
Fraukrig. 
Hvot bliver ,,3fax« af. 

Trcufnssigcsatværc dgd. 

Mord, Sclvmord cllcr Sygdom. 

Den LI. Juni spredtes med rivende 

Hast dette ftygtelige Rygtez Dr eyfu s 

er d od- 

Aftenbladene udkom i Ekstraudgaver, 
hvoti fortlarcdes Grunden til Dutzqu 
Tod og Dodsmaade. 

Bladene erklækede da, at Treyfus 
var dad om Bord paa »Sfax« under 

Reisen. 
»S o ir« paastod, at det havde Med- 

delelsen paa sprste Haand. En højt- 
staaende Embedsmand haode betroet en 

Ven, at Regeringen for allerede tre 

Dage siden havde modtaget dette Abs- 
budsiab, der vil slaa det uretfcerdige 
Fædreland med Forfærdelse. Ojeblikkn 
Iig fik da »Sfax« Ordke til at opholde sig 
i rum So mindft fem Dage til, for at 

Regeringen imidlertid kunde træffe Sit- 
kerhedsforanftaltninger. 

En anden Meddelelse gaar ud paa, 
at Regeringen den Gang for 40 Timer 
siden havde modtaget Budfkab om, at 

Treyfus havde begaaet Seku- 
m o rd. 

Man forstaar njcblikkelig, at denne 
sidste Historie udspredes af General- 
siabsbladene. 

Saa kunde det, hvis der i det hele er 

Sandhed i Rygtet, snarere tænkes, at 

en eller anden af Generalsiaben, hvori 
faktisk sindes flere ligefkenime Sknrke, 
der ikke vil sorsmaa noget Middel, 
havde underkøbt en eller anden as 
,,Ssar«s Beseetning til at myrde 
Titeny s. En Morder, hvem man 

kunde indbilde, at han ved sligt Mord 
kunde gavne Fædrelandet, vilde let 
kunde findes blandt de mange Anti- 
semitere, der ete i de katolske Pateres 
Voll-. 

Men — ses der paa Grundene 
til et saadani Rygtes Op- 
kotnst, er der dog heldigvis endnu 
Plads sfok Hand otn, alsdet hele er 

de angsilige og sprendte Gemytters Fan- 
tasi, der hat sknbt hele Historien. Thi 
for det søtste er det suldstændig 
ubegribeligt, at ,,S f a r« e n d n u ikk e 

er kommen. For det andet var 

Drey f us syg og hat hele det sidsie 
Aar vieret syg under Jndflpdelse af 
Djævleøens drcebende Klima samt af 
sicekke Cigarer og Cognak. 

Endelig hedder det, at Ehefen for 
»den offentlige Sikkerhed«, Mk. 
V i gu i e, pludselig er bleven kaldt 

hjem til Paris fta R e n n e s. 

Lceg bis-se tte Momenter sammen, 
saa vil man her kunne finde Gku nden 
til Rygtets Opkomst. 

Men om alle diåse tre Momenter, 
maa det tillige siges, at de behøve 
aldeles ikke at tale sor, at Dreyfus er 

dad. Thi ,,Ssax« kan vcere bleven sor- 
sinket ganske ordincert, eller — hvad vi 
ere tilbøjelig til at tro — ,,Sf ar« 
skal maaske aldeles ikke an- 

l»øbe Rennes, men derimod en 

anden Havn i al ’Hemmelig- 
hed. 

