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i Gang, som det nu var vedtaget
fluide udføre«. Ingeniørkorpset fik
Ordre til at disponere over 5,420,000
Kr. til Paabegyndelse af Arbejder ved

Søbefæftntngen og saa navne« Salt-
hoimtfiak-orter, CharlottenlundSbat-
teriet, SaltholmSbatteriet osv. osv. og
Korpset faar Ordre til þÿ ��s�n�a�r�e�s�tat
satte de ovenomhandlede Arbejder i
Gang og fremme dem med størst mu-

lig Krast."
Samme Dag faar Direktøren sor

Artilleriet Ordre til at søge anflafset
en Bunke ny Gevarer, Pistoler,
Ammunition m. m. og at fremme
Arbejdet saa meget som muligt.

Og endelig iaar Direktøren samme
Dag Ordre til at fremme Forarbej
dcrne vedrørend- Anskaffelsen as Ar-
tillerimateriel saa meget som muligt
og tilføjer, at der ialt til Artilleri-
materiel vil kunne anvende« 5,580,000
Kroner

Den 26. Oktober, da I C Chri-
ftensen er gaaet af og Holstein er
blrven Forsvarsminister, giver denne
Ordre til Bygning og Anflaffelse af
6 Torpedobaade, 2 UndervandSbaade
og en ny Minedamper og at srem«
skynde Arbejdet þÿ ��s�a�ameget som Om-
standighederne tillader det."

Dei er altsaa de Dispositioner,
som var truffen sør Krabbe blev
Krigsminister, og ikke paa et eneste
Punkt var Enevold Sørensen i Stand
til at paavise, at der var paabegyndt
Arbejder eller foretaget Anflaffelser,
hvortil der itte var givet Ordre eller
var truffet Dispositioner enten as I.
C Christensen eller Holstein.

Det eneste, som man bebrejdede
Regeringen, var da ogsaa, at den ikke
havde annulleret de soran citerede
Skrivelser eller undladt at handle i
Overensstemmelse med dem, men mod
dette gjorde saavel Krabbe somBran-
de« og Zahle gældende, at de ved
Regeringen« Tiltrædelse i Oktober
udtrykkelig havde erkloecet, at de var
Modstandere as ForsvarSlovene, men
at det var haabløft at tænke paa at
saa dem forandret sør der var fladt
et nyt Flertal i Folketinget og sor
man søgte al flabe et saadant Fler«
tal vilde man sorsøge at saa tilveje-
bragt en bedre og retfærdigere Balg-
kredsinddeling.

Da Tillægsbevillingsloven flutte-
ltg vedtoges, var Delegationen fuld.
stoendig paa det rene med, at heller
ikke det fidst opfundne Nummer egner
fig til Agitation.

D.-n Prast har maafle nok itte
Fedt om Hjartet, men vi er bange
sor, at han har sor meget Fedt om
Hjarnen.

c
Stationer« Ud- og Indgange, og det er
den Omstændighed, den heromtalte Kro«-
serer har benyttet sig as paa folgende
Maade:

Naar han s. ((«. skulde afrejse, lost«
han paa Osterbrø« Station 1 enkelt Billet
þÿ�K�b�h�. �Hclfingor og en dobbelt Billet Kbh.
þÿ ��H�e�l�l�e�r�u�p�.Han lod nu denne sidste klippe
þÿ �den anden Billet gemte han derimod
og afleverede den ved sin Ildgang paa
Helsingar Station.

Nu er der vel dem. der vil indvende,
at Helfingørbilletten ikke var klippet, men
dette sker saa ofte, og er den ikke klippet-
er det en Fejl, der altid tilskrive« Baner-
ne« Kontrol.

Men nu Hjemrejsen ? vel. denne sore-
log vor Grosserer paa denne Maade : I
Helsingar laste han en villet til Snekker-
sten; ankommen hertil, blev han t Toget,
og ved Ankomsten til Kabenhavn praesen-
lerede han da Neturbilletlen Hellerupþÿ �

Kabenhavn ganske vist, den var jo heller
ikke klippet, men, som alt anfart, det regne«
som Neglen for Kontrollen« Fejl.

vil man nu sparge om Jordelen »ed
dette Snyderi, ja. da stiller det fig saa-
lede« :

t enkelt Billet. 2. Kl. Kbh.- Helsingar
1 Kr. SV Ext, 1 enkelt Billet Helsingar -
Snekkersten 25 Ext, 1 dobbelt Billet
þÿ�K�a�b�e�n�h�a�v�n �Hellerup r>Q Pie, ialt 2 Kr
6S Øre.

