
fredagen den 15. flpril 1910 34. Rargang
Hamem Christa, hans Hustru Bernadette
og en Ben af Huset, »amez Porede«, der
ligelede« er Jurist. Christa havde lejet
en smuk Billa ude paa Landet ag flyttede
derud for at nyde Landlivets Glæder
sammen med fin Hustru, Jfor hende blev
det nu smaat med Glæderne. Hver Rat,
naar hendes Mand sov, laa hun stiv af
Skroet ag Horte, hvorledes det puslede
omkring i Huset; Torene blev smækkede ap
og i, det bankede paa Ruderne, Jodder
trampede hen aver Gulvet, ag Stemmer
la ag skreg, jamrede ag klynkede. Da hver-
ken hendes Mand eller Tjenestefolkene
talte derom, tav hun stille ag mente, at
det var hende alene, der led asHallucina-
tianer. Saa kam en Dag Vennen Gamez
Paredes paa vesog. Da han am Aftenen
gik i Seng ag havde stukket fit Ly«, be-

gyndte pludselig en Stos i Værelset: der
blev banket paa Vinduet. Han stad ap ag
saa ester þÿ �der var ingen. Han spurgte,
hvem det var, men fik intet Svar. Saa
snart han tændte Lyset, holdt Pusleriet
ap, men begyndte straks igen, naar der
var morkt. Næste Tag fortalte han fine
Oplevelser, Fru Christa stemte i med, og
da de var oplyste Mennesker, blev de
enige am at gore alt far at gribe Fred«-
sarstyrreren. Næste Nat stad tre Betjente
Bagt, ag hele Huset var paa Benene.
Alligevel smækkedes Hovedbåren pludselig
op ag i ag skont Christa tændte Lys,
fandt man ingen. Betjenten, som stad
Vagt udenfor paa Trappen, benægtede
endog bestemt, at Toren var bleven aabnet.
Over hele Huset listede ag puslede det, lo

ag jamrede det i Morket; men alt blev
stille, saa snart der blot blev tændt Lys.
En af Betjentene blev halvt vanvittig af
Skræk ag flag i Morket am sig med dra-
gen Sabel ; de øvrige havde agsaa saaet
mere end nok af Opholdet, ag alle farlad
midt am Natten det uhyggelige Hus ag
tag ind paa et nærliggende Hotel. Siden
da har Huset staaet tamt. ag man har
ikke fundet den fjerneste Forklaring paa
Gaaden

Men selv om vi nu iSc kan gloede
o« ved synderlig Tilflytning i vor

Opfattelse af den Benstrepolitik, der

ester vort Sken meget mere er en

Fererpolitik end en Vælgerpolitik, fore-
kommer det oS dog temmelig meningS-
lost. naar Bladet .København' for-
seger sig i ironifle Betragtninger over
vor isolerede Stilling. .Kobenhavn'
arbejder for Tilflutning sta en Del af
Venstre tU en liberal-konservativ
Samlingspolitik. .Ostsjællands Folke-
blad" onfler at flette Bestræbelsen
for en Samling i Venstre i dem okra-

tisk. i radikal Retning, om man vU
þÿ �saaledeS at Venstre bliver stort og

stærkt nok til al staa helt paa sine
egne Ben. hvad der selvfelgelig ikke
udelukker et Samarbejde hverken med

Hejre eller Socialdemokratiet, naar det
blot ikke ger Venstre afhængigt af
disse Partier. Den ene Bestræbelse
kan maofle under foreliggende Parti-
forhold være lige saa naturlig som
den anden eller dog i hvert Fald i

lige hej Grad finde en Forklaring i
vort politifle PartikaoS. Imidlertid
har intet af diLse Standpunkter fundet
nogen videre Tilflutning i Venstre þÿ �

þÿ ��K�ø�b�e�n�h�a�v�n�'�?lige saa lidt som vort.
Sor« Amtstidende bifalder Opstil-
lingen af en Venstremand mod den

liberale Hejremand Lange þÿ �AarhuS
AmtSt. synes at være imod .Keben-
havn'S politifle Mixeri þÿ �Aalborg
Amtstidende siger kort og godt : Lad os
være fri for det Vrevl l De var tre

af de vigtigste Blad« i Delegationen.
Hvor finder man da den Tilflutning til

.Kebenhavn'S Særstade, som giver
Bladet Adkomst til at stille sig i en

Slags Helte-Positur over for os?

kendt ved Systemskiftet i 1901 og de
senere Ministerskifter.

Dette er naturligt, for saa vidt det
parlamentarifle Princip ikke maatte
være anerkendt i Danmarks Grund-
lov ; thi i saa Fald kan Principet kun
gennem mange Aar« Praxis fæstnes
og anerkende« som Statsflik. At
Parlamentarismen er anerkendt i
andre konstitutionelle Lande« Stats-
brug. og at det stemmer med For-
holdets Natur þÿ �hvad det uimod-
sigeligt ger þÿ �og at der endelig i
Grundloven intet, direkte eller indirekte,
er udtalt imod Principet þÿ �det er

altsammen kun sorholdSviS svage
Ststtepunkter for Parlamentarismen.
Fast Fodfæste faar Parlamentarismen
kun ved Lovhjemmel (d. v. s. Grund-

lovShjemmel) eller ved mange AarS

Statsflik.
Det sidste foreligger nu ikke her i

Danmark, men derimod det. som er

nok saa godt. nemlig selve Grund-
lovens Anerkendelse af det parlamen-
tarifle Princip.

Denne grundlovsmæssige Anerken-
delse ligger i den fortrinlige Stilling,
der i Grundloven er tildelt Folketin-
get fremfor Landstinget.

Overalt hvor en af Grundlovens
Paragrafer nævner de to Ting (
29, 67 og 95), nævne? Folketinget
forst : og at dette ikke er en Tilfæl-
dighed. mut netop et Udtryk for
Folketingets Forst« stilling, ses deraf,
at Grundlovens 14 og 69, hvor
Kongen og Folketinget nævneS sam-
men. nævner Kongen forst.

