats te ol(�dyl�kel(. va� a�

'worpen. ,

,
Men moet eene Nora zijn, \om tusschen die haag

-van steenen, toch recht op zijn doe} - dit IS :

'l'f/,C1Zsch te zijn - af te gaarl.
'

Bet waFen de gedachten, welke bij het leze:p.
van bedoeld artikel, door' ll1ijn poofd vlogeIt,
welke ik hier ter overweging geef. Ik 'heb getr,acht
.200 duidelijk mogeiijk �e zijn, en lk denf{ ook �at
,men mij zal begrepen nebben.. ,

HA,NS VOCKERA1!H.,

"Uit de dage;n der�arijzer�ommune
De bou:rg�o�spers ,heel en al verhoerd en

'-verkocht',aan 'tgouden"kaH, heeft laT;lg�n tijd en

'nog wan�eer �et te p�s l�omt, brutaal en onbe�

:schaamd weg de kommuriards van 1871 besdml

digd' van wreedheid, zelfs van �afheid,. om�at zij
"tijdens q.e 'Kom�une eenige, gijzelaars door deri.

,kop deden,schiet�n. i .' ,

Onder onze oude papierel). hebbetn wij, 'in eene,
".klpine brochuur betFekkelijk d!it fe�t, d,e 'officiede,

cge:schiedkund,igedocumenten gevQnden,verzam�id
,do 'r citoye;n Flotte, die met de onderhcpldeling
we: d gelast en wieFl wi] thans het woord �aten ':
'I

'

VOORWOORD, I

De verqanningen' door d� v.ersaill,eezen uHge-
.�prok�n en een, �ang ve�biijf in den vreemde zijI;! ,

, �,
I

gro�teri .burger;want 'Thier� .had zoodanige maat
regelen';,c+)g�homen" dat- niets. 'ons ter, oore kwam,
wat lot beschoren was aan den geyangene, ,die zoo,
brutacrl �eg aangehouden erirnet de rneeste voor-
zorgeri opgesloten was.

' , r-
"

• •

'r bp/'g April liet Rigault me weten, daf ik naai
'" '

- ,f
de prefektuur .moest.kcmen.

I
Ik ging er .onrniddellijk lieen, h�J kwam m�'

tegem6et en zeide :
'

- Ziehi'er hoe onze vrienden en ik zijn overeen

gekomen ': Wij.gaan door tusschenkomst van den'

bisschop, die in Mazas' is onderhandelen, opdat
men oris Blanqui uitlevere, -die in: de kli�mwen der
Versailleesche belharriels zit. Wil jij je met die

.zaak gelasten P
.'

::
)- Ik ben bereid alles te goen, antwoordde ik,

om Blanqui bij ons op 'f stadhuis te 'hebben.

'-:- Goed zoo ;,ik �ist wel dat je zou aannemen',
Ga naar' Mazas en versta je Inlet Darboy � ;wat je
doet is wel.gedaan.

" .

, Hij gaf me een toelatingsbiljet met'den:,volgen-
den inhoud :

.
"

sche rnaats'6happij,. -"t
•

"
'

,Ef.l hoe z',<:m het ,;;mclers �Ufln�l'�.'? ,

,

In de wereld-" waar men ook ga� k0Int ,men.'
.

i�n.diyid�eri teg�n, die hu�he ��e�na�steri tjrah'n.i..,., ,

se'eren, \litbuitel,1, 'beuriegen, 'exp1ol:teeren," pr0f?ti�<
'tue�reFtl' 'QT overh�€rsthen, altijd 'Q'nder ;oorwend- '

I
I , f •

..,

l'� � ,
"

'sel van net 'bell€rud' d�r erde. .
,

'

�

D�ze rege�rders, fbt weU�en �tC!,ncf'b.�h60{·e� z!Jl'
Tot @en rijkep. stand� ,h�tZlj'.,hij priester, rechter�;'
Y-s:taaismaUi ef kalf"litalist Zilj.. ), ,,"

,

{ ) ,(
,

lr' If I ','" \ 1

,
, Zij, a�, priesters' ep. ned,dien fomm�l.zQo, h�b
ben' aIle persoon1ijk ,�el�Dlg het 'v'61l� p,eze ddgrri'�'s,

,

als �ij,13begeerte en zed€m;I,eI�i ,op,�te ·djingeh.: E:tet
yolk;' de '�'Pe):1J�chhei'dt,. �,�eft ri0C'tit��s vart ·.natu�'r_ '

,YViEtge l�ep ed�le;r, dr:idfvee9'J diehem zegt, apqe�en
rgpeq t� dot(u. D�ze i'� qe Al):-arch:istische w�jsbe;--
•

geerte, de hl1'arehistisC'he zed��es� die zegt : « d_<?e.,
.......__._.._\__'

) ,I.
\

"

II
'.



aan anderen wat gi� aan u doe. » Als .wij denken aan grijsaards., I·iet Icentraa:r' bestuur der. Zwitsersche sociaal

M�ar door het kapitalistisch regiem, waaronder krona van werken, die behandeld. worden als een 'de��krafische partij wil echt�: iijn.roye�e?t·niet-
wij thans leven, is het goed-doen aari anderen giJ ziJt er ie 'iJeel,.'