En dabbelt Billet þÿ�K�b�h�. �Helsingar,
2. Kl., koster 3 Kr. 60 Øre þÿ �med
andre Ord : vor Grosserer tilsnyder sig
en Besparelse af l Kr. Id Øre paa hvert
Trip.

Tag, han gar det næppe mere. thi
paa Hjemturen sra Helsingar vilde
Skæbnen, at Grossereren l»b lige i Laven«
Gad.

Sagen er den, at han tilfældig kom
til at kåre sammen med en overordnet
Fernbaneembedsmand, der var civil.
Samtalen kom til at dreje fig om Bv>
»erne« Kontrolsystem, og sor at paa-
Pege. hvor Ildet betrygge, de dette var,
var Grossereren dum nok til at rose sig af
sit Fif.

Denne Dumhed gav Anledning til al
Gro«sere>en otte Dag« sei »re blev grebet
paa serlk Gerning, og da der siden er
kommen ekstra Instrukser til Kontrolper-
sonalet, lader Fiflet sig næppe senere prat-
Mere med Held.

Cn tyst,
Samfundsftottr

afstsrrt.
Røverhøvding og tidligere

TngthuSfange.

Berlin, ToiSdag.
En hajst interessant Sag har i

Gaar sundet fin » flutning ved R t>
ten t Charlottenburg. Berlin, og har
vakt en Opfigt, som fordunkler selve
den berømte Ko penickasfære. Sagen
angaar den kendte tyste Forfatter
Karl May, hvi« Bøger, navnlig
þÿ ��S�l�a�v�e�j�e�e�g�e�r�e�"og þÿ ��R�e�j�s�e�e�v�e�n�t�y�ri
Sydamerika" er yndet LæSninz sor
Ungdommen Karl May er en
hovedrig Mand, og han har som
ivrig Sam'undSftøtie spillet en Rolle
i Sachsen« Hovedstad, endogsaa staael« »enflabeligt Forbindelse med Landet«
Konge.

Karl M a h havde s >m god
Konservativ og Kristen ment fig be-
føjet til at angribe Arbejderne. Det
ga» FagsoreningSsekretær Lebiu«
Anledning til at undersøge Karl
May« Fortid, og paa Grundlog as
fine Undersøgelser sigtede han May
sor at være en sor ca. 40 Aar fiden
straffet Røver høvding, der havde ope-
reret i de mellemtyfle Bjerge. Lebiu«
paastod. at May havde a sonet lugt-
huSstras gentagne Gange og begaaet
en Rette Forbrydelstr.

Karl May anlagde Sag mod
Lebiu«, og i Gaar dømte Retten.
Pedtns havde præsteret fuldgtzl-
digt Vevis for, al Millionæren
Mat, var e« straffet Skover, »g
ha« dlev frifunden

Den ansete Forsatter, Rigmanden.
Kongen« Len er saalede« overbevist

om at vare en sorhenvcrrende For-
bryder og Røverhøvding.

Sagen har vakt en uhyre Opfigt
ikke blot i Berlin og Dresden, men
overalt i Tyflland.

Rærmere Oplysninger.
þÿ ��B�e�r�l�i�n�e�rTageblatt" meddeler t

et udførligt Referat nærmere Oplys-
ninger om denne Proce«, under hvilken
den kendte Forsatter as saa mange
Rejseeventyr selv er bleven Hoved-
person i et spændende Optrin.

For Retten mødte Karl Maysom Klager. FagsoreningSsekretær R
L e b t u S som Anklaget. Dommeren.
AmtSretSraad Wessel ledede For-
handlingerne. Anklagede« Defensor
var Sagfører Poul Bredere ek.
Som Materiale forelaa et Brev sra
Lebiu« til Operasangerinden Ftk.
v. Schetbt i Meima". I Brevet
benyttede Anklagede Udtrykket þÿ ��f�ø�d�t
Forbryder" om Karl May

Lediut indrømmede at have
flrevet det omhandlede. Han hævdede,
at have varetaget berettigede Jnter-
eiser og beflrev May >om en Person,
paa hvi« Fortid det benyttede Udtryk
passede.

