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Hvor staar det flrcvct, at man ikke maa
raabe saalede?? Er der udstedt nogen

provisorisk Lov i saa Henseende? eller
hvis ikke. tror þÿ ��T�a�g�b�l�a�d�e�t�"da, at den
nuvcrrende Negering er saa arbejder-
fjendtlig, at den for at straffe Hurop
vilde have skyndt sig med at lave en

saadan Lov? eller tror Bladet, at Tom-
stolene i den Grad er partiske, at de

for at stade Arbejderne vilde have dømt
Hurop uden nogen saadan Lov?

uddannede deres

til at

begyndt at boere Frugter oglaa i Ret- , .5( w sirNb«--være til allerstørste Skade sor Arbejder-
sagen, om det lykkedes Vioostanderne
eller rettere Højrepartiet at bringe
Splittelse ind i Sammenslutningen.
Højre udøver det største Tyranni gennem
une Skruebrækkerforeninger og gennem
de Fabrikanter, der vil nægte deres Ar-
bejderc Tilladelse til at være Medlem af
deres saglige Organisation (Hor!). F Fag-
foreningerne stilles derimod kun den samme' Fordring som i enhver anden velorgani-
seret Forening, at man skal bøje sig for

> Flertallet. Højre har gjort denne Sag- til et politisk SpørgSmaal, samtidig med
at de troede at kunne sulte Arbejderne
nd. Tet vil imidlertid ikke lykkes dem.
Arbejderne har hidtil kunnet glæde sig
ved et rigeligt Tilbud om Bidrag, og
der foreligger langt flere Tnsker om at
modtage Smedenes Børn, saa længe
Strejken vedvarer, end disse vil kunne
imødekomme. Desuden har forskellige
Handlende tilbudt at levere dercs Varer
til Indkøbspris til de udelukkede
Smede. Taleren omtalte dernæst den
nydannede Smedeforening af 1885. i
Spidsen for hvilken der stod Mænd, som
udtrykkelig havde erklæret, at de 'kke
ønskede deres Ravn bekendt i denne
Egenskab. For øvrigt cr der Udsigt til,
at det t den nærmeste Fremtid vil komme
til Forhandling med enkelte Fabrikanter,
og de andre vil da rimeligvis ogsaa
frafalde Fordringen om, at deres Ar-
bejdcre ikke maa være Medlemmer af
Forbundet. Dette er dog naturligvis
endnu ikke afgjort, og Taleren an-
modede derfor de Tilstedeværende
om fremdeles at stolte de udelukkede Ar«
bejdere, saa at de ikke skulde blive
tvungne til at give ester i Kampen.
(Vedholdende Bifald).

Ester et Tjebliks Ophold samledes
Medlemmerne igcn til et hjærieligt Mode,
hvor der straks udbragtes et smukt mo-
tiveret Leve for Smede og Maflinarbej-
dernes Forbund. Hurop lakkede derfor
og udbragte et Leve sor Fremstridtsklubben.

Et Medlem udtalte sin Anerkcn-
delse for, at þÿ ��S�o�c�i�a�l�-�T�e�m�o�k�r�a�k�e�n�"yavde
fremdraget den mærkelige Skatteansæt-
tcksc for Kongens Børn.

Alle de øvrige Talere udtalte sor-
øvrigt deres varmeste Sympati for de
udelukkede Smede, og der indsamledes
et ret betydeligt Pengebeløb til dem.

Hpjrcs 5iriflspuds i Anled-
ninq af Tmedcftrejkcn. Blandt
de mange Midler, Højre anvender, er
der ogsaa det, at der rundt om i dets
Provinspresse fortælle?, at de Udeluk-
kede mangler Penge. En Korrespondent
skriver saalcdeS bL 0.:

þÿ ��A�l�l�e�r�e�d�enu viser der sig Penge-
mangel sor de strejkende Smede- og
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Og endelig viste det sig, at man heller I fra þÿ ��D�e�nny Socialist" og þÿ ��A�v�i�s�e�n�"
ikke kunde stole synderligt paa Birke-
dommer Freuchens Poiitiundnsøgelser,
idet han nok var Specialist i at presse
Tiistaaelser ud af alle mulige Mennesker.
Onde Tunger fortalle endog, at hver
Gang Birkedommeren mødte en Fejø-
beboer, saa stod denne straks stille og
bekendte et eller andet.

Ta Sagen var bleven fremdraget i

Pressen, fik Justitsministeren pludselig
travlt; som bekendt letter han ikke gerne
paa sig, før der er sendt Bud efter
ham. Og nu fulgte under Assessor
Ingerslevs Ledelse den omtalte Kom-
missionsundersøgelse, der har ført til,
at ikke blot oisse to Kvinder, men ogsaa
to andre for Barnemord dømte Kvinder
fra samme Jurisdiktion er bleven løS-
ladte som uflyldige.

