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þÿ �I øjeblikket er den 217 Mill. Kilvmeter
borte, den 2. Maj er Afstanden formindsket
til 110 Mill. Km., den 13. Maj til 60
Mill. Km. og den lS. Maj til 22 Mill.
Km. Den gaar altsaa med stcerk Fait
Den 20. Maj er Kometen os ncrrmest. men

allerede Natten før er di passeret
Halen.
þÿ �Hvilken Del af Jorden rammes først

as Halen?
þÿ �Det bliver de Egne, som paa det

paagoeldende Tidspunkt har Solskin, altsaa
Stillehavet med omliggende Kyster og
Nordpolaregnene. Derfor udsendes der

videnskabelige Ekspeditioner til disse Egne
for at studere Kometen« Indvirkning paa

Jordatmossceren.

8e Konlektionsvinduet

hos

fredag Men den 15. flpril 1910.

naar til EourcelleS og stiller sig i

Ly for den osende Regn paa kirke-
trappen og venter. Dér kommer
Kuréren! Der er Vognene! Han
styrter frem. Lakajen slaar Vogn-
trinet ned. aabner Vozndoren og
raaber: Kejseren. Napoleon iler
frem. Pjaskvaad af Regnen, som han
er. omfavner han stormende sin
ukendt: Hustru og kysser hende

nye Art af Venstrepolitik blev i

Dag meget traffende karakteriseret af
Ove Rode. hvis djarve og ægie
radikale Tale hilstes med Bifald
fra Tilhorerlogerne. Inden for Dele-

gationen syntes Stemningen meget
mat. Det vilde da ogsaa falde van-
skeligt at give Voelgerne en rimelig
Forklaring paa de Hokuspokus,
hvormed Delegationen soger at

loegge Regeringen« Forfatvingssor-
slag Hindringer i Vejen. Ved

Hun er ganske forvirret over hanS HeS Hj«st> vil det lykke« I. C.
uceremonielle Opførsel. Middagen | Christensen at slaa Junigrund'.oven
i soissons springer Napoleon over.
I den osende Regn. der flutter Fest-
kerter og kulorte Lamver. korer han
lige igennem til Compiegne. hvorU
de kammer Kl. 10 om Aftenen uden
at have foaet noget at spise. Ved
Travpen« Fod er Napoleons Fa-
milje forsamlet ; han forestiller den
for Marie-Louise med saa Ord,
forer hende forbi de smaa P'.ger.
som skulde stro Blomster, og forbi
Hoffet ind i hendes Værelser, hvor
han lader en improviseret Souper
servere, og hvor kun hans Søster
Karoline er til Stede. » .Hvilke
Raad gav Dere« Forældre Dem
med paa Vejen?" sporger han Ma-
rie-Louise. .At jeg skulde være
Dem lydig i alt", svarede hun.
I fire Dage bliver Parret i Com

piegne. Den femte Dag fejres deres
Bryllup i Saint-Cloud. og Dagen
efter holder de deres hojlidelige
Indtog i PariS gennem Boulogne-
skoven. ChampS-ElyseeS og Kon-
kordepladsen, hvor Ostrigerinden
Marie Antoinette blev henrettet
17 Aar tidligere. Napoleon er fuld'
kommen lykkelig i Hvedebrods
dagene: þÿ ��V�iforstaar hinanden fuld
stændigt". skriver Napoleon til Kej
jeren af Ostrig to Dage efter
Marie-Louise« Ankomst. þÿ ��D�e�r�e�S
Datter opfylder alle mine Forvent
ninger. og jeg giver og modtager fra
bende stadig Bevis paa de omme
Folelser. der forener os". Samtidig
skriver Marie-Louise til fin Fader:
þÿ ��S�i�d�e�njeg kom. er jeg næsten be-
standig sammen med ham. og han
elsker mig inderligt. Jeg er ham
ogsaa meget taknemmelig og gen-
gælder hans Kærlighed oprigtigt.
Jeg syneS, at han vinder meget ved
nærmere Bekendtskab ; han har noget
vist indtagende og meget opmærksom
i sin Maade at vær« paa. som man
ikke kan modstaa

SaaledeS begyndte den kortvarige
Idyl. der ikke efterlod mange Spor
i Marie-LouifeS Hjerte. Det for
tælles, at da der kom Esterretning
om Slaget ved Waterloo, var hun
endnu ikke staaet op; Officeren blev
da fort ind i hendeS Sovegemak.
Da han havde begyndt fin sorgelige
Beretning, afbrod hun ham pludse-
lig: þÿ ��D�eser paa min Fod", sagde
hun og betragtede selv sin ene
mukke Fod. som stak frem under

Tæppet, þÿ ��d�e�ter bleven sagt mig.
at mine Fodder var smukke!" Det
var hele HendeS Svar til Waterloo-
beretningen om hendeS GemalS
tore Nederlag.

ned. Men
kobt Sejr.

det vil blive en dyre-

Efter de 8 Timers storpolitiske
Debat i OnSdagS var Stemningen

Folketingets TorSdagSmøde ret
rolig Giundlovsdebatten fandt

ted under afdæmpede Former, og
man havde absolut ingen Fornem-
melse af. at den vil bruge de drc-
matiske Overraskelser, som der har
gaaet Rygter om.

Det viste fig, at Delegationen og
Højre nu har fundet et Fællesgrund-
lag i Forfatningssagcn. idet 14-

Mandegruppen vil stemme for Dele-
gationens Forflag om at indskrænke
Grundlovsændringen til at gælde
Valgretten til Folketinget og dette
Tings Sammensætning, efier at
Delegationen ved en lille Foran
dring i fit Fmflsg hor holdt
Muligheden for Indførelse af For
holdStaltSvalg oaben.

Det har som bekendt altid været
Venstres Standpunkt, at skulde der
indføres Forholdstalsvalg til Folke
tinget, maatte den privilegerede
LandStingSvalgret samtidig afskaffes.
Men for at opnaa Samarbejde
med Højre har Delegationen nu
ladet dette Krav falde og givet Højre
et Tilbud om Forholdstalsvalg
uden i mindste Maade at røre ved
den privilegerede LandStingSvalgret.
Uden Skrupler stemmer Delegationen
mod det radikale Venstres Forst«! |

om samtidig at reformere Folketinget«
og Landstinget« Sammensætning
og giver derved frivillig Slip paa
et Vaaben. hvormed Højre kunde

tvinge« til Eftergivenhed. Denne

Neergaard vilde efter don ud-

forlige Debat ved l. og 2. Beh. ind-

strænke sig til at anbefale de as Dele-
gationen stillede 2Endringer om

Valgret og Valgbarhed ti( Folkctin,
get for Kvinder ester samme Regler
som for Mænd samt Fastsættelse af
Folketingets Medlemsantal til >32

og Nedsættelse af Valgretsalderen
til 25 Aar. Kvindernes Valgret
var nu ct saa almindelig anerkendt
Krav, at det burde imodekommes,
og den hoje Valgretsalder, vi hid-
til havde haft, var det urimeligt at

opretholde, da den ikte fandtes i an-
dre Lande. Hvad Folketingets Med-
lemsantal angik, da havde man stro-
get Bestemmelsen om, at Valget flul-
de forcgaa i EnmandSkredse, ikke
fordi man vilde gaa til Forholds-
talsvalg uden ?Endringer i Lands-
tingets Sammensætning, men fordi
man vilde muliggorc en fortsat For-
handling heroin uden ny ?Endring
as Grundloven. Landstingets Eana
mensætning havde man af de tidlige-
re nævnte politiske Grunde ikke øn-

sket at ivre ved nu.
Rode: Vort store Grundlovsfor-

flag blev cnst. vedtaget ved 2. Beh.,
og vi har derfor ingen Mndringcr
stillet ud over en enkelt af mere for-
mel Natur samt et Underændrings-
forslag til Delegationens Wndring.
Det er Delegationens Onflc at be-

grænse en Revision as Grundloven
til Folketingsvalgretten og Folke-
tingets Sammensætning . En saa -
dan Begrænsning kan vi ikke gaa
med til. Bi mener, at der ikke mindst

Trang til en Omdannelse af
Landstinget, og at Onsterne ude i

Befolkningen især tager Sigte paa
dette Punkt. Delegationen har nu
'orandret sit AZndringsforslag saa-
edes, at Forholdstalsvalg til Folke-

ringet kan indfores uden Forandring
Landstinget. Men Venstres

Standpunkt har altid været, at disse
to Ding skulde solgcs ad. Vi vil

gerne forhandle om Forholdstals -
valg til Folketinget, men vi maa be-
'temt kræve, al der samtidig tinder
en Omdannelse af Landstinget cted.
Hor). Derfor har vi stillet et Un-

deræudringsforilag. der i det hele
salder sammen med Telegationens
Grundlovssorslag, hvad Folketin -
get angaar, men som desuden
kræver Landstinget omdannet i
Overensstemmelse med Junigrund-
loven. Vi fastholder saaledes Ven-
stres gamle Standpunkt, og det

stal altsaa nu vise sig, om Telega
tionsgruppcrnc vil stemme mod vort

Underændringssorslag og derved vi

se, at de itte onsker det privilegerede
Landsting omdannet i Junigruiid-
lovens Aand. Jeg er enig med

Neergaards, at det er nyttigt at
udvide Valgretten til Folketinget,
men det er 10 Gange mere nyttigt
og nødvendigt at udvide Valgretten
til Landstinget, thi deraf afhænger
det, om vort parlamentariske Liv stal
komme ind i snude Vaner. Med
vort Underændriugcførslag spørger
vi Delegationen : Vil I fastholde
Venstres gamle Standpunkt eller vil
I bevare det privilegerede Lands
ting? Stryger Telegationen vort
Nnderændringesorslag, siger den

dermed, at Folketinget stal laves om,
men at del reaktionære Landsting
stal bevares. (Bifald).