Skulde dette sidste vcere Tilfceldet —- 

det var sikkert klagt as Regeringen, onn» 
den stussede alle de mange inden- og 
udenlanste Gcester i Brest, —- da er alt 

fortlaret. Man fotstaar san ogsaa", at 

Preniiekminister W a l d e ck R o u s - 

se a u, adspurgt oin Rygtets Sandhed, 
fokegao fuldsteendig Uvidenhed angaaende 
Rygtet, men næglede at meddele Grun- 
den til, at Mr. Viguie er kaldt til 

Paris. 
Der kan altsaa endnu viere Haab om, 

at Krigstetten i Rennes skal 
«qfsige Frifindelseå- og Ovprejs- 

n i n g s d o m over det franske Folks 
Nutidsmariyr for Sandhed og Reife-er- 
dig — der i Rennes, hvothen nu; 
Officetet og Journalister fta den heles 
civiliserede Beiden ile sammen med de 

franske Dreyfusvenner og — Fjender, 
hvorhen hans egen Hufttu — stille og 
bleg —- ankom just den Aften, da 

Rygtet om hans Død blev udspredt. 
Ktigsreiten besiaar af folgende Med- 

lemmer: P r æsid e nt er Oberst 
Jouaust og Bisiddere folgende 
seks, alle Artilleriossicererx Majoretne 
Brongniast; de Breonz Pto- 
siletz Metle —- og Kaptajnerne 
Parsait og Bleauvais. 

Vcnczucla-Sagcn. 

Det er ikke saa underligt, at man kan 
danne sig nojere Skue over denne Sog; 
thi endnu er der ingen andre end Re- 
pmsentanten for Storbrittanien,G e n e- 

ralfiskal Sir Richard Web- 
ster, der hat haft Orden Han hat 
talt ustandseligt ved alle de endnu af 
Volvgiftsdomstolen afholdte 
Moder. Muligvis vil hem gore Dom- 
merne kede af det hele, saa de hellere 
give ham Ret paa Forhaand. 

Saa er det motsomme, at da Prak- 
sident L o u b et og th. Prwsident H a r- 

riso n forleden mpdles til Præsenta- 
tion, opdagede, at de lignede hinanden 
til Punkt og Prikke. 

Madame Drcyfus nd- 
! taler fig. 
Hun cr vis paa Manch- Frikcudelsc 

Modtagclsen i Rettncs. 

Da Madame Dreyfus, fulgt af 
M. Hovet, rejfte til Rennes, for 
der at overvære Krigsrettens Gang. sit 
en anierikansk Korrespondent 
Lov at reife med i famme Kupe fra Ver- i 
sailles til Chartres. l 

Ocn dette Jernbaneinterview fortaellerl 
Korrespondenten bl. a.: 

Madame Dreyfus set ud til at være 

30 Aar gainmeL Hun er ncermest en 

sinnt Brunnette, bleg, setgmodig, men 

bestemk. Jntet Sat, ingen Taarer 
koinmer der. Hun var klædt elegant, 
men cnkelt iSargedragt, saaledes foin 
hun nu hat« baatet den siden Mandens 

Domfældelse. 
»Hm De nogen Mening on1, htm- 

ledes den ny Krigsrets Medleminer ser 
paa Sagen?« spurgte Korrespondenten. 

»Nei« — fvarede hun — ,,jeg bryder 
mig heller ikke oni at vide det. Der ei 
oiklet saa mange Principsporgsmaal ind 
i Sagen, at en enkelt Mands Skæbne er 

noget ganste underordnet· Min Trost 
et det, at denne Forhatidling bliver of- 
fentliggjott. Man vilde ikke vove at 

begaa en Uretfeerdighed. Jeg overgiver 
hans Skcebne ikke til Krigsretten, men 

til Fædrelandet.« 
,,Var deres Mand Offer for en Sam- 

menfværgclfe?« 
»Nej« — soarede hun— »hvorfor 

tænke paa Sammenfværgelfe2 Fejlen 
er fra først af begaaet i god Tro. Saa 
optin Ønstet om at stjnle disse Fest- 
tagelser for Offenligheden paa Grund 
af de Angreb paa Heeren, som sikkert 
vilde fremkomme paa Foranledning 
heraf.« 

»Ja« —svarede hun paa et andet 

Spørgsniaal, — det var uheldigt, at 

det anti-militaristiske Parti hat brugt 
Tilfceldet med min Mand som et Vaaben 

og kampet for os. Derfor er Retfcer- 
dighedenå Gang bleven forhalet, thi 
Militærpartiet var« nødt til at forsvare 
sig selv per fas et nefas. « 

