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Pistiiskidtii; Lsstt.
Som et enestaaende Oteempel paa

videnflabelig Selvopofrelse fortæller
Matin" om en tæge, som nu i

(5 Aar har ofret sin Arop Lid for
Vid til Menneflehedene Bedste.

Det var l Aaret 195, at Vr Hall
Edvard« begyndt« at ekaperimen,
ter« med Renigenstraaler, hoU virk-

ninger han preoed« i sin« egn« Hæn-
der. Zorst blev hans Negl« angrebne
þÿ �de blev tynde og flvr« som ZtLqge-
staller Siden vist« der sig sorte plet-
ter paa Lingren« særlig ved tedden«,
en Slags Brandsaar, som efterhaan-
den blev storre og dyber«. Smær-

terne, som disse Saar foraarsaged«.
var saa frygtelige, at tægen maatte

stikke Hænderne ned i en Gpiumsop-
losning for at faa ojeblitkelig lin-

dring Men trods dette kunde han
aldrig sove uden forst at indtage Sove-
midler.

Det stod ham klart, at hcis Saa-

rcne ikke fluide bred« sig vider«,
maatte han afbryd« sin« Lkaperimen-
ter med Rontgenstraalerne. Men Dr.
Ldlvarda b» (hittede fig til at fortsætte
dem. I Aaret 1898 maatte Kirur

g« ne amputere Hane venstre Haand.
Godt! sagde tægen, saa fortsætter

jeg med een Haand.
Gg han fortsatte. Men det varede

iff« længe, for Gndet bredt« sig. og

snart maatte den venstre amputeres
op til Albuen Vid«nflab5.nand«n be-
mærkede tort for (Operationen ! Naar

jeg ingen Haand har. hvad skulde jeg
saa med Underarmen I þÿ ¬�tAar der-
etter maatte han ofr« Halvdelen af
fin hojre Haand.
þÿ �Hvad betyder det, naar blot

Hjernen kan funktioner« ! sagde Dr.
Gdward«.

Den selvopofrende tæge befinder
sig for Tiden i paris, hvor han til
en Interviewer har udtalt : Hvad
vægt ligger der paa, om et Menne-

sies tio ofres, naar man derved kan

forbedre lægekunstens Metoder. Lor
ovrigt er Sefkyttelfeamidlerne i de fe-
neste Aar blevne faa betydelig forbed-
red«, at jeg har ret gode Thancer
for at beholde Resterne af min hojre

Haand. Gg Dr. Hall Gdwards fmi-
led«, men» han med sin stumpede
Haand rakte Cigaretuiet frem imod

sin Gæst.

mwnELFAUT VENSTREBLAD YrVl
tfter Kontortid træffes Radakteren ve at rlnVe paa Nr. 170. Politiske Udtalelser.

. Et ungreb paa Krabbe.
þÿ ��K�a�l�l�u�n�d�b�o�r�gFolkeblad þÿ �Dele-

gattonenS Organ þÿ �har gjort et stort
Numer ud of en Udtalelse, som For-
soar« ministeren flal være fremkommen
med t Nordby de« 12. Jult 1908.
Udtalelien citere« saaiedeS t Bladet:

.Jeg tror ikke. at et Folk kan be-
staa, uden at det lærer at flaa fra
fig. Vt maa have vort Forsvar saa-
lede« indrettet, at vt kan flaa fra o«
og t vt af tl Tilfælde afflaa Neu-
tralttetSkræuielfer. der rammer o«.

,NatlonaItldend< har derefter faaet
fat i denne HimmertoS-Mnudfuld.
men kommer for Skade og flrtoer. at

ogiaa þÿ ��K�a�l�u�n�d�b�o�r�gDagblad, Egnen«
radikale Blad. har citeret Hr. Krabbe
paa denne Maade.

D-t er fulokommeut urigtigt.
Delte Blad har refereret Hr. Krabbe
faolede« :

Hot« vort LanA kommer t Ulykke
og bitver foddraget t ru Krig. faa er
det absolut givet, at det bliver med
en Stormagt, thi vt kaa tkke komme t
Krtg med Belgien eller Holland. Sve-

tig eller Norge. Men t en Krtg med
en Stormagt kan vort MUUærvæsen
folet udrette, thi hvad kan vort MUi-
tær paa 50.000 Mand stille op mod
eu Mtllim fra en Stormagt? Nej.
vt maa have vort Forsvar faaledeS.
at vt er ea væbnet Stat, der maofle
t 9 a 10 Tilfælde kan tage Ste-
det af og afværge en

FredSkræukelf t#). Det har altid
været venstre« Anskuelse, at vore uu-
rærenbe Udgtst-r ttl Mtttlærvæsea
har været for store. Det har altid
været mit Krav. at dette Belav fluide
nedsætte«, og det har mine tibltgcrc
Meningsfæller i Venstre ogsaa været
enige om.

Men uu kommer det pudsigste. Red-

) Uftaort af oa Ard.

EtrkuS. da L ch ved 11 Tiden vifte

sig paa Scenen, hilst af eu Bisat dS-

orkan, der truede med at lefte Kuplea
af Bygningen.

Te to Kæmper tog faa fat paa

hinondeu, men Brydekamp blev der

ikke meget af. I den ferste halve
Time nejede« Kolosserne med at staa
og fele hinanden lidt paa Armene og
save hinanden i Raklen med Albuerne,
som Bryderne uu har det for Sklk þÿ �

bare for at gere det sværere.
Men saa styver Kosakken pludselig

tud paa Bech. trænger ham uden for
Madrassen og nylker ham þÿ �en. to,
tre ttl Jerden.

Der bliver et OjebltkS Stilhed.
Man fee bredbrtngede Hestehandlere
kante dere« GlaS af Bevægelse, men

saa bryder der en ubcflnvelig Protest-
storm les. þÿ �Det gælder tkke.

Blch kravler smilende fod paa Ma-
draSsen. og der tageS fat tgen þÿ �

Dommeren har holdt med Bech Olsen.
Rn flal det være Alvor. Bryderne
flider, puster og ste roer som Lokomo-
ttver. Der gaar 6 o 7 Mtnuter. saa
ligger Kosakken der.

Den B.faldsorkav. der na rejser

fig. er simpelt hen tkke ttl at flildre.
De« raser et helt Kvarter igennem.
Omsider stilner det dog af. Folk kan

ligefrem tkke mere. og E.rkas lemme«

langsomt sor de mange Tusinde Men-
uefler

dcrsirom af Varme, dcr dele Tiden
mærkes dag dc rolige Ord. maa
have nogen Evne til at virke mis-

sionercndc t vort Folk. saa der ske-
be» vaagcn Interesse, bvor dcr for
bar Lunkenhed eller tomplet Lige-
gyldighed.

S ostet er i .Nordslesvig- ordnel

efter Tidsfolgen og delt \ 5 Af-
snit: 1864 -70, 1870-78, 1878-88,
þÿ�1�8�8�8 ��9�7og 1897-1909. Inden sor
hver enkelte Afsnit« Ramme ve-
bandtes saa de Begivenheder og For-
hold. der bor yaft Betydning for
Sendersydernes kulturelle og naiio-

nåle Liv. Der geres meget omhng-
gelig Rede for den Betydning.
Pragfredens "Iforagraf 5 har bast
og vel endnu Var for Senderjydrr-

ne. for Aabcnraakonventionen og

O'ktobcrtraktaten af 1878 og for
Striden mellem Sdsnægtere og Ed».

aflæggere og Striden mellem Fsrer-
ne. Det vanskelige Optanispergs-

akteren af Reformblad« der i et
Aars Tid har sySlet med denne Ud-
talelse, sam et Vaaben mod ForsoarS-
ministeren, har t disse Dage fremlagt eu

Erklæring fra 6 Mænd paa Samse.
hvori de erklærer tydeligt at kunne
hufle, hvad Forsvarsministeren sagde.
Han udtalte nemlig, at vort Forsvar
skulde oære egnet ttl t ut as tt Ttl-
fælde at kunne afværge en Ren-
tralttetskræukelse.

De Herrer med den gode Hukom-
melse har altsaa t Virkeligheden flanet
selve deres Redakter for Munden :
tht t haus Referat var netop brugt
Udtrykket afflaa.

