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meste Slægt ost i Overværelfe af ru

Fængselsbetjent.
Tor kunde nævnes on Rakle an-

e,e ofvomplor paa. at Hr. Grundt-
i>ttK> Fortolkning af þÿ ��F�æ�n�g�s�e�l�s�r�e�g�l�e�-
mentrt" star stjort Livet jurt for Ar-
restanterne.

Hr. Stephensen er af samme

steo. for Ravneæqteskaber. De stis-
tes af materielle eller »lauds-Hen-
syn, men har intet med Kærlighed at
qore. Ter lhder bitre Ord om dem
i den forcliststende Post, men det bli-
ver ikke anderledes, for den okono-
mifle Frihed sikrer ethvert Menneste
Retten til at vaelstc 2Egiefælle. Ind-
til videre star man paa dette Punkt

2., i« . þÿ�G�, ��n�i�.�i�.�i�»þÿ �t«j5i»srørs ssdor derfor ir. c ansaettes. , kraver lettere Adgang til Skilsmisse,
Ter maa kunne sindes en frisin- linen fremhæver med stod Grund, at

bet Mand til denne Plads. jua lcrnge »kilsniisselovene er. som

21Iajbcmontiationcn.

ENat og Kommune giver ?andarbeiderne
Adgang y Jord.

Hamon Crnforg for Syge, Gamle og
Aioezcaudygltze ve« Staren

MakZimalarbejd dag pan 8 Ximer.
orfikilng mod Arbeidslushed,
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rccfattcvcn Kod 2Hat> affl«cct
som cn fbv. Noverhsvding.

Maj en Sondag.

Tirsdag Aften var de kobenhavn-
ste Fagforeningers Bestyrclfcr jam-
lede til þÿ�M�o�d�e �en Forsamling paa
dþÿ �GOO Repræsentanter þÿ �og be-
sluttede bl. a. at sejre Sondag den
1. Maj soin en almindelig Tcmon-
stralionsdag i Heichold til det deroni

udsendte Cirkulære fra De samvir-
kende Fagforbund, der foreslaar paa
Demonstrationsdagen at drage

1) Kravet om Ottetimcrsdagen
og

2) det aktuelle Krav om Samfun-
dets Pligt til at give uforskyldte Ar-
bejdslos? Arbejde eller Hjælp, samt

3) Sporgsmaalet om Verdens-
freden
frem ved Moderne d. l. Maj.

Te kobenhavnste Fagforeningers
Bestyrelse vedtog paa Forslag as For-
retningsaidvalget i k k c at foranstalte
nogen Procession gennem Gaderne.
Derimod vil man »psordrc alle
Fagforenings Medlemmer og andre,
der sympatiserer med Kravet om en

lovfæstet Otte-Timers Arbejdsdag,
til i det forhaabenlig gode Sondags-
vejr, at færdes omkring i Byens Ola-
der fra Formiddagen af, bærende det

smukke Festtegn j Hat eller Knap-
hul. Festtegnel er et frifk-gront Bo-
geblad med Demonstrations-Symbo-
let. Cn jaadan offenlig Tilkendegi-
velse af vor Tilslutning til Kravet
om Otte-Timers-Tagen bor det være
en ZEressag for enhver klassebevidst
Arbejder at vise.

Festtegn med Sange koster 10
Ore cg giver Adgang til Rosenborg
Have under Demonstrationen og til

Astenmoderne i vore Forsmnlings-
bygninger.

Festtegnet vil sorno være at faa
til K obs i alle Fagforeninger, og det
ventes, at Fagforeningerne vil be-
stræbe sig for, at Tilslutningen til
Demonstrationen bliver stor og virk-
ningSfnld.

I Rosenborg Have vil man for-
haabenlig faa Tilladelse til at mu-
sicere fra .Kl. 3, ligesom et Par af
vore bedste Arbejder-Sangforeninger
vil synge saa vel for Modet som efter
Modet. Udmærkede Talere vil fra
to Talerstole tale om Otte-Timers-
Tagen og vore ovrige Klassekrav
samt om Socialismen.

Ter vil blive Stemning over vor
Sondags-Dcmonstration.

I Forsamlingsbygningerne i Ro-
mcrsgade, Koldinggade. paa Eng-
havcvej. Jagtvej og .Klovenuarksvej
vil der om Aftenen blive talt om

Ottetimersdagen, og saa vidt muligt
vil hvert Sted en kvindelig Parti-
fælle tale om Kvindernes Krav. Her
vil ligeledes vore gode Arbejder-
Sangkor underholde Deltagerne med

Tang, og efter den alvorlige Fest bli-
ver der Dans et Par Timer for Ung-
dommen.

Planen for Festen tegner til en

smuk og indholdsrig Sondag i et
stcmningsvækkende Arrangement.

Med Hjælp af forud bestilt ud-
mærket Sondagsvejr vil Masdemon-
strationen i Aar sikkert faa en Til-
slutning, der er de kobenhavnste Ar-
bcjdere værdig.

Roveren Mat, forklæder kig i en militær Fangevogters Uniform.

llugarng BocialDcrnotrall
5 Nativiicr famlet til cn. þÿ �Kamp tor Valgretten.

I Paastedagene holdt det ungar-
ste Socialdemokrati Kongres i Ho-
vedstade« Budapest. Det er den 17.
Kongres, Partiet har afholdt.

Partiets Forretningsfører B u-
ch i n g e r. gennemgik

den trykte Beretning.
Og det fes deraf, at selv derovre

ved Balkan og AstenS Grænser gaar
Socialismen frem. Ungarns Soci-
aldemokrati er sammenfat af b En-
keltpartier, et i hvert af de Folkeslag,som bor i Ungarn. Disse 5 Ratio-
:\r er Tystere, Slovaker, Rumæner.
Serbere og Magnorer. Alle har vist
Fremgang siden sidste Kongres, og
deres Blade er vokset. Slotmkenies
Maauedsavis er endog blevet til et
Tagblad. Kun lider Serberne under
indre Uenighed. Syndikalismen har
bragt nogeil Forvirring. Men nu
har det ierbiste Parti valgt en ny
Ledelse, og det er rimeligt, at den
gamle Fremgang derefter vil fortsæt-
tes.

