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rotesten mod General-Lockout en!
Efter Sangen

taler Forvalter
,For Arbejderne" kue, men trofast værne vore Organisa«

tioner. Leve en Frihed, der flaber lykke«
lige Samfundsforhold. (Hurra! Ånder«

sen leve! Hurra!).
Lærer Rasmussen bragte en Hil«

sen fra den liberale Vælgerforening.
Venstre og Socialdemokratiet har i en
Menneskealder kæmpet broderligt mod
Vold og Logn. Det er mit faste Haab,
at de vil staa sammen til Sejren er
vunden. Netten sejrer altid tilstdst.
De hnfler, da Zola rettede sit Anklage-
skrift mod Militarismen. Han fik en
uvurderlig Støtte i Socialdemokraten
Jaurcs, og nu proklameres Retlena
Sejr. (Hør !) Arbejderpartiet staar i
Dag midt i en rasende Kamp ; den er
paatvunget det paa den brutaleste Maade,
den drejer sig om, hvorvidt Arbejderne
flal være Slaver eller frie, medbestem-
mende Borgere. Jeg tør tidtale, at
hele Frisindet i Danmark med dei
største Spænding følger denne Kamp,
hvis Udgang vil være as største Betyd-
tiing for hele vor Frihedsudvikling. Jeg
ved, at der inden kort Tid vil frem-
komme en Opfordring til de Kæmpende
om al lade Striden afgøre ad Rettens
Vej. Skulde Arbejdsgiverne ikke vær«
villige hertil, tror jeg paa alle frisindede
Mænds Vegne at kunne tilsige Arbej-
derne den kraftigste Støtte. Jeg vil
bede Dem om et : hold Dem kun ti'
Retten, lad de andre bruge Magle,
Retten sejrer dog tilstdst. Et Leve sor
Rettens Sejr over Magten!
(Hurra ! Taleren leve ! Stærke Hurra«
raab).

Sidste Taler var Folkethingsmand

fste Talerstol.
Hr. A. P. Berg byder Velkom-

men. Her er straalende Solskin, og
trods Kamp og Strid er der ogsaa
Solskinshumor. Derfor er der modt
saa mange som ingensinde for. I Dag
holder Grundloven 50-AarS-Jnbilæum
for gamle glemte Lofter. Vi har dog
ikke glemt dem, og tror de. der nu vil
lægge Arbejderne i Baand, at de kan
odelægge vor Organisation, da har de
forregnet sig flemt. Et Leve for Fri-
heden! (Hurra!)

Efter Sangen þÿ ��F�o�rFriheden" talte

Z. Zensen.
(Bifald). Der er mange, som nu ønsker
os Sultedøden, men vi oplever vel igen
at Himlen bliver klar over os. I Or-
dene þÿ ��G�r�u�n�d�l�o�v�e�nog Friheden" er der
en Klang som as tusinde Stumper Har-
moni, men der er tillige noget gammelt
og halvglemt, noget, som vi engang
har hørt og eljket. Der er Klang i
Ordene, som i en gammel Folkevise, og
dog er vi bleven narret sor det, som
begejstrede hele den danske Befolkning
for 50 Aar siden. Da krævede danske
Mænd som en Menneskeret, at de vilde
have Lov til at styre deres egen Sag.
De vilde have lige Ret for Loven og
den videst mulige Frihed. Det er kun
50 Aar siden, at alle begejstrede mod-
tog Kong Frederiks saakaldte þÿ ��F�r�i�h�e�d�s�-
brev". Kan vi glæde os over Grund-
loven nu. (Nej !) Nej, desværre, det
er ikke ct enigt Folk, som i Dag holder
Mindefest for Grundloven. Festdagen
oprinder over et Folk, der ikke alene
er splittet i forskellige politiske Partier,
men som ogsaa er delt i en brutal
økonomisk Klassekamp. Jeg siger, at
naar Grundloven er saaledes beskaffen,
at en lille Klasse Mennesker kan ruinere
mange tusinde Mennesker saml disses
Koner og Børn, da er denne Grundlov
ikke meget bevendt, thi det var ikke det,
man ventede skulde blive Lov og Ret i
Danmark. Det er en blodig Ironi,
thi Grundloven skulde netop være el
Grundlag for Loven, saaledes at Klasse-
modsætningerne udviskedes. Kong Frede-
rik sagde: þÿ ��F�o�l�k�e�t�sKærlighed, min
Styrke". Han vilde dermed sige, at
Kongemagten kun var berettiget, naar
den søgte sin Støtte i Folkels Kærlig-
hed. Har man vedblivende boldt fast
ved denne Grundsætning ? (Nej !) Nej.
det har man ikke. I 1866 lavede
man Grundloven om , men Folke-
thingct beboldt dog den over-
vejende Indflydelse. Den tog imidlertid
Estrup, da han gjorde Folkets Repræ-
sentanter til intet. Nej det er ikke i
Folkets Kærlighed og Tillid, at Rege-
ringerne nu søger deres Styrke, og sor
at den Tid skal komme igen, maa vi
have brav meget af den Iland, der
talte ud as Københavns Borge«, da
de i 1848 sagde: þÿ ��D�r�i�vos ikke til
Fortvivlelsens Selvhjælp". Lad os
mindes de Mænd og deres Resoluthed
og lad os søge at efterligne dem. og
det stal da siges, at her paa Nørre
Fælled er der i Dag ingen Modløshed
(Hør ! Her !). Grundloven skulde skaffe
os Lighed. Hvorledes er det mcd Lig-
heden i Dag? I Dag fester Højre i
Kongens Have, og bringer den Grund-
lov Fakkel og Ballontog. som de har
haanct saa ynkeligt. De Liberale samlea
i Frederiksberg Have, og vi havde og-
saa ønstct al samles ude under Søn-
dermarkens grønne Bøge, men Barden-
fieth sagde Nej. Vi stal samles her
paa den nøgne Fælled, hvor kun vort
Arbejde og vort medbragte gode Humor
gør det hyggeligt for os. Betyder disse
mange Tusinder da intet sor Samsnn-
det ? Jo, kast Blikket ind i Byen eller
ud i Laudet, og se hvor alt hviler ind-
til Arbejderne tager fat igen. Murene
bojnes ikke og Taget rejses ikke, før
flittige Arbejderhcrnder tager sat. Ter
er lavet Lock-out. Estrup lavede i
fin Tid politisk Lock out bver 1. Aoril.
Er det da underligt, at Minister Niels
Andersen fra Sobolm aber ester sin
store Mester og laver økonomisk Lock-
out. Det er den moralste Demoralisa-
tion. som breder sig, og jeg siger, at
d'Hrr. stal tage sig i Agt. De danske
Arbejdere roses meget for deres Dygtig-
hed og Besindighed, men nu siges det,
at de ikke vil lystr e. Vil de da ikke
arbejde mere. Jo vist vil de saa, men
de vil ikke være Slaver. De vil være
medbestemmende om de Forhold hvor-
under de stal arbejde. Maaske har en
enkelt Mand skejet ud, men det kunde
Organisationen have rettet, naar Me-
strene havde forlangt det, men det er
først bagefter, at de er kommen i Tan-
ker om denne Mangel paa þÿ ��L�y�d�i�g�h�e�d�"�.
Jeg siger, at Grundloven ikke bar
staffet os Frihed, thi saa var ikke saa
mange Tusinder smidt paa Gaden.
Den har ikke staffet o« Lighed, saa
havde de ikke turdel byde os Slavekaar.
Ten har ikke stabt os retslig Be-
skyttels?, thi saa havde der ikke
været begaaet et saa vilkaarligt
Retsbrud. Grundlovens Forudsætninger
er brudt. Lad os da strive en ny
Grundlov. Lad os puste Liv i de gamle
Idealer, saa at vi kan komme til ct
nyt Liv i Frihed, Lighed og Broder-
stab. Der er god Grund sor os til at
holde Galden flydende. Vi kan gøre
det uden at begaa de Dumheder, som
vyre Rlvdstandere venter as os. Det
stal hverken lykkes dem at saa os til
at begaa Dumheder eller at sprænge
vor Organisation. Vi lover hinanden
i Dag, at vi vil holde sammen. Da
staber vi Betingelserne sor en »u Grund-
lov i Frihed, Lighed og Broderskab.
Et Leve derfor! (Hurra! I. Jensen
leve! Hurra!)

Fabrikant Lecrbcch bragte en Hil-
sen sra de Liberale« Fest i Enevolds-
kongens Have. Frisindets Hilsen til
Socialdemokratiet. (Bifald.) Tak sor
det gode Samarbejde. Vi er alle
Grundlovens Værnepligtige. Vi stat
værne om den Stump Frihed, vi bar
tilbage, og til dette Arbejde gaar So-
cialdemokratiet og de Liberale Haand i
Haand. I disse Dage bar Arbejderne
en stærk Følelse as, hvad ubrødeligt
Sammenhold vil sige. Lad os holde
lige iaa ubrødeligt sammen for at værne
vor Frihed. Et Leve sor et godt Sam-
arbejde mellem de Radikale og Social-
demokratiet. (Hnrraraab og Bifald.)

Genoraiforsaniiinger og Noder
Tirsdag ben 6. Jum,

Cl. 8& Cn;d?;rne« og Sloleinaaemes Fag,
forening Gcneraljolfainling Zipmersgade22, trt. o. Vi.
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Triiliiistosct.
I Gaar var Landets Ojne vendt

mod Socialdemokratiet med mere end
almindelig Interesse. Hvorledes vilde
Arbejderstanden demonstrere mod den
General-Forbrydelse, som en Haand-
fuld Kapitalister over mod 40.000 as
vore Familjer ?

Svaret blev det værdigst mulige.
Saa mægtig, saa imponerende mæg-

tig en Demonstration har aldrig før
virret set i Københavns Gader og paa
en Festplads som Socialdemokratiets i
Gaar. Del var, som om Legionerne
stampedes op as Jorden.

Pi tvivler ikke om, at vort Folketog
under ganske almindelige Omstændig-
heder, som paa en scrdvanlig Grund-
lovsdag, vilde have vcrret stor« end
nogensinde s or, thi vore Organisationer
er stærkere nu end i Fjor. Men det
var dog Lock-out'en, der flabte
denne Masseudfoldelse. De 40,000
Mænd og Kvinder, som gik i Proces-
fion, var den levende Folkeprotest mod
Arbejdsløserne« brutale Overfald. Her
var Tiden og Stedet til at protestere.
Under Fanerne! har Parolen virret
overalt. Ped en Kirmpedemonstration
vilde man tilbagevise Angrebet paa
Arbejderklassen, og delte Angreb blev
virkelig Aarsagen til, at saa godt som
alle Kobenhavns Arbejdere i Aar resolut
og klart markerede deres Tilslutning til
Socialdemokratiet.

faa Vonlmckli.
Et ubeskriveligt Mylr Den ene

Forening ester den anden rykkede ind
under de gronne Trceer. Snart var al
Plads oplagen, men stadig kom der
flere til. Sluttelig toges Gaden i
Brug, saa al Fcrrdscl ncrsten var
umulig, og det kneb haardt sor de
senest ankomne Foreninger at finde
deres Ruiner i Rakkerne.

Hver nyankommen Organisation hil-
stes med Bifald, der iscrr gjorde sig
slcrrkl girldende, naar en eller anden
ny Ide blev baaret frem i Faner eller
Symboler. Pi navner her Arbejd s-
mandenes Forbund. Alle de
Udelukkede i dette Fag demonstrerede
ved en Plakat i Hattene, hvorpaa stod;

þÿ ��S�m�i�d�tpaa Gaden trods under-
flrcvne Overenskomster og Voldgift."

