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Provinserne. I n _____ I hele Dagen.

Forftlommende Sondag d. 5te Maj Eftermiddag Kl. 4

afholdes paa

NorrefaAed,
cftcr Opfordring fra Arbejdere i alle syng,

et Folkemode,
hvortil alle Kobenhavns og Omegns Arbejdere

indbydes.
Ko benhavn, d. 1ste Maj 1872.

Bestyrelsen for ftcit internationale Arbejderforening:
cSouis No. H'ovl Gcleff. Sy Mrir,

Stormester. Masserer. Sekretær.

Maatet er fuldt!
Snart dages det, Brodre, det lysner i j2st!
Til Arbejdet fremad i Kor!

Logn og Bagtalelser i Bladene, ulovlig Fremfærd af Avtoriteterne, Had og Forfølgelse fra Kapitalisternes Side, det er den þÿ ��J�m�o�d�e�-kommen", der er vist vore smaa og billige Fordringer af de idiotiske Magthavere. Denne Lejlighed burde gribes, sagde de, for ret at vise Ar-
bejderen, hvor afhcrngig han er af Kapitalens Naade og Barmhjertighed , for at lade ham fole, hvor let det er for den lille herskende Klike
paa aldeles storborg er -lovlig Maade at sulte ham ihjel, hvis han ikke bojer Nakken under Aaget, hvis han ikke kryber til Korset ogbeder om den Naade, at maatte slide som sædvanligt for at soroge Indholdet af Storborgernes velspækkede Pengepunge.

Og hvor ypperligt forstaar vore Modstandere ikke at enes, naar det gælder en saadan Sag ! Ministre, Magistrat, Politidirektor,
Grundejere og Pengeposemænd, þÿ �alle har de faaet travlt med at sammensværge dem mod Folket; alle foler de, at nu gælder det at kvæle
Frihedsspiren, ligegyldigt om det skal ske þÿ ��m�e�deller uden Loven". Derfor loser Ministeriet Murmesteren, der har det kgl. Teater, fra hansForpligtelser; derfor opkalder Crone hver Tag Mursvende, omendstont de ikke har forset fig ; derfor udsætter Magistraten Murerlærlingenes Prover,
og har endog den Frækhed at ville rove Laugenes Penge og gore Kobenhavns Haandværkere og Arbejdere umyndige; derfor overfalder
Ligningskommissionen Mursvendene »led Breve ; derfor inddriver Grundejerne ubarmhjertigt Huslejen hos de Strikende ; derfor skælder Fri-



flolelcrrerne deres ustnldige Bern ud ; derfor ncrgter Understottelsessoreningerne at hjcrlpe de Rodlidende blandt dem ; derfor salder endelig hele
Pressen over dem med Logn og Skcrldsord, med Haan og Trusler.

Kobenhavns Arbejdere !
Vor ivrigste og mest hadefulde Modstauder, Redaklor C. Ploug, erklcrrer i þÿ ��F�c�r�d�r�e�l�a�n�d�e�t�"�,at þÿ ��T�a�m�f�u�n�d�e�t�sTarv fordrer paa det

bestemteste, at dette Forsog lMurerskruen) salder saalcdes ud, at Arbejderne kvmmer til bedre Erkendelse as deres egen Interesse", det vil med

andre Ord sige, at han opfordrer Murmestrene til at sulte deres Svende ud, for at ikke de andre Haandvcrrkere og Arbejdere ogsaa skal saa
Mod til at forspge at forbedre deres Kaar!

Skal vi da som Lam lade os fore til Kapitalens Slagterboenk ? Skal vi taale, at vore Fjender maasie for flere Aar stanser vor

.omgang? Nej, det kan kobenkavns Arbejdere ikke vcrre bekendt! Lad os derfor samle os ; Regeringerne plejer jo hvert
Ojeblik at holde Revn over de af deres Uudersaatter. som de ved forste givne Lejlighed vil ofre paa Krigsgalskabens Alter for at tilfredsstille
deres SErgerrighed. Lad os da engang holde Mandtal over alle frir Arbejdere, over Alle, som vil hjcrlpe os i Kampen mod Kapitalen ;
vi vil da saa at kende vor egen Magt og vore Fjenders Svaghed ; samlede i tusindvis vil vi stille vore Fordringer og love hverandre at staa
Last og Brast indtil Sejren er vor!

