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Werken en Bidden.
,

Bidt en werkt ! gepredikt wordt,
Tljd -is geld, 'f gebed zij kort :

,Aan uw huisdeur klopt den nood,
-

Bidt dus kort-want tijd is brood.

Ja, wel ploegt ge, spit en zaait,
Hamert, timmert.jlorscht en maait,
Ja, welsloott 15e, brett en spint,
Spreekt, 0 _York I wat g': er mee wint ?

Hoog op 't dakwerk en in goot,
Diep in 't aardrijks donk'ren schoot,
Vult gij met het heerlijkst goed,
Trouw den .hoorn vanovervloed.

, -Doch waar is uw maal -gel eed ?

�����-":'.- -il.:,\Vaar, : aar' i-s UW=-Z-011da"� ..;kl.eecf r

�Doch, waaris uw warme_ haard r
Waar, waa� is uw hlinkend zwaard ?--

't Is uw werk, \il-wat gij_ ziet :

Maar uw dee}, _gij krijgt het niet.
Ach uw kluisters, zijn gereed,
Door II zeJf aaneengesmeed I,
Zwaar geboeid;zoo i-s uw lot,
_Daardo'or w.ordt uw ge_est geknot, -

Wo-rden d' enkels nm uw zoon

Vast geprangd, zie, uw loon !

Wat gij nieuw-der wereld bied�
't Is de rij�e die 't geniet ;
Wat gij. wrocht iIi aanschijns zwee-t, - -

Loont geen mO'8ite-er aan besteed-;�
Wat ge' ooit bOJIWl, u'schut geen dak"
Gij derft sieraad en, gemak ;

.

Wie ge ooit kleedt; en schoeit €le'voet
. 'Trapt op u �01 Qv·eiTilOed.
l\fenschen ! die als bijen slaaft,
Van uw hOftingwordt b�roofd,
Wordt ge niet d�n d[�l1k gewaar ?-

VaH l1w ]astju fliet te zwaar ? '

Mannen op I die nimmer rust,
'

-Op !�en wees uw kracht bewust<!,
Gansch het ra9Brwerk staat stil,
Zoo uw krachtige ar.£!l dit wilt - "

Uw "erdrukkers staan verplet,
_Hrbt ge uw werk aan kant 15ezei,

-

In .een hoek uw zeis ell ploeg�
Ro.ept gjj luidt,: Nu is 't genoeg 1

-

',1 ,Sluvenjuk verbreken wij !
/

Weg met nood en sIavernii !

Weg met slavernij en hood r
Brood is Vrijheid - Vrijheid brood!

HEHW�GH'S.

alles voorzlen) dwingen � de gestolen schatterr
van-don."arheid terug te geven, en hem nood- �

. zaken in. enze rangen plaats te .nemen om voor.

t zijn eigen te zorgen, waardoor hij den arheid
van an�eren_helpt verllchten; Hij zal moeten '

voortbrengenwilhij niet van hongerornkomen
AIleen eene .dergeltjke samenwerkina zaf

•

_
_
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nut afwerpen, en alleen op deze mauler zal de
loonslaaf ztch kunnen vrij maken, het juk af

werpendatzijn schoudersdrnktsn verrnorselt. -

A�beiders, sluit �e ltangen !
(VERVOLG) _:�,
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W/eg t@1' b@vajdiug .
'

•

Een eerste vereisehte dus om in. onzen

slechten toestand verandering te brengen is :

dat wij hem, zelf aanpakken; en ons vooral
niet verlaten, en goedzakkig wachtende, blij
yen toezien.

_ Niet getalmd dus, de handen uit den mouw

en meegewerkt ! i)oet gij dit ntet, dan staat g-. *

in. den weg en kunnenwij u Jest missen, gelijk ". »:

als ieder aftde r parasiet. J!ij, zoowel als hij, Maar zal men mij tegenwerpen : Wij ziju ge�,bestendigt de huidige slechte toestanden door dwongen.voor de bezitters te arbeiden, omdat
het kapitallsrne in het leven geroepeu. Zl'J' datg

.

h J....{- 1-
. ene In liHne rna-CIl, -1:'
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- �ki· den noD. za elijk IS. Natuurlijk zullen 'VIJ Ol1S zoo

van.' van. Eeden " gencht tot de wer ie en, niet iueens kunnenIosrukken uit de boeien .
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[ eze oc a ree s voor een ee mm-
anderen, �etmenschdom zouWIllen verlossen der moet lever�n aan kapilalisten. En indien
van den l1leu.we�wetschen slave�lketen waa-r- hij omgekeerd handelt en mij gebruikt om
mee het kapltahsrne ons geboeid houdt. De

voor ziJ'n schoeI'sel te 0 0' f'" t•

• L'

- "z r�en 0 zlJn Jas e ma-

h?nger�,�eep die zoove�en o,PJaagt_ als' WIlde, 'ken of.hem andere n�odigedingen te bezorgen,
dl�ren n:oet, :era�d.�ren 111 den goude�, too:er- dan stelt hij mij of een andel' daardoor in de
staf der godm van hefde en broederhJk-he�d. gelegellheid in het vervoIg al mindel' en min-

Samenwerking. _:_ zij onze leus' en op der voor zweetdieven te slaven. Ja wiezalkun-
landbouw.,- en op nijverheidsgebi�dmet uil- nen ze?,en dat onze w�rkingen ni�t zoo uitge-

.

sluiting van iederen parasiet. -Daarin lig! _ons breid worden, dat 'vij al,onze benoodigheden
-..;

heil, en het is mijne vaste overtuiging dat dit· kunnen v1nden in elgen vereeniging, en dat in
het beste en gevoeli,gste- middel is tegen aIle die vJ�reeniging alle-ambachten hU11n8n' afzet-
uitbuiterij van het tegenwoordi,g�slecht beheer- vinden?

