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gang; en daar wij vooruit willen, daar wij
het moede zijn langer eenen scho�'nren he
mel na onze doorl tot belooiririg-onzes ar

._oeids te krijgen, daarwij onzeri heinel hier '

7e�1 gevolge van zi'ekte des geestverwants
we lke zich 'met het mengelwerk gelastte i�

I de \

vervolgipg verschove ri tot het eerstvol-

:genc1 nurr�mer.
.
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»:aarom z>ij n I wij Anarchisten? ,

)

� � �

/- Anarchist wil zeggen zonder oversten, .Nog een groote vijand Ol1ze'r vr�jhei!1,j_ -

'

:zgnder wetten, die dus volkorneri vrij zijn
de Staat die wetten uitveerd: yt,6:111. net k:a<

. pitalisrnus' 'e11 de zodsdienst te steunen-..He:(
wi�. HU wi e vrij wil zijn moet de n!iddelen '-' _-

,gebruiken om daartoe te geraken en de leger, politic,' gendarmeii, rechtbanken enz •.
'

,

Als men cien dag van' hede,n:�··d\e 'lmrgers.:.;" 'I':, �

moeieliJkheq.eI:l' te boven kornen die hem in z.ijn il1stellinge� di\e dienen om het 'ka�.jt'a- I pet� n�'g��t, dilp moet mel1{waa'l:li�'� 0��k�R-.:.-
den weg zouden staan. De grootste vijand

Iismus en gods�l\el:st te, behouden .. De .staat nen dat 'de-Abarchjsten !-n. eeq ,sl�cl1k.dag.!�
ouzer vr ijheid is het kapitalismus , Tederen

betaalt de godsdienstige kwakzalvers om .Iicht staan; Telkens als er' in ee'n�tJU1'-g:ers-.
1

' ( .

I I y , ' , 1 �. ! • ("-

werkrnan weet deer oudervinding, hoe laf_· onze cirideren ,.tC' verbeesten, nun de 'ger .: blad ovef Socialisten Revolutionairen 'of.

hankelijk 1iij is. van sijnen baas. Wanncer ho05zaamheid aan hunne overstenrdekapi- Anarch1ste� g'�sproke�: WOrEl-i is he't 'ai; _�'r:' .

\' de kapilt�li'sten willen zoo kunnen zij Oi�S in talisten en hunnen ,aanhahg� i11 fe printeri.. .men waal�H]{, �"ve;' het . gr-oots'�' ongecl.ier{ ).,._
r een-lg� <dagen doel:]' uttrion �ren. All�s :is De welfen S�hUn�n we IS ,,?if¥ VOordeeJ.en, :::;!'Jra.b: aa' er bes aa:�. :r� vi:;8-m-.Th\j�.i--e��-�h-' ___..,.�---�...".

,I '�'n -hunrie handeu : de opinie, de wil, het aan te bieden , Maar dit is alleen om oris knechten kunnen o'ns'z;f?'o ge"e�l hOilijkhiden,,_
Ieven l van 'ons, Vf,OllW en kinderen. De ar- stof in de ocgen te werpen , !AIs dit niet zoo naar het hoofcl werpen�ofwij n�m�;: _ze'.v.o�H·�

,

be ider is geclwo'ngen op" straf van hQnger ware clan, zOll de' burgerij e� nooit in gelukt _ een eer aan �aJil� ,yap ',hunnentwege >�ij'fll.
zijneri, arbeid aan ee�le� ,spotprijs te ver-: zijn, hare �ette,� te dcen aanne�en. \'\' etten wij tach niet fTIders..._te, venwachfsfi. Heej
koopen. Zoo gaan .de rijkdommen door oris d.ierien tot niets; 'Er staat onder anderen in geed weten wij da.'t H-ei :voo_r;o,hen' n,ret erg·

vQortgebracht in de zak/{en der _·elcl1).ezit- d� 'Yet. � Aile B'elg�n zijn gelijk voor de �angeI;aam, is met' An�tl:chist�p-lri aa1}rC;t--·
ters over terwijl men ohs een spchloon toe- wet � en wat, verder o� aUe' rech.Jsge,ding 'king f'e komell gewoon�zijnde de 's,chaq_pjes'
'werpt. Rieraan diel�t dan ooi{ ve'r�n'd�ring te ve'rLnijden zal de' baa�

"

een gdg.ige en',de ',�oet 'te S;chee�bn.' In de, ai1a:�chi.stische Sa�'

1gebracht �e worClen, want)1et kapitaal be-' ,gast' er tweel moeten' hebben.,vVij wille,n ,men1evin�g zouelen,,' c1e� b}o�aegchel{g��n'-'
hoort den �rbeider. Wij zij4 elus kommu- geene wet�en omd�t" claar -waar wetgevers 1 ed� \van besta-an he'bben,; nat weten' zij'

nisten, maar kommunisten zouder oversten I zij.n oak dndercranen best�an e'n wa�r een !naar al te-gq,eel, ,van-. �aar_ �flunlilen s�tk

die gebied, zQnder ol1derdane'n rlie·gehoor"\ oticle,rdaan is,� is eEm meester... ,W'eg met' de voor ,d�zelv"€ri. Ret is h�el zeker datzij het, l_

zaJ;l1en en die door de groep��ring der nieestersJ' wij j�iHen vrij, 'zijh! H;e,t �s,niet ,liev'csr te doe� hebben met tich"l1oe·tnende".1
1

werklieden en de, Tv��de.rz{jdsche solic1a:riteit omc1at de �v�e'f::'s<;4mft" dafwij g,elijk,zijn cia � St�at-'$qciali�te-l1-' die �iln�en -mi'n8t�(?00 .__

der' vQ,orltbrengenC1e, I groepeil de algel1eele ,\vij het irl_dir�aad Jez��. Neen de geli1��hei� ..
w(eed "niet en beter tevreden 'te _steHen,

-

.