H a m m e r i ch opfordrede til at
stemme mod saavel del radikale Ven«
stres Hovedforslag som mod deres
Underændringsforslag. Telegatio
uens ?Endri»g var vel ikke tilfreds
stillende for Højre, men som VEir
dring til det radikale Hvvedsorsiag
og i Betragtning af, al den aabnedc
Adgang til Indførelse af Forholds
talsvalg til Folketinget, kunde Høj

Nr. 13.

Anstrcengt
Arbejde.

Delegationens Kritik over Re-

-ecingenS Administration as Militser-

lovene er den mest oplagte Sp kula-

lion i Dumheden.
Er det ikke det glade Vanvid, at

det samme Parti. hviS Regering har
udfoerdiget Ordrerne til samtlige
de paabegyndte militcrre

Foranstaltninger. senderFore-
sporgsler til Krigsministeren om.

hvornaar disse Ordrer er udstedte,

og hvad de gaar ud paa?
Og er det ikke en topmaalt Fræk-

hed. at I. C. Christensen soetler
Snevold Sørensen til at remse op

alle de Beløb. de vedtagne Militær-

love hor kroevet og i den noermeste

Fremtid vil kroeve. og kaste ?ln-

svoret derfor over paa Regeringen?
Det er jo þÿ �som Gud og Hver-

mand véd þÿ �I. C. Christensen.
Enev. Sørensen og de andre forhen-
voerende Venstremoend. der sammen
med Højre har paafort Landet disse
lldgifter. og ikke en Ore mere

end stroengt novendigt efter Lovene

er udgivet: derimod er der sparet
ri Millioner, som de tidligere
Ministre yderligere havde toenkt at

lade rulle ud af Statskassen til

militcrre Anstalter.
Hvad soerlig I. C. Christensen an-

gaar. da forstaar man. hvorfor han
ilke s elv tog videre Del i denne

sidste Militoerdebat.

Han har nemlig þÿ �som Ove Rode
under Forhondlingerne gjorde op-

mcrrksom paa þÿ �selv staaet i Folke-
tinget og pralet af. at han havde
bundet Regeringen til at lade de

paagoeldende Foranstaltninger ivcrrk-
ioette. Dette skete den 2. Februar i

Aar, da Finansloven var til 2. Be-

handling.
Ved denne Lejlighed udtalte I.

C. Christensen i RigsdagStidende Sp.
3271):

A. Ehlers
paa Søndag.

Der er noget for en-

hver Smag.

land. Men paa den anden Side
vor utvivlsomt Forbindelsen, der
herigennem skabtes mellem det danske
og hannoveranike Fyrstehus, en
kærkommen Anledning til Traktatens
Offentliggørelse.

Med ganske særlig Fornøjelse
læser man Forfatterens Redegørelse
for de indre Brydninger i Dansk-
hedens Lejr.

Ganske vist kan der ofte være
noget trist ved at iagttage disse
ofte ret personlige Stridigheder, der
endog gi! saa vidt i 1881 at med-
fare Opstilling af to danske Valg-
kandidater mod hinanden. Men
dels har de utvivlsomt bidraget til
at vække den nationale Bevidsthed,
dels loa der bag Stridighederne to
'tore Grundopfattelser, som nødven-
digvis maatte gennemarbejdes, før
man var klar over. i hvilken Ret-
ning Arbejdet maatte gaa. Striden
gjaldt, hvorvidt de af Tanflerne
valgte Landdagsmænd skulde nægte
at aflægge den krævede Ed og saa-
ede? undlade at tage Sæde i Land-

dagen. Edsnægtelsen var det natur-
lgste, saa længe man var overbevist

om. et Forbindelsen med Tyskland
kun var foreløbig, men maatte i
Længden skade, naar Foreningen
med Moderlandet ikke skete inden
for en overskuelig Tid. I Sam-
menhæng hermed stod Spørgs-
maalet om. om de unge skulde ud-
vandre eller blive i Landet og as-
tjene deres tyske Værnepligt.

Bag disse Stridspunkter laa i
Virkeligheden hele Opfattelsens det
nordslesvigske Sporgsmaal. Skulde
man i Tillid til Paragraf 5 nøjes
med skarpt at protestere mod For-
bindeisen med Tyskland og hævde
sin Undtagelsesstilling eller indrette
sig paa en langvarig Nationalitets-
kamp under hvilken man benyttede
alle de Fordele, den tyske Lovgiv-
ning medførte?

Denne Modsætning, der strengt
taget ikke endnu er fuldstændig
hævet, har i Dr. Mackeprang fundet
en retfærdig cg forstaaende Skrildrer.
Som han selv angiver i Forordet,
har han saa vidt muligt ladet Tals-
mændene for de forskellige Anskuelser
selv føre Ordet. Alligevel er det
ikke svært at spore, hvor Forfatte-
rens personlige Sympatier befinder
sig. Saaledes sammenfatter Forfat-
teren ved Omtalen af Paragraf 5

sin Dom i følgende Ord: þÿ ��D�v�r�t
har Nordslcso'gerne maattet sone
deres Tro paa/ at dette højtidelige
Løste vilde blive holdt, cn halv
Menneskealders Ungdom har det
drevet over Grænsen eller gjort rets-
løs paa dens egen Stavn, bitter
Splid har det voldet mellem Landeis
bedste Mænd. ester at det var bleven
brudt. Og dog þÿ �uden Paragraf
5 er det vel toivstomt: om Befolk-
ningen ikke hurliq var blevennationalt
knækket. Rimeligt jer det . . . ikke,
at man allerede den Gang havde
evnet at fore en langvarrig Kamp
paa rent nationalt Grundlag". Dette
er selvfølgelig rigtig set og smukt
sagt. Men at þÿ ��P�r�o�t�e�f�t�s�t�a�n�d�p�u�n�k�t�e�r�"
ellers ikke har Forfatterens Hjerte,
viser sig igennem den bele Bog og
kan navnlig ses i den Varme, hvor-
med omtales hele det nationale
Organisationsarbejde. den fidste
Snes Aar har set udfoldet sig og
som især knytter sig til Rigsdagsmand
H. P. Hanssen-Nørremolle.
I en Dagbladsartikel er det selv-

følgelig ikke muligt blot nogenlunde
udtømmende at give et Billede af
Indholdet af et Vank som dette. Om
saa godt som alle SporgSmaal ved-
rørende den nationale Bevægelse i

selve Sønderjylland giver Boaen ud-

førlig Besked og sætter Læseren i
Stand til at følge alle den« mange
Svingninger. Kun paa et Par en-
kelte Punkter kunde man have øn-

sket lidt mere. Det gælder dels
udførlige Biografier af de hver for
sig ejendommelige og udprægede
Mænd. der i de snart 50 Aar. der
er forløbne siden 1864. har været de
danske Nordsiesvigeres Førere, dels
en Skildring af det Standpunkt. Ud-
landets og navnlig Tyskland« offenl-
lige Mening i TidenS Lob har ind-
taget til Spørgsmaalet. En Del
Oplysninger herom finde« ganske vist
spredt ved Omtalen af de enkelte
Begivenheder. En samlet Oversigt,
der muligvis vilde have virket lidt

for stor Nidkærhed.
For nogle Maaneder siden over-

faldt syv Jagtbetjente fra Grev-
flabet Knuthenborg en Nat to Mænd,
Gdr. E. Jørgensen og Ungkarl
G. Andersen af Rao. som kom
kørende i en Slæde paa en offentlig
Vej i Nærheden af en af Grevskabets
Skove. Betjentene troede, at Mæn
dene havde øvet ulovlig Jagt. men
dette er itte bevist, og en af Be
stentene. som havde flanet Jørgen
sen i Hovedet med en Stok. er nu
idømt en betinget Straf paa 14
Dages simpelt Fængsel samt dømt
til at betale en Erstatning af 50
Kr. til Jørgensen. En anden af
Betjentene idømtes en Bøde. medens
de øvrige frifandtes.

