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TIL
~recl Udgivelsen af »Retsfol'Inmd(ltH ~r aanedsmagasin« h(lgynder et nyt Oplysnings ol;
. \gitations~krift nt gøre sit ArI.t"jde forRetsideerne rundt omkring i Landet.
Det (Ir yort Haab, at aUe
HetsforhuncletF; Kredse til Stadighed vil have dette billige og
praktiRkp Hæfte liggende til
[Tdc1eling ved Møder. Banker
1'11 arhejel:-;løR paa din Dør, san
giv hmn (In halv SneR St~'kker
Of.{ lael hfll11 fafl Lov til at sæl·
gP dem og paa den Ma'flde tje
M lidt Rflmtidig med,
at han
l-ipreel(lr Oplysning om AarRagernr til den forrykt(l Sflmfundsordning, (11'1' har faaet
ham til at føle Rig overflø(lig.
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HetssfatenR Forkæmp(lre og
'I'ilhællg(lre er ligesom Sociali~terne klare over, at der under
den nuvæl'endp Smnfundsorelning findeR en Gruppe af Bor-
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gere med Midler i Hænde til
paa en piler anil.en Maade at
fravriRtf' oeresMeelborgere U db~Tttet af dereR Arbejel e.
"\fen hvad er det da for
"kæhnesvangre Tvangsrnidler,
enkelte af vore l\ledmennesker
er i Besiddelse af~
Produktionsmidlerne! svarer
~o('ialdemokraterne; og under
denne Betegnelse sammenfatter de alt det i den haandgribelige Verden, som har Indflydelse paa Borgernes Indtægter,
f. FJkR. Maskiner, Kreatnrf'r,
.J ord og Bygninger.
Reb,forbundet derimod hævder, at :M.idlet til at udnytte
Arbejdet først Og fremmest
maa søges i den lovbeskyttede,
juridiske Ret, som enkelte af
\'ore Medb?rgerc har til privat
at indkassere Betaling 101' Brugen af Landetf'l Grundværdier
og til, i Egenslmb af Lovgivere,
at heskatte det meste
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uden deres Indtægt og Opsparinger. Naar dertil kommer, at
Retsforbundet principielt fordømmer enhver Form for Loygivning, der gaar ud paa at
tøtte Erhvervslivet paa anden
~.laade end ved simpelthen at
heskytte de enJ-:elte Erhvervs
Rettigheder, da vil man indse,
at Retsforbundet staar i et
uforligeligt
Modsætningsforhold til de gamle Partiers helog halvsocialistiske Tilbøjeligheder.
At . arbejde for Retsstaten
hetyder at ville lovgive efter
store, retsafklarede Linier.
Det er en saadan} Form for
Politik, »Retsforhundets Maanedsmagasin» vil søge at give
det danske Folk Forstaaelsen
af og Yiljen til.

Bent Jensen.