, �eHstandigil.eid van deh {n'dividu ('penoon� ; moet besfaari in den toest§tnd db- zaken : mocJpte.f_i di� 'het eeI1s ern'stig- 'n�ee!1en_, _rrH�n':"'t

�- en, M auton,omie c1-f;f groepen verz;;Aeren. I 'zelf, maa/nr�t 'o,p het' p�iei�i af �;yaJSe hd, geeft �hen -het 'Sternrech,� e�,;daaFme-e punc- ,:
'

I '1'g'�g eene groote vijancl }�nzer· vrijheid _d�ILe,�k .in go�;de� letterF,- ,u'itgedill,kt.. \iV�i ,'--tlJn1_',\�ij Arl'�:��ist�n zi]i1 ,�i,et�emc\kkel!jk
zijn de ver�ch}llencle godsc1i�l1sten. 'hAll�, wIllen'111_e.t d,at ons g�lu� m let�ter� besta', te 'paawn, WI] behoore:q met ,toe aan dl�

godsc1iensten zonder onderscheHl zijl:}�van maai' yvij :viHeh het jnd�rda;ad p_e�itten ;e� :'geHefi �i� V�Ol: een�of :m�el' politiekc; r�'ch

het begin del;' tifden aarg-estelCl Gm (t]e Olil- Fie J�rg-al'lisafi,e der :map.ts�happii tijd�Fs de ten" onfe pril4lciepen over boord'. ,,¥erp!en, "fi
ig,elukl{ige 'uitg-ebuiitte .en -'-orit�rfdel slukke- omwe,ntelhl.g '.zo9clahii wijzi'gei1 dat het i-n _bekennep. opeFlh.<a!.,tig dat '��f 'del� St?-at.

�aa,rs tevrede,�. 'te 'stel'ien met de, hoop Van ,di�ri foestand zal. bestaa�. N tl v.'ra'g�h' �ij. �iVen aifbreKen, e_n daf, om toL�a__t dod te
;1a de dood g,el1Jkkrg te ;zijn (clat,i� te zeggen' waartoe (ole- \¥et ,dalil! NOg zal., -dieneI1'? Moet geraken e-r' ons ]li.ets ,te heilig' zal wegen

-ali zij het nri�t meer noo,dig heblJen., Zoo, �nren,voor 011s'i';1 c1e<wei scHrq,ven, giLziJt 'da�r moogt gijl ger.ust reke'ni-,ng va� l�011:den
,

-dcYencle vormc1e 'men gewlllige slavel1 die g,elijk, als wij het zijn] En wie' ziet nU_I�iet 118" wij d�nj Staat 'Wil�efil' afbreken-;- dan -is

'zonrtel' mor�'len hot.zwaarste �'�Fk ve;rrichten, in (:la'twam1�er' Ine'l1 O1�S d'a,t iq ,de\:vv.�t 'z'egt het zGlnaer.ne�epb�d-?eling" ,clan is b�t Diet

Zoo is het .ook nog' h;:den � De godsdienst wij -he't inderctZl:ac]: niet "zijn. 'Weg dar:l ,rrt,et oin et die peFSOl1e� rlit t�e jag-en welke er

',leert �ns dat wi] geern: �noeten lij,de-n Wie
.

papier yrijheclen, papiere;r1\gel'Mt<, papieren zich. tet FlU toe, in gemesteld, fqebben Qrner

,geern lijdt .l(o;l�t D0.' r geen ver-hete:r]\�g, �w{e gelij.kheid r weg/:r:�(�t; "wette�l ! IO.m*al el�lz'e( ,dan we.er,am:e��.B terug i�)e plaatsen. Wij

'naar geen ve�-b;J.te,ring zoekt stJ:eeft nie>t 1!e-ae'l'iJ.e.n, onida:"w)3�met i::�:lilg,er de slfl..�f-(Jes "oeren gle�n stnJd t,eg,en me p�l�sonen maar

naar voorui'tgar_lg, -zoo wO,rat de ,gocl'sdie�st ,ka:pHaals yvnI:err zij11, '0 mlaf.wij h-et mQeQf w,el" tegen_ h�nne' sfu1sels; Gok hebb,en w:ij

:.de rechtstrc;eks�h0 'vijanClyari. den 'v�?r;lit- z�jn [anger ailH?-��de te lij-clen ��; �n({erel�\ ni€ts tegel?- het,.gebou'Y, �at �e�Ministefie.

\'
'



noemt, maar wel teg�n de wetten die er in - bijgeloovigheid-' veroonden 1s, dat Iuid als donkere gedachten �o{ steken voor ni'efig=-:

berusten, die wjllen _ wij zien verdwijnen voIgt: De wetten--;;yoor .het sparen �aIi de. hederi nietrrreer het mes in, elkaars lij f. �.
met hunne handhavers. Nu zoh men o'ns "menscl1en en het stl"affen.en de voerjnge-: Het- is �<?'ok_bevestigd .datjle, 'trees VOO1,"

kunnen vragen, waarorn dat wij partijgari..l 'nom'enl1'eid der nfoorden. Dit deel is het, straf geen enkel- m09rdenaa� weerhouden
'

gers van het feit zijn, waarom wij Qns'nie,� vo(}rnaa�s�e, :va�t a�s de..we.�·,v:,eI opgeno ....
\ heeft. Dengerre die zij:p.�rt gelju:nr qit_ wraak

'

op het politick terrein verdedigen (D((1igt men wordt IS h�ton�da,t.men gelooft, dat de" , ?f uit �_r�o,e gaat, vermoorden, die denkt niet

in deri aard der zaak zelven, omdatwi] er wetten vulstrekt !.l90dig zijn ,om de zeker- ,ve�l <?P het vervolgen wa�t elk' moor�e":,
niet goeds van verwachten of verwachtens heid te houden

'

staan, in orizemaatschap- : riaar denkt , aan de vervolgjng te kunrien

ku�fieil: Dat'-wete!n �ij "hi] oYerhi'iging, dat pijen, 'dat .zijn die ,w�t��� die -zich cntwik- " ontsnappen ; 'E-l·.,zijnv,Ii.Qg-�w.:�l ,n1€ielln-i'ef].;e'p'$;

zoo ra�g �{�e!1 s.t��t', Z'al-J;estaan,
-

hef is kelen in ''de noodzakelijke ge-woonten van de ,die wij zouden" kunnefi '�raril{�r<in,' .fd·ik1i�
ge ijk <wdex; wat YAO��", >�� o�k bevoorE:.ch- �a;�t3chapp� Nen__ di�-�e���.h iB�g�pr,�,t �.��r. 9�e ?q�fg' dit:1{g.:d!6'e#/)�I1tr ei!���� �kb�q'!:g�eJ� ,

I

ten zublen wezen 'en de-ze onmogelijk.dul- de oriderdrukkers orn'hunne heerschappIJ te .over dat 'oride rwerp , dat 21m,Qle {,stfi:lifi�':n".l!le:
denkunnen.Nu wat on('bloe'dorsti'g..