Naar han omgaaS faa letsindig:
med Ordene, ter man vel ogsaa for-
udsætte, at hau« Referat tkke just er
saa omhyggelig affattet, som det kunde
rære. Al Sandsynlighed taler afgjort
for. at det mere udferltae Referat t

Dagbladet kommer Hr. Krabbes Ord
nærmest. Og de indeholder jo kun,
hvad Krabbe ry'tgt gentog t Rigs-
dagen, da han 'rgde : )

þÿ ��N�e�j�,det, jeg har sagt t denne
Forbtudetse ... er det. at jeg ttor,
at naar vt har et Forsvar, afpisset
ester vore Midler, ganfle vist med

befleden Styrke, som det maa være.
men plejet og udviklet med de be-
fledne Midler, vi fan anvende dertil,
flal vt have et Forsvar der i 9 af
10 Ttikælde vtl forebygge, at der

fler eu Krænkelse af vor Neutralitet.
Det er noart helt andet. Det er
mtu Mer iag den Dag t Dag

þÿ ��A�f�v�æ�r�g�eeu FredZkræokelse og
þÿ ��f�o�r�e�b�y�g�g�e�,at der fler eu Nentrali-
telskrænkelfe þÿ �dtsse to Udtryk
dækker hinanden. Men noget ganfle
andet er det at a f s l a a Neutralt-
tetskrænkelfer.

Forhaabeutltg er Delegationen saa
færdig med at lave flere Hen« af de

Fj-r.

) l'trrrt ifter ia«bae«t'benbr.

Uden for ventet nogle Hundrede
særlig trofaste for at bringe National,

hrliru endnu en Hyldest ved Lort-
ker« len.

Smaating.
fol kedeligt Ravn. Hojefieret demta

i Gaar en ung Dame der havde
forgrebet sig paa Narfiena Gods. Hun
hedder Lrk. Rosin« Hansen.

Kronprinsessen af Sachsen der i

sin lid flygtede med Italieneren
Coselli, har nu ikke kunnet udfolde
tioet med ham loengere. Hun er i

Nattens ZJTiiIm og Aforke flygtet fra
Llorena med sit Barn og sine Ije-

nesiefolk.
O

fon Brander I et Selskab taler

man om Akoendcnes Lorretnnig og

Hustruerne, Forpligtelse sil at staa
dere, ZTTomd bi £n oeldr« meget
talende Dam« udbeder:
þÿ �Jeg vilde da altid hjælpe mm

Åland, selv om han saa var Skralde-
mand.

Sn tilstedeværende Herre bemærker :

þÿ �Cror De virkelig Frofon at De
var i Stand til at holde Betten 7

ma.il træver aldeles klart frem for
Læseren, ligelede« Kampen for Spr»-
gel i Kirke. Skole. Kampen o»>

Jorden, KoUcrpolitikcn. ven senere
noget mildere Kurs o s v.

Tisse og mange stcrc enkelte Sa-

ger og Omraader tr der som sagt
gjort omhlHgciig Nede for. Men

Forfatteren Iwr ikke najedes dermed

Han var sat dc enkelte Sager i

Aarsagsfordindelsc med yinanden,
saa man ser bele Udviklingen soin
et organisk sammenhængende Hele.
og han bar endvidere sat de nati-

onale og kulturelle Stramninger i

Sondcrinlland i Fordindclsc med

tilsvarende Stramninger i Kongen,
get og Tyflland. Derved kastes i

Botzcn Lv» over mangt og meget,
som tidligere var dunkel og derved

gives en Indsigt i og et lldsyn
over Sanverjydcrncs Nationalitets,
kamp. som tkke tidligere var være,

set paa Tryk þÿ �x.

Grundlovsdebatten.
»brii&«n. '4. April. |

L.'vforflagtt om ?e,bringer t

Grul-'dlcveu kom i Tag til iredie Be-

handling. Debatten sandt Sted uu-

de: asdcrmpede Former, og man havde
abso'.ul ingen Fornemmelse af, al den

ntl bringe dramatiske Oorrraftetser
Tet vine fin. at Delegationen og

H-sre nu har sandet el FælleSgrund-
lag i Fortalningev. idet 14-MandS-

gruppen vil stemme for DelegattonenS
Forslag om al indskrænke Glund-

lovslrndringrn til al gælde Valgret-
ter til Folketing:! og dene Ting«
Sammensætning.

x« har som bekendt altid roeret

Venstres Stanbpanlr, at fluide der

tabfezei Forhaldsta'soalg til Folke
ting«, maaue deu privilegerede LandS-

tmzsvalgret samtidig afskaffes. Men

for et opnaa Samarbejde med Hejre

har Delegationen nu ladet dette Krav

falde og giver Hejre et Tilbud o«

Forholdstalsvalg uden i mindste
Maade at rere etb den privilegerede
SavbStiagSDålgtct. Uden Skrupler
stemmer Delegationen mod det radt-
kale LenstreS Forflag om samtidig at
reformere Folketingets og LaudStin-
getS Sammensætning og giver derved

frivilligt Slip paa rt Vaaben, hvor«
med Hojre kunde tviugeS til Efter-
gtveuhed. Denne nys Art af Ben,
strepolitik blev i Tag meget træffende
karakteriseret as O v r R o d r. hviS
djcerve og ægte radikale Ta'e hilste«
med Bifald fra Ttlhererlogerne. In-
den for Delegationen fontes Stem-
ningen meget mat. Det vil da og
saa falde vanskeligt al give Vælgerne
en rimelig Forklaring paa de HokuS-
pokns. hvormed Delegationen jeger
al lægae Regeringens Forfatning«-
forflag Hindringer i Vejen. Bed
Hejres Hjaelp vil det lykkeS I. C.
Christensen at flaa Junigrnndloven
ned. Men det vil blive en dyrekobt
Sejr.

Neergaard
rnlde es ler den ndserttge Debat ved
i. og il. Behandling Indskrænke sig
til at anbefale de af Delegattonen
stillede ZE ådringer om Valgret og
Valgbarhed ttl Folketinget for Kotn
der efter samme Regler som for
Mand samt Fastsættelse af Folkettu
getS MedlemSavtal til 132 og Ned-
lættelse af Valgretsalderen til 25
Aar. Kvinderne« Valgret var nu et
saa almindelig anerkendt Krav, at det
burde iwedekommes. og ten heje
Valgretsalder, vi hidtil havde haft,
var det urimeligt at opretholde, da
den ikke fandtes t andre Lande. Hvad
Folketingets Medlemstal angik, da
havde man streget Bestemmelsen om,
at Valget fluide foregaa i EnmaudS-
kredse, ikke fordi man vilde gaa til
Forholdstalsvalg uden ZCadrtnger i
LandSlingetS Sammenscetutvg. men
fordi man vilde wultggere en fortsat
Forhandling herom uden ny Wn-
drtng af Grundloven. LandSlingetS
sammensætning havde »au af jde
tidligere ueevnte politiske Grunde ikke
enflet at rare »ed nu.

Rede:
Vort store GrnndlovSforflag blev

enstemmig vedtaget ved 2. Behavd-
og vi har derfor ingen ZEu-

nger still« ud over en enkelt af
formel Natur samt et Under-

"vg«so,flzg tø Delegationens
røgring. Det er DelegattonenS O u-

loven n Revision af Grund-

ufoabatt Begrænsning lan , ®

»"> t«. » »4. V a

af Landstinget. Men BeustreS Stand-
punkt har altid varet, at disse to
Ting stalde felge« ad. Vi vil gerne
forhandle om Forholdstalsvalg til
Folketinget, men vi maa bestemt
krave, at der samtidig finder en Om-
dannelse af Landstinget Sted (Hor).
Derfor har vi stillet et lladerao-

dringSforflaa, der i det hele falder
iammrn med DelegattonenS Grund-
lovSforflag. Hood Folketinget angaar,
men som deSuden kraver LaodStinget
omdannet i Overensstemmelse med

In- tgrundloven. Bt fastholver saa
ledeS Venstres gamle Standpunkt, og
det stal nu vise sig, om Delegations
grupperne vil stemme mod vort Un-

derændrtugSforflag og derved vise. at
det ikke o.-rfler det privilegerede Land«
ting omdannet i JunigmndlovenS
A-rud. Jeg er enig med Neergaard
i, at det er nyttigt at udoide Valg-
retten til Folketinget, men det er 10

Gauge mere nyttigt og uodvendtgt at
udvide Valgretten til Landstinget, thi
deraf afhænger det, om vort parla-
meutarifle Lto stal komme ind i sunde
Baner. Med vort UuderavdringS-
forflag fpsrger vt Delegattonen: Bil
I fastholde Venstre? gamle Stand-
punkt eller vil I bevare det prtvile-
gerede Landsting ? Stryger Delega-
tiouen vort Underændringsforslag. si-
ger den dermed, at Folketinget stal
laves om. men at det reakttoncere
LandStwg stal bevares (Bifald)

Hammerich
opfordrede til at stemme mod saavel
det radikale Venstre« Hooedfvrflag som
mod deres UnderændringSforflaq. De-
legationens SE udring var vel tkke til-
fredsstillende for Hejre, men som
SE 'drtug til det radikale Hovedfor.
flag og i Betragtning af. at den aab-
nede Adgang til Jndforelse af For-
holdSlalSoalg til Folketinget, kunde

Hojre stemme for den. Men det be-
ted tkke. at Hejre var Ti! hænger af
Valgretsalderens Nedsættelse. Der-
tmod kunde Hejre gaa med til Koin-
derS og Tyendes Valgret.