'

de kapitaal ; te meer wanneer' zulke Y�reeni- . Bet komt er slechts opaao zulke samenwer':'
,

gin,gen tot stalld kom'll 'en uit_g'aan van v1'�je, killgen overaI in 't lev�n teToepen en als begin
vastbe:slot[m menschen, die"willen breken met 'sef voordp te steIlen : AHe voortgebrachte
het alledaag'sch g-eploeter en g:emodder: -rij�dom blijft in de_vere�nig.ing ,of wordt
In orizewe l'kplaatsen nu mo.eten ,vij zooveel slechts geruild met gelij-hoortige maat�chap- '

mogelijk aIle vakken van nuttigen arbeid ver- 'pijeq. II ?eze .a[zonderlijke .yer.eeniging·en nie:t
een�gen 0mzooveelmogeli.ikoq�fhankeliJkheid hetzelfde' iipel ges.ticht ,izuUen van zeU 'l-net

in ori�� eer,s_te leve'nsbehoefte'"\�;"�l;lnnen voor- malkander ih betrekking sta,an en �lkaar steu-
,

zien. nen ; \vat hetzelfde doel dat iiJ hebben, en de
D.e verschillende groepen alzao gestIcht raad-- gelijkaardig� II!fddelen die zij 'gebruiken, zal

plegenmalkandei en ondei·hand.elen onderling hin .h,and in hand doen gaati, noehtalls, zoo:
zonae_r zieh te sloren aan man neI}:ofmaatschap- dat dODr hun afzonaerl1j k bestaan aan ieder lid
piJen, die van den arbeid derweHers trachten de vr�jheid blijt\ gewaarborgd zieh volko�en
te leven zond'erzelf tets vooit tel r'engen. Wil- naar eigen denkbeelden te p-Iaatseri en te ont':'
len wij, gel1.!kken, dan moeteil wij on!3 gebeel -Wikkelen; iets _waarop v.ooral dient gefet teo
en al zUivereIl van allen woe'k:eraanhang en al- w�rden, wH de vet'ieni'ging ni:et ontaarden in
leen VOQr _

en met elkander arbejdell zelfs Z(i)ll-
.

eene nieuwe �mort van sla;v�rnjj, waarin ieq,er
\ der de hulp af te bedelen -van, de geldzakken: mensen �ene rnachien@ wo:cdt, en waarin d'e'
die wij eell grQQt ged.eeUe vande �ruchten van weinige voorl(1)ope:rs van 'groo,te tijdvakken'
onzenarbeldzou�del1moeten afst lana�n intrest. door d-e groote meerderheid iouden belet wor-

Brengenwij'alzooalleen Toort'fooronszelven den, Zich te toonen en te ontwikkelen. Ret
zuIlen wij rle rijke (dien �ij nUjkosteloo� v�n staatsocialism ZOU hier�a�l �en voorbeeld 7ijn ...



anderen., die, hetzelfr'e ondernofnen hebben ;
waarvan de gevolgen,�w9 deze 'met op andere

wijze kunnen bezwol'eIil worden, met de \Va:'
penen moet worden besleciht, doordat fJezag
het kctpitaal te hulH '�omt, vaak beide'n in de-

'

.
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. zelfde hand vereepigu z,if9'" '?
,,' ,

De volkeren zelf', zij oodogen niet.
.

(Veelal ook'wordi k1!lns�matig een oorlog in
't leven geroepe�, om de oogen van den ellen

Gaanwij IHl e,:,�ri' de geyol16en na, die wti zul- digen toestand in ,!"igen;, land M te leiden en

le� verkrijgen cioor voor ell met '6Ikand.er te deze op het buitenhll:d te. vestigen.
�e1'ken. -, ,�

,

,Wat nu evenw�l 'het treurigsje is -van deze
I �\:unnen wi] ems' met" ineens Z(!)O' ntrfchten heele gesdlied'eni,stla,weldit,...((atmenudwingt
ioo:,ils wij dat io,tlden��men, Cli.'l \.-ullen wij,toch om mea ,te"rnoete';;'anEnr in dat gruwzaam speI.
beme'rken datwij uietme'ed6, '12,10 (i)t � Urel� O,!, als bt?t nog wa� Ja.t'iedel\ mee kon doeq wie
moeten bezlg ziju om in ons onae1'nQud te '

daartoe lu�t gev'oe' e, dan, het zoo tooh noch'

voorzreu ;maar wij zulleu waarnerneu, Qat die treurta genoeg zijn, maar men kon nog den

uren uoa zullen verrntuderen omdat wij niet ken: het is nu vrije wiI. Althaus murmer zou

meer v:o�: de niet�doet1el�s behoeven te op- 11M de ;ensachtig-&�fmetingeli·kunuen aanl;e-

J)renge';.
',' ,', :

. I...

- men ya� 'thahs, W:�!lt dit is,ni�t t�'de'flken :als

_ Wij. z�llet1 zi.�ln.d�t, zoodr� i�dere�n het vak..: '11 Talk e�en meL\sGh\V�a�rdj�' bestaat! kG.tn leiden
k�>n kie'zen ,vaarvoor hij ge'schikt is, en w:),ar� un niets g'ebrek heert, dat zop'n-volk dan uit

VOGI' hij lust ileeft, v\'jj ons niet meel' m�t pure liet�ie'lot roofen moord _,itehze-lf(:laa�>toe
knoeiwerk zulle!). tevrede1) stellen,. I�dereep. ,leenen zal. Vedeet' denk i'k. mij, h-et t�gendeel.
zal een leker� fie'l'heid voor: �ijn,enarp�icl krij-" Ook wij voeren sthjCl : maal� stdjdell wij dan
!'Ten en'wij-zullen voor altijd vel:lost zijI;l van "\veten wij tVam'vo'01'.', ,

� ,

di.e smachtelooze Y.opl'tbrengse.J.en, di� wij nu "\Vifwerlaat VfQU\V'en kind, wie gaat uit vrijen
orel'al zien u,i.tgest;;tH Jiggen. wiI, VOOl� �ijll pler.ie.r de kans opzoeken om ge-

