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Svaret yerpaa ft ilte tvivlsomt. Det si« i Forbindelse med de øvrige LandeS Tilkaldet med Hypothek.-r. Stars- ez Kom.

»ilde vare taabeligt al tro, at Udvandrings »ibejderbestyrelser for at lede den f.em- alVaJ"« VewlioaTon" r fc eib?-
i Længden fluide kunne bevirke en vurig tidige Udvandring paa enssr vsc Læce« medens en kunstig værdionfætlette bringer

dem g» til en Pris al Hundreder, ja Tu-
sinder Dollar«, aie bi« fe Papirvæidie- er

i jern medvirkende til Mcnnesiefleeg enS Cf
holdelse »g til det sociale Fremskudt, olde-
le« Intet værd; ja d- er endog uhyre
skadelige fordi de maa forrente«, eg altsaa

Udi bene ibi patria ) Forbedring i deres K-,r, der bliver til. Udbredelse hensigtsmæssig Maade.

,li ml.i,< I.jiigh.d«i- fot.ogtnlib »«#< " « i« il«iinb.H«Vrt »«»'
Birlelig og tilsyneladende

Rigdom.

Nr. 87.

i Rente, hvorved han har kunnet tilegne
sig en Spekulationsgeoinst at K000 Dost
Hrrmveli« maa rer oltfaa give« Scelgeren
Kerner g' l 1.000 Test., »g naar han spe«
kuleier lyikelrg ordere. vil inden lang Tid
Arbejderne hrve at betale ham en lige saa
stor Eum aa lig i Renter. Forholdet
!vm »i her har fremdraget er ikke en Und«
lagel'e ester ualmindelr«, men tvertimod
en meget hverdag« og grebet ud af det
»irk'lige Li? Deriom T'lstanden var
ove ensstemmende med Fornuften, »ilde jeg
en en siet ingen Rente h.v? hasi »t betale
»i min >0b!izal.o» paa S000 Dall., eller
i hvert Fald kun en meget lav; jeg »ilde
d. i saa Aar have kunnet asbeta!« min
A?ld oq ?«e!«eren vilde ikte h,ve erholdt
ud over de 3000 Dvll , mere end saa.
m>g:t. at han» Mdj: ved Forretningen
var bleven betalt, og ikke en Sum, hvor-
mrd han kunde ipelalcre.

H,llistdbis»"loven I Forgaars er
der afgivet B lænkarng a det Landstings-
udvalg, lom har været nedsat vnqaaenbe
bet fra Felletinqet indsendte þÿ ��F�o�i�f�l�i�gtit
Lov om d?« cffenlige Fred paa Fotkekir-
k,ns Hkll-gdage". Udvalg't kan ikkr billlge
ben Nssigels« sra del af hUgeu«?« fore-
lagte Forslag, hvvrneb kun de ZibejdSsys-
ler, der maa forstyrre Helligdagene« Fred
tit den Larm. hvormed de er forbundne,
forbydes Det er let at paaviie Arbejd«
fysler, der ud.n at med'øre Larm, men ved
d n Masde, hvsrpaa de udyret, forsty'rer
HelligdagrnS Fred; dertil hører iaaled-«
forsi lliye Arter SvgningSarbejve ud mod
Gaden, Ard >dec i felve Gaden o. s. L
Det fvuflaas derfor at redigere Bestem-
melsen saalede«, a! den vgt'aa rammer saa-
dar.n- Arbejder. I femte Paregraf fore-
sl«as Ord-ne þÿ ��K�l�a�p�j�a�g�teg Jagf i S-lsiab"
forandret til þÿ ��J�a�g�trg anden Skydning".

7, om offenlige Moder, soreflaar et
Mindretal (Mvuner Pe erfen_ eg Råben)
at bibeholde saalede« fem den f.ate« i Re-
geringens Forslag; Flertallet (Frandsen,
JUyfer eg Lrenbøll) stille: derimod det
Fo-flag a' offenlige Forsamlinger »el rørst
maa at'holdcs i ecee Købstad eller Land-
kozn eller at Foik-kirkent Gudstjeneste
samme Sted« er flu tet ; men dog altid
efter Kl. 4 selv cm d«r da holdes Guds-
tjeneste paa Stedet, naar det kun iagttages,
at Forsamlingen ikke er i en saadan Nær-
hed as Kirken ell-r Bedehnsct, ai Guds-
tjenesten derved kan forstyrres.

