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noch een enkel blad' van, hun uitgaande in Belgie
dat de zuivere en volledige waarheid .aan de ar-

Neen de kapitalisten zijn niet bang voor uwe beiders durft blootleggen.
.

-va,kbonden, werkersbladen, leiders, onzijdige 'Men had de werklieden wijsgemaakt, dat zij
"'vyerklieden-par.tijen met hunne vrrsche program- zich slechts moesten vereenigen, om, eene om

.mas 'en ontwerpen. van sociale hervormingen, ,wentelihg in hunne levensvoorwaarde te brengen,
"welke elkander met snelheid �pvolgen.'Neen ter- "Vakveree�igingen ontstonden en doorworstelde
':w�l 4e sociale schrijvers i�kt spuwen en hun\ne hunne eerste aanvallen, en kwamen tot de ont

.hoofdmannen babbelen, zit de 'kapitalist hoog en
'

dekking dat deze organisaties machteloose dingen
-en droog op zi�n voetstuk te glimlachen, veili,g'in waren om verbetering in hunnen toestand te be

.zijn edele positie,
,

' ,

,

komen. Indien de ondervinding in de Iaatste

Koning Kapitaal heeft geene rede orn te vreezen jaren aan .de werkers iets geleerd heeft; dan moet

'voor' 't zij gelijk welke partij of organisatie hoe' het dit zijn, dat vakvereenigingen geenen merk-
�cd�.t<..x; - i ,'tl':.{!al, v ""U..s iel en stre en bes aat ren-iridrul hebbe1.gen1aakt!"vphethuitlige'stels-e1.

'in, zichtegen de kapitalisten te verdedigen door Zij kunnen de' loonslaver i..'· niet beletfen noeh '

,
\ \

vakvereenigingskrachten, in 't vullen der stembus .voorkomen dar kocpers en verkoopers leven, 'door
met papier, en te predjken dat er: verandering mannen te doen werken aan denprijs, door mede
'rnoet' komen, doch slechts door vreedzame midde- dinging vastgesteld; zij kunnen de werkverslap
Ten. Nu vragen wij aan iedere werkman, welke ping niet beletten of de oorzaak ervan verwijderen.
klaar in de zaak wenscht te zien, of de rijken rede Zij weten geen raad met de werkeloozen en ge
'hebben VOOl' benauwd te zijn, voor de menigte broodroofden, zij kunnen zelfs geenloonaftrok in
Jaffe en flauwe truters, welke wij hedendaags als de volle beteekenis vanhet woord beletten, zooa1s
'werkli�den-leide'rs zien ,:ttgureeren", welker schijn- "ge .ziet wanneer de me'esters trachten een loon

.heilig gebluf eh geschreeuw. over: georganiseerde aftrok dC!>or tel v;eren, bij�oorbeeld: �ij de mijn
'politieke werking, de kapitalist met dezelfde werkers', en eli, niet, in gelukken, �ehoeven ze

�macht als,altijd gewapend,-ln diezelfde positie zal enke!l de kolen op te slaan. En volgelfs,ons staa,t
laten. ZooIang, de leiders zullen pre�ken ove� de dan verhooging van prijs zonder loon$verhooging
voordeelen van het temre'cht, zal de rijke k1asse gelijk aan loonaftrok.

,

niet aIleen veilig �ijn, m.aar hoeft zich met niets
'

.vakvereeqiging met df! kenspreuk : ver;dediging,
,lte beJ.{Qmm�ren" 'eJ:!1. kUIl.Ilen zij gerust zeggen, ,zoo niet uitdagingj, is zonder' beteekenis, beha,lve om

..als men ged dOGt zegg,en' als zij he� de were]d" zijne hulpelqosheid te ±oOIilen, , wa�t zlj _hebben
Jiet.en ma,ken, zoo behoot.t het; terwijl de �a�p- den toestand q,er �erkli�den 'ners-ens kunnen yer
,zalige1van honger stervende werkers,door de slim-' bete'J:1en. Bewijs? De oude, rijke di1evenbende-orde
tme en listige streken der leiders verd901d, en staat n<?g zoo vast als voor vijftig j_aar, de arbe1ders
verdrukt worden tot een pulP! en h012�looze hulploozer en meer gebortden door ons handels-,

:'slavernij. NogmaC}ls vragen'wij de alibeiders van stelsel;, hun g�not min�er, 'hunne leans op werk

',op, te komen, en a;Ls verstanq.ige mannen te deRken kleiner; medecii'nging heviger; uitbuiting kHm-

<;lver de v�rradeiJ;'s en aJival1igen der Iaatste jaren..
.

rpend; ontgooc:p.eling �eer to'egepast en beter
'Door het yolk I��t vooroo].idee�elll te 'yerblimden ,begrepen; ellell'de en nood meer in \t o'og v'alle,ml;'

doen de werklieden-leidens, het wer:K der rijken 'de wepkli,eden ter neer' �eslage'n en
. sneller ''d·a;n

'�beteIi dan deze hetzelf zouden doen. Zi:j stliijden' ooH den. dood nad!�rend'. ,"