Door: .den kq,-tel'enarbeidsuur zulle.n wij tijd dood of vermlukt te woruen '? vVie ;..gaat' v'oor

.en gelegenheid hetJbenolll VOOI' om;� ontv'.'ik- I nOets al'moe en gehrek lijden, zich verh,eugen
keling en voor o'nze gezondheid aIle ,mogelijke in de ellrntle van�zichz'elr en va',ri andere men

zorg ie besteden. Wij zullen tevens het sQhoon !!chen ?-ne zede'lijke onlaanlen buiten rekening
met het nuttige kunnen betrachten en daar- gelaten.
uit al1e· verhev-en gcnieiingen putten', -wjj zul- . Neen ,- Iiiemaqd die als 1'n�nsch gevoelt en·

le� beseffen dai vyij mensch geworden zijn. zjjn, rede-gebl'uikt, heeft belang er Jj�, zoekt

Arbeider.s! depkt dus ea; yerlaat u niet op vrijwillig en wens0�lt den oorIog.

andel'cn, want niem and kan u helpen, als gij H�t is de&wang, -hem' opgelegd door eigen

zeIt' ni'0t mee-werkt en bl'eekt met den ouden lieden van eigen laud,'met eigen tactl en (Jods-

1IIII!III�:::::;'_;����IIIIIIIiiii,;,;;.�,,Jeulf.-t;.id hg' , . efg_en g_ell!_k ep ��t vaJ]._an.:, dienst, van eigen ?'i'(,S eu kle.tl-?', die hem daartoe
,

deren, in handeh. Vel'eenigen "wij 011S, ons d6emen 'bOt dood-eb �g,e{1.t>od te �v rJe� .

xobrbeeld zal'navolging Yiuuen-en wij zullen Ge stl']jd thans omdat men u voedt met leu-

-claar-door de macht verkrijgen ons van den

gevloektenwoekeraarte Ol�ttre�kell, .die Ihans
de 1? ongei'z-\veep' nraait.

VriJe groepeer'ing - zal daarom van het

hoogste belaug zijn, want :' waar vrij held is,
daar is Iiefde voor �efiarbeid ; en dte lietde voor

den arbeid zal alles doen vrmruitgaari, �al OIlS
doen welvar-eti en ons gel,lietjugen verschaffen;
di� wi] vroei�r ni�l ken�en:

*

JUST.

gens. _
'

)len strijd tbans omc1at'inen U dwingt 1:e strij
den, een dwang, 'u opgelegd door het gezag
wat siecht zoo lang te dwingen' heert, als gij
h.t zeIferkend.
Men slrijd thansom de l;>elangen vun anderen

te behartigel1, c1oodtdaarvoor ofword t gedood.
: 't is alles een, bij winnen of verliezen ; ten

all; bjde is' de'massa er de dupe van. Hun toe�

st�nd blijftdeze�f'pe, zoodeze al niet ergerwordt.
\Yelnu, wij zijnjnietgediend van al dat ve'ch

ten en moordell :001' belanf!en van 'anderen,
die strijdig zijil metde be langen van hetg-,eheel.
Ook wij voerenl strijd, maar strij.denwij, da1!

weien wi) WCWTV001'.

Wij hebben te strjjden teg-en het gezag dat

onl! dwingt de belangen van het ka.pitalisme_
zelf, wat zlllke- toestanden ill �t leven roepi en
het ontzagin staud hondt, uit haarwelbegrepen

, eigenbelang, wat'niets anders meebrengt dan
de ellende del' valkeren.

, Wij hebben tejslrijden tegen h.et mil-itm'isrne

dat 'n yoottduren d gevaar is voor de vrede der

volkel'en onderling ; dat toestallden in het

leven'roepJ en lJestendi'gt, welke uw welvaart

en:ontwikkelin.g op elk gebied in gevaarbren
gen en benadelen.

Wij hebben strijd te voeren tegen de leugen
en den onzin Waarmee men de vol·ken voedt :

leugens en frazen als : Hefde tot zij n land, zijn
taal, zijn VO?'st, ras,- kleur, en .zijn godsdienst ..
Tegen dat allb is onze 'strijd gericht - en '

dat kan niet al deI'S dan ons aUe-n ten goede'
komen,

OORLOG ..

,
(VERVOLG EN SLOT) ;'

De belangen'van het eigendorn van' enkelen,
g�steund door het gezag, dat is,de reden waarom
die d.uizende zich aangorden ten strijd.

.

,

Men fQOft en ctoodt nieY meer als de �ilden
van v,oorhee,n. Men dondt niet uit ,Hefde voor
zijn vor,st, zijn taal,- zijn v_aderla_nd ; noch voor

gocl(sdienf;tzin of uit rassenhaat, al klinkt dil

dan somwijlen ook;nog Z007 omdat ,dit veel�l
kunstmatig wordt·-opgeOlNekt. :Men doodt thans

en'laat zich d,oop-en, terwijl de massa's die dit

doen niet een �tfdoende reden weten te noemen

·'Waarv,Oor. In 'plaats, 9.aar�/an : leug�p, frazen,
. zinledige praatjes ! ,>'

" ,�

_
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Men laat zl<;h dOQilen eN doodt om de ,belan

gen yan siechts, enkele -laagharHge _!Yezens,
welke ach .efde sch,ermen toezientebevorderen.
Daa1'V001' en daa:rvoop aIleen wordt alles'op het 0

sp�l gezet. 'Er i'.3' g5n�d te winnen 'voor en-kelen.
Du;izende menschenleyens zijn daarvoor den

in�et. Wat scheelt' hun dat ?
�

Nimmer is dat beier in het oog ge�prongen
d�n m�t clenjongst�� oorlo� tusschen Engeland
enTransvaaL En eU\e 0orlogvant�a:ns ontstaat
daar\ioor, ooorc1at de hel:lt�ge�1 V8.l1, het hlpi-

,

f\,"�'! 1 ,�I'.;' -,:,1-( � '1:�
"

, 'c�f' \:t: ,£,I-'�

Maar hoven alles staat,- tegenover het van
buiten opgelegde ontzag dat u dwingt te doo-

- (fin, zonder eigen motief, liet gezag in u zelv'en
dat z'_llks verbiedt.
,

\\ ij 'stl'ijden, voe r het leveu; tegen onder..

drukkifig en wtllekeur, -,

Wi,l strijden voor- eeue macdschappelijke
gelijkh�id der menschen, Wij 'streveu naar

een gemeenscnappelijkbelang'- allerwelvaart,
Wij strtjdcn VOOI' de vrljhetd van het Iudi

, vidu tegen alle het hem van buiten opgelegd
.... ,_ '"

.
,

.

