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Broe i F. þÿ ��N�a�t�t�.�"Bryllup med Froken
A n n a I. Petersen af Espergærde.
þÿ �Lordag den s23. April holder Direk-

tor Oscar M e y e r Bryllup i Aarhus
med Frk. Astrid G e r d e s H a n s e n,
Datter af afdode vr. Hansen.

hvad der ikke er solgi om 14 Dage kores
lil Papirmollcn.

førte den til et Rejnttat, der sorbav-
fede bande Politiet og de beftjaalne.
E» DameekvipenngsforreflNinig paa
Nørrebrogade havde anmeldt et Ty- :
ve ri, og en, Opdager blev sat lil al -
Passe paa. I Lørdags kam der en
elegant klædt Dame ind i Fovretinn
gen ag gjorde wrjkeWige Smaaind-køb,

men i Travlheden saa hnn Lejlig-
hed til at itjaile et Stykke Silkcløj.
der laa paa Tisken. Opdageren fulgte
ro tig efter den elegante Dame, indtil
hnn sorivairdt i en Ejendom i Slots
gade. Her blev ha» ftaaetide en Ti-
»» es Tid. Saa kom der en larvel i g
klædt ung Pige ud. Opdageren ftia
»øjere til. det var den elegante |

Dame i ny Udgave, øg inden hun tik j
tænkt iig c»», var hnn anholdt. Ved
rn Hlisundevi0gel.se kom der ovevra- :
ikende Ting for Tagen. Oppe paa
I. Sal fandtes eu fønite Klasies Ty-
ve'kole. Paa et stort Bord, der fun-
gerede soni Disk, laa et nydeligt Ud- '
valg at Tøj, Ringe, Ure o. i. v., og
lier lærte de imge Piger at stjæle.
þÿ ��U�n�d�e�r�v�i�s�t�i�i�n�g�o�n�"iorttattes, indtil
Eleverne havde opn-aaet den nødven-
dige Fingerfærdighed.

Den anholdte tmge Pige har iørkla-
ret, at þÿ ��T�k�o�l�l�e�n�"havde en halv Snes
þÿ ��E�l�e�v�e�r�"�,men hnn paa-staar, at htm
var ny i Foget øg ikke vidste, hvem
Fndehavcrfken af þÿ ��S�t�o�l�e�n�"var. Den
Underiog-ei'-e. der er i Gang. vil imid-
leitid nok give Løsningen paa Gaa-
den. Foreløbig bærer Sporene mod
en tidligere skrattet Kvinde, der bæ -
rer det i deime Sammeniicrng noget
ejendommelige Ravn Rotiehild.

R e port e r.

120. Folketingsmændene vælges
ved Forholdstal, enten under et
sor hele Landet eller i større Kredse.
Iøvrigt kunde han stemme for at
sende de af Neergaard anbefalede
Wndringer til Landstinget som
Forhandlingsgrundlag.

Joh. Knudsen kunde ikte
stemme for Delegationens Grund
lovsændringer.

B. H. O. Madsen og H a m-
m e r i ch vekslede Bemærkninger
om Forholdstalsvalgmaaden i En-
keltmandskredse.

Konseilspræsident Zahle fandt,
at Delegationspattiernes Forflag
aabnede Mulighed for. at der
kunde blive indfort Forholdstals-
valg til Folketinget, uden at der
samtidig forandredes ved Grund-
laget for Landstingets Sammensæt-
ning. Men naar Mindretallene fik
ogeit Indflydelse paa Folketingets
Sammensætning, kunde man ikke
give Mindretallene fortrinsvis Balg-
ret til Landstinget. Ogsaa i Lands-
tinget har man en Følelse af. at
den privilegerede Valgret er en
Uretfærdighed ; og der er dertor
Grund til at tro. at man ved en
Forhandling med Landstinget kan
faa den ophævet. Ministeren an-
befalede at vedtage de radikales
Forflag.

Dermed afbrodes Forhandlingen.

sor sidst aftrykte, ordrette Citat fra
det radikale Kalundborgblad. der
blev oplast inde i Folketinget af
I. C. Christensen og Neergaard,
og det var dette Referats Rigtig-
hed. Hr. Krabbe bestred.

Her er det springende Punkt.
Selv om þÿ ��P�o�l�i�t�i�k�e�n�"aldrig saa
meget soger at saa Sporgsmaalet
til at dreje sig om ganske andre

Ting. kan den ikke hjcelpe sin For-
svarsminister. Hans Benægtelse
lader sig ikte opretholde.

VenstrereformpartietL lokale Blad
þÿ ��K�a�l�u�n�d�b�o�r�gFolkeblad" havde og-
saa Referent ved den paagældende
Lejlighed, og han refererer Hr.
Krabbe saaledes :

. . . þÿ ��H�a�n(Hr. Krabbe) holdt
paa et voebnet Forsvar, der
kunde tage et Stod af og i 9 as
10 Tilfcelde hindre en Stormagt
i at krcrnke vor Nevtralitet. Jeg
mener, at vi bor have en vcebnet
Magt. og at en saadan Magt er
ganske nodvendig. baade overfor
Udlandet og med Hensyn til vor
indre Udvikling her i Landet.
Jeg tror nemlig ikke, at et Folk
kan bestaa. uden at det lcrrer at
flaa fra sig. og derfor maa vi
have Militcervcesen."

Men vil man hverken tro. at det
radikale Organ eller Venstrereform- -
partiets Blad har formaaet at re- 1

ferere Hr. Krabbe korrekt, er der
andre Hjælpemidler. hvorved Rig-
ligheden kan konstateres. To Dage i
efter, den 14. Juli 1908 var Hr.
Krabbe til Mode i Kalundborg og
gentog da i det væsentlige sine Ud-
taleiser. Landstingsmand Lewinsky
tog dem da frem og angreb dem:
det samme gjorde þÿ ��S�o�c�i�a�l�-�D�e�m�o�-
kraten". Men mere endnu: Da
den stedlige radikale Redaktor. Hr.
Jorgensen. Dagen ester igen, alt-
saa den 15. Juli. var til Mode i
Ellede. tog han Ordet og tog Af-
stand fra den paagcrldende Ud-
talelse af Hr. Krabbe. Det viser
klart, at Hr. Krabbes Ord ikke har
vceret efter den scrdvanlige radikale
Recept.

Trods alt dette bencrgter Hr.
Krabbe alligevel, at han har sagt,
hvad man fra saa forskellige Sider
tillcrgger ham. Saa kommer imid-
lertid det Stod. der rammer Hr.
Krabbe eftertrykkeligst og faar þÿ ��P�o�-
litiken" til at blæksprutte. I þÿ ��K�a�-
lundborg Folkeblad" losses:

þÿ ��U�n�d�e�r�t�e�g�n�e�d�e�,der overvcerede
Hr. Folketingsmand C h r i s t o s-
fer Krabbes Vælgermøde i
Nordby den 12. Juli 1908. er-
klosrer herved, at vi tydeligt hu-
sker. at Hr. Krabbe ved ncevnte
Mode udtalte som sin Mening,
at vi burde have en Forsvars-
ordning, hvorved vi i ni af ti
Tilfælde kunde afvcerge Neutra-
litetskrcLnkelser, og at vi maatte
vcere i Stand til at flaa fra os.
og at vi ogsaa af Hensyn til
vor egen indre Udvikling maatte
have en Militcrrmagt.
Samso, i April 1910.

I- I- Foged. Chr. Beyer.
Gdr , Nordby. Kobmand, Nordby.

A. S. Paarup,
Førstelærer, Tranebjerg.
Kristian Kristiansen.

Gaardejer, Nordby.
Kristian Sorensen, Anders Hansen,
forpagter, Nordby Forstelærer, Nordby.

Hr. Krabbe stod i Vinter og
fremhævede. at hans Kolleger var
enige med ham. ogsaa i de Udta-
lelser, han havde brugt overfor sine
Boslgere. Den Gang var der ikke
noget i Vejen med Samso-Udtalel-
ferne. Bien saa fulgte den af So-
cialislerne fremtvungne Svingning i
Forsoarssagen. og nu bestred Hr.
Krabbe Referatets Rigtighed. Oven-
for er Bencegtelsens Uholdbarhed
dokumenteret. Og samtidig er der
givet en ny og ikke uinteressant
Illustration til dette Ministeriums
Paalidelighed, þÿ �det sidste Hold
af Politikere, hvis Ord i Folge
Hr. Zahle skulde staa til Troende.
Jo. þÿ ��P�o�l�i�t�i�k�e�n�"maa med god
Grund flutte sig til det Slengerik'fle
Ordsprog: Lad os tale om noget
andet, sagde Manden, de snakkede
om Hullet paa hans Wrme.

fllNan taler om:
B i o r II Bjørnson

ngter i F. þÿ ��B�.T." jl Juni at foretage
en Oplæsnings-Tourne i det nordlige
Norge.

Til Italien!
vr. med., Frk. Eli Moller og hen-

des Bioder, Fru I u t t a-B o j s e n M o l-
ler, begiver sig i F. þÿ ��S�o�r�øAmtst." om

faa Tage paa en Rejse til Italien.