Det største Folk i Ungarn er
Magyarerne og de magyariste Soci-
aldemokrater har i det svundne Aar
afholdt
-10 Folkeforsamlingen, 800 Forelæs-
ninger, 1000 Demonstrationer og

1 100 Foreningskonferenccr.
Partiet har deltaget i Kommuiic-

valgene paa mere end 40 Steder. I
15 Kommunalbestyrelser sidder 96
Socialdemokrater, rn, den i Ragyjes-
kader, er endog belt erobret af So-
cialdemokraterne. Magyarernes Par-
ti har haft en Udgift paa 82.493 ost-
rigfle Kroner og en Indtægt paa
87,300.

I Buoapcst har 1516 betalt en

i Ungarn kan stemme ved Valgene.
De hæftige Stridigheder mellem de
ungarste og ostrigste Magthavere har
medført, at Østrigs Kejser har
givet Ungarn en grundlovsstridig
Regering. Men dens Leder, Grev
Kuen - Heyerwari, har en haard
Haand. og vil maaste indsore almin-
delig Valgret for at knække dc nu
værende Klikers Herredomme. Ter
er derfor udstrcvet Valg til nu
April Maaned.

aiJelrnflficr Zsrgellseils
sanseløse Nejse.

Hvorledes han sandt sin Chkle.

til Partiel paa 2 Heller. Der
i Byen er der vgfaa en Højstole,
hvor to Partifæller, G e r a m i og
T a r c z a i, underviser om Eftermid-
dagen. Aftenen anvendes til en vide-
regaaendc Skolegang. Te ktnndelige
Arbejdere i Ungarn har nok en Or-
ganisation. men den er ikke laa stærk,
at den har noget Blad. De unge
Socialdemokrater derimod udgiver
deres Avis i 2000 Eksemplarer,
hvoraf de lOOO gaar til Budapest.
Foreningen der har 700 Medlem-
mer.

?et vil buskes, at Sadelmager Lhr.
Jurgensen, Testrup ved Ringsted, den 7
Januar mistede Hukommelsen, medens
han pr. 6ykle var paa Hsemvesen fra et
Besog hoS sin Svoger, ©armer Christian
sne, 3t. Cbberup, og at han flakkede san-
sclos om, til Begreberne klaredes paa et
Hojskvlehjem i Kobenhavn, Cyklen, var
derimod trods Politiets Hjælp ikke til at
opspore.

Ru er den i F-lge LenstrcS Folke,
blad" sunde« paa folgcnde mærkelige
Raade:

Cn Dag t forrige Uge slog Jorgcnsen
op t sti: Lommebog efter nogle Telefon-
numre, han havde noteret under Besoget
i Cbberup. Til sin Forbavselse finder han
under Rumrcne skrevet: Roskilde J.rrn-
banchotel den 7. Januar, netop Datoen
paa den Dag. der endnu staar som et My-
steriun, og et Hul t hans Bevisthed. tan-
ken om, at hans Cykle mulig var at svge
her, opstod hoS ham. Han ringer til Ho-
tcllet. 0g ganske rigtig: Cyklen staar HoS
Staldmesteren. Hvorledes den var kom-
men, kendte man ikke noget til.

Berlin, tg. April 1310.

En yojst interessant Sag har i
Gaar sundet sin Afslutning ved Ret-
ten i Charlottenburg. Berlin, og
har vakt en Opsigt, som fordunkler
selve den berømte Kvpenickassære.
Sagen angaar den kendte lyste For-
fatter Karl May, hvis Boger,
navnlig þÿ ��S�l�a�v�c�j�æ�g�e�r�e�'og þÿ ��R�e�j�s�e�-
ævcntyr i Sydamerika' er yndet
Læsning for Ungdommen. Karl
M a y er en hovedrig Mand. og han
har som ivrig Samfundsstotte spil-
let en Rolle i Sachsens Hovedstad,
endogsaa staaet i venstabelig For-
bindelje med Landets Konge.

Karl May havde som god
Konservativ og Kristen ment sig be-
fojet til at angribe Arbejderne. Det
gav Fagforeningssekretær L e-
b i u s Anledning til at undersøge
51 a r l M a y s Fortid, og paa
Grnikdlag af sine Undersøgelser sig-
tede ban May for at være en for
ca. 40 Aar siden straffet Noverhov-
ding, der havde opereret i de mel-
lemlyste Bjærge. Lcbius paastod, at
May havde affonct Tugthusstraf
gentagne Gange og begaa« cn Ræk-
ke Forbrydelser.

Karl May anlagde Sag mod
L e b i u s. og i Gaar domte Netten.
Lebius havde præsteret fuldgyldigt
Bevis for, at Millionæren May var
en straffet Rover, og han blev fri-
funden.

Ten ansete Forfatter, Nigman-
den, .Kongens Ben er saaledes over-
bevist om at være en .orhenværende

Skytteforening fra Ernstthal. Me»
man fik ikke fat i May og K r u -
gel. De havbe bragt sig i Sikker«
hed ved Anvendelsen af følgende
List:

Blandt de mange stjaalne Klæd«
ningsstykker, som May havde op-
hobet i Zlsverhulen, var ogsaa e»
saksist ,Fangevoa:ers militære Uni-
form. Denne iførte han sig. bandt
sin Ven K r u g e l s Hænder po«
Rygaen og ilap paa denne Maade
aennem Militærkordonen, da Solda«
terne troede, at det var en Fange«
vogter, som borl'ørte en Arrestant.
Ved en anden Ra;P.a undllap de tø
Venner kun derved, a: de i det Ose-
blik, da to Gendarmer rraadee ind i
et Værtshus, hvor de opholdt sig,
sprano ud ar Vinduerne og stygred«
bcrr paa Gendarmernes Heste. May
følte sig saa vel tilpas i sin Rolle '"om
Røverhøvding, at han ved sine P:»
lerier ofre udiatre sig for Fare.