.niet voor '

..

maar tegen de arbeid�rs. Zij' zijn de Op eene sch�ndalige wijze'jaagt de fab;ikaJ;lt de
vijand die wij in de naaste toekornst moeten aan- kleine kindere� op aan 't werk. Er zijn be'wijzen
iasten en verslaan, wi! men de tegenw9prdige

J

van te vinQ_en aan de Rupelboorden, Waar op
wanorde afschaffen;' zij moeten ten to�>n gesteId dezen oogenblik eene werkstak:ing is uitgebroken.
'Ien uitgeroeid worden. De uitslag vah al hun Van's morgens' 3 ,t01i '5 a'Vonds $) u:u.r deed den
woorden;'werken,moet onder 't oo,g van 'ot publiek rijkeh zw'eetdref de kleinen martel-err'. !Soms ge- r

:gebracht �OFden, en door wlen? Antwootddr beurde het dat de schapen al slapende den �teen
;;arbeiders! 1Vant, gij hebt de oplossing van ,het bakk�rsoven inliepen. I

nadsel. Er bestaat niet eene, arbeiders-partij" Daarbij dienden danlnog dikwijls de'vrouwen
Il;

vetlap; allemaal
omdat Iiet lastiger wordt werk Je behouden of te.,
verkrijgen. Voor .een loon van fr. 7,50 per week,
van 100 uren werkt men van den morgen tot ':den.
ayond nog harder als paardent
De arbeiders zullen zich goed he�inrier�n dat

:

zij over een dertigtal jaren meer .mochten van

�unnen neus maken als nlil.',iN0�htans<is l.{et s'inds
di� jaren dat zoovele val{ver:ee.n!igingen tot stand"r
kwamen, greet en machtig il): ledental werden.

, .

s
Dus nog een bewijs te meer dat zij ni.et den. 1

ininste�. slag, hebben .toeFe�Hicht of zull�m to� ,
'

,

;
brengeri aan het kapitalisme' ,

.�� , ,'t 1

�De �fkljeden l�v n sa-p:iengeci,ro'"geri en.�e� . -

-,

pletfei' h� p,estholen er; zij':q. te v�ed.en van stra::&
dienst met dwangarbeid te-doen, van dentIVvi.eg tot:
aan het graf, j uist als in de �ia.deleeu:we:i:l. De

'1"

hervdrmers, de lilanpen Iwelke, deze h�ichelen-
1

de schijnheilige wereld met de voeten durverr

treden, om hun weinige bij te brengen tot de.

vrijrr;taking van 'het yolk, worden zoo zeker ter
"-

dood gebracht als de. hervorrfiers van den .oiiden.
tijd. t

'

" 'i.

. Ret is aHemaal' onzin vail te zeggen dat vakv:ex;-"
ee�igingen d�t' ot dat zuHen' doen, daar zij ze1rs:
het kantje der ,kwestie niet kuntlen aanraken.

Inderdaaq wordt 'het de vraag of de vakorgani
satien den huidigen boelniet helpe:r:- rechthoudenJ
wanileer men ziet dat zij hare werkeloozen ge:
deeJtelijk ondersteunen en bij het publiek gaah,
,schooien, wanne�r' ,de werkgevers' �ust '�evoel�il
het werk 'stil te leggen. Verder WOl:dt het a1 langs..
om Ih!3er twijfelachtiger of devakbonden de werl�:.
lieden weI v09ruit helpen, wanIleer'men weet dat·
ze in fabrie�en, dokken en mijnen aanleiding'
hebben gegeven. tot het ontstaan van een hoop
spionnen,' gu,nst;elingen en lakeien; welke ddor de

rijke luiaards a}s werktuige.n Igebruikt worden
tegen 4;e wEfrkers. ,,' �
(OiR -iI t'e' bewijzen, arbeiders, hoe'gij bedrogen

wordt, zuIlen wij deze kr�lipe;s eens uitkleeden,
zien wie zij zijn en hoy zij met 'de voortbrengende.
klasse handelen. Laat o:q.s eens de mijnwer�ers

De gunstelingen zijn 'gekend als aangestelde.',
'm:ees;ters en zijn sla�endrijvers van de ergste'
soort.

"X
' " '

Die kruipers zijn de mannen'welke,den onder;
bastuurder omkoopt; zij zijn de twiststokers welke.
het vuilste werk doen voor de bazen; zij zijn de',



"bloedzuigers die hunne mannen opjagen en doen

zwoegen tot dat zij zelfs geen denkkracht rneer

bezitten.
Ret zijn die kerels welke de beste plaatsen en

-de grootste loonen krijgen; het .zijn zij die met de

bestaande orde te vreden zijn en het voor de onder

hen staanden onmogelijk maken een woord te

"'Uiten tegen het stelsel dat hen tot slaven maakt,

Zij zijn de monsters, de voortbrengst van den

.huidigen boel, welke om der bazen vriend te

blijven, zelfs het bloed uit deTichamen van hun
eigen vader, broeder, zoon of vriend zouden per
sen.