Dronning Alexandra
og Prinsesse Victoria afrejste i Gaar

Formiddags sra London over Calaiv til
Udlandet. I Genua vil de gaa om Bord
i Kongeyachtcn for at foretage en Tur i
Middelhavet. Rejsen gcelder forst Korfu.

Ny Kammerherre:
Hofjcrgermestcr Estrup til Kongsdal.

Amtsforvalter Jacobsen,
Barde, er bleven Amtsforvalter i Sla-

gclfe.

Poftvcrfenet.
Postekspedient O. B. H. P l a t o ved

Ostiftcrnes Jcernbanepostkontor er udneevnt
til Postmester i Fakse.

Kammersanger Cornelius
er rejst til Udlandet, hvor han stal give

Gæstespil.

B i skal ikke gloede os til al se
Halleys Komet.

Observator P e ch u l e fortcrller vor
Korrespondent om Halleys Komet:

Ten kan tomme ganske pludselig her i
de nordlige Regioner. Bi er jo uheldigt
stillede, fordi Morgendæmringen i denne
Tid kommer tidligere og tidligere. Jeg
tror ikke, vi stal glcrde os til den. Den
18. Maj er den os noermest, men saa har
vi de lyse Noetter, og saa kan det knibe
ogsaa for Astronomerne at faa den behalede
Herre i Kikkerten. Det stal nemlig voere
til en vis Grad morkt, for at man over-
hovedet stal kunne se den. Og Publikum
faar vist flet ingen Fornojelse af den: det
flulde da vcere, cm den var af ganfle
sjoelden Lysstyrke. Men det ved vi, som
sagt, ikke.

En Mindesten fra Bog o.
Hojflolcforstander Kristen s en-R ån-

ders har i F. þÿ ��S�l�u�b�b�e�t�.Av." voeret paa
Bogo, hvor Fru Nanna ja er fodt, for at
udvcelge en Sten, som stal anbringes paa
hans afdode Hustrus Grav paa Ollerup
Kirkegaard.

Studenterhjemmet,
der tidligere har haft Lokaler i Puster-

vig, flytter fra 1. September ind i Stu-
dentersamfundets gamle Lokaler i Studen-
terhuset. Samtidig ophceves det af Hjem«
met drevne Studenterpensionat.

Professor Karl Larsen
og Gyldendalske Boghandel paatoenter

for at paavise Betydningen af Danfl-
Amerikanernes aandelige Indsats i Dan-
marts moderne Udvikling, med Karl Lar-
sens Bog þÿ ��U�n�d�e�rvor sidste Krig" som
Forbillede, at indsamle og bearbejde Breve,
flrevne af Danske i Amerika til Hjemmet,
samt, om muligt, Tagboger, førte af Tanfl-
Amerikanere, og Breve, som man fra
Hjemmet har skrevet til dem.

Professoren har i den Anledning an-
modet alle Landets Præstø, Lærere Læ-
ger, Tyrlæger, Forstandere for Hojstoler
og Landbrugsfloler, Formændene for
Fængselshjælpen og lignende Sclflabcr
om at assistere ved Indsamlingen af Ma-
terialet.

5. Oplag af þÿ ��K�v�i�n�d�e�h�j�æ�r�t�e�r�"
er nu gaaet i Trykken. 4. Oplag er

bleven udsolgt paa 3 Tage.
Gyldendal

udsender paa Lordag et nyt Bind af
van Z a n t e n s efterladte literære Manu-
stripter, nemlig þÿ ��T�e�nforjættede O", der
ligesom þÿ ��v�a�nZantens lykkelige Tid" er
oversat og udgivet af Forfatteren Laurids
Bruun.

Endvidere udkomnier Ingemanns
þÿ ��L�a�n�d�s�b�y�b�ø�r�n�e�n�e�"og Thyregods þÿ ��U�d�-
valgte Fortællinger" i meget billige Folke-
udgaver i Lighed med de tidligere udgivne
Bind: Hall Caine: þÿ ��D�e�nfortabte Son"
og Carl Moller: þÿ ��P�a�aFarten".
En rask Fodgænger.

En Malerlærling fra Aalborg har sat
en Rekord ved fra Lordag Aften til Son-
dag Aften at gaa de 18 Mil fra Aalborg
til Aarhus.

Han havde væddet om, at han kunde
gaa Strækningen paa 24 Timer, og han
brugte lun 23'/2.

Bæddemaalet gjaldt 25 Kr.

©n Cyklehandel.
En Mand i Nordsjælland koble forleden

en Cykle af en Kammerat ag betalte den
efter nogen Tingen om Prisen med : nogle
kontante Penge, et Svinehoved, 8 Grise
tæer, Lever. Lunge samt 3 sorte Polscr.
© l o j e Tider.

En aarhusianst Mastinsnedker solgte i F.
þÿ ��D�e�m�.�"forleden for at bode lidt paa de
daarlige Tider sit prægtige og frodige
Overskæg for en Kapital af þÿ �60 Ore.

Han er allerede i Færd med at avle et
nyt.

Bryllup.
I Tag holder Fabrikant Knud V.

Tandlæge Jteumert,
Jærnbanegade.

gøf Telefon Nr. 559.

5>on bedMte Katte
aas al Tid hos A. Jessen. ?|en vide herden.

Dcr er udbrudt Minifterkrise
i Persien. Den hidtidige Fi-

nansininister M u s t a u s i cl M e-
malik bliver Konsejlspræsident i
det ny Kabinet.

Roosevelt
er ankommen til Venedig.

Orkan over Norland.
Fra Norland og Finmarken mel-

des om en orkanagtig Storm. Hele
Fiskerflaaden var ude. Hidtil vi-
des 12 Fiskere at være omkomne.
Der savnes endnu mange Fifler-
baade.

To tftske Krigsskibe
stedte i Gaar sammen ved S a s s>

nitz. To Mand dræbtes og
flere saaredes.
Tode Hunde.

kan go og hyle, naar man sætter deres
Luftror under Indflydelse af Elektricitet.
En fanst Læge, som har studeret dette
Fæmon, er kommen til det Resultat, at
det flriver sig fra, at visse Mvfller sani-
mentrykker Struben. Lyden er som af
levende Hunde, dyb for de stores Bed-
kommende og hoj for de mindres.

Ttor Jldsvaade.
I Forgaars Eftermiddags Kl.

udbrod der Ild i Landsbyen
Bohmenkirch. Ilden forplan-
tede sig hurtig som Folge af den
stærke Blæst. Indtil Kl. 5 var 2
Gader med ca. 00 Huse ned-
brændte.

Dyre Pyggcgrundc.
Hidtil har den Grund, hvorpaa London

er bygget, været anset for Jordens aller-
dyreste Byggegrund: for ca. S Aar siden
solgtes saaledes en lille Hjornegrund i Old
Broad Street og Treadneedle Street til en

Pris af 70 Pund Sterling þÿ �1260 Kroner
þÿ �pr. Kvadratfod, men efter hvad der nu
meddeles, har Amerikanerne nylig sat en

Rekord, som sikkert bliver vanskelig at flaa
I Wal Street i New Jork þÿ �lige overfor
Pierpont Morgan ogEo.s vældige Kontor-
bygninger og tun faa Skridt fra Borsen
blev der i F. þÿ ��M�o�r�g�e�n�b�l�a�d�e�t�"�,forleden
solgt en Grund paa 825 Kvadratfod, og
Prisen var 2970 Kr. pr. Kvadratfod.

Attentat mod den franske Mini-
fterprcrsideut.

Politiet i St. Etienne har
arresteret en Drejer ved Navn
D u p l a n i l. som havde taget Op-
hold i samme Jotel. i hvilket Mini-
sterpræsident B r i a n d havde boet
paa sin Valgagitationsrejse. og som
indtrængende havde ytret Onfle om
at se Briand. Man fandt hos
ham en Dolk og to ladte
Revolvere. Han erklæ-
rede. at han havde villet
dræbeBriand, fordi denne
havde berovet ham hans
W r c.

Senere beklagede han sig over.
at han var blevet et Offer for
Spiritisterne. Man formoder, at

han er sindssyg.

Aigsdagen.
Aolketinget.

Lovforslaget vin o iitfff fot til
Kobenliaviis Kommune var til I. Be-
lmndling i Folketingels Gaarsmøde.

Indenrigsminister Ri » n c h gjorde
Rede far de l'Endriniger, Forslagel var
nndergaaet i Landstinget. Desværre
var Forstaget herved blevet betydelig
forringet, men da del alligevel betød
et Fremskridt i Forhold til det bestaa-
ende, vilide han paa dette fe-ne Tids-
punft af Riigsdagssainlingeu anbe-
fale, at man vedtog Forflaget nwr-
audret.

Borgbjerg betegnede den nu-
vævende Tilstand paa det paagcvlidende
O n iraabe som gaitikc ulaalelig og
dcmoixil'isercnbe. Derfor burde det so- j
beliggende Forslag vedtages, selv om
det i flere Henseender var utiflftedsftil
le-nde.

Sigurd B e r g sandt del her op-
»aaede Resultat noget magert og jnsl
ikke mulig flatterende for Indenrigs-
ministeren. Under de foreliggende
Omstændigheder kunde lmn anbefale
Forslaget til Vedtagelse.

Si e j s e r-N i e f s e n anbefalede li-
geledes Fo isflaget.