.karak- heiligenjde alle:en}le<;t:�4�;.$1) d.e=.Q.;_��I.�!�_ ,:::\Hrr_z_.�e-Il.$-.2: de.__���}f?�� ��� m�_�·d��__eer_:�:.
ter 'bet:t:eft, waar lage pebnen-l{])ectite� zoo van.' de' stam.rrl'tn �'eJ( 'f!jxe J�rnH-i�!(iil_,::.de, :; �ilF�:!il�-'<?Y�r��gen zonder 'hen---t'e Iaten
hoog mede oplooperr in hunne n:odderbla.�' gemeentens en vanden konin� gr�.ndv.es�p , ,�,�.es,l�p�,� 4<?-2r de l!-jj��l�,g}Tl�!het� ,�l}. ��:�
deren e . dit komt bijna 9P hetzelfde neer, WI] hun QP hetarnbt van rechterdat zrj -oefenen . zullen op den hier voren gezegden uitslag

.zijn niet zoo bloeddorstig als :iij,wel d'enken 't:n nu.nog.telkenrnale als�hren spreekt -over kornen.

maar wij .sijn partijgangers, van het feit, 'de noodzakelijkheid 'van net gouvernement \.� Zender van eene maatschappij te spre-,

omdat er oris geen ander middel overschiet' verstaat 'men xlaardoor het ambt van den ken waar dat de mcnschen ,eene betere zede-c

wij weten dat zij hun liever op hunne hoo- hoogstentrechter. _' Zonder, go;uyerne�mer�_t lijke' geleerdhei,d 'zulien hibbenmet de ,ont

p�n'goud �ullen la!en neerschieteh �Is van zeggen� de redenci:ars van het"dorp, zoudep wikkeling en hare gaven en ',de mogelijk
hunne voerrechten af t� zien en daarom doe' menschePi 4lkander verschetiren. Het_ heid van alle deugden te verkrijgen welke, ,

-wilLen wij de Revolutie door het'i·eit. laatste van al1\Gouvernemen1:en -is van 12 zij. niet door eene moord zullen trachten te

� Nu, Buri�r�els, -h�e'b ik nog <:!ene vraag e'eFlijke gezwo<J:nenaan iederJ?esch�ldigde verliezen - zonder hen te spreken van de
--

t,egenover u te stellen. Vtidieeft ons, we·rR.- te geven,:zeg�e Burke. '.. toekomstige ma9.tschappij 'met ha,re gclijk-,
lieden bloeddorsti� ,gema;�t" �i� �-{eeft in Hew-tL ond�nks _aiie_ bijgeloovjgl1eid die heden, zonder hen te spre'ken van cten

1'848 het yolkverraden ? ware� dat_de bur- op dat onderwerp b�staan, is het nu hoag schoonen dag in het'verschiet glorende, zal

gers niet, di€ in plaatsvan brood het yolk tijd dat de Ana�chist�n 'lu-id, op zegg�n, dat men el: nooit ingelukken de moorden te' ,

lood in zijne darmen joegen, en buiten dat die ,vetten ZOQ onnuttig en zoo sC�ladelijk" verminderen, laat _"'staan ze uit te roeieh,

alles, blijft ons pog de;droevige perinI).eJ.:.ing- 'zijn als die waarva11' vroeger gespr'oken. daar, de �eFallingen noch zullen vermeer�
-

niet van�87I, dien J.;leuvel van 30,'000 ka- Voor Ifetgeen die V'oorDQemde mOOl'den �ere'n van degenen die voortdurel;d in de

aavers, dat verge�t men nog z.oo· gemakke:- V00r het aanvl!Ue-n der personen 'aangaat, is gev�ngenhuizen verbeest worden.

-_lljk niet o,m da-arover te stappen. En waar bekend dat � derde en soms 3 vie.rde van

blijven dan die a:r;1-dere ed�le denkers, ,die al de"mooraen zijn -opge,st00kt door de

� gi}�nmeed�d lJ.it� .

-'ng�� .ioc.�jjld;1ommen ?£tf1.

gebannen bebt omdat zij voor hunile rec4"- een ander, (lit' uitiebreid dee"":l�vI..L�t;ihld.-J.':'d�ie�-rr'__""'"'7-=���a;n���H-__"'_"''''_.;....i.�'__---""!,,,:"-,��'__:''''4��C:::�,-;
ten�waren i"h de bres ge�pro�ge-l)? Volgens voorno$!rnde moorden

-

en misdq,den zullen:
hen zoudeR wij dat moeten vergeten.1ja bij. verd,vijnen den 'dag als den eigendorn zal

ens, Revolutiennairen" was da� vuur van ophoude? te .besta�n.
wecrwraak ree-ds lang uitgec1oofd, maar bi-j

-- , Maar' zal ops gezegd worden, daar �Llllen ,oo.rsprong in de onwetendbeicl van het
nen niet; want nog c1agdijks zien wij onze altijd kwaadwillige menschen zijn die hAtl menschdom' gepaarci met. de zucht naar

partijgenoten aafi de flTootste Jaagheden r f '
"

blootgesteld, nog dagelijks zien wi] _de k�m- 'leven zullen willen 'ontnemen van hunne verheferi11g. De domme '<-mensch ,hande-

pioenen der vrijheid aan den :xvi,llekellr def medegezepep ',en d'ie eene� messteek,zullen, lende om goed te doen wil maar .niet ver-

to,ebl'engen in iederen twist of voor den .