.Naar det oerede Medlem fra
Holboek (Rode) har sagt om det
oerede Medlem fra Ebeltoft (Neer-
gaard). at det Finanslovforslag,
han fremsatte, var finansielt ufor-
fvarligt. og bebrejdede ham Mili-
toerbudgettets Affattelse, onsker jeg
og faa hertil at gore en Bemærkning,
nemlig den. at Loven blev ved'
tagen den 24. September og
stadfæstet den 30. September, at
Finanslovforslaget allerede paa
dette Tidspunkt, som det ærede
Medlem meget vel véd. er fær-
digt. og at disse Summer i sidste
Ojeblik kom ind. uden at man
den Gang kunde se. hvorvidt det
kunde lykkes for Forsvarsmi-
nisteren at sætte væsentlige Ao
bejder i Gang i det nuværende
FinanSaar. Ved anstrængt
Arbejde i Ministerret
lykkedes det at sætte
mange af de ved Loven
vedtagne Arbejder i Gang.
saa at der nu paa Tillæg«
bevillingsloven findes op>
fort et Beløb af omtrent 1'/,
Mill. Krones til Fodfolket« Træn-
materiel. Beholdning af Haand-
vaaben. Ammunition til Haand-
vaaben. Munderingssager og
Ooelieslejre og desuden 1 Mill.
Kr. til Artillerimateriel til Ko-
benhavns S obefæstning og 220,000
Kroner til Jngeniorarbejder og et
Par Millioner Kr. til FlaadenS
Udvidelse med Torpedobaade. Det
onsker jeg at loegge Vægt paa.
thi ingen kunde den 30. Sep-
tember forudse, hvor vidt man
kunde naa i den kommende Halv-
del af Oktober Maaned."

Spaaner og Splinter.
Kong Peter as Serbien

har været paa 9?eføg i St. Petersborg.
Krøniken melder, at da Kongen kom bjem.

gav han fin Søn en farverig Beretning
om den Pragt, der hersker ved Kejser-

dokiet.__ Tnnl hig, þÿ ��f�i�nSan. sagde Kongen,
vi spiste med Skeer og Gafler as massivt
Guld!
þÿ �Maa jeg se! raabte Kronprinsen

ivrig.
þÿ�( ��K�l�o�d�s�-�H�a�n�s.)

Rusland
vil nu gaa over til almindelig evropoeifi

Tidsregning Fra Januar 1011 skal den

12. og 13. Dag i hver Maaned forkortes
med 12 Timer! November skal forkortes
4 Dage. hv.rved Forskellen vil være ud-

jævnet til 1012.
Det bliver et vanskeligt Aar at finde

Rede i!

Et Balgret S bar ni
I .Berliner Tageblatt' for i Mandag«

findeS salgende Avertissement:
.Opfyldt as Glæde meddeler vi herved,

at der er fadt oS en prompte til Valgrets-
demonstrationen indtræffende Søndags-
dreng.

Anton Rathan og Frue".

B i t t i g.
I et Selskab taler man om Mændenes

Forretning og Hustruernes Forpligtelse til
at staa dereS Mænd bi. En ældre, meget
talende Dame udbryder:
þÿ �Jeg vilde da altid hjælpe min Mand,

selv om han saa var Skraldemand.
En tilstedeværende Herre bemærker:
þÿ �Tror De virkelig. Fraken. at De var

i Stand til at holde Batten?

Skuespillerinden Fru Gerda
Krum
viedes i Dag til OverretSsagsarer Hj.

Juncker. Bryllupet staar ho» Scavenius
paa GjorZlev.

Fru Krum. der altlaa fra i Dag hedder
Fru Juncker, sortsætter fin sceniske Birk

somhed.

B e ch-O lsen
lagde Kæmpekosakken PugatsctiossS Skuldr«

til Jorden under Brydekampen i CirkuS
variété i Kobenhavn i ForgaarS AfteS.
Publikum var ellevild af Begejstring.
I Ast-S forblev Kampen uafgjort, og

der sortfætteZ i Aften.
Hans Kvast.

Den notienole tamp
i MWch fistr 181)1.

M. Mackeprang:
þÿ ��N�o�r�d�s�l�e�s�v�i�g1864þÿ �1 909".

II.

Bo-zens Indledning er kronologisk.
Først skildres Tiden mellem 1804
og 1870. den vanskelige Overgangs-
tid, da man ventede paa den snar-
lige Forening med Moderlandet,
først og sidst gennem en sejrrig
Krig. Napoleon den 3.s Nederlag
gjorde for bestandig Ende paa
Drømmen herom, den Drøm. der i
selve Kongeriget havde ført til
Hærloven af 1867. Derefter folger
Skildringen af de mange Aar. i
hvilke man ventede og haabede paa
Paragraf 5's Opfy'delse og i Tillid
dertil fandt det unødvendigt at
underkaste sig den haarde prøjsiske
Militærtjeneste og foretrak at ud-
vandre. Traktaten af 11. Oktober
1878, hvorved Ostrig og Prøjsen
enedes om at sætte Pragerfredcns
Paragraf 5 ud af Krast, bragte den
store Skuffelse. Derefter skildres
den skridtvise Fortyskning af Kirke
og Skole og den kraftige Optræden
fra Regeringens Side, der endelig
kulminerer i Overpræsident v. KollerS
brutale Undertrykkelsespolitik for
atter senere at give Plads for en
Svingning hen imod en mildere
Kurs. karakteriseret ved Kanoen-
tionen om Optantbornene i 1907.
Om alle disse Forhold, om Valgene
og deres Resultater, om Optant-
sporgsmaalets forskellige Sider, om
den tyske Forening og alle dens

Foretagender gives te.' udtømmende
og livligt fortalte Skildringer.

Et Par enkelte Forhold skal om-
tales lidt udførligere. For første
Gang foreligaer der i Literaluren
en paal'delig Fremstilling af de
diplomatiske Forhandlinger, der i

Aarene 1867-68 førtes angaaende
Paragraf 5's Opfyldelse mellem
den danske og prøjsiske Regering.
Tilskyndelsen kom fra denne, uden
at det dog er helt klart, om det
virkelig var dens Hensigt nogen-
lunde loyalt at indfri det givne
Løfte. I hvert Fald vilde man fra
tysk Side kun nødig rykke ud med.
hvor store Distrikter man var villig
til at asstaa og lod særlig Forhand-
lingerne dreje sig om de Garantier,
den danske Regering skulde paatage
sig for de i de afstaaede Distrikler
boende Tyskere. Navnlig krævede
man. at 1846 skulde være Normal-
aar for Brugen ai Tysk i Kirke og
Skole. Dette sidste mente man ikke

sra darsk Side at kunne gaa ind

paa. tilmed da det viste sig. at den
prøjsiske Negering i det højeste var
til Sinds at asstaa Haderslev Amt.
?lf disse Grunde strandede da For-
handlingerne, der sta dansk S'de i
det hele syne« ført paa en Maade.
der fritager Regeringen fra enhver
Skyld. I denne Forbindelse skal
endelig omtales, at Dr. Mackeprang.
ligesom det ogsaa fra anden Side
i den allernyeste Tid er hævdet,
gaar imod den gængse Opfattelse,
at Paragraf 5's Ophævelse var
BismaickS Svar paa Prinsesse
Thyras Forlovelse med Hertugen
af Cumberland. Snarere var den
et Led i de Forhandlinger om Bal
kansporgsmaalet. der netop den
Gang førtes mellem Ostrig og Tysk

Jngftiorfl dtMks.
København, Torsdag.

Den ved Revolverdramaet for-
leden omkomne lille Pige. Inge-
borg Colstrup. blev i Dag be-
gravet paa Bispebjerg Kirkegaard
under stor Deltagelse.

Pastor Steen holdt en over-
ordentlig smuk og varmfølt Tale
over Baaren, idet han gav Sam-
sundet med dets stærkt udprægede
Individualisme en Del af Skylden
for den forfærdelige Begivenhed,
sluttelig bad han en Bøn for den
haardt ramte Moder og Fader

Ved Graven kom det til de sæd-
vanlige uhyggelige Scener med nys-
gerrige, der hensynsløst strømmede
sammen om Graven og campede
ned for Fode.

P. Sabroe udtalte paa Fa-
miltens Vegne nogle Mindeord ved
Graven. þÿ �m.

Ja. I. C. Christensen har sande-
lig gjort et anstrængt Arbejde.
Forst for at rive ned den Vold.
som Venstre gennem 30 Aar havde
rejst mod den militarist,ske ZEoentyr-
politik, og som han selv havde

lifltiølm og furie Louise.
jEster þÿ ��Ø�s�t�s�j�æ�l�l�a�n�d�sFolkeblad').