Udvalget anler det ikte sor rigtigt, at
8 i Regeringens Forslag c gaaet ud

ved Behandlingen i Folketinget Denne
Paragraf udstrakre de Forbud, der i de
foregaaende Paragrafer gælder sor Tiden
sra Kl. þÿ�9 ��4om Helligdagtne, til at gælde
hele Tagen for de seks i Forslaget nævnte
kirkelige Hojlidtd-ge Lig/ saa lidt kan
det billige, at den Del as Blsiemmelsen i

9 er udgratt. eet ferbydr: offenlige For-
lystelser Aftenen sør de nys omtalte Hellig,
dage. Tisle Bestemmeltir foreflaos derfor
genoptagne.

KZyier er Udvalgets Ordfører.
Udvalget mc: ve er sti S andrun!: med,

..al det er vis paa. at der er en stærk
-tcmnmz til Siede hss Bcfolkninzen for
Lands'ingUS Ansiuelfer" !!!

Tr«fastsorretningci« Ilreliiuder
Irasisz siouraal firiver i sin Markedtberet-
ning fri London under 3die d«., al de op-
muntrende Symptomer paa en genvak: Om-
sætning mere og mere træder frem. I en
hvec Retning finder man Akiioiteten gøre
sig gæld nde. eg selv de. fjm plejer at
holde siz tilbage og se Tiden an. begynder
allerede at se sig om og gør« vud, rigtig
nol en þÿ�1�0 �15pS>. under NrkedLpriselNe,
men de er dog mødt« srem vg vil ester
Haanden forhøje dereS Bud. Adsiillige
Salg er allerede asflutlede. I London er
Omiæ'.ninxe« nu ret og Salgene er
lige saa g»dt besegle af Folk. de: virkelig
vil købe, fem noget soresaaende Asr paa

denne Tid. hvohes Priserne holder sig.
Ringere Kvaliteter as not fk Battens kan
doz endnu erholde« under Importpris.

Vr mæi?eliqt éstund blev i Slut-
ningen a' Januar gjo.t Rord sor Obeliflen
ved Indgang«« til del store Tempel i Kar-
nak l iEgypten. Nogle Arabere, der var
beskæftigede med at skaffe Aske ud under
Ruinerne sor at gøde Landet dermed, trus
ved dennc Lejlighed paa en Kiste as Eand-
sten. I denne fandtes der en stadselig Fi.
gur af en kvindelig þÿ ��H�i�p�p�c�p�o�t�a�m�o�s�"�,hug-
gel i grønt Basalt, paa ældgammel Tis i
vpreistaaend- Stilling og med el Symbol
paa begge Sider. Monumentet cr tillige
med den Plade, hvorpaa del staar. lre Fod
højt vg udarbejdet med beundringsværdig
Harmoni i Forholdene og rundtom poleret.
En lang Hieroglyph. Skrift løber ned ad
Ryggen, og en andcr. er anbragt paa sr-
guren« Fodstykke. Indstilen paa Ryggen
er bedst udfort. Billedstøtten selv er et Værk
i fuldendt Kunststil og overgaac endog den

meget omtalte grønne þÿ ��B�a�s�a�l�t�k�o�"fra samme
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Om Udvandring.
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for obfliUlj« Slot tilbage af btn tagilffe Sorilag'li i »>t-|b»lall »i. »>!«-> fnat

P'-» , 'm .... »» ... « ! Allu,,',"
Krig, Pest og lignende Ulykker uafladeligt þÿ �_ .
decimerede«, vilde former, sig saa fkntt, | »i jo n»« Strejfer eg «tbtjd-l.«ht iot

maar
Skrtdt

) Z»drel«ndet -r »veralt, hvor d«r er godt
v«re.