Johan Knudsen
knude i det væsentlige flntte fig til
Hammerich. Men han maatte be-
klage, at der ikke var uaaet noget
positivt RewLat med Hensyn til For-
hoidS'.alSvalrmaaden. Den Gruppe,
Taleren tUherte, kunde ikke stemme
for Delegationen? SEnbtim, fordi
benne ind- holdt for fan Indlemmel-
ser, men den vilde ligesom den anden
Hejregruppe stemme mod de radikale
Fotflag.

Konseilspræsidenten :
Delegationens SEndringSforflag

aab aer Mulighed for at tudfere For-
holdstalSvalg til Folketinget, medens
deu privilegerede LandSttugSoalgret
bevares ganfle uforandret. Heri ligger
der en Uretfærdighed, idet det konfer-
vaiive Mindretal t Befolkningen faar
Adgang ttl en foreget Repræsentation
t Folketinget, meden« det samme sær-
lige Mindretal beholder fin Overvægt
i Landstinget. En faadan Begunstt-
gelfe af Konservatismen kan jeg tkke
gaa med til. Vedtages derimod det
radikale VevstreS Uud-ræudringSfor-
flag. aabneS der Mulighed for en
Forhandling med Landstinget paa et
demokrattst Gruudlag. En faadan
Forhandling kan ikke betragtes som
haableS, thi der er aabenbart ogsaa t
selve Landstinget en Felelfe af, at de
gumle Privilegier, der blev paalvunget
Folket nuder Nedtryktheden efter en
ulykkelig Krig. er uretfærdige og
utidssvarende. Jeg vil derfor ånde-
sale Tinget at fiemme for de SEn-
bringer, der multgqet en fortsat For-
handling ogsaa om Landstinget« Sam-
mevsæluiug

85 Aar.

I Morgen fylder Estrup 85

Aar. Det sier t de samme Dage,
hvor Demokrattet minde« 25 AarS-

dagene for det store Provisorium.
Vanskeligt er det at bedommr fin

egen TtdS Mænd. Men næppe

nogensinde vil Historien? Dom falde
gnnsttgt ild for Estrup. HauS eget
Partt har i flere Aar haft moratjke

Anfægtelser, fordi de fulgte ham for
langt paa Lejen. Kun han« Modstandere
ser maafle uu mere overbærende paa

ham. De tudser delte, at han« kraSse
Stejlhed flabte et politisk Rere over

Danmark, þÿ �et Rare. so« i Birke-
ligheden blev til Fremme af Demo-
kratieiS Sag.

Fsr Estrup var det noget af en

Hjertesorg at se Demokratiet komm
ttl Magten t 1301. Han troede, at

Godsejervældets Dage dermed var

ure. og man kufler endnu, »ed hvil
ken Iver hau rejste fig mod Salget
af de vestlndtfle Oer, blot for at

lægge Sten i Vejen for Regeringen
Siden belærte Ttdeu ham o«, at der
ikke just stod saa megen Alvor bag.
Albertt og I. C. Christensen
tilrev fig Ledelsen, da Ministeriet«
mere radikale Medlemmer blev dem

for besværlige. Og tuden ret længe
forligede diSse to Politikere sig godt
med LandSttugetS Kerer, Godsejeren,
Grev F r i j S. Som en Fanfare maa

det vel h roe lydt t Estrup« O ren, naar
den fer saa store jyfle Kolkeforer netop
t disse Dage udtaler fig saa afgjort
mod en Kamp med det fer saa for-
hadte LaudSting.

Tungest falder det ham vist i HauS
Ensomhed at se de Mænd. som nu sidder
ved Magten. Mænd. der virkelig fasthol-
der VenstresererneS Idéer fra Firserne.
Og Mænd. der ikke er til Sind«
at gaa paa ANord þÿ �stejle som han
selv, men byggende paa Loven« klare
Grund.

C. T.

Saaledes er de virkelige Forhold,
og saaledes forstaas Kampen ogsaa
Syd for Grænsen od saaledes op-
fattes ogsaa Forholdene af en Del
her i Kongeriget, men langt fra af
alle og langt fra af saa mange,
som dci med nogen Grund kunde
bentes. De, der har Interesse for
drt senderjydskc Spergsmaal. vtl
med Glæde gribe Dr. phil. Matte,
prangs Bog, og den vtl fængsle
dem lige til Slutningen. Tet vil
tkke gaa med denne Bog. som saa
mange andre ogsaa af den Slags
Boger, at de nok læses med In-
tcresfe en Gang. men saa sætles l

Boghylden for bestandig. Enhver,
der gennem Dagspressen og Tid«-
skriftlitcraturcn nojc felgcr Sonder-
jydernes talionalitcsskamp, vil

Gang paa t4ang tage .Nordslcsvig-
ned fra Boghylden og slaa ester i

den sor at saa fyldig og grundig
Besked om þÿ�e �eller andcn Sags

Naar der bygges.
il.

Dcr bygge saa meget i vor Tid.
Bi vender derfor cndnn engang til.

bage til det smukke Værk: Tegnin-
ger til Husmandsboliger med vejle-
dcnde Tekst.
, Vi anbefaler paa det stærkeste
Folk, dcr skal bygge, at gvrc sig
bekendt med det. De vil i den uo-
mærkede Tekst finde en Mængde
værdifulde Oplosninger, som gælder
yoad enten der bygges Huse eller
Gaarde.

$>cr skal vi tillade os at frem-
drage nogle Bemærkninger, som Ud-

valgets Formand, Hr. Vilh. Lo-
renzen. ved yvcm Pærfict er udgr-
vet. fremsætter -i en udforlig Ind-
ledning.

De lyder saaiedes:
Ten Tid vil snart være fordi, da

et dansk Landskab fik sit Præg af
Bindrngsværksgaardcne. samlede om
en ærværdig Kirke, eller af de duk-
nakkede og brede, grundmurede, vest.
jydskc Gaarde, spredt ud over det

stade Land. Ikke mere Enkeltvis,
men i Hundredvis falder vore pam.
le Bondergaardc og Huse, stadig
flere for hvert Aar. dcr gaar.

Og det er dcr i og for sig intet
at sige til. Livet kræver stadig nye
Former, og kan der end ofte vises
det gode Gamle altfor ringe Hen
syn. saa ligger Ulykken her ikke saa
meget i det. der forsvinder, som l

det, der kommer i Stedet. Alt for
ofte er det de kedsommeligste, aands

forfodtc Bygninger, dcr aldeles ikke
ligner, hvad dc skal.

At dc ikke er konnc. skyldes in-

genlnndc Sparsommelighed, det, at

dcr ikke anvendes noget paa ..Skon
heden. Te kan endog være over-
læssede med Eemcntphnt.

Ulykken er netop ofte den. at dis
se Gaarde og Huse paa Landet gi-
ver sig ud sor noget andet, end dc
er. Te vil apcre Kobstadshuse, ja!
Yclc Slotte, med Smaasptr og svej
fede Gavle !

Værst staar det vet nok »il med
vore Stationsbyer. Te er altfor
oste þÿ �som dc nu ser ud þÿ �rene
Udstillinger af grimme Bygninger.
Men det bor aldrig ske. at de blt«
bcr Forbilledet paa en dansk Lands
by om 50 Aar.