Men Jer, I Guldets Tyrkere! I, de Fattiges Udsugere! Eder vil vi endnu en Gang tilraabe : þÿ ��Ihar i Aartusinder istcrnket os
en bitter Livsdrik; vogt Jer nu, Maalet er fuldt! Lad der ikke komme en eneste Traabe til, eller þÿ �det finder over!

þÿ ��(�A�n�s�e�l�i�g�tNederlag". Eigarmager-
nes Mode i Forgaars Ailes, som vi i Kort-
hed fortalte i vort Gaarsnumcr, havde i visse
Henseender saa stor Interesse, at vi finder
Grund til at omtale det noget ncrrmere. Tct
aabnedes med, at Hr. Wnrv blev udncrvnt
til Forhandlingsleder. Efter at dette Balg
var foregaaet , trcrngte en Storrelse sig op
paa Talerstolen og navngav sig som Borg-
mester Larsen. Wurv henstillede da til
de Tilstedeværende (omtrent om det ikke
var en fri Forsamling, der holdt Mode, og
om den behovede at vcrre belemret med en
Borgmester og omringet as Politi. (Mange
Stemmer: Til Helvede med Borgmesteren og
Politiet!) Borgmester Larsen troede dog, al

Forsamlingen vilde hore paa ham (Stemmer:
Rej! Bcrk med ham!) og naar den havde
hort ham, tvivlede han ikke om, at den vilde
slutte sig til ham. Han vilde ikkun oplcrse en
Paragraf as en gammel Lov. þÿ�( ��B�ibryder
os ikke Roget om gamle Love! Bi vil iel'
raade for vore Penge! Forsvind!")
Borgmesteren alligevel vilde beat" ,i; :

raabtes der: þÿ ��S�o�c�i�a�l�i�s�t�e�r�-
Forsamlingen istemte £ >ngen med Kr.i'i, og
Hr. Larsen <»f«a det da tor rettest at fer
hMiidj ad den Bei. han var kommen. þÿ ��S�t�c�r�r�k�t
troengt i ! - . S'der og under Politiets Be-
sivttel e lykkedct .'tt ham at slippe bort,
medens de brave Elgarmagerc fortsatte San-
gen. Borgmester Larsen vover sig saa vist
ikke igen ind i Arbejderforsamlinger, ti det
Nederlag, han led hos Cigarmagerne, var
vistnok þÿ ��d�e�tgyseligste, der nogensinde er be-
redt ham". Cigarmagerne viste, at det er
gaaet op for dem, at vore Modstandere maa
behandles paa samme Maade, som de plejer
at bebcmdle os , naar de har Magten. Det
vil tilvisse ikke vare lcrnge, forend de natio-
nal-liberale Storborgere her i Buen bitterlig
vil sortryde , at de har opmuntret deres
Aandsfcrller i Provinserne til at jsiaa os as
Marken med Spektaklet og Skcrldsord. De
flulde i Tide have busiet paa, at vi er de
Mange, og at de er de Faa. þÿ �Bi skal »
Morgen ncrrmere belyse Retsforholdet mellem
Magistraten og Eigarmagersoreningen.

Murerne afholder Generalforsamling
Lordagen den 4de Maj Kl. Formid-
dag. Da Generalforsamlingens Beslutninger
navnlig i denne Tid jo maa vcrre as scrrdeles
stor Interesse for alle Medlemmer, antager
vi, at det er ncrsten overflodigt at opfordre til
livlig .Deltagelse deri.

<?ndel Murmestre, efter Angivelse
nogle og tredive, har givet efter. Bi maa
dog henlede Opmcrrksomheden paa, at det i
mange as disse Tilscrlde synes som om der
var nogen Underfundighed med i Spillet, og
vi lcrgger derfor alle Mursvende paa Hjertet
ikke at tage Arbejde paa Bygninger, som er
gaaet over fra gamle Mestre til nye.