Den 2. April 1810 fejrede Na-
poleon den store, forhen þÿ ��d�e�nkorsi-
kanske Eventyrer", nu Frankrigs al-
mægtige Kejser, sit Bryllup med
Marie-Louise. Erkrhertuginde as Ost-
rig. i hvis Aarer der rullede Blod
saa blaat, som det kan blive her paa
Jorden. Frédéric MaSson. en fransk
Historiker, som har gjort Kejsertiden
til sit Særstudium, skriver derom:

Marie-Loms: havde fra sin Barn-
dom hadet Napoleon og asskyet
Franskmændene. Da hun horte om
Napoleon« Skilsmisse, skrev hun til
en Veninde : þÿ ��J�e�gbellager den stak-
kels Prinsesse, som han vælger ; thi
jeg er sikker paa. at det ikke er mig.
der skal være det Offer for Poli
tiken". Imidlertid blev det hende
alligevel, og hun indvilligede uden
mindste Vanskelighed, da HendeS Fa
der ønskede, at Gistermaalet skulde
finde Sted. Fra det Ojeblik. For
lovelsen tom i Stand, sendte Na
poleon daglig glødende Breve til
Marie-Louise. hvori han skildrede
fin Kærlighed til den fjerne, for-nemme Brud, som han aldrig havdeset: og hun stag en Sti eg over.
hvad der tidligere var bleven sag
hende om Napoleon, og gik ind paa
Tonen.
I Mart« drog Berthier til Wien

for at repræsenter« Napoleon, fin
høje Kejser og Pen. ved det høj
t'delige og pragtfulde Bryllup og
fulgte derpaa Frankrig« vordende
Kejserinde til hendes nye Fædre-
land. Napoleon havde bestemt at
ville modtage Marie-Louise i Com-
piegne. hvor i fin Tid Marie An-
toinette modtoge« af Ludvig den
sekstende, og Telte af purpurrødt
Stof. overbroderet med Guld. stod

Kometen.
En as vore Medarbejdere har ongaacude

Hnlley« Komet bast et Interview med en

sagkyndig Astronom.
þÿ �Det er usikkert, siger Astron men.

om Kometen paa vore Breddegrader vil
kunne se« uden Kikkert. Den lyse Aars-

tid. som nu stunder til. vil megct svække
Bukningen as dette Himmeisæ: omén.

Kometen seS i Ojeblikstt paa Morgen-
himlen og staar op S Kvarter sør Solen

I Begyndelsen as Maj vil den staa op

Kvaiter sør Solen, og man stal da søge
ester den 17 Grader i sydøstlig Retning
sra det Punkt, hvor Solen duller op over

Svnskredsen. Efter den 1. Maj nærmer
Solen og Kometen stg mere og mere hin-
anden, og den l«. Maj vil det her sra
Jorden se »d, som om Kometen gik tvcr»S

overSolstiven." Men Aarstiden'er som
sagt meget ugunstig paa Giund as de lyse
Nwtter. og hvis ilke Kometen bliver meget
lvsstcrrk, hvorom intet kan vides paa stor
haand, bliver helle Skuespillet as hdcrst
ringe virkning.
þÿ �Er der Tale om. at vi kan mærke

þÿ ��a�g�e�tsom helst usædvanligt den Nat. da

Jorden sarer gennem Kometens Hale ?
þÿ �Man bør den Rat holde Oje med.

om ilke Himlen vil saa et usædvanligt
LhSflær. Det var s. El». Tilsældet den

»0. Juni l«il. da Jorden var inde i en

Komethale: men andet vil der absolut
ikte ste.
þÿ �Med hvor stor start bevæger Kometen

stg nu mod Jorden?

Lige og almindelig Valgret
I Stal, flmt og Kommune

m.d e- " I
lirke og manovrere med Poelgere og tålmodighed : han rider af Sted

Rigsdagsmcend faa Isenge, til han | alene, han rider igennem So ssonS.

fik fastsiaaet en Militserordning. som
de af Voelgerne havde stemt
imod ved fidste Valg. Endelig for
at satte det militare Pumpevarl
i Gang i det hurtigst mulige Tempo,
inden han gik af som Maskinmester.

Jovist har I. C. Christensen hast
travlt og saaet meget gjort. Men

det har ogsaa kostet noget.

re stemme for den. Men del betød
ikke, al Højre var Tilhænger af
Valgretsalderens Nedsættelse. Da
imod lunde Højre gaa nied lit Kvin-
deis og Tyendes Valgret.

Johan .Knudsen kunde i det

væsentlige ilittte sig til Hammerich.
Men han maatte beklage, at ver
ikke var naaet »øget positivt Resul-
tat med Hensyn til Forholds! als -
valgmanden. Ten Gruppe, Tales
ren tilhørte, kunde ikke slemme feø
Delegationens ?Endring, fordi den-
ne indeholdt for saa Indrømmelser,
men den vilde ligesom den anden

Hojregruppe stemme mod de radikale

Forslag.
V. O. H. M a d s c n og Ham-

m e r i ch vekslede nogle Bemærk -
ninger om Forholdstalsvalg i En«
mandskrcdse.

jt v n s e j I : p r æ sid.: Delegatio-
nens rEndriiig. joislag aabner Mil-

lighed for ai indsore Forholdstals-
valg til Folketinget, medens den pri-
vilegerede LandStingSvalgret beva-
res ganske uforandret. Heri ligger
der en Uretfærdighed, idet det kon-

servative Mindretal i Befolkningen
faar Adgang til en soroget Rcpræ-
sentation i Folketinget, medens det

samme særlige Mindretal beholder
sin Overvægt i Landstinget. En

saadan Begunstigelse as Konservativ
men kan jeg ikke gaa med til. Ved-

tages derimod det radikale Venstre«
Underændringssorslag, aadnes der

Mulighed for en Forhandling med

Landstinget paa xt demokratisk
Grundlag. En saadan Forhånd-
ting kan ikke betragtes som haablvs,
thi der er aaben'oart ogsaa i selve
Landstinget en Folclse af, at de

gamle Privilegier, der blev paa-

tvunget Folket under Nedtryktheden
ester o« ulykkelig Krig, er uretfær-
dige og utidssvarende. Jeg vil der-
ivr anbefale Tingel al stemme for'
de LEndringer, der muliggor en sort-
sat Forhandling ogsaa om Lands-

tingets Sammensætning.
þÿ �Her afbrød Formanden. For-

handlingerne fortsættes Fredag.



Lars Dinesen
er as sine Stillere opfordret til

at stille fig igen i Hillerud og med-
deler, at han agter at imudekomme
Opfordringen.

lKnbenhnvns II.
Folketingsmand Sigv. Olsen

opstilles paaoy af Socialdemo-
kraterne.

Det vanskelige Maribo.
Ritz. Bur. meddeler, at Reform-

partiet« Udvalg og Redaktur Re-
ventlows Stillere ikke har kunnet
enes om en Fælleskandidat, men
at der er nedsat to ny Udvalg, som
lal fe. om de kan faa mere Held
med sig.

Det støre Odense-Mode.
Som meddelt holdes der Store

Bededag et politisk Mude i Odense
med d'Hrr. Ministre Zahle. Munch.
Brandes oz Weimann som Talere.
D.suden er alle de lokale Rigs-
dagsmænd indbudt.

þÿ ��F�y�n�STid." meddeler imidlertid,
at hvilken Folketingsmand Halsted
eller Landstingsmændene Jurgen
Pedersen og Hey vil deltage i
Mudet.

Fra Lan&forarnunerae.
Egebjerg S»g«rraad

holdt Mude i Mandags.
Græsset paa Kommunernes Veje

bortsolgtes. Det indkomne Belub
udgjorde 27 Kr.

Hmd. Jens Christiansen. Glostrup,
tilbud at grave en Brund ved Gade-
kæret i Glostrup og overlade Brun-
den til Kommunen mod at faa over-
ladt den Jord, som kunde indvindes
ai Gadekæret. Sogneraadet havde
ikke noget herimod, naar han kunde
opnaa Tilladelse hertil af Beboerne

Glostrup.
Til at sure Tilsyn med Plejeburn

valgtes Carl Hansens Hustru. Su-
gaard. Til Sprujtefurer ved Brand-
sprujten i Hulkerup valgte« Hmd.
Jacob Hansen og til Straalemestre
Smed Anders Hansen og Hmd. Peter
Jensen. Hulkerup.

Aolbæk flmt.
Paa S»»daq

mødes altsaa i Uggerluse d'Hrr
Rode og Tange for furste Gang.
Da Mødets Forløb naturligvis vil
blive taget som et Varsel for den
forestaaende Valgkampagne, g«:
Delegationen store Anstrængelser for
at tromme saa mange som muligt
af dens Folk sammen. Men Hr.
Rodes Meningsfæller kommer ogsaa
nok.

Tet vil rimeligvis knibe med
Pladsen i Forsamlinghuset, og hvis
Tilflutningen til Mødet kræver det
og Vejret tillader det. haves i Be-
redskab en god Mødeplads under
aaben Himmel.

Mødet begynder præcis Kl. 3.

lKt Luskemsde
holdtes i Aftes i Tølløse. Ter

var kun mødt þÿ�3�0 ��4�0Menne'ker.
skønt der var skrabet Folk sammen
ogsaa fra Soder up-Eskildstrup Sogn.

Tet er ganske aabenbart, at Re-
formpartiets Vælgere þÿ �i hvert
Fald de bedste af dem þÿ �føler sig
utilpas ved disse lyssky Moder oz
holder sig tilbage sra dem for ilte
at faa noget Medansvar.