,,De nærer vel Bitterhed imod deres 
Mands Fjender?« — 

»Jeg neerer ikke Had til ringen-« —- 

sagde hun — men tilføjede —- ,,undta- 
gen itnod Esterhazy og Lebon, den for- 
henvakende Koloniminister, hvis Frem- 
gangsmaade ovekfor inin Mand var 

unødvendig grusocn. Jeg kan aldrig 
tilgive Ledon, at han sendte ham til 
denne chevle-5,D.« 

»Men De er lyktelig i Dag?« 
,,Lykkelig? — Ja, jeg kan neeppe for- 

staa, at det er Sandhed med, at den 

Dag endelig er kommen, fom jegsaa 
længe hat ventet paa, og'for hvilken jeg 
hat holdt ud i saa lange Tider fulde as 
Mishaab.«« 

,,Og De er vis paa hans Friken- 
delse?« 

»Ja! thi nu er der intet tilbage, som 
vidnet imod min Mand. Hvad skulde 
man vel dømme ham for? Dog —- mit 

Hjerte vil vedblive at være cengsteligt, 
lige til han er frikendt. Er der ikke 

Officerer, som stadig forneetme Dteyfus, 
som stadig raser og staat-eh blot han«- 
Navn neevnes og trodse alle Beviferne 
paa hans Ustyldighed?« 

,,Naar Detes Mund er bleven renset 
for al Verdens Ojne, vil han vel forlade 
Frankrig? « 

»Nei! — han vil ikke forlade Fran- 
krig« —- svarede Madame Dreyfus be- 
stemt —- ,,Kaptajn Dreyfus hat« ingen 
Grund til at skjule sig. Han skylder 
sig selv og sine Born at do netop i 

Frankrig, og her vil han bo —- med op- 
rejst Pande. « 

»Har De aldrig tvivlet otn hans 
Uskyldighed2« 

,,Aldrig, aldrig!« 
,,—Undstyld —- tnen hvis der koin en 

np Domfældelse?« ) 

A« 

»Jeg vilde kæmpe derimod i fein Aar, 
i ti Aar, ja hele mit Liv,« for det ud af 
Madame Dreyfus. —- Og hun tilføjede 
med stille Glæde2 »Jeg faar hani at se, 
saa snart han ankommen For en Uges 
Tid siden fik jeg Tilladelse dertil.« 

I 
H 

Hi- 

Ved Ankomsien til Re n n es mod- 

toges Fru Dreyfus af nogle Slægt- 
ninge, et Hundrede Journalister vg 300 

Bot-gere, hvoriblandt fandtes mange 
Opdagelfesbetjente. 

Man modtog hende under dyb, agtel- 
sesfuld Stilhedz alle de tilstedevcerende 
Oerrer tog Hatten af Hovedet, saa snart 
Toget koin ind. 

Det Has, hun bebor, bevogtes til 

«Stadighed af fire Gendarmer, mender 
«er ifte forefalden nogen som helft Ro- 

lighedsfotstyrrelse. 
lHun hat faaet tilsendt Tusindet af 

Telegrammer, og Blotnfterbutetter an- 

komme stadig vcet. 
Nu staat Spprgsmaalet: Hoornaar 

stal hun ins-des med sin Mand? 

Drcyfus betrandt Fredrelandct 

Hemmclig Landgang. —- Journali- 
sternc narres. — Drcyfus’ 

Hclbrcd. — J chncs. 