I stere Aar undgik Zioverne at
blive paagrebet. fordi de stadig stis«
tede Klædedragt. Endelig, da Jor«
den brændte under Mays Fødder,
flygtede han til Milano i Jtal.en.
Da han her blev angrebet af Rerve«
feber, paavirkedes Kruael af Frygt
for Opdagelse og vendte tilbage til

j TmTland. Til Slur anholdtes d«
! begge. May blev paany domt til 4
Aars Tugthus, som han affo-
nede i Aarene þÿ�1�8�7�0 ��7�4i Wald-
heim.

Da han flap ud af Tuatbuiet.
faldt han paa den Tanke, at nedstri«
ve sine Forbrydcrerindrinqer : en
Kolportagcroman. Forretningen var
ikke lønnende, men ban havde >am«
tidig forfattet fromme katolste For«
tællinger og usædelige Roverhisto-
rier.

Forbroder og Røverhøvding.
Sagen har vakt en uhyre Opsigt i paa disie Udtalelser

ikke blot i Berlin og Dresden, men
' Tide lod saaledes:

overalt i Tystland.

Karl Mays Tvar
fra Defcn'ort

ersom al: det, der ber er an-

Nærmere Oplysninger.
þÿ ��B�e�r�l�i�n�e�rTagedlatt" meddeler i

et ndforligt Referat nærmere Oplits-
n: uger om denne Proces, under hvil-
ken den kendte Forfatter af iaa man-
ge Rejsecvntnr selv er bleven Hoved-
person i et spændende Optrin.

For Retten modte -Karl May
jom Klager. Fagforeningssekretær
R. Lebius som Anklaget. Dom-
mcren, Amtsretsraad Wessel lede-
de Forhandlingerne. Anklagedes Dc-
sensor var Sagfører Poul B r e-
d e r e ck. Som Materiale forelaa
et Brev fra Lebius til Operasan-
gerinden Fri v. Scheidt i Wei-
mar. I Brevet benyttede Anklage-
de Udtrnket þÿ ��f�ø�d�tForbryder' om
Karl Man.

fort om mig, er sandt, vilde jeg ikke
leve en Dag længere. Saa tog jeg
hellere Revolveren i Haand. Det
er iandt. at jeg bar afsonet

.Straffe, men ikke de Straffe.
man ber bar lagt paa mine Skuldre.
Jeg har aldrig været Røverhøvding,

i eg bar heller aldrig stjæalet en T>
bakspibc oq et Ubr. Jeg vil ikke u>
tale mig her om de Straffe, jeg har
været idømt. Jeg vægrer mig de-
stemt ved at udtale mig desangaaen«
de. da pet vil forvolde mig stor Sko-
de i de andre Processer, jeg forer.

Defensor log nu Ordet og fre:n-
hævede, al Lebius ikke log Sigte pa«
at brændemærke Karl May som For«
bryder. Han stod marere vaa det
Standpunkt, at Offenlighe«
den havde Interesse i ar erfare.

t , hvem Karl May var. May har
Lebius indrømmede at have stre- sovet en kolos'al Indflydelse paa

Ungdommen, og en stor Dc! af
Skandaleliteraturens st-rdelige Ind«
flvdelse maa fores tilbage til ham.

Den mest sandsynlige Forklaring paa
©aaden er, at Jørgensen har cyklet fra
St. Edl-erup til Roskilde og derfra fort-
sat med Toget til tkobenhaon.

Partiets Presse
højesteret.

tggfflgzWSSt C" «-þÿ �

Ro-

ariste Dagblad þÿ ��R�e�p�s�z�a�v�a�"har faact
8785 nye Abonnenter. Det er nu
flyttet st'd i sin egen Bngning, hvor
ogsaa Fagforeningerne bor.

Brugsforeningsbevægelsen har
ogsaa haft gode 5kaar. I Blldapest
er der daiinet en Bespisningsfor-
ening. et Slags Arbejdernes skokken,
lwor der serveres god Mad i to store
Spisesale. Desuden er der lltestavra-
tionslokaler. Foreningen har 600
Medlemmer og Pensionærer.

Med den barbariste Forfølgelse,
lom de ungarste Magthavere har an-
lagt mod Socialdemokraterne, maa
Partifællerne aarlig

lide store Straffe.
>907þÿ �08 idømtes der Socialde-

mokrater politiste Straffe paa ialt 25
Aar, l Maaned. 6 Dages Fængsel
og 14.978 Kr. i Boder.

'

Næste Aar
þÿ�1�9�0�8 ��0�9var Kulminationen
Fængselsstraffene naaede da op paa

Aar, 5 Maaneder og 15 Dage,Boderne paa 23,730 Kr.' þÿ�1�9�0�9 ��1�0
gav Dommene ialt 27 Aar, 8 Maa-
neder 15 Dages Fængsel og 1 1 ,740
5kr. i Bøder. Det ny Minsterium
bar lovet at gaa mindre stærkt til
Værks. Det er jo altid noget.

I det sidste Aar, hvorom Beret-
ningen drejer sig. har det samlede
Parti haft 74,169 Kr. 60 Heller i
Indtægt. Udgifterne
68.995,95.

lob op tila

Paa Iloiigresscn
var der 138 Delegerede sra 83 For-
eninger i Budapest og 71 Delegeredesra 55 Foreninger i 53 as Landets
øvrige Kommuner.