Skomagerne holdt i Mandags Aftes
Generalforsamling. Formanden aabnede Mo-
det med at oplcrsc et Brev fra Murerne og
et fra Skomagerne i Horsens. Der forelagdes
et Forslag om at udtage Penge as Sygekassen
for at hjcrlpe de sinkende Murere, samt Sko-
magerne i Horsens. Herimod optraadte Sko
mager Gede og gjorde under Forsamlingens
Latter gcrldende, at Murerne var meget bedre
stillede end Skomagerne, hvorfor ban ikke vilde
give en Skilling. Skomager Madsen, Reprcr
sentant for Sygekassen, mente at der ikke be-

hovedes at indvarsles Generalforsamling, da

Skomagerne at deres egen Lomme kunde stolte
de Strikende. En Afstemning om hvorvidt
Sygekassen burde ude Tilskud blev foretaget
trods Dirigentens Protest, men faldt uheldigt
ud. lakket vcrre Bestyrerens, Hr. Fagerstroms
Bestrcrbelfer ; hans Mening var, at Skoma-
gerne var uheldigst stillet af alle Fag, at der
ikke kunde gores Roget for at forbedre deres
StiUi»a,vg at de derfor heller ilke burde gore
Roget for andre. Derefter foretog Madsen
en privat Indsamling til Fordel for Murerne
hvorved der indkom 2 Rd. 4 Mk. 12 Still.,
og Gede for Skomagerne i Horsens, hvorved
der indkom .4 Rd.

Bings fabrik. Ejelden har man
den Glcrde at kunne meddele, at en Arbejds-
giver viser sig human mod sine Arbejdere, og
retter man sig saa engang ester de »,dre
des Skl »alener, <aa faa: man fnuvt at vide,
hvilke Supper te er istand til at koge paa en
Pelsepin Saaledes fortalte vi forladen Dag,
at V-. tanterne Bing og Grondal havde
.modekcia u'l deres Arbejoere, saavel med en
almindelig Lonuingsforhojelse som ogsaa ved
Gaver til Sygekassen et c. þÿ �Det er desvcrrre
kun Sandhed med Modifikation. Omtrent
halvhundrede as de daarligst stillede Arbejdere,
uied en Arbejdstid af fra Kl. (» Morgen til
7 Aften, med Son- og Helligdagsarbejde hele
Aaret igennem og kun 2, skriver to. Fridage,
(lstc Pintsedag og lste Juledag) har n» i
lang Tid anmodet om en lille Forhojelse i deres
usle Lon þÿ �den er hojst 5 Mk. om Dagenþÿ �;
men der er stedse blevet svaret dem, at þÿ ��F�a�-
briten ikke kunde taale en saadan Merudgift."
Heller ikke deres Sygekasse har faaet Roget,
og de fimes derfor at vcrre blevet behandlede
noget stedmoderligt ved den sidste Lounings-
forandring, omendskont deres Arbejde er det
aUcrbesvcrrligste, idet s. Eks. en Del as dem
maa opholde sig i en Temperatur af indtil
70 Grader. Bi maa dog bemcrrke, at det ikke
engang er dem alle, som kau tjene 5, Mk.;
Glasererpigerne har saaledes kun henimod l!
Rd. om Ugen.

Er det nu derfor end et Fremskridt, at
en Del as Arbejderne har opnaaet en virkelig
Forbedring, saa er vi paa den anden Side
nodl til at erklcrre, at en saadan Jmpdekom-
men ikke kan saa nogen stor Betydning eller
fortjene scrrligt at sremhcrves sor ogsaa de
steltest stillede Arbejdere har faaet deres be-
fledne men berettigede Fordringer opfyldte.

Jerufiober P. F. Lunde , som vil
vcrre alle a-tdre Arbejdere velbekendt fra 1K4K,
da han saa kraftigt talte deres Sag, har ud-
givet en lille Bog om Arbejderforholdene,
hvori han med Barme og Iver tager Ordet
for en bedre Alderdoinsforsorgelse sor den ud-
tjente Arbejder. Bi stal en as de forste Dage
ncrrniere komme tilbage til denne interessante
Pjece. þÿ �Forfatteren har indbudt de koben-
havnske Redaktprer til i Eftermiddag Kl. 5 at
debattere Sagen og sremscrtte deres Judoen-
dinger imod den.. folkets Avis" har igaar et Referat
om Mestrenes Mode , om hvis Rigtighed vi
tvivler, eftersom der i samme Stntke staar en
skammelig Logn, nemlig at Murerne for-
ga'veS i Lordags havde henvendt sig om
Hjcrlp til Internationale. Det er beldigt for
þÿ ��F�o�l�k�e�t�sAvis" at den i Lighed med þÿ ��F�c�r�d�r�e�-
landet", þÿ ��D�a�g�s�t�e�l�e�g�r�a�f�e�n�"og andre pane Blade,
har opgivet at rette sine þÿ ��F�e�j�l�t�a�g�e�'�aellers

vilde jo hvertandet Rumer kun komme til at
indeholde Rettelser.