Den sidste Dag i Juni, sent ved 
Aftentide, gersaa Alfred Dreyfus 
sit Fcedreland. Pan Grund af de vilde 
Rygter, vi ovenfor har omtalt, blev 
Landgangen iværksat ved L. uiberon 
i Bretagne, nær ved L’Otient. J 
Brest gik en urolig Skare Journalister 
og nentede paa »Sfai««, nien alt mens 
blev — saaledes scm vi ovenfor hat nd- 
talt Tanken — Dreyfus landsat 
paa et ganske andet Sted. Saa meget 
inere passende var denne ubetydelige 
Hann, som Telegraftontoret der lukkes 
alletede Kl. 9. D er kunde saaledes 
ikke engang telegrafekes til 
Paris eller Rennes; paa sidste 
Sted havde man beredt sig paa Mod- 
tagelsen alt fra Kl. 2 om Eftermid- 
dagen. 

Dreyfus blev ftraks sendt pr. Vogn 
til nærmest Jernbanestation og derfta 
direkte med Banen til R en n es. Op- 
dagelsespolitiets Chef ledsagede hum- 

J Ren ne s modtoges han af 25 

Gensdarmer, og saaledes førtes han til 
Fængslet uden Ophold. En vældig 
Folkeskare overværede hans Ankomst 
trods den fandt Skeb Kl. Ef Füt« 

Herren, men der hortes ikke en Lyd —- 

;Stilhed overalt. 

Dreyfuvs Helbred skal virkelig viere 

meget undergravet, hvad ikke kan for- 
undres. Regeringen angiver denne 
Omstændighed fom Grund for den Hem- 
melighedsfuldhed, der blev iagttaget ved 
hans Ankomst. 

Utoligheder i Spanien; 
El lillc Oprgr. — Budgcttct for 

odsclt.—Kommcr Don Carlos? 

Nu Spanien var kommen ud paa bar 
Grund og flulde begynde forfra uden 
Kolonier, tegner dei til meget alvorlige 
Uroligheder i Landet selo. 

Fra den 26. Juni hat der i flere af 
de større Byer fundet daglige Urolig- 
heder og Excesser Sted. J Sara- 
go s s a blcve mange Urostiftere saarede 
under Opløbet; i Valencia maatte 
der erklæces Standretz i G r e n a d a 

kotn det til voldfomt Sammenstød mel- 
lem Pøblen og Soldaterne. 

Fredeligere, men ikke mere talrige 
Demostrationer fandt Sted i B u r g o s, 
Toledo og Logrono. 

Grunden til disse fortvivlede Forhold 
er Ministeriets Budgetglcegning, der 
ganske vift ser odelceggende nok ud. 
Men de gode Spanier gleknme, at de 
ere Jndbyggere i et fuldstcendig for- 

»gceldet Land, sotn oven i Købet ikke for- 
maar at udnytte sine egne Hjcelpekilder. 

Hvad skal da Ministeriet gøre2 Der 
maa staffes Penge baade til Fremhjcelp- 
ning af Landets Jndtcegtskilder, Heeren 
og Flaaden man, selv under de nume- 

rende Forhold, dog i hvert Fald ped- 
ligehvldes o. s. o. 

Men ganske vift er Folket fattigt, og 
Massetne rase derfor imod de bebte- 
stillede, som gives Skyld for Produk- 
ternes Fordyrelfe. 

Hoor galt det set ud, kan man faa et 
lille Begreb om ved at overvcere Des-ti- 
tcrkamrets Forhandlinger. J Antw- 
ning af S a r a g o s s asAfløbet spurgte 
Senatok Rometo y Robledo, om 
det var sandt, at s Mennester vare 
blevne dræbte og 40 saarede. Dette be- 
ncegtede Jndenrigsminister S en or 
D at o, hvorefter Krigsminister P o la- 

» 

rieja fom Modtmk mod Robledo med- 
delte, at tvcertimod vare 2 Generaler, 
adfkkllige Ofsicerer og 4 Soldater blevne 
faatede. 