Man maa lære at forstaa. at
hvad det kommer an paa, er at

bygge nattirligt. En Bondcgaard
skal være og ligne en Vondegaard?
et Husmandshns skal være og ligne
et Husmandshns. Man skal lære
at indse, at dc godt kan være prak-

Sejr.
Kobe»h«v>er>eS vryder.

galskab.
KabenhiVn, Taradag.

Drt blev n vidunderlig Forestilling,
da DaumarkS Bech t SfleS viste fig
paa EtrkaSfeeaen for at ave Meauefle-
leget, den tran stinkende Patgoschoff.
Det danske Sprog rjrr flet tkke Ord
til ot give det rette Udtryk for det

Jætte Uvflag as Rattouaibeg'jftrtug.
man her blev stillet oser for.

Allerede medens Solen stod Hejt
paa Himlen, strammede Folk tU Tir-
koSbygutngen fer at sikre fig Billet,
og ved 7-Tiden var alt udsolgt.
Eatrepr'naate unge Mænd gjorde
glimrende Forretning ved at sælge
Billetter, so« d« havde erhvervet sig
t god Ttd. Ud paa Aftenen betalte«
der glat væk 6 a 7 Kr. for Billetter
ttl 50 Ore« Pladserne.

Heden var mere end ttoplfl inde t

Forhistorie. Med historisk-poNtiskc
Begivenheder þÿ �altsaa ogsaa ineb

de senderjydskc - er det saaledes,
at de ofte kun ha lut forstaas. os-
test maaskc slet ikke. uden at de ses
t Forbindelse med Forhistorien.
.Nordslesvig- g>vrr paa de forskel
lige Omraader. dcr angaar Ssn-
derjylland, en grundig og omhyg-
gclig Besked om de enkelte Sporgs-
maals og Sagers Forhistorie. Der-
for vil dcn være en uundværlig
Haandborg for dr særlig interesse-
rebe, for dem, der vil trænge ttl
Blinds i Sporgsmaalenc. Men den
isil forhåbentlig faa BetydniiP
langt videre ud i vort Folk. Ten er
faa let >æselig. at den kan læses
af alle. der kan give sig i Lag med

andet end Nomanliteratur. Og faa
er det at haabe. at den grundige
Viden, der er nedlagt i denne

Vog, den ædruelige, klare Tone.
der gaar igennem den, og den Un-

Nordslesvig.
1864-1909.

As De. phil. M Mackeprao,.

Ten dygtige og ansete Historiker
Tr. phil. Mackcprang gtvcr i oden-

nævnte Værk en i sit Indhold ol-
venskabelig, men I sin Form popu-
tærFremstllltng af Begivenhederne i

Nordslesvig þÿ �den dansksindede og
dansktalende Del af Ssnderjylland
þÿ �lige fra 1864 og omteent til
Dalo. En faadan Fremstilling har
længe været savnet, ikke alene af
dem. der med historisk Interesse
folgcr Sønderjydernes Skæbne, men
endnu mere as de mange, mange
flere i vort Folk, der har en umid-
delbar Felclse af, at den Kamp for
Sprog, Nationalitet og Kultur,
Sonderjyderne daglig maa fere, fe.
rer de ikke alene for sig selv. men

1 ogsaa for os her l Kongeriget. þÿ �

nm þÿ �z,aaS « þÿ �" Landstinget, og at Lasterne ude iVkflllivtogen tfæi tiger Sigte PQat,e Punkt. Delegationen har vuforandret si, WndringSforflag faale-rs. at Forholdstalsvalg til Folke-iiu-lkt kan indforeS uden Forandring

kl W-Min.
Del er Vidunderligt, hvad man k»» spise,

naar man giver sig god Did. Dette mia

man iutromme ved at loele om solgeade
«t«km»,l. der er ganske notorisk. Deu fjerde
Hertug af Queeusbery. der levede
omkring Raret 18 O, tilbragte gennem mange

sin Dag paa solgende Maade :
lyv om Morgene« tag han et varmt

Bad i Mælt. parfumeret med Maudelpulver.
Z Badet drat haa Kasse og spiste Kager til.
Derefter gik hau i Eeng sor at staa »p Klok-
ken ni ,g spise fin ferfie grokast. besta-ende
af seks blovkagte. srifflagte SEg. Klokken
elleve fik hau to Ekaale Frngtgel,' med lve-
bakker. Klatten et en Kalvekotelet. Klokken
tre spiste han igen Frngtgel/- », SEg. Klat«
ken lem drak han en Kop Chokolade med
D»eb»kker. Klokken h.lv otte spiste han en

kraftig Middag paa f.m Retter Mad ag drat

hertil rigeligt med Radvin »g Madeira. Klok-
ten ti fik han The, Kaffe »g »arme Kager.
Klokken tol» spiste hau til Aften, og dette

Maallid bestod af en stegt Hanekylling med

Cilroapunch til. Klokken et gtt han i Seng,
og to Timer senere tom han» Kok med en

Kalvekotelet, hvartil han nid tre Elai Rad-

vin saa knude han vente til Klokken syv,
hvorpå, han igen begyndt« forse«. Den brave
Mand blev SS Aar gammel saa man kan

»el ikte paastaa, at haa sp'fie sig ihjel.

tiske og fuldt moderne indrettede og

dog samtidig byggede saalrdes, at

dc er kenne at se paa.
Tet kan ikke noksom sremyæves.

at det ikke er Anvendelsen af de

store Midler, dcr ger en Bygning
smut. Det ligger i noget andet,
»afhængigt af ydre Pynt þÿ �i dc

rette gode Forhold, i en Tors. cl

Vindues Form og velberegnede
Plads, i alt det, som. naar det
skal være, kan faas uden Penge.

A. E.



Kiiilltil »s 6#«5 Bkii.
Forfatter og Røverhøvding

paa e« tSang.

Den tyske Socialtstfører Le blu S

er i disse Dage bleøen frifunden i
en ProceS, der øar anlagt mod

h tm af den bekendt« tvst« Forsat«
ter Karl May. Lebtu« havde
nemlig bestyldt Karl May for at

have været Røverhøvding i de such-
fiste Bjerge for ca. 40 Aar siden
og for at have været et Par Aar
i Tugthulet for dtcse Røverier.
Og LebiuS har bevist, at Stgtel-
serne var rigtige ! Karl May, der

har strevet en Række Romaner for
Ungdommen, bl a. þÿ ��S�l�a�v�e�j�æ�g�e�r�n�e�"�,
þÿ ��R�-�j�s�e�æ�n�'�n�i�y�ri Sydamerika" m.

fl., er Millionær og bebor en pragt-
fuld Villa i DrrSden. Han har
i mange Aar været intim Ven
med Kongen af Sachsen og har en

Tid været konstitueret Borgm ster
i DreSden.

Stor Brand
i Tyskland.

I Gaar Eftermiddag Kl. 2V, ud-
brod der I i landsbyen Bohmen«
tirch i lviirtemberg. Ien sorplon-
led« fig som Folg« as den flærk«
Blæst hurtigt i indtil Kl. 2 var 2
Gader med ca. stg Hus« nedbrændt.

Derefter sagde Skolen« Forstander.v'l«ftft.m Barfoed, lidt om «iu-
teren« Arbejde. Han mente, at Re-luitaterne af geometris! Tegning. þÿ�P ��-
jek.ton«teguiug og begyndende þÿ�F ��.
hoand«tegntng var onerordentttg gode.
jævnt gode t Kortegmug og meget
tarvelige t Skolesageve og vtderegaa-
ende FrthaaudStegviun, þÿ ��m�e�nþÿ �ud-
talte han þÿ �med de forhaaudenvæ-
rende Kræfter og med den Ttd. vt
raader over. kau vt ikke faa det
bedre'.

Derefter omtalte Barfoed, hvorledes
de mang- Forsømmelser greb far-
stynende ind t Skolen« Arbejd«, og
han nævnede Navnene paa de 6
Elever, der t Vtnteaeu« Lob havde
forsømt mest þÿ �fra 38 til 95 pilt
af samtlige Undervt«utng«ttmer De
t sidste Efleraar indførte Korurolbøger
havde ikke hjulpet ttl at bringe For
sømmelserre ned. Der vtl næste Aar
multgvi« blive taget andre og stren-
gere Forholdsregler.