Zoo hebben wij hier aan de dokken de buiten

lieden, waaronder g'er treft die hesp, sehapen
vleesch of wild medebrengen om in de gratie val)
den baas te staan. Evenzoo treffen wij ze aan

-onder die soort dokwerkers, die de stukgoederen
laden en lossen, men noemt deze foremans, Van
"s morgens tot's avonds overladen zij de rninde

.ren met vloeken en duivelen er erger tegen dan of
. net kwade honden zijn. .,

De kruipers zijn niet aIleen leden van de mijn
werkersfederatie, bondsleden, maar in d�' omge
ving van waarde. De werklieden zwichten voor

hen; dikwijls gebeurt het datze schoon weten te

babbelen in vergaderingen, zich trachten als

bekwam�r te doen doorgaan, om op deze wijze'
ten koste van het zweet en bloed hunner mede

menschen hun luie id ..... te schuren.
"

'

In vele gevallen zijn zij door de vereenigingen
�gevaardigd en, redeneeren op congressen in

.naam hunner afgejaagde medeleden.
Roe is het toch mogelijk dat mannen, aange

.steld om de zaken te regelen en te besturen van

eenen vakbond waarin zij geen belang stellen,

_�����t�eI!.z�·. om ��m r opgoelmatig_ t� houden z oals .zij
nu zlJn.'

.

Deze kerels houden al zoo zeer als de kapita
listen den eerbied voor het privaat bezit, en hunne
mannen waarvan zij er soms tien of :p:feer onder

hen aan 't werk hebben, en soms per h06fd voor

ben een vijffranksfuk opbrengen. Is het zoo dat

den toestand der werkers moet veranderen, verbe
teren met mannen-Ieiders aan het hoofd der ver-'

-eenigingen die er niet 't minste belang. bij p.ebben
dat het regiem verandert. Geen hoofdman 't is

ge1ijk van welke vakvereening .of partij die een

leven leidt zoo als de leden. Hij verkeert in een'
min ofmeer gegoede stand en wordt dikwijls later
een redelijke dikke bourgeois, al1emaal verkregen
-door de vette plaats die hij zich heeft kunnen aan

schaffen door slinksche wegen, platbroekerij of
verraad. Wij zouden zeggen dat leiders der werk- .

licden alle hinderpalenzouden uit denweg ruimen
yoor de vrijmaking der arbeiders. HebbeR zij dit
gedaan of zullen, zij het doen? Bijlange niet, dat
brengt niets op; hervormers doen dat sgort werk

gratis. Ziet het maarin alle streken, daar waar de
vakvereeniging sterk in getal is leven er eenige
luiaards van het zweet hunner vakgenoten. Nog
�en ander middel door partijen en leiders vooruit

gezet is, dat werklieden slechts hun stembriefje
moeten gebruiken om eene vreedzame omwente�
ling in hunnen toestand te weeg te brengen .. In

dien zulks het geval is moeten wij veronderstellen,
dat de beziUende klas vroeger zeer dwaas was,

aangezien .zij het Stemrecht voor de werklieden
hebben ingesteld, en dat op zulke wijze' dat de
werkers in staat zijn de bezitters omver te werpen.
Maar zie het yolk in Amerika(*); wanne�r men

(*) Is dit niet bet geval in Belgie, het is toch in ander
.b.nden.

henzegde in r860 dat zij schts te stemmen hadden kunnenhaten om hunne slechte vijanden te doen,
om heteigendopider slaven-bezitters af te schaffen' beven, wanneer zij \terk genoeg zullen zijn, om.
beproefden zij dat plan, maar het mislukte omdat . leven voor leven te nemen, dan en dan alleen.
de slavenbezitters hun eigendominiet wilden af-" zullen zij hunnen toes'tand zien veranderen in.

staan dan door geweld gedwongen. vrijheid en recht.
En hebben wij reden n om teo veronderstellen

dat de bezittende klasse alhier haar eigendom
gemakkelijker zal afstaan?

'

De kwestie is niet hoe te stemrnen, maar wel of
het van eenig nut voor den werkman zal zijn.
Kunnen dewerklieden hopen van ooit de rijken,

de kapitalisten te treffen door de kiezing?
Tot 'nu toe zijn zij er niet in gelukt, in geen

enkel land, en wij meenen te kunnen zeggen:
Neen I het stemrechtis niet het minste van nut

vcor de arbeiders. Het veranderen van regeering.
is een nfittelooze krachtsverspilling en eene be

goecheling voor de werklieden van. de gansche
wereld. Ret zal zoo altijd blijven zoolang als geld
zal dienen om winst te maken en het voik te ver-

Werkstaking
,

f del' Steenbakkers
. ,

Te Boom, Terhaegen, Niel, Hemixem en om

streken is sinds een paar weken eene werkstaking
'uitgebroken onder de steenbakkers. De reden is;
dat ze meer loon ei chen voor hun slavenwerk.
Debazen geven niet toe. ,