a

Menneskene, hvis de ikte ved flet Ncering. »kende« at der kan bevirke« en -jeblikkelig amerikanske Blad .Børbote") l-gger'en Skat paa dtt "'.. Nrbejde
Hjelp so: el »oerlæ«f-t Fag derved, hvad « > ver skal til Veje brrnge Brvgsværdiea. Tel

er ilte nodvendigt. gennim en vidtlønig- u r.,0.. va, o. . fc.» 4>ntei I vore Dage, der er Lrdenekrisernes Forklaring at i«ge at bevlie en Socialbe.
at det blev umuligt for vem »Se at ek«i> har Y-»i Bertei paa r oet Sm "'og ForrelningsstansningerneS Guld-lb,. . mvkrat or at Re. le er en r.ktt p-a itrbej-
stere Befolknfuan hsr ef.'er hen« Me h": ogiaa de ergsisie Fagsvrrnings: aner tt J»;et sz, iøjnefaldende sor dcn tænkende for hvilken der ikke yde« nogen som
»i..., »« iiwflt fturre Tendens til at for- kendt, idet de fleste kraftigt underst« ler Tilskuer. i»m den forhåndenværende Bak- hst ttlsvarend-- Værdigenstand.»' M sie --o Udvandringen. Saalede« -nvendle For- len i Tingene« Værdi, hvorved mange store Man indvender mod o«, at dit'e Pa-
og. S. end l.ariugsmidler. es Ma«,e. .a.

Foreni-a olene i »året 1807 over Værdier ltlintelgore« eg hovrven en nogen pirer er rep'æ'eniat've Bxtoier, og ol »e
naar vr ,!k« stal uosæ.ie o« for al komme S

id Medl-mmer øver Sikkerhed ved Værdiansættelsen as som faadanne loder sig i d n almin»elize Om
til at oeee hverandre op vil det være ned " "SO Kroner in ai d 3K . Genstande gere« umulig. Denne Vaklen i fatning ombytte med enilsoareude Beløb r oir-
vindigt. at Enhver vaalceggcr sig et stæ tt vovet, oz Maflinoyggein-s Fvrenrng ha> Psrdianfættelserne tvdec paa, at Tingene« kelige Værdier. For e« Aklie eller en Slats-

fSfniun til at Ctiite Kauiilie den Lov, at Udvandring stol sine Sled, Pri« ikke er en naturlig men kn tunstig, obligation »s en Ravnevcerdiai 100 Dollar«,
T' 'e; T, \ . " 1 ® : saa snart 7'/. pCt. bf FergetS Medlemmer ti ast. N«lurkr«ster. der anvendes i Pro- lan man krb' Lkvne.Smidler. Kl-rder. Bol'ghvorfor han da vgsaa navnlrg rvrer mod <««»'» F O »

dukt.onenS Tieneste, virker mrd iler Neget. þÿ ��,�mfar 100 Dollar«. L, svarer he.trl:
a- a a. ». «» w 1V .. tn ' m«Ssigh.'d og kender ikke engang Undtaget- Det er rigtigt, iaa l«-rge Aktien elle? Obli
Tea eneste Zndvend.ng, der ira e. lo- > «e«len. Dersom Menneskene gav gationen ikke har tab! sin L-rdi. R-top

Arbejdernr« tidlige ZEgt. staber.
At Mennestene, naar de kommer under

uheldige og sunde LivSviltaar, udvikler en »alisttst Standpuntl med nogenlunde Re! ae Ding drssis naturlige vcerdt. det vil on Lmsterndighed. at de kan r turet«,

sorbavlende Evne til at manasvldiaasre si« kan h-eves imod Udvandringen er, at den sige, den V«rdi som de har. idet de an til et Intet, eller omtrent rt Intet -
n-vi »irnnhRu« . is berpver c« Mening-sveller. De Udvan vrnveS som Forvpjelie«. eller N-dvendig. hvad der ikke kan ske med Lerneiemidlea
deri har Mai'.hu« uimodsigelig Ret. Et Iommt USlbet cg langt hedsgen'ande - Nyttev-rdien. som Na> oiv - viser, at de kun har Jnedrldnirgen' TO <ii\M «if atf lTkaa> Kam ( a Wt « f H n _ Å. i . ti. C _ Kaw. 1 C. 1. .') M. y I 9D faBlik Pia Nybyggeine i Amerika saa vel