Derefter uddelte Barfoed Præ-
mierne. Ingen fil første Præmie
Anden P-æmte fik 3 : Tømrerlærling
Han« Lvurtd« Jakobsen len OkSe).
Snedkcrlærliaq Riel« K Hcnseu (2
Høvle., og Mofltulærltug Kristian
Kristiansen (en Bog). Tredie Prææte
fik 3 : Mofftnl Adolf RaSmuSsen (et
legnebeft'k). Smedelærling Mod« Sø-
rensen (en Jomfruyatser) og Snedker-
lærling Villiam Thuesen (et Een-
trumSbor). Flidspræmie fik 5 : Ma-
ler lærl. Villiam RaSmuSsen (en Moler-
kaSse). Tomrerl. Josef Henriksen (-u
Skruetrækker) Sadelmageri Karl
RaSmuSsen (eu Hammer). Typngrofl.
Riel« ?. Petersen (et Blækhus) og
Snedkeri. Erhard Jørgensen (et Stre-
gemaal).

Ro« fik : HanbelSlærl Julin« Skov
og Ieu« Mortensen. Kontorist Karl
Hansen, Top.grafl. Adoll Bjerre,
Malerl Halger RaSmuSsen og
Sardlerl. Vtlltam Kristensen.

Til Slut lukkede« Lærere og Elever
for Vinterens Arbejde.

for Nordfyns!« Landboforening t
Brænde, up Sogn v valgt Proprt?
Bro, Brogaard.
Nr Aaby.Jndslev Kommunes

Bnduet for 1910þÿ �11 balancerer
23,013 Kroner. I Hartkorn«-

B« « '
ilnq.lnrn
tmod 1,5 det fotegaaentt '

Fortfaettelsesflolera« paa Land«,
Paa Finansloven er der bentlq .

12,000 Kroner som Tilskud til For!.
sættelseSflolerue. Beløbet fordi«,
savlede«, at hver Skole forlod« þÿ�f ��6�|
100 Kroner og derefter 10 Kroner
for hver Elev over deu fkolrpliqtig.
Alder, der har ge uuemgaaet et heb
Kursu«. Restbeløbet fordele« til ub«.
mtdlede Eleocr.

Besog af Skovridere
Mtddelsart tan t en nær Fremiy

vent? Besøg af omhem Hundrede
Forstmænd fra hel« Laudet. Te
tommer her ttl Byen for at over.
være en faakalbt þÿ ��s�f�o�v�p�t�ø�o�ej
HindScaul Skove.

Sølvbryllup
Som meddelt fejrer Kreoturhandler

Bra h y og Hustru t Aarup : Daq
dne« Sølvbryllup. Det ster under
ret t-ifte Omnæi.digheder, idet Fru
Brahtz henligger paa Dtakoat-sestift-l.
sen t København, hvor hun har gta-
uemgaaet en flot og smertefuld Ope-
ration.

Danmark.
Kobevhavns Etat. Lovfoi fla-

get om Jndkompflal til K-benhavn«
Kommune var i Gaar til førfie Be-
handling t Folketinget. Inden
rigSministeren beklagede, at

Landstinget havde crndret den stigende
Skala, saaledeS at Skatten lagdes
paa Middelstanden, og Formueflatieu
var ru helt strøget til Fordel for de
mest velstillede Skatteydere. Borg
bjerg delte gaufle Ministerens Be-
klagelse. men a fac det for rettest at

taqe mod Loven i den foreltugende
Skikkelse. Eft-ir ea lang Rælke Be

mcrrkntugir gik Foifliget tll anden

Behandling.
Uhelbredeligt syge. Forslaget

om SlalSdicrlp Ui Pteft af uhelbiede
ligt fyge i ar i Gaar til anden Be'
havdltog i Folk »tindet. C ar IH an

s e n havde paa Delegationens Begue
stadigt mange Belcrokeligheder og op
fordrede til at standse Sagens Gang,
men ZEadriugerue vedtoges, og Lov-
forflaget gik til tredie Behandling

Folketingsmand Lars Dine-
sen stiller fig paauy i Hilleødkiedsea.

Den faste Voldgiftsret. In-
devngSmivifterkn har onmodet Ar-

bejdSgiverforentngen og De samoir-
kevde Fagforbund cm snarest at roelge
hver 3 Medlemmer og 3 Supplean-
ter til þÿ ��D�e�nfaste Voldgiftsret", der

ifølge den nylig vedtagne Lov trcrder
i Stedet for den .permanente Vold-
giflsret".

Garaifoasforholdene. Hille-
rod Byraad ttltraadle i fit Mode i
AfteS den af GarniforSkommisfioueu
foreflaaede Ooerentkowst med nogle
faa af Udvalget stillede AZidriuger.

Arbejdsraadet. Indenrigsmini-
fieriet har udnævnt Kontorchef ved
ArbejderforfikringS-Raadet, Cano. po-
lit. A. Ssrenfeo, til Medlem af Ar-
bejdSraadet for Tidsrummet indtil
Udgangen af Sepiember 1913.

þÿ ��P�o�s�t�r�o�v�e�r�e�«�'dleo ifølge. Næst-
ved Tidende" Tirsdag Eftermiddag
anholdt af Politiet i Ringsted. Det
mcueS at voere en halvgal Mand, der
egentlig ikke havde nogen Hensigt med
fit Overfald.

Dobt 1000 Bor« og biet
400 Par. Pcstor Bogcer i Klim
(Nordjylland) tog i SondagS Alsted
med fin Menighed. Pastor B. op-
lyste, at han havde dobt over 1000
Born og viet 40o Par ZEstefolk.
I Arrest. þÿ ��S�c�c�i�a�l�-�D�e�m�o�k�r�a�t�e�n�'

fortoellrr i fit DaaSnumer om en
Kvinde fra Viborg. Moder til fire Born,
der har siddet arresteret i flere Mao-
ueder, wtStærkt for JldSveasættelse
paa en gammel Rooue. Det fjerde
Barn fodte hun i FcrngSlet. men var

bagefter faa nervefnoekket, at hun fik
Lov at befoge fin Familie. Eaa
blev hun alter anbragt i Arresten og
har der af Fortvivlelse gjort Selv-
mordSforsog. Endelig forleden Daa
blev han loSladt, fordi Egnens Be-
boere tcrukte paa en Henvendelse til
Justitsministeren.

Pebersvende blandt Starene. Paa
i? ster Broa.Eymn i Veiilshisel kan mon
ikelge Vendsyssel Tidende i denne Tid wMaze
akkurat det samme F«»om-n. lom bemirrkei«
i Fjor paa samme Tid Det er Starene der
samler stz i uhyre skarer paa Hundret lufin-
der. Hver Aften kommer de flyvende i min-
dre Flokke milevidt ude fra og samler fig i
enorme Mangler, der da fouragerer paa
Markerne. Derefter flyver hele Flokk-n, der
ofte har en Fjerdingvejs kangde, til H»rigaard«
Plantage, hvor den tilbringer Natten underet
syndigt Spektakel, der Hsr-S oieen om. Ved
8-Tiden naste Morgen forlader Fuglestaren
Plantagen, og sprede« alter i mindre Flokke
til alle Sider. Sn gammel Jager mener, at
alle disse Stirre er lutter Hansi irre, altsoa
þÿ ��P�-�b�e�r�s�v�e�n�d�e�"�,der i Manglen »s et Hj-m
med en lille Sone tyrker selstabSlivet »g til-
bringer Aftenen i hinandens Eelstab.

Sianinnrfþÿ �mrrifa.
professor Carl tarsen har und

fanget en ny plan, som Noidifl For-
lag vil gere Forseg paa at realisere.
De stor« danff- amerikanske Stævner er
e'ter Forfatterens Mening et talende

vidnesbyrd om det ©mfang, hvori
Danfle stadig seler fig knyttet til Mo
derlandet. Naar man nu indsamler
Brev« fra Danfl Amerikanerne til de-
res Hjem þÿ �muligvis ogsaa Dagba-
ger þÿ �og omvendt. Breve fra Hjem-
met til dem derovre, vil man kunne

faa et klart Billede af den veksel-

virkning, som har været mellem de to

tande, og man vil tillig« kunne giv«
et fortræffeligt Billede af danfl« Ud

vandrere, som har avet Indflydelse i
det nye tand. Det er det, fsr. tar-
sen vil.