. gezag.· , l'
_

.

Vaal'Voo?:"e str1jri"en h:eeft zin, dan uieet men
altbans w'cuo'VOP?' men striJat. Op ! voor dien

striJd voor 't leoen, Weg met dien strijd, die
:, den dood brengt t B. D.

��

Oe tien�geb�delfv-.an 't kapit�ar
.

L'.:_"Il?b�I1 h,�t kapita�l, �w h���:'die u u�tge�
leia heeft, uiCh�t l_aIld (Jfw"Vrijheid, i.n den

staat del', sl�vel'ni:k
.

(iij zutt uw eigell heer niet iiin, nochandere
heeren -voor mijn aan'gezlclit,hebben.

II. - GiJzultgeen rijkdorq v:oortb�enge!l,'noch
'-eenige gelijk(m�s mal��n van den rjjkdorp,.;
die bQ�r.en in d�n hem�l iS� no�h van ciie 'pu
der op 'de a�rde is, noch vandi�in dewater
en ondei'de aartlen als ik e1' geen winst uit

,kan 'Slaal).· " ./

Gij zuIt u voor ��ij buigen en inij. dieneny
"Vant'Ik, het I{apitaal, mv

- Heel', ben ee11;'

nay\redg He�r, ciie df? armo�de der vad�rep.
lJezoekt aan de kinder-eir, tot het derde en

" -

viei'de geslacht dergen�!-die -r�jkdom voor

, mij scheppen door 'hun ,.arbeid. I • _

En doe barmh'lrtigbeid-aan dUlzende schur-

keiiJ. die l\:� lief&bbeil _en .M� ?Jjsta< ill �et
uitzuigen van eft arbeid. '

III. - Gij zult geen r�ikdomvoortbI'engen voor
-

my zeh'�n, 'want Ik, het- Kapiiaal, zaI niet

voor onschuldig honden, 'die zulks Le v-er

geefs benroeven. ,

IV. - Geclenkt de ireikdagen, dat gij dTe'b,e-' _-
'steedt gelijk Ik, Kapi taal, u heb 'bevoleJ.?,
andel'S \'erwifder fk u ui.t-�lijn dienst.
,�Vier en een halven dagzultgij'arbeiden VI)Q.r

'

Mij en een en een halven dag. voor u zehr�n..
Maar dezevende dag iseen rustdag VOOI' den

al'beid om zijn krach1�n te, herstellen .ten

bi"te van zijn Heel', het Kapita:'I.
Dan zult giJ geen werk doen, gij, noch uw

-

zoon, noch uw dochter, noch uw vrouw,

teIfzij zij huisbe'diend�n zijn, of arbeiden'
yo'or mijn genot,. :opdat_giJ de nieuwe week
met frissche krachten vool' mij kunt b�gin-,
nen.

V. �,Eert den Landheer.,en den vV_oekera,ar,.
mijn bondgenooten,opdat uw dagell vel'kort
-worden, in hetland waal'in Ik, uw Heer, U

o genadiglijk teesta te vitmen.
VI.� Gij zult doodslaan alIMn in mij n belang:
VII. - Gij zult mij u dochters afstaan ill pros.,.
Wulie, en uw vrouw in overspel.

VIII. � Gij 'Zull, :nie( ,steleq daar zulks het

u-ilsluitend recht is vah uwen He: 1', het

Kupitaal.
IX. - Gij 'zuIt valsche getuigenis spreken,
spreken tegen uwen mlasten, als hij een

anarchist is of soeialist. �

X. - Gij zull niet begeeren de volle opbr�ngst
yan uwen arbei�l.
Gij zu1t niet begeeren bet land waarop gij
rebr)i'cl1 z'ji" noeh cleo opg'el-:oo:,te rij 'dor:n-

/
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-DIT EN' fJAT dat ,zil',' voor den uiet» nutter. 'en den 'i;it

zUiger,met,zijneIi' aanhang, werken.
Min den eenenkaht, weelde,: gEmO',:'n

door de ll*p#dl�stei'I,'efl biJ'li,;�.rbeid('�,q!
gel;>rek e�' O'Q tbeering. De ar�e¥�rs, zij
die de scheppers van �llel!- ri1kdom zi n,
tracht men.met beloften, en indien zi: er
niet naar luisteren, met gewold onder
den druk te honden. Maar, ae voort.ti
ren'de oll'twikkeling en v00l�nltg'�ng ;i:.ijn

.t ,," � ,+J' \ • -1', J . ": �_"'._". ..

niet te stremrnen ; want zulks is o -ne "

I -

'
I.' J. • t �....

•

�

r '�-4: 'y,';. "
•

• f,·

. natuurlijke eigenschap, welke ongel; '·1-
, derd zijn weg volgt: Diis, :m�hsG)len _! 'in
't bijzonder de' arbeiders.'! ) .. denkt {�.n
overweegt, schept geene nieuwe me.-s
'fers (tyrannen), en tracht it zoov -el

:\- 'l) t
..

'
,

mogeIijk fe onttrekken aan den willek .ur '

_ � " , •
' !�. ...., 1

�

'I' ;.
�

.,

...., ,,..

van parasi- ten en beloovers, Dan, karr H{
u toeroepen : De tijd zal komen, als.Iat
de mensch zijn eigenwaarde 'besett, eft
dat zijn �� lViln ook zijn "Wet)) zal zi n !