Hr. Knop har vist gjort sit Parti
en flem Bjørnetjeneste med det

, Paafund.
Den ny Tindssygeanstalt.

þÿ ��K�a�l�.Dgbl." meddeler, at Borg-
mester Terndrup og ByraadSmedlem
Købmand S. P. Jensen. Kalund-
borg. i Forgaars har været i Audiens
hos Justitsminister Zahle for paa
Byraadets Vegne at gøre opmærk-
som paa. at Kalundborg gærne vil
have den paaiænkte store Stats-
Sindssygeanstalt og Kriminalasylet
dertil.

Ministeren stillede sig meget for-
staaende overfor dette OnKe. men

for til Efteraaret fremkommer der
intet nærmere om Sagen.
Vildfaren.
I Aftes ved 8-Tiden. da del be-

gyndte at blive mørkt, gik der ude
i Ostre Anlæg en lille Purk paa
þÿ�3 ��4Aar. Han vilde hjem. men
vidste ikke. hvor hans Forældre
boede, hvad de hed. eller nogetsom-
helst. Nogle Smaapiger tog fig ai
den lille og søgte at bringe ham :

Baas; det syntes imidlertid ikke. el

det skulde lykkes, og de var allerede
paa Vej ad Politistationen til. da
det ved en Tilfældighed opklaredes,
at Drengen var Søn af 'en .Ar-
bejdsmand i Strandgade. Han blev
saa bragt her ned, hvor man natur-
ligvis var noget urolig efter, for
gæves at have ledt efter den lille
Fyr, der havde været borte i flere
Timer.

Klsatsagen i Tt. Merlsse.
I Gaar afholdtes i St. Merloie

en Pandsynsforretning. red hvilken
der var mødt ca. 40 Grundejere
dels frivillig, dels ester Stævning.
Forretningen varede i ca. 5 Timer
og fluttede uden endeligt Resultat,
idet der fra Enkeltes Side gjorde?
Indvending imod, at SpørgSmaale:
afgjordes ved frivillig Overenskomst,
rdct nogle var bange for. at de skulde
komme til at yde større Ofre end
deres Naboer.

Kloakvæsenet i Byen er som tid-
ligere omtalt i en meget surgei.g
Forfatning og en bedre Ordning vil
afhænge af. at der opnaa? Enighed
om at lave en lukket Hovedledning,
der fures ca. 800 Rlen udenfor

j i yen. Vandsynket afgav den Ken-
delse, at det var en absolut Nød-
vendighed, at der gureS noget i den
antydede Retning, og tilraader. at
der tages kraftigt fat for at løse
Spørgsmaalct, at der hurtigst muligt
foretage? Nivellering og udarbejdes
Plan over hele Anlæget og frem-
sættes Forflag til Fordeling af
Byrderne.

Man haaber og mener, at Ud-
valget vil gøre' sit bedste for at hid-
fore en Løsning og ikke standse paa
Halvvejen. saaledeS som enkelte af
Udvalgets Medlemmer synes at ytre
Tilbøjelighed til.

N.

Mange Vetlere.
Holbæk har i den senere Tid

været en Del hjemsogt af Betlere,
og Bohms Hotel har haft næsten
alt optaget af disse Gæster. I de
sidste Dage har þÿ�5 ��6Stykker af
dem faaet tilmaalt deres Straf, der
har varieret mellem 18 og 100 DageS
Tvangsarbejde.

En Bagersvend og en Tømrer-
svend. der forleden betlede i Ugger-
l»se, er idømt hver 42 DageS
Tvangsarbejde.

Overtrædelse af ?tæringsl»ve«.
En Handlende paa Uggerløseegnen

havde begyndt en Forretning uden
at have løst Næringsbevis, ligesom
han havde solgt Margarine uden at
anmelde det. Det kostede en Bøde
paa 20 Kr. til Amtsfattigkassen og
5 Kr. til PolitikaSsen.
þÿ �En Mu'-er paa Svinningeegnen

som drev Detailhandel paa en anden?

Sensation.

Kunge« af Sachsens Ve« þÿ �

Rovcrhsvdinst.

Forleden stod den tyske Forfatter
Karl May for Domstolen som
Hovedpersonen i en yderst sensa-
tionel Proces.

May er en rig Mand. der inden-

for sin Bekendtskabskred« betragtes
som Millionocr. Han har desuden
et ret anset Navn som Forfatter,
hovedsagelig for Ungdommen, som
har flugt hans .Slavejægere" og
þÿ ��R�e�j�s�e�e�v�e�n�t�y�ri Sydamerika". Han
var fremdeles Ven med Kongen af
Sachsen og spillede en Rolle i det

offentlige Liv i Dresden.
Saa kom pludselig den store

Overraskelse. Han er i den sidste
Tid af den sachfiske Socialistfurer
L ebt u« bleven beskyldt for at voere
indentisk med en for 40 Aar siden
kendt Forbryder, der optraadte som
þÿ �Ruverhuvding i de sachfiske
Bjerge! Lebiu« paastod endvidere,
at Karl May har afsonet to Tugt-
h'.lSstraffe, samt at han har begaaet
talrige Forbrydelser.

Som Fulge af disse Beskyldninger
anlagde Karl May Injuriesag mod
Lebius. Denne Proces fandt sin
Afflutning med. at LebiuS blev f r i-
kendt, fordi han havde voeret i
Stand til at præstere Bevis
for Sandheden af sine Beskyld-
ninger.

Wi>UN sllllttt.
þÿ �þÿ�o �

Efter al Sandsynlighed vil Rigs-
dagssamlingen blive sluttet i Morgen
(Lurdag).

Afskedsfest
for Politimester Camm.

Nykøbing.
Til 2Ete for Politimester Tamm

afholdtes i Af.es et Festmaaltid paa
Hotel þÿ ��P�h�u�n�i�r�"�.I Festen deltog
ca. 100 Damer og Herrer fra By
og Land.

Efter at Selskabet var bænket i
Teatersalen, som var overordentlig
smagfuldt dekoreret med Flag, Grunt
og Blomster samt Nykobing By«
Vaabenskjold. bud Kukmand Torr
paa Festkomittens Vegne Hæders-
gæsten og Forsamlingen Velkommen.

Dyrlæge Vinding holdt den
egentlige Festtale. I Glæden over
Politimester Tamms Forfremmelse
blandede sig Vemod over at skulle
skilles fra ham. Han har formaaet
at præge Administrationen her i
Byen. og hans noble Personlighed
har præget sig i Hjerterne. Ethvert
Foretagende, som kunde gavne Byen.
har han virket og bragt personlige
Ofre for.

Tal. omtalte Politimesterens By-
raodSarbejde i meget smigrende Ord.
hanS Elskværdighed og Hjælpsom-
hed som Privatmand og fluttede
med et Leve for Hædersgæsten.

AmtsraadSmedlem Jens An-
dersen, Tengslcmark. bragte Hr.
Tamm en Tak paa Landboernes
Vegne. Han har lært oS at se med
andre Ojne paa Politiet. .Han on-
skede, at dette skulde være alle gode
Borgeres Værn. Gerne vilde han
hjælpe Folk ud af Forlegenhed, og
hans Hjælpsomhed kom ikke mindst
de smaa i Sammndet tilgode.

Politimester Tamm udtalte fin
Taknemlighed overfor Befolkningen.
hviS Stutte var bleven ham til Del
i rigt Maal. Tak til Kontorper-
sonalet. Betjentene. Sognesogderne.
Retsvidnerne. Sogfurerne. Byraadet.
de kommunale Kommissioner og
Bestyrelser og alle kommunale Em-
bedsmænd samt til Beboerne baade
i By og paa Land! Tak fra min
Hustru og mig for al den Venlig-
hed. der er bleven vist 08 i det
private Liv ! Blandt vore lyse Min-
der ftaar de fra Nykobing i furste
Række. Her havde vi vort furste
Hjem. Ofte vil vi tale sammen om
denne skunne Plet ved Jsesjord og
Kattegat og d? kære Mennesker, vi
her levede sammen med. Tak for
denne smukke Fest ! Lykke og Frem-
gang for Befolkningen i Nykobing
By og Dragsholm Virk!

Skovkasserer West talte for Fru
Tamm og talkede hende for hendes
Deltagelse i Velgorenhedsarbejdet
og for hendes varme Interesse for
Børnene.

Politimester T a ni m t akk.de paa
sin Hustrus Vegne og takkede lige-
ledes de tilstedeværende Repræsen-
tanter far Pressen for den Velvilje
og Forstavelse, de havde vist over-
for ham. Deres Kritik havde altid
været saglig øg ikke personlig (Hr.
W. N. var ikke med til Festen)

Fuldmægtig Sørensen takkede
Hr. Tamm for hans Venlighed mod
Kontorpersonalet, og Postekspedient
Jørgensen for hans Interesse
for Dyrebeskytteifessagen.