Til Partiets ledende Bestyrelse
valgtes følgende Mænd: Desider,
Bekonyi, Emanuel Buchinger. Ernst
l'lerami. Aleksander Garbai, Frantz
sllarik, Dr. Sigmund Knnsi. Julius
Peidl, Aleksander Rady, Ludv. Tarc-
za, .Karl Tes,pars og Jacob Wkltner.

Hele det ungarske Soeialdemokra-
tis Energi har i dc sidste þÿ�5 ��6Aar
været samlet om Kampen for den al-
mindelige Valgret. Ingen Arbejder

Højesteret har i de sidste tre Dape be-
skæsiiget fifl med e» « c k s e l s a g. hvori
Overretssagfører Otto Bing har haft
sin anden Prøvesag. Han var mere hel-
dig dciine ©ang end spiste ©ang. ide« han
vandt Tagen.

Det drejede fifl om en Veksel paa
5114 Ur., som ©aardejersken Maren
R i e I f c n af Holsted i Jylland forlangte
at shv. Hotelejer W lstoft i Aarons
stulde indfri. Han »ægtede imidlertid at
betale de 5114 #r., idet han paastod, at
han itke havde underskrevet den omtalte
Bcksel, der skulde gælde som et ttav
tionsdevis for et Laan paa SvtHi Ur., som
cn Ben as WiStoft, Hotelejer Jacob-
f e n. Horsens, i IO« ftk af Vinhandler,
firmaet Kriigcr og Petersen i Kobenhavn.

S» Son as Maren Nielsen, eksam.
lur. Nielsen, havde ordnet Laanci og
Uavtio,©beviset, og han fik af MiStast
Tilladelse til at underskrive Vekslen med
dennes Navn

Da Vennen udeblev med Afdragene
paa de 0000 Kr,. blev Vekslen præsente-
ret Aliotoft: men nu nægtede han at lnd-
frt Vekslen med den Motivering, at han
ikke selv havde underskrevet den.

lliider- og Cvcrrelten domte imidler-
tid æUfoft til at betale Vekslen med
Stil Kr. og S pCt. Rente fra tSt«.

Hojesteeetssagforee Ulf Hansen forte
oagni for ?.>istost Han betegnede ckSam
iur. Nielsen, som en þÿ ��T�d�i�a�k�a�l�"�,Ingen af
Parterne vilde vedkende sig.

Poerrctssagforee Bing fandt at Uls
Hansen havde været altfor slem mod
Nielsen. Jorhoidet var nemlig dette, at
WiStvst og Nielsen havde været Solde-
kammerater, og >a Nielsen hotte til den
Tnpe as Sagsorersnldmægtige, der op-
træder som juridiske Kommissionærer,
havde han o« Wistoft afgjort alle Sager-
ne paa Beværtninger. WiStoft maa be-
vise, at han itke har givet Nielsen Ret
til at underskrive Vekslen. Dette kan han
næppe, og alt taler da ogsaa far, at Til-
ladclsen er gioct. Bing paastod derfor
WiStost pligtig at betale dc 5114 Kr.

Højesteret sluttede sig til denne Paa-
stand og domte desuden Wistoft til at
betale Modparlen 100 Kr. l SagSomtost-
ninger.

bet det omhandlede 'Brev. Han hæv
dede, at have varelaget berettigede
Interesser og bestred May som en
Person, paa hvis Fortid det benyt-
tede Udtryk passede.

Før Bevismaterialet herfor stul-
de forelægges, ønskede Defensor at
afhore en Række Vidner, der skulde
godtgøre, at M a y var en Mand, der
ttdligere havde udstaaet saa mange
Straffe, at man med Ret kunde kalde
ham

En født Forbryder.
Defensor paastod. at selv om Ud-

trykket þÿ ��f�o�d�tForbryder" kun inde-
holdt en fonnel Fornærmelse, vilde
det for en Afgørelse af Sagen være
af væsentlig Betydning, om Karl
May faktist havde været ikendt
! t r æ n g e S t r a f f e. Det maatte
da straks siges, at han allerede jom
Seminarist havde begaaet Tyverier
og iom nybagt Lærer var kommen' bjem ved Juletid og af sine Tyve-

! koster havde foræret sin Fader et
llhr og en Merskumspibe. Han dav-
de stjaalet di:>e Sager fra sin Logi-
vært. Tyveriet indbragte ham seks
Ugers Fængsel. Saasnart
han kom paa fri Fod igen. begik
han Indbrud bos en Uhrinager.
blev atter fængslet og dømte? til 4
A ars Tugthus samt til An-
bringelse i en Arbejdsanstalt.

Straks efter sin Løsladelle af
Tugthuset i Aaret 1369 begik Karl
May nye Tyverier, og der blev nd-
iendt Stikbreve efter ham. Han
flygtede til Skovene ved Holten siein
i Erggcbirge, hvor han traf en Sko-
lekammerat, L anis K ruge I,
iom var romt af Soldatertjenesten.
Knigel havde lige stjaalet 100 Tim-
ler as Kompagnikasien og var deser-
teret. De to Flygtninge svor at ville jholde sammen, og blev enige om, at i
danne en Røverbande sammen med jnogle Bekendte, der navnlig havde
været virksomme som Hælere. Saa-
vel indenfor Banden som overfor
Offenligheden gjaldt Karl May
for Bandens Overhoved. Røvernes
Tilflugtsted, som aldria er bleven op-
daget, vor en mosdæliket Hule, ind-
vendiq tapetseret med stjaalet Lær-
rrd og herskabeligt indrettet. Ban-
den foretog næsten hver Dag

5tarl May erklærede nu. at ha«
havde skrevet sine Værker ud fra n»
bedste, indre Overbevisning og e«
ren G u d s f r y a l.

Defensor: Vi beflnder denne
Paastands Rigtighed. M ans Vær-
ker havde oprindelig et ganike uiæ«
dcligt Indhold. Da ban iaa, at der
ikke kunde laves nogen Forremin«
vaa den Konto, og Gudsfrygten aov
ham bedre Udsigt til at tjene Penge,
gik ban. Protestanten, over til den
katolske Lejr.