Grundlovens 48 er Parlamen-
tarismens Hooedhjornesten ; det er

herefter Folketinget, der har den af-
gerende Indflydelse paa Finansloven ;
nu kan der ikke lovligt regeres uden
en Finanslov, der er vedtaget af
Rigsdagen og underskrevet af Kon-
gen; og naar Regering og Folketing
ikke er i Ooerensstammelse med hin-
anden, kan der ikke tilvejebringes nogen

Finanslov: folgelig maa denne Over-

enSstemmrlse være til Stede þÿ �hvor-
ved det parlamentarifle Princip altsaa
er anerkend!.

Endelig finder denne Opfattelse
endnu en Stott« i Grundlovens 14

jfr. 69, hvorved Folketinget er til-

lagt Paatalemyndighed mod Mini-
strene, medens Landstinget savner en

saadan Paatalemyndighed mod Mini-
stre, der ikke maatte være i Overens-

stemmelse med dettes Anfluelser.

saa gennemføres. Det kan ikke nytte,
at man siger, at Ansvaret for For-
svarsforanstaltningerne er hos dem,
der har vedtaget dem. Det kan ikke
nægtes, at der ogsaa falder en Part
af Ansvaret paa dem, der udforer dem,
og det er denne Regering begyndt
med.

L. Rasmussen
(Fredericia) onskede at vide, hvorle-
des man fra de tre Venstregruppers
Side vilde skaffe Balance i Statsregn-
skabet, saasremt de igen kom til Ro-
ret, hvis det ikke skulde være ved

Hjælp af nye Skatter. Men han kunde
ganske vist heller ikke tænke sig, at de
vilde regere med disse Forsvarslove
uden at soge dem forandrede, eftersom
de var Udtryk for en Hældningspolitik
til Gunst for Tyskland. N.Neergaard
mente jo heller ikke, at en Ordning
som den vedtagne var tilstrækkelig be-
tryggende.

71. Neergaard
mindede om fine Udtalelser forleden,
hvorester han ansaa Forsvaret, som
det vilde være indtil 1922, for en me-

get væsenlig Forbedring af, hvad vi
hidtil havde haft. Hvorledes Forsva-
ret skal være senere, maa Befolknin-
gen selv tage Bestemmelse om.

L. Rasmussen og Reer-
g a a r d vekslede endnu et Par korte

Bemærkninger.
Ellinger

spurgte, om det hele Tiden havde væ-
ret Ministeriets Hensigt at gaa til
Valg for at soge Forsvarslovene æn-
drede i Overensstemmelse med det ra-
dikale Program.

Forsvarsministeren
gjorde gældende, at det radikale Mi-
nisterium lige fra første Begyndelse
ikke havde ladet mindst- Tvivl om sin
virkelige Hensigt. Ministeren behovede
ikke den Trøst, at Ordføreren ikke be-
brejdede ham, hvad han havde foreta-
get i Henseende til Forsvarslovene.
Ministeriet havde kun udfort, hvad det
havde været forpligtet til i Henhold
til de vedtagne Forsvarslove. Til El-
linger udtalte han, at det i Januar,
son: tidligere og senere, havde været
Ministeriets Hensigt at soge Forsvars-
lovene forandrede i Henhold til de ra-
dikales Program.

Ellinger :
Saa har Ministeren ved sin Skri-

velse as 12te Januar sørt Folketinget
bag Lyset. Han har, paa Trods af
den finansielle Tilstand, ost Millioner
ud til Foranstaltninger, som han selv
senere vilde soge tilintetgjorte: og han
har bidraget til at opretbolde den Op-
sattelse, at Ministeriets Ord stod til
Troende. Dette er altsaa ikke Tilsæt-
det; »g hvis der er RetsærVigljed til i
Landet, bor Ministeriet falde paa sine
terninger. sStærk Bevægelse.) Ta-
leren rettede en Forespørgsel til Fi-
iiansministcren angaaendc visse Om-
stændigheder, der stod i Forbindelse
med de sidste StatSlaansforhandlinger.

Formanden afbrød derned og
bestemte nyt Mode til om Aftenen.

idig og overfladifl Bedømmelse. Trusten
er ftl en vis Grad en naturlig Dan-
nelse i det moderne Samsund og kan !
maafle danne Overgangsleddet til '
andre sociale Former for Samfundets
Produktionsliv. Utvivlsomt er det. at
Trustdannelsen baner Vejen for en

socialistifl Ordning af Produktionen.
Trusten, som af mange betragtes som
den mest gennemførte . Kapitalisme ' ,Jn>
dividualismens Udartning, indeholder
vist netop t sig Spiren til den ftie
Konkurrences, Kapitalismens, Under-

gang. Lad os s« paa et konkret Ex-
empel som Dannelsen af en Kodtrusl
i en Millionby. Hvad er det. her
fler?

Før Trusten dannes, er Forholdet
det, at Millionbyen forsynes med

Kød af flere Tusinde Slagtere. De-

tailhandlere i Kød, der hver har deres
lille Slagteri og Butik og sidder og

flal leve heraf med Familie. Kod-

prisen bestemme? af Konkurrencen.
Nu kommer Million-Trusten. de store
Kapitaler, laver en enkelt eller saa
store FabrikSflagterier og aabner et

Udsalg ved Siden af hver en Slagter
i Byen og konkurrerer ham ned ved at

sælge til lavere Priser. Hvor den enkelte

Slagter køber et Kreatur eller to eller

ti. om det gaar højt, dtr kan Trusten
købe tusinde og kan følgelig købe

til lavere Priser, maafle
drive Kvægopdræt selv og tjene den

Gevinst med. Hvor tusinde enkelte

Slagtere maa have hver sit Slagteri
og betale høje Huslejer derfor, dsr

flagter Trusten billigere ved at samle
det hele i én stor Fabrik ; og mangt
og meget, som den lille Slagter maa

gøre med Haanden, laver Trutten

hurtigere og billigere i stor Stil paa

Mafliner. Følgen er let at se. Tru-

sten kan producere Kødet billigere,
konkurrere den private Smaadrift ned

og saa beherfle Markedet. Det. som
fler. er altsaa dette, at ved at samle
hel« Kødproduktionen i Stordrift kan

man nedsætte Omkostningerne ved

Produktionen og indkøbe billigere,
folgelig sælge billigere til Forbrugerne
og endda tjene Millioner). Og naar

dette fler. saa har Forbrugerne jo

intet at beklage sig over; de faar
nemlig de samme Varer til billigere
Priser. Det er ikke nødvendigt, at

Forbrugerne brandflattes. men en

D e l af den Fortjeneste, som tidligere
fordeltes paa de flere Tusinde enkelte

Slagterfamilier, gaar nu i enkelte

Kapitalisters Lommer.