Saa var der de store Kampe-
bannere, der tidligere er omtalt heri
Bladet, og som blev baaret i Spidsen
sra forskellige store Afdelinger i Toget.
Skibstømrerne med deres fuldtriggede
Skib. Telefonarbejderne med deres
Jfolatorstatio og andre Fag med ori-
gmale Paafund vakte megen Opmark-
somhed. Meget morsomt havde Kedel-
smedene udtrykt deres Opfattelse as
Arbejdskobernes Optråden i følgmde
Vendinger :

Et Ord et Ord,
en Mand en Mand,
en Pjalt þÿ �en Pjalt.

Overordcnlig nydelig var Vesterbro-
foreningernes Tog, i hvis Spidse blev
baaret en Kampebaldakin med Por
trater as Marx og Lassalle og sym
bvlfle Figurer. Foran og bag denne
Baldakin gik jmaa, nydelige, hvidkladte
P'ger med srygiske Huer og rede Flag.
10de Kreds havde en lignende Fortrop,

. der tog sig udmcrrket godt ud. Men
vi vil dog ikke tape i Betragtning at
tilkende M u r e r r/e Prisen for deres
Opstilling : El Miniaturhus, hvor Kran
sen var hejst, blev baaret af unge
Svende. Tisse og den ncrrmest søl-
gendc Trop as Murere var alle klirdt
Arbejdstøj, som vi kender det sra Stil
lodserne. Det var en vellykket Idé,
som var sat smukt i Scene i alle Enkelt-
heder.

Kl. godt 2'.', kom der Liv i Mas-
ferne paa Boulevarden. Socialisternes
Marsch spilledes i Fortroppen ved Go-
lersgade. Kcempelegemet begyndte at
røre sig. men det varede endnu henoed
2 Timer, før Togels Hale tom i Gang.
Ten lange Ventetid forkortedes paa
bedste Maade med Musik i Sang. Kun
saa forlod Rækkerne, og mere mønster-
voerdig Opstilling har i det Hele aldrig
vcrret set i vore Folketog.

Fcrrbslen paa Boulevarden var
ncrsten umuliggjort, men kun ved Go-
tersgade saml vider« ad Toget« Rute
holdt Politiet Banen fri.

Kra ZismrsBe.
Folsainlingsbygningen i Rømersgade

er den gamle faste Borg. som Aar sor
Aar ser en bestandig voksende Arme
drage jublende forbi med scrnkede Faner.
Midt i Gaden staar den traditionelle
ZEreSport med Inskriptionen þÿ ��A�r�b�e�j�d�e�t
er Kilden til al Rigdom", og Bygnin-
gens Facade er sra overst til nederst
skjult under Graiignirlander og Blom-
ster og alle Rationers Flag, midt imel-
lem hvilke der med Kcrmpebogstavcr
staar skrevet þÿ ��L�e�v�eSocialdemokratiet !"

I de historiske Lokaler paa sorste og
anden Sal samles Hovedstadspressens
Repræsentanter, ProvinSkorrcspondenter.
Tegnere til illustrerede Blade osv. sor
at se Processionen drage forbi. Her
træfjer man ogsaa hvert Aar en eller
anden udenlandsk Rcdak'or, som er
oklet hid as del danske Arbejderlogs

europæiske Berømmelse. I Gaar hilste
vi saalcdes i Romersgadc paa en ita-
ienft Publicist, Giovanni Boglietti.
om flriver til Tidsskriftet Nuova An-

tologia i Rom, og paa Grækeren G a-
irieledi, som redigerer det store
iberale Blad Akropolis i Athen.

Rom og Athen fluede i Gaar ned paa
de danske Socialdemokrater som Pyra-
miderne paa Rapoleons Soldater !

Og vor Arbejderhær kunde være be-
kendt at lade sig se. Ingen Sinde har
GrundlovStoget været stor« i Antal,
festligere smykket, mere stemningsfuldt
og mere begejstret end i Gaar. Arbej-
derne vilde vise. at de saa langt sra
at være gjort modlose as det Overfald,
Kapitalisterne har iværksat, tværtimod
har optaget Kampen med fordoblet
Kraft. Der var straalende Solskins-
humor over hele Linien ! Bataillon ester
Bataillon drog frem med pragtfulde
nye Bannere og med en Mangfoldighed
as Paafund i Arrangementet, som gav
Toget Karakter as en moderne Haand-
værkets Fest þÿ �et Arbejdets Triumftog.. . . Hor. nu lyder Socialisternes
Marsch henne sra Hjornct as Goters-
gade, og man trænges ved Vinduerne
sor at komme til at se. Damerne
binder febrilsk Buketter as de store Læs
Blomster og Bogegrene, som ligger op-
hobet paa Bordene . . . Saa, er nu
alt i Orden? Ter er Toget! Hurra!

Forrest kommer et mægtigt Banner,
hvorpaa man ser Retfærdigheden siddende
med en Fabrikant paa den ene Side og
en Arbejder paa den anden Side. Fa-
brikanten staar med en Pengepose i
den ene Haand og med et þÿ ��M�a�g�tfor
Ret" i den anden. Arbejderen har
þÿ ��O�r�g�a�n�i�s�a�t�i�o�n�"i den ene Haand,
þÿ ��K�o�n�t�r�a�k�t�"i den anden.

Derester þÿ ��S�o�c�i�a�l�-�T�e�m�o�k�r�a�t�e�n�"�sRe-
klamebillede i Kæmpeformat.

Kvindeligt Forbund forer
i Spidsen et hvidt med gront smykket
Banner med fire Guirlander, der bæres
af 4 Kvinder. Paa Banneret læses :

þÿ ��L�i�g�eRel for Mand og Kvinde,
haj og lav. men ingen Sinde
lige Ret far godt og ondt".

Kvindelig Sangforening
forer en grontsniykket Lyre med fire
Guirlander, baaret as sire hvidklædte
Kvinder med rode Skærs og srygiske
Huer.

Stor Beundring vækker Maler«
n e s Organisation. Her ser man el
mægtigt Banner med et Billede as et
Malerværksted under þÿ ��d�e�nny ArbejdS-
parole" : Mesteren, stolt og bydende,
med Kongekrone paa Hovedet og to
Svende, der ærbodigt gor Honnor sor
ham. Dernæst et Banner : Kapitalen
sorjoger at splitte Arbciverorganisatioiien.
Man ser her et Hjul, hvis Eger beteg-
ner forskellige udelukkede Fag, medens
selve Ringen staar som Symbol sor
Socialismen. En Stormester og en
Fabrikant soger med Anspændelsen as
alle deres Kræfter at bryde Hjulet
itu. og i sin Iver flaarFabr>.»ten sin
Ræse imod det, saa Blodet sprojler.

Ligesom paa Iste-Majdagen forer
Malerne 100 smaa rode Flag med sig,
men nu er de pyntede med Pallettcr,
der angiver de 50 Aar. i hvilke vi har
haft Grundloven, sra 49 til 99.

Sangforeningen þÿ ��M�o�r�g�e�n�r�o�d�e�n�"
har ogsaa en Lyre med Guirlander
baarne as fire hvidklædte Damer.

Søfyrbøderne fører i Spidsen
et mægtigt Banner med en Arbejder t

Bluf?. Paa Banneret læser man : k
þÿ ��2�0�d�eAarhundrede. Friheden i ArbejdS-
bluse."

Endvidere ser man Walter EraneS
Tegning til Socialdemokratens Fest-
numer udfort i Kæmpestorrelse.

Ok o l l e r n e s Optog er morsomt
arrangeret. De bærer en lille Molle i
Spidsen, som snurrer livlig rundt, der-
ester et Banner med et Vers, hvis sorste
Linier lyder saaledcS:

Her kommer de Molletfoend;,
Strejke i Faget, men ordnede Rakker.

Gartner forbundet er som
en hel vandrende Have as Guldregn.

Models nedkerne bærer et

mægtigt Banner. Paa den ene Side
ser man en Arbejdsgiver standse Ar-
bejdct: þÿ ��IArbejdsgivernes Navn:
Stands!" Paa den anden Svende paa
Gaden og Inskriptionen: þÿ ��D�e�tta'r vi
Svende med en knusende Ro".

Paa en Fane, garneret med Hovl-
spaaner. staar der: þÿ ��L�e�v�eOrganijatio-
nen! Red med Brutaliteten!"

Saaledes bliver det ved, og hver
Gang der kommer et særlig smukt og
originalt arrangeret Optog, bryder Til-
fluermængden paa Gaden og i Byg-
ningen ud i Haandklap og Hnrraraab,
som besvares fra Toget, og der regner
Blomster og gronne Grene ned, mens
der svinges med Hatte og viftes med
Lommetorklædcr . . . indtil et nyt
Musikkorps lyder, og en ny Afdeling
rykker frem. . . .

Stolemagernes Fagforening
forer en gul Fane. hvorpaa der staar :

þÿ ��IHjemmel stal vi bo.
Paa Poktcl jkal o> virke."

Og der kommer Tomrerne þÿ �
de tager sig prægtigt tid: næsten alle-
sammen bærer de gronne Grene, som
om de lige kom fra Skoven, og i Mid-
ten forer de et mægtigt Banner:
þÿ ��K�u�n�d�s�k�a�ber Magt". Man ser en
Arbejder, der læser i en Bog, medens
en Kvindeskikkelse med Englevinger
staar bagved ham. Endvidere et Ban-
ner med et Billede as det ny RaadhuS.
Paa Banneret stod der folgende In-
flription :

þÿ ��K�a�rdin Pligt og kurv din Rel,
Din Mesters Trossad Du nu har set "

og þÿ ��M�c�dLov skal man Land bygge".
I Arbejdsmændenes For-

bund har alle de Udelukkede en Pla-
kat paa Hatten, hvorpaa der staar:

þÿ ��S�m�i�d�tpaa Gaden trods
underskrevne Overe nskom-
ster og Voldgifter."

Samtidig forer de et Banner, hvor-
paa man ser en Sammenligning as
Arbejdstid og Arbejdslon 1871 og 1896,
og et andet, hvor man ser en Fabrikant
sparke en Arbejder ud. og som har
Inskriptionen :

þÿ ��J�æ�r�n�f�a�v�r�i�k�a�u�t�e�r�n�e�sOverholdelse as
Forliget."

Trævarearbejder ne fører
el Banner, hvor man ser tre Arbej-
dere. Ten ene peger op mod el Nhr.
der viser 5. og over hvilket læses:
þÿ ��K�o�r�t�e�r�eArbejdstid, L Timers Ar-
bcjde.

Murerne har sat det smukkeste
Optog i Scene og vækker en Storm as
Bifald. Forrest kommer en Skare
arbejdsklædte Svende i stinnende hvide
og blcgrode Bluser: de bærer paa deres
Skuldre Modellen til en Bygning, hvor-
paa man læser: þÿ ��F�r�i�eArbejdsvilkaar,
Ingen Clavereglement!" For og ester
den kommer atter en Mængde unge
Svende med Værktøj og i Arbejd«-
dragt.

Det sir nydeligt ud og gor med
Rette uhyre Lykke. Stærkt Bifald
vækker ogsaa Telefonarbejderne,
som i Spidsen bærer et Telesonstativ
ou miniature, ogG ørt lerne, hvis
pragtfulde Banner foroven er befat med
ringende Klokker.

Bagerne moder med en Mængde
Vimpler prydede med smaa Kringler.

Blikkenslagerne forer et stort
Banner, paa hvilket man paa den ene
Side ser en Blikkenflagcr i Arbejde og
Inskriptionen :

Lost dit Hoved, Du raske Gut
under denne Generat-Lock-out.