Fø' Bevismaterialet herfor fluide
forelægges, ønflede Defensor at af-
høre en Række vidner, der flulde
godtgøre, at May var en Mand,
der tidligere havde udstaaet saa mange
Straffe, at man med Ret kunde kalde
ham

e« født Forbryder.
Defensor paastod, at selv om

Udtrykket þÿ ��(�ø�d�tForbryder" kun inde
hildt en formel Fornærmelse, vilde
det sor en Afgørelse as Sagen være
as væsentlig Betydning, om Kar
May saktifl havde været ikendt
strenge Straffe. Det maatte
da ftrok« fige«. at han allered: som
Seminarist havde b-gaaet Tyverier
og som nybagt Lærer var kommen
hj m ved Juletid og as fine Tyveko-
Ser hrvde foræret fin Fader et Ur
og en MerflumSptbe. Han havde
fljaalet dlSse Sager sra fin Logi«
vært. Tyver et indbragte ham s e k S
Uger« Fængsel. Saa snart han
tom paa srt Fod iaen, begik han Ind-
brud ho« eu Urmager, blev atter
'ængSlet og dømte« til 4 Aar«
T u g t h u « samt til Anbringelse i en
Arb jdSanftalt

Strak« ester fin Lø«lade.se as
Tugthus t i Aaret 1869 b gik Karl
May nye Tyverier, og der blev ud-
sendt Stikbreve ester ham. Han
flygtede til Skovene ved Hohenstein i
E ziebirge, hvor han traf en Skole-
kammerat. Louis K r u g e l, som
var rømt as Soldatertjenesten. Kiiijri
havde lige Vjaalet 100 Thaler as
Kou pognikaSs n og var drsert ret.
De to Flygtninge svor at ville holde
s mimen og blev enige om. at danne
e > Røverbande sammen med nogle
Bekendte, der navnlig havde været
virkiomme som Hælere. Saavel in-
denior Banden som overfor Offent-
ligheden ojaldt Karl May sor
Banden« Overhoved. Røverne« Til-
stugtsfted, som aldrig er bleven op-
baget, var en mosdækket Hule, ind
vendig tapetseret med stjaalet Lærted
og herskabelig indrettet. Banden fore-
tog næsten hver Dig

røveriske Overfald
navnlig mod Sælgekoner, som pa«»
serede Skoven. Endvidere forøvede«
Tyverier, Indbrud og andre Ulovlig-
heder. Da de ugentlige Markeder ved
de nærliggende Byer blev daar-
llgt besøgte paa Grnnd al Usikker he>
den t Egnen, udsendte Regering?«
Militær, der afsøgte Skovene. I
denne Røverjagt deltog tillige
B andvæsenet ira Hohenstetn og en
Skytteforening sra Ernstthrl. Men
man fik ikke sat i May og K rir
gel. De bavde bragt fig t Sikker
bed ved Anvendelsen as følgende
L-ft:

Blandt de mange ftjaalne Klæd-
ntngSstykker, som May havde op-
hobet t Røverhulen, var ogsaa en
sochsifl Fangevogters militære Unt»
sorm. Denne iførte han fig. bandt
fin Len K r ii g e l S Hænder paa
Ryggen og flap paa denne Maade
gennem Mtlttærkordonen, da Sol-
dalerne troede, at det var en Fange-
vogter, som bortførte en Arrestant,
ved en anden Razzia undflap de to
venner kun derved, at de i det Oje-
dltk, da to Gendarmer traadte ind >

i et BærtShu«, hvor de opho dt
fip, sprang ud as Linduerre og styg-
tede bort paa Gendarmerne« Heste.
May følte fig saa vel tilpa« t fin
Rolle som Røverhøvding, at hin ved
fine Pralerier ofte udsatte fig for
Fare.

I flere Aar undgik Røverne at
blive paogrebet, fordi de stadig flis-
tede Klædedragt. Endelig, da Jor«
den brændte under May« Fødder,
flygtede han til Milano t Italien.
Da han her blev angrebet as Nerve-
feber, paov!rkede« Kruzel as Frygtfor Opdagelse og vendte tilbage til
Tyflland Til Slut anholdte« de
begge. May blev paany dømt til 4
Aar« TugthuS, som han as-
sonede i Aarene þÿ�1�8�7�0 ��7�4i Wald-
helm.