Han opfordrer derfor all« til at

indsamle og indsend« hidtil utrykt«
Breve og Dagbeger af denne Art saa
vel fra Mænd som Kvinder, ved

Indsendelsen af Brevene bede« angi-
vet Forfatterens Alder, Stilling og

sociale Forhold. Stoffet bedes ind-

sendt under Adressen : professor
Carl tarsen, Gyldendal, København.

fyn rundt.
Dødsfald. PenS. StabSieraent

H. P Hanlen er asgaaet ned Dø-
den i Svendborg. Afdøde varden
kendte Regnelærer Ehr. Hansens
M'darb'jder ved Uda»bijdelsen af
denneS Regnebøger.

Pøftexpedient«. B. H. Plafo
Odense er udnævnt til Pvstme.
ster i AakS-.

En Banevogn i Flammer. I
Gaar Eftermiddags blev nogle Ba-
nevogne i Odenl« paa Hovneplad-
sen ladede med Træmasse til Da-
lum Papirfabrik. Da Slæbema-
flinen skulde op til Stationen, tog
den de ladede Vogne med, men da
Vognene var aabne, og dcr ikke blev
lagt Presenninger over Træmassen,
blev benne antændt af Gnister fra
Lokomotivet. Det brændbare Stof
futtede livligt, inden Vognen naa-
ede op til Stationen ; et Forsøg paa
at hælde Band paa med Sval-d«,
maatte 'følg- FynS Tidende opgives,
og Vognen maatte rangeres ua og
kørcS hen under Vindbel alderen.

Et Sammenstød paa Lauge,
flov Station. G-'dStoget, ver an-

komm-r til Odense Kl. 3,14 Ekt»r
middag fra Strib, prakøite rO"$
dagS et Køre ej veV Lang. skov Sta-
tion, idet Kusken forsøgte at smutte
forbi Toget. Køretøjet, drr ifølge
FynS Socialdemokrat tilhørte Vogn.
manden i Langrstov og vor læsftt
treb G us, splrntr»dr« til DlS. men
heldigvis kom hverken Knsten rller
Hestene til Skade.

Dilfladekommeu. E > lille Dr<n
paa 6 Aar, Søn af E k< R-Smine
RaSmuSsen, Tomitrerup Stal-on.,
var ifolge Fy .S Venstreblad saa
ulilldig i OnSdags Eftermiddags at
falde ned fra en Trækvogn og brække
sin venstre A»m paa to Steder.
Han blev straks bragt til Læge V -
stergaord og blev so. bunden.

E» Russer der g>k omkring og
soihauotede GalanUrinarer og
soisk«llige andre Smaating, er ble-
ven anholdt i Jullerup. Han sand-
tS i Besiddelse as et PaS lydende
raa Navnet Sliama J-ktn, samt
ca. 60 Kr. HanS Varer blev køn«
fiskeret, og han vil nu ifølge FynS
Venstreblad bliv« udvist of Landet.

Skibssammenstod.
Tremastet Skonnert þÿ ��D�a�n�m�a�r�k�"�,

Kaptejn Bager, Marstal, paa R js«
fra Harilepool til Skelstør med Kul,
kolliderede i Gaar Middag« Sydøst
for HirtSholmene med D. F. D. S. S

Damper þÿ ��O�l�u�tBager", der var paa
B«j til Gøitboig. Skonnerten fik
Lønningen og nogle Planker knuste
og er indbragt til Frederikshavn af
SvitzerS þÿ ��E�x�o�r�e�S�"for at reparere.

þÿ ��O�l�u�fBager" tog ingen Skade.
I Ejby Haaadvaerker-

og Jadustrrforentng læst« Skue-
spillerparret Bernt Jensen ogFiue
i OnSdagS AfteS Ehristcff r Boecks
4 Akters Lystsp l : þÿ ��E�lkødenhivn?
Dukkehjem". Aftenen nar særdeles
vellyttrt, og Triflutnlngen ret god.

Ejby ForedragSforeaiag
afholdt i Askes Generalforsam,

ling. Formanden. Fststrlærer A n»

vers en, gi. Ejby, oplæite Regn-
skaber. Indtægten havde veerct
228 Kr., og Aaret flutter med et
lille Unvriflud, som overføres li.

næst« ArrS R gnflab.
Det redtog, S ar bibeholde Sæ-

sonkortene, og foruden Esteraar?-
mødet at foranstalte en Række Fc-
redraz og OplæSningrr. El Foi-
flag cm Samarbejde med Dunst
Kvindesamfund og Haandvæik r-

og Industriforeningen vedtog. S lige-
ledeS.

E idvidere vedtoge« det at ud-
vid« B'styr.lsen fra 5 til 7 M,d<
lemmer. V-d flrisrtig Afstemning
genvatgliS de ofgaaende 3 Med-
lemmrr, cg nyvalgtes Lærer Al>
r ø e - I e n s e n, gl. Ejby, og cand.

phil. Frantz Nielsen, Ejby S:.
Før Generalforsamlingen holdt

Højskoleforstander B i r k e d a l N i-
e l s e n fra Nyborg et Foredrag.
Taleren hævdede bl. a., at Grund-
laget for det sociale Aibejde maatte

gaa ud paa at skaffe Retfærdigh.d.
Han flog endvidt.e stærkt til Lyd
for Afholdssagen, men var saa for-
bitiel p .a det polit'fle Lto, ar han
fandt, at pæne Mennefler kunde
ikte være b.kendt at have meo Po-
litik at gøre.

Franske Strejker.

I Marseille er Arbejdet paa
A j.rne genoptaget, og der har paa
de andre Arbejdspladser i Bye.r
meldt fig mange flere, end der kan
besk«stig?S. Men ,-æppe er der

roligt i Marseille, for det truer i

PariS Her har ernbanearbejder-
ne nedsat et Udvalg, bet fl.'l un-

dersøge SpørgSmaalet om en Ge-

neralstrejke.

Afskaffelse
«f første Klasses Kupeer.

So« meddelt vil første KiaSseS
Kupeerne bitre cffll ffede i le tuden-
laudfle Tog fra første Maj Trafik-
minister W e i m a u u har til þÿ ��P�o�l�t�-
tiken' udtalt :

þÿ ��J�e�ghar til TrodS for vore ui

RaupklaSser aldrig kunnet forstact, at

det i vort lille Land flulde roere nød-
vendt gi eller øufleligt til stor Udgift
for StatSkaSseu at dele Passagererne
i tre Kl-Sser ... Det er forøortgt
ikke alene i Danmark, at mon har
syslet med SpøroSmaalet om de tre

VoguklcSfer. Mauge Steder i Ud-
landet begrænser man ogsaa mange
Toq til to KicSser. I de noroamert-
kanfle Frtstater har mau overhovedet
kun to Klasser, de almindelige Vogne
og saa de Pvllmai fle LutsnSoogne

Med Statsbanernes for Tid n triste

Badger for Oje tog jeg naturligvis
strcis dette SpørgSmoal þÿ �for hvil-
ket man for øvrigt længe har haft
Interesse i Mtntftcrtet þÿ �op, og det

foreløbige Resultat er dette, at første
lllaSse nu affloffe« i 162 Tog til 1.

Mos og til l. Oktober yderligere i
33 Tog. Og tillige lukkeS alle de
nuværende tørste Klasses Brntesale.
De vil fremtidig blive inddragne lit
andet B'Ug."

8y og Opland.
Middelfart, 15. April.

(f virkelig Dame.
I«g kan ikke nægte, at jeg saa

smaat tænker paa at forton« mig. Som

Fslge of min Ungdom og Skønhed
er der mange at vælg« mellem og jeg
er derfor stærkt optoget af at studer«
Kvinden, foavel praklifl fom teoretifl.
I«g »ror, at de fleste glemmer det

fidst«. I«g derimod er omhyggelig
paa dette Gmraade þÿ �jeg studerer
alle de Kmadeblade, som udgaar paa
de tre verden5sprog. Dg det er itke

sjældent, at jeg i dem finder virkelig«
perler Der er for Eksempel et

engelfl Blad, som har spurgt : hvad
er þÿ ��e�nvirkelig Dame" ? <vg den

bedste Besvurels« þÿ �en Besvarelse,
som Bladet gav »00 blanke Kroner

for þÿ �lyder saaledes :

þÿ ��E�nvirkelig Dame er den Kvinde,
som hverken i Grd, Blik eller Hand-
ling saarer et andet Mennefle ; de«-
uden bor hun vær« høflig, overbæ-
rend« og oprigtig Takt maa hun
besidde i hej Grad, ligesom hun maa

kunne formas andre lNennefler til
altid at vis« sig fra deres bedste Side.