Sygehuslæge S ch a d : I Syge-
husets Bestyrelse har Hr. Tamm al-
tid vist fig som den initiativrige og
villende Personlighed. At vi nu

snart faar det ny Sygehus, skylde?
ikke mindst ham.

Pastor Knudsen: Som Medlem
af Kirkeinsp-ktionen har Hr. Tamm
vist finansielle Evner, der er kom-
met Kirken tilgode, og i Værgc-
raadet gik hans Stræben allid ud
paa at øve Retfærdighed. Han?
varme Hjerte viste sig ogsaa i hanS
Omsorg for Arrestanterne i aande-
lig Henseende.

Skolebestyrerinde, Frk. M o l d e n-

haw er oplæste en AdreSse fra Le-
styrelsen for Dansk Kvindesamfunds
Afdeling i Nykobing og talkede
Borgmesteren for den Støtte, han
har ydet Kvindesagen.

Politimester Tamm udtalte sin
Sympati for Kvindesagen. Han ud-
bragte en Skaal for sin Eftermand.
Gid han maa sule sig lige saa lykke-
lig her som jeg!

Ester Taler af Gaardejer Jens
Hansen. Nakke, der priste Hr.
Tamm for hans jævne, elskværdige
Færd. og Skovkasserer West. op-
læste Redaktor Jacobsen en
Række Lykønskningstelegrammer til
Hædersgæsten, bl. a. fra Amtmand
Ammcntorp og fra Foreningen ttl
DyrcneS Beskyttelse, og lakkede der-

efter paa Pressens Vegne Hr. Tamm
for den Imødekommenhed, han
havde vist overfor Pressens Re-
præsentanter.

Endnu talte Sagfører Borre.
Politibetjent Sørensen. Sogne-
foged Nielsen. Grevinge. Arrest-
forvarer Henrichsen, Gdr. Niels
Jensen. Nybjerg. og Fuldmægtig
Lindegaard Andersen, der
udtalte, at Hr. Tamm altid fældede
den mildest mulige Dom og an-
vendte de betingede Straffedomme i
stort Omfang.

Talernes Række flutledes af
Mejeriejer Hansen. Rorvig : Borg-
mesterens lyse og livlige Hoved,
hans resolute Karakter og stem-
ningsfulde Sind har gjort Samar-

KWMWM.
Den Tillærer Larsen. d:r cr sat

i Forbindelse med dit uhyggelige
Mord-og SelvmordSdrama. har ud-

sendt e» Erklæring, hvori han gur
Rche kor sit Bekendtskab til Fik.
Andersen.

Herefter stammer hans Bekendt-
skab til hende fra. at hun i nogen
Tid to Gange ugentlig befugte et af
hrm ledet Tilskærerinstilut. I Tiis-
dags skulde hun have befugt Insti-
tutet for sidste Gang. Hun kom
imidlertid ikke. derimod traf Larsen
hende cm Aftenen paa Gaden og
hun kom da h-n til ham og spurgte,
om han ikke kunde skaffe hende en

PladS i Provinfen, da hun ikke
længer kunde holde ud at være i
København. Da Frk. Andersen ikke
turde tale med ham paa Gaden, gik
de ind i en Restavration. Da de

forlod denne, faa Larsen, at Wahl
stod udenfor og ventede paa Frk.
Andersen

Skagen - Gedser.

Danmark og Dansk-Ameri-
kanerne Professor Karl Larsen
og þÿ ��G�y�l�d�e�n�d�a�l�s�k�eBoghandel, Nor-
disk Forlag" paatænker for at paa-
vise Betydningen ak Dansk-Ameri-
kanernes aandelige Indsats i Dan-
marks moderne Udvikling at ind-
samle og beorb jde Breve, skrevne af
Danske i Amerika til Hjemmet samt
om muligt Dagbuger, forte af
Dansk-Amerikanere og Breve, som
man fra Hjemmet har skrevet til
dem.

Professoren har i den Anledning
anmodet alle Landets Præster,
Lærere. Læger. Dyrlæger. Forstan-
dere for Hujskoler og Landbrugs-
skoler. Formændene for Fængsels-
hjælpen og lignende Selskaber om
at assistere ved Indsamlingen af
Materialet.

Planen anbefales af Kaltusmini-
stenet.

Dødelighed blandt Lammene.
Paa Aatborgegnen er der f. T.
stor Dødelighed blandt de nyfudte
Lam. Hvad Grunden kan være til
denne Dudelighed, kende« ikke.

Rettelse. Det er til Stillingen
som Formand for ArbejdSraa-
þÿ�d�e�t �ikke ArbejderforsikringSraa-
det þÿ �at Folketingsmand Rurdam
er udnævnt i Stedet for Hr. Gustav
Philipsen.

Fhv. Justitsminister Høgs-
bro ligger sor Tiden syg af en
Galdestenslidelse.

Præsterne. Præsteforeningen har
forleden holdt Delegeretmude i
Kobenhavn.

Man vedtog at fastholde Kravet
om. at en Præstelunningslov knyt-
te« uadskilleligt til en Præstevalg.
lov. at udtale Onsket om en Aflus-
ning af Akcidensofret, at Præsten
bur pensioneres eiler Pensionsloven
som andre Embedsmænd, og at Lig-
syns-attesten altid bur udstedes af
Læger.

Man er ikke rigtig fornujet med
Kultusministerens Lovsorflag.

Sikken en Dumhed. Karlen,
der anholdtes paa Markedet i Her-
ning. har nu foruden Hestetyveriet
tilstaaei at have foraarsaget Branden
i Naibjerg. Han er ca. 30 Aar
gammel og opgiver at hedde Broder-
sen oa være fudt i Slesvig. Ind-
til i Mandags havde han boet hos
en Gæstgiver i Aarhus, og da hanS
Penge var ved at flippe op. fattede
ban den Beslutning at rejfe til Naj-
bjerg og stjæle en Hest og derefter
at begaa Brandstiftelse for at skjule
Tyveriet.

En grim Affære. En Mand
i Nyby har i F. þÿ ��K�o�l�d�.Fltbl." an-
meldt til Politiet, at han og hanS
Fa ilie er bleven fyge af at dritke
Brundvand fra deres Ejendom.
Givnden hertil er. mener han, at
en anden Mand har kastet nogle
gamle Klædcr i Brunden. og disse
Klæder skal have tilhurt en Mand.
der er dud af en uhelbredelig Syg-
dom. Politiet undersuger Sagen.

Garnisons-
sporgsmaalet.
Hillerod Byraad vedtager

Overenskomsten.

Det af Garnisonskommissionen
til Byerne sidst udstedte Forflag til
Overenskomst var i Gaar til Be-

handling i Hillerod Byraad. I
Falge Forflaget skal Kommunen
erhverve Byggegrunde og opfare
Kaserner og SygehuS samt anskaffe
det nodoendige Inventar, udrede
Skatter og ASsuranceafgister. paa-
tage sig Vedligeholdelsen og afholde
ludende Indkvarteringsudgifter. Som
Vederlag herfor erlægger Statenen
Lejeafgift ef Bygningerne, der svarer
til Renten og Amortisation af Kom
munens Byggeudgifter, og Staten
refunderer iovrigt alle de andre
noevnte Udgifter med Undtagelse af
den Andel, som Kommunen i Hen
hold til bestaaende Love har i Ud

gifter til de indkasernerede Under

officerer, til Vcrrkstedsleje. Ind
kasernering af Mandskabet og Op
staldning af Stamheste.

Til Eksercerpladser skal Kommu
nen skaffe de nodvendige Arealer
mod Godtgorelse efter Taksation
og eventuelt skaffe Skydebaner og
indrette disse mod fuldt Vederlag

Endvidere er der saa det forleden
omtalte nye Punkt, hvorefter Kom
munen kan kroeve Betaling for
Undervisning af Militoerpeisoners
Born. Overenskomsten kan ikke
opsiges, saalcrnge Amortisations
fristen for de Laan, Kommunen
skal optage, ikke er udluden.

Under Forhandlingerne i Hille: ud
Byraad i Gaar oplyste For
manden, at Bestemmelsen om

Skolepenge havde Ringsted Byraad
kroevet indsat, men Kommissionen
var ikke stemt for den og Hillerud
Byraadsudvalg heller ikke. Man
fandt den ret umotiveret, foruvrigt
vilde den under de nuværende For
hold ingen Rolle spille for H.llc
rudS Vedkommende. I det hele
taget fandt Formanden, at Kom
missionens sidste Udkast var i god
Overensstemmelse med Roskilde
resolutionen. Man havde ganske
vist ikke tilbudt Laan af Staten,
men i Stedet havde man tilbudt at
betale Renterne af Laanet, 03 man

havde tilbudt en voesentlig Hujere
Leje end i Begyndelsen.

Udvalget havde kun stillet nogle
mindre ZEndringer. mest af formel
Natur.

Flere Medlemmer udtalte Til
slutning til Forslaget.