Vi kommer selvfølgelig atter tilbage
til denne Sag. Ten er, som man ser,
en ny Illustration til de Retsforhold,
det nuværende Regimente holder os
under. Sløje Embedsmænd, fløje Domme
þÿ �det er vi faa vante til, og der er
da ikke andet for, end at blive ved med
det møjsommelige Arbejde, at udpege de
værste Pragteksemplarer af den Art.
Administrationens Jammerlighed blottes
derigennem næsten daglig, og samtidig
kan det ikke være andet, end at Folk
maa faa Ojet op for adflillige af de
store Mangler ved det nuværende Ret?-
system, ud af hvilket det Estrupfle Vil-
nisterium ikke magter at føre os. Vi
har hverken offenlig eller gratis Rets-
pleje eller Juryer eller Erstatning til
uskyldig dømte þÿ �vi har foreløbig ikke
andet end Nellemann med en Stab af
Hindenburgere , GooS'er , Mazantier
Freuchen'cr, Skiftekommissionærer og
anbet Habengut i en lang Elendighed.
Tet er som sagt møjsommeligt at luge
t denne provisoriske Have. men af Er-
faring »éd vi dog, at et og andet kan
pilles væk, og derfor bliver vi ved-
De fejøfle Sager vil sikkert i den Hen-
seende give os nyt Arbejde.

næppe værd at omtale. De fortæller
naturligvis om ct þÿ ��T�r�y�k�"som þÿ ��d�eso-
cialistifle Førere" skal have udøvet paa
Smedene. Denne Frase har de lært
udenad efter Diktat af Fabrikanterne,
ti, i selv har de aldrig mærket noget der-
til, og de taler naturligvis ikke om det
Tryk, de selv udover og som de hjælper
Fabrikanterne med at udøve. En lille
Sammenstilling as Kendsgerninger er
her tilstrækkelig til at belyse Forholdet:

I Smede- og MaflinarbejderneS
Forbund spørges der ikke om, hvorvidt
Medlemmerne tillige cr Medlemmer as
denne eller hin postliste eller upolitiske
Forening. I Forbundet har Enhver
Stemmeret straks ved Indtrædelsen. I
det Apparat derimod, der er oprettet
for om muligt at bryde Kammerat-
flabet mellem de Udelukkede, taale? ingen,
som cr Medlemmer af Forbundet eller
af sociaiistifle Foreninger. Te Ind-
meldte er umyndige i 3 Maaneder,
efter den Tid faar de først Stemmeret.
Lige som den saakaidle þÿ ��A�r�b�e�j�d�e�r�"sor-
ening as 1860 og lignende Højrefore-
tagender har Apparatet en Udsmid-
ningskomit6 paa 10 Mand, der straks
fjærner enhver mistænkelig Person. Og
disse Folk vil tale om þÿ ��T�r�y�k�"fra þÿ ��d�e
sociaststifle Førere?" Side!!

Endvidere fortæller de, at der eksi-
sterer en þÿ ��A�r�b�e�j�d�s�n�e�d�l�æ�g�g�e�l�s�e�"blandt
Smedene, men de taler ikke om
den Lock-oot, der eksisterer. Te
taler ikke om, at Fabrikanterne har
kastet Arbejderne paa Gaden fordi disse
ikke vilde opgive deres Medbestemmelse?-
ret til at bave Indflydelse paa Løn-
ningsforholdene. Re, Grovhederne er
kun rettede mod Arbejderne. Fabrikan-
terne betragtes paa Forhaand fom Engle.
Te betaler rimeligvis Ikke for at høre
Sandheden.

Der fanges imidlertid ingen Sjæle
blandt de Udelukkede ved de Midler, Fa-
brikanterne stikker frem ved Hjælp af de
omtalte Personer. Te Penge, det har
kostet sor at sækte Apparatet i Gang, cr
simpelt hen kastede i Rendestenen. De
udelukkede Smede og Maflinarbejdere
lader sig ikke sparke ud as Porten den
ene Tag, for at komme tilbage som log-
rende Hunde den næste. Herfor garan-
terer saa vel den Nand, der er til
Siede blandt de Udelukkede, som den
Sympati og Støtte, de nyder blandt
alle rettænkende Medborgere.

® fiucbiæff rrnppa ral.

Som meddelt i Gaar havde deMaskin-
sabrikanker, der for ca. 14 Tage siden kastede
deres Arbejdere paa Gaden, til i Gaar AfteS
faact en Tel Individer pudset sammen
til et Møde paa Lstcrgade for at faa
en l'aakaldt þÿ ��F�o�r�e�n�i�n�g�"dannet. De
as disse Personer, der gik med til Pro-
jektct, har nu undertegnet ct af Fabri-
kanterne foretaget Udoalg af þÿ ��T�e�nnye
Socialist"? og þÿ ��A�v�i�s�e�n�"�«Gemenheder

! mod Arbejderne, rimeligvis i den Ind-
1 biidning, at Medlemmerne af Smede-
! og MaflinarbejderneS Forbund straks
1 kryber til Korset sor Fabrikanterne, saa

snart disse kan saa nogle Individer,
. der kalder sig Arbejdere, til al repetere

dereS Grovheder.
At denne Indbildning ikke gaar i' Opfyldelse vil Fremtiden nok lære de' nævnle Personer, ligesom den sikkert

ogsaa vil lære dem, at der i Længden
ikke cr nogen Fordel at hoste ved at'
agere HjælperShjælper sor Fabrikanterne,

i hverken naar deres Foretagender som saa-- danne lykkes, eller naar det. som Til-
sældet vil blive her, ikke lykkes.