'

burgeri]' onderworpen. l.edermaal als er . staan dat,' het m_'ozeIiJ'k ziJ'n zou �dat l�iJ' op'
ininsten a.a:nval ,zich zullen WlJ,.·eken door '-'

hier' of daar een -man 'uit het yolk zijne
'

"
... v " e'en'\ dwaalspoof is. Daatuit voIgt daJ1 oek

ste� verheft voor ziJ'ne medebroeders, �at
moord aI,S er geen wetten zijn voer hun

- in te toomen fn te ,straffen. Dat is de her- 'dat hij aan zijn'e g:edachten vastgehecht
is d�m zijn� belooning? haling zingen, wai1l1eer wij betwijfelen dat blijft. Hij iSI fanatiek. Dcnkende op den

"Vat is dan de belooning van die mannen
'

, de, maatsthappij-. het 'recht �oude hebben goeclen w,re'£ te zijn aanziet hij al degenel1.
welke geest en

-

genot voor het rijdende
'-'

,van fe straffen., dl'e '7iJ'ne g',eclachten n�e, f deelen, a!s 'ziJ'ne
yolk ten offer brachten, ten eerste, verach- �_

ting, ten tweede, en dat is nog weI het eIgste' Daarop is �'r e'en v09rbeeld dat kli�lk�Hd vijanden, moec1willig'e v�rqraaiers del'waar-

de V;r9:anning, het prison o(de galg.� is - de �trenge straffen verminderen de heici, schurken- van den,' slechtsten aard, 'in,

En dan durft men ons nog vrageft dat wij moor�en niet, inderdaa�, hangt �e n:oor-. '

een �oord; een ras c1at dient llitgeroetd' t�
minder bloed,dorstig ·zouden moeten ziJ·n. 'denaars op, trekt ze vaneen als g.l] wItt en I,.'

d Z' d 1 t 'dd 1"1
.

1
'

'
'

,

, ,wor en. Ie aar �le onml e 1J { gevo g

Kan men de spotternij nog verder drijven ? het getal moord_en zal met geen enkel vcr- I '
,

.
'

','

r • d' �,'.ft' 'd'
-

d 'd 1 +. f
I van 'h�t 'anatIsm'e dat reeds aan h'et mensch-

Wij, Anarchistep, roepen ,u to'e : wacht u mm eren, SC'il"al aar l1evens e 90,( s!:ra 1
.'

,'"
'

,I
",

voor den grooten Dag! Baomen ontmoeten 'at en 'zij zullen verminderen, het is bewezen dam zoo velel onhe11en' heeft beroh-kenc1.

11' h IV? dOOI' de statl'Stl'e'k." �V ie- ken't de' venyoesti·nQ' niet' die de fan,a�
e {aar met, maar mensc en we. erstaan_.

'-'

Leve de Revolutie!
'

'Van den ande-reil kant als Qen oogst ge- ,tieke Mahometanen, c1iscipden van 'Maho-

lukt� het'" brooa goediwop en het'schoon met,. in' Egypte en EiLl,ropa qaal�stelc1e11.
weer is dadclijk zal. het getal del'moorde- Wie kent de Inquisltie nie�. die, zoo veel /

naars, veJmincferen, he't' is ook' door, de moedige en verdienstrijke mann-en <up den

st'aHstiek bewezen. N iet dat alle moor�e- 'bnindstapel, 0p ,de 'pijnban� en �at al-an-- .

naars zijn aangedreven geweest door den
I
dere akeltge folteril�gen het leven deed

honger, peen, 1naar wanneer_de opbren.gst
gded is en dat de eet�aJten aad lagen prijs

verlieien'., Egmont, Hoorn,' Willem de
. ZwiJ'g'er om; slechts, eenige.n te l1Gemen'

, staan, dan zijn de m€nschen verheugd, om-
dat zij mindel' armoede'hebbe'� als gewoon- vl'elen onder de'raze_rniJ del; f�natLeke k��

lijk, ook geven zij hun dan niet over aan tl;olieken. ,Giordino B�uno? Va:1iilini, enz.,,'

Fanatisn1Us is de overdreven iever, de

onbez?nnen verldeefdheid voor eenen gods

c!.ienstv opih�� of partij. Het vindt zijneri

De Wet en het, Gezag:
2e Vervolg.

In ons vorig nummer hebben wij de twee

deelen der wetten eens besproken, thans

blijft ons nog het derde deel, het noodzake

lijkste te bespreken, aan hetwelk de meeste
/'

"

,

(
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+werden in 16,00 levendverbrandz Uit fana- mtirste-gen de-huidige samenleving, zooals

t Wie nu

tisrrie. h�-bben de staatkundige partijen �icJ). .: 'het parlemenb..soci�listenbladr kunnen toch
'

J geduri-g- den oorlog aangedaan : de (ratl.8'Cp,e' ge.ene revo1u.tioflnai·rs .zijn !
- 'H�

,

Er kornt z.ichin het elfste arrondisseme�t.ornwentelaars der verledeneeeuw hrachten
!

_

,- -

•

" �'�. _" van Parijg eene gro-ep anarchisten te vor-
'elkaar: oIl.q'er',hetqre:s,·-,:-e·rkw;lsten eruve.E:... ·

.; � t

'd'" -h.i' -..;_ -
..

'.,. ,

.' '. .' -r- • '_ ,'-;-" men Ie, et .eens zlJn over -de vo!gende',metIgden alzoo d� grootste krachten de I ,putlten :,
.