Da han flap ud af Tugthuset,
faldt han paa ben Tunke at nedflrtve
fine Forbrhderertndringer i eu Kol-
portageroman. Forretningen var ikke
lønnende, men han havde samtidig sor-
saltet fromme katolske Fortællinger og
usædelige Røverhistorier.

Karl May« Evar
paa disse Udtalelser sra Defensor« Side
lød saalede«:

Dersom alt det, der her er anført
om mig. er sandt, vilde jeg ikke
leve en Dag længere. Saa tog jeg
hellere Revolveren i Haand. Det er
sandt, al jeg har afsonet
S t r a s s e, m:n ikke de Straffe, man
der har lagt paa mine Skuldre.
Jeg har aldrig været Røverhøvding,
jeg har heller aldrig stjaalet en
Tobakspibe cg et Uhr. Jeg vil ikke
udtale mig her om de Straffe, jeg
har været idømt. Jeg vægrer mig
bestemt ved at udtale mig de«-
angaaende, da det vil forvolde mig
Sor Skade i de andre Processer, jegsører.

Defensor tog nu Ordet og srem-
hævede, at Lebiu« itte tog Sigte
paa at brændemærke Karl May som
Forbryder. Han stod snarere paa
det Standpunkt, at Offentlig,
heden hovde Interesse i at er-
lare, hvem Karl May var. May
har øvet en kolossal Indflydelse paa
Ungdommen, og en stor Del as Skan-
da eliteraturen« fladelige Indflydelse
mna lare« tilbage til ham.

Karl May erklærede nu, at han
havde flrevet fine Lærker ud sra fin
bedste, indre Overbevisning og en ren
Gudsfrygt.

Defensor: Bi bestrider denne
Paavand« Rigtighed. May« Bær-
ker havde oprindelig et ganfle usæde
ligt Indhold Da han saa, at der
ikke kunde lave« nogen Forretning paa
den Konto, og GulXiryzten gav ham
bedre Udsigt til at tjene Penge, gik
han. Protestanten, over til den ka>
t o l s ke Lejr.

Pebins udtalte derester, at han
havde faaet fit Materiale as May«
srafliite Hustru hvem May havde
overladt til fig selv. saa Lebiu«
havde fælt fig moralsk forpligtet til at
sørge sor hende.

Denne Udtalelse satle May i
Opror, der afspejlede fig i han« An-
figt Han raabte nu med høj
Stemme :

þÿ ��D�e�ter jo flet ikke sandt!"
E'ter længere lid« Raadflagntng

vilde Dcmmeren asfige fin Kendelse.
Det hed fig, at L e b i u« vilde bltve
idømt en Pengebøde paa 15 Mark
Defensor protesterede hæsligt. Han
havde endnu ikke hast Ordet i selve
Sagen.

Dommen« Forkyndelse blev der-
ester udsat.

Defensor krævede Frifindelse
ior den Anklagede sL e b i u «) Som
Bevt« for, at May ogiaa var en
literær Tyv. overrakte han Domme-
ren et Dokument, der godtgjorde
dette. Skønt May saa godt som al«
drtg havde været udenfor Tyflland«
Grænser, flrev han om Begivenheder
sra alle Lande.

Led Ret en« Dom blev Lebiu«
frtfnnde«. Karl May havde selv
indrømmet fin Skyld

IV Vennet »> Menings«
fæller anmode« venligst om at støtte
oi i vore Bestræbelser sor at gøre
Bladet saa lokalt som muligt ved a
send« o« Meddelelser om, hvad der
forefalder i dere« Kred«, og so« eg-
nci I« til vtdsr, Uddrødelii

'ordag ben 16. April. '810 - Nr. 87.

De Arbejdslos?
Landstinget.

En alvøriig Demonstration
ndensør Rigsdagen

'2000 Arbejdsløse marfcherer
genne« Københavns Gadee.