H. L. Ri ø 1 l e r lundc i d.1 bele og
store billige Landstingets ?End ringer
og anbefalede uforandret Vedtagelse.
I e » s e n-.K i e i s var meget til-

bøjelig til at stille Mndringsfovslag
om at genindsætte Formueskatten i
Forslaget. Han vilde dog undlade det
da baade Indenrigsministeren og Berr
vilde tage Forslaget, som det er.

B e r » t s e n udtalte, at Indenrigs
» i i > i i st erensFo rlmi idlrng er med Lands-
tinget havde ført t>il en betydelig
Forringelse af Forflaget. Ministeren
var gaaet langt til højre sor det Stand
punkl. Taleren indtog, da ban i Fjor
var Minister. Men »aar den vadi -
tale Minister og den socialdemokrati-
ske Borgerrepræsentant vilde tage For-
slaget, var der jo itke noget at gøre
ved det.

- Ester yderligere Bemærkninger as
savskeM'ige Talere gik Lovforslaget di-
rette til 2. Beh.

Lovforslaget om Grimdasstaaelse til
en Mergel bane sra Rindom til Ring-
købing gik til !!. Behandling i den as
Ildvalget søreUaaede ændrede Ski k -
kelse.

Lovsorslaget ont Statsstøtte til For-
plejning as Patienter med kroniske
Sygdomme var til 2. Beh.

P. H. O. M a d s e » anbefalede de
af ham m. tf. stillede ?Endringer, som
Justits m i n i s t c ren kunde mod-
tage.

(5 a r I H a n s e n ixir vedblivende
belaiikelig ved Forslaget.

Dette gik derester til 3. Beh., ester
at de sorestaaede ?Endringer var ved-
tagne.

,M fil|lt tfitat".
þÿ �oþÿ �

Sorssg paa at vja?spc Kr.
Krabbe ud af Klemmen.

-X-
þÿ ��P�o�l�i�t�i�k�e�n�"soger i Gaar at

komme sin betrængte Forsoarsmini-
ster til Hjælp. Ved en klar og

haandtast Erklæring fra en Række
Samsinger er det jo dokumenteret,
at Hr. Krabbe har udtalt sig om

Forsoarssagen paa et Mode i
Nordby den 12. Juli 1908. netop
som paastaaet. men as Hr. Krabbe
benægtet.

þÿ ��P�o�l�i�t�i�k�e�n�"har þÿ �skriver þÿ ��F�r�b�.
A. Av." þÿ �fundet en lille Fjer. som
den nu soger at puste op til 5

Høns. Den Gengivelse, som vi og
en Rætke undre Blade har bragt
fra det radikale Kalnndborgblads
Referat af det paagcrldende Stykke
i Hr. Krabbes Tale. er ikke ordret
korrekt, og þÿ ��P�o�l�i�t�i�k�e�n�"himler i den
Anledning op om þÿ ��f�a�l�s�kCitat". þÿ �

þÿ ��P�o�l�i�t�i�k�e�n�"skulde holde sig noget
mere ved Jorden. Vi har nemlig
i udpræget Modsoetning til þÿ ��P�o�l�i�-
tiken" den gode Sktk. at hvis der i
vore Spalter er sluppet noget urig-
tigt ind. retter vi det loyalt. Men
i det foreliggende Tilfælde var der
saa meget mere Grund for þÿ ��P�o�l�i�-
titen" til at vise forstandig Beher-
skelse. som den stele Fejltagelse al-
deles ikke bringer Hr. Krabbe ud
as K emmen eller forandrer noget
ved det. der her er Tale om. Vi
skal dokumentere det neermere.

Efter vor Gengivelse refererede
det radikale þÿ ��K�a�l�b�.DM." Hr.
Krabbe saaledes :

»Jeg tror ikke. at et Folk kan
beftaa. uden at det lærer at slaa
fra sig. Bi maa have vort For-
svar iaaledes indrettet, at vi kan
flaa fra os og i ni af ti Tilfcelde
asstaa Nevtralitetskrænkelser. der

Bi havde ikke flaaet op i det to
Aar gamle Kalundborgblad for at
se. om det var ordret skrevet af.
Ooenstaaende Citat har nemlig
været benyttet mange Gange uden
Indsigelse, og vi har taget det ud
af et andet Blad. som sor et Par
Dage siden benyttede det. Men
hvad er det da. Hr. Krabbe har
sagt ester det radikale Blads Refe-
rak?

Ja. þÿ ��P�o�l�i�t�i�k�e�n�"aftrykker i Gaar
en Del af Referatet, men undgaar
dristigt at citere Hovedpunktet, saa-
ledes at dens Lossere faar et fuld-
stændig falskt Billede. Det radikale
Kalundborgblads Referat af det
Punkt, hvorom Talen er. lyder
nemlig saaledes :

þÿ ��J�e�gtror ikke, at et Fotk kan
bestaa. uden at det loerer at flaa
fra sig . . . Vi maa have vort
Forsvar saaledes. at vi er en
voebnet Stat. der maaske i 9 as
10 Tilfcelde kan tage Stedet af
og afværge en Fredskrcenkelse."

Det første Punktum heraf u n-
d ertryk ker þÿ ��P�o�l�i�t�i�k�e�n�"uden at
blinke. Dette Blad. der bebrejder

. anre urigtig Citering, udelader
d e Ord, der viser, at vel er vor
Gengivelse as det radikale Kalund-
borgblad ikke taget ordret, men al
Meningen i Hovedsagen er truffet
godt nok. Det er et af dit Tricks.
!. kanske godt genkenderd-»M.ii>- þÿ�» �
t þÿ ��P�o�h�t�t�f�e�ns Redaktion

J-vrigt er hete' þÿ ��P�o�l�i�t�i�t�e�n�"�sManøvre tun et gennemskueligtForsøg paa at plumre Bandene til
Fordel for Hr. Krabbe. Enhver
kan se. at begge Citater i Hoved-
'agen udtrykker det samme, men selv

þÿ ��P�o�l�i�t�i�k�e�n�"vil hjcelpe sin For-
svarsminister med nok saa haar-
trukne Fortolkninger af hvert Ord.
faa ved den. at det var det oven-

s>tunblptitti

foMnijrt.
þÿ �ooþÿ �

Kobenhavn, 14. April.
Mødet i Folketinget i Dag be«

gyndte med en Diskussion om
Koben havns nyJndkomst-
skattelov, der var ved at trække
op til en længere storpolitifl Debat,
da Formanden greb ind og
underrettede Tinget om, at dette
ikke var Meningen.

Ester at et Par mindre Love þÿ �

der ligesom de ovrige omtales i en

særlig Artikel þÿ �var bragte sra
Haattden, kom G r u n d l o v s s o r-

slaget til 3. Behandling. Den
foretoges under uventet rolige For-
mer, saa vidt man iøvrigt naaede i
Dag. idet Formanden afbrod
Forhandlingen, inden Diskussionen
var tilendebragt.
I et nyt, ganfle kort Mode send-

tes Forflaget om Ekspropria-
tion til Anlæg af Mergel-
baner til Landstinget.

Keferat.
N. Neergaard fandt ikke þÿ �

efter de sidste Dages storpolitiske
Debat þÿ �Anledning til at tage
hele Sagen op paany. Han anbe-
sålede en Række ZCndringer til
Grundloven, gaaende ud paa, at
enhver 25 aarig Mand og Kvinde,
der ellers opfylder Grundlovens
Krav. faar Valgret og Valgbarhed
til Folketinget. Om Manden gaar
fallit, skal Hustruen ikke derfor miste
sin Valgret eller Valgbarhed. Folke-
tingets Medlemstal fastsættes ved
Valgloven, men maa itke overstige
132' Gifte Kvinder kan ikke
komme i Betragtning ,som umiddel-
bare Vælgere.

Man vil være villig til at for-
handle om Sporgsmaalet : Forholds-
talsvalg til Folketinget. Men dette
Spørgsmaal »il kunne behandles
under Balgloven.

Ove Rode forstod de af Reer-
gaard anbefalede Mnnringer saaledes.
at man fra de tre Gruppers Side
ikke vilde gaa med til en Foran-
dring af Landstingets Sammensæt-
nutg. Dette sidste maatte de radi-
kale imidlertid bestemt fastholde. De
kunde nok gaa nied til en Forhånd-
Iinq om Indførelse af Forholdstals-
talsvalg til Folketinget, men kun paa
Bilkaar af. at man under en eller
anden Form fik Junigrundloven.
Han vilde spørge Delegationsgiup-
perne. om de vilde opretholde det
gamle Standpunkt : ingen Wndring
i Folketingets Valggrundlag, for
man ogsaa fik ændret Valggrund-
laget for Landstinget i frisindet
Retning.

H a m m e r i ch talte for den af
ham. Dinesen og Joh. Knudsen stil-
lede Mndring, hvorefter Folketin-
gets Nledlemstal fastsættes ved
Valgloven, men maa ikke naa over

Landstinget
holdt i Gaar el Møde, som k»>i va-
rede et Kvanters Tid. og hvori man
gjorde de to smaa Lovsor-lag om
Lønninger ved Rigshospital.! og lin.
der'øgelse af Levnedsmidler færdige
sra Rigsdagen, og derefter sendtes
Rotteloven til 3. Beh.