R obled o angreb Regeringen, idet 
han udtalte, at da den ikke fyntes at 
VEW sin Stilling vokfen, maatte den 
hellere vige for bedre, med Folkets 
Onsker stemmende Kræfmx 

PM Robledos ForefpprgseL om 
det var sandt, at Kkigsministeien havde 
forlangt et ekstra-ordinært L a a n p a a 

160,01»)0,U00 Pcsetas til Be- 
fæsining, svatede den adspurgte, at For- 
flaget var ikke forelagt, men vel under 
Overvejelse. 

R o bled o fraraadede bestemt Re- 
ge:«ingen at indbringe et saadant For- 
flag. 

Herpaa svatede Premjerminister S i l- 
ve l a, at det var Regeringeng forste 
Pligt at genoprette Orden, ikke at afgioe 
Erklæringer. Han vilde arbejde for Spa- 
niens Opkomst fra den nnvcerende Stil- 
ling, om saa det siulde koste hans Blod. 

Hvem tvivler om dette, men det 
aabne Sporgsmaal er jo, om Spanien 

Tbedst kommer op fra Ydmygelsen ved 
Jgode sociale Forbedringer cller ved Heere 
og Fastningen Paa de for-sie vil 
Robledo sikkert ofre sit Liv. 

Som Folge af Urolighederne ere 

spanske Beerdipapirer sanken ned til 
llbetydeligheder, tilmed da det fotlyder, 
at det er Karlifterne, der ftaa bag 
ved det hele. Te stulle endog have be- 
sat Biergene. ,,Regeneracion Efpanolo« 
fra Havana meddeler, at den spanske» 
Censor gar sit bedsie for at skuffe Ver- 
den angaaende den virkelige Situation. 
Det siges ogsaa, at disse Uroligheder 
ete knn Begyndelsen til en hel Falke- 
revolution tilBedste for Don Carlos. 

Naa! D on Carlos hat« nn spagt 
faa tit, at han snart maa blive ked af 
at se sit Navn som Fuglefkrcemmer i 
Aviferne. Jngen er til fyvende og sidst 
bange for hum- 

-—·-0-.-— 

Fredskonferenccn. 
Tystcrne blivc mcrc mcdgørligr. 
J Folge ofsicielle Meddelelfer hat 

Tyskland ved et Repmsentantmode i 
Berlin endelig besluttet at understotte 
den amerikanske Plan om en Voldgifts- 
tribune. Det bleo meddelt Kejser 
V ilhelm, at de tyske Udsendinger nu 

Ihavde naaet Gransen for del-es Jn- 
stknkser og ikke paa egen Haand kunde 
gaa lcengere. De andre Magter syntes 
alle at vcere inde for en Voldgiftstri- 
bune, og den vilde rimeligvis blive 
dannet, enten Tyskland sagde ja eller nej. 

Den norfk-soenske Delegat, Baron 
Bildt, holdt i erdags en Tale, hvori 
han deklagede, at Konferencen ikke havde 
Magt til at gennemfore san meget som 
kunde onskesz men han turde vove at 

sige, at Czarens Tanke var ædel og 
kunde ikke do, fordi den var stottet af 
mange Tusinder. 

,,Fotsynet hat ikke alene sicenket den 
russiske Kejser stor Magt, men til- 
lige Ungdocn og Kraft; og selv om vor 

Slægt ikke kan gennemføre hans Planet-, 
saa lad os overlade det til den kom- 
mende Slægt. Det gcelder blol om at 

holde ud, Maalet Ikal nok naas engang. 
Vor Pligt sont de forskellige Regerin- 
gerg Delegater er dlot at under-soge» 
paa hvilken Maade denne store Sag 
bedst kan føres oidere.« 

Baronens Tale vandt stort Bifaldi 
Konferencen. 

Uro i Bclgien. 
Nationalforsamlingcn i Oprør. 