Paa den anden Side: En senet
Arm, der rager op af den gronne Jord.

I Vælgerforeningerne for 10. og
13. Kreds bæres Bannerne as hvid-
klædte unge Piger med rode srygiske
Huer. Al denne lyse Ungdom kaster
Poesiens Skær over Arbejdertoget.

Almindelig Beundring vækker ogsaa
Skibstom rerne, som i Spidsen
for deres Oeganijation bærer en blomster
smykket Model as et Skib : Tremasteren
Fremad.

Bogbinderne bærer forrest
deres Rækker en mægtig Bog. Paa det
smukke Bind læste man :

Arbejderne« Grundlov.

Frihed, Lighed og Broderflab.
Bladbudene bærer gronne Grene

med Masser as Blade.
Brolæggerne forer et Banner,

hvor man fer fire Mænd om en Bro-
læggerjomsru og Ordene: Kammerater
forener Eder!

2den Talerstol.
Formand sor Murersorbundet Hen-

rik Rnsntilssen bød velkommen. Jeg
ved, sagde han, al De vil være mig
behjælpelig med at holde god Orden.
Dette mægtige Folkestævne er ikke blot
en Jubilæumsfest sor Grundloven. Det
er først og fremmest et Bkasse-Protcst-
mode mod General-Lock-ont'en (Hør!
Hør!). Jeg beder om Tilladelse til at
sende de Liberale en Deputation. Leve.
Friheden! (Rungende Hnrraraab).

Første Taler var LandSthingsmand

£. £. Andersen:
Det er i Dag 50 Aar siden vi fik

en fri Forfatning, og mange Kampe er
der siden ført om denne Grundlov. I
1866 fejrede desværre Reaktion, og den
har oftest sejret. 20 Aar igennem,
under Provisoriamen, sad Uretfærdig-
heden i Højsædet. Men trods alle
Kampe og alle Nederlag har Tiden
þÿ�1�8�4�9 ��9�9været en Frem- og Opgangs-
tid intellektuelt og økonomisk, og Grund-
loven en mægtig Løftestang derfor. Vi
vilde for saa vidt have bast Grnnd til
i Dag at fejre en Glædesfest. þÿ ��B�e�r�-
lingfle Tidende" opfordrede i Lørdags
alle Partier til at lade Stridighederne
fare og flabe en fredlyst Fest! Men
dette er umuliggjort ved en Begivenhed,
der søger sit Sidestykke i Verdenshistorien.
40,000 Familieforsørgere er gjort brod-
løse (Fy! Fy!), deres Koner og Børn
klager. Ogsaa denne Dag har saaledes
Kapitalisterne forbitret os, og det flal
flaas fast her, at Hadet og Bitterbeden
flyldcs dem (Bifald). þÿ �Grundloven
har mange Fejl, det har jeg sagt sor
og siger det igen. Den tog kun lidet
Hensyn til Arbejderne. Den berøvede
dem Valgretten, der havde nydt Fattig-
hjælp, og det var i lange Tider Hoved-
parten. Først Socialdemokratiet har ved
sin 28aarige Virksomhed delvis sjærnet
denne Mangel, idet nu det store Flertal
as Arbejderne har vundet Valgret. Og
derved har de flabt sig forholdsvis be-
tydelig Repræsentation i Rigsdagen.
Grundlovens 1 om Regeringsformen,
dens tz 18 om. at Kongen erklærer
Krig osv. er store Fejl; værst er dog
66 Grundlovens privilegerede Lands-
tdingS-Valgret! (Hor!) Er der Spor
as Mening i, at 1100 Jorddrotler flal
veje hele Folket op? (Nej. Nej!) Vort
Maal maa være at asflaffe dette Lands-
thing eller drive det tilbage til en kor-
rigerende Stilling. Landsthinget har
afgivet Rygstød sor Provisorier og har
gjort alle de sociale Love. der kom op
til det, flette«. Det ønsker Told paa
Mel og Brod (Fy!) En Greve der-
oppe udtalte i Vinter, at det ikke var
ban« Formaal at flabe lykkelige og selv-
slændige Hjem, men at tilvejebringe en
solid Arbejdskraft for Landejendoms-
besidderne. Ja, Fo'.k, som i Under'
danighed kan sirabe Rigdomme sammen
til dem! En Grundlov, som flal due,
maa opfylde Kravel »m Ret til Arbejde ;
den maa hævde Saeusuiidet« Pligt til
at flaffe alle Lrodet. Arbejdskoberne
vil være Herrer, siger de; men vi vil
ikke være Slaver (Hør! Hør! Stormende
Bifald). For flal det hele gaa i Styk-
ker! (Ja, Ja!). Vi maa ikke lade os

Paa Wciiti.
Kl. 6'/« drejede den sidste Afdeling

i Toget ind paa Fælleden. Der stod
som en levende Skov as Mennesker
ligesra Leddet ved HelgesenSgade op til
og langt ind paa Festpladsen. Lang-
somt, med hyppige Afbrydelser naaede

Foreningerne frem, og det lneb til Tider
med at flaffe Plads

Gennem den mægtige ZEreport med
sit Velkommen gik Marschen til de tre
Talerstole, som omgjærdedes af Ban-
nerne. I over 3 Timer maatte de

forst ankomne vente paa Aricregardcn,
men længe for alt var saavidt i Orden,
skønnede man, at Fælleden var sor lille.
Det saa ud, som var hver Fod Jord
taget i Brug. I den lange Ventetid
spiste Avantgarden til Asten, Familjerne
laa rundt om i Græsset, og da Fest-
pladsen var for trang, flyttede man
over paa Laminesælled og Ostcrfælled.
Flere tog til VibenshnS og vendte forst
tilbage, da Talerne flnldc begynde.

Det var et broget og interessant
Skue, der udfoldede sig her paa vor

gamle Festplads, men Stemningen var

fortrinlig, Broderskabet, flærpet under
den sidste Tid«, voldsomme Kamp, skær-
pedes yderlige« og lagde fin smukke
Stemning over Arbejdet« Festplads.

Interessen for de Ord, der blev
sagt, var ogsaa flor« end nogensinde
sor. Ved alle Talerstole samlede« væl-
dige Menneskemasser, som med Ve-
gejsiriug applauderede Talerne, særlig
hvor der hentydede« til Lock-out'eu.

Zdje Talerstol.
Dirigenten R. P. Daugstrup bød

Forsamlingen Velkommen med et Leve
sor Friheden þÿ �fri Mænd« Ret til at
leve og arbejde og nyde Velvære ligesom
dem, der kun har tilranet sig disse
Goder. Friheden leve! (Hurra).

A. £. Meyer.
Partifæller! For 50 Aar siden þÿ ��g�a�v�"

man Grundloven, bcdder det, det vil
sige en Konge gav Afkald »aa sin Magt
til Fordel sor Folket, meu i Virkelig-
heden betød dette, >at den sociale
Udvikling var naaet saa vidt. at Ene-
vælden og Adelen havde udspillet sin
Rolle og maatte vige sor de nye Sam-
sundslag. der rykkede frem. Thi det
er ikke Lovene, der flaber Livet, det
er ikke Lovgiverne, der bestemmer Ud-
viklingen, del er Livet, der former og
bestemmer Lovene. Dermed vil jeg
ikke sige. at Lovene er betydningsløse;
men det er dem, som trænger til
Reformerne, der flal sørge for, at »i
saar dem.

Grundloven var et Udtryk for Bor-
ger- og Bondestanden« Krav. den var
flabt as disse lo i Forening mcd Konge-
magten, men der manglede dm fferde
Part, Arbejderne. Proletarerne; de
maatte selv sørge sor at løste sig op fta
Fornedrelsen, fra Fattigdom og Smuds,
men for at dette kunde fle, maatte bele
dm industrielle Udvikling først finde
Sted, der maatte vpstaa SkvrstenSgrever,
Børsbaroner, denne moderne Penge-
Adel, som kommanderer Maflinerne og
bestemmer Arbejdsdelingen. Pengene«'
Herredømme gennemsyrer i vore Dage
alt. Guldnøglen lukker op alle Vegn«

Og der kunde nævne« mange flere '

endnu : Ter er Faner, som er saa
gamle og more. at de ikke mere kan
folde« ud. og der er Faner, der gor
deres forste Friluftstur, flunkende
nye . . .

Ustandseligt glider Toget bolgende
forbi. Tilstdst synes man, naar man

staar der oppe i Forsatnlittgsbygniitgett
og fer ned, at alt det faste ovre paa
den anden Side af Gaden, Husene og
Folkemængden, som staar stille, glider
den modsatte Vej þÿ �Arbejdertoget er
det eneste, der ustandseligt ,skrider frem
og frem og aldrig synes al saa Ende. . . .

Forbimarschen varede i Gaar ester
flere Tilskueres samstemmende Kontrol
nøjagtigt 2 Timer 11 Minutter þÿ �

næsten dobbelt saa længe som noget
foregaaende Aar. Regner man, at der

gennemsnitlig gik 300 Mand forbi i

hvert Minut, var Deltagernes Antal
39,800, hvortil kommer de mange Tu-
finder, der dels ventede paa Fælleden,
dels samledes der i Eftermiddagens Lob.

3 JtøL
Aldrig er Socialdemokratiets Grund-

lovs-Tog bleven mødt med saa megen

Sympati som i Gaar. Selv fra enkelte

Bourgeois - Huse i Frederiksborggade,
saaledes Nr. 39, kastes der Blomster;
alle Vinduer er fyldte af festklædte
Damer.

Men ude paa Nørrebro former Sym-
patien sig til en pragtfuld Udsmykning.
I Ravnsborg Tvergade Nr. 34 hilses
Processionen as det sorste rode Flag.
I Ravnsborggade Nr. 23 kommer der

flere, i Nr. 34 licesoa, i Nr. 41 3

meget store, helt rode Flag: i Nr. 51

fire.
I Ravnsborg Tvergade 3 lyser ct

þÿ ��L�e�v�eSocialismen" en i Mode, Navns-

borggade 18 er dekoreret med Skjolde;
sra Nr. 20 til 21. tværs over Gaden,
er hængt en Blomster-Dekoration. Ryes-
gade Nr. 4 har sinykict sig med Danne-

brogssaner; Nr. 30 lZ er overordenlig
smukt dekoreret. þÿ ��E�t�a�afast i Kampen"
hedder det sra et as Skjoldene.

Bntikerne paa Hjornel as Fredens-
gade er pragtfuldt smykkede. Fra Nr.38
til 39 er spændt en ZEreSport. Ogsaa
Nr. 42, 47 og 49 er iført Hojtidsdragt.
Fra Nr. 53 lyser et mægtigt: þÿ ��H�j�æ�l�p
de 40,000 Udelukkede!" Fra Nr. 55:

þÿ ��L�e�v�eSocialdemokratiet!" Nr. 59, 60

og 61 er meget smulke. Fra Nr.
þÿ�6�6 ��6�?en ZEresport med Inskriptionen:
þÿ ��F�o�l�k�e�l�sVillie den højeste Lov".

I Nr. 70 fremkalder en lille rod-
klædt Pige i Hjorncvinduet livlige
Hnrraraab fra Felttoget. Nr. 72, 73,
74 og 75 modtager ligeledes Jubelraab
sor deres konne Udsmykning. I Helge-
scnSgade er Nr. 12, 13, 15. 18. 22 og
24 stærkt dekorerede. Fra Nr. 12 til
13 er spændt Blomster-Guirlander.

En Regn as Blomster vælder stadig
ned over det fremdragende Festtog, Vin-
duerne er tæt besalte med lySklædte,
nydelige unge Piger.