Gyldendals Antikvariat.
þÿ �þÿ�O �

København. 14. April.
Paa cl stort Bogforlag, som det Gylden-

dalste, hvis Eksistens naar »lbage til Aaret
1770 ophober der sig selvfolgelig i Aarlier-
nes Lob Eksemplarer af en Mængde For-
lagsarlikler, som ikke mere þÿ �eller dcg kun
yderst sjældent þÿ �eftersporges. Det er der-
for naturlig!, at man lejlighedsvis jer sig
nodsaget lil at rydde op.

Gyldendals Anlikoariat er en ny Afdeling
of det store Zorlag-, men den opretholdes
kun i 14 Dage. I> disse lo Uger udsælges
for rene Bagateller en Mængde ældre histo-
rist og videnstabelig Literalur, Skonlileralur,
Zlyvestriftcr, samlede Værker og andre For-
lagsartikler, deriblandl adskillige kuriosc Ting.
Man træsier her en Mangfoldighed af poli-
tiske, litcrære og sociale Stridsskrifter, deri-
blandt mange of kendte Forfattere. Ver er
del sorste Tryk af Grundtvigs Sang om
Mels Ebbesen, udgioel af danske Samfund
som el enkelt viseblad 1840; der er Inge-
manns Mindesang over Frederik d. S.: þÿ ��p�a�a
sin Ligseng ligger Kong Frederik hvid". Ver
er Originaludgaven as et af f). C. Andersens
forste Skrifter þÿ ��k�æ�r�l�i�g�h�e�dpaa Bikolajlaain".
Men der er ogsaa storre værker, som Ih.

Ihaarups samlede Skrifter fra 1822, Zr.
Sandorys Skrifter fra de sidste Aar af de,

lS. Aarhundrcde og Rasmus vielsens ve-

kendte: þÿ ��G�r�u�n�d�i�d�e�e�r�n�e�sLogik" alisammen
a« faa for renlud latterlige priser.

Gn Hyvejkole
Kobcnhavn.

Moderne TyvcS Arbejdsmande.
þÿ �oþÿ �

Kjobenhaon, 14. April.
Københavns Politi arbejder Tør

Tiden med cii Sag af en noget »sæd
vctnlig Art. Ricm har nemlig opda
gel en udmærket ergaiuierel. fuld -
skæirdig iyfileniattft ledet þÿ ��T�y�v�e�f�t�o�l�e�"
her i Byen. I Paris. Berlin og
London og andre af Udlandets Stor
byer er TyvestNIer et dagligdags »yæ

ii i-omen, der ikte c»ve vralter nogen, men
(ver hjemme er Genren, iu> og derfor
egnet til al vætte Opinærtjomlied

Opdage li en er l'fet rent lilfældig.
F længere Tid lnwde en Række strøg-

forrcninger bande i den indre By og

luin Bvoerne nnmelldl Ri ns jer af Ty-
vei-ier. Hvc'iit Øjeblik kunde man
fonljllalteiv. at der a,nr jtjaalet. men
det var ninnljgl at stiide (ternings -
mandene.

Der blev inæriutk en skarp Under
søgelse, øg fer et Pa»- Dage siden

gu tpfii Forfatter
som

fhv. Ksvertispding!
þÿ �þÿ�O �

Den lyste Forfaller Karl Ri a y stod i F
þÿ ��N�a�l�t�.�"i Tirsdags for Domstolen som
Hovedpersonen i en opsigtvækkende Pro-
ces, der nu har sandel sin Aftlutning.
Rlay er en rig Mand, der indenfor sin
Bekendlstabsfreds betragtes som Millionær.
Han har desuden el rel anset Navn som
Forfatter, hovedsagelig for Ungdommen,
som har siugl hans þÿ ��S�l�a�v�e�j�æ�g�e�r�e�"og
þÿ ��R�e�j�s�e�æ�o�e�n�t�y�ri Sydamerika". Han var
deSudcn Ven med Kongen af Sachsen
og spillede en Rolle i det offentlige Lio i
Dresden

þÿ ��P�r�e�s�s�e�f�a�n�g�e�r�"�.
þÿ �00þÿ �

An'sr. Grau skriver om Ophol-
det i et tysk Fængsel.

3 Anledning af at Redaktør Sven-

son er paabegyndt Afsoningen af 2
Rlaaneders Fængsel skriver Andreas
Grau i .Dybbøl-Posten":

þÿ ��D�e�ter de underligste Forestillinger,
man kan mode om, hvad vilkaar der

bydes danske Fournalister under et

Fængselsophold, llkte saa faa gaar
med Tanker om. at þÿ ��p�r�e�s�s�e�f�a�n�g�e�r�"
egentlig kun er Friheden berøvet, men
ellers har alle mulige Bekvemmelig-
heder. Det er en fuldstændig Fejl-
tagelse. Begrebet þÿ ��p�r�e�s�s�e�f�a�n�g�e�"sin-
des slet itke som noget særskilt i praj-
sen. Der er indenfor Fængslet kun
een Slags Fanger. Selvbeskæftigelsen,
der i Reglen bevilges, efter at ved-
kommende i fjorten Dage har gjort
Fangearbejde, er noget, der eventuelt

ogsaa bevilges andre Fanger þÿ �Læs-

ning, til Eksempel, for Folk der er
vante til boglig Syssel þÿ �hvis disse
kan og vil betale det daglige vederlag,
der skal udredes til Fængslet for Selv-

beskæftigelsen. Det er jo de vilkaar.
der altid er blevne budte danske Four-
nalister hernede. Men en Straf er et

Fængselsophold. Alene alle de per-
sonlige Ddmygelser, der følger med.
er noget, der er Braad i.

3 Fortyskningspressen moder man
lidt om en dansk Fournalists Fængsels-
ophold Ordet Martyrium under Anfør-
selstegn. Der skal gøres Grin med
det. Rarest var det ja ogsaa. om
man fra den Side kunde afgøre den

Sag med fligk. Det er dog menings-
løst at tale am Martyrium i denne

Forbindelse. Om een Mand hernede
har det maaske kunnet bruges. Men

lige saa vist er det, at der er mere
Morke øver den Tid, der tilbringes i
et prøjsisk Fængsel, at den i næsten
alle Maader er sværere end nogen an-

den. Det har enhver, der har siddet i

Fængsel, erfaret, det vil Rcdaktor

Svensson nu ogsaa faa al fole. Sam-

tidig vil han dog ogsaa faa at fole.
hvilken Styrke der er i. a andelig talt.
at leve midt i sit Folk, delte at vide

sig i Samfund med det, vide, at selv
ikte Fængselsmurene kan stænge kær-

lige Tanker ude. Ensomheden efter-
lader ogsaa lyse Minder".



stemmer frsudlikum.
þÿ �Oþÿ �

I Anledning af en i þÿ ��K�o�l�d�i�n�g
Folkeblad" for Lordag d. 0. April
optagen Notits þÿ ��T�i�lFordel for
Julemærkesanatoriet", hvori
det meddeles, at en Vinhandler
Chr. E. Nielsen forhandler en Eog-
nac saaledes. at der sor hver Flaske,
der sælges af denne Vare. gives et
vist Beløb til Julemærkesanatoriet,
tillader jeg mig herved at meddele,
at Julemærkekomitéen er aldeles
uden Forbindelse med nævnte For-
handling, at jeg aldeles intet har
hort derom før nævnte Nummer af
Bladet i Dag er kommen mig i
Hænde, samt at jeg overfor Hr.
Nielsen har nedlagt Protest imod
den skete Benyttelse af Julemærke-
sanatoriets Navn i Reklameøjemed.

Foranstaaende bedes meddelt i
Folkebladet.

København, den 14. April tvlv.

Paa Iulemcerkekomiteens Vegne:
Asrbsdigst

Jertchau Christensen,
Formand.

skud paa godt 000 Kr., som nu udgør
et 'ærligt Fond trl A noendelie , dit
førnævnte Ostmed

En gammel Veteran fra 4t.
fhv. Boelsmand. nu Aftægtsmanv i
Egholt. Peder Nielsen, er i
Gaar død, 87'/2 Aar gl.

Den afdøde stod ved Aarhus
Dragoner og veltog i flere Slag,
bl. a. Jstedsiaget og Nytterisægt-
ningen ved N. Snede. Den gamle
Mand holdt endnu i sin høje Al-
derdom af at dvæle ved disse Min-
der. Han var født i Kitsbøl og
havde i mange Aar en Ejendom
paa Hvidsminde Mark.

Fællesforeningens Tkattefag.
Fafll esforeuingen for Damuo. '

Brugsforeninger har lom lidligeii
meddelt en Skatteiag verstrende
for Overtkatteraadrt.

Ester hvad Fællesforeningens juri
diske Konsulent, Hr Sagf. M s nt e r,
meddeler os, ventes det. at der start
maa komme en Afgørelst derpaa. Sa-
gen hor ftao.: paa over et Aar, og
Hr. Mimer har gentagne Gange
sidst for 3 Maaneder siden været

oppe i Overtkatteraadet for al give
Oplysnlmger.