' , .

erkennen, .

'''', ' ,',�.
.

weinig mogelijk, daar ,pet egoisme (zelfzucht, uit Als wij denken .aan die, arme, kleine dutskens Aiweder een vrucht, geplukt aan dd�'p'oiit'i�ken
eigenbelang naar eigen voordeel zoekerid) tot het van kinderen, o'ntrukt aan de moederborst, en hen, boom. ;'

-uiterste gedreven wordt en de hoofdrol speelt in : een vroegtijdigen .dood zien sterven ; anderen, in ' Ret' verwonderd ons dat door. de Belgische
'onze samenleving," die den mensch dwingt, �fl hij lornpen gehuld, bibberend van koude .langs d,e arbeiderspers daarover geen woord wordt gerept.
:ni�t ten ondergaan, voor zi�h alleen te �org�ri., a] straten heentrappelen, gaande van de eerie deur '

,FRANKRI]K., ,- Te' Parijs heeft weder-een
1s,het dan ook ten koste van anderen. .riaar de a�der'e om e�n bete broods; dynarniet-aanslag plaats gehad, waardoor 5.per--
�De kreet van Guizot : Verri.lktu! is ieders lieve- Kortorn, als wij het sp;ok' der .ellende en het sonen getroffenzijn..
Jingskind geworden. Geen middelen zij�' te laag, 'monstera�:tig kapitalisrne voor onze oogen dui- "

Of de guillotine-en 'de b'arbaarsche vervolgingen
te, barbaarsch ofmenbezigt ze « om ri./k te w,ordm.» zenden en nogmaals duizenden onschuldige men-

, der anarchisten ookafschrikkend werkeh.,!
'

Zoo zullen onze lezers reeds gehoord hebben "schen langzaam maa� zeker zien vermoorden,' '-,
_

'de verwenschingen, naar 'het' hoofd van den hewel dan;' [a, dan' vervloeken wij zulkesamen- Spreuken en' Gedachten
-rijken uitzuiger ge�lil1gerd;' �p w�Jke w.ijze kapi- ·'leving. Met onbegrensden haat en.walg'verklaren

'

Het dooden van een .J�i1d -beest, het 'eindigen,talisten zijn gedooddoor hen, die ann waren, om wij .haar den oorlog , en zij, de steunpilaren, wan -

'

van' eene besmettelijke ziekte; de dood van-.een
-daarna op .hurme beurt rijkelijk te kunnen 'leven. neer zij niet goedschiks willen tot inzicht kornen, koning zijn "voor' de menschheid eene rede� van;
�lle .middelen : wurgen, vergiftigea en verder moeten het onderspit delven door middelen, die blijdschap. ABT GREGROI�E.
alles wat menschonteerend is, wordt. in 't. werk afhangen van de omstandigheden, waarin den

/ g�steld' als er kans is aan de duiten te 'gerake�. , proletarier zich tegenover de kapitalistische maat-
, ,Dit is de onbew,uste klassenh�at die werkt; wij schappij zal bevinclen.
worden daarheen g�dr((ven 'door' het egoi'sme dat Ook willen wij dat men dit doe met ons, zoo wij ,

dehuidige: samenleving in "den mensch plant .en .tot degene'n 'behoor�n, die de �enschheid' mislei-','
,bern _over'heerscht. 'Daarom is d'e mensch

,'.
de de�, wat heel 'onlogisch z�u zij.�, claar wij noch '

'schuldige niet, dodi d� tegenwoordige instel1in- voor anderen noch vo'or ons wetten of �egeerders
geH:r"en- de wijze van samenleving zelven. Dit ook, dulden.

,

geldt voor hen, die rijk 'geworden zijn en dagelijks' D�arom 'roepen wij de haIp onzer medemen

hunne kapitalen trachten te vergrooten ten koste schen in, om ons uit de dWlngelaI?-dij onzer
van duizend�n J:Uenschenoffers. tirannen los te rukken. Wij rekenen het ons als

,Om die reden zeggen' de bezitters, priest�rs, 'eene dure plicht, met al d,e kracht die ons bezielt,
l'"�chters en r:eg,eerders aan het onbewuste vol�, mede te helpen aan de be,vrijding en het welzijn'
(lat, het privaat-b�zit en de voo'rrechten wil af- del'menschheid.