Efter at der var tekslet et Par

Arbejdsløsheden.
Paa de Arbtjdsluscs Mude i

Jagtvejens Forsamlingshus i Gaar
oplyste Folketingsmand Stauning,
at Arbejdsløsheden i Feb.uarMaa-
ned havde omfattet 10.000 Fag-
foreningsmedlemmer eller 22 pCt.
af samtlige organiserede Arbejdere i

Hovedstaden.

ksbenkavns
Skatteordning.

Forflaget om Indkomstskat til Ku-
benhavns Kommune var i Gaar til
t. Beh. t Folketinget. Berg og Kl.
Berntsen benyttede Lejligheden til at
lave lidt Valgagitation, idet de vilde
gore Regeringen ansvarlig for Lands-
tingets Holdning overfor Sagen.
Indenrigsminister Munch havde selv-
fulgelig let ved at paavise Menings'
lusheden i dette Angreb.

Indenrigsminis l. gjorde
Rede for, hvorledes Landstinget
havde crudret det i Fjor as Folke-
tinget vedtagne Forslag maledes, at

dels Bcrrdi nu var meget voesentlig
forringet. Landstinget havde crn-
dret den stigende Skala, faaledeS at
en storrc Tel as Skatten lagdes paa

Middelstanden, og Formucstatten
var nu helt ftroget, til Fordel sor
de mest 'velstillede Skatteydere. Men
da Forslaget dog betegnede et Frem«
stridt i Sammenligning med den »n«
voerende Skatteordning og vilde gi-
ge siobenhavn jorogede Indtægter,
hvad saa haardt tillrcrngtes, vilde
Ministeren paa dette sene Tidspunkt
af Samlingen anbefale Forslaget til
Vedtagelse.

Borgbjerg delte ganste Mini«
sterenS Beklagelse as Landstingets
konservative Holdning og var yderst
bctcrnkelig ved at gaa med til det so-
religgende Forslag, men under de

»oreliggende Omstændigheder vilde
han dog anse det tor rettest at ved«

tage det .
B e r g syntes, at dette Forslags

Skæbne var betegnende tor den nu
værende Regerings Evne til at kor-
handle med Landstinget. Fra radi-
kal Side havde man tit nok spottet
Reformpartiet, t'ordi det tog de

Fremstridt, der kunde opnaaS, selv
om der maatte gores nogle Afslag.
Nu hort c man den radikale Mini«
stcr selv anbefale Tinget at nojes
med de opnaaelige smaa Fremstridt.
Taleren sandt Forslaget hojst »til«

er der et Bur med Forsiden til at troekke
op, og forneden er der en kofanger. Disse
her koretojer biler altsaa ud i Lrtenen,
og naar galtene ser en Lov«, spurter de
af Sted efter den. For det meste bliver
den bange og stiller af; men saa satter
de 1 00- kilometers Fart paa »g jager
kofangeren ind i Haserne paa den. Bastet
giver et Biol og hopper i vejret, og med
det samme ligger det ind« i Buret »g er
helt tummclumst. galtene i koreiojei
tryller faa bar« paa en knap. saa salder
ENUeret ned soran i Buret, og derester
joller de ganste rolig hjem med Nåden

Paa den Maner kan der nol sanges en

halv Sne« Stylter paa en Dag. Men
som sagt. de »delagger »eschaften sor den
lille Industri; for de Lover, der endnu er
tilbage iOrtenen. er saa sorflramt. at de
bener as. bare man ser paa dem.
þÿ �Hvordan sangede man da Lover i

gamle Dage?
þÿ �Naa. der var naturligvis tiere Me-

toder. Jeg brugte nu altid en Dor.
þÿ �En Dor???
þÿ �Ja. en Dor og en Hammer og et

Torfatningskampeti
111 Mm M.

Pil gerne þÿ �t»r ikke.
En Korrespondent til socialdemo-

kratiske Blade meddeler fra paalide-
lig Kilde, at Hujre i OnSdagS hen«
vendte sig til I <S. Christensen og
anmodede ham om at være Med-

forflazsstiller til følgende Mis«
tillidsvo'um til Ministeriet:

.Idet Folketinget i Anledning af
Ministeriets tvetydige Udtalelser i
ForsvarSsporgsmaa'.et udtaler sin
Mistillid til Ministeriel, gaar Tinget
over til Dagsordenen".

I. C. Ehristevsen lurde dog ikke
indlade sig paa cn saadan aabenly?
Akiion i gorenirg med Hujre. Det
er mindre risikabelt at stemme sam
men med Hujre sor en Grundlovs-

ændring, der lader Landstinget i

Fred. og det er tilstrækkeligt til at
markere I. C. Ehristensens broder-

lige Balgfulelser overfor Hujre.

<?« B»lgedæntper-Duurnv.
For at bringe de stridbare Ge-

mytter i Delegationen til Ro inden

Valgdagen vil de to gamle Dods-

fjender, men nu i Bunden enige
Herrer. I. E. Christensen og Neer-

gaard. saa snart NizSdagSarbejdet
er til Ende. foretage en Lyntouri é

til de DelegationSkredfe. hvor der
for Tiden er Mudder. SaaledeS
skal der holde« et Mode i Bræstrup
kredsen, hvor Neergaard; Partifælle.
Folketingsmand Kr. Kristensen og
I. C. Christensen« svorne Ven. fhv
Folketingsmand Laust Jensen strides
om Kredsen.

Denfter kommer Tmen til Hor-
sens Landkred«. hvor P. Th. Nielsen
er i Fore. Vi'.kaarene for Freden
her er. at Gdr. Niels Larsen. Skac>

rup þÿ �der foruvrigt er en af Hujre
manden Wenzel-Neergaard« Sti!
lere ! ! þÿ �skal blive hjemme i Skaa-
rup. I modsat Fald stiller de ,27'
op i Bjerrekredsen mod Elleve
manden I. I. Jensen-Klejs.

Tourncen udstrækkes formodentlig
derefter til Gudme- og Nurrefundby
kredsene, hvor ogsaa Broderkiigen
raser paa det hæsligste.

Resultatet af denne Pruveflyvning
« paa Forhaand sikker: Hr. I. C

Christensen faar sin Favorit op
de fastede« hjemsugte Kredse. Han«
ærbudigste Tjener. Helten fra ?Ebel
toft, bliver tvungen til at gaa fri
villig med. Ligesom i Forsoarssagen
forbeholder han sig sin Overbevis

ning om disse Kredse þÿ �indtil 1922

England.
Det engelske Underhus vedtog i

Gaar Veto-Resolutionen med 351
St. mod 246. hvorester Premier-
minister A s y u i t h erklærede, at
hvis Overhuset ikke vedtog Veto-

Resolutionen. vilde Regeringen uje-
blikkelig give Kronen Raad med

Hensyn til de Forholdsregler, der

skulde tages for at sikre fig. at For-
flaget blev Lov. HviS Regeringen
ikke var i Stand til at sikre dette,
vilde den enten trække sig tilbage eller

opløse Parlamentet.
Erklæringen vakte stor Sensation

i det overfyldte Undechu?. Betyd-
ningen af den er denne, at dersom
Overhuset forkaster Peto-Resolu«
tionen. hvad det sikkert vil gure. vil

Akquith forlange Garantier af Kon-
gen, og HviS disfe nægtes ham, vil

han enten trække fig tilbage eller

opluse Parlamentet ; men Premier«
ministeren vil kun skride til Oplos-
ning. saafremt Kongen lover at give
de forlangte Garantier, hvis de
Liberale sejrer ved Valgene.

Efier Premierministeren fik Bal-
f our Ordet og udtalte, at med
Ministerens Erklæring havde For-
handlingerne naaet deres Højdepunkt.
Den PriS, Regeringen havde betalt
Nationalisterne, var denS EmbedS-
værdighed.

Modet i Underhuset i Gaar skildres
t den engelske Presse som et af de
mest bevægede i mange Aar.

De konservative Blade giver væl-
dig ondt af sig og betegner AkguithS

Stykke kridt þÿ �det var alle de Remedier,
man havde Brug sor den vang.

Man tegnede en Mand paa den ene
Sid« as Doren, og saa bar man den ud l
Lrkenen og stillede den op dSr, men« man

selv stod bag ved og holdt paa den og
rog paa fin Snadde. Det varede aldrig
ret loenge, saa tom der en Love og fluid«
se. hvad det var. Og naar den saa fik
Cje paa kridtmanden, gjorde den et Voel-

digt Spring ind paa ham og huggede
»toerne durt igennem Doren.

Saa var man der jo strål« med Ham-
meren og vegnede kloerne paa Bagsiden,
og saa tog man bare Doren paa Natten

og transportered« kammeraten hjem.
Men nu duer det ttk« mere paa den

Facon. Man lan godt faa Lov at staa
baad« to og tre Uger. inden der lomnier
nogen Love, og naar den saa saar Oje paa
Manden udenpaa Doren, stikker den Halen
mellem Benene og luster as.

Fox.