Op ·he.t oo,genblik heeft de staking eene groote'
uitbreiding genomen. Bijna overal legt men de�
arbeid neer. 'De werklieden doorwandelen de

gemeenten en blijven kalm op aanraden der lei
ders van de parlementaire socialisteri, doch te

.Boom begint men te brommen. En dit is �e begrij
pen, dat zij het minder kunnen vol houden kalm
te blijven dan hunne leiders. De honger zal bij de
eersten gevoeld worden.
i _ .:

Mogen WI] dus de werklieden waarschuwen.

tegen hen.die niets anders voor doel hebben clanin.
,

dergelijke gevallen de werklieden te overha'len om
er politieke.slaven van te maken. .Zij verlaten den '

arbeid omdat het loon, hun door de kapitalisten
dievenbende betaald, niet toereikend is om hun
vrouw en kroost te voeden. Den uitbuiter van

Zij zorgen dat men. de werkers goed onder zijnen kant toont niets dan verachtin-g voor de·

handen Iroude, en hoe zij 001<: stemmen of hunne werkers. Al werkende laat hij ze verhongeren.
politieke macht gebruiken, zij kunnen zich van

\

Verzett�n zij zich tegen zulke tirannie, ziedaar,
de stoffelijke slavernij niet bevrijden zoolang de zonder werk, zonder brood. En dit alles verduurt

kapitalist koning en""wtetgever is. �het lij�e�de yolk. fret is de belooning die;den
De rijke klasse zegt als een vijandige starn aan

werkman ontvangt voor zijn slaven van deb mor

de werklieden : in�ien gij �ns .beveqp.ten wi1t, gen tot den a¥ond voor hen die zich vetmesten en

'moogt gij geen antleJ.-e wap,ens gebruiken dan, verrijken ten koste vall'z15ne'n atbeid.
deze-;'welke wij voor u maakten : het stemrecht. M�chten zij maar begrijpen dat hun lot nooit

Wij geven u de 'kardoes zonder kogels, schiet nu zal verbetereJ? ?-lvorens de rijke bezitters van deze

zoo dikwijls als ge wilt, ge kunt ons toch niet wereld verdw€men zijn.
raken.

. De regeering steunt de rijken, beschermt de

Den rijke is het welke wij moeten beve<;hten; eigendommen uwer bazen, alsmede de fortuin die·

en indien leiders van .partijen en vakvereenigin., zij van u gestolen hebben. En bij het minst dat gij
gen hinderpalen op den weg des vooruitgangs kntchtdadlg uw besta�n 'eischt, dat gij brood

zijn, moetem zij maar geruirn:d wqrden, indien zij vr�agt voor de, uw'eJ?, ze.ndt cie regeering' u lood .. 'I

zich zelven op de lijn scharen det kapitalisten, dat Uwe vrienden en lotgenooten, arbeiders zooals..

kunnen wij 'niet helpen ; vrede en liefde zijn als-' gij, moeten uw meesters goed komen beschermen
dan van de aarde verdwenen.

.

en u desnoods omverschieten.

Voortaan moeten de arbeiders retht op hun 'poch dit'alles zal verdwijnen wanneer gij wilt.
doel afga4-n, wat die gevolgen ook mogen zijn Maar let op, dat gij niet uitmeet 'zooals .het altoos;
veor ,dezen die in den, weg staan. ' g;_ing, dat het volk zilne'verdrukkers verplette en

De landlieeren en kapitalisten,. in een woo.rd de er ni'euwe aanstelae.
1

,

rijken dragen zulken duivelscpen haat tegen de Dian:>!]}, ,arbeiders, strijdt. 'voor' uw ,stoffel:iJjk
werklieden, dat h€bben zij in de laatste werksta-' besta�n, laa� u niet at's schapen 01' sleeptouw

king der mijnwerkers laten zien en tQonen het nu' nemen. Mistrouwt hem die uw Il1eeste;r wezen
weer te Boom, Rumps!!:, Niel en omstreken, waar', en u in de politiek mengen wil om op uwe scl;l.Ou-"

de.slaven, 'den slecht betaalden, a;oeid moede, in
ders naM omhoog te kruipen.

staking zijn. Daarom, weg met aBe meesters enl zij die ons ..

De rijl�e luiaards laten nooit een gdegen'heid wIllen regeeren. .'

voorbijgaan om zich, op de arb�iders te wreken. Leve, de anan�hie !

Hongerdood, bedelaarsgesticht, ge'Vang, kogels
en bajonetten dat zijn de wettige wapens om het
volk te plunderen en te vermoorden.

Wij wen�chen slec�ts dat het yolk hen haIr'
zooveel haatte. Wij doen ons best om bet wakker

.

te schudden; Hefde is uitgespeeld, het is eeri bur-'
gerbedrog, slim uitgevonde� om de loonslaven te

bedriegen, om hen stil te houden.
_./

Gelukkiglijk, de haat klimt de gansche wereld'
door, en wanneer de werklieden bitter genoeg

slaven.