Ten nævnte saakaldie þÿ ��F�o�r�e�n�i�n�g�"
er nemlig aidelcS betydningsløs. Ten
bestaar as samme Elementer, som saa
danne Fremtoninger i Reglen altid bc-
staar af, nemlig nf F-olf, der alSe
les ikke er i Sta-id til at skade' de Strejkende En Tel af de ca.
100 Personer, der ikke har holdt sig sor
gode til at deltage i det her omtalte
Foretagende, er Maskinmestre, Kvarter- j
mænd, Husejere, Oltappere osv., Folk,
der ikke har, eller i al Fald indbilder sig ikke
at have Interesser sammen med Smedene
og Maskinarbejderne, og som ikke er berørt
as Lock-out'en. En anden Del arbejder

i paa Steder, hvor der ingen Strejke eller
.Lock-oiit finder Sted. Heller ikke
disse har i Ojeblikkei nogen som helst
Indflydelse paa Forholdene. En tredje
Del cr Skruebrækkere, der blev staaeude
paa ganske enkelte Fabriker og rolig saa
paa, at deres Kolleger blev kastede paa
Porten. Tetle er imidlertid kun ct

; vderst ringe og aldeles betydningsløst
Antal. Havde de kunnet gøre Skade,
da var denne Skade allerede flet, men
de er baade i Antnl og i Kvalitet al-
deles uskadelige, Ingen, eller saa
godt fom ingen af de udelukkede,
sindes i .Kompagniet, og dette er
saaledes uden Indflydelse paa
Sagens (vang.

Hvad de nævnle Individers ©rov-
heder angaar, da cr disse som Laangods

Til alle litftografiskc Arbejdere.
ZErcde Kolleger! Bort Fag har i de
fenete Aar ført en temmelig kilbage-
trukkcn Tilværelse og cr kun undtagelses-
vis traadt frem i Rækken af de organi-
lerede Fagforeninger, naar et eller andet
SpørgSmaal af større Betydning har
stillet en Avpel til Arbejderstanden. Bi
opfordrer Eder nu alter i Tag til al
vise, at I cr knyttede til Arlejdcrpar-
tiet med Solidaritetens Baand, at I
fuldt ud vil støtte Smede og Maflin-
arbejderne under den L,ock-out, som er
iværksat af en Del Fabrikanter. Te
Udelukkedes Interesser er saa nøje for-
bundne med de øvrige Fagarbejderes, at
de ikke lader sig adstille. Støt derfor
ved frivillig Indsamling og stok hurtig.
Bidrag modkages af Formanden og i
Foreningens Lokale.

Bestyrelsen
for

Lilhografifl Forbund,

Hvorledes de socialdemokra-
tiske Foreninger dannes. En

præsidiet, for at forespørge, hvorledes
de overhovedet havde at forholde sig an-
gaaende Begravelsen. De sil det Svar,
at de vilde faa al fornøden Underre!-
ning hos Ligkoinmlssærcn. Denne med-
delle dem til deres største Overraskelse,
at FaSsel allerede var begravet om
Mandagen (se Artiklen þÿ ��Murer-
strejken i B e r l i ti" i Gaarsnum-
ret af nærværende Blad. Red,) paa
Fattigkirkcgaarden i Fried-
richsselde. Ten fra Vennernes Side til
Obduklionshusct sendte Ligkiste var
sendt tilbage, og man havde
lagtFassels L i g i en as de
sædvanlige þÿ ��Næ s e t r y k k e r e" !
Hele Tirsdag Eftermiddag ventede flere
Tusinde Mennesker forgæves i Poppel-
alleen paa Ligtoget; det var befalet
Graveren at lukke Kirkegaardcn fra Kl.
þÿ�1 ��5Eftermiddag. þÿ �FaSsel efterlader
en i Spandau levende Søster, der paa
Grund as Sygdom ikke kunde komme
tilstede ved Begravelsen, og en Broder i
Breslau, der endnu ikke har svaret paa
Døds-anmeldelsen. Det vil nærmest as-
hænge as disse to Søskende, om Brode-
ren? Lig bliver gravet op igen og stedet
til Hvile paa den srireligiøse Kirkegaard.
þÿ �Onsdag Eftermiddag indfandt De-
pulalioncr af Fagfæller sig paa KUke-
gaarden og nedlagde Kranse paa Fas-
sels Grav. Omtrent 200 Personer var
tilstede.