J;

schoonste steuripilaren-de+ volksbewegirig, '

Er bestaan geene g;edeeltelijk� hervor
tot dat ze ten laatsten dour net �o{<ten@r mingen , geeile' tijcde-lijke verbeteringen die

naald g€-kropen zijn, , ,oprecht riuttig' kunnen zijn , De organisatie
-

En wat zien wij/¥de�] De verschillende ' der bur gerij v9rmt een voI'ledig m�chien'
godsdiensten;- staatkundige �en revolution- _ �aarv<rn ,al, de; ra.-5�eren W elkander passen

'

-naire' partijen staan tegenover elkander in" ,en elkaar,_gebieden�<eJl veo1tdf4jyen. De ont-
- ' voogding van het volk, dat .zocdanig inge-'t harnas. Bet Iaatste .i'S bijzonder betreu-

,
'

,-r- ,- _ � .' richt is .om de k11echt�chap te houden staan
renswaardig en wanneer-de revolutionnaire "

t- d" h ;.' .

ti , A..,. t- k
,

'. "erg:�' ge Je�le verrue 19m9 van rre a- toewerpen ,

elementen geene .zorg dragen het fanahsme, pitaiisrne; De, p<!:,odzakelijke vern�etiging, Zijn zlj niet die smerige moordenaars die
in hun midden te versmcoren, dan zullen

. waarvar; het maatschappelijk recht'· der met opgezetten wil ons zoo weinig betalen
zij door' hunrie eigene" schuld" de oorzaak "vrijheid afhap,_gtkan niet gebeunm:�ars door on: z�p doende van de zwakheid onzer

�cfrden van de wederz.ijdsche verscheucing :eenei1,g�wetdq_geh cpstand, Degesclriedenis vrouwen en,· dochters gebruik te kunnen

van d� verde.digers de� volkszaak: het ver":" de weterrschap en ,de�vaani.end'ing:, \T�Il' het-" rriaken om ze voor gansch hurr leven in het
lies der revolutionnair�, krachten en wi�,.- _,geen dagelijks.geschied zij:n het bewijs.van verderf tekunnen storten, Zijn z ij niet de

weet van de overwinning van het pre1eta-, d,e noo,dwendi-gh�i�, __v�·�h_het�g�bru.ik '.-des --;
moordenaars die aan vuige wezens toelaten

,

'

-' gcwelds. AI. onze, maatsc appetijke, inrich- huizen van ontucht te liouden om onze
riaat. Laat ons dus gezellenr.,zor�. drag�n� ,

..

-

,

'

, , I , "tingen ,;ij� -in beginsel futodtaJ-r�_Het werk -dochterswelke uit nood gedwo,ngen zijn er
het fanatisme 111 ons uit te dooven, met Ol�-

_
,def OInwenteiingmQet, bUzonqer besta2n m' hunrien intnik te nemen, hm aan de heeren

bezonnen een stelsel o.f
�partij ,verk�ee{d _'ire v�T11ietigirfg, van al!� -irisl�ll:ingen � die ·wettenmakers het vermaak te v�rschaffen

blijven, de discussie der 'prin�iepen zueken- Vlltl digt. of ver'��I). b,e.gi·ns-el van,.�uthoEiteit 'hunne wu1psch-e begeertens te voldoen om

de vrijheid der gedachten erk,ennen, wJnt, hebb�n,J ·d,ie. zoud�n:' tQ_elat�n 'een ...<=-man of ze op vroegtijdig-en leeftijd in den schoot

uit den schok der gedacht� za1 de wq.a;- groep van .maFmen te gebieael} _of -h�L�echt van moeder-Yem:1s te laten verkwijnen. Ja
" heid voortspruiten.' geven anden;n te-gebi�'d�n oJ �e, stof[elijke dil wordt toegelaterf als de bordeelhouders

midde1�n 'iev,�n -om 'he-n t�. doen 'g�hoQrza;' - .

'm�a_r be_talen in de Staatskas. Ja VolK zoo

men._ Afsc�affiEg ��!'l den S.taaJ, aJ�chaffing ver drijft de J)'ourgeoisie de prostitutie, da�
van. all�. gO_4v�t"P�fI1����ele ,_.-�1.ithOJ,-i�i '�z4--z-clf de'Tol van gepar-fumeerae Vaugha::i:ni1is��':';���

.. �kTrr dUB innc ; ing :van vrije J?ede:ra.tie vaN v_rij.e -

spel€n al' vermo·ordendewie hun inAen wegra�- "J .� voortb't;engers o'f ·Anaicl1ie. Gehr�ik -i'iloor staat oln geld en 1iefde van hunne eigene
i

/ ,'.De toestand in Fra:'�f{ri-jk wordt van da,g.' iedereell yan an�?maat�chappelijken :-rij_k-_ rpede-prostituteuts tc ontrooven. Zijn _zij
t t d Ee' t 1 A

-ok' dom, op zulke WIJze dat led'ereen werkende ni�t de, moordenaars, die onz-e Zo'Den 0:(>0" ag n�,�er ges.pa,nnen.
.

ndaan
a nar-, ';o'lgens z'ij�n �erm.ogeD'

-

zoude kunnen g'e- t-HTI'ntl'gJ'al'l:�en ouderdom-komen el'schen,ch1sten Zl]n reeds l11gevolge er wet op d$ ,'..
.

,

'

'{�':'_"
-,'

,

.

.. _' ,vv '-'

In'tel�nationa1e ge_vangen-genomen. Eenigen _ �-1ete� volg,ens. qe�o"eftbl'\� �OI1}�Un.ISme. om hun op bevel" der wet a1 te dQt;n ver

zijn de' - grenzen oyer gev�ucht en heb-be�n ' ,Fh;t. alget!1e:� �t��reG t, de ,��ro�t�p.,ge� moorden �,vie zich tegen de reactie durft
'-.

h b'
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t"'d' d: l' 'd' tt.·
- meenen deeler der werkend€.k1assen, lS de .Vierzetten.-

ZlC "1] IJ S aan e v@rVQ gmgeFJ. er "ueer- ,.. '! .' !,,,,:.- ;-"
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1 l' �g:rootste mystlfica'tH� er 19 eeuw. H�t'al,,:
c' ZI'J'n ZI'J' 111'et de m""ordenaaI's dl"e dat laccesc enc e . as on -1"0 �.en ...€ OClaa -Gem0-.
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d ',gemeen stemrech,t kan anders niet dan h.e! reliEiestelsel ,ondersteunen,,' om het yolk.cra�en Z11 en a waafsc _ IJ� 1J al) vm en ., .