lcen- i dalkonomerne kalder den þÿ �, saa »ilde ot lokke sor den« ion-ledige Vcerdt. Bil
som paa Prersterue i Danmark vil vvere kere cg hetolg-re Fv-hv , - lUK' Tingene« ?«:di kun fluktuere meget lidt ledet os en elstet Perlen er cg'aa et Se
tilstrrrlkelig' tU at godtgøre det. Det er Øtte hjBe ten "aile Sevcvggrund l't al ikke; mindst Forandring »ilde der praientati, ! men mvn d't er llge m-gel
liaelede« rtatiat at Forvaelsen i Jorden« Dare Socialister, som Tyranni og Fatiig- ! i Priserne »aa de sor all- Menn-fler om jeg har Billedet eller den elfied: Per«
fnLh«n<«.a.J» »»# ut iniht vi kor- dom give,; levende ueshcengigt paa dere« nødvendige Genstande, og støm Foran, son selv? Sit »teprcescn'an'. som Borger«,Produktionsevne ilke le. saavidt vi for. .. . \'£ be lemme dring i Forhold til. øm Tingene var n.d- sender til den lovgive.de Foria-nlirg gør,

at bedømme det. vr-de tunne holde . '
». . >. vendige. nyttige ellcr bl»i behagelige. Men som hele Pe:ycn ves i Reglen ikke det,

med en alurindelig Siigen i Fa- . er F.lk, >«.m .raellfr b,K nneffelige Jndbildningdkralt k«n som Borgerne selv vilde gøre, men han er

runne vpøagr, r »toerne« aøv, ve. er
m saadan Frihed saav-l for Nndertiykkelser og til Folktlov. saa blioec derved di ! mulige Ting, der er Genstand sar Handel;

ligi at forudse, om maafle ikke hele den _ . , , , koempemaefige Under- og Overvurderinger, z at Pengene isiidlertid er Varerne« fuld-
Proce«, der soregaar ved Hjalp af Pl!.nte- L 'oc Ron.ngswrge. jo p '

b(T ?<n #are j Aartustnder og som bringe: stcrndin« M:ds«!ning viser si, deroed, at

og Dyreriget, og hvorved saakaldte uorga. Maal, vi stroeber e'ter, saa indter vt m>' zxnnesteheden i Ulykke, forklarlig hine synker i Lrrrdi. esters«« Nytlevserdi
nisie Etoff-r omdanne« til Fødemidler sor hvorledes vi skulde kunne fordømme Da nu Social Demokratiet har den af disse stiger. Meder « s. Ek«. for el

Mennesiet vil blive ove-flvdia iaa at vi ft »iddel, der staffer dette tilveje fer Opgave at bringe Veerdians-ttelser, e i Aarhundrcde stdcn 100 Dollsrs var i
Menneflet v, blive ove stødig taa at vt ' "

.d til Overensstemmelse med Naturlovene, idet de ' V«rdi lig 300 Buihtl Hvede, er de nu i
kan drige Rrrringen ud at Jvrdstorpen udrn kunstige Mennestelove, der kun beror paa V«rdi kun lig 60 Buthel« Den store
fø;st at lade den sarvandle sig til K?rn vsv. 1 v'"' 'a 6 \ ' ' , Indbildning, asst->ffes, s»a gives der sari Foranderlighed i Reprcesent-tvivsrdie'ne,
Endelig er det ogsaa et meget stort EvorgS- Frrdrelund. men i Vlrik.lgyevfN tun agg @oca, demokrater ikke nogen vigtigere er ikke just det, som goc Arbcjsccne størst
mad, om der i en Sleegt som Mennestets " Trecdemolle. Jo flere Frihed«. Genstand fer Tecnkniug, end en Undersø- Ekade, st-nt den er meget sordarvelig;
nOkel'i. Ii»ae,' en þÿ ��b�e�a�s�i�n�n�k�e�tEvne lil mand, der bafvlker de vidtstrakte, men- gelse af, hvad der er en TinzS naturlige den største ekade for AibejdkbNt ligger i,