Straffeattest forFolkethingets
Formand. Ter cr rekvireret Straffe-
attest (0: Attest fra tidligere Opholds-
sted for før ikke at have været straffet)
for Folkcthingsmand Berg i Anled-
ning af Holftebrofagcn, Saadan Attest
plejer ikke at forlanges, uden hvor der
med Sikkerhed ventes Tiltale og Straffe-
dom.

Folkelftingsmand Beni cr ble-
ven optaget som Wresmcdlem af Kol-
ding Vaabendrødreasdeiing.

Politisk Mode. Z Følge Tele-
gram til Ritz. Bur. afholdtes i Gaar i
Marstal ct politisk Højremode, ved hvil-
ket Andersen talte for Kongen,
M a tz c n for Fædrelandet, I a g d sor
Grundloven,

Cml'edsmcrndene og Forsvars-
vaosnet. I de sidste Tage er der fra
Klasselotteriets Bestyrelse paany omscndt
Cirkulærer þÿ �undertegnede med Klassc-
lotteriinspektør Buloms Navn þÿ �, hvori
der tilbydes Kollektørerne 3 pCt. af,
hvad de kan sormaa Publikum til at
icgne sig for til ForsvarSvæSneiS
Fremme ! ! !

En sniuk Maade at virke sor þÿ ��L�i�v�s�-
sagen" paa! Bestyrelsen for Klasse-
lotteret tillader sig altsaa paa den Maade
uden videre at disponere over en Del
af de Penge, som besirstningsgale Men-
nesker mulig giver til þÿ ��F�o�r�f�v�a�r�e�t�"�,sor
dermed at præmiebelønne Kollcktorcrne.
Bidragene vil, naar Publikum bliver
bekendt med denne nye Trafit, sorhaa-
benlig blive derefter.

Sundhedstilstanden i .Køben«
stavn. Som sædvanlig om Somme-
ren herfler der i denne Tid her i Byen
en Tel Sygelighed. Tet er navnlig
Kolerine og Halskaiarrh, der er de frem-
herskende SygdomSformer, men Tiflæk-
dene har dog gennemgaaende en mildere
Karakker, og Dødeligheden er ikke meget
større end sædvanlig.

Ardcjderrifiko. En ældre Murer-
svend, som arbejdede paa SchimmelmannS
Palais i Bredgade, styrtede t Gaar For-

socialdemokrakifl Forening er nu under s middags ned fra et Stillads, hvorved
Oprettelse i Hjørring. Paa et Rsi'de,
som i Torsdags AfteS afholdte? sor at
kage under Overvejelse, om der ikke fra
Arbejderne der i Bycn burde ydeS Bi-
drag kil de kolenhavnfle Maflinarbej-
dere, blev det nemlig ikke alene vedtaget
at sætte Lister i Gang til deiie For-
maals Opnaaelsi, men da Forsamlingen
følte sig generet i sine Udtalelser as
Politie.S Nærværelse, blev der foreslaact
at oprette cn socialistisk Forening, i
hvilken man fremtidig kunde mødes og
udtale sig uden besværlige Vidner. En
stor Tci as de Tilstedeværende tegnede
sig straks som Medlemmer.

Cm Murer Fasfels Begra-
velse bringer en Meddeler til den
berlinflc þÿ ��V�o�i�k�s�z�e�j�t�u�n�g�"følgende Enkelt-
heder: SkrakS efter FassiiS Død ind-
fandt nogle af hans nærmeste Venner
sig i Hospitalet og erklærede, at ville
sørge for en passinde Begravelse. FaS-
sil var desuden Vsidlem af cn Begra-
vclsiskaSsi, bvoraf der vilde blive ud-
redet 80 Mail For dette Beløb blev
der købt en anstændig Kiste, der blev
købt ct Gravsted paa den srireligiøse
Menigheds Kirkegaard wd Poppelalleen,
og der bestiltes en Ligvogn af 2den
Klasse. Efter Bestemmelsen fluide Bc-
gravclsen fle l Mandags, men paa Au-
toriteternes Foranledning blev Liget
fort til Obduktionsbusit, for, af Hensyn
til den indledede Undersøgelse, at saa
Fasscls Tødsaarsag nøjagtig konstateret.
Ta nu Politiets bekendte Forbud blev
opflaaet 'Mandag Eftermiddag og Tirs-
dag 'Morgen, begav nogle af Fassils
Venner sig om Tirsdagen til Politi-

han brættede sti ene Ben. Han bragtes
kil Frederiks Hospital, hvor han fore-
løbig blev forbunden, og derfra til Kom-
munchospitalek.
þÿ �Ved Ophejsning af Tømmer til

en under Opførelse værende Bngning
paa Hjørnet as Gormsgade og Dagmars-
gade fleke t Gaar et beklageligt Ulykkes-
tilfælde, idet en Arbejder, som var bc-
skæstiget med at modtage Tømret, red
at det hertil benyttede Tov sprang, styr-
tebe fra 4. Sal ned paa Gaden, Han
blev i en lidende Tilstand af sine Kamme-
rater kørt tik Kommunehospitalet.