Og det. som socialt er flet. er

da dette: et Log af Mellemstanden.
Detailhandlerne i Slagterfaget, er

fludt ud og forvandlet til fastlonnede
Arbejdere under den store kapitalistifle
Trust. Man kan beklage dette,
men kan Forbrugerne saa deres Kød

billigere, saa tager de intet Hensyn
hertil.

Det er da klart, at for disse Tu-

sinder vil en socialistisk Ordning,
hvor Staten overtager Kødproduktio-
nen, ikke betyde nogen synderlig For-
andring i deres Livsforhold. De bli-

ver derved fra at være privat en-

gagerede og lønnede þÿ ��E�m�b�e�d�s�-
mænd' under Trusten med be-

stemte Lønningsforhold, Avancements-

forhold og Pensionsforhold statslønnede
Embedsmænd under ganfle tilsvarende
Forhold. For de store Masser af Be-

folkningen vil det flet ikke betyde
nogen væsenlig Forandring i Leve-

forholdene, kun for de enkelte Kapi-
talister, som ejede Trustens Fabriker.

SaaledeS letter den vidtdrevne

Kapitalisme, Trusterne. Overgangen
til en socialistifl Produktionsform.

Det er dette. Socialismens Skaber,
Karl Maix, saa genialt har set og

lært i sine Teorier om Koncentra-
t i o n e n af den kapitalistifle Produktion.
Den vil samles tiisidst paa enkelte

Storkapitalisters Hænder, lærte Karl
Marx allerede for over halotredsinds-
tyve Aar tilbage, og dette .vil lette
den sociale Revolution, Statens Over-

tagelse af Produktionsmidlerne.
Denne Koncentration er det, som

nu et halvt Aarhundrede senere fuld-
byrdeS gennem de moderne kapitale
Trustdannelser. E. S.

ra en Rejse i Amazonsladens Egne. Han
artæller blandt andet i Daily Mail en

mærkelig Historie derovre fra. Blandt
Ecuadors Indianere gaar der Sagn om
en hvid Race langt ude oster paa. som
bor i Skove, hvor fremmede ikke kan trænge
ind. Videnskabsmændene har hidtil ikte
troet paa Sagnenes Beretninger, men
Major Fawcett har saaet Grund dertil.
Han boede hos en Peruaner, som i lang
Tid havde levet blondt Indianere, ag sam
var gift med en Indianerkvinde. Denne
Mand fortalte ham. at han en Dag med

fin Broder og nogle Arbejdere var gaaet
op lang« Dahuamanu-Flodens Bred. En
af Arbejderne, som gik i Farvejen, kom
løbende tilbage og meddelte, at der oar

nogle vilde Mennesker længere op ad

Fladen. Forsigtig sneg Peruaneren ag

Folkene sig gennem Skoven og fit da Oje

paa sekS Mænd og to Kvinder, der alle
var fuldstændig nøgne. De var prægtigt
byggede, meget smutte Folk. havde rødt

Haar og blaa Ojne og, hvad der var det

mest mærkelige, en Hud, der var lige saa
lys som hvide Menneskers. Endvidere var
be hverken tatoverede eller bemalede som
andre Indianere. Peruaneren var brutal
nok til at skyde paa dem som paa et andet

Stykke Bildt, og -n as dem blev ramt.

De andre fo'r op, sendte en Regn af Pile
mob Angriberne, samlede den saarede op

og forsvandt. þÿ �Flere af disse mærkelige
hvide Indianere er sornylig blevne sete i

forskellige Egne af Sydamerika, og man

droster nu ivrigt, hvorfra de kan stamme.
Da de plejer at sove om Dagen og jage
am Natten, har man tænkt, at de kunde

være Albinoer, de saakaldte .lyssky' Men-

nester, i hvis Organisme alt Farvestaf
mangler paa Grund af en medfødt Natursejl.
Disse har imidlertid altid et sygelig blegt
Udseende, men de hvide Indianeres Hud
havde samme sunde Kulør sam en solbrændt
Evropæers. Man mener, at de maaske er

Efterkommere af Sydamerikas hojt kultt-
verede Urindbyggere.

kaxepalitiken

Parlamentarismen
og Grundloven.

Under Debatten i Folketinget i
Oktober 1908 om Ministeriet Chri-
stensens Forhold til de Alberli ske
Svindlerier udtalte Folketingsmand,
Redaktør Chr. Reventlow : þÿ ��P�a�r�l�a�-
mentarisme er ikke en Ting. der kan
vedtages, eller hvis Kotume uden
videre kan sastflaaS. Det er er Ting.
der maa og bør være forflellig i de

forflellige Lande, maa forme sig efter
disse LandeS Forhold og Behov, om
der end naturligvis i Hovedtrækkene
er meget, der maa være fælleS.'

Denne Betragtning er rigtig; Be-
grebet Parlamentarisme kan ikke uden
videre definere« ; det parlamentarifle
Princip er ikke et konstant Begreb,
men har forflellig Betydning i de for-
flellige Land«. Det er den statsretlige
Udvikling, der former Principet og
fastflaar dets Betydning.
I Danmark har Parlamentarismen

først« Gang vundet sin Sejr som
FolketingSparlamentariSme ved Sy-
ftemfliftet i 1901. Men hvad for-
staaS da ved denne FoltetingSparla-
m en turisme 'i

Der er paa Forhaand to Defini-
tioner mulig«: Enten kan man sige.
at ved Parlamentarisme for staaS, at
Ministrene flal u d g a a af Folke-
tingels Flertal ; eller man kan give
Definitionen videre Rammer og size.
at ved Parlamentarisme forstaaS, at

Regeringen (d. o. f. Ministrene) flal
være t Overensstemmelse
med Folketinget« Flertal.