..'
'

'" '-'
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h t' 1 d 't ---d -

d t
- bl]gelo'Of onder.houden. van de mogeh]kheld' 1eugens 0p te disschen en het sla:"'fsch lee'rten e geva van a men on er· a urn, v.an

-
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D' 'van-wettelIJkeen..vr.ed·ehevendege;deeRehJke gebukt ga-an, onder aIle staatswetten, d'at u27 ecem er me e, g?e eur�n. .ez� Z0U, ,'. '. ,','
�

..'. ,
'

laten weten hebben :,da,J hij ziyh. op den �ah-:, h��vo:mIng�t;I,. te;-�.�1J� �e!.schltn�,e�h� eene V0�k �vr£chtkarren aBaten' schenJd om u

d "d d
.

d
.

'- l1leuwe autl10nhnt mrrcht. Verrnfts de ge-
,ge Ul en ' ag' en uur aa'n e'_,grenzen 'zou ,-',

"

J... . • '_ _

b
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' weldlge omwentellng onzen eemgsten wegeV111 ,en Ie e ransc le JUs lcle em ·Z<3U ' ..', ,-",' ,.... .

-

•

"1'1\' n "J"zel "ets'u at'�';'J' afl e' '...; van vrI]mabng.ls;. heboen :W1J bUl,ten haarWI en aa WI 1, I ,,' vl vv I <. uren on- .
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k st'
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1;' t' . 'noch bJd noeli} macht te verltezen. Al wat
an ,s e perso,on 111 -we, 1� anarc 11§_. IS. �',.

�

,

'
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'
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'0' d ',k
' 1 d'e v r olgl'nO'e k

"
. WlJ hebben, al wat WI]' Zl]n moeten WI] op-

, n an ;s ale V b nomen er '-"
,. ./

gedurlg�nieuwe anarchistische grqepen tot. ,offeren O!TI ,�00r .
de nooiiige omwe.l:�eling

't d) h" d 11'- d '

'h
' g'ereed te ZlJn, hare voo.rvechters blJeen te

s an en s'c euren e'wer { Ie en ZIC meer.\ '- .
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- brengen, waR:ens t@ bezorgen�' haar te ver-

, an 001 van e po 1 Ie @ .fq,ml11e zoo 'os. , ...'
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t ;;1 haasten err de. kans.en op zegepraal te ver;..
\. e' IS Opl;11�,r enswaar Ig, a "'�l� me 'ne
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._,' d-' d' cl rne.erderen. De groep van hef e1fste. arrOl1-

,

P.Etr eme:l:1 -soc1a..,ls .ell" ZIJl1 Ie oor e ver"- ,
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«, "�. dlssemen t acht zlch e propagan e met de
"tege-nwoordlger:_s der kapltahsten' aange- i -
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, daad tot plIcht.�hou en war en, m,�ar WOe ·e anar� lIsten:

De bourgeoisie ziet in dat aeze gevaarlij'k
,

voor, hu.nne' 'voordeelerr zouden 'kunnen-

worden, terwijl- �de' pa;'lementaristen' 4ie W�e iiji(de Moord,e�aars f
gedurig over aIle daken schreeuwen dat de
b�lTgerij van harentw€ge gee.ne. revolqtte te'r 'AIre ,ver�enigi-ngen welke zich op d�n
¥erwachten heeft� 'niet te' �reezeFl zijl1: Ge- da� van heden ri;;a:a-l� <bnder'de roode vaan

. tuige' daa�van' de verklaringen ya:n Domela- scharen, alwi� zich maar anarchist, revo

_
Nieuwenhuis nog onlangs 'gedaan op ,h�t lutionna'ir of nihilisf noemt, wordt beschul

kQngres' van �otterclam. Zij' 'die_ toeju_ichen : digd : voor, moor�e�aar, brandstichtcr,
bij de aanhou'ding van moedige r�volution-' : ruststoorder en andere deftigheden.

'.

- (



,1

)

sparte-le'n in in;e papier'e�"vetten gelijk e e n
�l Ilal de Glycer£ne gegOrt�ni da1�""lfatn:en h,:�,

1, d"' . htveerdi 0' verkreaerre goud- menesel -oedwrende 1.0 1wmq,tten stzl, dan gt
vre { 1 n e oni ec '

b � b'� \'
e b,

, d
t kl uTanhopertd zult giJ' Jr�rnisschien' \ men ailes i1f 7 of 8 maal den 01'!�Vang �u,"s u {en. vv

, , G' 1 ", a t '1[,1
.

teen ander .willeR vluchtert," doch water. De Nitro- ycerme, �s gema ,ZJ '.

I me op
1 1 e

....s' vl'nclencle"- 1"Y7I ashti 0' O'enoe'('r, , valt'van onder in denpot. Het. is eene go'ttdgee'le
nergens le p 1, '" L" ,�n b b, 'b" "f' -" r, �

,

' fz,-
,

icl reaert ems Anarchistef Ite :kunnen »loeistof als. OhH-Ohe. Men mod zeel'. ooorsu:
0111 zr

-

1 L' '0 ,,,' .

b 7 l ·'k I d t men
c, �, n« z't)1Z 11'1-et dit ie ehande en; 00 coor a

weeren.,- ,

/; t
En \vee u, iudien- gij u wilt

......

verdedig;n, het . geb,ntikt meet hei in eene oochiig» p a,a s

dan zullen wij ,wei geene moordenaars gezet ororden,

'maar rechters zijn tegenover, u, om u voor 011{ Dynamiet te mahen 1nengelt me» �e
eeu'i�il;! naar het ons bel oofde hemelrijk te Nitro-Glycerine met Keiaarde vdn Auuergnc 'oj

expedi�e'ren! B�grepen? '\ liever Keiaarde vein D�£itschland. Da'ar ke! m;

� .Dan zull�1 �'ij op uwe verrctte assche 1'l1oeieiijlt is die �toj te oinde« is er een. andere'

laff/Bourgeoisie het Roode VaaDdel �rante stoj;m deee tevfrvangrm.'
het zinneheeld. der vollec1ige Vr'ijheid De I

ve-rvanging dier siof is �ilicate
Gelijl<:heict, met.den kreet : Potasse heiioel]:' men gebr1£ikt om, vochtige

, I

Leve de Anarchie.l 111-1t'Xm te ivitten biJ. elk Droguisie �oor.�ta11!.den.
Men giet daarin ooorzichiig Acide Sulfu�lque
de 'lVitachtige stojJ vlokken ,die, zij vormt �s als