' ,

,

schaffen: (�doe piet aan anderen 'Yat gij 'niet, Du� o'nze l�us is : « Doe aan and�reFi, wat gij
wilt dat 'men u doe. II

. ,

wilt dat men aan u doe. ))
\

\

ZOQals ik hooger 'zegde, is ons standpunt : « doe JACOBUS;
,;lan anderen wat' gij 'wilt dat,men aan u doe. II Wij raden hen, die hierover meer wenschen te

" ,�rgo�: als :wij de kapitaliste.J;l willen onteigenen, weten, 'aan zich de brochure De' O/ur/ha1zkeliJke
"""'.............

""'-�ozeggen twij :' doe' het o<;>k 'met ops, zo-d wi] oait Moraal, q,oor Kro.potkirie� te lezen: Deze is aan
-

D�' �aarheden,\ �i� <Je :r;nassa ,g?edk�urt, \:�ij,n
'

, kapltalisten zijn. den prijs va� 25 centiemen bij al opze verkoopers,. juist qie, welke de voorposten in d.e 'dagen van:- .\

Wij, wi1l€m 'ge�n regeerders, maar willen ook' 'verkrijgbaar) ,

d' ,
'

.

j' ,.

.

\ on�.e �rbotv,a 'ers voor �eker <:ta�nam,en'�' Wij.;
geen regeerders zijn. , stn]ders aan de' voorpostc:m' van, �)Iizen tijd;, I

ViijWij willen niet datrnemde vruchten vanonz�n. hlternationale keuren dit niet langer meeF goed, 'en' jk'-ge,lobf.arbeid steelt, maar eerbiedigen ook de vruchten
zelfs, d'at er g�en� andere .zeker� waarheid�b�_staat'van'den arbeid van anderen. BELGIE. - Langs aIle kariten' en in aBe d d 'd

' . > ...

, an eze,' ' at eene 'ma�tsc,h�ppij , op zuJke.-ver�l,e-"Wanneer wiJ' a'en d00d wenscnen van een partijen is men druk in de I weer hetzi,j VOO,r of .

ten, ·-afgezaagde waarheden,g;een, geion:q.l�ven. k�n,.

volkstiran, ' willen wij niet 'zijneplfLatsinriemen," tegen'de'evenredigever�egem;Voordi,ging'� al/naar- ,leiden
"

'I'J , '>H"IB�E�·.l-'�
" en do�n ,wij dtt, dan zeggen wij : doodt ons ,ook, mate men �r voor- of *adee1 inziet, 'te agiteer�n'." _

,

'" /
,

net is in het belang;der gansche mensc:hheicl. Zelfs de sQciaal.dem.okr.ate� do�n aan dit sRel Bet maakt niets 1_fit, als eeIie maatschapij, ge-
<

O'n�e tegenstr,�vers zu�len ons meenen te van-
. m-ede 'en: yerkI'are:o ?:ich daarvan aanharlgers. gro!ld op �eugen, ten�orid�r g�at._G'eslee4t, geiij�:�

gen in on'ze eigen woorden, met te zegg1en ': ' bus oo� �ij et.;k�nnen op die wij�e het re�ht v�n aan den, grond, moet z�j gemaakt wora.e�, �eg ilc
( Maar wanneer gij dan toch wilt dat men anderen bestaan derv�rschIIlende �lassen dl.eversc�Illende ,Ms schadeI'ijk gedierte',�Cleten allen uitgerpeid
<ioe wat gij. zelve gaarne gedaan zijt, waa�om belan�enhebben.,�oe log�ekme�hu� program��.

"

W�I-den, ?ie ip leug-eh leven. ,Gij ·(lib�r:al,en) ver,werken so'mxnigen uwer met ·gew�ld? Waaro.m( ook, bestaat' er groot verschIl van, gevo�l�n 1Il, pest �et larlq. ten)aatste h.eeleniaa}, .'gij'-breng-1: het' ,

'w�lt gij"13ij mid.del van e�me�geweldda�ige"revoiu- :d�,'Soc.-I?ern.-P;;l.ftij ?ver het shiit�n van Kie�ver-,
e� ten:l�at�te ,Joe,)dalt,�e�'pmd �e�,e 'w0es�'en�j,;yet-,: .