Den sidste Definition turde være
den med Danmark« statsretlige For-
hold bedst stemmende : Ihi ved den

første, snævrere. Fortolkning bliver
der kun et meget begrænset Antal
Mænd at vælge imellem, medenS den

sidste Fortolkning aabner Adgang ttl
at vælge Ministrene ogsaa blandt

Landstinget« Medlemmer eller endog
blandt Mænd helt uden for RigS-
dagen.

Og det tør vel nok anseS for givet,
at det parlamentarifle Princip i Dan-
mark faar den videre Definition.

Da Professor Deuntzer i 1901
dannede det første Venstreministerium,
stod han selv helt uden for Rigsdagen,
men fik rigtignok snart efter overladt
et FolkettngSmandat. Derimod ved-
blev Ministeriet Christensens Udenrigs-
minister. Grev Raben-Leoetzau, at staa
uden for RigSdagen, og dette har jo
senere i adfltllige Tilfælde gentaget sig
med andre Ministeriers Medlemmer.
Endelig udtalte den fungerende Kon-
seilspræsident I. C. Christensen under

Forhandlingerne i Oktober 1908 paa
Foranledning af Folketingsmand H.
L. Møller, at det var en Selvfølge,
at man kunde vælge Ministre blandt
Landstingets Medlemmer eller endog
helt uden for Rigsdagen.

Har Parterne saaledeS hast for-
holdsvis let ved at komme overens
om. hvad der flulde forstaaS ved Be-
grebet Parlamentarisme i Danmark,
er man stadig ikke enig om, hvorvidt
Parlamentarismen er endelig aner-

Rftenmodet

Kapitalisme
ag Socialisme

Naar man vil danne sig et Skøn

over den nærmeste Fremtids sand-
synlige Udvikling paa det sociale Om-

raade, kan vi se hen til det nord-

amerikanfle Samfund, der i mangt
og meget er et Skridt forud for de

gamle evropæifle Samfund, og navn-

lig da i Retning af sociale Nydan-
nelser.

Det, som larakteriserer det sociale
Liv i Nordamerika i Nutiden, er sær-
lig de store kapitalistifle Sammenflut-
mager : Trusterne. Ved en Trust
forstaar man Sammenslutning af
flere Virksomheder inden for en

Produktionsgren. Intet Steds har
de naaet en større Udvikling, og intet
StedS raser Striden for og imod

dem stærkere end i Nordamerika. dereS

rette og oprindelige Hjem.

Kortsynet og ensidigt fordømmes
Trusterne oftest og brændemærkes

som blot Vampyrer. Udsugere af
Folket« store MaSser, Sammenflut-
mag af de store Kapitaler og Over-

enskomster mellem Kapitalisterne in-

den sor en Produktionsgren med det

Formaal at knuse og udelukke Kon-
kurrene« þÿ �for saa at plyndre Forbru-
gerne og dynge Million paa Million
i enkelte Mænd« Skatkamre.

Det er rigtigt, at Trusterne kan
virk« saadan, men det er dog en en-

þÿ ��B�e�g�y�n�dsaa !" udbrød patty utaal-

madigl. þÿ ��S�e�.der er Ly, i de vinduer dtr!

Syng þÿ �Mab!"
Mab ryster, men itte af Kulde, hende,

Zingre stryger nervøst hen aver Guitarens
5trænge; hun bærer den halvt skjult under
det Shavl. hvori hun har indhyllet sig. hen-
de, første Toner er usikre, uftare, men her
er intet Lysstær, sam skræmmer hende:
her er ingen nysgerrige eller krittffe Ansigter,
sam stirrer mad hende saadan sam i Koncert-
salen. ag hun synger højere ag klarere,
indtil hende. Stemme Ioner I hele sin rige
Zylde.

Cn Kvinde staar stille far at lytte, vin-
duerne rundt omkring bliver aabnede: men

Blad vtt intet am, hvor star Tilhørerffarin
rundt am hende hurtigt har vokset sig. M,u

selv am Mab, Tanker er baarne langt bort

paa Musikens vinger, saa er lille patty, nar-

værende nak. praftist sam altid bevæger
hun sig rundt i Stimlen ag indsamler de

penge, sam styver Gadesangersteu i Møde.

Drøm. Man maa da finde andre
Former for Selvstyre. Ogsaa i den

Henseende har vi gjort en Mening

Hoidc Indianere

Spøger det endnu? G« engelfl Opdagelse«! ejsende, Majar

? et belgisk Tidsskrift fortælles følgende
myjtifle Tildragelse, sam stal være fare-
gaaet i den portugisiske By Caimbra. De
optrædende Personer er en ung Jurist

Fawcett. der er Medlem af det kgl britiste
geografiske Selskab, er nylig kommen hjem

) Det er jo ingenlunde ; afgjort, at
Trusten sælger billigere, naar den h a r
knægtet Konkurrencen. Red.
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ester del en,elffe.
Bladet .København', der har op-

fundet Betegnelsen .Faxepolitiken',
har paany i sit OnSdagSnumer an-

grebet denne Politik i et Par Spalter.
Vi finder imidlertid ingen Grund til

at repetere, hvad vi tidligere har ud-

talt i denne Sag, om just ikke
i .utallig«', saa dog i hvert
Fald i mange Artikler og Tilsvar þÿ �

ogsaa til .København'. Bladets Skøn

om vort politifle Standpunkt og vore

politifle Meninger er nu heller ikke

af saa stor Betydning for vor

Sindsro, at vi af den Grund kan

fole nogen Opfordring til yder-
ligere at gentage os selv af Hen-
syn til þÿ ��K�ø�b�e�n�h�a�v�n�"�?Anbringender.