Sagen drejer 'ig om, hvorvidt Fæl-
lesforeningen stal betale Skat, iordi
den i Skatttaarene 10« >7þÿ �08 og 100
-þÿ �09 har folgt gammel Emballage, o
forskellige Aifaldsprvdutter til andre
end deres egne Medlemmer.

For de foregaaende Aar er Sagen
allerede- afgso-rt wd Dom. og for Aa-
retnc efter 1 008þÿ �00 faar Overskatte-
raadets Afgørelle heller ikke nogen
Betydning, idet Fællesforeningen ikke
mere sælger til andre end sine Med -
lemmer, fordi det ikke kan betale iig
at gøre disse Forretninger, denom d r
fkal betales Skat.

Denne ml, den-om Overfkatteraa-
gendets Asgørelfe gaar Fællessor -
eningen imod, andrage ca. 40,000 Kr.
om Aaret i de to Aar. Fællesforenin-
gen er besluttet paa at lade Sagen
gaa tll Domstolene, derstm Overstå:
teraadets Kende l'e gaar den 'imod, tn
bliver den saa ogfaa der kendt pligt ne
at betale, betaler den ''elsiføilgesig. B-r
løbet spiller, saa betydeligt dct i V
keligheden kan st ud. ingen Rolle
Sammenligning med hele Fælles-
eningens Ovenknd.

Generaldebattens
Afslutning.
I Aftenmodet

i Folketinget i ForgaarS faldt der spr
Assteiniiimgen endnu et Qodskiftt. Vi
refererer :

Sigurd Berg: Fonlivlder bet
sig rigtigt, at ForstxirSniinistenm. un-
der Forhandist»gerne med Fstinnsud-
valget om < n Udsættelse as Forsvars-
bevillingerne paa dette Tidspunkt var
paa det rene med. at det var Rege-
ringens Hensigt at gaa til Valg paa
Programmet : Forsvarslovenes Om-
stodelse ? I saa Tilfælde fandt Tal.
Farsva rsnsini ste rens Optræden util-
bovlig. Ministeren maatte vide, at Fi-
»ansudvaiget den Gong netop be-
stræbte sig for at faa Klarhed over,
hvorledes Milllærtovene skulde admi-
nistreres, naar Udsættelserne var ved-
tagne. Hvilket politisk eller militært
Standpunkt man end havde, saa
maatte man sinde det fuldkommen
uforsvarligt, at Ministeren havde for-
holdt Finansudvalget Oplysninger o»
de faktiske Forhold.

Vi har jo kun kortTid sil Valg,
slutside Hr. Berg, man var vi ikke
sikre paa det. sao tror jeg ikke, at Fi-
nansministrren behovede at lyse længe
om en Mistillidserklæring !

Oberst N. P. Jensen gentog i
en meget skarp Form. at Krabbe un-
der den fyrste Forhandling om
Odense-Affæren havde vidst Besked om
de r elle Forhold, men ikke desto min-
drc givet Tinget fuldstændig urigtige
Oplysninger.

Forsvarsminister Krabbe: Naar
N. P. Jensen vilde strive en Avis-
artikel om mig, kunde han have valgt
el heldigere Tidspunkt end denne
sene Astentrme.

Konseilspræsident Zahle vilde
spørge Berg, der jo repræsenterede
en udbredt Presse, onr han billigede
Samarbejdet i Roskildekredsen.

Sigurd Berg kunde ganske
slutte sig til I. C. Christensens klare
og gode Svar paa dette Spørgs-
maal.

sid nu Witt
Uramu. Arandsiifteren fra

Estrup domt.
I« Aars Tugthus og en Gr

stakning paa 103,265 Kr.

<?t solle forhutlet Skrog fra Harte-
Bramdrup Fattiggaard.

Den for Brandstiftelse paa þÿ ��E�s�t�r�u�p�-
gaavd" og Peter Iversens Gaard i
Mallbæk arresterede Mads Han-
s c ti har i Gaar faaet fin Tam, der
lsd paa Tugthnsarbejde i 10 Aar.
Han blev tillige tiltalt for Tyven. I
Dommens Præmisser oplyses :

Arrestanten kom en Aften i Okto-
ber Maaned s. A. ind sil Gaardejer
Peter Iversen i Moffrbæk. linder dette

Bess g saa han Lejlighed lill at tilegne
sig et Ur og en Sølv-Urkæde. der
tilhørte Iversens Søn. Det stjaalne
soilgle han noget efter sil en Kart paa
Hansens Hotel i Pejen for to gamile
Ure og nogle Penge. Tyveriet blev
ikke meldt sil Politiet, men kom frem
under Brandforhøret i Anledning af
Peter Iversens Gaards Brand.

Samme Dag, som han solgte Uret
paa Hansens Horet, gik har. efter Askov
til og overnattede i en Lade. Ten
paafølftende Tag nød han en Del Spi-
ritus og flakkede rundt bande i Vejen
og Askov og Skodborg-Hus. Onr Af-
tenen ved 1 1 -Tiden sortod han Vejen
cg gik vest paa, og- var det lians Me-
ising at ville gaa til Egtved sil en a-ø
f ter. Han vilde gaa sil Eskelund,
Gerndrup, hvor han vilde overnatte
og derpaa videre over Bække. Lidt
forinden han naaede Estrup Skov, op-
stod der imidlertid pludselig en Lyst
hos hånt kil at se Ild. og han fattede
straks det Forsæt at tilfredsstille Ly-
sten ved al stikke Ild paa Estrup Ho-
vedgaard. Da han, var kommen igen-
nem Sivven til Gaarden, opdagede
han to storeK ornslakhnse tilhøjre for
Vejen. Han gik derhen og satte en

Tændstik sil Roden af et Hvedeneg.
Natten sil den 1. Decbr. s. A. ned-

brændte Udbygningerne sil Peter Jve:
fens Gaard i 'Mattbæk. Under Brand
forhøret blev Arrestanten Mads Han-
sen sigtet for ved Uagstomhed at have
foraarsaget Ilden, og lian blev arre-
steret og ført til Arresten i Holsted.
I et paasøligende Forhør den 0. De-
cember tilstod han, at han med For-
sæt havde stukket Ild i Kooniladen paa
Gaarden. Arrestanten var da beru-
set. Efter i mange Forhør at have
benægtet at kende naget til Estrup -
gaards Brand, tilstod han den 3. Ja-
i»nar þÿ �ester at have indviklet sig i
flere Modsigelser þÿ �med Forsæt at
have stukket Ild paa Estrupgaard un-
der den ovenfor nærmere omtalte
Maade.

Han blev tiltalt sor Brandsti stel le
og Tyveri, og blev han i Gaar ved
Gørding Malt Herreders Ekstrarets-
dom efter Straffelovens 232 og
280 sammenholdt med 02 idømt
Tugt husarbejde i 10 Aar og udrede
i Erstatning til den aftn. Brandforsik-
ring for Landbygninger 50,129 Kr.,
til Forflkrings-selskabrt þÿ ��D�a�n�m�a�r�k�"
42,175 Kr. 30 0., til Malt Herreds
Brandkasse 10,580 Kr. 70 S., og kil
Løsøreforsikringen sor N. Nebel m.
fi. Sogne 371 .Kr. ; iallt 105,205 Kr.
Aktor, Sagfører Smith, .Holsted, til-
kendtes i Salær 25 Kr., og Defensor,
Sagfører Jul. Nors. Ribe. 15 Kr.,
hvilke han ligeledes skal udrede. þÿ �

De idømte Erstatninger udredes inden
15 Dage ester Dommens Forkyndelse.

Arrestanten lrar erklæret sig util -
freds med Dommen-, og ønsker den
appelleret.

Arrestanten er et sølle, forhutlet
Skrog, der er sødt i Sønderjylland
den 5. Septbr. 1870 udenfor ?Egte-
skab af en Tjenestepige, der lxwde 1

uægte Børn i Forvejen. Han lrar al-

drig kendt sin Moder eller Fader
eller nogle as line þÿ ��H�a�l�v�s�ø�s�k�e�n�d�e.
Han er fm Barndoniimen as opdraget
paaHarte-BmiindrnpFaltigga-ard. hvor

fra lian i 14 Aars Alderen kom ud
at tjene jaa Landet pan store Gaarde,
og er kommen sil at iuyV overdreven
meget Spiritus. Arrestanten, der
tidligere lrar været straffet ved Gør-
ding-Malt Herreders Retter 4 Gange
for Tyveri og 1 Gang for uagtsom
Brandstiftelse paa Vejen Højskolehjem
i Aaret >908, lrar sadledes saaet en
daårlig og forsømt Opdragelse, og
Retslægeraadrst har erklianrt, at lran,
da han begik Forbrydelserne, lrar lraft
»lindre Modstandskraft overfor for-
bryderske Handlingre, end et normalt
MYnweffe.

Zan stwd (lit Kcrreste
af Ikinfiige.
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K o b e n h a v n, 14. April.

Igen har Kobenhavn været Skue-
pladsen for et frygteligt Mord-
Drama. Sidst var det to Born,
der sogte Doven sammen. Denne
Gang er det en voksen Mand. der
har drcebt sin Kæreste. sin 2 aarige
Son og sig selv.

Bi har telegrafisk omtalt det
uhyggelige Drama og skal her give
en Fremstilling af Gangen i denne
tredobbelte Tragedie.