� Een a?'beider,

Eene dwaling.

verscheidene godsdienstige e;q moreele
geloovers ? Zeer weinig misschien. Maar,
als men' OIlS Vfaa�t w�t er -Yan, de kunst
'za� .blljven;' van de m�z�ek, �e ?c'�l'il�er-

.
'

" "." ;.:-t

kunst, �n bijzonderlijk ya� die !<-uns� qi�
in zich al de andere vereenigt, Q@ poezie,
dan meenen wij besli�t te ffi,i_ogen ant
woorden : - alles, - ten l�lQste het

beste, hetdlepe en, nog eens, h�l em�tige.,
,

M, GUYAU.
�

,

In het verslag der.,Kamers, geg'e'vim
,(fool' Vooruit, lazen'wij bnlangs een klein

brokje uit de _rede _,-yan' em} --�rerikaal
volksvertegeriwoordiger, die zegde : Alle

.an(jrcMsteti zijn socialisten, maar- qUe
eocialisien zijn geen anarchisten. Algemeen

-

gelach op de hanken del' uiterste linker

zijde (dat zijn de eociaai-tlemocratenf,
Ja, die heeren socialistische volksver-

. , 'd- t r, ,
•

�e_g�?woQi'digers_ �ach�en,_. met de d?m7 �.
heid I-J- van dien klerikalen representant. r t �' , "J

A1aar aan welke zijde zO�de� D� wel .

-

G�EOAcHtEltde grootste dornkoppen gezeten hebben: _
,

bii de .lachers of bij de uitgelachenen ? 'I£?' onze besc]i�afde' riiaa�s,cllHtPpljJ waar
Zeker, Vooruit, alle b.n�rchis�en zijn de eene mensch de andere .verdelgt, en

�9dalisten ; 1,1�t is maar alleen omda], het 'dierlijke strijd om het bestaan.gestreden
socialisme.door desoctaal democratische wordt, is aan het orde van den-deg: Aan
politiekers, zoo-verknoeid is, dat er, een 'den eenen kant werkeloosheid, daarte
-breede . k160f� is ontstaan jusschen de i genover .Iangdurig' werken;. in 'beide
Anarchie en, het' SociaJisme der parle- ! gevaIl�n sl�cht� voed'i-hg en In\isves·ting.
w�nta_risten.

,

.� �.

; noor beida mistp,ud,en, v�fYa]);en geeste-
Een socialist, die ]Qgiek doordenk�,: is 't lijke en stoi't:elijke krachten. N enschen !

- �.ai1arc}1ist. --:'
_

: �in 't bijzonder arbeiders !).hebt gij u weI
eens afgevraagd en dObrdacht wat de 06r-'

l

zaken van 'de_Z8 rnistanden zijn ? r{u, ik,
'Zal u tra�h ten naar mij ne meenii,lg deze

�rachten nit t-e leg__gen:
'

In deze, q_?"delijke, beschaafd-e, kristen

m'aatsc'happij,. heen zich een groep m'eft

schen gevormd, die zich dool"_:het geloot,
en· het hierllain�als; en " het z'�jn qocls
zaken" ander'enzoo��ergekregen l)ebben,

*

. _',He} hoogste doel clcr kunst is nog, ten

slojte, het menscnelij]� h�r�t te doen klop
pen, �n, daar h! t hart den-,zetel is 'va�
"t-leven ni_oet de. kU(lst zich verbo,nd�p
vinderl aan het gimsche moreele en &tof�

'fe1iJk:e leven del' humaniteit. "Vat zal"er
zekeren dag l�Og Qyerbhj "el� :.van oDze

,- '_ J..f '

, TTrh"J"!C'7r�

Een derwonderbareverschij nselsI). v:an on',',en
tijd is, 'dat de propaganda, welk� voor de � h

verIfij door de regeeringen wordt gema:dzt,
welke huar noodig hebben, evenzeerword g�-

, ma'akt door de aanhangers der sociale tI-leo!-: en
di� ,zich. als de alJOstelen der vrijheid besC]LH1-

�

wen.

Die menschen prec1iI�cn, dat de. ve['bete;'� !lg

Paus Joannes 24,: Alvorens deze den pau:se- de Florentijnen te verkoopen voor vijn'�n
lijken' stoel bekleede, deed hij Alexander den duizend ducaten.

HIT RET LEVEN DER PAUZEN- Vijfden,.door zjjn geneesheer Sallct� Sophia, . JoaJl�)es de 24ste verkondigcle tevem� de) 'ot'
" ,)0', .,� .; : met eeJil roomsGhe vijge _van k:.,nt maken. dat de ziel samen met het- lichaam sted'L ,m
-, ,pau�, J�annes. d� .....�, w' de bJst. der pa1!zen -

-, Hetg:e�n dUidelijke-r uttgedrukt wil zeggen' dat er geene opstanclig noch .ve;rrijzenis b iII-
..gta.-a1hlll1letalshel11gegeboekt,werdeveneens 'd' th" 'J' d..:l ITt· der eeuwl'a-hel'd.. "'. ,

, '/." ' .'
"

a IJ Zl n voorganger eel:! vergl 1gen. �

'In_een conclhe v:m kett-enJ beschuldlgd. Z1Jn D' k l' 1- k t B 1
.

b" Dezv'" hel'II'�e vad,er nrerd van' Zl'j'11' l)allSIJ """"
.

__

"� -,'
-

". '
e arc 1l1? en "yamen e '0 omen 1J een �.. . ,

�ettel'lJ bes:Ol:d )�, het bewere� dat zl�l en nade dood v,an Alexall'del' devijfde en J0annes afgesteld,na dat hij all�s bekende l1etgei:mh"lH
l�eha�m t;rzel:hilel". tl.J�I.sterV'ell tot op den Jo.n_g-· ver'plfchte. deze met geweld een paus te noe- ten laste werd geIegd.; ma,ar -\Tolgens hEn:n, '''-ns
� en a-g' er ver nJzems: ,), . men naar �jjneQ. �in.