Landstinget« Behandling as de
to Arbejdsløshedslove, der nu saa
Dage sør R'gSdagSsamlingent Slut-
ning er henvist til Udvalg, har na»
turligvi« vakl Harme i Arbejder-
kreds« og sEnstelse i de ArhejdSløse«
fattige Hjem. Fællesorganisationensor Fagforeningerne i København tog
strak« Affære og indbød i Torsdag«
Formiddags de Arbejdsløse til et
stort Møde i þÿ ��F�o�l�k�e�t�«Hu«" paa
Jagtvejen og her fik man desværre
Beviser for. at de Arbejdsløse« Tal
stadig er meget stort. Der var mødt
ca. 1500 Arbejdsløse, da Formandensor De samv. Fagforbund C. F.
Madsen bød Belkommen, men støre
Skarer strømmede stadig til Bygnin-
ningen uden at kunde saa Plad«.

Folketingsmand Stauning indledte
Mødet. Han omtalte det Vore Ar-
bejde, der er udsoldet fra Arbejder-
klassen« Side sor at gennemfør« en
buman Lovgivning til Fordel for de
Arbejdsløse. Dette Arbejde har baa«
ret god Frugt, men nu tru r Land«-
tinget de to vigtige Love om ekstra-
ordinær Hjælp. De Arbejdsløse maa
protestere derimod, thi der staar store
JnlereSser paa Spil. Loven om
sortsat Hjælp udløb d. 1. April og
der gaar Hundreder as Mennefler,
som vil være henvist til FattigvæSnet,
hvi« Landstinget nægter at forny
Loven.

Hr. Stauning anbefalede under
stærkt Bifald at vælge et Udvalg,
der straks kunde henvende fig til
Landstinget« Udvalg vedrørende de
to Love.

Dette Forflag vedtoge« under
stærk Tilslutning i den Vore Forsam-
ling.

Fru Falk dukkede nu srem med
en Resolution, der krævede afholdt
nogle store Møder sor Arbejdsløse.

Forsamlingen, der havde mod-
taget Fruen noget demonstrativt, stut-
t'de fig da til Resolutionen, som an-
befalede« af Borgbjerg

F a Forsamlingen lød nu Raa-
bene : Lad o« strak« marschere til
Rigsdagen. Borgbjerg anbefalede
Fo flaget, idet han opfordrede For-
samlingen til at udvise en rolig og
værdig Holdning.

Et Ojeblik ester stillede det store
Tog op ude paa Jagtvejen og lidt
ester lidt satte Processionen fig i Be-
vægelse.

Lejret var herligt med ForaarS-
sol og blaa Himmel over Byen, men
Forsamlingen harmonerede kun flet
til den soraarStindrende By. Tung
og mørk flred ProeeSfionen gennem
den fattige Fredensgade over Freden«-
bro, ad Sølvgade og videre gennem
det fattige Bargergadekvarter. En
Gang imellem istemte man Socialist-
marschen, men der var ingen rigtig
Klang i Slemmerne.

Mange af Deltagerne« Ansigter
var mærkede af Savn og Sorg og i
den flarpe Sol saa man altfor tyde-
lig. hvorledes de fleste« Tøj var gam-
melt og luvslidt.

Overalt, hvor PrcceSfioaen kom
srem. veg Folk stilfærdig ttl Side og
betragtede næsten med SEresrygt disse
Skarer.

Man følte instinktmæssig, at dette
Tog var den dybe Alvor, en Lidel-
ferne« Procession, der krævede Re-
spekt.

Uden Bulder drog ProieSstonen
ned i F edrriciogade og stille stoppede
de op løran Rigsdagen, som allerede
»ar>omringet af en stor Politistyrke.

Det valgte Udvalg med Forman-
den for De samv. Fagforbund C. F.
Madsen i Epidsen henvendte fig nu
først ttl Landstinget« Formand, Hr.
Sonne, der lovede, at For flagene
flulde bliv« behandlede tilende, hvi«
der fremkom en pofitiv Indstilling
fra det nedsatte Udvalg.

Udvalget henvendte fig derester
til Hr. Rottbøll, der er det nedsatte
Udvalg« Formand. Han meddelte,
at Udvalget holder Møde Dagen es-

Hlilitivv-
loucnc.

Delegationen forandrer
Taktik.