Hoe men. Dynamiet· rnaakH zuiver 1{eiaafde..
. ;,' ,

'

d'
\' Die s't6:f' smelt in het wafer l1!iet, n�en 'wascht '

vVetenscnappelijke Stu �Ie.· 'j -

I

t' ,'\, het mee1'maal 1:h�t water en om te eindigen met

\ Thans d'at- er over dit be1'1,tchte uitvindsel-zoo
. wat SPi1fitus v'Cfn Wijn. Na dit in tenen doek_

, vee! gesproken wordt e1i hare vreesselijkheid ge- gewron:gen te hebben� we.egt mm daarvan 25'

'wa'ardeerd, kumzen wijniet nalaten onz�n lezeren gram1nim,en zet hetin een glas'ijswate-r -geplaatst '

. met har� ho'ogst emvo�tdigheid' bekend te 1na"ken
Op. di� 25 g1'a1n:men giet mm �5' gr_am,men

o'n-Cier opzicht' d�'r r,ye,tenschap., "Nit1'O-Glycerine op voorhand. gemaakt en waar

� Hoe groot ook de yreessel-ijkhezd, �v(tn d�t u'tt-
men )u:.t water' dcd boven ,dtYiJft huft ajgegoten.

vindsel weze110 1nagJ doch zal het nog v�le en n'ut- 1\/en roert mefde hand de '25 grammm]{t;l:aarde
tige diensten kunnen bewijzfm aan Ingenieu'r�, en 'de 1.5 g1'am111e� Nitr�-Glycerine, ,maar het
Ge1 eraalsJ tntJ om Nlij-nenJ VestingenJ enz. 't1� is nood't\, daarvoor Handschoemn --van Caout-

een' ooo'wenh in de lztcht t'e laten springm.
"

�h01,tc te�ebb�nJ ,"�ant-de Nitro-Glycerine is ze��
11- Dynamiet is eene mengeling van Nitro'-

bijtind. Dit men.gsel gedaan, ,dan. d�et ��n, d��
Gly_ce1'ine en eent onzverkzame stoj, zooal's Zavel in eenen: kleinen rol Perkame1�t-papu:r van 2b

oj zui-vere Keiaarc'e.
1

• 1'nitl!t!r1retin""Uic"mdis'" 0/ dQQ1�' aarvan hd

"
Men 1we1;�t Nitr..o-Gly'ccrfmJ een voortbren¥- e£nde ioed �e.Slote1Z is. Men sc7i�£dthei �oorz�c1i

set verkreo'e'n door 'de 1nengeling vIm Acide'
fi{Y in dim kle-inenRolm maakthd andere emde . De Opstand is in GE�l,T 1e __:verkrijgen

,S�lfUl"iqu� (Olie �an V'dr�ool) ,en van Acide)' digt. (De 1(artp�/che die 1�zen .lwm,'t te ma7?en is '

'

'_' birKar�l DE BOOS' �
.

Azotique (Ste'Kh W4fe?/) ,en Glyce�ine' (Ol'ie emf Dynamiet-Kf1-1Itc:ttche: ,', M-EN�KAN ER ZIJN OFFERPENNING.
van Vet) dat iedereen �entJ en b'ij Droguistm oj 01'11- daM'van gebntikcm' te maken gedr�gen' BRENGEN.
T7e'r:�MV 1fka ''/'crsJ '1'uimsch6Jots voo1'han,den. Om " d' l d' '"

e
'

.,.- W 'J:' z'tj z1ch\op e vO gen e W�)Z : I,
,

.

zeker te ';;erhe� i� e-r eent Balans noodig, �vfnt , ,Zij bezigen Bene gewone wiek welke men om de

zonder d8qe Zo,'lh (.J'uett geva:p' ,
locypen een v�ort- 'Mijnen go'�� \ke'nt. en laa'clkr'],f,Z� 'l!,a1't ��ootm ka-

b;'61Zgsel zonder 'l€L.,a,ir.1"cle te .mahm, I .' tiber. 1\1en steckt het etnde der w�ek 1n het laad-
_ "A/fe1• n'e'en"t alsdan 200 g·ra1J1.men Ac'tde S�{;l- .

h 1.. ,,/,
., 't 1 a.lst" oJ.. delY.L" • hY1�it en shtit et /KOrer z:an a� a 1; " 'J:' '

ftwiqrue ,aa.n 66 ff.n�,ad Bamne en 50 gra1n1jle7� 'Wiek. _ Dan stec.kt men /iet einae �an de. wiek,

Acide Azotiq�£e aa11r 46 graad Ba'ltmc."Men ver-
bezet met ld�dhr�££t in de Ro! 'van DynamietJ

. D'

, Jwiy'gt dim gracld iloor de1� v,ochiweger Daume tot het de;'de �a11r hare lengte. Dan sluit men het
,

\' (Glaze,,:!, Tocste)l in iten' aa'rd va1: een, Ther1(to- 'e£ncli van de Perkame'1tte; Rol'tegen de iJiViek en

meter) in h,e;t vocht te laten zaMen; de, OPP�11- tt t t,
,'.'

mcuzld het vas me e,ene O$tw.

vlakie der vloeistoj d1o�,idt de g11aad aan dlie ,op de I,

De !Ka;touche. 'is gereed1..�: m�l1" hult 'ze- '1�'bt
lengte van het toestel zv:fn�aange({1,£id. De vocM-

maar tt- plaatsen waa1' dat i-jq,en��� hebbe1$ w'tlJ
weger Bamne kos,� o.mlrent' 75 centiemen. Men

het eind'e'der wiek in, brand t� ste-ken e,n w_eg �e,

giet vo011zichtig m,et goed te' bewege1't, den Acicf.e

Azotiq'ue in den. Acide S'ttlj1,wl:que'; het glas oj

/?orceleinen pot :w:qahn me?/;' het, ��e1tg's.el maakt,.
laat men in em bak 'water dr;�J V(511-. ran eMlfen

andc11en kant neemt 111m Glyceri1M, zoo; zuiver

mogelijl; die ;nen doet vervliegen oj;
.

elm ;acht
). V1wr, a/s zt'./ eens verkoeld is wijst ,zi;' 31 ,g1'aad

I Ba1,b11�e. 1

Dit gedaan, weegt men 23 gra11t11-'len d{Jzer

Glyce1(ine, men giet ze voorzicht£g, altijd m.et

goed te bewcgenJ in de 1.59 g1'a'f1.�men men�sel,,\,

van Acide Srulfurique en AC1'de A!fotique h�e11-
, ,-' b@ven aanged%id. .',-

,

,D001' deze numgeling 'lvotdt de Pdt of glas die

het inhoudt zee1' heet en het is geraadzaam ijs in
he-t water te iegget/; zvaarin de pot dl'iJit om alzoG
d� Wa,111Jde te voorkomen.