Mordet opdages.
I Aftes Kl. 10 kom Enkefru

B a h I hjem i sin Lejlighed i Ama-
gergade 10. I sin Brevkasse fandt
hun et Brev fra sin Son. den 30-

aarige Bodker Ludvig Bahl,
hvori han kort og godt skrev : Jeg
har skudt Mathilde (Kæresten). Nu
tager jeg hjem og skyder mig selv
og Drengen.

Den stakkels Moder blev natur-
ligvis ude af sig selv af Fortvivlelse
og satte sig ojeblikkelig i Forbindelse
med Politiet. Bed 11 -Tiden begav
en Betjent sig ud i Ludvigs Lejlig-
hed i Smedegade 15. Han bankede
paa Doren. men ingen lukkede op.
Bed Vicevoertens Hjoelp fik man
imidlertid Deien dirket op. Paa
Paa Sengen laa Wahl og hans
lille Son. De var begge to dode.
Wahl havde fludt Drengen tvcers
gennem Hovedet og havde derefter
rettet Revolveren mod sin egen
Tinding.

En Loege blev ojeblikkelig tilkaldt,
men der var intet at gore. Fade-
ren og Sonnen var forlcengst dode.
Imedens undersøgte man Voereiset.
Paa et Bord havde Wahl efterladt
et Brev, hvori han sagde Farvel til
Moderen og bad 'hende sorge for
en ordentlig Begravelse. Bed Si-
den af laa der en Sparekassebog
paa 500 Kr.

Mathildes Lig findes.
Imidlertid var Frederiksberg

Politi blevet allarmerel og et Par
Betjente sendt ud paa Mariendals-
vej 15. hvor M a t h i l d e A n d e r-
sen boede. Men ogsaa her kom
man for sent. Da det endelig
lykkedes at bryde Doren op til den
unge Piges Værelse. fandt man kun
et Lig. Mathilde Andersen var
skudt gennem Baghovedet, og saa
vidt man kunde se. var Mordet fore-
gaaet uden Kamp.

Aarsagen til Dramaet
maa ester de Oplysninger, vi har
indhentet, tilskrives Skinsyge. Wahl
og Mathilde Andersen havde i no-
gen Tid levet sammen, men hun
var bleven ked af ham og havde
forladt ham. Han havde siden for-
fulgt hende med sin Skinsyge.

Slangen i Paradiset
viser sig at voerc en 30-aarig Til-
stoerer Larsen i Magazin du
Nord, og det er udelukkende Skin-
syge, der har trykket Wahl Revol-
veren i Haanden.
I et Brev, den ulykkelige Mand

har efterladt sig. og som er stilet til
Moderen, har han givet en udfor
lig Fremstilling af Dramaet og Mo
tiverne dertil. I en kejtet og ube
hjælpsom Stil fortoeller han, at han
efterhaanden var bleven ude af sig
selv af Skinsyge mod Larsen. I
de sidste Dage havde han fulgt
Parrets Skridt, og Tirsdag Aften
hovde han set dem gaa 'nd i en
Kafe i Ncerheden af Stroget. Han
var gaaet efter dem og havde givet
sig i Snak med dem. men ved
Kellners Hjoelp havde Larsen faaet
ham sat paa Doren. Wahl blev
imidlertid gaaende udenfor paa
Gaden, indtil Parret kom ud.
saa udspandt der sig en Skænde
scene, der endte med, at Wah
fulgte uied Mathilde hjem i hendes
Lejlighed paa Mariendalsvej. Her
havde de siddet i et Par Timer og
skændtes. Saa trak han i Hidsig

KnlilW-HlllM
Den 15. April.

Wahls Brev til Moderen.
Bi stal her gengive det forvirrede,

nervose Brev, Ludvig Wahl har
krevet til sin Moder, og hvori han
ortæller om Mordet :

þÿ ��J�e�gkan ikke leve længere, for
Mathilde har bedraget mig. Hun
er gaaet ud med en gift Mand og
zans Navn er Larsen han er Til-
kærer paa Magazin du Nord. Lad
Larsen bare fortælle, at der ikke var

noget, jeg har min Mening jeg traf
dem iaftes. Og Mathilde sagde i
Aftes, at hun gerne vilde vente paa
ham i tre Aar. Saa kunde hun
zave dræbt hans Kone og Datter.
Nu har jeg gjort det. Saa blev
det Mathilde og mig alligevel til-
sidst. Jeg kommer lige fra Mathilde,
da jeg har været der og overbevist
mig om. at hun er dcd. Jeg har
dræbt hende Kl. 2. Jeg har gaaet
paa Gaden til Kl. 73/4, indtil jeg
igen gik til Mathilde, min Elskede.
Jeg angrer ikke. Jeg har ogsaa
taget min Dreng med mig.

Ludvig."
I dette forvirrede Brev. hvor

Brevskriveren ogsaa fortæller, hvor-
edes han traf Parret paa Kafe. kan

man mellem Linjerne læse hele Gan-
gen i Dramaet. Det er udelukkende
Skinsyge, der ligger bag ved Wahls
ortvivlede Handling. Det forste

Skænderi mellem de tre Mennesker
andt Sled i Hotel þÿ ��M�e�t�r�o�p�o�l�"�s

Kafe og fortsattes senere ude paa
Gaden.

Larsens Forklaring
Bi har talt med Tilskærer Lar-

en' hvis Forklaring þÿ �der ogsaa
er afgiven til Politiet þÿ �er en no-

get anden. Han forklarer ganske
vist. at han kendte Mathilde, men
lævder paa det bestemteste, at han

ikke har haft noget med hende at
gore, og at han er ganske uskyldig
i del passerede.

Han paastaar, at Wahl ikke har
haft nogen som helst Anledning til
Skinsyge, og at det hele maa styl-
des hans sygelig ophidsede Fantasi
og hans baablose Forelflelse i Ma-
thitde Andersen.

Noget særligt nyt giver denne
Forklaring jo ikke. Der foreligger
intet uopklaret i denne triste Tragedie.

Reporter.

Jorfatiiiiiptaip
i M
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Valpandsvalgene.
Til Balgmænd ved forestaaende

Amtsraadsvalg er endvidere valgt:
Brørup: Sogneraadsformand

A. Andersen. Thuesbol, Venstre og
Afholdsvært Brorsen. radikal.

L æ b o r g : Gdr. N. I. Nielsen.
Gammelby. og Lauge Petersen,
begge Venstre.

Holsted: Moller Lukas Jør-
gensen. Holsted, og Gdr. Mads
Ebbesen. Sekjær, begge Venstre.

Vorbasse-Hejnsvig: Jens
Petersen. Hejnsvig. og N. Jensen.
Vorbasse, begge Venstre.

Grindsted-Grene: Lærer
Christensen. Nollund. og Karl Kri
stiansen, Horsbol, begge Venstre.

H j a r u p : Niels Olesen, Hja-
rup. Venstre og Lærer Jensen.
Hjarup. Jndre-Mission og Højre.

Skanderup: Or. Thorup.
Lunderflov. og Tømrer I. C. Han-
sen. Skanderup. begge Venstre.

Vamdrup: Sogneraadsfvrm.
S. Hsrlyck. Bastrup, Hojre, og Læge
Rasmussen. Vamdrup. Venstre.

Bryllup. Paa Søndag vies i Kolding
Kirke Slagtermester Bertel Bertelsen,
Fredericia, til Frk. Sofie Iversen, Tat-
ter af Polermester I., Kolding.

Tolvbrvllup. Lørdag den IS. April
kan Købmand S. Mikkelsen og Hustru,
Aglrupvej, sejre deres Sølvbryllup.

Kolding Teater. I Aften giver Di-
ektør Alb. Helsengreen sin sidste
Forestilling her i Byen i denne Sceson.
Der opføres þÿ ��K�a�r�e�nBornemann" sil halve
Priser.

Solvtyven. þÿ �Fra Havsens
Vund. Sølvtyven kom i Gaar
Aftes hjem fra en lille Afstikker sil
København, hvor han skulde paavise en
Del as Kosterne, som han angav at
have smidt i Frederiksholms Kanal,
ivr han log sil England. Ved Hjælp
as en Vandkikkerl lykkedes det ogsaa
virkelig at sinde Sagevne i Nærheden
as det angivne Sted ved Tøjhusbroen,
og 109 Broscher, Naale og Armbaand
(sildels Guld- og Sølvsager) blev

dragne op fra Havsens Bund.
Desuden lykkedes det al faa sat paa

en Tel Sager bos forskellige Pante -
laanere.

Koncert i Vejen. I Følge omstaaende
Annonce vil der Fredag den 22. April
(Bededag) blive afholdt en Koncert paa

Hansens Hotel i Bejen af en t3-aarig
Violinist fra København Willy Bl e I-

ch i o r s e n. Fru Paula W i 6) m a n n

(Sang) og Bestyrerinden for Musikstolen
i Fredericia, Frk. T. L e w i n i (Klaver).