Gij hebt stemrecht, roepen .de leiders, maar zij
vergetente zeggen dat er op zes werklieden maar

een stemgerechtigd is? alsmede dat giju algelukkig .

moogt achten van drijmaal in uw -leven te kunnen
kiezen. Daarbij nemen de bezitters de voorzorg,
dat men u slechts kandidaten voorstelle waarop

gij uw stem kunt uitbrengen. Maar die kandidaten
kunt ge zetten waar ge wilt. nersens zullen zij

_ ,,1 ID

iets van de macht en de voorrechten afnemen van

de rijke :luiaard's, die leven op het zweetder in
ellende levende massa..

I

�ekkere. sig'�r�n, menheerJ
De FakkeZ geeft me Claar eenC? teekening vai een '

soort,sigarenbuis, met van' onder een stompeltjen
in. ..,

'

Die mannen van De FaMel zUllen dat ook i� 'Le'
Petit Journal' Edge gezien 'hebben, zeke;r. Ik heb,
daarin gelezen dat .het eene .'Q.iel.:lwsoortige bom.

1,,,,

"

, I



;Na�.yolgens rnij is C1;at' een gelul, zullle; het is
een g.eheele apotliekerswinkel: ,

.Zie ne keer, zoo verhaalt Le PdiiJour,naZ BeIge,
-de born is een Reschke'met ne stop, waardoor men
twee glazen buisjes steekt, Ge. moet de flescli 2/3
met water vullen. Wanneer ge de Resch plat op
den bodem .zet, dan staan van eigen de biiizen
naar omhoog en blijft het water op den bodem.
.Indien men nu de Hesch omdraait,' dan Ioopt het
water doot' het eene buisje. Het andere, dat ver
-der door de stop in de Resch lcomt, steektnatuur
Iijk hoven het water uit en brengt lucht in de,'
,:flesch. De lucht doet het water in het lagere
buisje loopen. Ret is aan dit buisje dat een bree
der gehecht is tot op de helft van hare lengte.
Onder in de breede buis bevindt zich �ene lading
'Van « fulminate de mercure )) ,; ,bovenop Hgt een

.stukje,« sodium». De sodium' ontvlarntdirekt als'
het water, dat door het buisje 100pt, er aan komt.
am te weten hoever 'ge weg kunt zijn eer dat het

spel ontploft, moet ge in het glazen waterbuisje
stopkens buvard-of filtreerpapier steken. Wanneer

g'er zes stopjes in zet, allen vlJf millimeter van
e1kaar, dan hebt ge een uur tijd om .er uit te

trekken.
Om dit zoo te dcen werken, � m�et men natuur

lijk deflesch, die op den bodem staat, omdraaien.

Wil men ze nog tegenhouden, als ze op het punt'
staat te ontploffen, dan draait men ze seffens

wederom en zet ze op haar bodem, ep het gevaar
Is geweken. J

Hiernevens ziet ge de teekening. staan .van het

,_...._....�-,' sig-aarke. Bet kostJr. 1;,50.
,'En claar weinig werklieclen
zo()veel kunnen besteden

I

l'

\'

t��III���i;II�I-��n
len doen om �e de
lui te lateIJ" smoren ..

'

I

I

) \

,

VERKLARING<

c

e

een kurken stop van 2 millimeters dik; daarop
acide sulferique (olie van vitri601). Vervolgens
weer een kurk om te beletten dat het vocht er

,uitloopt. Op zekeren tijd is de kurk doorgebrand
door de acide sulferique, komt in aanraking met

,

de ehloraat-poedef en ontploft. Draait men het
spel om; clan is de kurk tegen het chloraat-poeder
vrij en kari dus .nooit ontploffen. )'

, Men rnoet de,kurk zorgv-i:tldIg sluiten, want bij
het rninste dat het vocht neven of cloo� r de kurk

liep, ,zou er oogenblikkelijk eene ontploffing
,pIaats grijpen.

'

Dit garische. stelsel kost bitter weinig. Ziehier :

een ijzeren of blikken do.os vindt men op straat

liggen; het. overige alles �te zamenJcosj fr. o,go,
dus vee1 minder dan,de sigaar, waarvan gij, Le

, Petit Jour.n�t BeZge, spreekt. ,

Nu geven wij weer, �het wbord aan genoemd
blad.

.

N. B. -' De.......bus kan ook met alle soort van

amorces ?pgevu�.d worden,

"

a. Flesc;:hke met zuiver water. .

b. Water:
c. _B�iske, waarin de stopsels'

van filtreerpapier zij� g'e
stoken om het wateJ:' tot

'op zekeren tijd' tegen te

hdilclen.
'

�. Stukje sodium; ontv1amba�r
, door de aanraking �an het
water:

.

f., Lading van fibt'1n�nate "de

mercwe, verdeeld_ in �mor
ces en welke de born moe-,
ten. doen ontploffeil.
I

Le Petit JeurnaZ Edge eindigt
. zijD' !lttikel met te z�ggen dat
de samensteHing v�n dit toe

stel zeer nauwkeurig is, Bet,
bevat,een waterweegkundjg vraagstuk, wat door
,iOnz� te�ke'ning' niet ,wordt opgelost en, da,t, de
\anar<;hisfen niet te wete'n z'UlleR komen� :