Det Standpunkt, vi efter Evne søger
at hævde, er i fuldeste Overensstem-
mels« med Aand og Ord i Venstre«
Programmer fra »Det forenede Ven-

stre'S første Livsytring. Og det er et

fuldstændig klart og logifl Stand-

punkt þÿ �man maa være sandelig
blind eller døv for ikke at kunne fatte
det. Al den Passiar om vore filosofifl«
Teorier hører intet Steds hjemme.

Hvis vort Standpunkt teorelifl er

rigtigt þÿ �og det bestrider i og for
sig ingen virkelig Venstremand þÿ �. maa

det vel ogsaa være praktifl rigtigt at

arbejd« for detS Anerkendelse, selv om

andre finder det urigtigt og uheldigt.
Men vi lader dette ligge her. Hvor

Omstændighederne kræver det. og hvor
det stønnes at være nødvendigt, flal
vi nok forsoar« vort Standpunkt over

for hvem som helst. Derimod finder
vi ingen Grund til at tærfle Langhalm
paa det over for en saa mærkelig ufor-
staaende Modpart som .København'.
Det nævnte Blad tager iøvrigt fuld-
stændig fejl, naar det tror, vi staar
ganfle alene i Venstre med vore

Synsmaader og Anfluelser. Forhol-
det er i Virkeligheden dog et noget
andet.

Men vi kom ganfle tilfort med

.Faxepolitiken' ved Valget i Fjor þÿ �

paastaar Bladet. Naa, det gjorde
vi nu i Virkeligheden dog ikke.
Hr. Stauning blev ganfle vist
valgt, men uden Betydning var det
vel ikke, naar Reformpartiet lige som
gjorde et Skridt til venstre. Maafle
vil dette lette Opgaven ved at samle
det Venstre, som naturligt hører sam-
men, en Gang s Fremtiden. Sandt
er det jo imidlertid: den Opfattelse,
vi forfægter, spiller i Ojeblikket ingen
praktifl Rolle af Betydning i vor

Politik. Maafle vil den heller ikke
komme til at gøre det i Fremtiden.
Maafle er de store Partiers Histori«
nu en Saga blot. Meget kan pege
i den Retning þÿ �baade her i Landet
og i Udlandet. I saa Fald vil Par-
lamentariSmen nærmest blive en skøn

gældende, ganfle ligesom vi i Fælles-
flab med andre har søgt at anvise
en Udvej i det evige StridSspørgSmaal :

ForfvarSsagen.

þÿ ��h�v�a�dhar min lille husmoder al traktere

med til Middag ?" sporger den syge. da Mad

kærlig! bøjer sig ned aver sin Zader, som hun
beundrer aver all 1 verden, han har gul-
brunt. krøllet haar lige sam Mad: men der

er brede Sølvstriber deri. hans Ojne er dybe

ag blaa sam hendes, men hans Mund er sva-
gere I sine Linier, ag der er naget barnligt
hjælpelast aver ham. der uvilkaarlig vætter

Medfølelse.
Mad klapper hans haar vg sareflaar for-

skellige billige Stnaaretter ; men han er ked

af dem alle.

þÿ ��J�e�ger led ag ked af ZEg, Mab, hvad
enten jeg faar dem i Omelet eller paa

anden Maade, ag jeg faar ondt ved den

blotte Tale am Zist." han luer det halvt
spøgende ag lægger itte Mæt fe til den be-

kymrede Mine, Mads Ansigt faar ved disse
Klager. Men Mab tænker paa de tre Shil-
ling«, hun endnu har i sin pung, ag tager
hurtigt Overtøjet paa sar al gaa ud ag stude
naget, der smager den syge bedre. Da hun
kammer tilbage, er der næppe en Shilling
tilbage i pungen, ven syge har ingen Appe-
tit ag rører næppe det Maaltid, hun har
skyndt sig at tilberede, han undskylder det

paa fin indtagende Maade. han er itte sul-
ten i vag: l Margen vil det sittert blive

bedre, han smiler kærligt tit hende, meden,

han tater saadan. ag prøver paa at kærtegne
hende« haand ; men hans Arm salder ned

igen: den er bleven saa underlig tung I den

sidste Tid. Saa siger han, at han er træt þÿ �

kun en lille Smule ttæt. Maaske hun vil

trække Gardinerne sar, saa vil han tage sig
et lille Stund.

Mab udfører alt paa sin stilfærdige Maade,

kysser saa den syge til Gadnat ag gaar

tilbage tit vagligstuen, hvor hun finder patty
siddende.

þÿ ��v�e�ler kedeligt, al vu har maattet vente

saa længe paa diu Middag," begynder hun,
men patty lader hende itte tale ud. men ud-

bryder:
þÿ ��M�i�d�d�a�g! Ver er kun Brød ag Ost : det

var itte meget at vente far. Gisbys har Steg ;

jeg kunde lugte det George bad mig gaa

med Ind ag spise, men det kunde jeg selv-
følgelig itte."

þÿ ��h�v�a�r�f�a�ritte?" spurgte Mab.

patty rettede sig ap med et Udtryk af
saaret Stolthed.

þÿ ��T�r�o�rDu, jeg vilde spise Zalk, Steg,
naar vi stylder dem husleje far fem Uger ?"

Mab gik hen til hende.
þÿ ��v�æ�ritte vred paa mig sar det, patty,"

sagde hun blødt, þÿ ��v�e�rer levnet det meste af
Za'r« Mad þÿ �det er en udmærket Middag
far vig. Og vær itte søa opfarende þÿ �jeg

har nu besluttet mig til at gøre alf þÿ �for
Za'r, Skyld."