Vi har sikkert sprunget adskillige
Huse over. der lige saa vel fortjente at
nævnes som de ovenstaaende. Over-

hovedet dannede Ryesgade og Helgesens
gade en sammenhængende Blomster- og
Flag-Dekoration. Der var mange Steder
anvendt megen Flid og Smag paa Ud-
fmykningen.

(5r. Andersen.
Denne mægtige Forsamling, den

største, der endnu har været her paa
Fælleden, vil glæde enhver Socialdemo-
krats Hjærte, thi den er det bedste Bevis
for, at vort Parti er i ustandselig Frem-
gang. Derfor kan vi tage det med for-
holdsvis Ro, at Arbejdsgiverne farer
saa grumt frem imod os. I den fælles
Forstavelse har vi den bedste Lynafleder
for Arbejdsgivernes Tordenkile. Vi har
med saa stor Styrke fremmet vor Or-
ganisation, at de ikke længere kan
splitte o«. Det er kun 27 Aar siden,
at man kunde splitte vort Fælledmøde
mcd en Haandsuld Husarer, og Stor-
borgerne glædede sig allerede over, at
nu var Socialismen flaaet ned sor be-
standig. Det gik dog ikke, som de havde
tænkt, thi Arbejderne tog Lære af For-
følgclseit, og saae i den et Bevis for,
at Socialismen var god nok, og at de
hurtigst muligt burde slutte sig til den.
Man prøvede saa at tie den ihjel, men
alt medens man saaledes paa sorskællig
Vis slog Socialismen ihjel voksede den
sig stærkere og stærkere, indtil den nu
kan mønstre en Hær som denne. Det
er endda kun her i Hovedstaden. Og-
saa ude i Landet kæmper vore Parti-
fæller med lignende Helv. Der er snart
ikke et Sogn saa lille, uden at det har
set Socialismen træde ind af Døren,
og lægge Fordringerne om bedre For-
sørgelse for de Syge og de Gamle paa
Bordet. Vi har alle Steder tvunget
Magthaverne til at anerkende vore
mennestevenlige Bestræbelser. Ca. 3
Mill. Kroner saar vi nu as Statskassen
til de Syge og til Alderdomsforsørgelsen.
Er det ikke al ZEre værd? (Hør!)
Hvor mange Millioner Fagforeningerne
har bragt i Arbejderne« Lommer skal
jeg ikke komme ind paa, thi derom ved
enhver Arbejder Besked (Hør!) I Dag
fester Højre i Kongens Have, men naar
de under denne Lock-out vil tale om
deres noksom bekendte Kærlighed til
Middelstanden, da siger jeg, at det er
Løgn og forbandet Digt. De saar da
heller ikke mere nogen til at tro vaa
den Løgn, Middelstanden ved, at enhver
Tokrone, der havner i Arbejdernes
Lommer ogsaa kommer dem tilgode, og
at Arbejdernes Ruin ogsaa er Middel-
standens (Hor !) Ru spekulerer man paa
at irritere os saa stærkt, at vi i Harme
og Vrede foretager os ubesindige Skridt,
men heller ikke det skal lykkes dem. Vi
hader vore Fjender, og vi hader dette
Samsund. der er saa fortvivlet uretfær-
digt indrettet, men vi ved, at vi kun
kan sejre med Besindighed og Ro. Et
Leve for Socialismen. (Hurra! Ander-
sen leve! Hurra!)

Forsamlingen istemmer nu þÿ ��S�o�c�i�a�l�-
isternes Marsch", hvorester 21. P.
Bcrg flutter Festens alvorlige Del
med nogle indtrængende Ord om Ud-
holdenbed i Kampen, og med el Leve
for Arbejdernes Sejr. (Hurra! Berg
leve! Hurra!)

Borgbicerg:
Det folkelige Selvstyre, der indførtes

i 1849, er bleven afskaffet ved Svig og
Vold. Men en Paragraf som 83 om
fri og lige Adgang til Er-
hverv er asflaffet af den kavitalistifle
Udvikling. Nu nægter en Haandsuld
Fabrikanter 40,000 danfle Arbejdere
Adgang til Erhværv ! De gor det ved
et klart Retsbrud, ligesom Estrup berø-
vede os den sidste Smule Selvsture ved
Grundlovsbnid. De bar vanbelliget
alle Idealer. Der er Familieiøielien.
De paakaldte den, naar en Arbejder
strejkede for bedre at kunne sikre sin
Familie Fremtiden; nu bringer de Rød
i 40,000 Familier ! De paakaldte
Fædrelandskærligheden : nu jager de
den danfle Arbejder, deres Landsmand
fra Sted til Sted. fra Land til Land.
De kalder sig Patrioter, men er ittter-
nationale. Det er vi ogsaa og vi
kalder os det, men vi bruger vore inter-
nationale Forbindelser i det Godes
Tjeneste, f. Eks. til Hjælp for vore
sønderjyfle Landsmænd. De andre
bruger deres Internationale til Under-
trykkelse af 40,000 Landsmænd! (Fy,
Fy). De paakaldte Religion og Kri-
stenkærlighed: nu se« mcd andre Ojne
blot paa dm Smule Barmhjærtigded,
der bestaar i at flaffe de Udelukkede«
Børn Landophold. Thi det mildner
Roden, men Rødm er de«« Ven og
Forbundsfælle, det er ved dens Hjælp
de vil sejre. Jeg minde« det oldnor-
difle Vers :

Brødre flal bringe
hinanden vane.
Ulvetid. Svcrrdtib,
før Verden Ødes.

Men det er Kapitalm« Ragnarok,
vi lmer i; derefter kommer Socialis«
mens ny Jord. De Liberales Ordfører
mindedes med Rette Dreyfu«. Han er
kaldt Aarhundredets største Martyr,
men jeg siger dem: Der er en større,
det er Proletariatet. Det har lidt og
lider under alle Tidens Fremflndt;
bver ny lekitifl Opfindelse sorøger jo
Arbejdsløsheden. Men Socialismen
flal udfri det fra dm Djævleø, dvor
det boldes i Fængsel. Arbejderne flal
sejre ved den offenlige Menings Højeste-
retskendelse. þÿ �Arbejdsgiverne klager
over, at de ikke længere kan holde ud
at være Arbejdsgivere. Lad dent da
sige sig fra Bestillingen, lad dem blive
Socialdemokrater ! Under Socialismen
flal ingen blive besværet med den Be-
stilling. (Riunterhed.). De er over-
flødige, og de viser sig nu ikke blot
som Snyltedyr, mm som ødelæggende
Skadedyr. (Hør.) Vi ser, at Frede«
riksbcrg og Varde Kommuner nok saa
dejligt undværer dem. El Leve for en
Grundlov, der gør Alvor af dm gamle
Grundlovs 83 : sikrer alle fri og
lige Adgang til Erbverv i Leve dm
internationale Socialisnte (Hurra I
Borgbjærg leve ! Hurra !).



Festen
i

Wmkslitts Have.
De Liberales Grundlovfest i Frede-

riksberg Have var fortrinlig arrangeret
og bod paa en Mængde Forlystelser ;
det righoldige Program havde samlet
en sior Folkemasse, der morede sig i
den smukke Have og særlig paa Ekser-
cerp'adsen, hvor der var arrangeret en
fuldstændig Durehavsbalke.

Den politiste Tel as Festen holdtes
paa Plænen foran Slottet, o<j Taler-
stolen var placeret paa Terrassen, sra
hvilken der var et storflaaet Skue ud
over Plænerne med Kanalen, alt ind-
rammet as Flagalleer, eleltrist Lys og
Jlluininationsdekorationer.

Kl. 4'.'« overtog Sojesteretsiagforer
0 c t. Hansen Dirigentpladsen og
udbragte et Leve sor Frederik den 7de«
Minde. Ester at Schandorphs Sang
þÿ ��F�o�rGrundloven" var assungen, gaves
Ordet til den sorste Taler,

Skoleinspektor Johan Ottosen.
(Bisald): Jeg har i de sidste Dage i
forskellige Hoireblade læst Beklagelse
over, at ikke hole det danste Folk kunde
samles til en Fællessest ved Grund-
lovens 50aarige Jubilæum. Mat en
saadan Fællessest vilde være en Umulig-
hed þÿ �vi vilde gore os styldig i en
Logn ved i Fællig at prise Grundloven.
Jeg tilføjet dog udtrykkelig, al vi selv-
følgelig kunde gaa med til en Fællessest
sammen med dem, der i dette Djeblik er
samlet paa Rorresælled, men ikke med det
Parti, der nu staar i ...Kongens Have",
og som har brndt Grundloven. Hvor
nniaadeligt et ikke bet danste Folk i
aandelig Retning gaaet srem i de sor
lobne 50 Aar? Tænk alene paa Datidens
lavsbundne Svende, der nu er bleven
til en organiseret og oplyst Arbejder
stand. Tænk paa, at her i Byen gaar
1 disse Dage 20.000 udelukkede Arbejdere,
og dog er alt saa roligt og fredeligt.
Det er Foredragssalene, men ikke Knej-
perne. som disse Arbejdsløse sylder.
Bi maa føle Skam og Harme over,
hvad der er tabt ved Bruddet paa
Grundloven, der oprindelig satte lige
Ret for Adelsmand som sor Borger,
medens nu store Dele af Folket ligger
paa Maven for Titler og Rangklasser.
Denne Dag stal ikke gaa hen uden Be-
klagelse as, at Arbejdsgiverne har kastet
40,000 Arbejdere paa Gaden. Skulde
vi vælge mellem disse Fabrikanter og
de Udelukkede, saa valgte vi de sidst-
nævnte þÿ �Danmark kan ikke undvære
de 40.000 Arbejdere! For 50 Aar siden
lavede en Kunstner en Statue af den
danste Mand i KrigSdragt þÿ �det var
Landsoldaten i Fredericia. Skulde en
Kunstner fremstille et Billede as Nutidens
Repræsentant sor det danste Folk, saa
vilde det blive en Arbejder, trædende
under Fødder Ordner. Titler. Rang-
klasserne og Pengeposerne, og i Haanden
svingende Grundloven as 1843 þÿ �den
leve! (Langvarige Hurraraab.)

Som Repræsentant sor Arbejder-
festen paa Rorresælled sik derefter Folke-
thingSmand Sigvald Olseu Ordet :
Paa de mange Arbejderes Vegne, jom
er samlet paa Rørrefælled, bringer jeg
her en hjærtelig Tak til de Liberale
for de mange Aars Samarbejde, jom
vi har haft? Tak. fordi d'Hrr. vil
være med til at værne Grundloven !

Jeg misunder ikke det liberale Parti,
at det har faaet denne dejlige Fest-
plads i Frederiksberg Have, jeg er kun
ked af. at vi ikke er mere nære Naboer
i Aar. Hvorfor kunde Søndermarken
ikke overlades til Arbejderne? Hvorjor
stulde Magthaverne henvise os til den

nøgne Fælled? Den Begivenhed, der
i Dag vaatrænqer o« mest, er den store
okonomiske Krig. der nu trykker Folket.
Jeg er glad over, at den soregaaende
Taler udtalte sig saa sympatheiist over-
sor Arbejderne ; hans Forsikring om, at
de Liberale vilde støtte de Udelukkede,
stal jeg ikke glemme, og jeg lover Dem,
at jeg stal bringe Bndstabet herom
videre til mine Meningsfæller. Vi maa
ud as denne Krig jo sor jo heller, og
jeg stal gore mit dertil. Men Udfaldet
ni'aa ikke være saaledes, at der kommer
et ydmygende Forlig, hverken for Ar-

bejvsgiverne eller sor Arbejderne. Og
tilgiv mig. at jeg benytter Lejligheden
til at bede Dem: Glem ikke de mange
Arbejdsløse þÿ �støt efter Evne bande
dem og deres Hustruer og Børn ! Og
maa jeg nu stntte med at øitste Dem
alle en fornøjelig Fest og udtale Haabet
om, at vi snart maa vinde vor gamle
Grundlov tilbage! (Stærkt Bisald.)