'

het grootste1kwaad dat hij misdr_even had .?;,i '1e
,
Deze paus, d!e rege�:rde V�il,'-��:LO tbtt4,151, Dl'ij, vi�r kan)didflten werden er doo'r l;le kar-' reis "�m Italie naar DuUschland',,:Oln naar'ir�d

be�eerde dat deg'ene,waarvan iedelwerstandig .
, dinaJen y

..<!or�.it,g-ez�t om den pauselijken stoel concilie te jwmen.
mensch tegenwoordig van overtul'gd l'S, of-

<.J -

<OJ t' b 11 d d h d
"

t d In de liJ'st del' Pauz,en is hiJ' niet te VIllG'il);schoon wij Qns een'ander"denkbeeld hebben'
e, e \: ee en, DC eze war-en me qaar en

,g�vormd,der 'lie] van d�ri-men�ch,' a1s Joan'nes
. zin van Joan:r!es �n- �en laatste eischte, hij d�n ,

'nogtans heeft ,h1.1 ti,jdens zij n pausdom heili��:�n
pausehjken m�aIJ:t�l v09r ziGl) zelyctn, toog 11em gemaakt;onder a:nperen St-Brigiaam, "T�lkP.lut,d'e 23ste misschien zal gehad hebben. - d Ik b bede_n nit 11.et II. l_'eg'ister niet is ,;erdwenc:::,

_ yqQ-r de 2ie1 nemen wij de Rede, het Ve-r-
'aa,n en zeg, e : ,��� nu ?�l ve de pallS;. .

� , 11'1 ee11 conCl'll'e O'el'ouden te'Gol'lsta11tl'nope-1 Als ,kettersche ,.pal1zen,'.v.olgen nadieLn l.f,!,-,O-;:stand, en dit verd,\viJ'nt 11a,tuurlij'k met het '

'

1, e!" _lSl �,
" + ,.!-

-

-

'

�

, j' werd 1,}" al-=: ke�t V' rll'1 b den ,Tiende'.en tlemens,d.en Ze, v_e.nde .

.afs±erven van h,et'lichaam: .': ,;' ,

'

',11 J ,,,: '." er erweze,n; go,,; ...Q.OS ,0@ye,'
verdrukker del' aFmep., verv0}-g-er"Cler ge,ree,h- 'Van :Leo verhnalt de- geschieuenis het :\';)1-

Door Nikolaas de vijfde' werd hij a1s 'k�tler � -

tigen, stellnsej d:er boozen, pilaar de.r p:roven-, gende: 'Een_god vruchtig'e kardinaal, zekerc�n
in fig-uur verbrand. Petrus Ben)J::)'lls,JJield hem_ ee-ns ze,kel:e'lllt.Dit neemt toch Diet w,egd.at de tweemannen, kramer�, spiegel, der o!leerlij�heid, .vat van

aIle ondeugd, ja een verwensc-hte, duivel en treksels voor' uit het heiiig Schl'ifr, en "�h�l73
"die door dien kette,rscpen paus alp heilig Zij'R' ,. ,I. • '

h
-

.

,

verklaard,� tot nog toe altij-d als heiligen�dc)or_
v00ral deze werd_hjj van den pauseHjken_sto,er em op ziJ]1e IpistappeJ.il.
o:p.tzet.

.,

Al lachend.e zegdel, Le:o de tiende : ,Ei lie4;'e.,rle kerk erkelid zijll "gebleven. '. ,
,,,,

I ,-" Nlet al·teen, "opt: dez.e clingtm. ,,;erd hij ver- wct[ l.;,omt r;ij>(}��s nu 'met uwe f'ctbe,len vaJJChrisl �IS
�'

Deze twee heihgell 'zijn Thomas v�n Erforcl
II k' '\,

_

vo()): den dag ?
.en Thoin.&s-van' Afiuina ; clez'e laatste ,ver'd va en vel' r!aa�d, dqc{l, ten zi.i.ner� l�s.te ,:we,rcf
..door de kerk als e'en "geroemd kerkvader nog voorgebracht J�n, bewezen, Uat hij niet' Clemens de zevende heeft z-ich voornamelljk
,el'kend. 'aIleen met zifn p.ro�dcr� zuster, J:taa.�, met yeel doen kimnen door zijn verraderij en ¥ergi:'li�'

Deze kettersche paus stelde 00k_ ,bet Ave, heiligQ nO"linen en, begJfnerl, met vele jQnge gingen die llij ploog op ho�g' geplaatstel:n�l1-
m,'aagderren ge'huwde v,' rouwen, zij'ne ontucht n�n del' kerk met eeni�' doel om aan -<!eld te.,Maria in, d.at aUe avolloell en op iedeI! kel'k_Of � �

kapel moest geklept worden, en dat tot heden'
en hoerer,ij b'edreven had ; ma�r ook als een komen.

nog overal in gebruik is, vooralop:.den buiten::' hopman en veldl;leer aller' ketteren, allerlei Hij ko,cht de pauselij�e:ri s'toel'voor d'erUg
,

Ye rg'f) Len w�j ook niatt'0. meldEl1, dat, bij het' I

.