Spørgsmaalet om Kongens Myn-
dighed til efter Grundlovens 25
at udstede provisoriske Love synes at
høre nøjere sanimen med Spørgs-
maalet om Parlamentarismens Aner-

kendelse.
Thi har Kongen herefter en grund-

lovSmæssig Myndighed til at udstede
provisorifle Finanslove, da tommer
Folketinget ogsaa til at savne den

her forudsatte Magtstilling efter Grund-
lovens 48. Naar Kongen paa egen

Haand kan udstede foreløbige FinanS-
love, da behøver Regeringen ej heller
at være i Overensstemmelse med

Folketingets- Flertal, og da har Par-
lamentariSmen ingen Hjemmel t
Grundloven.

Men benægter man. at 25 til-
lægger Kongen en saadan Myndighed,
da syneS Parlamentarismen ogsaa at

have en virkelig og utvivlsom Hjem-
mel i Rigeti Grundlov.

a
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.passer Gaden ; ikke standse Trafiken!"
En barst politibetjentstemme bringer pludselig
Mad tilbage til Virkeligheden, hun adlyder
Kommandoen, men Menneskemængden falger
med. Lidt ester standser hun igen foran
nogle fornemt udseende og glimrende oplyste
huse, og et Sjeblik efter toner hendes Stemme
atter, klar og vidunderlig smuk, og pengene
rasler ned omkring hende. Den haardhjoer-
tede politibetjent gribes af hendes Sangs
simple Inde og bedaarende Velklang: han
er midt stem fsr at sprede Tilhørerskaren :

men i Stedet for stiller han sig lyttende mel-

lem den. Og saaledes forliber Aftenen.
Mab og hendes lille Ssster gaar fra Sled

til Sted, syngende, spillegde og opsamlende
pengene, som kastes sil dem. Pattys lille

Lomme svulmer tilsidst op. og Indholdet
bliver tungt at bare. Saa kommer den lange
Tur med Omnibus hjem, deres Listen op ad

Trapperne, for at Zaderen ikke stal ave

noget, og deres Tallen af pengene. Det tager

lang Tid: men tilsidst er de fardige og syn-
ker begge udmattede ned i Sofaen.

.Elleve Shillings og tre pence! O. Blad.
lad mig flijte naste Gang!" udbryder palty
henrykt. Mao smiler og faar hende sil

Sengs. Saa pokker hun omhyggeligt pen-
gene sammen. ,Zor Za'rs Skyld!" hvisker
hun. Og da Lirdagen vaas, kan Mejeriet

faa sine penge.
Til Trods for det held, som hver Dag

filger dem, gruer Mab for disse Aftenture.
Men pengene er vidvendige! Thi ester-
haanden som den syge blev svagere og

mistede Appciilen, begyndte han at fantasere
om alle de gode Sager, hav havde faael i

de velhavende Dage: og Mab vil saa gerne

stoste ham alle de Ting, han ligger og

inster sig.

Dødsfald. Fhv. Postmester i Odense
C. E. Henningsen er i Folge
Ritzaus Bureau afgaaet ved Doden,
86% Aar gammel.

3»landsk Købmand Bryde, Etats-
raad af Rang og Svigerfader til
Professor Matzen, er dod i en Alder
as 79 Aar. Blandt andet blev den
dygtige Kobmand kendt i en videre
Kreds, da han krævede en Erstatning

en Formus af Politiken, der

var fort bag Lyset as en Skælm og

havde talt formastelige Ord om hans
okonomifle Stilling. Han fik imidlertid
ingen Erstatning. Han var for okono-
mifl velstillet tU. at nogen kunde
vildledes af Bagtalere.

Præsteforeningen har Tirsdag og
Onsdag afholdt Delegeretmode i Be-
thesda i Kobenhavn og har vedtaget
Resolutioner, der udtaler sig imod de
af Kultusministeren forelagte Lovfor-
flag om Præstelonning og Præstevalg.
Man onfler Akcidensofret aflost. faa
at særlig Betaling for kirkelige Hand-
linger bortfalder, og man onfler Præ-
sierne þÿ �som andre Embedsmænd þÿ �

pensionerede af Statskassen.
Legater. Danfl Forfatterforenings

Studie- og Rekreationslegat. henholds-
vis paa 400 og 300 Kroner, er i
Aar tildelt Forfatteren A. C. An-

dersen og Forfatterinden Astrid
Ehrencron-Kidde.

Studenterhjemmet þÿ �den kristelige
Studenterforening þÿ �flytter fra 1ste
September hen i .Studenterhuset" i

Studiestræde, hvor .Samfundet" boede
indtil i Gaar.

Vognklasserne. Efter hvad Trafik-
minister W e i m a n n udtaler overfor
Politiken, er det ikke alene i Dan-
mark, at man har syslet med Sporgs-
maalet om de tre Vognklasser. Flere
Steder i Udlandet begrænser man

ogsaa mange Tog til de to Klasser,
og i Nordamerika har man over-

hovedet kun to Klasser.
En Mindesten for Iru Ranna Kri-

stenfen-Randers. Højskoleforstander
Kristensen-Randers har i Folge
Stubbekobing Aois sornylig været
paa Bogo for blandt de derværende
store Sten at udvælge en. som fluide
anbringes paa hans afdode Hustrus
Grav paa Ollerup Kirkegaard. Fru
Nanna Kristensen-Randers var þÿ �som
bekendt þÿ �Datter af C. Berg og

fodt paa Bogo.
Skytterne som Brandmænd. Ved

Skytternes Aarsstæone behandledes
bl. a. en Skrivelse fra Brandforsik-
ringsfelflaberne. der henstillede til

Skytteforeningerne at tage den Tanke
under Overvejelse, om ikke Skytterne
kunde organiseres som et Sluknings-
korps for hele Landet. Repræsentan-
terne afviste ganfle Sagen, idet man

ikke kunde indse, hvorledes den flulde
kunne bringes ud i Proxis. Koben-

havns tidligere Brandchef. Oberst
Meyer, der er Planens oprindelige
Ophavsmand, udtaler over for Vort
Land Haabet om, at Sagen ikke er

lagt længere til Side. end at den

senere kan tages frem og drostes igen.
Deri giver vi Obersten Ret. Brand-

væsenet paa Landet er ofte faa elen-

digt. at man maa være taknemmelig
for en Anvisning til en Bedring.