Troer mcd Revolution. F 
—— l 

J Brussel, Belgiens Hovedstad, ser; 
del for Tiden truende ud. En m) ValH lov har fremkaldt Arbejderpartiets Pro- 
test. J Detputeretkammeret udartede 
det til et voldsomt Slagsmaal, saa 
Soldaterne tilsidst maatte hen at drive 
de forditrede Herrer ud af Salen. Det 
var Premietministeren, man vilde have 
fat paa, da han ansaas for at vcere den 

forhadte Balglovs Ophavsmand. 
Frygtelige Oprsr have fundet Sted 

i BrusseL Mange ere saarede, enkelte 
drcebte. 

Bernaert, Pmsidenten for National- 
forsamlingens Deputeretkammer, der 

tillige er Formand for den belgiske Dele- 

gation til Fredskonferencen, er nylig 
kaldt hjem fra Hang, og efter Fort-g- 
dende skal det vcere Tanken, at han stal 
danne et nht Ministerium, da man for- 
staar, at Kampen for at gennemfore 
Valglooen kun vil fore til en Revolution, 
sqm man dog helft vilde undgaa. 

«—s 

Strid om —Fiskerctten. I 
Engelskc oq franstc Fifkcrc ved Newl 

Foundlands Bankcrnc. 
De franfke Fistere ved New Found- 

landsbankerne kun ikke godt komme til« 
Rette med deres engelste Naboer, det« 
bestylde dem for at fiskc paa fotbuden 
Grund. Ta en engelfk Toldfunktionæk 
forleden Dag gik ombord i et franfk 
Skib for at undersoge dets Papirer, blev 
han overfalden af Besætningen, der ka 
Itede ham ned i en Baad, som faa sattes 
Drift, hvorimod det franske Skib gjorde 

sig usynlig, faa det engelske Krigsskib, 
der snart var paa Jagt, kunde ikte finde 
det. Nu hat den engelfte Estadres 
Kommandor krcevet vedkommende Skib 
udleocret af det franste Flagskibs Kom- 
wandeln 

Hvad Resultatet vil blive, er endnu 
et SpørgsmaaL men man mener dog 
ikke, det vil faa nogen støm politisk Be- 
tydning. 

Opror i dct italienskc Depa- 
teretkanmtcr. 

J Fredags gav Socialisierne og de 
yderliggaaende Benftre Anledning til et 

voldsomt Spektakel i det italienste De- 
puterettammer. Formanden sagte at 

holde Orden; men det varede ikke længe, 
for de høje Herrer foklod deres Sceder, 
og nU var hele Kammeret samlet i et 

Sammensurium paa Gulvet, hvor den 
ene streg i Munden paa den anden, saa 
der ikke kunde vceke Tale om at faa Ore- 
lyd. Dette var dog kun Oprsrets Be- 
gyndelse. Snart kom det til Hamb- 
gribeligheder, og hele Kammeret for- 
vandledes til en blodicz Kampplads, 
hvotfra over 20 Deputerede gik hjem 
med følelige Meer-ker. Kammeret blev 
opløst til November. 

Our alt og alle. 
Den rusfifke Kejserinde 

nedkom sidste Uge med en Datterlil; der 
i Dauben fik Navnet: Ma ri a. 

Er Paderewski gift? Den 
bewmte russiske Komponist og Klaver- 
virtuos Paderewski blev efter sigende 
gift med Baronesse v. Rosen sidsie Maj. 
Men en eller anden af hans Beundrer- 
inder hat xejst Tviol om dette Rygtes 
Sandhed. Hvad gør man ikke, for ikke 
at gælde for: forfmaaet. 

L Men ve! nu meddeles det fra L on- 

d o n, at Paderewsti er ude over Hvede- 
brødsdagene. Han har allerede givet en 

Koncert i Landen. Saa kan der for- 
mentlig ikke reier Tvivl om hans ÆgJ 
teskab mete. I 

P av en er fy g. Rimeligvis packl 
Grund af de med denne Tid forbundne 
starre religiøse Fester, er Paven after 
bleven syg. Han er meget udmattet og 
hat tillige nogen Feber — hvorfor han 
har maattet føge Sengen. Der herstet 
nogen Bekymring for ham, til Trods 
for, at hans Liege for ganske nylig hat 
lovet ham, at han fkal sopleve det nye 
Aarhundredes Komme. 