Hendes still« Værdighed maa aftvinge
hende andre Rlenneflers Agtelse.'

Er det itke fortræffeligt sagt ? Det

tan man virkelig lær« noget af, saa
man ikke vælger rent i Blinde. For
den Slags unge Damer kan der dog
næppe være laa mange af þÿ �selv i

Middelfart.
vngst« Medarbejder.

Dtl ««kSraadSvalg»<r»de>e
Lt henleder dHrr. Balgmænd«

Opmærksomhed paa Mødet t Aaiup
t Morgen Eftermiddag Kl. 4» Det
kan være af stor Betydning for et

heldigt Udfald as Valget den 25.
d«. at alle radikale og socialdemo-
leattfle Valgmænd giver Møde.

Valgmænd
Re. Acby-JudSlev Sogreraad har

som valgmænd ttl AmtSruadSvalget
valget valgt Hmd. Laur. Ander-

s e n JudStev. (radikal) og Gdr. I. P.
Knudsen, Byllerup. (moderat)

Gamborg Sogueraad har valgt
Skomager Jørgensen (radikal)
og SogneraadSfmd. L. N. Larsen.

Ligningskammisfianen
Købmand R. B. Ra«mu«seu< An-

søgning om Fritagelse for Hvervet
som Medlem as Ligningskommissionen
er ikke, som i Gaar meddelt, anbefalet
af Kommissionen. Deu forkerte Med-

delelse skylde«, at Formanden oplæste
en Skrivelse vekSlet mellem LtgntugS-
kommissionen og Hr. Ra«mu«fen. og

hvori det hed. at hot« Hr. Ra-mu«-
sen virkelig var syg. maatte man ttl-

raade at faa ham ombyltet med et

rafl o, ardejd«dygitgt Medlem.

Poftvæfrn-t.
Postmedhjælper S. Shrtstrnp.

Aaby. er forflyttet tll Kotdwg.
R,.a

Styrtet med Motorcyklen.
Da Gaardejer N. I Disen, Jad»-

lev Tcarup, t Gaar Eftermiddag
kom kørende paa Landevejen mellem
JudStev oz Grimme, løkke, traf hav
eu Mand. der var tilsølet af Blod
og tilsyneladende ganfle fortumlet.
Olsen tog Manden med oz hjem, og
han vtfte sig al være Ingeniør
Blichfeldt fra Nr. Aaby Hr. Blich-
fetdl forklarede da. at haa kørte paa
Motorcykie ; men pludselig kvækkede
Forpesten og han styrtede bevidstløs
til Zordca. Hon blev eu Del forflaael
t Hovedet og henligger nu i sit Hjem,
men mene« dog at være udenfor
Fare.
Laerer Peter A»derfe»,

Søn af Skræver N. I Andersen,
Ejby St., cr fra 1Z. August d. A.
antaget som Vtkar ved Københavns
kommunale Skolevæsen. Anders«",
der sidste Sommer bestod AfgangS-
eksamen fra Jelltnge Seminarium
m>d en smuk første Karakter, gen-
nemgaar for Tiden et etaarigt Kur-
su« i Gymnastik paa Staters Læ«
rerhøjflole i København, hvortil
han, medens han var Elev t Jel-
Unge, af Autoriteterne blev opfor-
dret til at søge Stipendium og fri
Undervisning.
Kreatarer Pø«

Blandt Landmændene hersker der

Tilfredshed med de fidfte DageS
milde Vejr. Arbejdet med Udkø-

ring af Ajl, paa Græsmarkerne er
for manges Vedkommende til Ende.
De, der fik Ajlen udkørt umiddel-
bart før Regnen, har været fardt-
leS heldige. Hvis det milde Vejr
holder fig. mener man, at der alle-

rede først i Maj vil være gode
Græsgange for Kvæget. Kreatur-

handler RaSmuS Andersen, Ejby

St., har allerede hast fine Kreatu-
rer tøjrede ude.

HalleYs Komet.
Hvad vil vi faa at se?

Den store Halleh'fle Komet, der

for nogle R aaneder siden biev stærkt
antalt og hvis blaashrehold'ge Hale
vakte nogen Frygt hoS meget ner-

vøse Sjæle, har nu igen vist fig
gennem Astronomernes Kikkerter, og

samtidig gaar der paany t uden-

lands?« Blade Frasagn om, at den

paa G und af H-rlenS grftholdtge
Suff-r ikke stal være helt ufarlig
for Jorden.

At der ikke er noget holdbart ved
disse Rygter, og at vt maafle over-

hovedet ltk' faar meget at se frem-
gaar af følgende Internt w meden

sagkyndig Astronom.
þÿ �Det er usikkert, figer hrn, om

Komeien paa vcre Br-ddevroder vil
kunne seS uden K'ktert. Den lyse
ArStid, som nu stunder til, vil

meget svække Virkningen as dette

Himmelfænomen. Kometen seS i
Oj. blikket paa Morgenhimlen og
staar op 5 Koorter før Solen. I
Begyndelsen af Maj vil den staa
op 7 Knorter for Soren, og man

stal da loge ester den 11 Grader i

sydøstlig R-tning fra det Punkt,
hvor Solen dukker op over Syng-
kredsen. Efter den 6. M. j nærmer

Solen og Kometen sig mere og mere

hinanden, og den 19. M"j vil det

her fra Jorden se ud, som om Ko-
meten gik tverS over Solstioen. Men
Aarstiden er som sagt meget ugun-
stig paa Grund af de lyse Nætter,,
og hvis ikke Kometen bliver mege«
ly-stærk, hvorom intet kan videS
paa Forhaand, bitver hele Skue-
spillet af yderst ringe Virkning.
þÿ �Er der Tale om. at vi kan

mærke noget saa h.lst usædvanligt
den Nat, da Jorden farer gennem
Kometens Hale ?
þÿ �Man bor den Nat holde Oje

med, om ikke Himlen vil faa e: ud-

sædvanligt Lyrstær. Det var s. Eks.
Tilfældet den 30. Juni 1861, da

Jorden var inde i en Kowethale ;
men ondet vil der absolut ikke ste.
þÿ �Med hvor stor Fart bevæger

Kameten fig mod Jorden ?
þÿ �I Oj. blikket er d«n2I7Mill.

Kilometer borte, den 2. Maj er Af»
standen forrnlndstet til 110 Mill.
Kil, den 13. Maj til b0 Mill. Kil.
og den 19. Maj til 22 Mill. Kil.
Den gaar altsaa med stærk Fart.
Den 20. Maj er Kometen os nær-

mest, men allered« Natten for har
vi passeret Halen.
þÿ �Hvilten Del af Jorden ram-

mes forst af Halen ?
þÿ �Det bliver de Egne, som paa

det paagældende T'dSpunkr har Sol-
sttn, altsaa Stillehavet med omlig-
gende Kyster og Nordpolaregnene.

Derfor udsendes der vtdenstabelige
Expedittoner til dtsse Egne for at
studere Kometens Indvirkning paa
Jordatmosfæren

Uro i Aina.
De kristne Missionærer i Fare.

I Ehangsha i provinsen Honan er
der udbrudt Uroligheder ; de briiifle
Alissionsstotioners personole hor sogt
Tilflugt i Regeringsbygningen, der er
bleven angreben of ©piererne. To
britiske Kano: baade er beordret til

Thangsha.

Zel»i|k øfiltS
AisIii»i»gSfeH.

Trk> tik Skole« Bestyrelse og tekvtfl
Skolefarentng havde tll i Afte« ind-
budt tll den sædvanlige lille H-jnde
hed. hoormed tekvtfl Skole« Vinter-
kursuS og Udstillingen plejer at

flotte.
Til Stede var SkolevS Elever.

Lærere. Bestyrelse og enkelte andre.
Bestyrelsens Formand. Malermester
S ch w a v e r, bed velkommen, og
efter en Sang holdt Redaktør E t-
l e r « g a a r d en Ta!e til de nage.
Han udtalte: Den Tid og de Krafier.
de unge ofrer paa tekntfl Skoles Af-
teuarbrjde. er »t Tillæg til de 10

Timer, de i Forvejen har haft Det

er altsaa ikke et Arbejde, de kan gaa
til med Morgenen« friste Kræfter.
Del. der anvende« her. er den Ar-

bejdsevue. der er tiloverS fra Dagen«
Arbejde. Det maa hnfle«, om Ar-
bejdet her stal bedømme« ret.