Paa vagmartealret opfortes i

AfteS det engelfle Skuespil .Dagbladet
Lyset", der handler om en mægtig
Bladudgivers Kamp mod et Loofor-
flag. som er ham ubelejligt, og mod
den Minister, der vil fremsætte det

for Parlamentet. Udgiveren maa til-

sidst opgive sine Planer, da de krydses
af en smuk og opofrende Dame.
Stykket interesserede ikke synderligt,
og Spillet var ikke særlig godt: dog
roses Hr. Rostrup og Fru Blad.

Landsudftillingen af Fjerkræ as-
holdes i Aar i Viborg den 4de, 5te

og 0te Juni.
En Udstilling as Blikkenflager-,

Kobbersmede- og Gortlerarbejder vil
i September Maaned blive afholdt i

København.
Næstved Indbyggerantal er sidste

Aar gaaet 235 frem og er nu 7944.
Et kommunalt Elektricitetsværk flal

i Folge Ritzaus Bureau opsorcs i
Middelfart.

Højesteretsdom. Højesteret afsagde i

Svalt af Røg. En ca. 50-aarig
Skrædersvmd Nielsen er i Følge
Ritzaus Bureau kommen ulyllelig af
Dage i sin Lejlighed i en Baggaard
i Kattesundet Nr. 3 i Horfens. Han
fandtes om Morgenen liggende dod
paa Bordet, antagelig kvalt as Rog
fra en mindre Jldlos i Lejligheden.

Et mærkeligt Fugletræk Paa Oster
Braa-Egnen i Vendsyssel kan man l Følge
Vendsyssel Tidende t denne Tid iagttage
akkurat det samme Fænomen, som bemær-
kedes i Fjor paa samme Tid. Det er
Stærene, der samler sig i uhyre Skarer
paa Hundredtusinder. Hver Aften kommer
de flyvende i mindre Flokke milevidt ud«
fra og samler sig i enorme Mængder, der
da fouragerer paa Markerne. Derefter
flyver hele Flokken, der ofte har en Fjer-
dingvejs Længde og kan kaste Skygge som
en vældig, sort Sky, til Hougaards Plan-
tage, hvor den tilbringer Natten under et
syndigt Spektakel, der hores viden om.

Ved 8-Tiden næste Morgen forlader
den sone, larmende Fuglestare Plantagen,
fouragerer paa de omliggende Marker og
spredes atter i mindre Flokke til all« Sider.

Cn gammel Jæger mener, at alle disse
Stære er lutter Hanstære, altsaa .Peber-
svende", der i Manglen af et Hjem med
en lille Kone dyrker Selflabslivet og tU-
bringer Aftenen i hinandens Selstab.

Men hvorfor i saa store Skarer og sta-
dig paa et og samme Sted?

VerOens Gang.
Del engelsste Overhus.

Lord Rosebery Har i Overhuset
fremsat nogle Forflag til Resolutioner,
der vil blive behandlede af et Udvalg.
Følgende vil faa Sæde som Lorder

i Fremtidens Overhus. Lorder, der

c indvalgte udefra; faadanne, der

sidder i Overhuset i Embeds Medfør:
Lorder, der af de arvelige Peers er

valgte blandt dem selv eller udnævnte

af Kronen. Mandatets Varighed stal
være ens for alle, undtagen for dem,
der har Sæde som Følge af Embeds-

stilling ; sidstnævnte vil kun faa Sæde,

faa længe de beklæder dereS Embede.

Dagen for Behandlingen af For-
flaget er endnu ikke fastsat.

Dalgene til TZatlonalraadct I

Schweiz
Det schweiziske Nationalraad, der

svarer til vort Folketing, og til Hvil-
ket man almindeligt Har Valg-
ret i 20-Aars-Alderen, Har i Man-

dag« efter fem Doges Drøftelse med

100 Stemmer mod 45 vedlaget at

anbefale til Forkastelse et Foiflag om

Indførelse af Forholdstalsvalg til

Nationalraadet. For ti Aar tilbage
blev For flaget forkostet baade af Raa-
det og ved Referendum (Folkeasftem-

ning).

Kødindførslen
til Tyskland.

Fra Berlin telegraferes OnSdag
Aften til Ritzaus Bureau:

Til Behandling var i Rigsdagens
Møde i Dag et Andragende fra Ber-
lins Slagterlav om til Afhjælpning
af den vedvarende Mangel paa

Slagtekvæg at aabne Grænserne for
levende Slagtekvæg og om Ophævelse
eller Nedsættelse af Kvægtolden. Ud-

valget, til hvilket Andragendet havde
været henvist, havde foreflaaet Over-

gang til Dagsordenen : Socialdemo-
kraterne derimod havde stillet Forflag
om at efterkomme Andragendet.

Efter en kort Debat forkastedes
Socialdemokraternes Foiflag, for hvilket
Socialdemokraterne, de frisindede og

Polakkerne stemte ; Udvalgets For-
flag om Overgang til Dagsordenen
vedtoges.

Itusel om (ieneralstrejke.
ve stanffe Ierybanearbejderes Kongres

har I Zelge Ritzau, Bureau vedlaget en

Dagsorden, hvorefter der stal nedlættes en

Kommission for at forberede Generalstrejken,

paa deu Btaad« vil man gennemfare Arbej-

dernes krav, navnlig om Lanforhajelie.

af Palle Rosenkrantz. opsøreS af
Svend Vedels Selflab i Faxe Lør-
dag den 16de April og i Køge
Søndag den 17d« Kl. 8V«.

9

Skatteligningen. Fristen for Ind-
givelse af Skatteklager udløber i Mor-

gen. Fredag Aften.
9

.Aprilsvejr" har vi rigtignok hast
i den sidste Uge þÿ �køligt med Sol-
flin, Regnbyger og Nattefrost. Denne
har iøorigt flere Gange været meget
haard, indtil 3 Grader, men mærke-

lig nok synes Vintersæds- og Græs-
marker at klare sig ganfle godt. skriver
Ugeskrift for Landmænd. Rugen er

navnlig vokset stærkt i den sidste Tid,
og BladetS Roskildekorrespondent be-
mærkede, at den allerede er saa høj,
at den kan þÿ ��f�l�j�u�l�een Krage".