Vasar i Grindsted. Den 10.

og 1 1 .April afholdtes i Grindsted en'
Basar, hvis Fonnaal var itt skaffe

i Midiler til Veje sil lralve Fripladser
i sor ubemidlede Elever i Grindsted pr i-
! pate Melliemstale. Søndag Eftennid-

dag aa buedes Basaren i den smagfuld
' pyntede Sal. Ester at Fru M e l c h i -
! o r s c -n paa Damekamsteens Vegnie

bavdc budt Velkonmien og takket for
de mange smukke Ting, udbragtes et
Leve sor Grindsted Mellemskole, og
der blev afsunget en Sang, hvoraf vi
aftrykker et Par Vers :

Mel.: Er Skolen sor andre end Pilt
og Pog.

Der ligger en By ved den alfare Vej,
den ligger midt paa den vilde Hede,
man finder dens Navn i Historien ej,
forgæves om Fortidens Storhed vi lede.

Paa Heden øde
kun Hjejlefløjt løde,

og Rævene holdt deres Stævnemode,
hvor vi nu bo.

Men Byen med Fremtiden staar i Pagt,
den venter sig alt af den Tid, som kommer,
den tror i sin Baar paa Forvandlingens

Magt,
den venter i Brydningens Tid paa sin

Sommer,
hvor Gader sig strækker
blandt HuseneS Rækker,

hvor Banernes Net over Sletten sig trætter
i Lyngens Hjem.

De to TogeS Basar var meget for-
nsjelige, hvortil Undertjoldniiiigein med
Musik og en lille Dilettantkomeidie bi

drag meget. Resustatet var et Ovor-

Stoppet ved Grænsen. En
Fyr fra København, der tidligere
har været straffet for Tyveri stjal i
Gaar en Cykle fra en Murer-
arbejdsmand i Vonsild. Tyveriet
blev straks meldt til Politibetjent
Skov, der øjeblikkelig telefonerede
til Frederikshøj om det passerede.
Lidt senere var Sergent B a h r
ogsaa saa helvig at anholde Tyve-
knægten.

25 A«rS Jubilæum som
Skovfoged Den 20. Avril er
det 30 Aar stden, at Hans Bl a d

s en L u nd kom i Tjeneste paa j?ster-
bygaand ved Vamdrup, og 23 Aar st-
der: lian aisiattes som Skovfoged sam-
mesteds. Det er en lang og tro Tse
neste, H. M. Lund kan st tilbage paa.
og en Siældenbed i vore Tage. Han
er mi 05 Aar, og dans tidligere store
Arbejdskraft et- aftaget en T-'l ; men
endnu røgter bon sin Gerning : Sko-
ven fuldt ud.

Guldbryllup fejres i Holsted
den 25. ds. af fhv. Gaardejer Jens
Frederiksen og Hustru, der nu i en
Aarrække har boel i Holstcd By.
Højtideligheden fejres ved en Fælles-
spisning i Holsted Gæstgivergaard.
Guldbrudgommen er en af de gamle
Medlemmer af Vaabenbrodre-For-
eningen. Han er 80, Guldbruden
82 Aar gammel.

Sygcplejcforeningcn i Vam-
drup afholdt i Asies sin aarlme
Genevalfo r'cmrlmg i Misuoitshustt.
Det fremlagte Regystab, som balan-
cerede med 1400 Kr., godkendtes. þÿ �

Kassebeholdningen udgjorde 285 Kr
Der er 118 Medlemmer. Sngeplejei-
stens Løn udgjorde i det forløbne Aar
500 .Kr.

Det vedtoges atanskaffe en Euk.e
sil Bvug for Sugeplejersten. 'amt at

indmeldeForeningen i Centralforenin-
gen.

Til Kasserer i Stedet sor Lærer
Niellen valgtes Mejeribestyrer Han-
f e n. Til Revisorer genvalgtes L
Thuesen og Jens Jenten.

Et mindre Udvalg, be'taaende a'
Formanden, Kassereren og L. Lau
ridsen, valgtes til at bestemme, hvor
stor Sngepleierstens Hiastv hor værd
'æltes i farlige Tilfælde

Kommen til Skade i ilkSlcn.
Gdr. Have i Bork blev i Gaar
under Tænkningen ilde tilredt af en
Aksel. Han, der vilde rette lidt ved
Maskinen, medens den var i Gana.
kom for nær til Akslen, saa den nt
fat i hans Jakke og blev af denne
ført rnndt adflillige Gang før Ma-
flinen stoppede. Straks efter blev
ban befriet af Akslen og fort v'
Den tilkaldte Læge kunde konsta:et>
at der var brækket to Ribben. O'n
der var flet storre Skade kunde
afgores ved den foreløbige Under-'
sogelse.

Mark-de, i Holsted var be-'
.ylnstigei af mildt Foraars-vejr., der
þÿ � ��s�t�i�g�e�nbidrag sil ikke liden Omsæt
iiing, navnlig med Græsfør, der be-
stilles med ret gode Priser ; med Kæl
rekøer var Onvsætumrgen mindre, dog
boldt Priserne sig iwgenllmde uden
væsentlig Nedgang. Fedekvag detal-
tes med 20 a 24 O. pr. Pund efter
Kvalitet. Rdacmedgrtfe brtaltes med
12 a 15 Kr. pr. Stk.

Tillprslrn af Kreaturer ogHeste var
font ved tidligere Markeder. Hande-
len gik mest livlig om Formiddagen,
niere treven om Efternnddagen.

Au gaar det tos!

Roseberry fremsætter et Reso-
lutionsforflag.

London, 14. April.
Lord Roseberry har i Over-

huset fremsat svigende Forflag til
Resolutioner, der vil blive behand-
let af et Udvalg :

1) I det fremtidige Overhus
flal Parlamentslorderne be-
staa,
a) af saadanne, der af de

arvelige Peers er valgt
blandt dem selv af saa-
danne, som er udnævnt af
Kronen.

b) af saadanne. der har Sæde
i Overhuset som Folge af
deres Embedsstilling.

e) saadanne, der er valgt ude
fra.

2) Tiden, i hvilken Lorderne har
Sæde i Overhuset, flal være
den samme for alle, undtagen
for dem, der sidder i Over-
huset som Folge af deres Em-
bedsstilling. Disse sidstnævnte
har Sæde i Overhuset, saa
længe de beklæder deres Em-
bede.

Dagen for Behandlingen af For-
flaget er endnu ik e fastsat.

London, '4. April.
Asquith vil foreftaa en Parla-

mentsferie paa tre Uger.
I Underhusets Mode i Dag ud-

talte Premierminister A s q u i t h.
at Behandlingen af Budgettet i
Overensstemmelse med þÿ ��G�u�i�l�l�o�t�i�n�e�r�-
resolutionen" vilde blive tilende-
bragt den 27. April. Regeringen
vil derefter foresioa, at Parlamen«
tet udsætter sine Moder i 3 Uger.
Dog vilde det muligvis blive nod-
vendigt at afholde et Mode den
20. April for at faa Kongens Sank-
tion til Finansloven. (Bifald fra
Regeringspartiet.)

Voldsomme Optrin i Under-
huset.

Vetoresolutionen vedtages.
Gu skarp Tale af Asquith.

London, IS. April.
Betoresolutionen, hvorom Dis-

kussionen den 7. April begrænsedes,
vedtoges i Underhuset i Gaar med
531 St. mod 240.

Under Forhandlingerne kom det
til yderst voldsomme Optrin. Da
Asquith vilde afgive en Erklæ-
ring om Regeringens fremtidige
Politik, blev han afbrudt af Bal-
f o u r. der under Bifald fra Oppo-
sitionen og Protestraab fra Rege-
ringspartiet protesterede imod. at
Asquith paa dette Tidspunkt afgav
en Erklæring om Regeringens Po-
litik, da det stred mod Husets For-
retningsordcn.

Da Formanden gav Bal-
four Medhold, erklærede As-
quith, at han vilde afgive Erklærin-
gen ved Slutningen af Modet.

Bed Modets Slutning udtalte
Asquith under stormende Bifald
fra Regeringspartiet, at hvis
Overhuset ikke vedtog
Betoresolutionen. vilde
Regeringen ojeblikkelig
give Kronen Raad ni ed
Hensyn til de Forholds-
regler, der skal tages for
at sikre sig. at Forslaget
bliver Lov. Hvis Rege-
ringen ikke var i Stand
til at sikre dette, vilde
den enten trække sig til-
bage eller oplose Parla-
m e n t e t. (Stærkt Bifald fra Re-
geringspartiets Side.)

Asquiths Tale vakte Sensation i
det overfyldte Hus.

Uilhettr.
Hillerodkredsen. Folketings

mand Lars Dinesen meddeler
þÿ ��R�.B.", at han fra sine Stillere
har modtaget Opfordring sil at stille
sig ved det kommende Folketings-
valg. Denne Opfordring agter han
at imødekomme.

HojefteretSsagforer Svend
Hogsbro ligger i F. þÿ ��M�o�r�s�oFolke-
blad" for Tiden syg af en Galde-
stenslidelse. Der ventes dog. at Syg-
dommen snart vil fortage sig.

Rem Jagt. To Raadyr kom i
Tirsdags svommende ind i Horsens
Havn ,fra Boller Skove og ned-
lagdes paa Havnens sondre Side.

Todsfald. Kobmand N. I.
Andersen. Nordby paa Fano,
er afgaaet ved Dcden. 58 Aar
gammel. Den afdode, der i mange
Aar havde været Sparekassedirektør
og en Tid Sogneraadsformand. var
dekoreret med Fortjenstmedaljen i
Solo.