þÿ ��D�a�g�e�n�sNn lieder" fortalte i Tirs-
dags, at det Interessentskab, som onskede un-
der El at askpbe Kommunalbestyrelsen Fcrst-
ningsterrcrnet , bestod as Berliner-Borsjobbere
med Kammerraad Jonas som Agent. Igaar
oplyste imidlertid Interessentskabets Forret-
ningsforer, Overretsprokurator Mundt, at det
hverken bestod af Berlinere, af Borsjobbere
eller havde Kammerraad Jonas til Agent. þÿ �
Alt dette indeholder nu ikke det mindste Over-
raskende, ti at se en Paastand i þÿ ��D�a�g�e�n�sNy-
heder" er Rok sor ethvert fornuftigt Menneske
til straks al forudscrlte det stik Modsatte, men
hvorledes Prokurator Mundt har baaret sig
ad for at faa Redaktionen til at optage en
saada.. Oplysning, det er i Sandhed ubegri-
beligt, da det er aldeles udenfor Scrdvanen
hos vore national-liberale Blade.

, Dagvteleqrafen grcrder þÿ ��s�a�l�t�eTaa-
rer" i Anledning as at dens Importpr Anton
Eaen e, dpd. Der er vistnok Mange, som
deler Bladets Sorg, ister de som maatte le-
vere Metallet til den bekendte store Ottava-
Plade.

attigvcrsnct. Fra lste Maj trcrder
den forandrede Ordning af Fattigvcrsnet i
Krast. Destovarre vit den vcrsentligste For-
andring vise sig deri, at der nu er rigt-
lonnede Fattigforstandere, istcdctsor, at det tid-
tigere var ulonncde Poster, Hvis Byrder blev
lcrsset over paa skatteydende Borgere. Raar
nu endda kun denne Forandring maatte lede
til, at den Fattige ikke Icrngere blev behand-
let med den Tolperagtighcd som tidligere, og
som da undskyldtes med, at da det var ulonnede
Poster, vilde Vedkommende helst bcrre sig saa-
ledes ad, at de snarest muligt kunde blive be-
friede sor dem, men det vil destovcrrre vistnok
vcrre et forscrngeligt Haab , ti skal man tro
det gamle Ordsprog, at þÿ ��s�o�mHerren er, saa
folger ham hanS Svende" , og domme efter
den Behandling , Fattigvcrsenel forovrigt til-
deler de Fattige, saa maa man snarere vente,
at den storst mulige Tolperagtighcd vil vccre
den bedste Anbefaling i dens Ojne til at lade
Forstanderne blive i deres Poster. þÿ �Der er
fremdeles ansat to Lcrger i hvert Distrikt, men
der er ikke talt om, hvorvidt disse fremdeles
kan gore Fordring paa, at Modrene stal mode
med dodssyge Born i Konsultationslokalet,
uden Hensyn til Bind og Bejr , eller om de
fremdeles kan lade en anmeldt Patient ben-
ligge i 24 Timer for han beceres med et Be-
so g, selv om det er et Sygdomsansald , som
der er ojensynlig Fare ved at lade upaaagtet
i saa lang en Tid.

Peder Madsens (Hang Med hvil-
ken utrolig Energi at Kommunalbestyrelsen
virker i den sor hele Byens Sundhedstilstand
saa vigtige Sag vm at slojse denne Gyde, det
fremgaar bedst deraf, at den endelig er naaet
hen tit at opfordre Kaptejn Riise til at be-
rigtige Kautionen som stal stilles for Gennem-
forelsen as hans Plan til en Ombygning.
Sker det ikke, vil den betragte Planen som
opgiven og þÿ �altsaa staa paa samme Stand-
punkt som i de sidste tyve Aar !

daarligt Ministerium. Bor
Konseilsprcrsidcnt er, som bekendt þÿ ��i�k�t�erigtig
rast". Krigs- og Marineministeren ligner Ma-
rinen, han er daarlig; Indenrigsministeren
har gjort et Fald, saa at han sor Ojeblikket
lun staar paa et Ben, og Justitsministeren