, (
,

.

i

Nu ge' ziet yam hier dat wij dat niet zuUen
I weten.' nat is om iets, te zeggen; ge verstaat het

'WeI, he!'
' ' ,

.

f

{

Aangenomen dan datwij het niet zul1�n vinden,'
,/ 'b.�bben wij het misschien gemakkelijker gevon
df(h. We stellen eeile vraag aan Le Petit Jou?lnaZ
��lgef:,

'

,� I

ZOl!l het ,1 niet eenvoudiger wezen een IJzeren
doos, te nemen, daarin een glazen buis, van onder"

I gevtild ,met 'chloraatpoedet, dan afgescheiden met

Nog 'enkele dagen scheiden oris van deze inter
naticnale beweging,' In :_bijn� alle landen der

wereld herdenken de arbeiders den rsten Mei ,
Doch laat ons zeg-gen dat deware beteekenis ervan

nog niet genoegzaam begrepen wordt,
.Vooral in Belgie zien wij dien dag als eerie,

feestviering v;;m den a'rbeid beschoRwen. De p�r
l�mentai:re' socialisten hebben. hem ze1fs in een

ni�uwe heiligdag herschapen.
\i\Tij; anq_:rehisten, beweren nochfans ,dat <;ie

1ste Mei-beweglng den stempel, moet dragen van
--...I'-e-e-n-revollitionair kanikte .'

-i"'-_....,..........

O_p <?.i�n dag_m.,aeien fl"" 3lfb€idm uit alle'hoe
'ken. der, we'l"eicl te vo_on;chijIil:' komen om met

t
r . .. \

\' woord ,en �aael te protesteereni teg-en' de 'huidige
• "" � I " \

samen1eving. Den 1sten Mei,'zegg_en wij', meet een
revolutionair optreden all�r arbeiders �ezen. Het

I

is dan' ook' dat �e onze macht moeten in oogen-

De 1sten Mel'

schouw nemen.
I ,

Volgens wij denken, is ket totaal verkeerd de
werklieden' op te roepen €lnder' de l,euze ': 8 ur�n

, 'arbeid,'Met het yolk derge1ijke nulliteiten wijs te

'm_p-ken, h�t ten strijde t� roep'en voor den 8-urigen
arbeidsdag door dy wet in te 'voeren, vergeet het
de groote kwestie, zonder dewelk_e, er nooit :af
doende verbeteringe�n zullen tot stand komen, 't is

"

te zeggen� de afschaffhng v:an het privaat bezit.
Zoolang wij, arbeiders, den worte1 der maa�- ,

,schappelijke kwaa1 niet uitroeien, zullen wij geen
j stap gev'orderd zijn, Door het g�durig toenemen

.

der werkeloosheid ziep wlj dat, wanneer er korte- _

lings acht uren arbeidwerd ingevoerd, wi_i-omtrent'
zoo vel;' i,ouden staan als nu. De machina1e uit

breiclirig zal weldra den 4-urigen arbeid Qverbodig
maken, waarom' zouden wij ,<j1an al onze c�nten
en tijd ve.rspillen aan p:r:opag�da vbor nietige
heJ;Vormingen. Zouden we niet even goed al onze

kfa�ten kunnen bewaren tot den beslissenden

slag zal geleverd worden? .

,WaaroI,11 van de regeering acht uren arbeid

eis.chen ? Denkt ge, arbeiclers, dat uwe verdrukkers
iet� zullen of kunnen geven te� uwen voordeele?
Neen, dit is niet mogelijk; zoolang de samenleving
niet van vorm veranderd is, kan het lot van den
werkman niet verbeterd worden.

•

Bijvoorbeeld, nemen wij aan dat de regeeringen
,eene wet ma:ken waarbij er niet meer dan. 8 uren

per'dag mag g'ewerkt worden. Wanneer' de werk-

man'op acht uren zo

12 en meer, dan is het uitgemaakt dat den
gever. minder winsten maakt. Hij, die altif
schraapzucht gedreven wordt, zal zijne
duurder verkoopen om aan zijn vroegere wmst

geraken.
De arbeiders, die de grootste verbruikers zij

zullen ruimschoots hun aandeel hierin betal
, zoodat er van geene zijde verb�tering van te v

wachten Is.

Dus, werklieden, neemt wel in aanmerking da
deMeibewegingmoet voor leuze hebben : Brood en

vri_jheid voor allen! ,

Op den grondslag der tegenwoordige kapitalis
tische samenleving is geene'verbetering rnogelijk,
De rijken, de uitbuiters, regeerders en gezagvoer
ders moeten eerst verdwijnen, den persoonlijken
eigendom afgeschaft en de, aarde van alle parasie
ten gezuiverd worden. En dit, denken wij, zal
moeten plaats grijpen door eene internationale
revolutie.

, Daarom aanschouwen wij den Eersterr Mei also

de groote dag waarop het proletariaat der gansclie
wereld zal. opstaan, zijne ketenen verbreken en

den genadeslag toebrengen aan de sedert eeuwen
, regeerende 'kapitalisten-dievenbende.