Ester at Edvard Sødcrbergs Sang
For Friheden" var assungen. holdt

Redaktor Vilhelm Lassen sra

Hovedkontoret er i Romersgade
22, I., København ft, aabcut i

Dag fra Sil. » til 8 Aften.
Der er ogsaa oprettet Indbetalings-
kontorer overalt i Provinsbyerne, og

Bekendtgørelse herom fremkommer i de

stedlige Blade.
Hvor det ønskes, kan Bidragene

afhentes enten ugenlig eller en Gang
for alle ester Bioragydernes eget Onste.
Meddelelse herom samt Indbetaling as
Bidrag stcr sor Kobenhavns Vedkom-
mende til Kontoret i Rømersgade
22, 1. Sal.

Der indsamles kun paa Zlnpon-
boger, og Publikum advares mod
ukendte Indsamlere, der præsenterer
Lister.

Imifus.
Voldsomme Spektakler.

Overfald paa Præsident Loubet.
þÿ �Ittv Personer arresteres, der-
iblandt flere Tfsicerer. þÿ �<5n
Politiofficer saareck haardt. þÿ �

Sagsanlæg mod de Dommere,
der lod Dcronlde blive frikendt.
þÿ �Skal Genernl Mercier ankla-
ges? þÿ �(AcnøWt! Roget fjærncS

fra Paris.

Drcyfns hjem den S«. Juni.

Hola vendt hjem!

for De samvirkende Fagforbund.

tmidtt tijPfliiipei
Forsikret sor 7 Mill Kroner.

Til R'.tz. Bur. telegraferes:
Grenaa. 4. Juni. Rorddeuischer

Lloyds Passagerdamper þÿ ��K�a�i�s�e�r�i�nMaria

Theresia". der var paa Rejse sra Stet-

tin til Bremen, er i Formiddag Kl.

10'/, grundstødt her ud for. Skibet

staar paa Stenbund og har Hul i
Bunden.

Grenaa, 5. Juni. Dampstibet
þÿ ��K�a�i�s�e�r�i�nMaria Theresia", der i Gaar

grundstødte her ud sar. staar fast i

Vunden. En Svitzerdamper ankom til

Assistance i Aftes Kl. 7'/,. I Dag
arbejder en Dykker paa at tætne Læ-

kagen. s ki b e t, d e r h a v d e Lods
ombord sraHelfingør, er 8000

Registertons drægtig; dets Besætning
og Passagerer tæller ialt 227 Personer.

Skibet er forsikret sor 7 Mill.
og havde nylig forladt Værftet i Stettin,
hvor det var bleven underkastet en Om-

bygning, der havde kostet 5 Millioner.
Svitzerdamperne þÿ ��O�r�e�s�u�n�d�"og þÿ ��H�e�l�-
singør" er til Stede ved Strandings
stedet, og endvidere er to tyste Dampere
tilkaldt. Ejler Forlydende er der af-
stuttet Akkord med Svitzer om at tage
Skibet af Grunden for en halv
Million. Skibet, der har et Dybt-
gaaende af 22 Fod, lob i Strandings-
øjeblikket med en Hastighed af 17 Knob.
Om Bord var Rorddeutsche Lloyd«
Direktion. De 20 Passagerer er af-
rejste sydpaa med Toget.

Den sranste Højesterets enstemmige
Kuldkastelse as Krigsrelsdommen over

Dreysus har fremkaldt det voldsomste
Røre i Frankrig.

Det hedder i DomSpræmiSserne, at
der i 1894 er forelagt KriqS-
r e t S d o >n m e r n e et hemmeligt
Aktstykke, som maatte gøre det mest
afgørende Indtryk paa dem. Borde-
reauet var strevet paa meget fint, kva-
dreret Papir ; dcr fandtes hverken i
Dreysus' Besiddelse eller i Detailhande-
len Papir af denne Art. Men i Ro-
vkmbcr 1898 opdagedes lo Breve vaa
denne Slags Papir, hidrørende fra en
anden Officer (Esterhazy), daterede 7.

April 1892 og 17. August 1894. De
Skristkyndige erklærer disse Breves
Skrift for at være den samme som
Bordereauets. Lebnin-RcnaultS Ildta-

eiser om Drcyfns' Tilstaaelse begynder
med. at Dreysus besvor sin Uskyldighed.
Resten refereres ganste modstridende af
Vidnerne. Som Følge as alt dette

assercs og annulleres Dommen
over Dreysus, og hans Sag henvises
til en ny Krigsret, nemlig i Rennes

Det forlyder, at de 5 fhv. Krigs-
ministre : Mercier, Billot, Ea«
v a i g n a c , Z u r l i n d e n og Cha
n o i n e forlanger at møde som Vidner
or den nye Krigsret.

Socialdemokratiet forlanger retslig
Undersøgelse mod Krigsministeren fra
1894 General Mercier.

Jødehaderbladene Intiasigeant,
Libre Parole og Ecbo de Paris

raser. þÿ �Ligaen sor Menneflcrettighe
jerne sejrer Scheurer-Kestner,
Picquar t og Z o l a som Retfærdig
hedens Apostle.

Zola er i Søndags Eftermiddags
vendt tilbage til Paris og sor
klarer i en Artikel i Aurorc sor i

Gaar Grunden til sit langvarige fri-
villige Eksil. Han har meddelt Gene-

ralprokuroren. al den af Edsvorneretten
Versailles afsagte Dom over ham kan

tilstilles ham i hans Bolig.
Krydseren Ssax er asgaaet fra Mar

tinique til Djævleøen sot at hente
Dreysus til Frankrig; han ventes til

Brest den 26. Juni.
Anklagen mod Major du P a t y

de C l a m gaar ud paa Falsknerier
og Brug af andres Falsknerier

til
Leve

krogs- Politik, som Højre har ført r
de forløbne 50 Aar. Ogsaa denne
Taler udkastede en Karakteristik af A r-
b e j d e r n e , saalede« som de var i
Aarene ester Grundlovens Tilblivelse,
da de stemte som deres Fabriksherrer
ønskede. Ru derimod er de saa
selvstændige og oplyste, at de stemmer
efter deres egen Overbevisning.
Taleren sluttede med et Leve for vort
Fædrelands Fremtid: Danmark leve'
(Hurraraab og Bisald sor Taleren).

Forsamlingen istemte Joh. Skjold-
borgs Sang þÿ ��J�u�n�i�l�u�f�t�n�i�n�g�"�,og >>"-

ester kom som sidste Taler
Borgerrepræsentationen« Formand,

Herman Trier, der udkastede et
Billede af de vekslende sociale Rørelser

Z Tellii!il>ri>ssswg.
Fvrfogt at drukne sig. En 49,

aariz Mand ved Navn VUhelm Hansen
boende Blaagaaidsgade 9, var ked as Livet oz
kastede siz derfor i CøndagS Alle« i Vandet

ved Øl. Strand. Det lykkede« ham imidlertid

ikke at drukne, idet der kom Folk NI og trak

ham op. hvorefter han kprte« Nl Nommune-

hospitalet. Han var dog i Gaar meget daar-

lig. da han havde faaet Lungebetændelse a

det kolde Bad

<n Kulosforgiftniug. Sn.di«-

svend Gustav Strøm, boende Blegdams-
vej 40, forsøgte sorrige Rat at aflive siz ved

Kulos. Han havde ikke alene syldt Kakkelovnen

med Lul og Brænde, men ogsaa et Petroleums
apparat var fuldt, hvorefter han fatte Zyr paa

begge Del«. I Gaar MorgeS. da Ctrom«

Værtinde kom ind til ham, fandt hun ham
kulsort i Ansigtet og Værelset opsyldt as en

tæt OS. Strøm var dag rll« død. og Politiet

Savnet af den svundne Lykke, Savnet .

as den grusomme Just, som havde sor-
ladt hende. Og ikke mere længe« ester
den dejlige Maj, som græd af Sult.

Meden« hun sad i disse Tanker,
blev der banket beskeden paa Døren.
Hun foer op med et Sæt, glattede
instinktmæssig sit Haar og lukkede op.

þÿ ��D�i�g�!�"udbrød Nelly.
Paa den mørke Trappegang stod

hendes lille Søster Jenny. Hun var
vokset, hun var endnu mere sart end i

gamle Dage. Hun saa paa Nelly med
sine skælvende, blaa Djne.

Nelly tog hjærtelig hende« Haand
og trak hende ind i Værelset.

þÿ ��N�e�l�l�y�,�"hviflede Jenny med sit
Madonna-Ansigt, þÿ ��F�a�e�rligger for
Døden; han har bedt om, at han maa

saa se Dig." . , .

0g idet hun fik Oje paa Maj sagde
hun : þÿ ��A�a�.sikken sød lille Pige! er det
din. Nelly?"

þÿ ��J�a�.�"svarede Nelly. .
Der rørte sig noget inderst inde t

Nelly, en Strøm as 'længst forglemte
Oplevelser brød srem ved Synet af den

yngre Søster, som stod bøjet over
Maj.

þÿ ��J�e�ghar ikke været hjemme Ho«
Jer," sagde Nelly omsider, þÿ ��f�o�r�d�ijeg
ikke er gift oa fordi jeg er fattig."

Jenny gik hen til hende og paa sin
tavse, kælne Maade kyssede hun den store
Søster« Haandled.

þÿ ��V�ihar længe troet, at Du var
paa Fastlandet ... men <n as Fa r«
lamle Kammerater har været der og
ortalt o« alt . . . ja saa vilde Fa'r,
om allerede den Gang var syg, gaa

i Anteuil kommen til voldsomme De.

monstrationer mod Præsident L o u b e t,
der jo er en ærlig Republikaner og

Tilhænger af Dreysusprocessens Revi-

sion. Det var Væddclobsadelen, þÿ ��d�e�n
gyldne Ungdom" og Demimonden, der

demonstrerede mod Præsidenten. De

fogte at siørine hans Tribune; en Grev

Christiani sprang srem med en

stor Knippel, men naaede kun at

staa Hatten af Loubet. General Bru

gere og den tyrkifle Gesandt Munir-
Bey greb den rasende Greve og holdt
ham fast, til Politiet kom. Politiosfi.
ceren Grill is re blev haardt faa-
ret i Hovedet. Præsidenten har skæn-
ket ham SEreSlegioncn. Der arrcfte.
redes I«« Personer. Cbristiani
var Medlem as det Væddelobs-Selflab,
der havde indbudt Loubet ! Spektakel-
magerne var særlig konge ligs in-

dede med Nelliker i Knaphullet. Chri-
stiani blev pryglet igennem, blødte og

sik Klæderne næsten staaet sra Kroppen,
inden han førtes bort as Politiet. Blandt

de kvindelige Demonstranter var Millio-

hen og besøge Dig . . . han har været
sønderknust, siden hin Aften han havde
dette Skænderi med Just ... men Mo r
vilde ikke tillade det. þÿ �Aa, nu er det

hende, søm er Herre i Huset. Fa'r har
i de sidste Par Maaucder tystret hende
som et Barn. Mv'r sagde, at siden Du
havde ført et simpelt Liv, jaa tilkom
det ogsaa Dig sclv at klare Resten.
Men Du siger da ikke til Mo'r, hvad
jeg nu staar og fortæller Dig?"