Ved Finansloven« 3. Behandling
i Folketinget sor ca. 3 Uger fiden
podede Delegationens Ordfører, Hr.
Nenzaard, med stor Styrke, at selv
cm det lyttede« Regeringen at skaffe
sig el Flertal ved Balgene, som var

Modstander ae de vedtagne Forsvar«-
love. saa kunde Regeringen dog ikke

uden at begaa Lovbrud undgaa at

opføre oe as Fo.svarSlovene flydende
pister, derunder ogsaa Udgifter til

ny Brastningoanloeg paa den Fi-
nanilov, som skulde soreloegg?« til
Oktober.

Man blev dog hurtig klar over,
at denne Hr Neergaard« Paastand
»oeppe vilde gs e fig ved Balgene,
og derfor gjaldt det om at finde paa
noget nyt nu til 3. Behandling af
TillægSbevill ngtloven

Opfindsomhed er imidlertid ikke
Delegationen« stotile Side og derjor
kunde man ikke finde paa andet at

bebrejde Regeringen end i Modsat-
ning til Neergaard at havde, at Re«
geringen iogensomhelft Forpligtelse
havde til i Btnter at fort'atte med
de Arbejder, Fo:svar«vasenet vedrø-

rende, som I. C. Christensen inden
fin Asgang havde planlagt.

For at saa Materiale til dette
Angreb, havde Delegationen i Fi
nanSudvalget askravet ForsvarSmini-
steren Oplysninger om. naar de for-
skellige ny Arbejder var bleven plan-
lagte og paabegyndte, og det blev
Snevold Sørensen, som fik det utak-
nemmelige Hverv at syre Skytset as
mod Regeringen.

Allerhelst vilde man fikkert have
undladt at beskastige fig med Sagen,
da man først havde faaet de sorflel-
lige Aktstykker i Hånde, men det gik
ikke an, thi man maatte var« klar
over, at Regeringen« lilhangere
vilde benytte det Materiale ben her
havde faaet i Hånde og saa var der
ikke andet at gøre sor Delegationen
end gaa paa med krum Hal«.

Enevold Sørensen maatte saa til
at sortalle Tinget, at I. C. Chri-
stensen havde varet saa forhippet paa
at saa ForsvarSlovene sort ud i
Livet, at han ikke en Sang kunde
vente til de var vedtagne med at
trcesse Forberedelse tll dere« hurtigst
mulige Gennemførelse.

ForsvarSlovene blev først sardtge
den 30. September i Fjor, men alle-
rede den 20. September, altsaa 10
Dage før Lovene« Vedtagelse, ud-
sendte I. C. Christensen en Skrivelse
til 1. Generalkommando om snarest
muligt at udarbejde Forflag til Til-
vejebringelse as Ovelsetlejr, Ovelse«-
pladser, Skydebaner osv., hvortil ven-
tede« bevilget 4'/. Milt. Kr. Han
anmodede Generalkommandoen om
ufortøvet, men þÿ ��s�a�aubemarket som
muligt- at undersøge de Pladser,som maatte egne fig til dette Brug
og al fremskynde Arbejdet þÿ ��m�e�s�tmu»
ligt" for »at Lejren i ftor Ub,
strækning som muligt kunne »age« i
Arug allerede i den kommende 6om-
mer."

Denne Skrivelse udsendte« som
sagt 10 Dage sør Lovene« Vedtagelse,
men da saa ForsvarSlovene den 30.
Leptember var bleven underskrevenas Kongen, udsendte I. C. Christen-sen samme Dag itte mindre end 3
Skrivelser, i hvilke han gav de paa-
v«ldende Militærledelser Ordre til
warefi muligt at saa de Arbejder sat

þÿ ��S�.

Vor Vakst.
verdenshistorien betl asier, at en-

hver verdenSomdannende Bevagelse
þÿ �som Socialismen þÿ �har en lang
historist Udvikling forud for fit Gen-
nembrud Omstandighederve ved
Gennembruddet kommer da til at as«
gøre, om det bliver et tordnende Op-
rør eller en stille, langsomt voksende
Bevagelse h'lst sra Begyndelsen as.
Men ligesom Hebraerne« Gud Jahoe,
da han kom til Elija i Ørkenen,
hverken var i Tordenen eller Stor-
men, men i det stille Eu«. som kom
efter, saalede« er det ogsaa Soc al-
ismen at finde i Freden« stille Ger-
ning.