Lebius udtalte derefter, at han
havde saa et sil Materiale af Maas
frastilte Hustru, hvem May bavd«
overladt til sig selv. iaa Lcbius
havde folt sig moralst forpligtet kil
at serge for hende.

Denne Udtalelie fatte May : Op-
ror, der afspejlede sig i hans Ansiqt.
Han raabte nu med høj Stemme:
þÿ ��D�e�ter jo ilet ikke iandt' I

Efter længere Tids RaadUagning
vilde Dommeren afsige sin Kendelse.
Det lied sig. at L e b i u s vilde blive
idømt en Pengebøde paa 15 Mark.
Defensor protesterede bæKigt. Ha«
bavde endnu ikke Imft Ordet i ie!v«
Sagen.

Dommens Forkyndelse blev d.-r«
efter ndmt. Defensor krævede
Frisindelse -'or den Anklagedes L e»
b i u s). Som Bevis for, at May
ogsaa var en literær T:w, overrakt«
han Dommeren et Dokument, der
godtgjorde dette. Skønt Mav >aa
godt iom aldrig havde været uden-
for Tysklands Grænser, strev han
om 'Begivenheder fra alle Lande.

Ved Rettens Dom blev Le-
b i n s frifunden. K a r I May
bavde selv indrømmet sin Skvld.

partinieddele'ser.
.Kontrol,cntmopc for þÿ ��S�o�c�i�a�l�-

Demokraten" afholdes i Aften Kl. 8' ,
; i Rømersgade 22, Festsalen.

røveriske Overfald.
navnUg mod Sælgekoner, som passe-
rede Skoven. Endvidere forøvedes
Tyverier, Indbrud og andre Ulovlig-
heder. Da de ugentlige Markeder
ved de nærliggende Bver blev daar-
ligt deiogte paa Grund if Usikkerhe-
den i Egnen, udsendte Regeringen
Militær, der afsøgte Skovene. I

Socinlpomokratisk Sejr I
stscrlin. Berlin, 13. April. I
6. Landdagsvalgkreds ber afholdieZ i
Gaar Suppleringsvalg, idrt Social-
demokraten H o f s « i n n s Balg var
bleven kasseret af Sanddagen. Hoff.
inann blev mi valgt med 410 St.
mod 68. De Frisindede deltog ikke i
Valget.

Fredcriksbcrq socialdemo«
kratiskc llngdomsforcning af-

denne Zioverfagt deltag tillige holder t Aften Kl. 8 offenligt Mode
Vrandvaffenet fra Hohcnstein og rn'i Falkoneralle 96, Festsalen. Ræst-

i 2 R umrc þÿ �81 j Socialdemokratis? Aarennig - e
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Destre cengsel.

i af Egoisme; ih, hoikfe
der gaar tabt ved en saaoan > noliti,i > n. i.þÿ �. »i »net agioreSe ham som en Mand,

an ingen overse eller ,vare der er Tilhænger
s Politiregimente,

vig og,aa regerer, blev han belrag
tet scm en overbevist Forbryder og
behandlet >aa raat og brutalt, som
Fængselsreglementet tillader.

Eller vi stal nævne et andet
Eksempel. Ter er en Straf, som
hedder þÿ ��s�i�m�p�e�l�tFængsel". Denne

indenforfan komme
Mure.

Der forstaas ligeledes ved þÿ ��si m -
, f e l t Fængsel", at Fangerne
stal kunne modtage Besøg. Dette
praktiserer Hr. Grundtvig paa den
Maade. at vedkommende Arrestant
en Gang om Ugen faar Lov at tale
med et enkelt
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Fru Johanne M e y e r, hvis
mansteaariste Virksomhed i Kvinde-
sagens. Afholdsstevirgklskns
Sundhedsplejens Tjeneste er vel-
kendt, star skrevet en Bog paa hcnved
hundrede Sider under ovenstaaende
Titel.

ZEninct kan al Tid store Rtstiiing
paa betudelist Interesse. Det viste

V'

Hun istaar paa Livserfaringens so-
slide Klippegrund og betro 'ter det op

s o c i a l d e- 1 rene Hav langt ude.
Ll. a. taler Ttanninq og Borg Bogens Forord beder Forfat-

1 terindcn om, at stende? Udtalelser

Tel 'orne Aiinit i
Bog behandler I. P.

amsunbet.
crer til Arbejdets Deling, har en
oobbelt Betydning; at det ikke blot

i hcntvdcr til en Specialisering af Ar-
beidet. men ogsaa til en ligefrem

nævine k'ær'. Ta karakteriseressom en virke! g ndmærkci Bog. der
þÿ ��b�u�r�d�etages langt niere op ::! Tros-

Arbcjdsloshcdcn
I dis;e Kredse kan eller rettere

oil man ikke se. at Ordet: Kulturen

Deiing, saaledes al Arbejdstidens
Længde altid maa naa som et Udtryk
for Forholdet mellem Arbcjdsmæng-
de og Arbejdskraft.

Mon dog ikke Arbejdsgiverne for-
'tirrer sig paa de gamle Dogmer? i aende þÿ ��R�y�"Konsmoral

kou.me til det Jrefut- 1 ikke de stal passe paa ikke at s god Grund paa, at

in '! jærte del oamle Ord: Lad os

tclse i Familier, i Sundhedsforeuin-
ger og i Kredse, hvor man med Al-
vor og i Renhed kunde behandle det
dybe. ensfe Sporgsmaal, jom For-
fatteren jua modigt har lmaret frem."
Men Forfatterinden as den forelig-

Grund paa, at Moralen er af-j

,\rn Meyers
Rullers for-

med yderste: »e
eller rettere Selvtægt. De Arbejds-

peger med

jphjjp ! hcrugig af ve okonomijke For-
bold. Mandens Foriorgclfespligt er
Grundlaget for det bestaaende ZCgte-
skab. Med Kvindens fuldkomne
igestillclie. okonomist lom politist,

ellers vi Buen briste. I u:na Mandens ForsorgelscSpligt jal-
Det kan ikke indtrængende nok bort. Kærlighedsforholdet vil da

Fortsætter det paa denne j humane Grunde skulde forlade oc

blive rrierc, men ogsaa renere, frem-
for alt ærligere. Moralen vil frem-
staa i ny og forbedrer Udgave. Thi
r'Crlighed varer længst.