})l'oven en de be1:1leficii�n, kerken 'en bisclom- duizend duka teH, ,Hij ge-lo'c>'fde ook n:i:et aan de
,

i' "!
'

})"..1 ".1
-

I lit tel"'lr);:he'itl {leI' z'eI.
I,
I

1



.der levenstoestanden, de overeenstemtning gen tijd zieh onderwerpen aan dedienlngen,
van :le wsrkehjkheid met het gew�ten tot stand welke hen tot slavernlj brengen, en inzonder
zal komen, niet door de persoonlijke pogingen heid aan ilden· verplichten" kri.igsdi enst 1 De

. van op zichzelfstaande individuen, maar door meuschen buigen zich 'onder hetjuk,.zij lijde!}
eene 'geweldige reorganisatiedermaatsehapplj

.

er door, nifaar zij 'gelooy�n dat, dat zoo wezen

welke van zelve ontstaan, men weet niet Roe. moetenda.jiet d� vrijmaklng der ,tnenscnhe'id
Zij vertellen t)DS, dat wij ntet op onze eigene niet zal tegenhouden, welke erg-ens, men weet
becnen op het doel af moeten gaan, maar dat niet waar, en in,weerwil,van de steeds greeter
wij moeten wachlen, totdat men onder onze wordende onderdrukking,'wordt voerbereid.
vocten eene soort van-beweegbaren vloer aan- Inderdaad .de mensch van onzen tijd', wie
brengt, welke ons brengt �vaar wtjwezen moe-:. hij ook wezen moge, (ik spreek niet van den
tell. Daarom..

moeten wij op onze plaats blijVe? waren Cristsn) ontwikkeld of onontwikkeld,
en �l onze krachten mspannen om dien de�k..::- geloovrg of ongeloovig, gehuwt of ongehuwt ,
btkldigen vloer daar te stellen , gaat geh�e��op in zijne bezigheden of in ztjne .en Socialistische .brochuren enboeken
Uit e..conomisch oo.gpunt handhaaftmen een vermaken 'verteert de vruchtvan zijnen eigen - ,rerk.n'over het g��laQ'btsl{!lven; enz.theorie, welke'men aldus, k�n f�I'muleeren: arbeid of van den arbeid van anderen , en ziet -

.• hoe.erger, hoe beter., Men zegt,dat hoerneer op tegen derbekrornpene omstandlgheden en

zic II de kapltalen ophoogen en hoe grooter dien ontberlngen, tegen .haat en lijden. Zoo Ieeft hij
ten gevolge de onderdrukking der arbeiders kalm. Eensklspsdrlngen personen zijnwoning-

_ wu.dt hoe drehter men bij de vrijmaking is.. binn en :

en zeggen tot hem :-" 1. Beloofen, '

-

Elke persoonlijke poging om zich vrij te rna- zweer o,ns, ...dat gtj. ons slaafs zult gehoorzamen
ken van.de onderdrukking van het kapitaal is in alles .wat wtj u mogen bevelen, en dat -gij
.dus ijdel-.Uit staatkundigoogpun'tprediktr_nen,

.

alles,wat wij zullen bedenken en besluiten en Aailbe'Y-olen. Schrittendat hoe giooter de macht is van- den .sta.u is, wat wt] wetten zullen noernen, als onbetwist- ,

welke zich van het nog vrije te_rrein van het .bare waarheden zult beschouwen :" 2. geeft ons V6rlwijgb. bij. den verk, v. Recht door' Zee,familieleYen· moet meester maken, hoe -beter, een gedeelte van "den opbrengst van uwen ar
EeB.i�8 bemerldngen over den aleoold;t:i.rOm moet de inmenging del' regeering in beid, opdatwij umet dat geld in slavernij hou- De VrGtl'"�in de M�atschappijl:et famiUeleven tnroepen. Vit het hOOgpUIlt den en u beletten d�t gij u met geweld tegen,

,

Werbleosheid (Domefa Nieuwellhuis)de�' internatiOllale staatkunie verzekert men, onze bev�len verl.et·;·3. yerkies iemand oflaat Werkeleosheid als maatllchappelijk verscru,jnsel
da.! de vermeeI'dering der vernielingswerktui- u' verkiezen als lemand, die zoog�naamd deel Ken w.ord aan de jongelingen (Krapot.k:iIie)

d d k I" 'kh "d D6 renngsllisien· (Kr-apot.kine)g"n zal leiden tot e noo za e IJ el 'van hebt aan d� regeering, ofschoon gij zeer goed Privaat bezit (Cornelissen)onlwapenip.g
-

door midd"el v..an congressen, weet, dat het bestuur s(!l gevoerd worden on-

sclleidsgerechten, enz. En, wat vreemd is, de afhankeliJkvandedomme y;ede�.eringenwelke
trJ:agheid der mensche,n is zoo groot, dat -zij gij zult uitspreken in'yergaderingen van men'
die theol'ie]l aannemJm, niettegenstaande de schen van uwe soort, maar eenvoudig over

g::tnsch"e 10QP van het leven� eIke stap vooruit eenkomstig den wil van hen, die meester zijn
-tIe'valschheid er van bewijst. _ van degewapende macht; 4. kom op bepaalde-

-

De mel1schen leiu':.n onder de verdrukking tijden in he(gere�htshof en neem deel aan al
.en men,-raadt hun, bin einde hun toestand te de onzinnige wreedhedell, welke wij op ver

_ y,erbiteren'� algemeen.e middelen te, zoeken, doolde ofdo�)l' ons zelveb�dorve menschen, in,

"v.:dke dom� ilel: gezag, waaraall zij iicli moeten der( vorm van 'gevangenscliap, verbanning'en
, hlij-ven..onderwerpen,.toegepastzullenworden.' doodstraf,. toepassert ; 5. eidelijk en yoor alles
,

Hct is evemvel duidelijk, dat:- m�n dat deende beschouw de menschen van aod�re nnW�n, op
eCllvouclig 'de� mac!J,t van net gezag en de ho� goeden voet' gij oO'k met hen moogt staan
zwaarte der ondeI'drukking zou verhoogen. zoohaast wij het u bevelen, als uwe vijal'lden
(�e;)n enkele dwaHng-der menschelrvei'wijdert en werk mede, persoonlijk of door een huur
'i1Gll verc\er van bet doel, waarnaor zij streven,- ling, or�l hen te vel'derven�, en gevC!-llgen fe
�dau juist die. �Zij dQ..en aUerlei _po;gingel1 en_

.

nem,en, hen te d{)oden, mann�n;vrouwen,
Yill{ien allerlei samengestelde middelen, uit. kinderen grijsa:ird�, missch!�m zelfs uwe land· .