Desertioner ved 15. Bataillon.
15. Balaillons Mandflab lader ikke til
at befinde sig ftmderlig vel i Kastellet.
I det mindste forefalder der hnppige
Teseriioner fra Bataillonen. Nogle
mener, ai det er Varmen, der i denne
Tid afskrækker Soldaterne og lokker cn
Tel as dem til Udflugter paa egen
Haand. I Neglen vender de dog til-
bage inden 3 Tage og faar saa deres
Straf: nogle Tages mørk Arrest, bvil-
ket i denne Tid nok betragtes
fom en Ekstra-Rekreation, da Arrcstioka-
lerne skal være rart kølige. Højere Straf
venter først Flngtningcrne, naar de blive
mer« end 3 Tage borte, og det véd de
godk. Det fortælles, at þÿ ��F�e�m�t�e�n�d�e�s�"
Mandflab har fundet paa et nyt Kneb
for at faa Lov til at være i Fred me-
dens de m,der deres Frihed; de ombyt«
ter nemlig Femtallet t Huen med ct
Syvtal og gaar faa omkring fom hø-
rende til 17. Bakaillon t Sølvgade.

a

a

Torsdag den 30. Juli.Nr. 175.

Anggaende
iiitlit i)i Uaffiiilirlitjdtriits Strejfe.

den as Mestrene

Maskinarbejdere. Lederne har allerede
en Gang været nødsagede til at ud-
stede Anvisninger, idet det hed sig, at
Pengene desværre endnu ikke var
komne paa Kontoret."
At dette er Usandhed fra Ende kil

anden vil bedst sremgaa deraf, at
Smedene har besluttet at

forhøje den ugentlige U n -
d e r s t 0 1 1 e l s e.

Højre er for øvrigt et ynkeligt
Parti til at føre Krig. Ten ene Tag !
fortæller deiS Blade, at þÿ ��S�o�c�i�a�l�-�T�e�m�o�-
kraien", der eje? af Arbejderne, giver et
voldsomt stort Overskud, den næste Tag |
skriver de, at Arbejderpartiet ingen !
Penge har. Enhver eneste Zkke-Estruv-
per kan indse, at der er noget selvmod-
sigende Sludder i dette, men Højre kører
væk i samme Dur.

Penstrevaølget foreningen i Ny
kvbing p. F. afholdt i Mandag? Aftes
et Mode, hvortil Bestyrelsen sor þÿ ��S�o�-
cialdemokralisk Arbejderforening" var
indbudt. Dagsordenen var L,oek-out'm
i Smede og Maskinarbejderfaget. Tet
blev enstemmig vedtaget at støtte de
udelukkede Smede og Maskinarbejdere
saa kraftigt som muligt, for at de kan
gaa sejrrig ud af Kampen. Ta det ikke
alene var et fagligt SpørgSmaal de!
drejede sig 0111, men mere et politisk Kneb
fra Fabrikanterne? Side for at ødelægge
Arbejdernes Organisation, blev det ved-

taget at mode Fabrikanternes Optræden
med Protest.

Bestyrelsen for Benstrevælgerforenin-
gen har endvidere i þÿ ��L�o�l�l�a�n�d�-�F�a�l�s�t�e�r�?
Folketidende" indrykket følgende Opraab:

Til frisindede Medborgere!
Blanbt alle de store politistc Spprgsmaal,

bcr siben ben provisoriske Finan-lovs Ubfte-
brise har staaet paa DagSorbcncn, er ber
næppe noget saa betnbningsfulbt, eller noget
ber i hojerc Grab har formanet al famle bel
fcelles Demokrati til en enig Optræden imod
det frihedsfjendfke, grundlopsbrydende Parti,
end den af 24 Fabrikanter i Jernindustrien
ipcerkfatte Lock-out.

At denne aldeles ikke er foretaget af Hen-
snn til Lonning-ifpprgsmaalet, freingaar tydeligt
not deraf, at de fammc Fordringer, der af
Arbejder >e gjordes gældende hos Eilkhoff, for
et Aarstid siden fremsatte? og blev imedekom-

, met paa et Par ænbre Vcrrtsteber. Nej,
Tpprgsmaalet cr aldeles polittfl, bet brejer sig
om, hvor vibt Arbejdernes hidtil destaaenbeI Organisation, der bl. a. har gjort det muligt

! for Oppositionen ved be sidste Aalg at sejre i.
! Hovedstaden, fiol knuses af Neaktionspartict
! Den Fordring cr jo nemlig opstillet, at Arbej-

derne for atter at iaæ Arbejde stal udtræde af
Fagforeningen, cti Fordring, fom bet tillige

I cr ctt £aau at slynge en fri Mand i . nslgtct,
idet det er ensbetydende med at derop« ham
en af de vælenligste af hans ved Grundloven' hjemlede Friheder. Dette vil Zicaktio- en bruge

! fom et Middel i den politiske stamp lil at til-
i t-ingc sig Herredømmet, stunde Arbejdernes
, Organisation blive sprængt, da vilde straks det

være mindet for Pantet, at de atter kunde
erobre flere af de københavnske stredse tilbage,

! og enhver, der har følt Glæden over og Bc-
! tydningen af disses Overgang tll Oppositionen,
ril sorstaa, hvilken Indskydelse dette vilde faa
paa hele stampen.