: , Uafle.1 tn uoegr«n,ei «»»« '"
ste omm- m n fruatdare Rr-rier i Nv:d- Vivrdi - NyltnV-erdien - oz hvad der al de repis-enlalive V-idier r'orlu.ger

at formere sig. Bi n«re: una-glelig den £T bwé kunstige eller indbildte B-rdi, samt Renter s.r Intel. Xenter, søm Arbejderne
Tro, at hvi« Eamiundct viikelig i en hel- »merrka dcstv st«rkere Ove.vcegt vtl Fir iiMOerfegelse af, hvilke Ting der har en maa betale, paa det. at Ikke »cdridern?
dig Tidsperiode tiltog meze! stcrrkt, vilde stv'kinc aa i den polttisae Ubviklrag , og najutiig P«rdi, og hvilke der kun har en kan dovne eg svselge i Overstodighed. sam
de enkelte Individer« Evne til at forplante Dag er nsppe sjern, da Amerika vil indbildt vcrrdi. Til de Ting. der har en tidig som de tcge: »andaarbejdern: i Tje

sig aftage i samme Forhold. genxtrlde sin Befrielse af Aaget sor 100 naturlig Værdi þÿ �altsaa en Nystev«-di nefte for ved Hjælp as dem at siavebinde
Men diSse Paafiande stal vi fenere Xat siden ved at hjælpe til med Omstyrt-

nærmere begrunde. En Ting er i al a' Tyranniet i Evrvpa.
F.ld sikker, og det er. at vi ikke for Øje- Imidlertid kunde der mauffe ogsaa ta-

blittit behøver ut sryg e for at maatte V Forholdsregler imod, at de udvan.

þÿ ��h�æ�r�g�eden røde Lygte ud" er p-a Jør- "rense MeningS-æller forsvandt i deres

þÿ �maa regne« LevnelSmidler, Klæder, all A-bejde, vg give Love, der, idet de
Fød-, Arbejdsmidler ssv., samt Alt, hvad foregiver al fremme Alm-nvellet, kun op
der er nødvendigt sor at frembringe disse holder Menaeflchedens FremflriSt.
Ting, saasom Bldenflaben« og Kunsten« For ret at forstå« det T'vk som Sklv-
Frembringsiser, Undervisning, Midlerne til værdierne øver paa det arbejdende siolk,
Be-ordring f»a det ene Snd til det andel er det nødoendlgl kørsi at indse, al enhver

den 'a srsbede »s Tilaana " L)vi« Be ! «ye Medborgere« Mæng e uden egenligt uf Mennefler og Varer, Kultiveringen af Skinrærdi hjælper til næsten at fordoble
de« og þÿ ��t�r�a�v�e�o�eos engang. yvrs » » > Fsrden, ko:t sagt Alt. hvad menneskelrgt Bytteværdrens L-løb. (»-« J-rnb-ne s.
folkn'.øgerne i enkelte Lande lever sor ind- Udbytte ivr SocbattSmen« Udbredelle L,d

rb.jde srembriager ved NaiurkræstelNr« Ek«.. der har kastet at bygge en Million
knebent, saaled:« som navnlig i Sachsen og tænke o«, ai Arbejderpartierne i de ,or» sil Opholdelse, Forskønnelse og Fon Doll-rr«, har derpaa udsteelt en Ak.ie- elle
Belaien, da er del ene og «l-n- dere« egen ca,3e Lande satte sig i Spidscn sor et «vitng »s MrnnesiesiægtinS Tilværelse en Obligatisntium as en Million Dollar«,
ellei der»S dumme R«a.:inger» Skyld, ti umaadeligt Kolonisationssorsøg i Nord- Alt Andet bor kun »n Ekinvæ.di. R.jse- vg Fragtprisen psa denne Jer,.b"i-- ak (nwi Am rika tænke at de under- Denne Klassistcering udelukker enhver M'v nu ansættes -aa hest, al tk: r.
der gr.es et Middel herimod som de. »mmr-. pz ænle o«, at d unv-r