I et Kapitel cm Samfundets
Opfattelse af Kvindens Stilling i

Ter maa - m o a et Samarbej- i??"f ::r cn
v n. þÿ � _ . , 1

| oi. hvorledes ..del I vage Kon lang-þÿ ��ei mng n::llc:n de to Hovedhære > þÿ�f�.�. ��sþÿ ��a�a�e�rirem :A skorte juridisk,
om oenne Sag þÿ �del er ikke dem : metal og politist Ret. Men Man-
selv alene der gælder, det er stele i dens Overmagt er Trods al ydre
Samfundets Velfærd, der staar vaa ! Lighed-magert i alt væfenligt den

Spil. Kan det ikke ordnes ad den-!-""'1" nu som tidligere. Kvinden
. ... i kan kaste der religiøse Aag, som Kir«som no Lej. bor Lovgivningen ikrne ud. : ken lægger paa Hustruens Samvil-

M. Hjortlund,
Vcttcr.

! lighed, inen de borgerlige Loves'

Tryk hylder hende stadig nede. I. P.
: Muller mener at kunne nnde Kvin-

Som meddelt er Inspektør
Grundtvig ved Vestre Fængsel
udnævnt til Herredsfoged i Ring
Herred ved 'Aarhus, og Pladsen som
Fængselsinspektør stal i de nærme-

ste Dage besætles. Blandt Ansøger-
ne er den tidligere Sædelighedsin-
spekior, Stephensen, og det
hceoer sig, at han har gode Chancer i Ord til dens Pris.
for al faa Pladsen.

Denne Ansættelse bor der i Tide

Afgteflabel i dets bestaaende Form
lobcr sikkert langt storre Farei end
Fru Meyer tænker og aner, thi selv
þÿ ��d�e�nmest guddommelige Magt i Na-
luren". Kærligheden, som Fruen ap-
pellcrer til. er oste saa siyglig, at
Pligten maa lages stærkt til Hjælp.

Kærligheden og siger mange smukke
! men sande Ord om dens Ret til Fri-
s hed. Men hun gaar meget for vi di

dens Lykke >om ZEgtefælle deri, at
hun paa en Gang kan udfylde Plad-sen ,.iom Husmoder, som Elskerinde
cg tillige som fortrolig Pen og inter-
esseret Kammerat". Men denne

! Opfattelse kalder Fru Mener med
i god Grund den gamle Romantiks:
Manden Bestyltercn, Kvinden den

i blide, dydige Husmoder. Det er jo
i heller ikke ukendt, al adskillige Fruer'

ingenlunde udmærker sig ved Blidhed
og Tod. og hvad kan det saa nytte?

Fru Meyer synger en Hymne til

Ogsaa dristige,

riedes Hr. G>»ndlv!g op:ræ- j derfor behover Mennesket ingenlunde
der overfor Arrestanter er Affæren D; l1irrc et --Dvr" eller Forbindcljen
Hyldgaaro e: El: uipcl paa oa n l,(rre modbydelig. Og det »sym-
snan oenne Mand kom indenioi 'ir M'-ueiiste Kærlighedsforhold" er jo i
resten paa Ristorv. hvor Hr GrunV. arc :i-,0nfle .'llde ikke langvarigt.

- ., r.indt- ! eryatles oste as Venskab og vanr-
mævsifl! Samliv.

Alligevel er det sandt, at Kærlig-hrden bør være det forenende Mo-
menl. Cg gid den maa vare længe!
"i-rr den lever, bor Llskkeu. Om der." t-r !'cøa i Hujet og Penge til
i-ærten eg hvad der ellers horer til., , striver om r'Egtesæl

Straf bestaar ifølge Straffeloven kun i '!f0-f'cro. ; bft daglige Liv. Hun

e.øt ti

Egtrstabs Jndgaaelse. Fru Meyer
-to.m.,.. - - , faldet alle lovsormige Forbindelser,Medlem or sin nær-'bfr ifff þÿ�j ��d�g�a�a�saf gensidig Kærlia- Udvalg.

samles

Hk KMlsse
Meyer skal ikte destvldes for Filisteri, saaledes som dc kobenhavnste Arbej

i .Folkets Hus', Jagtvej G9. Tel
vil blive et roligt og værdigt Mede,

dere k a n gore det. Det vil blive
et Mode, hvor Grund-Akkorden bli-
ver Hanne mod del Samfund, som
saa l-dt fvrstaar det Hensyn, det skyl-
der den arbejdende Klasie.

Vi storer endnu stift og her
I fremsat den dumme Paastand, at de

der vil arbejde, kan saa

kun maa blive optaget som en
ledning til Selvtænkning, men
siger sig ielv. al man ikke kan
handle r'Emner som Konsmoral og, . ..
ZEgtestab uden at præge dem af sin ' L:" ..... _
individuelle Opsaticlie. Som Mol- j Arbejde, .'.»en »tatistik og am-
ko over Frue is Bog kunde man nær- s fundsvidenstab star forlængst klemt

! Livet af den Logn.
j Der tales ogfaa son meget om

Duelighed og Meævne hos Arbej-
derne þÿ �man taler om. hvad der kan
vindes ved Ophjælpning as den

faglige Uddannelse. Men det er
næppe paa disse Omraader, at Ar-
bejderne savner noget. En yderlige-
re Udvikling as flldeævnen og Tyg-
ligheden vilde i Virkeligheden under
vore sindssvage Produktionsforhold
forege Arbejdsloshede«! Saa van-
villige er vore Samfundsforhold,
at det, der under naturlige Tilstande
vilde være en Gevinst for hele Tam-
fundet, under de nuværende Forhold
foreger Ulykken!!