þÿ ��N�e�j�!Nej! Jenny."
þÿ ��H�u�ner flem til at banke mig....

Far har været meget bedre mod o«,
siden Du rejste. Men h u n er bleven
grusom. Aa. den flakkels. gamle Mand.
Doktoren har sagt. at han lever ikke
Dagen over. Kommer Du snart,
Nelly?"

þÿ ��J�a�.kære Søster! ... jeg vil
bringe Barnet ind tit Nabokonen . . .
jeg vil dog ikke vise ham det stakkel«,
lille, uægte Barn."

Da Madam Carey havde taget
Barnet, gik 'Kelly og Jenny hen sor at
træffe Omnibussen.

Det var en trist Køretur.
Jenny trykkede sig tæt ind til

Søsteren. .þÿ �Den gamle Fru Horn
aabnede Døren. Hun var træt og ud-
aset. Hendes Kinder var fulde af
Snav«; det kom af, at hun gned sig i
Ansigtet med et Par Hænder, der lige
havde puslet med Komfuret. Hun kys-
fede Nelly uden et eneste Smil og for-
agtelig studerede hun den ung« Pige«
elendige, magre Udser,abe.

Du ha en Slurk Rom? En

Kop The?" spurgte hun for dog at sige
noget.

þÿ ��N�e�jTak!" svarede Slelly; hun var

som lamstaaet over den kølige Mod-
tagefle, hun havde saaet. Hun sik en
Fornemmelse ved at betragte de vel-
kendte Møbler i den gamle Dag-
ligstue. Nipsgenstandene, hvortil der
knyttede sig saa mange Erindringer,
Taffeluret, som Politibetjentene havde
foræret dere« Overordnede.

Livet fra gamle Dage vaagnede med
hele det« bevægede Mylr; summende
udfoldede det sig i den unge Piges
Hjerne og fyldte hende lidt efter tidl
med en Angst, der forenede sig med
hendes Lidelser over at søle sig saa sor-
ladt. Saa kom hendes halvt omtaagede
Hjerne endelig til at tænke paa den
sidste store Ulykke þÿ �paa Faderen þÿ �

jom laa for Døden.
þÿ ��K�a�njeg sc ham?" spurgte Nelly.
þÿ ��K�o�m�!�"svarede den Gamle.
De gik op ad Trappen, der var helt

belemret med Linned, jom hang til
Tørring. Madam Horn lukkede en Dør
op og Nelly saa den stakkel« Mand
ligge paa en Jærnscng og trækkes med
Døden.

þÿ ��F�a�'�r�!�"udbrød Nelly.
Han svarede ikke. I hans indfaldne

Øjne med de fladeSjenstene rasede Feberen.
Han saa ud tll at være langt, langt borte
sra Verden, i Graven« Rige; han«
lange Legeme laa udstrakt under det
hvide Tæppe ligesom i et Ligklæde.
Nelly sandt, at han saa frygtelig ud.
Han« Sbleg voksede vildt, han« Haar
var bleven hvidt i Løbet al fjorten Dage,
del havde faaet en haarv, metalagtig

?nt Mm.
Talerne er forbi og Familie ved

Familie lejrer sig i Græsset i Smaa-

klynger. Madkurvene kommer frem ;
man er bevæbnet med en glubende
Appetit sra den lange Marsch og tager
for sig af Retterne.

Restaurationsteltene kan næppe til-
fredsstille de mange Menneskers Krav,
og allerede tidligt paa Aftenen maa
man flere Steder melde: udsolgt hvad
Ol angaar.

Man har selv bragt Humoret med,
det Humor, der er eget sor de koben-
havnste Arbejdere, og som Arbejds-

givernes brutale Handlemaade ikke har
kunnet gore det mindste Ekaar i.

Sangforeninger samler sig rundt

omkring i de forskellige Telte, og ud i
Ratten lyder Strofer af Arbejder- og
Frihedsfange, baare! frem as kraftige
mandigt Struber.

Kan hænde at en Lirekassemand til
Tider bringer Disharmoni ind i San-

gen med sit Instrument, han faar lige-
fuldt þÿ �og trods al Lock out þÿ �sin
Skærv.

Fra den midterste Taleistol fore-
vistes af d'Hrr. H. I. Jensen og O.

Petersen en Række meget smukke Lys-
billeder. De begyndte med þÿ ��L�e�v�e
Socialismen ! og derpaa kom alle

Portrætterne af vort Partis Repræsen-
tanter sra Jubilæumsnumret 1896.

Ved Morkels Frembrud tændes de

elektrifle Buelamper og Festpladsen
ligger nu i en magisk Belysning, den

hvide stære LyStone mod den grønne
Fælled er af ejendommelig Virkning.

Saa tager Dansen, der alt tidligere
har gaaet lystig i Græsset, sat for
Alvor, og endnu et Par Timer fejres
Grundlovens Jubilæumsdag af dem,
der burde eje Ruet. men hvem Frem-
tiden sikkert tilhorer.

clegrllmmer.
Til Festen indlob solgende Hilsener:
Stockholm. 5. Juni. Danmarks

Socialdemokrati och organiserade arbe-
tare helsas pa grundlagsdagen af sina
svensta broder och medkæmpar i samma
harda strid for politist, social och ekono-
mist srigorelse. I stiftande Former ar

sienden ofverallt blolt en. Red med

Kapitalismens internalionella valdsregi-
mente, lcsve den socialdemokratista ar-

betarerorelsen!
Partistyrelsen Landssekretariatet.

Malms, 5. Juni. Sydsveriges
Arbetare onste en lycksamt stut paa den

stora lock out'en, som har soljes med
den storsta spanning. Men skulle det

blie en langvarig Kamp pst Lis och Dod,
sst str vi beredda att as alla Krafter
understod er mod Privatkapiialets bru-

tala ofermakt.
Paa Distrikts-styrelsens Vagnar:

Arel Danielsen och Magnus Malmstrom.

E I a g e l s e , 5. Juni. Partifæller
i Slagelse sender Eder vor Hilsen i

Anledning as Folkefesten. Leve Social-
demokratiet!

Frem i Kampen mod vore Udbyttere.
Larsen.

Helsingør, 5. Juni. 5000

Partifæller, sørsamlede til Fest i Hel- I Aalborg Foredrag om den K rink el-
singør, sender en broderlig Hilsen ,f - men
Arbejderne paa
Socialismen.

Nørrefælled.

Frederiksen.

Kastrup. 5. Juni. Partifæller,
forsamlede til Grundlovsfest i Kastrup-
lund, sender vore Partifæller paa Fæl-
leden vor Tak sor ihærdigt Arbejde.
Vi skal ester ZEvne staa Eder bi.

Ikke buk under.
Leve Sejren?

Chr. Jørgensen. C. Møller.

Mariager. 5. Juni. 400 Land-

arbejdere, samlede til Grundlovsfest i

þÿ ��A�amin Ojesten ! Naar Mor er borte,
faar dig frisk Mælk, god Kage; en

Dame, en smuk og rig og fornem Dame
kommer og tar Dig... holder as Dig...
saa blir Du ikke længer bleg ; Du faar
en smuk lille Hat. Maj! Maj!

Maj løb hen til Moderen og skjulte
stå i hendes Skød. Der blev hun lig-
gends, rolig og stille; hun holdt meget
af at hvile sig, ligesom alle Børn der

er svagelige. Der var over dette Barn
en ren og stier Dnde. en Fornemhed,
som Fattigdommen ikke havde kunnet

faa Bugt med. Var det ikke sødt, hen-
des lille Hoved og hende« stakkel« smaa
Lemmer? .

þÿ ��R�e�s�.mit Barn! saadan vil jeg ikke
have Dig længere. Jeg vil have Dig
stærk og smuk. Paa Søndag rejser
Moer. min egen lille Pige!" sagde
Nelly.

Ja hvorfor ikke? Helst saa hurtig
som mulig! Der var ingen Arbejde
mere og Sulten stod sor Døren. Hvad
skulde det til at vente længere? Var
hun ikke nu tilstrækkelig fortrolig med
Vandet. Enten det saa var sort eller
klart, enten det førte med sig Mudder,
Græs, Tjære, eller der voksede Karse,
Nøkkeroser, smukke friste Siv eller gule
hæslige Nor i Vandet þÿ �det var det
samme Sekund som skulde tilbringes r
Vandel þÿ �Døden holdt dog det samme
Indtog i hendes Bryst. _

Og hvad betød det ! Nogle Mruut-
ter . . .'og faa kom Befrielse«! Ingen
Forladthed mere at begræde! Ikke me«
noget haardt og væmmeligt Arbejde.
Ingen Husleje og intet Brød jvm skulde
sortsene« i Lidelse. Ikke mere søle

hamret

at

Glans. Baade Haar og Skæg syntes
at have antaget enorme Dimensioner i
Forhold til hans mumieagtige, indstrum-
pede Ansigt, hvor Kindbenene sprangsrem som Klivper og det forpinte abe'-
agtige Udtryk, som Ansigtet derved sik,
blev endnu mere fremhævet ved hans
lange Arme. der dinglede ned over
Sengetæppet. De stivnede gullige Fingre,som lignede Tovværk med Knuder paa,
de var sor Nelly mere end alt det an-
det et sikkert Tegn paa' Faderens Tovs-
kamp. Hvor var han gammel nu! Hvor
han havde maattet lide!

Nelly glemte, tilgav alt ved Synet
af disse sørgelige Rester as Faderen.
Datterkærligheden soltes atter i hende,
den voksede og svulmede og den asflar
en »maadelig Anger over saa længe at
have forsømt den gamle Mand, en
Anger, som udflettede alle han« For-
seelser, og kastede dem over paa hende
selv. Hun tilgav af sit ganste Hjærte
den, der nu stulde drage herfra.

þÿ ��F�a�'�r�!�"iagde hun bittert hulkende.
Han lukkede langsomt en as sine

Hænder, og et flygtigt Skær as Bevidst-
hed viste sig i han« Ojne.

þÿ ��N�a�aþÿ �hvad er der?" mumlede
han, idet han rystede af Skræk.

þÿ ��D�e�ter Zielly."
Han saae paa hende, men gen-kendte hende ikke. og dette besynderligeBlik, hvori der var mindre Intelligensend i et Dyr«, sik bende til at skælve.
»Du kommer nok foc at se migdø? . . . Jeg er ikke døb endnu , . .

før ikke mit Lig bort!"
þÿ ��N�e�j�,nej, sagde hun, þÿ ��D�udør

iNe. Hvordan « det. Du snakker?

Huster Du ikke, hvor mange Gang
jeg troede, al jeg var død. Fa'r, og je,
er stadig væk endnu spillevende. Di
dø? Du driver nok Løjer."

Og pludselig fik han« Ojne et mer
menneskeligt Udtryk, hans omtaagedeskrøbelige Hjærne, som ny« havd
kæmpet med Døden, kom i en vi« Lige
vægt. Det gik op for dam. at Rest
var til Stede, og han forstod, hvad hu:
sagde. Han klamrede sig fortvivlet ti
hende« Ord. Han syntes ligesom a
luge dem til sig, at øse Hjærlevannud as dem. Og med et frygtsomSmil. med et lille Barn« idiotiske B<
tonings sagde han:

Nelly"" n b9 <# 9rinQflti® P'g'
Der var i den Maade, han betragtetsin Datter paa, en grænselos Trygleren ydmvg og inderlig Bpn om dog cstænke ham en Almitse i Form af c

Smule Haab.
Hun forstod ham.

ft juster Du ikke. Fa'r? PaHospitalet havde De allerede puttet miindenfor Skærmen ... men jeg stadem ud as Hænder. Fa'r. Folk siaet leg lignet Dig! Du stal se, D
pipper godt fra din Sygdom. D

har/?aa!"' M ifø '
. 9-9 frfn sagde paany med sibarnlige Betoning, men denne Ga,

Smil iorn-jeligt og trostyldi
»Du

Nelly."
Nelly vendte sig om.