Hslbltk vkelttchii.
Idet jeg henviser til omstaaende

Bek.ndtgurelse cm Indskrivning af
Born. skal jeg anfure. hvad Lov af
29. Marts 190-t siger:

þÿ ��U�n�d�e�r�v�i�s�n�i�n�g�s�p�l�i�g�t�e�nindtræder
for et Barn med Begyndelsen af det
furste Skolehalvaar. efter at det er

fyldt 7 Aar. Dog kan det paa Be-
gæring af detS Forældre optages i
den offentlige Skole fra Begyndelsen
of det furste Skolebalvaar. efter at
det er fyldt 6 Aar."

Skolehalvaaret gaar sra 1. Mas
til 31. Oktober og fra I.Novbr. til
30. April.

Da Lovens Bestemmelser er saa
rummelige, henstiller feg pa« det
indstændigste til Forældrene, at
Intmeldelse af Burn ttl l. Kl. i
Grundskolen altid sker iil l. Maj.
Baade for Burnenes egen Skyld og
sor Skolens planmæssige Arbejde
er d'tte det bedste. Bsrn, der ind-
meldes t 1. Kl. om Efteraaret.
kommer i saa godt sum alle Til-
fælde til at sidde i Begynderklassen
mindst 1 '/, Aar. hvilket er meget
uheldigt, da de let taber Lysten.

Med Hensyn til Indskrivningen
ved 0 AarS Alderen skal jeg udtale
som min Mening, at denne aldrig
bur finde Sted for de Burn. der er
daarligt udviklede i legemlig Hen-
seende.

Holb«k kobstad« Stolevcesen, tv. «pnl
1910.

Dalgaard.

Ven lille historie.

Hvordan man sanger en Vove.

Je« Mu'tin« sad i en Bar i London og
berettede om sine Jageroptevelser i Psrtka.
þÿ �Ja. nu til Dag« skal alting jo gaa

ved Damp og Elektricitet »g Benzin. En
rask Fyr med et Par bare Rcrver kan ikke
loenger have fin Bestilling i Fred. »i

Xing skol paa Aktier og voere Stordrift,
og saadan er det ogsaa gaaet med at sange
levende Lover til Menagerierne.
I gamle Dage kunde en anden en lige

saa still« gaa ud i vrtenen og snuppe fig
en Love; men n« kan det ikke bliv« til
noget. Di»s« herre »utomobilsangere tager
Nreringen sra en. saa man ikte har andet
at gore end at lad« fig engagere paa en

as disse Motvrindretninger.
þÿ �Hvad er det egentlig sor en Slug«

Indretninger?
þÿ �I har da nok hort lal« om dem.

Det er altsaa en stor Automobil. Foran

trættende, vilde dog alligevel have
været meget loererig. Det samme
gælder - hvis det da overhovedet
er muligt at give den -7 en stattflrsr
Opgørelse af Antal og Sturrelseas
de Ejendomme, der lige til Ojebuk«
kct er gaaet over i tys! Besiddelse,
navnlig i Regeringens.

Imidlertid, det. man savner t

Bogen, vejer saa lidt r Sammen-

ligning med alt det meget, den

giver. . vr. Mmkeprang udtaler i stt
forord, at ..Bogen skulde voere
skreven sor alle danske, vise dem.
hvorledes nu snart i halvthundred
Aar en Del af det danske Folk under
skiftente Bilkaar har forben aldrig
standset Kamp for sit Sprog, sin
Nationalitet og sin Ret", tfor-
haabentlig maa Forfatteren se stt
Duske opfyldt og hanS Bog ikke
blot blive et Arbeide. til hvilket man

sager hen sor i et enkelt Tilfælde at
sagt Oplysning, men maa blive al

mindelig t.'oesning. Og endnrl et:
Det sanderiyske Spargsmaal var i
lange Tider her i Danmark for-
pagtet af et enkelt Parti, der her
kunde finde rig Lejlighed til at give
Udtryk for sine patriotiske Stemnin-
ger og derved direkte og indirekte,
bevidst og ubevidst benytte det til
at fremme sine indrepolitiske, for-
mentlig i soerlig Grad .nationale
Bestroedelser. Dette er heldigvis nu
fordi. Radikale Blade og radikale
Mennesker interesserer sig nu i lige
saa haj Grad som vore konservative
for det sønderjyske Spargsmaal.
Et Udtryk derfor mellem mange
andre er den Bog, som har været
Genstand for disse Linjer. Maatte
den sinde mange Loesere. ikke mindst
blandt Forfatteren« politiske Mening«-
fceller og derved bidrage til, at den

sidste Rest af Fortiden« MiStoenk-
somhed over for dette Spurgsmaal
svinder bort.

Axel L i n v a l d.

Bemærkninger ang. Spurgsmaalet
om Skolepengene og fremhævet,
at Skolepengene væsentligst vilde

falde paa de daarligst lønnede Be-

falingsmcend. vedtoges det at lade
denne Bestemmelse udgaa.

Byraadets Udvalg« Forslog ved-

k?fi S derpao. og man tilskriver
Garnisonskommissionen. at man

under Forbehold af Indenrigs-
ministeriets Sanktion er villig til
at afstutte Kontrakt i Overensstem-
melse »led Kommissionens Farflag.
med de af Udvalget foreflaaede
LEndringer.

fredsstillende, men naar Ministeren
og Borgbjerg lunde »vies med bet,
kande Taleren og hans Parti ogsaa.

Keiser Riel s e n vilde anbe-

fale al slemme sor Forslaget, sivnt
meget maatte bellage, at LandStin

gct havde stubb.-t Skatten sra de mere

velstillede ned paa de bredere Lag.
H. L Moller var meget tilfred«

med Lovforslaget, som det nu fore-
laa.

Jensen M I 0 i S vilde stemme
sor Forslaget f»> a, hindre, al »0

benhavn vedblev at være el skalte

ly. Han onstrde en ensartet kom

»linial Formueskat over hele Lan-

det.
Ml. B e r n > s e n maatte meget be

klage, at den nuværende Indenrigs«
minister sit saa magre Resultater
ud af de Love, som Taleren i sin
Ministertid havde fremsat. Tale«
ren havde onstet en retfærdig For«
deling as de lobenhavnsie Skatter,
den nuværende Minister sandt sig
rolig i, at Skatterne væltedes over

paa dem, der daarlig kunde bære
dem. Hvis dette var Radikalisme,
saa var Radikalisme noget, der lag

langt til hojre for Taleren? Stand

punkt. Munterhed). Men del n»t-

tcde jo ikke at kæmpe imod. »aar

Hojre, Radikale og Socialdemokra-
ter var enige om at gennemfort dette

tarvelige Forslag.
Jacob Christensen fandt ikke,

al Kl. Berntsen burde prale as sin
Radikalisme i Skattesager. Han

havde fo »mlig været med lit at slagte
Indenrigsministerens Forslag om

Wndringer i den kommunale Be-
skatning.

Indenrigsminis«, betragte-
de det foreliggende Forslag som en

forste Begyndelse til en virkelig
Skatteomordning for Kvvcnhavn.
Hvis den radikase Regering fil Fler-
tal i Folketinget, vilde ben fremsæt-
te Forflag om langt videregaaende
Skattereformer for Mobenhavn. Det
radikale Venstre havde aldrig som
Opposition krævet, at enhver Sag
fluide sættes paa Spidsen under Te-
vtsen : Alt eller intet. Men man
havde bebrejdet Reformpartiet, af
det i de storste og mest betvdnings«
fntd,' Sporgsmaal havde najedes
med Halvdelen, hvor de- var Mulig-
hed sor at naa bel hele- Reformpar-
iset sad med et mægtigt Folketings-
flertal over for Land'Ningel, den!
nuværende Regering havde hverken
Flertal i det ene eller del andet Ting
Det var en Forstel, som Bælgerbe -
folkningen meget godt firstod.
þÿ �Efter en Række yderligere Bc«

mærkninger gik Forflaget til 2

Beh.

.Overgivelse ltl det irske Parti og

han« Henvendelse iil Kongen font
en lav Ydmygelse". Morniiifjpost

siger, at Akguith for Fremtiden har
det Mani at umuligguie Kongen«
Regering, med mindre Kongen k>n

tvinge« til at akceptere hans Krav.

Time« siger, at Kongen vil blive

stillet ovirfvr en Forlegenhed og «n

uværdig Stilling, hvis Lige ikke har
eksisteret siden 18.

De liberale Blade hoverer over
ASguiths Udtalelser og siger, at
hviS de politiske Furere vil slutte
sig til den Politik, der blev pro-
klameret i Aftes, vil Nationen pulte
dem.

bejdet med ham frugtbringende oa
fornøjeligt. Gid By og Land maa
lære at respektere hinandens Ar-
brjde ! Vi Landboere har selv For-del af. al den By. vi lever i Noer-
S" Q» l- 1 og FremgangGrd Nykøbing maa gaa srcmad oa
hævde sin Stilling som en Faktor
her i Odsherred! Nykøbing Br,leve! (Hurra!)

'
Købmand D ø rr takkede Hansen

far diSse Udtalelser. Gid man
Landboere maa dele HanS Syn
Ct Leve for Odsherred (hurra

'

Hr. X ø rr bud derpaa Vel-
bekomme !