Tekvtfl Skole« Undervisning er ba-
seret paa at udvikle Eleverne« aaade-

lige og materielle Muligheder Deu
vil lære dem at fostaa Arbejdet«
Sjæl. Arbejdet« Hvorfor, for derned
at forhindre, at de bliver bare Ar
brjdSmafltner. Jeg vil her særlig
lægge et godt Ord ind for Danfl,
Skrivning og Regning. Disse Ttng
er maafle vigtigere end Tegnefagene.
De tager Sigte paa deu ungeS al-
mindelige Dannelse, og de kan ttlltge saa
den største praftifle Værdi for enhver.
Man hører nu og da den Tale, at
det nu er vanskeligt for de unge at
komme frem t Verden. Det er ikke
sandt. De unge har de rige Mulig-
heder og Fremtiden for fig. og der
er PladS for enhver, der kan og vll
noget. Stræb kun ester noget højt
og godt. saa vil der ogsaa naa«
noget.

Ungdomstiden er Forberedelsen«
Ttd. Søg derfor stttttgt tetutfl Skole
om Vinteren og Sportspladserne om

Sommeren, saa pleje« og ndrnkle«
baade Dygtigheden og Sundheden.

Pore Fknslpriser.
þÿ �þÿ�ø �

Trafikministeren arb-jder i denne

Tid paa at saa den internationale
Toris ændret saolenes, at Torisen
bliver ens for danfle og udenlandfle
varer paa de danfle Statsboncr.

Amerikansk Heftekod
til Danmark.

Det norske Blad þÿ ��A�f�t�e�n�p�o�s�t�e�n�"
fastholder, ester at have saaet tele-
grafisk Underretning fra Shikago,
at der til Kobenhavn sendes store
Ladninger af fordærvet Hestekød
Eksportøren stal være en Danster
ved Navn Bteg el. þÿ �I den An-

ledning maa der vel indledes en

ny Undersøgelse.

Bmckmti; Lsser.
Den lille københavnsk« Pige, som

blev et Offer for Barnedramaet,
begravedes i Gaur paa Bispebjerg
Kirkegaard under stor Deltagelse.

Pastor ©teen holdt en smuk og
varmtfølt Tale over Baaren, idet
han gav S msundet en Del af
Skylden for den forfoerdelige Be-
g'venhtd. Sluttelig bad han cn
Bon for den haordt ramte Moder
og Fader. Ved Graven kom det
til de scedvan.ige uhyggelige Sce-
ner med Nysgerrige, der hensyns-
lost strommede sammen om Gra-
ven og trampede ned for Fode.
P. Sabroe udtalte paa Familiens
Vegne nogle Mindeord over Gra-
ven.

Druknede Fiskere

Protestfoget
til Rigsdagen.--
19,000 Arbejdere gik ledige

i Februar.
Fra Kobenhavn flrtveS til oS :
Den, der i Gaar Formiddags kom

ud i Jagtvejens Forsamlingshus og
saa det mægtige Lokale fyldt fra Gulv
til Loft as arbejdslos?, modtog et
knugende Indtryk af. at Arbejdslos-
heden nok alligevel er storre for Tiden,
end man i Almindelighed er tilbojrltg
til at tro. Paa mauge af de Anfig
ter. der saaS i Forsamlingen, havde
Rod og Sult sat dereS tydelige
Prag.

Modet var sammenkaldt med kort
Varsel. Det gjaldt at raabe et
Varflo til Rigsdagen om at vedtage
de to Love, Loven om Ttlflud til
ArbejdSloShedSkaSser og Loven om
fortsat Hjalp til arbejdSlose. De i
Fjor i Huj og Hast vedtagne Love
om dtise Forhold er nemlig udlobue
den 1. April, og de i Aar af Folke-
fluget vedtagne Forflag er anbragt i

Fra Nordlandene og Finmarken
meldes om orkanagtige Storme, mens

Fiflerflaaden var ud« paa Havet.
Hidtil vides 12 Fifler« at være om-

komne, men der savnes endnu mange

E» snilii LMtlst.
En Handelsrejsende ved Navn

Thorvald Hansen har ifolge Polt-
tiken konstrueret et Kurdsæde, der
stal kunne gsre R-jsen paa 3.
Klasse behageligere.

Soedet er af Jernror, udstoppet
med Kroihaar, og overtrukket med
PlydS; det vejer ca. 8 Pund og
kan fremstilles for 25 Pr. Det kan
sammenlukkeS og boere« som en
flad Koffert. Det er konstrueret
med Svede, Rygstød, Armloen og
Hovedstolte og kan selvfolgeltg frem-
stilleS i forskellige ©tørrelser, saa
det passer enhver.

Hr. Hanien, der som Handels-
rejsende har flidt Jernbanerne i
mange Aar, paastaar, at en Tur i
det nye Kupbsæde fra Skagen til

Mtililiskt Miller.
(Cftrr þÿ ��H�a�m�b�u�r�g�e�rReueste Nachrichten").

Havu mod KonsejlSprasibeuteu.
Da den franste Konsejlsproestdent

Brtand i TorSdvgS vendte titbag«
til PariS, havde der faran Bane-

gaarden samlet stg flere Hundrede
Jærnbanesunktionærer, der demon-

strerede mod ham. Politiet fordrev
dem tilfidst. Funktionærerne er miS-

fornøjede med dereS Lønvilkaar.

et LavdStingSudvalg. hvorfra de efter
Forlydende ikke havde stor U fist til
atter at uaa frem til DapenS Ly«.

OuSdag Aften hed det fig for
temmelig sikkert, at Landstinget agtede
at fl ppe det førstnævnte Lovforflag
ud i Livet, medeuS det avdet fluide
flagirS.

Alt dette og mere oplyste Folke-
tingSmand Stauning paa Model
i Gaar. Han meddelte tillige, at

ArbejdSloShedeu i Februar Maaued
havde omfattet 19 000 Fm forening«
medlemmer eller 22 pSl. af samtlige
organiserede Arbejdere i Hovedstaden.
Det var dog muligt, at de mbejdS-
Iøfe endnu i den ellevte Time kunde
lægge et saadant PreS paa Lands-
tinget. at delte maatle boje fig, og
han foreflog en R?soluiiot» der ud-
talte en Beklagelse over, at RigSdageu
endnu ikke havde gennemfort de to
LrbejdSIoShedSlove og rettede en tud
lrcevgevde Opfordring til Landstinget
om at vedtage dem. Rciolutioneu
vedtoges.

Stauning foreflog at vælge en

Deputation paa 5 Medlemmer, der

sammen med Fællesorganisationen«
Forsand. Næstformand og Forret-
ningsforer fluide overbringe LandS-

tinget Resolutionen. Fra Forsam-
lingen blev der imidlertid foreflaaet,
at alle ModetS Deltagere fulgte D>
putationen til RigSdagSbygviugen, og
dette For flag vedtoges und stormeude
Begejstring.

Ffter at mau havde vedtaget eudou
eu Resolution, stillet af Fru Sophie
Falck, og som opfordrede FcrlleS-
organisationen til i den kommende
Tid c i afholde en Rakke Arbejdsløs-
hedSmoder, begav man fig uden videre
Diskussion paa Vej.

Toget, der talte over 2000 Men-
nester, bevægede fig roligt gern m
Gaderne. Intet StedS blev Rolig-
hedeu forstyrret, og den Skare Politi-
betjente, der i Hast var udkommavde-
ret til at holde Orden ved Rigsdag«
bygningen, fik en let Opgave.

MedeuS Meuuefleflareu fredeligt
passiarende stadig ventede nede i
Fredericiagade, begav Deputationen
fig til LaudSiingSudralgelS Formand.
Hr. R o i t b » l l, med hvem den
havde en loen gere Fo: handling Tevn-
resulterede i, at man enedes om, ar
fire af de arbejdsløst? TtlltdSmcend i

Dag flulde kcmme til Stede ved Ud-
valgt tS sidste Mode og fremscette deres
Krav.

Da dette Resultat af Sendelsen
meddelte« de ventende Menvefleflarer,
brod de ud i tordnende Harraraab.
og derefter gik hver til fit.

De daufle Arbejdere har atter vist,
at de forstoar at demonstrere paa en

vcerdig og besindig Maade.

Gedser foretages i den største Ma-
geltghed, fuldstændig som sad man
i en 2. KiaSseS Kup«.