Det forundret os noget, at Bauen-T 
i Folge en » Korrespondent« Lor en Dag 
siden udtalte sig temmelig forncermet an- 

gaaende Grunden til, at man ikke ønskede 
nogen Reprcefentant fta ham ved Freds- 
konferencen i Hang. Syg Mund taler 
sjcelden meget. 

Oberst Piquart hcedres. J 
Folge ,,Journal« vil den retsindige 
Krigsministek, General de G allifet 
gengive den for nagen Tid siden løsladte 
Oberst P i q uart hele hans militære 
Rang. 

General-Akkomm. 
Fællesudvalget arbcjdcr.—— Enduu 

ingen Frcdsndsigter.—— Jnfinua- 
tiouens Tid. —- Om tre 

Maaneder. 

Priesters-e og Socialismem 

Endnu nogle Maunedcrs Tid vil vi, 
efter al Sandsynlighed, have at melde 
det samme, ensformige, men sorgelige 
Budskab: Lockouten vedvarer. 

Thi vel arbejder »Fcellesudvalget til 
Afgørelse af Arbejdsstridigheder,« eftet 
at begge Parters Reprcrsentantkr, nein- 

lig henholdsvis Mach-, Folketingsmand 
J. Jen sen (for Arbeit-erne) og Stud- 

zkermester H. Rostrup (for Arbede- 
giverne have fremstillet Sagens Gang 
fra deres respektive Standpunkt Men 
begge disse Repræsentunter erklcerede, at 
de vare bundne af Generalforsamlinger- 
nes Beslutning og vidsteintet om Fælles- 
udvalgets Kompetence i Sagen. 

Herpaa fvarede Ubvalget i næste Mode, 
at det ansaa sig ielv for kompekent i 

sdette Sporgsmaal; og man besluttede 
Haa, at der ved Landbrugsmand C. C. 
A n d e r s e n (Socialist) og Direktsr 
B r a m s e n (Hojre)stulde1warbejdes e t 

lProgrequ, hvotcfter en even- 

;tuel Mcegling tunde foregaa. 
J Dette Program skal saa forelcegges 
’begge Partcrs Generalfor- 
fa m lin g, og hvis disse anerkende Ub- 
valgets Program, kan der saa strides 
til Mægling. Det er paa dette Pro- 
gram, Spændingen nu staat. 

Men sorsvrigt —- selv om Pto- 
grammet antages og Mægling per-abe- 
gyndes, vil der rimeligvis hengaa lang 
Tid inden Frebsslutning. 

Den almindeligc Mening er, at der 
maa mindst 3 Manneder til, inden Kam- 
pens Hede aftager og Ktæfterne begynde 
at spinde. 

Et Kendetegn i denne Reining et 

uden Toivl den sorgelige Omsicendighed, 
at den sidst fotlabne Tid hat vcetet og 
et en Jnfinuationens Tid. 

Atbejdervenlige Blade hat paa for- 
skellig Maade sagt at siaa paa de fechte- 
landskætlige Sttænge —- hvad de egent- 
lig itke plejet at gete. De hat frem- 
stillet »Atbejdsgiverfoteningens Hainen- 
delse til den ty s k e Atbejdsgiverfotening 
om: ikke at tage danske Atbejdere i Tie- 
neste under Lockout’en, som et Fotræderi 
mod Fædtelandet —- og fotdtejct denne 
Henvendelse, saa den kunde btuges som 
Valgflæst og Agitationsnummen 

Selvsplgelig hat Atbejdsgivetfotenim 
gen protesietet hetimod og med Leihed 
slaaet denne Fottolkning til Jorden, idet 
den henviset til, at Atbejdetne seh-mod- 
tage Bidtag fta ty ske Atbejdere. Begge 
Dele et Hip som Hap. 