De foiftestigr Leone'.mid Dus, S- oo Vedligeholdel.e-omkostninge.ne
første halve »århundrede vil være suld- . - F 0. ene dervvr, og valg,e en stor i fln £ra forstellig dcrvkd dække«, men der maa cgsoa kemme
kommen tilstrækkeligt, nemlig Udvandringen - and. det, der kunde rumme HundrediiUsiuder Pli«, da Trangen til den en? kllrr den et Beløb ud til Fonentnilig og Atbetaiing

Det er et gammelt Mrddel. Da fer Mennesker og var frugtbar og let dyr- anden af diese kan være forfl-llig i F»r- af den siyrdige Millien. Naar denoe Gæ d

Aaitufinder siden Asien« Sletter blev for hlig. og at de »edtoq at anbefale alle ud- hold til Klima, Produktionssted og Brug«- er dækket, synker alligevel ikke R j'e oz.. .Mi. M'ch.. ....... W-.þÿ �' n= «,«« M »z'? W'fÆ ».A.«'-.'.
sig i hundvtdaarige ttlki.oandringcr ind

» ,1" »
'

» ening med Naturen« Arbejoe. og da de er holdelseSomksstningerne, men yancn er nu
gennem þÿ ��E�v�c�o�p�a�SPorte" vg besalte saa at .und? uvnævne en Kommission .il at uundværlige til Menneflesiægtrn« vphol- tv Millioner værd, og denn? Sum mas nu

sige hele Eoropa. Da senere de nordevro- '.ge for dcn biil'gste Overfart og d-r bil- dette, saa er derc« naturlig? Bærdi klar og forrentes af Zndlgterne. I BirkeU-hedcn
r viste Eimbrr og Teu'onec" trykkedes af Landkøb, de kunde lade de Rejsende t Ojne faldende. Blondt LevnetSmidlerue stiller dette Forhold stg laalede«, at Arierne

..na-r-nød d'va de i vældiae Skarer ned ledsage lige lil Bestemmelsesstedet og ar-
' maa alter de have den højest- Bærdi. der formerer stg i samme Grad som »f-etali«.

Hunger« '.kiiax , ranaere at Mastiner Susseraad Kreaturer et mætlend: og nærende, en rinpere Værdi gerne finder Sl?d, det vil siye. at Sesiddc-
mod det romerske Rige tor at sinde deres - S. ' L mh, de, der vel er oplivende men undværlige, ren af en Aktie paa 100 Dollar« eiholder
»ød under Legionernes Sværd. Da ende- m. v. mev invløs: i masi evt« og attsaa fcen lingcjjt zadi de, der blot er Lække- flutlelig en anden, en lredie og en ijeide
lis þÿ ��d�e�nnye Berden opdagedes, blev den la«Zt billigere end nu. Vi behøver ikke irr uden chnderlig Nælingtkrait. Heller Lkiir. ligeledes paa 100 Dollars, og de

et Tilflugtssted for religiøse vg polttiske nærmere al udvikle Fordelene ved en saa- ikke vil Nogen kunne frakende Klædnings- nye Aktier bærer da samme Renter ten

der ikke bavde Lvst til at lude dan FælleSstyrelse; de er jo øjensynlige/ stykker en naturlig Værdi, om endog disse de gamleFri.ænker , . , . ». , ft <fij, m y. der vild? ovnaas &ar fn f»rflellig Værdi i Forhold til, om Køber man et HuS t?r sOOZ Dollars,
sig oandeligt svimbmde af Præster og ab- det stst? B.de der vild? op«««

8eUafl1ni|t(l flf in.'atiste cg andre og udbetaler terpe- 1000 Drlla.s, saml
solutistifle Despoter. heived for Sagen, »ar dog viunok de . at .d er nødvendige, om de blot tjener udsteder fi Pantebrev vaa 2000 Doller«,