Det er Tam fundets Skyld, at vi
hor Arbejdsløshedens Svobe hæn-
gende over Arbejdernes Hoveder.
Derfor bor Tamfundet gore alt,
hvad det formaar, for at afbode Ar-
bejdsloshedens Forbandelse.

Gor Tamfuiidet det? þÿ �Det
Sporgsmaal vil de Arbejdsløse der
i Kobenhavn besvare i Morgen, og
de vil gore det i Følelsen af, at de
taler for alle de Arbejdsløse, som
sindes Landet over.

De Arbejdsløses Mode vil blive
en alvorlig Demonstration. Og
kender vi de kobenhavnste Arbejdere
ret, vil de intet Ofeblik lade sig for-
lede til at give Demonstrationen en
uværdig Karakter. Det vil blive et
Mode af de kobenhavnste Arbejde-
res maalbevidste Kærnetropper þÿ �
en Forsamling, der vid, hvad der
stal ste, om Demonstrationen stal
have den tilsigtede Dirkning.

þÿ ��L�v�e�i�a�l- Demokraten" nb-
kommer i Dag i to Numre,
A og 15. A-Numret indeholder
ffrifl i tysk Byggeindustri. þÿ �<ft mærke-
ligt Fugletræk. þÿ �Folkethinget i ©aar.
þÿ �Den spanske Svindel. þÿ �Avertis-
sementer: Beskæftigelse sogel «g
tilbydes. þÿ �Hnslejlighed tilbydes. þÿ �

Trækningslisten.
, i sin »pjattelse af »agen, naar det j L-nketie Bæ-cikc? niiinSc«

protesteres imod. Ter trænges nem- i teos i Bogen hedder, al þÿ ��K�ø�n�s�-
' "

Ug til en frisindet og human Mand ! fristens Tilfredsstillelse, løsrevet sra
li! betle Embede, og Hr. Z t e - o' sympatetisk Kærlighedsforhold er
v h e n se n s Ledelse at Sædeligheds- -»odbydelig cg horer Tyret til." Der

'er jo baade ægteskabelige og ikke-
. ægteskabelige Forbindelser, i hvilkeas oet prostiste ,ia-rlighe0sforholdet flet ikke cksiste

rer eller kun er ivagt udviklet. Men

F vi jetonen þÿ ��E�nGøglers
man" sindes i A Rumret.

a

llildsthiilljet

Fortolkning. Hk. Grundtvig giver af | Isende Ret, i o in bet maa erkendes at
denne Straf er nærmest haarrejsen- ! Lovgivningen endnu i al fv, 'i,øj
de. Folk der idømmes simpelt 'ad præges af den kristelige Grund-

w e« <» « >>» WKve i Arresten, erholde ">ad 'ra þÿ�> ��d�f�æ�t�t�e�rsikken, at kun e u Faktor sø-
Hjemmet og lidt Bekvemmelighed. , rcr Ledelfeu. Er Parterne lige myn«
Men alt delte har Hr. Gniudtvig i -dige. men vil hve: til sin Sive, bli.
Kraft af til Rrnlenif nf" ilaact en ! Ufr dkr Forsalningskvnsiikt og Pro-Krast as ,tt ..ReglemenI siaacl |Ujor|fr ;'Egkeflabsforholdet rr et
-.reg over. Bed Læsning forjtiinr . Og Ijoem der er
han. at han alene kan bestemme Lek- folkethinget, maa a, gøres : hvert
luren, og kun Blade som þÿ ��B�e�r�l�i�n�g�s�k�enkelt Tilfælde. Tel er ikke saa rindeligr Forflag de Kommuner, der
Tidende" og þÿ ��K�r�i�s�t�e�l�i�g�tDagblad" ijældent Hustruen og bor maaske oste opkræver kommunal Ejendomsskyld.

FængsletS netop være hende.

Folkethinget.
Derpaa behandledes det fra Fol-

krthinget oversendte Forslag am

Ejendom sfkyld. Del fradra-
ger 2500 Kr. i alle Escndommes
Værdi inden Vurderingen til Ejen-
domsflyld; til Gengæld forhojeS
dennes Promille sra l.l til l.25
( I Kr. 25 j?re af hver 1000 Kroners
Værdi). Herved vilde ester det op-

>, m lin« mi,,f btlydelige Belub. Men ved et

vedtog i Gaar Forflaget om Løn-
ni n g er ved Bejle Forske-
lefeminarium þÿ �som dermed
et færdigt fra Rigsdagen þÿ �og om
Eneret til fotografiske
Arbejder, som gik til Folkcthin-
«et.

Forflaget om Lønninger
ved Rigshospitalet sendtes
til 3. Behandling, og Forslaget om

Husmandsbrug gik tilbage til

Raar oet -vungne borgerlige 9t5ni)rindfuj:ela Wjniftfrfn tr
Afatcstab oc tvungen '.'Egtepigt on- 1 a' ministeren
befales, falder Vene ganske jammen det nu rettet, saaledes at Kommu-

med de voksende 5irav om Koniicues nerne kan sorho,e deres EjendomS-
Ligestillelse. Men en langt storre styld tilsvarende til Statens.
Vanskelighed end ?EgtestabS for- Forflagel mødte i Gaar nogen
<" < » ./r de Heryyii. der bestemmer !

zlvilijx j Landsthinget. men ogsaa
en Del .Kritik og gik i et 9-Mands

Icl Te Arbejd >se stavde haabet, at Loven nu kunde stave soreiigget

Alle arbefdslosc Fagsorcninasniedlrmuicr bor inodo.