Medborgere !
! 3 den stamp, der nu føres, hvor alle vi,

der staar i Opposition mod Grundlovsbrudct,
i hvad enten det er fom liberale, Venstremænd
' eller som socialdemokrater, der gælder d«l, at

ingen enkelt Mand eller e fest Stand bliver
1 Offer, uden at der af os andre bliver vist, æt

vi er solidariste, og naar der fom i dette Zil-
fælde stilles Fordringer, der faktist vilde gpre
en hel Stand til afhængige Trælle, faa maa
hele Oppositionen staa skulder mod Skulder' for at hindre at dette stal fte.

I Derfor anraaber vi enhver krifindet M.-b
borger om at tomm« Smede- og Mastinarbej-
dcrne til Hjælp med Bidrag, store eller stnaa,
én Gang kor alle eller ugcnlige.

Bidræg kan indbetales hos enhver af under-
tegnede.

Idet vi tillige anbefaler Landboerne snarest
l at iværlsætte Indsamlinger gennem dercs

s Sogneforening«, stal vi tillade os at henlede
Opmærksomheden paa den Opfordring, der er

> rettet fra Arbejdernes Side om ogfaæ at støtte
dem ved, for en Tid at tæge nogle af deres
Børn ud pææ Landet og ved at give nogle af
de ledige Arbejdere Beskæftigelse i den lravle
Høstlid, naar det kan gøres uden derved at

stade Landarbejderne. Anmeldelser herom, der
for Børnenes vedkommende helst maa indgives

I straks, inden Ferietiden udløber, modtages lige-
! ledes af enhver af undertegnede.

Bestyrelsen for Venstrcvælgcrforentngcn i
Nykøbing, den 28. Juli i885.

I. N. Garde, Ehr. Jørgensen,
Skrædermester. Tømrer.
A. Næsmusfen, O. Andersen,

Købmænd. Kommissionær.
I. P. Petersen,

Gæstgiver.

timpaticn for de udelukkede
Smede og Maskinarbejdere. Ei-
gar- og Tobakshandler Thorvald Larsen,

| Slotsgade 34, har velvillig tilbudt
! strejkende Smede og Maskinarbejdere To-

bakker og Cigarer til betydelig nedsatte
Priser.

Paa þÿ ��R�i�n�g�s�t�e�dFolketidende"? Kon-. tor er der til Smede og Maflinarbej-
! derne i frivillige Bidrag indkommet 380

Kroner.
þÿ �Paa þÿ ��S�k�a�n�d�e�r�b�o�r�gAmtS Avis "s

Kontor er der indkommet 58 Kr.

Indsamlingskomikcen i Aarhus brin-
ger i de ambustanfle Oppositionsblade
en Tak tit Deltagerne i Mødet i Ris
Skov i Søndags for de store Bidrag,
der ved denne Lejlighed indkom kil de

! udelukkede Arbejdere.

Uskyldig doint
for

z
Cficnliflt Mode for Smede

og Maskinarbejdere. I Følge om-

staaende Avertissement indbydes saml-
l\ -mede og Maskinarbejdere til et

Møde, som afboldes i Aften i RsmerS-
iicidc 22, den store Lal. Flere Talere

> 4 »V i

Forovrigt kunde vi ønske at gøre
þÿ ��T�a�g�b�l�a�d�e�t�"et Par SpørgSmaal: HviS
Hurop havde været med, ester hvil-
k e n Lov vilde man da have straffet
hain, fordi der af Deltagere i Udflugten

.aget er indbudte for at deltage | var bleven raabt: Ned med Estrup?udenfor i', Diskussionen om

ivcerksiite siock-out.

þÿ ��D�a�g�b�l�a�d�e�t�"vil have Hurop
arresteret. Tet synes, som om þÿ ��T�a�g�-
bladet" er blevet Maflinsabrikanterncs
Organ. og d'Hrr. GooS og Grove
Icemrer drabc'igt for at gøre sig vcer-

dtzc til Men. Te strammer Fabrikan-
kerne cv og maner dem til at holde ud.

cg de brgger deres kløgtige Hoveder i
Mod for at kunne undfange snilde Pia-
ner til Arbejdernes Odclæzgelsi.

I Gaar har de atter faact en Idé.
Hurop, d e U d e l u k k e d e s Leder,
skal arrestere?.