Overbestyrelsen i Fængsels-
væsenet. Til 2. Behandling af
Lovforflaget om Overbestyrelsen for
Fængselsvæsenet stiller Justitsmini-
steren forskellige ZEndrigsforflag. der
bl. a. gaar ud paa. at Direktorat for
Fængselsvæsenet lonnes med 5,000
Kr. aarlig. stigende bvert 4. Aar
med 500 Kr. indtil 7,000 Kr. ZEn-
dringsforflagere er tiltraadt af Ud-
valget.

Urtyveu, Polakken Abraham
G o l d b e r g. der var undveget fra
Hillerod Arrest, er bleven paagrebet
i Hellerup.

Grundværdibeftatningeu. Fi
nansministeriet træffer i F. þÿ ��K�r�i�s�t�e�-
ligt Dagblad" i denne Tid For
beredelser til en Undersogelse af
Værdien af den dansteJord. Under

sogelsen skal ledes af Overskyldraadel.
Undersogelsen sættes i Gang i Lobet
af Foraaret, og Resultatet af den

skal anvendes ved en mulig Over-

vejelse af en Jordflat til Aflosning
af den nuværende Ejendomsstyld.

Grundejerbanken afholdt i Gaar
sin aarlige Generalforsamling þÿ �den
forste ester Dommen over de tid
ligere Direktorer þÿ �nien Stemningen
var paa ingen Maade saa krigerist
som tidligere, selv om man forlangte
striftlig Afstemning over Sporgs
inaalet om at godtende Regnskabet
hvilket skete med 031 St. mod 48.
Den administrerende Direktor Kro
ger betegnede Aarets Resultat som
gunstigt, der var et Driftsoverskud
paa 152.245 Kr. Overretssagforer
Dreyer derimod saa sort paa
Situationen. Han fandt det paa
faldende, at medens den af Aktio
nærer bestaaende i 1008 nedsatte
Komité til Undersogelse af Bankens
Forhold anflog Bankens Beholdning
til 02 pCt.. fremgaar det nu. at
Værdien siden da er svunden ind
til 21 pCt. af den cirkulerende
Aktiekapital. Dette maatte betegnes
som et enestaaende Misregimente fra
Direktionens Side.

Meg 077 St. mod 70 vedtoges
j det til Slut, at Bankens fremtidige

ZlWMllilSllM.
Vorbasse HejnSvig

Sogne mad har i sit Apnlmøde vedla-
get syl-gende :
I Følge Ministeriets Cirkrtlceve af

20. Decbr. 1000 foretoges Valg as
Mænd til at føre Tilirøtv ved Hejnsvig
Kirke. þÿ �Dertil valgtes Husmændene
Niels Christian Christensen, Bolding.
og Ssoen P. Hanfem, Klink.

Ved Vesterhede Kirke : Husmæn -
dene Niels Hansen og Hans Chr.
Hansen. Vesterhede.

Fra Lærer Andersen. Vorbasse, so-
tilad Andragende om Tilskud tik Af-
tenstolen. Ter bevilgedes 10 Kr.

Fra Ane Marie Jensen. Molken-
berg, foreilaa Andragende om Tilskud
for Ulejligheden med Undervisning i
Haandgeming. þÿ �Der bevilgedes 5
Kroner.

Fra Ribe Amts Skoleraad sorelaa
Meddelelse om, at der var bevilget
Kotmrameui Tilskud i Forhold til et
Laanebeløb a 5104 Kr.. der antages
at være medgaaet til Opfprolse af en
Forskole i Vorbasse.

Lærer Jensen. Fitting, andrager
som Formand for Bsrnebogslanilingen
om Tilskud. þÿ �Dertil bevilgedes 30
Kroner.

Lærer Larsen. Vesterhede, andrager
om at saa købt 2 Skpr. Land, som
grænser ind til Skolens Legeplads. þÿ �
Det overdroges til I. M. Christensen
Jens Pedersen og Johan Hansen at
forhandle nærniere nied Ejeren derom.

Til Brandfoged i Fitting fMdre Di

Saa kom pludselig den store Overraskelse
Hun er i den stvste Tid as den sachsiste
Uocialistfsrer, L e b i u S, bleven beflyldt
for at v<rre identist med en for 40 Aar
stden kendt Forbryder, der optraadte som
þÿ �Røverhøvding i de sachstffe Bjærge !
LebiuS paastod endvidere, at Karl May
har afsonet to Tugthusstraffe, samt at han
har begaaet talrige Forbrydelser

Som Følge af disse Beskyldninger an-

lagde Karl May Injuriesag mod LebiuS.
Denne Proces fandt i Tirsdags stn Af-
stutning med, at LebiuS blev fri-
kendt, fordi han havde været i
Stand til at prcrstere Bevis
for Sandheden af sine Beskyld-
n i n g e r.

May er saaledes stemplet som en straf-
set Forbryder, hvilket har vakt uhyre
Opsigt, ikke blot i Dresden, men tillige i
Berlin, hvor han ogsaa var en velkendt
Personlighed.

hed Revolveren og skod hende gen-
nem Baghovedet.
I Brevet skriver han bl. a.:

þÿ ��J�e�gdræbt« Mathilde Kl. 2. Saa

gik jeg ned paa Gaden og drev

frem og tilbage hele Ratten. Kl.
7S/« kunde jeg ikke holde det ud

længere, saa gik jeg tilbage for at

se. om hun var dod. Og da jeg
havde set hende ligge i Sengen uden
at aande, gik jeg lige hjem. Og
Ira stod jeg min Dreng. Jeg for-
tryder ikke. Mathilde fik kun Lon
som forskyldt."

Gangen i Dramaet ligger saa-
edes fuldt oplyst. Wahl har be-

gaaet den frygtelige Handling i et

Anfald af fuldstændig utilregnelig
Skinsyge.
I Formiddag er begge Lig bragte

til St. Johannes Stiftelsens Lighus.
Naturligvis vil Tilskærer Larsen

blive taget i Forklaring af Politiet,
men han har næppe noget at til-
oje, der yderligere kan belyse dette

tredobbelte Mord og Selvmord.
Wahl skildres som en noget ube-

tydelig, meget opfarende Mand.
Hun var smuk og ung og havde
vistnok faaet Smag paa Fornojelser.
Hun var en af de smaa. glade Pi-
ger, der skyder op af Storbyens
Brosten þÿ �og som oftest gaar til
Grunde i den.

strikt soreffaaS beskikket Knud Bertel-
sen, og til Vidner valgtes Mathias
Vinther og JenS Hansen.

Til Brandfoged i Hejnsvig fore -
flaas beskikket Købmand Hans M.
Nielsen, og til Vidner valgte« Fens
A Nielsen og Snedker Marius Jen-
sen.

Kirkebygningskoniiteein i Vesterhede
andrager om Tilskud ti l Oprettelse as
Hegn mellem SMenis Legeplads og

Kirkegaarden. Dertil bevilgedes 5
Kroner.

Det vedtoges al modtage det om
spurgte Laan, stor 10,000 Kr., i
Livsforsikringen þÿ ��H�a�f�n�i�a�"paa de der-
fra forelagte Betingelser.

Fra Aktieselskabet þÿ ��V�o�r�b�a�s�s�eDyr-
læge Forening" sorelaa Andragende
om at fon indfort Kpdkontirol. Det
overdroges Formanden at saa tilveje-
bragt nogle Oplysninger desangaa -
ende.

Til Kommunens Hjælpekasse bevil-
gedes 400 Kr for Anret þÿ�1�0�1�0 �11.

Til at revidere Kommunens Regn-
skab valgtes Assistent Christensen.
Slauggaard, ogGaavdejer JensP.Sp-
rensen. Klink.

Til Formand sor Sognevaadet gen-
valgtes Niels Jensen, Vorbasse.

Parlamentets Varighed.
London, tS. April

Underhuset hor med 334 St. mod
230 vedtaget den Resolution, hvor-
ved Parlamentets Banghed ind-
skrænkes til 5 Aar.

Ledelse flal bestaa af et Tilsynsraad
paa 0 Medlemmer, hvoraf 4 vælges
af Generalforsamlingen, medens de
5 vælges af Bestyrelsen for Afoik-
lingskassen af 1010.

Altfor nidkære. For nogle
Maaneder siden overfaldt 7 Jagt-
betjente fra Grevskabet Knuthenborg
en Nat to Mænd paa offentlig Vej.
Betjentenen« tog fejl og troede, at
det var Krybflytter. En as Be-
tjcntene har nu faaet en betinget
Dom paa 14 Dages Fængsel.

Besvigelserne paa Linned-
varesabrikerne. Revisionen nær
mer sig nu sin Afflutning. I de
sidste 3 Uger har Magasin du Nords
Revisor. Hr. Moller, uafbrudt væ-
ret beskæftiget med at gennemgå«
Regnskaberne, der naturligvis har
været i en frygtelig Uorden. Om
nogle Dage foreligger det endelige
Resultat, der vil udvise et Under-
stud paa over 1 Mill. Kroner. I
Lobet af ca. 14 Dage vil Fabri-
kernes endelige Skæbne antagelig
blive afgjort.