Husk: 'Medlciusbog forevises.

N.mr man
Ard . l ioshed.
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I Abonnementspris: 1 Kr. <>0 Pre Rpaitalrl.
88 Ctf mil., ) Pr« »g>. Gennem W»-

j a Kr . 80 Pre. »»telte ««»" » «
Frihed igl?ed. broderskab.

ner»»ien>en,er mm «etendt>,»relfer II! Pr«
pr, Petillinie. Jnferater '/» Pre pr, Pelitlime,
modtage« i Rurer ffarim«g»qade IV, St.

lillD. - S,'r. 104.

©luli« AetShf-eip Offealig og mnntlN
Virtpi.1 jc Haevningedvmgol«.

Xirefte c fat med stigende þÿ ¬�f�a�l�t
Cloerlt stigende Lrvcatgist.

Stat og Xa.nmune ooertazer alle Monopol«.

Averirclrmenter: Alm, vefendtgurelser Id Pre
pr, Petillinie. Inserater Pre pr. Letirlin'e,
modtage« i Rorrr Farimagsgade IV, St.

ll»l0. - 5'r. ll>::.

:or«dag den 14. April.. . , fønirADf

þÿ �T"mZSZruffene' 9mt»-".i o g General O. N.

Johanne 21 loyci :

Ry oilsmoralstiiillos ti! ZNodo. . ,.. . ... ... strlMstMlimMftiict.

»amtliqe arbcjdsloie Medlemmer af de kobenstavnske Fastfor
eisii -er fe les til Mode i Formiddag Kl. 10 pr.

Med in s b o g forevises ved I n d st a n st e n. De

for' »liste Fagforeningers Kontrol as de Arbejd s-

ku . o r l s a l d e r s or d e II II e Dags Pe d k o III IN e II d e.

Tagsordenen for Model er:

Rigsdagens Behandling af Love« om fortsat Hjaelp til dc

Arbejdslose.

j de er. vil det koste mange Kampe at
vove Skridtet. Her kommer ogsaa

sSporstSinaalet om Bornene og ud-
videt Samsniidsopdragelse med i
Betragtning.

Jo mere man naaer frem i Ret-
ning og Ligestillelse mellem Konne-
ne. des mere brister de gamle For-
mer og Forhold. Fru Meyer ser
delte, og der citeres adskillige modige
Udtalelser af kendte Kvinder og
Mænd, jom vover et Brud med den
officielle Moral. Kvintcssensen er,
ar .s'Egteskabet maa være en privat
Sag".

Der er en Del þÿ ��N�y�-�R�o�n�i�a�n�t�t�ki

Fru Johanne Mesters Bog, lidt for
megen Tro og Teori. Men den er
et ærligt og smukt Udirnk for en
Kvindes Stræben ester Sandhed og
Sundhed i et af Livets vigtigste
Sporgsmaal.

A. C. Meyer.

I. P. M n l l e r s Bog þÿ ��K�o�n�s�m�o�r�a�l
og Livslykkc". som vovede en aaben
og ærlig Underfoaelse af et »porgs-
maal, om hvilkel der ellers kim tales
frit, nnar Meningerne ikke refereres.
Paa del kunstige Omrande vokser
Hykleriet tællere end Agerkaal paa
en Kornmark. Og vover cn enkelt at

' fremiætie revolutionære Anskuelser,
mna ban st'lle til Klo hos baade
Præsten og Pressen.

Som Regel bliver Folk io Fil:-
f-erdist sr.i ','iqsdagen, altsaa ogsaa fra Landsthinget, saaledes at den st,x med Rorene. Fru Johanne
kunde ve være: i Kraft igen. Dette er ikke sket, og Tkuffelsen blandt
de Arbr sdslose er stor.

Tom Talere ved Blodet i Formiddag er indbudt

niofratiffc Rigsdagsmænd,
bjerg

De kubenhaviijke Fagforeningers Bestyrelser, der Tirsdag Aften
var samlede, vedtog at indbyde til dette Biode for at samle og udsende en

alvorlig Protest fra selve de Arbejdslos? mod den sendrægtige Blande,
lvo r drn for Arbejdslos? saa overordentlig vigtige Tag er bestand

a
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fcjMfreii oa Arbe o -mængde ftaar sies Hær vokser Aar for Aar; der
ikke : se: rene ,orho!s til : nanden. Regulering

Ser man paa Statistiken, vil
man iagttage, at Arbejdslosheden
er i stadig T:l:ag . Selv om de: lægges Arbejdsgiverne paa Sinde,
er Su "onmger ar spore, bærer det hpd de risikerer ved at staa stejlt paa
stad g hen mod stone Arbejdsloshed. deres gamle Standpunkt. þÿ �Man
Og man gribes uvilkaarlig as den ! kan jo aabenbart ikke vente, a: de af
V :fc:
T rade, maa det jo ende galt. Den
stadig voksende Hæi af Arbcjdsloje
vil tilsidst blive en Magt, der vil
gore sin Ret gældende: Aieiten ti!
Arbejoe. Retten til Mad. Raar
Sulten mælder ste.. afhænger iei
blot af. hvor stor Den Hær er,
lider derunder, hvad Udfaldet af 1

Kampen stal blive; thi Kamp maa
de: ailid komme. Og hvem io:

domme, naar cn Flok af Familie-
fædre, pint af deres egen nagende
Sul: þÿ �først og fremmest pint ved
Syner af deres udhungrede Hustruer
og Born med de indfaldne, stikkende,
sebers.ige Ojne, der stadig rettes imod
dem -ned det samme halvt bedende,
yKvi - icnde SporgSmaal: Har Du
Mod ' - h?em tor dømme, naar dis-

Hasen faster sig over
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