Me» meden« tndttb sor ganste nylig ve bortdragende M-ni<gS-æller, der saa- jnt prydelse, eller em de simpelthen kun de: stal forrente« m.-d 7 og ikte kan

Udvandringen til Amerika nærmest havde ' lede« dannede Kolonier af Socialister i dcn kan regne« som Klitterstad« Dot samme bttale« kør om 12 Sar. saa har maa i Ls

tf a, Ktrvn flf at være det sidste fortvivlede nye Verden, kunde forudse« ol ville gøn gælder cm Boliger og alle andre Oven bel as dcnne Drd betalt i Kenter og Ski«.
Karakteren as at være del srvste tri».vtee v« , u

medbragte nævnte naturlige Værdier. En vank-, Jern. te« R-nter næst-n 2000 Dollars: eu'el
Middel or den Enkelte, der af en eller For,øg p-a a, realisero ve.es mevvragre Dollars eller næstenMiddel for den Enrette, ver at en euer . p-n ar bane. eller hvilken som helst anden Aktie k-stec altsaa 5000 Dollars eller næsten
anden Grund var kommcu paa Kant med nye Ideer t Btrkeligbeden og d.ivcv yve jurod, har ingen naturlig Vandr, men oet dobbelt« as Kobi-ummc« Imidlertid
sin tidligere Omkreds, faa har den, takket ! S Tilb-gebiivende den S-øtte, fem ethvert n en knnstig der er fremkommen ved har Sælgeren »i Hulet kunnet spekul-re med

være de bedre Kommunikationsmidler, i Eksempel paa en prak'ifl Udførelse as vore Sæder, Love eller Lignende. Bel er de Pirnteebttgatienen Han har mas ste anbragt
þÿ ��4�r�n�-�tfin ?n bel anden Dvfaitelf? Teorier absolut maatte afgive. ! frembragte ved Mennestcne- Arbejde med din i en Bank som Tækning for et Laan paaNutiden gjort stgenhel and.nOptete n.ener

ijtrr
rna« e « i»m.

Hj«ip »s Naturkræfterne, m-n meden- del« 1500 Sol. m.d hvilket Be'eb han ha:
gældende, idet hele Lag af vefolkninger vom .liesultai af den pvenftaaend. det legemliggjorte Arbejse i dem maaske er Haft en aariig Retlo'ortjenest- af bOO
har at raade Bvd paa en sjebke.ig vlllinq maa vi l Hele anbefale Udaan- v«rd , er Aktiens kunstige Vcerdi j Doll., der i 12 Rar udgsr iW(X)

Overflod es Arbejdskraft ved at søge nye driaa som gavnlig baade for de Paazæl- maaske 100 Dollar«, og den maa derfor Renttrne deraf stal vel Koderen af Huset
Hjem i Amerika« Uiflvve eller paa dets gældende selv og sor de Tilbageblivende, , være højst vaklende Heller ikke lader Ak- ikke betale, men En eller Snven maa de-

e.di tosc Sletter ai flfte naar den ledes paa rette Maade, lien flg enten spise, eller anvende som Klæd- tale dem, og den Betalende er alttd Nr

£ d. ..-.-.i, -g-n « ... ->.d-r .. 'U..- m-bb.,-. r'Mi
Værdi, og hr.orledeS stemmer det overens al der fra Formanden sor Centrolbestyrel.

( fB Hundrededel af de S Eent« forvandlet sig til en Kapital p'a 11 Or«
med vore socialistifle Grundscr'ntnge"? sen i den nærmeste Tid vil komme til at ucrrd. Det niennestelige Fremstridt til For- Doll. og til ven Kapilalsormerelfe har Kø

foreligge Forflag om. at det socialdemokra> s »rdling ai det sociale Liv. bliver red Aktier becc« givet ba n Midlerne, nemlig ved at

.stiske Arbejderparti overlager Ledelsen as af den ElagS vi nu til Dag« kender, sna- give ham 1000 Doll. kontant, en Pante-
''iid»andrtna?n sra Skandinavien oa sætter rere hindret end fremmet. Det samme er obligation paa 2000 Doll og 200) Doll.

a