De dag nadert!



'be'staan,Cte uit volksjcmgens, om :h�nnej IDroeders,
op ieder oogenblik lo�d 'in plaats van brood te

bezorg.en.
Is het nu te verwonderen dat zulke slaven sorns

naar een feller rnoordtuig grijpen e� hunne ver

drukkers naar de andere wereld zenden ?
'

Net volk beKint te begrijperi, dat geweld alleen
met g�weld kan bestredenworden. '! , .,'

"-

1 Nog eenige st6nd;en� �p wij vagen alle gezag,
regeerders en tirarinen van de aarde door, de
-sociale revolutie. '

Leve de anarchie I

r '.
, In de rue Conde te Parijs is een born ontploft
in' een hotel.

Eenige personen zijn-gekwetst.
I ,,) ;

.\'

. v '

Onze vriendenWillems en Herckelbrceck, van
LeLibertaire, zijn, tot 4 jaar.g'evangzitting veroor- I

,

deeld, 'v.oor .buiten den smaak der bourgeoisie
artikels in. gemeld blad geschreven te hebben,
Zij hebben de plaat gepoetst, '.'

"

,

, "

Familieleven
,t '(Slot zie n�' 3)

.
", ',J �I"-\(��'i \

.

Te St-Josse-ten-Noode hebben 0!lze makkers
eene betooging gehoudeu. 'Ze zijn met de politie

,

in botsing .gekomen. Dfij hunner iijh aangehou-
den.

'

Al boter tegen de gaig. , -\ .\
\ .

Maar de ziekt is .zoo wreed, zoo uitgebreid en

[eelijk zijn er de vernielingen van, dat men bij de
'uitrceimg , mits het nietanders kan, men metruwe
beslotenheid moette werk gaan.' ,

J Werkstaking in Pe1isylv,anie (Amerika)., Hier'

In ons bijzijn nD01t ongestraft, de lofrede' I�ten ziet het er rot.uit, Men vreest een bloedig gevecht
, .rnaken ; van het familieleven en van de dwalingen '

'tusschen de huurtroepen en de werkstakers, zoo-
waarvan het den oorsprong is, doen verstaan dat als zl�lks'het geval'was te' Homest�ad.

,

. het' eene herhaling en zifting is van alle kwalen De politiemacht ,is versterkt en de loonbeder-
leugens, schelmerijen en, dwingerijen, der gansche

, vers hebben wapens gekregem Achttien dooden
maatschappelijke orde ,(?) ZiJ'n onweerlegbare '

zijn er reeds gevallen bij den aanval van de '

eenheid, met het huidig eigendomstelsel doen fabriek Davidson. Vers�h�idene gevechten wor-

begrijpen. Bij iedere gele�enheid, het hoophasuie- den geleverd tegen de politie. Er blijven dooden
lijke der familiebanden uitleggen. Zuiver ver- kwe

I'
en ge cwetsten , .

'

klaren, dat, dit martelwerktuig, voor eeuwig moet De opgewondenheid der werkstakers neemt toe
verdwijnen, met alle anderen ,: als regeeringen,"

, .
� en men vreest het ergste, daar 'de 'werkstakers

rnilitarisme, wetgeving, kapitalisme. Ziedaar wat
.,

betreft dehekeIing., .
\ meest allen gewapend zijn. De vrou'wen gaanl

overal de' m.'annen v�or: De '�ensc'hen zijn er tot
Vervolgens uitleggen;:aan hen, wien het bas-

, het uiterste gedreven door de grenzelooze schraap-
taards�4ap of de verla�ene kinderen, dat den dag zucht der uitbuiters.
'w.aawp .d wettelij�e fanrilie zal afgeschaft zijn en E�n vijfhonderdtalvr );w.en�' '�et hare kinders
ook geen bastaarden �f verlatene kinderen rneer

:

bi
.

.�, h h:b d 1
"

b d' d f' b
.

k\. ..

'

,,' . 1J Z1C,l!1 , eu en e oon e erve,rs van e a" n,e
zullen of kunnen 21JiJ.1. ,Aant<Done,n dar, de natuur, ,

L to d lIt dDt d f'
• • •••••

" \ \
., I.

emOlJl p e v ue 1 ,ge reven, e foepen ur-
V'olstrekt gnlllg en lUlIp.lg, zlch 111 hefde, zooals d 'b'k h t k �

.
\

. ..."
en gee!). ge rtl1 van un,ne wapens e rna en.

m aIle andyre dlngen, verzet tegen verbmtel'llssen N' e be;n'd h' r'-ilr 11 d' fI
, ....'