Tet er Begivenheden under Skov-
turen i Mandags, der skal benyttes paa
den Mande. Som meddelt lod der et
livligt: þÿ ��N�e�dmed Estrup!", da .Kongen
lorte forbi Toget. þÿ ��T�a�g�b�l�a�d�e�t�"skriver
herom:

rnfger

Smedenes Lock-out disku-
teret i þÿ ��F�r�e�m�s�t�r�i�d�t�s�k�l�u�b�b�e�n. I
þÿ ��F�r�c�m�f�l�r�i�d�l�s�k�l�u�b�b�e�n�"�SMøde i AfteS
boldt Formanden for Smede- og Ma-
skinarbejdernes Forbund, Hurup, et
Foredrag om den as Fabrikanterne ivcrrk-
satte Lock-out Han fremhævede, at
den Bevægelse, der nu sandt Sted, ncer-
mere var et af Mestrene foretaget Skridt.
Smedenes Fag havde bestandig hørt til
de daarligst lønnede, og den Mini-

.,?et er indlysende, at her fore- I |numf fx "u fredes. '""gt

imod Hs. Maj. Kongen, og at den er
fat i Vcerk med al den Brutalitet j
(Uha!), hvorover en ophidset Arbejder- >
hob (Tet er Højres O mtale af Arbcj- :
terne) raader. Tet har hidtil vceret !
vort Lands Stolthed (Stolthed!), at !
dets Konge uden Spor as Beskyttelse
(Nellemanns mange Majcstoeissorncrr-
mclsissager) kunde sendes hvor som
brist i sit Rige, sikker paa allevegne
at mode Sympati eller i al Fald
styldig SErbødighed. Alle gode Bor-
gere ville ønske, at det ikke maa blive
anderledes, og det vil vel ikke kunne voere
Andet end, at de første Vidnesbyrd om,
at den Giftsced (for Reaktionen), Oppo-

Hvis Arbejdsgiverne
Lcrrlinge paa en nogenlunde fyldest-
gørende Maade, saa vilde de altid kunne
tjene de 27 Tre pr. Time, og naar
Modstanderne desuagtet kastede Stikordet
þÿ ��d�edovne og uduelige Arbejdere" ud i
Striden, saa var det kun, sordi de der-
ved vilde besmykke deres inhumane Fcerd
overfor Forbundet l det Hele. Taleren
gennemgik dernæst klart og udførligt,
hvad der er gaaet forud s or den nu
stedfindende Strid. Vi kan ganfke vist
endnu ikke fremvise saadanne Resul-
tater as Arbejdernes Organisation,
som det har vcrret Tilfaldet i Udlandet,
navnlig i England, men vi er dog alle-

sitionspresfen hver Tag udsaar, har j rcbe "nct faa oibt fremad, at det vilde

ning af stamloS Znsultercn af Kon-
gen personlig (der blev raabt : þÿ ��N�e�d
med Estrup !" At sige sin Mening
om ham er altsaa at insultere Kon-
gen!), naar han viser sig offenlig
blandt os, ville fremkalde cu
Undersøgelse (dér slav det ud!).
Ten offenlige Moral (!) er bleven
lrcrnkct i!) ved de strejkende Arbejdere?
Adfærd, og den kroever Oprejsning (!).
Tet synes efter Referatet i þÿ ��S�o�c�i�a�l�-
Demokraten" , at Formanden for
þÿ ��S�m�e�d�e�-og Maskinarbejdernes For-
bund", Hr. Hurop, har deltaget
i og vel sagtens ledet Turen. E » A f-
høring af ham ligger alt-
s a a n æ r m e s t f o r, og efter hans
Forklaring ville da ogsaa Andre være at
inddrage under Undersøgelsen. Tet
er meget beklageligt (det gør GooS
meget ondt !), om maaste atter nogle
Alnmesmoend skulle blive straffede sor
Forseelser, som de har begaaet under
en ved de politiske Føreres letfærdige
Agitation ophidset Stemning (nu
tager Smedene straks i Skoven i en
ophidset Stemning) ; men Folk maa
lære at bøje ug under Loven (hvilken
Lov?) og selv at drage Grænserne for,hvor den tilladelige Tppvsiiion horer
op og hvor den utilladelige begynder."
Som man ser. er þÿ ��T�a�g�b�l�a�d�e�t�"

Ha stemt; men Ingen behøver at tageAndet alvorligt for det; 'thi det turde
rste ug at være Forstillelse altsammen.

har en lille Oplysning, som vil
l.'nge Blader i sine vante Folder igen.
Oplysningen er den. at Hurop slet

St"

til i " u £r er a'C0 inØcn Grund
aer"'--', i,! e" cff ham lig-
gi

tx er ingen Grund til
Saa - b'lukkedc» Leder paa den
Tid n ! " Cj Sngirf paa ubestemt
fyg derer slet
tl1 at tro

>ngcn G rund
de rnc?

at Maskinarbej-
øb.U . 5<"bund kan blive

'agt ad den Vej!

ikfc
""n 'aa ft bct naturligvis helleror þÿ ��D�a�g�b�l�a�d�e�t�"ved den Hi-

SanL '"krybende Svada om

þÿ ��vstolthed ... þÿ ��c�ddets Konge
þÿ ¬�v�M�r»'" Pr ærbødighed . . .
den t at'/ ' QC ®obc argere . .krænkede Moral... Katten g
' n « Paffet Pfla Loftet
r.| 09 Dhrr. ©009 og Grove ser) om esler et andet Middelrde »rabrikanterne.