___���.:t'_-

�trjJd-Pennin g'
PUFFEL,

In Jj)tu/lel ziJn er ook v�n 'i vnJ gedaGli�J
c.' Hct, D'tbjjels kre��eyck; 1.9 c. De "Duffclaars
ge'7J�nJ ih ook, 1.5 c. Omdai de epstandmeer in
D'ttfjeZ sou konien, 15 c. ik verwdoht de Oj6tand

1.- ,

g5 ciIk ttYar{ht 111e,�r de Opsiand-]« lesen, 1.5 c.

ANTWERPEN'
, Ik geef tioor alZe uooruiistreuers, 15 c. Omdat
de Socialisten' zich zO�tde1� vereenigen met �e
Anarchisten, 1.5 c. E'en GMtS die. Ana1'-clitst
uordi, 1.0 c. Er ho« '}t1;e,ts meer af v'Cfn. Jan�zij,,!

- '

,

leerJ 1.0 c.'Wij ziJn jonge snakenJ die den recMe(ll
weg willen ,g.enakenJ 1.'0 c; �V;Q(J;zti�net d.'cmar
chie, 10 c. BravoJ "'t gFtfl't goed� 1.Q ·c. iR. Sch:
Boulange11J I\oekelbe1'g�' 15 c. v001' de, Opstahd,

�

1.0 r;. Dav'£t,' 10 c" v.oor den liberatbn 'Panfare
'

van Merxem, 10 c. vfJor de ,wegtloofers �alJ� den"
Liberalen Bond, 10 c. BreCht ,en SCf/J.dhoven.
gaan naar den Oost, fa, c. Heer TiJdeenl7:aa1i� -�_
van Merx'e1�� of Bee1ite·Jtwerp�n, lQ c Nq.ar de. '

Nooten der GeufenJ 1.0 c. v�or. de Vredekring"
1.0 c. pat de Heere?'], Hoojdhe.bbers/w'rii111uw op
hwn maandeliJksc/i' geld io�{den den]?en� 10 c�

,

62 is_' nog altijd 7maad op ziJnportrait, 10 :c.'�
,Omdat.unj den Ops�and ter fez-ing krijg.en, 50c.
Vervolg van cie� Strijdpenningi�'0pv01gend'� _' .

NUIl),me-f· I
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-
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�V,er'gade_rlng�n·.
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ANTWERPEN., -' D@, gro>epe'n v'?!l � tOt'
I \�, 'I '

\

en -met H van den Anarchisten - Kring,-ver-
oaderen �ich aIle Ma�ridagen ten 9 ure '5"
o '-.;... r � -�

_

..

avonds in hunne aang-ew�zene Ipkalen.
I
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'-BR!JSSEL� -.� -V�r_ee11;_1,gde A,1'tarchi1ten� aIle

'Maanda�en zi��iI?'9' te,n.), ,1(2 i�·le '� av�v.�s _

iii de :Estan�in'et ;H� Mtro1-rJ.lil) JAN, Pn�,A,. ,I
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,
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rue· dis Nisanf.aridilY€S, N°�)2;-
_
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'AANBEVOLEN :
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De Geschiedenis der COn1.111,Une, door Arthur
" Arnauld in het vlaamsch _\7€rtaald d'oor f.

�

\ NT. 500' bla\dzijdero,' te-""_'verkrijgel1" op de'

. ,'zittingen va-n de An"archisten of �ij €len',

')',' i
_ \_ .,,��

.

�,-, 1 ,Hitgev�r van het blad, ;�-a,n den �)Uite!?-ge...
Een 'd011$pasto'or .we_1',fl, op :;;,kere1'b na�htjnet wonen ligen prijs van Twe'� frankeD: I

iijnen. koster geroeP1n om bi;',emm sterven�e de :' '_.,.,;
_.<

,,� , •

•

•

..' Q ,..)'_
Sakramerlrten ie b1'tmgen. Be1-de ze�1' haash,g en,

..,Ma�tsC�1:app�J �an ,b�l gel ;lJ,� ;" beg� afems-

(Y hal-l'slaprmd naar de w·onin.g van den sterj- ".-sefl en �ltbreldmg del' "\ rlJe. Ge'dachten
11,015 'J _

, '"
'

l
'

'. « DE SOLIDAIREN »
-

-z,i1�g snel'lende l'Mpen b'tJ onvoo'}'z'tenen toeva ��� ,

'

kt bek ond dat er den 2de en 4de Zondag,

t
.

d' \ de dat h�� maa c: "

een .water. 1)e pas o()r 'gewaar ,�,or ,en, ' • J

y-an ietlcre maand, ten � 1 ure 's mbrgends,'
ziJn ,evem_vicht vel,loo)" 11(jept z�J1flUt 1na'kker ,t6e : sene a+gemeene zitting ,zal gehoud.en wor-

_ III 1{Qst-er)' }tGudt 1£ aa1t het ge.Zoaj! - De lwster den, in h�t 10kaa1. 'Cafe.�WaUon2 hoek der St

'antwoodde : ik vaag 1mj1� M ... aat1, het gel'ooj, J ansplein ell Van de' \Vervestraat, te Ant-

I il� Jwud ;nij-aan l'tet gras / ,werpetl.
Waarli1'k, hij h_a,d zich aap l�:t g1/as vastge--, ,-

S AJ
, .� Uitgever H. De Cleyn,_ LaI)ge t_ nnast'14.

lQoj;en.,

't'