,tie de geheele wereld van gedaante, veran4eren--;-, bonc:lenmet de' burge�pa!-tij(m< '

,

�

: ,'clIent te w<?lide;n. ,En ,ko�t het zoover,',dan' ze'g ik
'

.()fscnoon gij, anarchi,sten niet' gaarae door hef 'Op het Kongres te QuaFegno.n-werd 'aan de ver, lli1;de. volle qiepte van mij:n hart: laat difgeheele,
�n of ander vernielend element 'zoudt willen om schillfmde afdeeiingef de, vrijheid .gelcHeI7 alo,f, 'volk uitget6eid worden'." ,H. _IBSEN'.

l

:bet leven 'gebiacht word�n. II niH verbonden aan te gaan met degenen die de' , '"
. ,

Leest w,el, wiJ zijn anarch�sten.
'

arbeiders b�stelen �n 'uitbuiten." ..De �onger I, voert' tot, opstal1d: Be gedathte
Wij strijden tegen' ai wat onreQhtvaar4ig, be- _. Op', deze wijze bestaat er:tocli lfa;Ds sommi:ge ;aIleen iOl:l' r�eds eell. 'revolutie kunn.en. bew�I;ken.

�rog en Ieugen is'J pus voeien, w�j fgee�
\

�trijd 'heersch- en'eerzuchtig�n'in d�'versch}.lle�de, op�'n- l)e opst�nd is, het �farripa'cht�ge trekl{en v.�n: 'een '

(enkeI It�,ge:n ,;w��;·. gQd&dieastJ,.�n'):'Q��rh'eersching, '" '��r�' bef�e.l!?:· ,eh .�:;Kg;,�ers v;q;n 'V�?)verteg:tm,i' j'zieke��die n;kt �'S'teF�en�il; :·'tle sfuartdijke: 'e�h& f,

�och :Wij komen'in 'opstafud'tegen de g�:ne(He 'wopidiging'te krij�en. "

, �
r �a:tie'�n '}�,ifgver�ach�eri dqodst�ijd. De �evoluti� ,

.,-ti�gen:W.oordige wijze ;;:an�'voortbreng�n, 'a'eRke�' '�lO! parlementarisme, �a,t; zuTt gij o�s n(j)� te" i ,:is de '�00g-S't opg:evoerde graa,d _van; deJ!.kkra\ch.t;'�rihandelen. , aanschouwen geven.
"

d� kr.e�t ,der hope, die de toekornst begroet; hetWaD:neer wij ae"'massa, die 'onteIl>ar� legioenen ' ;:ZWISERLAND. ,_' De ;,sociaal-demo�raat morgento,od van een nieuwen tijd; het ontwaken,g�desr'a�h,' die?van '�'morgens :v.foe,g tot 's;-a:\r'onds Jil�rfn'Jhn G�euUc}q,' :die,. voorzittt;� 'was, v:an, liet., 'YaI!-' de!l,mensch'elijken g:'eesb ,:."
'

'

laat in de fabriek, 'in de.mijn of 'oP. het,land'hun." 'irlt�rnati6fiaal'korigres te'Ziirich:e� odk',eenchand ,LEImu,-RoLLIN (18'14.). '

leven slij'ten/a,ls geschor�n s�hap'en� "�ls uitgeh6n� .' ',��eft�?���stokeIil ��, d;� :�'paf�ah��liJ�� �q.ci�list�n -----.....

gerde slaven;· I en �nal1chlst�� aan.de �eur ,te clon��J!��,!komt'a�s
'

S�riJ{J;pEmning 'eD; 4,1iialdverkoop:Als wij den�en aa� de gep;rostituferdevrouwen, iid�,ijner'paftij geroY,ee,rd t� \v6ird�n, w�g�ns proli.l t·

,.

"

_
'�olgenaL ,�ammer. "

"

die,'door den honger' ged'reven;'haar lichaa� aan tieke lnloeietij'll. , , .

" �.�:,-,---,--,"'__�,,_,,_;;_"""�"';::_:__
'. ,.

",

'

'. '. prukker-Uitge",'kF: '

,

�n wellusteling verkoopen voor eenig geld;' Greulich -WaiS arbddssekl-etaris v.aI1£wiitseiland. llqz."Drieglle,"DendeFmon�s?he s'teenweg-, 319, Gent.
,

,

f,

Ja..ar 200p.

De armen, die een kfel dragen,
,

worden. be
waakt door de armen .In uniform '; ziedaar het

_geheim der dwingelandij, en het problema' der
g01.l\rernementen.

,

'

Figal'o, ,:.7 MaarJ- � ��I,. /
"

,

.

,

Als de advokaten niets waard_., zij;n ,treden "ziy
ih de magistratuur.

rntra,zsigea!4-t iUustrl': PIERRE LEFRANC.

,De tegenwoordige maatschappij. :gelijkt aan
ee� monsterachtige en. opgestapelde ,ompibus,.',
w-aar eenige

'

b,evQorre<;:rten 'op ,het platvorm
gepl�atst, ,al binnen gera.ken door de andere te
verdringen en zith Iaten voorttrekken "doo� P10-"
ietariers" zwetende, hijgende, opbru'isende onde�
de zweep van .deri 'ra�pzaligeIjl koetsier,r ):len
honger. ' '\ . "