Barnemord.
þÿ �0þÿ �

Justitsminister Nellemann har
t disse Tage givet Ordre til at løé=
lade fire Kvinder, der i laug
Tid har hensiddet i Straffen«-
stalteu paa Kristianshavn fom
dsmte for Barnemord.

Tet er Afslutningen paa den berømte,
for Justitsminister, Undersøgelsesdommer,
Domstole og vort hele Retsvæsen lige beteg-
nende Fejøsag, vi her staar overfor.
I April Riaaned d. A. flrev þÿ ��S�o�c�i�a�l�-
Demokraten" gentagne Gange om den,
og Ziegcringen nedsatte en Undersøgelses-
kommission, som nu er koinmen til det

Resultat, at de domtc er uskyldige,
hvorfor de som sagt erbleven
sat paa fri Fod. Indtil Sagen er

endelig flulict, vil de blive underholdt
af det Offentlige, men om Erstatning

'

for den dem overgaaede Tort vil der j
i ovrigt ikke kunne være Tale, idet vor

Lovgivning jo ikke kender noget tik Hu-
manitet overfor uskyldig dømte.

Ter foreligger her to sorflellige Sager.
Om den ene er der endnu ikke kommet
synderligt til OffenlighedenS Kundskab,
den anden, der gav Anledning til Under-

søgelserneS Genoptagelse, gik þÿ �som
det mulig vil erindres þÿ �kortelig ud

paa følgende :

I Anret 1881 fandt man et Barne-
lig i en Affaldsdynge paa Fejø. Ten
Undersøgelse, der blev indledet, førte ikke
til noget Resultat den Gang, men blev
et Par Aar efter genoptaget af den nye
Birkedommer, Hr. Freuchen, sordi
der paa Fejø var udspredt et Rygte
om, at den paa Femø hjemmehørende
Pige Ane Kirstine netop paa den Tid
havde været frugtsommelig. Hun afgav
fuldstændig Tilstaaelse paa et meget tid-
ligt Stadium as Undersøgelsen, og man
fandt ingen Grund til at tvivle paa
Sandheden af denne Tilstaaelse, da

Distriktslægens Erklæring gik ud paa,
i at Pigen havde fodt. Hendes Niv-

der , Christiane Gotfredftn , næg-
tebe i lang Tid at være Tatke-
ren? Medskyldige , men omsider af-
lagde ogsaa hun en Tilstaaelse, der
stemte fuldstændig overens med den
sorste. I Straffeanstalten paa Kristians-
havn hensad paa denne Tid Ane Kristi-
ne? gifte Søster, der ligelede? fremkom
med en Forklaring, som stemte overen?

med Moderen? og Søsterens Tilstaaek-
ser, og som gik ud paa, at disse havde
været til Stede i hendes Hjem umiddel-
bart før Fødselen og derfra havde be
givet sig tit Kirkegaardcn, hvor Fødselen
og Mordet skulde være foregaaek. Ta
Underretsdommen var aflagt, tog Ane
Kirstine imidlertid sin Tilstaaelse til-
bage, men denne Tilbagekaldelse frafaldt
hun atter kort Tid efter, og som Følge
deraf afsagde Højerct den 29. Oktober
18-4 en Tom, der lød paa 3 Aars
Forbedringshus for Ane Kirstine
og Livstraf for hendes Moder;
den sidste Tom þÿ ��f�o�r�m�i�l�d�e�d�e�?�"til Tugt-
husarbejde paa Livstid.

Saa begyndte de to dømte da at
afsone deres Straf, men allerede her i
Foraarct forlangte Pigen at blive for-
hølk, idet hun saavci som Moderen nu
igen paastod, at de var uflyldige. Ravn-
lig forlangte Pigen med stor Styrke al
blive undersøgt af en Læge, idet hun
erklærede, at det da nøk skulde vise sig,
at hun aldrig havde sødt. Denne Læge-

> undersøgelse sandt da Sled ved Fæng-
! selslægen lir. T r y d e samt Overaccou-

chcuren paa Fødselsstiftelsen Or. Stad-
feldt. og den udviste, at Pigen næppe
nogen Sinde havde fodt, og i
alt Fald aldrig ct fuldbaarct
Barn fom det. for hvis Mord hun
og hendes Moder var domtc.

Hermed var det da allerede halvvejs
givet, at de virkelig var uskyldige; thi
vel havde Distriktslægen paa Fejø,
der undersøgte Pigen før Underrets-
dommen faldt, afgivet Attest paa,
at hun havde født et fuldbaaret
Barn, men det var nu klart af den af
en Avtvritet som Professor Stadseld
aføivne Erklæring, at Distriktslægen

! enten ikke har haft Forstand paa sligt,
' eller ogsaa har undersøgt hen t Vejret-
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