Mand skælvede.

et dog en grinagtig Pi

Den

a

a

Srelserpigen.
Først fornam hun det som en Trøst

og Blodet ,og beruset gennem hende«
Aarer. Hun aabnede Læberne og lov

Hmene strejfe henover Husene« Tage,
op mod den krystalklare Himmel. Og
hun knugede nervøst Fingrene om Din-
duesposten.

þÿ ��A�h�,hvilken smuk. smuk Dag I
Men oven paa denne unge, liv«-

kraftige Opvaagnen, hvor hendes unge

Legeme havde indsuget den fortryllende
Luft, fulgte en mørk. frisk Stemning.
En Dag med overtrukken Himmel, ev

lang enoeløs Dag med graa. Regn-
draaber. vilde have været meget bedre.

Hun lullede Vinduet igen og Mutte
fia i den morkestr Krog af Værelset.

Der legede Maj nok jaa fornøjelig
med en lille Blikspand, som hun jelv

havde sundet paa Gaden.
Barnet jaa afpillet uo, der var intet

Skær as rosenrødt paa Kinderne ; Ojnene
var store og Lrerne gennemsigtige-

Oh." sukkede Nelly, þÿ ��d�e�nDag
kommer aldrig, da jeg kan g,ve hende
tilstrækkelig Ernæring. Hu« et

en sin. fornem Dame vil uden .viol

tage hende til sig sra Waijenhusel. naar
jeg er død. og hun vil nok give hende
en smul Opdragelse. Ja del er sole-
llart! Det er kun de hæslige, som sor-
bliver forældreløse."

þÿ ��B�u�.bu. bu!" brummede Maj.
meden« hun bevægede de smaa Pufe-
buller.

felt> tit Himmerig?, syne« bet, thi man
boret aldrig ru Præst nedtordne en
Rigmans tit Helvede, hvorimod den
Fattiae a'le vise« den Vej. (Munterhed
og

Den Fnlied, Grundloven gav o«,
var den kavitaliftiste Frihed, Friheden
til al inlte ihjel, til at blive Millionærer
eller Proletarer med storst Udsigt til det
sidste. Hvad siger Grundloven om
Ejendomsretten? Al den er ukrænkelig,
men er del Kapitalistens eller Arbej-
detens þÿ �nej. Arbejderen« Ejendom
tænkte man not ikke paa. den gaar i
fremmede Lommer. I ord nak hvor.
En T»v er en Mand. hvis Begærlig-
lighed efter Næsten« Ejendom er jaa
stor. at han itfe giver sig Tid til at
danne et Aktieselskab. (Bravo?)

Pi, som er det gamle »Venstre« Arv-
tagere. og som gaar i Spidsen for den
modrrne demokratiste Udvikling, vi har
sat )n sociale Evorgsinaal paa Pro-
grani.net . vi fordrer, at Folket ikal
vcrre Herre ikke blot over sin politiske,
men ogjaa over sin sociale Ejendom.
Derfor demonstrerer vi i Tag. E>l
Bande Selvherskere i det okonomiske Liv
dar udelukket 40,000 Mand fra Ar-
bejdet i det vidner om, at vi endnu
lever »uder det okonomiske Enevælde.
Cg den Kamp, vi sorer, er en Kamp
for Arbejdet« Frihed, for friere, lukke-
tigere Tider. Den Frihed, vi vil, er
el Middel til at skabe økonomisk Lighed.
Cg det, vi vil, naar vi kun vedBroder-
stab, ved vort Sammenhold. Tænk
paa Marscheu i Dag gennem Byen.
I Frederiksborggade var der ingen
Blomster, men i Arbejderkvartererne
paa Nørrebro modtog man os med
Blomster og Smil, og vi følte o«
mellem vore egne. Bed Sammenhold
vinder vi Respekt og Svmpati hos andre,
og derved naar vi tilstdst at stabe den
Arbejdet« Grundlov, som stal skrive« af
Arbejdet« Mænd og Kvinder. Den
leve! (Stormende Hurraraab oq Leve-
raab for Taleren.)

Dirigenten meddelte, at der
var komiucn en Deputation med Hilsen
sra de Liberale, hvis Ordfører var

Overretssagfører Alfred Chri-
s t e n s e n , som begyndte med at sige,
at han aldrig nogensinde for havde
talt til saa mægtig en Forså,uling.
For 50 Aar siden sik vi Grundloven,
fordi vi bavde en god Borger- og Bonde-
ftand; for 33 Aar siden sov Borgere
og Bonder, da Grundloven blev be-
klippet, men da Reaktionen for 16 Aar
siden vilde tage den sidste Rest, var
Arbejderne heldigvis vakt og værnede
den sammen med de frisindede Borgere.
Bi er i Dag samlede i Tusinder i
Frederiksberg Have, Arbejderne er sam-
lede i Titusinder paa Fælleden. Et
Leve for, at Samarbejdet imellem os
maa vare lige saa længe som Friheden
er i Fare, saa varer det længe, sorFri-
heden er al Tid i Fare ! Leve Sam-
arbejdet i Fremtiden ! (Begejstrede Hurra-
raab.)

Dirigenten oplæste de indlobne
Telegrammer og gav dernæst Ordet til

Martin Glsen:
Mine Venner! Naar man i vore

Dage bugger et Hus, saa er det jaa-
ledes, at de, der stabler Sten paa Sten,
de kan. naar Huset staar færdigt, gaa
om i en anden Gade ; de stal ikke bo
i Hujet med de store Ruin, de pragt-
fulde Pilastre og Forsiringer og den
dyre Husleje, de kan faa Lov al bo i
snævre mørke Gyder. Eller tænk paa
en Herregaard paa Landet. Herre-
manden lever i Pragt og Overstod,
Selstaber, Jagter, Udenlandsrejser þÿ �
Landarbejderne og Tjenestefolkene kan
faa Lov at bo i faldefærdige Nonner
og leve as Brod med strabet Fedt eller
med Msnsteds daarligste Margarine.
Hvad er Skylden i disse strigende Mod-
sætninger ? Det er Privatkapitalismen
þÿ �det er den, der har stabt de for-
tvivlede Forhold, hvorunder de lever
(Stærre Hoc !)

Vi har faaet Næringsfriheden, men
det var ikke Dygtighed, det var Pen-
gene, der gjorde Udflaget i Koukur-
reneen. Kapitalen har givet de Love.
som vi andre maa leve under. Cg den
har befæstet sin Magt ved Forter, Ka-
noner og Geværer, som den har givet
det Udseende af at ofre i Fædrelandets
Interesse, men som den i Virkeligheden
har taget blodige Renter af þÿ �og disse
Renter skal Folket, Arbejderne, skaffe.
Vi maa paa mangfoldige Maade statte
til Kapitalismen : naar vi drikker et
Glas Dl eller en Kop Kaffe, eller naar
vi hælder Petroleum paa vor Lampe,
det tjener altsammen til Opretholdelse
as Kapitalismen, saa snedigt har den
indrettet det. En Tyvestreg kan ogsaa
være snedig, men den er og bliver et
Ran.

PrivatkavitaliSmen har som en
Kæmveedderkop udsvundet sit Væv over-
alt. hvor der er Mulighed for Prodnk-
tion, og den har spundet Arbejdsbierne
ind i dette Væv for at suge Marv og
Krast ud af dem. Men esterhaanden
opdager vi Edderkoppens Snedighed og
tager vore Forholdsregler imod den.
Det okonomiske Liv er som et dybt
Vand, hvor Kræfterne rorer sig nede
paa Bunden. Dernede i Dybet er der
bestandig Liv, og der vedbliver at stige
Bobler derfra op paa Overfladen : Valg-
sejre. Strejker, er Vidnesbyrd om delte
Liv, og at der er Bevidsthed i de ar-
bejdende Masser, derom vidner denne

store Forsamling. Men de, der vejrer
Boblerne, gsr Forjog paa al dæmpe
dem, og nit fornylig har de opfundet
en Fryfemaskine i Form af en General-
Lock out, som stal væmpe Boblerne og

lægo? et Lag af I« over Vandet. De
tror, det er lykkedes dem, men der er

stadigt Liv dernede paa Bunden, og det
kunde bæude, at Livet tilstdst sprængte
det kunstige Islag. Dog vi ousker jo
ikke, det stal komme saavidt, thi det. vi

vil, er ikke Hændernes, men Hjærnerne«
Revolte, en Omvæltning i Bevidst-
hederne. Derfor gaar ingen organi-
serede Arbejdere med til at lave Sjov
j Gaden (Hor!).

Demoralisationen kommer fra oven,
og der lader vi den blive. Arbejd«-
giverne har beaaaet et Brud paa Over-
enskomster. et Forræderi. Lad Magten
være mm deres Side, Retten er naa
vor, og den stal nok skaffe sig Magt
tilsidst. Vi kunde vel benytte Midler,
som de Herrer Kapitalister kom til at
boje sig sor, men jeg siger, som Ploug
sagde i 1840: Driv ikke Folket til For-
tvivlelsen« Selvhjælp. Vi kunde nægte
at betale Husleje, vi knude stoppe
Havnearbejdet, lukke for Belysningen
ojv., men jorelobig lader vi det ikke
komme saa vidt. fordi vi ikke holder paa
Revolution, paa Evolution, paa Udvik-
ting. Di soler det Ansvar, vi har, som
dem, der maaske snart stal overtage Le-
delsen i dette Land. Vi holder os rede

som modne, alvorlige Mænd, der v»'d,
bvad vi vil. nemlig erobre den politiste
Magt og i Stedet' sor Privatkapitals«-
men sætte bet samfundsmæssige Arbejde,
Socialismen. Et Leve for den
Ide. der forener os i fælle« Ansvar,
Socialismen leve ! (Stormende Hurra-
raab. (Martin Olsen leve?)

Ester Afsyngelsen as þÿ ��S�o�c�i�a�l�i�s�t�e�r�n�e�s
Marsch" fluttede Dirigenten med
et Leve sor et sejrrigt Udfald af Arbej-
derne« Kamp mod Lock out en.

Assens ved Mariager, sender Eder en

broderlig Hilsen.
Hold ud i den Kamp. som Kapital

ismen har paatvungen de orqanijerede
Arbejdere.

Leve Socialismen!

i vort Land i de forløbne 50 Aar.
! Han omtalte 70'erne. da Arbejder-
!bataillonerne begyndte at
l in a r s ch c r e s r e ni . og 90'erne. da

de social? Interesser floder sammen.
De gam!e Grækere havde en Lov som
bod. ot i Tider, hvor Landet« vigtige
Interesser stod paa Sp>l, da havde
ingen Lov til at staa »dmsor Par-
tierne. Lad os tage Lære l crai. nu,
da vart Saminnd rystes i sine Fnger.
,.Hr. Sørensen" har ganske vist endiin
Ralbuen vaa þÿ �men det danste Folk
staar i Begreb med at blive et frit
Folk, hvilket det ikke var i 49. Hr.
Trier udtalte i sympalhetiste Ord sin
Tilflutuing til Sigvald Olsen« Onste
om, at der snart m a a 1 1 e sin-
de« en Afslutning paa den
store G e » er a l - L o ck- o n t , og
stntiede med at udbringe et Leve sor
Friheden i Danmark. (Hurra!)

