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Til Middelstandsa

og Embedsmandskredse.

ED Valget den 11. April vil Kampen her i Hovedstaden

særlig komme til at staa mellem det gamle Højreparti,
der nu kalder sig det konservative Folke(l)parti, og Social-

demokratiet.

De konservative sammen med Resterne af Erhvervspartiet
har overfor Hovedstadens Vælger-eAnsvaretgfor de sidste 4

Aars Politik, thi »VenstrecrsRegeringensskæbnesvangreøkono:
miske og usociale Politik har kun været mulig ved disse Pan

tiers trofaste Støtte og Medvirkenl

De mangeQTusitzdlliiddelsfandshjem
(demindre naeringsdrivende,Haandværksmestrene,

Funktionaererne, Intelligenskredseneosv.)

har ingen Interesse fælles med Højfnans
og Storagrarer.

Tværtimod l

Deres Livsvilkaarer paa det nøjeste forbundet med Arbejs
derklassens Livsvilkaar.

Arbejderklassens økonomiske Fremgang eller Tilbagegang
betyder Fremgang eller Tilbagegang for dem.

De-maa derfor protesteremod den haardhændede Nedskæ-
ringspolitik, som de to konservative Partier har ofret saa me=

gen Energi paa, samtidig med at de med venlige Smil bevilgede
Millionformuerne og de rigeste Aktieselskabet mægtige
skattelettelser;

De maa\ protestere mod Hjemmenes Prisgivelse ved Hus-

lejelovens
i

Ophævelse!
'i
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De er som Arbejderklassen interesseret i en human Lovgivøi
ning for syge og gamle - thi hvor mange af Middelstandss

hjemmene kan foruden at klare Dagen og Vejen for sig selv

og deres Børn lægge saa meget op, at de kan se Alderd0m=

men i-Møde uden Angst og Bekymring?
De er for deres Børns Skyld interesserede i Socialdemos

kratiets Skoleprogram:
Samme Adgang til at dygtiggøre sig og udvikle sine

Evner for det fattige og det rige Barn.

De maa for Hjemmenes Skyld og navnlig for deres Børns
Fremtids Skyld være med til at bremse Bank: og Aktie-

svindelen, Højfinansens Spil og spekulation samt Tru-

sters og Monopolers samfundsskadeligeHerredømme.
Socialdemokratiet vil udføre en Rengøring i Finansverdenen

og i det offentlige Liv, som alle hæderlige Folk - ikke mindst

i Intelligensens Kredse - saa stærkt ønsker, og vil søge at gens
'

rejse Tilliden til vort Land.

Regeringspartiernes Fallit

overfor disse vigtige Spørgsmaal er klart belyst gennem fire

Aars Famlen eller Uvirksomhed, og er der nogen, der tror paa,

at disse efter Valget skulde faa mere Lyst til eller bedre Betina

gelser for at tage fat derpaa? Selvfølgelig ikke! '

Stem da dette System ned den 11. April.

Slaa Ministeriet NeergaardnMadsensMygdals konservative

Støtter bortl

Stem de konservative ud af Hovedstaden!

Stem paa

Socialdemokratiet!
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