0111 den toestal1d te veran4eren, maar zij doen genooten, ja tot uwe ouders zoo het moet.
-hiet wat' het noodz�kelijkste zou wezen, zij Wat zou ieJer ver�tandig mensch 'moeten
\,\'ellden;het eenvoudrgste middel niet aim, het",. antwoorden?

.

w,:,tk hi�rln b�estaaf, dat merr- nie_t doet wat "Maar \Va�rom zou ik het doen '1" zou hij.'dien toesland,in-,i).et leven roept. dunkt ffiij, Ifoeten zeggen, "waarom zoo i'k
.Men heeft mij d� ge�chiedenis va,n ee'n vep- b�loven te gehoorzamen vandaag Salisbury,-metel commisa17isl van' politle verhaald, die, morgen Glad_fane ;_ vanq.aag Boulanger, mor·;toell'ih-ij in een dOFP kvhim, �vaar de boeren in ,gen eene k�mir samengesteld uit mannen

opstand waren en' waaT ·de hulp del' troepen zooals Boula'ilger ; v�ndaclg Peter III, m8rgenwas ingeroep'en, rip het deukbeeld 'kwam den Catharina I�, overmorgen den volH; sleiderop�tand ·op de�rrianiel" van· Nicolaas ! aIleen, P6utgatchev; vandaag den. krankzinnio-e ko
-!!Ue�n doorzijn perso��nlijkel� i�vl.�ed te onder-

.

-

ning'van Beteren, morg-en ,Wilhelm�'1 W�ai'omdmkken. f!ij gaf bevel eemge karrevrachten zou ik beloven menscnen te gehooriamen dieJ'o'eden t8 bre:r;rge-�, -.en �I1adat hij zich:met .de·. kennelijk slecht of lichlzi�nig'-zijn,
'

of d;� ik_Jllousjieks ,in eebe schuur bad opgesloten, volst�ekt niet ken? Waarom zou ik huD. inm:uikte }1ij hen door_�ijl1 vloekenJzoo 'beanist,.. den vorm y:an belastiog de �pbl'�ngst �an'
-

�
.. dact hij he� d'�t)Rg elk.�t)der,. wederke�ri� te m'ijne� arbeik afstaa:n, w�ar ik w;eet dat hetgeeselen .. DIt. gmg �oed t�t het �og��bh� dat

geld dIe·nt· om ambtenaren tepetalen, gevang-.ecu jonge. eenYOUdlge boer welg.erde zlch te ",.1. 1., k -t b
'.

h t I A .

'�
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.

E'N,D,R' I'€ [X,
' .

_
_.

'

"
emssen en �eT -en e ouwen, e ,eger _enlaten geeselen en den andere raadde- zlcb .te

d k'{ d k
-

C't d h °d ll�_

." .

'. _'. an ere ver e_er e za en eon er· ou en, we .l\.e'Y�rielten.· Toen eerst hIeld ae stafoefenmg op. b t t·"
.,

t 'd' d kk ?,

. ,

� es em ZIjll- m mlJ e-.oN er ru . en. .

.en de- commissaris moest zich uit qe v-oeten . �
.

. "

maken. ',-
.

(W6rdt v�ort.gezet)."
De men::ichen 'kulluen er niet toe best�iten

zulk een raad yan eenvoudig boertje op te
volgen. Zij gaan·voort met zichzelven �te gee
selen. en verklaren, dat di_t 11et laatste woord
dar menschelijke vrijhejd is.

Bestaat er-:w'el'kelijkeen trei!ende,rVO,Ol'Beefd ,

van. vrijwillige kaslijding, dan de gedweeheid,
y;aarrnee de me'nschell yan den tegenwbordi-

" (nabij de Diepe.8rt�a-at)
-�,

,

Levert.allerlei boeken en tijdschriften
.' I!fo'ote keus van Anarchistische

\

'._, T@rkooper:v�n'h.et bl�d
RECHT DOOR ZEE�

,

fro o.oe
0.15
0.10
0.10
0,10,
0.95
0.25-

OnM ,rootte vijand 0.50-
Utopia O.5O
H� ontslond godsdienst 0.,(0

I
De So.ul-demoera.tie i� haarloeringe}l en '

-

daden .

_ (Tch�l'keshoft') 0.20'
Ret reTolutionnair -eommuni!!m (Cornelissen) 0.45
De Vrouw en h�t Sociali:sme (Bebel) 1.25
Feit.e,n en Theorien
De itervellde maatschappij en de 'Anarchie ,

De toekomstmaatschappij -(J. Graeve, ingeb.)
Het \Teer ail, �1: dampkring � ..(Fla�ma.t;'oul- 6.00�
Het Konillkrij�-- Gods is binllan in u (Tolstoi) 1.00
Mijn gedellkschriften

_
-

'(Toistol, 2 d.) 4.50
De mensch en zijn plaats ill de natuu.r 3.00
Waarom ziek zijn ? 0.25
Anarchilime 611 Aig. Werkstaking O.�
"Vat te �llken van een leven na dit Ls\ren.?
r; de dood het einde?

1.2&

0.2l'}
O.lo.,Tegen de Kerk

Over de grondprillciepeu van l-te.t Christendom
en Anarchie als tegenstelling . 0 . .2.5

Algemeene Cathechismus der Rede of der
Natuurlijke leer 0.:»

Geschiedellis van het Sociahsme door Domela -

NieuwenllUis. pel' aflnering ,0,25-
Wederkeurig dienstbetoo� door P. Kropatkine
twee deelell �

.

Theol9gie' en Wetensc'hap. Specht
Een Tijf en twilltig Jarigcn veldtocht tegen het
kapital�sme brvier deelen per deel

5.30
2.00

2.65·

Aan de lezers _van· Leuven.
-

Degenen, welke " Recht, cloor Ze.e '1

r�gelmp.tig wiJIen ontvangen, kunnell
zich wenden tot J. S T ROO T"Lepel
straat, 7�, IJEUVEN.

SNElPERSDRUK.KERIJ

Hendrickx,
43, Mechelen.