Ru blev Anton Melby« Sang
þÿ ��A�a�n�d�e�nsra 99" assungen, O et.
Hansen udbragte et Leve sor Grund-
loven as 49 þÿ �'

og dermed var den
officielle Del af Festen assinttet og den
store Forsamling spredte sig i den op-
lyste Have, hvor Slottets hvide Mure
skinnede frem over Trækronerne.

Jndsmlm.

kørte h.im derfor hurtigst muligt til tkom-

munehvspitale«. hvor ha« t havde det

bedre.

Drukket Karbolsyre. En lkaari,
Smkdela.ling Valdemar Hanlen drat i

staar fflatioljgrr. Vorjogtn var den. at han
lom ofte tidligere havde brugt stn Ugeløn til

al more sig sor, og da Moderen n» truede
med at sige det til han« Fader, frygtede han
sor Straf ag sandt det dersor rigligst at tag«
Livet as sig. Han fik heldiget« en saa rtng«
Portion rnd, al han er uden Zar«

nærdatteren Grevinde t

sodt Gould. - Der blev kastet Sten

paa Præsidenten« Vogn og stere Per-

soner i han« Følge ramles.
De Arresterede holde«, trods orbøn

fra dere« rige og fornemme Slægtninge,
stadig indespærrede.

Rochefort modtog en Ovation

paa Væddeløbsbanen, men fjærnede sig

1, d. Sprtl.II«" þÿ�b �W

farlige. Han stuver » Gaar, at Re-

geringen m. har faaet en Fr-
smag paa. hvordan det vil gaa.

Dreysus vender hjem.naar

Telegrammer.
Bureau telegraferes

Sidste
Til Ritzaus

endvidere :

Paris. 5. Juni. Justitsminister
L e b r e t har sendt Deputeretkamrets
Formand en Skrivelse, hvori han hen-
viser til det Sted i Kassativnsretten«
Dam i Dreyfussagen, der omhandler
General Merciere Meddelelse
til Krigsretlen i 1 894 a f
et hemmeligt Dokument. Juitits-
ministeren tilføjer, at Regeringen har
anset det sor sin Pligt at gøre
Kamret opmærksom paa dette

Punkt, sor at Kamret kunde træffe
Afgørelse nm, hvør vidt 1 2 i Lov as
2. Avgust 1375 kunde sinde Anvendelse
paa General Mercier. Den citerede
Lovparagraf angaar Tilfælde, i hvilke
en Minister kan drages per-

sonlig til Ansvar sor Han d-

lin ger, som han har begaaet
under Udøvelsen af sit Em-
bede.

Paris, 5. Juni. I Gaar er der
i Anteuil bleven arresteret tre Cr

II«)
f

sicerer sor at have udstødt
oprørske Re. ab. De arresteredes
Navne er G u c l a r d , Løjtnant i

Marineartilleriet fra Garnisonen i Lo-
rieni, P i o l l e u x. Artilleriløjtnant sra
Versailles, og afskediget Oberstløjtnant
K e r g a i s o ii. De tre Officerer vil
blive stillede sor en Krigsret,
med mindre det bevises, at de har
staaet i Forbindelse med Civil-
personer, da de i saa Fald kommer
for en Jury.

Paris, 5. Juni. Der er endnu
ikke bleven truffet nogen Afgørelse
med Hensyn til retslig Jndflriden mod
Generalerne Boisdefsre og Gonse.
Negeringen afventer Udfaldet af den
mod du Paly de Clam indledede Under-
sogelse.

Paris, 5. Juni. (Jl-Telegram.)
I det i Palais Elysee i Dag afholdte
Miuisierraad blev der taget solgende
Bcflutninger : Generaladvokat Lom-
b a r d , der fungerede som offentlig Au«
klager under Processen mod De'roulde,
men paa en skandaløs Maade undlod
at forlange ham dømt, blev afskediget
fra fin Stilling. Det vedtoges at
lade Dommeren F a r d i f . der var
Præsident i den Edsvorneret. der af«
sagde Dom i samme Sag. anklage
sor den øverste Disciplins r-
ret s vr juridiske Embeds-
mænd. Krigsminister K r a n tz an-
ordnede dernæst indledet retslig U n-

derføgelse i Anledning af, at

Esterhazy har sat sig i Be
siddelse af et til del hemme-
lige Dossier hørende Akt
stykke øg gjort Brug af det.
Krigsministeren har dernæst overdraget
til General D u ch e s n e i Overens
stemmelse med den as General P ellienx
den 8. Marts i Aar fremsatte Anmod
ning at søretage en Undersøgelse
an gaaende, hvorledes der
blev gaaet frem ved den ind-
ledende Undersøgelse i Pro-
cessen mod Esterhazy. þÿ �En
delig blev det i Ministerraadet besluttet
at forlægge 9. I n s a n t e r id ivi-
s ion, der har Garnison i Pa-
ris, og til hvilken General Ro-
gcts Brigade horer, til Orleans
og i Stedet kommandere den i Orleans
garnisonerende 10. Division til Pari«.
Det er General Noget, søm D4-
røuldde opfordrede til Statskup.

Det er i Søndags ved Væddeløbene øtorincnbc Mc i
i (Snar.

Til þÿ ��R�i�t�z�.Bur." telegraferes end
videre :

Paris, den 5te Juni. Deputeret
kamrets Mede aabnedes i Eftermiddags
Kl. 2. Tilhørerpladserne var overfyldte.
Ved Ministerbordel sad KonsejlSpræsideut
D u p n y og Justitsminister L e b r e t,
L a l o g c (Socialdemokrat) meddelte, at
han ønskede at interpellere Regeringen
Konseilspræsidenten samtykkede i, at
Interpellationen straks blev sat under
Debat. L a l o g e erklærer, at nu
v a r Timen kommen for re
publikanske Handlinger
(Stærkt Bisald fra Venstre. Afbrydelser
fra Hojre). Nationalisten Grev d'AuIan
gestikulerer og raaber, meden« han«
Partifælle Lasies bestræber sig sor
berolige ham. L a I o g e spørger Kan
sejlspræsidenten, om han vidste, al der
i Gaar skulde finde Demonstrationer

Sted ; han udtaler si" Anerkendelse over

bet Mod Loubet har vist ved i saa
vanskelige Tider at overtvge Præ-tOfnt-

værdigheden. («ifalb, ."'btogen

Hojre). L-rgentaye (Kouservit.v)

raaber: Loubet -r ingen Mand af

mt, han er en Pauamist: -yer-

efter følger Protestraab og Naab om

Censur. Largentaye opfordre« til at

tag- sine Udtalelser tilbage. Ha-lug

Tumult. Largentaye siger: þÿ ��T�e

i Gaar i Anteuil arresterede Perioner
er Hædersmænd? All- Patrioter« Naab

lyder: Ned med Loubet!" Kamret

vedtager med 400 Si. mod 40 <5c»

flir over Largentaye og hans

midlertidige Udelukkelse sra
Kamrets Moder. Largentaye

þÿ ��c�r�g�t�e�rat forlade Salen, hvor-

efter Mødet afbrydes og de Deputerede

opfordres til at trække sig tilbage, for

at Largentayes Bortfjærnelse kan iærk-

sæltes. De Deputerede forlader .saien,

og Tilhørertribunerne og PreSiettibunen
rommes. Largentaye bliver

paa sin Plads, omgivet af benved

en Snes af sine Venner. Kvæi'.oren

anmoder ham om at efterkomme Kam-

rets Afstemning, da der i modsat ,;alv
vil blive anvendt Magt overfor ham.

Først da den i Bygningen
tjenstgørende Oberst med en

Afdeling af den republiks n-

ske Garde træder ind i Salen,

giver Largentaye ester og forlader -a-

len med sine Venner.
Paris. 5. Juni. Da Largentaye

og hans Venner forlod Salen, raab'.e

de i Korrivorene þÿ ��L�e�v�eHæren", yvor-

paa Republikanerne svarede med Leve-

raab sor Lou bet og Repu-

birken. þÿ �Ester Mødets Geuovta-

gelse herskede der bestandig stærk Lp-

hidsclse. Bed Regeringsbordet havde nu

foruden Dupuy og Lebrct Alinisirene
Krantz, Delcasse. Lokroy. LeugueS og

Gnillain taget Plads. L a l o g e ipør-

ger. hvilke Forholdsregler Regeringen
har truffet for Fremtiden, (itærkt Bi-

fald fra Venstre.) Konseilspræsident
Dupuy svarer: Efter det i Gaar

oresaldue maa vort første Ord være

n varm og ærbødig Hilsen
il Loubet. (Vedvarende Bi-
a l d.) De Deputerede strømmer til
or at underskrive en as P o i n c a r e

Republikaner). D o u m e r g u e (Radi-
al) og Vi v i a n i (Socialdemokrat)
oresiaaet Adresse til Præsident

Lo nb et. Adressen lyder: þÿ ��U�n�d�e�r�l�e�g�-
nede Deputerede sender herved Repu-
blikens Præsident vor ærbødige Sym-
palhi og tilkendegiver den mest absolut«
Respekt for de republikanske Institutio-
ner " Dupuy udtaler videre: I Au-
teuil har det reaktionære Partis For-
trop i Gaar foranstaltet en Demonstra-
tion mod Præsidenten og forlangt han«
Demission. Vi har imidlertid truffet
alle Forholdsregler for at beskytte Præ-
sidenten baade paa Henkørslen og Til-
bagekørslen. Magne (konservativ)
afbryder Dupuy og raaber: De har
skjult ham!

Dupuy svarer : Og De har skjult
Dem bag Damer. (Bisald fra
Venstre. Modsigelse fra Højre. Tumult.)
Dupuy flutter med Erklæringen om,
at Partiet har gjort sin Pligt, og at

han overtager Ansvaret for alle det«

Forholdsregler. En Person styrtede ind

paa Nepnblikeiis Præsident, men denne
bevarede den største Rø. Den forelagne
Demonstration var saa meget hæsligere,
fordi den stele for alle de fremmed«
Gesandters Ojne. De arresterede Per-
foner vil blive stillede for en Under-

søgeljesdommer, som nok stal komme

paa Spor ester alle Enkeltheder i Kom-
plottet. Da Anstifteren er Medlem af
nogle herværende Klubber, har Rege-
ringen besluttet at lukke disse
Klubber. Naar Deputeretkamret
vil stænke Negeringen sin Tillid, vil
Negeringen vide at forsvare Rø-
p u b l i k e n. (Bisald.)

Paris, den 5te Juni. C a « s a g-
n a c siger, at Landet var ked af Repu-
bliken. Man talte om de Forholds-
regler, fon, Regeringen vilde lage mod
Generalerne, særlig mod Negeringen«
tidligere Kolleger, hvis Medskyldig«
Dupuy var. Den stærke Bevægelse,
Gallieiiis og Marchands Tilbagekomst
havde vakt, viste tydeligt, at Landet
ventede en Mand. (Bifald fra Hojre,
Modsigelse fra Venstre.) Fyrst Arm-
berg dadlede Begivenhederne i Gaar,
og man maatte ikke sætte GærningS-
mændene sammen med Medlemmerne
af Væddeløbsklubben. Dupuy sva-
rede. at det tænkte man heller ikke paa.
Væddeløbskomiteen havde overfor Loubet
udtalt sin Beklagelse over det stele.
Grev de M u n dadlede Regeringen,
fordi den i Gaar havde ladet arrestere
Personer, hvis eneste Forbrydelse var,
at de havde raabt Leve Hæren!

Ester at flere Talere havde hast
Ordet, stullede« Debatten.

Dupuy akceptercde en af B a n-