Paa den anden Side vedblivet Just- 
nuationetne imod Atbejdetne, idet det 
bebtejdes diser Føtete, at Sttejkekag- 
sens Penge ere bundne iFotsamlings- 
huse, Bladfotetagendct og Fabrikket. 
Saa vidt fes kan, et det des-vierte altfor 
stot Sandhed heti, hvad der givet For- 
staaelsen af de høje Nødtaab, som At- 
bejdetføtetne hat udstedt baade til T y s k- 
land, England vg til de danskehet- 
ovte i Amerika. 

L. M. Klaufen og P. Sabto et 

aftejst til henholdsvis England vg Skol- 
land om Undetsiøttelse. 

Der et endnu Tale om det oftere am- 
talte Modtttek mod Arbejdsgivetne: en 

General-S ttejke. Og det menes 

bestemt, at en faadan kunde iveetkfættes, 
men det tøves endnu. Vistnok vil dag. 
Havneaisbejdetne gøte Sttejke fot ydet- 
ligete at presse Handelsstanden til at 
tage Patti for Athejdetne. 

Men i saa Fald skal dog i Esb jetg 
Havn alt Arbejde fortsættes, for at 
ikke L a n d b tu g e t s Udføtsel til Eng- 
land stal skades, hvad der vilde vcere e n 

nativn al Ulykke af fænomenalBe- 
tydning 

i Sikkett tøt Atbejdetne ikke heller nd- 
iscette sig fot at miste al Sympati has 
Landmcendene, saaledes sotn det natur- 

nødvendigt vilde ske, hvis en General- 
sttejke kncekkede disses Ktæftet til Kon- 
kurrenten og Livskampen. Da vilde 
Selvopholdelsesdtiften bringe Landman- 
dene til at bekæmpe Arbeidetne. 

Ptæsteine have paa fotskellig Maade 
søgt at mildne den haatde Kamp. En- 
kelte af de københavnste Ptcestet, nemlig 
de, det staa ,,Udvalg et til soeial 
O«p l y s n i n g paa kristeligt Grundlag« 
nier, have gennem detes Organ, Uge- 
bladet »Bist Tib« taget Patti for At- 
bejdetne, hvad der bl. a. hat vittet, at 
en entelt af dem, Pasiot H. Koch i 
Helletup (engelsk Socialist) hat faaet 
en statp Tiltettevisning fta Sognets 
Atbejdsgivetfotening Men denne et 

mislykket not, fot saa vidt den paabe- 
taabet sig, at Ptcesten lønnes af Arbede- 

igivetne — hoad der dog ikke stulde binde 
Munden, hvis han findet, at det et At- 
bejdsgivetne, det have begaaet Utetfaets 
digheden. 

Kabenhavns Ptæstetonvent 
hat haft en eksttaotdincet Fothandling 
om Lockout’en —- men Refultatet kendess 
ikke. 

Dog kan vi fotsikte for, at kun tem- 

melig faa blandt Ptæstetne vil sindes 
villige til at tage Patti i saadan Strid 
—- og paa den anden Side hat de ikke 
Atbejdetnes Tillid i saadan Grad, at 
Konveniet fot Eks. kunde mægle, selv 
om det vilde. — Næste Gang foteligget 
der nok tydeligt Program. 

States- Oblo, Oyes Tolsto- 
Xucas Eos-ach za« H 

Stank J. Ehe-sey spotteten at han II det tell-te Meinem af Firma-i F. J. Cheaey « Co» der dtiver Entkeimt-g i Byen Tal-du« føt need-ne County og Stat, as at sammt Firma vil betsle en Saat of et hundred- Dollyts fot hvskt eneste Tilfælde af Wut-Inb, der tue kon heldudez ved Brugen af Ball-s Catarrh Caro. 
Franc J. Eben-h. 

Buhl etht mig oa undetsttevet i via steter-rette, sen st- eeesibek IM- 
A. W. G l e a s o n Ei Notakixig Publiku- 
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