•

; • .'",
1euw en uu l gepen zu en wor en a, ge-

waarvan het breken P1111hJk of moe1ehJK Z0U kun-· d D' k t k h bb t d' dl.
'- zon €ln. ewer s a ers ,e en wee Ulzen

nen ZlJn; dat, ):let verlan&en, wan;neer het weder- kilos dynamiet gestolen.
keerig i!S, altijd gewettigd is, en'dat er niets, in't \

D ht k k d "

k'
. . .

u� men verwae ra en n1UZle "

geheel me�s, tegen de voldoeIlmg eryan kan' 111 \ \
'

.

gebracht worden. Z�ggen, dat gezellen, biJ\ alle
'

"

. vrijileden, oOK di� d�r li1efde willen, hetgeen oe-, 0nze. vrienCI Cha,pellier "is veroordeeld tot ee�
±e'ekemt\ dat, in' het bew�egbare of starld �ij'ner jaar ge;va..ng om tot werklieden en soldaten te iJieb
koppeling, eeniede[' slechts ziJne vaste 0£ ver-.

1

ben gezegd: « Luistert naar uw geweten en pH�egt
'anderlijke neigih,ge11 te vo�gen heeft, en dat ge- geen broedermoorden. »

trouwheicl. 'niet meer deugd is dls het tegenovergesteZde
. Majoor Gilain heeg een jaar vQC)]; een man

o?tdeugd. ,. I
.

,

dood 'te �chiete:a.. ¥aar hrj ,was sold�ten-aanvoer-"
Bewijzen dat, in den boe�em dez'er, natuurlijke

'

der en Chapellier anarchist.
en waa:r:Iijk vrije toepassi�g, de geheimzinnig,e'e:n

I voo� moordenaars heeft men m:eer over

'eeJ11p,tachtigewet, de gemeenschap tnsschen byide Iv:oor m,e�Tchem d,ie den n1.oord afkeuren,.
'

geslachtel;l en pesonen, 'de vrede en de ibroeder

schap zonder moeitel z�lle.n bIoeien, eri tich ter

zelfder tijd, van geslacht tot geslacht, de meest

treffep.,de enonvernielbare soIidariteit zal v�stigen.
EindeIijk verldaren dat in. dezen zin, (vaar mkel m
dezen, men kan, zegger;t dat de;m�nschheid maar

een€ groote 'en nauwvereenigde familie vorm't.
I

.

ZUlks is de ree',kfs del! waarlieden, \;vel�e wid tot
plicht hebben te verspr,eiden. lk herhaal het :, 't is

mi3schien het ,moefelijkste .
deel d€r glorierijke

taak, welke de anarchisten hebben opgevat. Maar 1

indien wij niet krachtd,adig en zonder.
I

genade ,

slaan, waar zijn dan de houthakkers, wiens'mach
tige lDijl dezen eeuwigem boom, in welKs sc'haduw
zoovele geslachten den droevig�ten dood gevon-
den hebben, ,zal nederhakken?

'

Naar Sipas#en Faure.
I

nen :

D.e 8-m�ige ar�eidsdag ,

EENI NIET-AFDQEND MIDD�;'
Propaganda-brochuuraan 5 centierrien. 1,

f.

Bestellingen te zenden : Cafe Amnesti«, Vdjaag-' ,

markt 3, Gent.
I

r

Kameraden 'en Geestverwanten,' profiteert van'
de gelegenheid om propaganda te maken, clG�r'u
eenige exemplaren aan te schaffen van de bP0-

"

J '
.

chure' :
·

'

,
.

Waarom wij Anarchisten 'zijn fen

wat wij wflren
'

,

Vraagt aan onzen verkooper net

',leerrijk werkje :
_

'

I

Ee,� ,WQOrd. 'aaH- de·Jongelingen
door P. KROP.oTKINE.

Prijs 112 centiemen. '"

De Meche.lsche VriJe Gro{:p.

STAD ME�HELEN

" \' '

I

f Zonda/g aanstaande wo,rden de l,cameraden ver-

wacht; er is werk fb verrichten op �en bui-ten. ,

Zaterdag;avond zal II1;en het uur bepfllen cler

?�jeenkoms;t� Dat ie�er zorge voor bladen,brochu� Op Dinsdag i[ Mei" irr' hetzelfde l'okaal en op
ten en. manilesteFl�

\
, ,

( hetzelfde nur', "

H d 'z d' 11..l d ..]. , ,.

h' t' I Groote pronest-meetihge e� on ag ?al ue ,
e.rue· prilJssc le mg ,

' ,
'

plaCJ!ts' gdjpefl;, om :rD, u're 's voolTIniddags. ,

'

, tegell" �e Uitzui'gers; ,9nder�ruk�.
pat dus ie�er zijn ,kruisbo?g m�debrenge. Oil- kers en alle slag van Volksmis�

noodig te zeggen dat.er nieuwe, pij1en m0�ten bij
,

daders�i
zii.ja. Vreemde sprekers zullen bet woord voeren.

Ingang en wDord vrij.
Tegenstrever,s, wi} dagen u uit .'

,

Naomdns de v.,rije Grocp.

Ditg. M. Anthonisse'n� Geelhandsplaats ;rS, An\werP�
, ,

,strjJdpenojpg'
"

, 1

"
'k Houd aan <de wraak voor 'qlijne taak,' o25c.-,. Een

. compagnon� 010 �. - Vive L'anarchie, 020 c. - Over-

,
.,