Og sandt at fige, vi er bleven en

stor Magt i den Tid, som er sorlø-
bet. fiden K.rl Ma,x' Kaldelse til
Organisation gik ud. Der. kom som
et Svar paa det høje Raab, som steg
op sra Elendigheden. Men Svaret

gav Genlyd ogsaa der, hvor Under-
trhkkclsen var mindre, og nu staar vi
samlet cn Har paa 9 Millioner ev-
ropaifle Balgere, reprasenterende
mindst 40 Millioner med alle Biper.
soner þÿ �vi er bleven en Nation saa
stor som Frankrig. Og alle vil vi
det samme: Srbrjd«mtdlerne give« til«
bage til Ald'jdcrne ved at de bliver
gjort til Fall Seje under Stat eller
Kommune.

Det gik vi ud til Agitation paa.
uden at bryde o« større om Detal-
jerne i Begyndelse.,. Bi holdt o«
paa de store Linjer og byggede den
mægtigste og so'ideste Organisation
op, Leiden har set. Nu er vi ester
25 Aar« Forløb kommet sra langt,
at vi kan holde Mønstring daade
over Tropperne og over vort Ar>
bejde. Bi er naaet saa vidt srem.
at vi fra at vare foragtet, forhadt
og forfulgt nu er kommet til Hader
og Bardighed þÿ �Socialismen« Navn
er kommen til Wi:t og Bardighed
i Samfundet. Det er bl. a. fordi
den« Principper daglig finder An-
vendelse i Samfundet« daglige Ud-
vikling.

Li er kommet meget langt srem
og har stor Grund til at glade o«.
Bor Organisation har floffet Ret i
Samsundet, har stiftet Ret mellem
Menneflene, og de narmeste Krav er
vi kommet over. Hvad der staar til-
bage til Demokratiet« Fuldbyrdelse
og vore Krav« Gennemførelse flal
vi ditkutere nrllem o« i de kom-
mende AalStider. En stor Arbejdsdag
er inde.

1" "r ri n ij li

Puh ha!
De« krigsgnle T rovst Fenger

grader i þÿ ��N�a�t�t", fordi Ministeriet
ikke vil gennemføre mere end højst
nødvendigt af de fladeitge Forsvar«-
love. Han kalder Ministeriet en For-
narmelse mod det danfle Folk. þÿ ��E�r
det aaben, mandig, højfindet Fard as
den Øvrighed, vi beder sor i Kirkerne
hver Søndag!"

þÿ ��J�e�ghar meget endt ved at sor«
staa det !' skriver Prasten. Og han
sorestaar, at Ministrene og Rigsdag«-
mandene ved hvert Møde forud af
Formandene i Tingene erindre« om,
at þÿ ��d�e�ter Løver - ikke Marekatte
þÿ �vort Fadreland fører i fit Skjold!"
Og der flal vare Brand i Hjærtern-,
figer P rasten :

»Ikke kolde fløv« Hjarter og ikke
Hiverter med Fedt pan, som ikke kan
og mi kampe þÿ �men brandende
Hl-rier I Ho« alle danfle Mand þÿ �
Ministrene med. Rigsdagsmandene
med og alle o« andre. þÿ �Ja, ogHo« alle danfle Kvinder, de, som flal
søde og opfostre vore Børn og lare
dem at are og varne þÿ ��d�e�ndyre
Skjolderand"."

Narret
Hvorledet (Øtelfeitten »arrede

Statsbanerne og derpaa
tom til at omgive fig selv.

Mærkværdigt nok er der en stor Del
Mennesker, der ikke g«r sig den mindste
Samvittighed af at snyde Staten, hvor
de kan komme af Sted med det. Saa-
lede« er der en velhavende Mand, en
Grosserer fra København, der l langer?
Tid har taget Statsbanerne ved Næsen,
fkont man fkuld« forsvarge, at nogen gad
gøre fig til Bedrager sor saa ringe ilstn-
ding« Skyld.

Vedkommende Grosserer gor hver
lige et Trip til Helsingør i Forretning«,
øjemed; han tager ud om Morgenen
og hjem om Aftenen og rejser paa 2.
ftlMft.

Som bekendt billettere« der ikke i
Kystbanetogene, me» ved de respektive

Smal-Demokrat