Samme Korrespondent flriver om

Foraarsarbejdet : Naar undtage? en-
kelte større Gaarde, er der her paa
Egnen faaet forholdsvis lidt. De
mindre Gaarde har begyndt, Parcel-
lister og Husmænd venter. Paa større
Steder maa man selvfølgelig begynde
for at blive færdig i god Tid. og
sjældent har vel et Aar budt bedre

Betingelser end dette for en rettidig
Saaning. I det vcstlige Sjælland er

Stillingen omtrent ligesaadan.
9

Sundhedsvedtægten Justitsmini-
steriet har stadfæstet København?
Kommunalbestyrelses Beslutning om,
at Reglerne om Organers Vedhængen
ved indførte Svinekroppe føist træder
i Krast den 1ste April 1911.

9

Lad Spindegoarden staa aaben et

Par Dage for Byens Beboere! Der
er maafle en Tel af dem. som har
Lyst til at fe. hvorledes det gamle
Hus tager sig ut indvendig, inden det
laves om til Museum og Biblioteks-
lokale.

Grundlovs-
ændringen.

Den 14. April.

Folketinget paabegyndte i Dag 3die

Behandling af Folflaget om en Grund-

looSændring. Neergaard anbe-

salede kort Delegationens ZE.ldringS-
forflag. Rode anbefalede de radi-

kales Underændringsforslag, der gaar

ud paa at genindføre Junigrundlovens
Bestemmelser om Landstinget. Ham
m e r i ch erklærede, at hans Gruppe
vilde stemme for Delegationens For-
flag. hvad Johan Knudsen og

honS Gruppe ikke kunde. K o n

feilSpræfidenten anbefalede
de radikales Forflag.

Forhandlingen fortsættes i Morgen.

SonScrjyllanS.
Dansk Religionsundervisning. I

Borup er der i flere Aar ikke blevet
meddelt Børnene Religionsundeivis-
ning i det danfle Sprog. Selv Born
af danfle Forældre har modtaget
udelukkende tyfl Undervisning. Nu
til 1ste April er der i Folge Hejmdal
flet en Forandring i dette Misforhold,
idet de fl-ste Born. som den Dag
begyndte deres Skolegang, vil mod-

tage danfl Religionsundervisning.
Læreren flal, efter hvad der meddeles
Bladet, vcere optraadt mindre veloil-
lig overfor Forældrenes meget natur-

lige Krav.
Et villede af Oberst helgesen þÿ �

Frederikstads heltemodige Forsvarer þÿ �

vil i Folge Flensborg Avis blive op-

hængt i Byens Raadhus.

Skibssamrncnstad.
Ten 14. April

Under en Natmanøvre paasejled«

den tyfle Krydser ,Mii -chen" i Nat

Torpedobaaden þÿ ��S�.122". To Mand

af Torpedobaadens Besætning dræbte?,

og flere saaredes, meddeler Ritzaus
Bureau.

ra IlorS og Srfi.
havnestrejken i Marseille er ikke

endt þÿ �tværtimod er den blusset op
med fornyet Styrke og har en rent
politifl Karakter. Der er forefaldet
Angreb paa Sporvogne, Sammenstød
mellem det tilkaldte Militær og de

strejkende. Haandgemæng og Stenkast.
En SneS Arrestationer er foretagne.
I Gaar. Onsdag, var de strejkendes
Antal ca. 20.000: Typografer, Spor-
vognsfunktionærer. Handelsmedhjæl-
pere, Dokarbejdere. Kuske og Smede

har fluttet sig til de strejkende. Gen-
darmer og Militær patrouillerer i
Gaderne, hvor al Trafik er standset.
Da man frygter en Bagerstrcjke, er
der tilkaldt mere Militær.

De serbiske Officerer har længe
levet over Evne og derved paadraget
sig en saa stor Gæld, at de ikke selv
kan klare den. Paa Initiativ af
Kronprinsen bliver der i Rusland op-

taget et større Laan, saa Gælden
bliver reguleret.

En sindssyg Perfon. der lider as
Forsølgelsesoanvid, er bleven anholdt
i St. Elienne. hvor han var taget
ind paa samme Hotel som Første-
minister Briand. Han har tiistaaet,
at han vilde dræbe Ministeren, men

det er klart, at han er sindssyg.
Zorfalter og Røverhøvding. So-

cialislsøreren Lebius er i Følge tyfle
Blade ved Retten i Berlin bleven

frifundet i en meget opsigtvækkende
Proces, som den berømte Forfatter
Karl May havde anlagt imod ham
for Fornærmelse. Lebius havde be-

flqldt Karl May for at have været

Røverhøvding i de sochsisk« Bjerge
for ca. 40 Aar siden og for at have
været et Par Aar i Tugthuset sor
disse Røverier. Og Lebius har be-

vist. at Sigtelserne var riglige I Karl
May. dcr har flrcvet en Række Ro-
maner for Ungdommen, bl. a. .Slave-
jægerne", þÿ ��R�e�j�s�e�æ�v�e�n�t�y�ri Sydame-
rika" m. fl.. er Millionær og bcbor
en pragtfuld Villa i Dresden. Han
har i mange Aar været intim Ven
med Kongen af Scchsen og har en
Tid været konstitueret Borgmester i
Dresden.

Ejendomsskylden.
Ten 13. April.

Lovforslaget om SEndring i Loven
om Ejendomsskyld var i Landstingets
Dagsmode til 1ste Behandling. Vi

refererer ganske kort Forhandlingen:
Finansministeren og Ravn

anbefalede Forflaget.
P i p e r var betoenkelig ved de

foreflaaede Fradragsbestemmelser og
onflede Forflaget overvejet i Udvalg.

R o t t b o l l onflede ligeledes Ud-

valgsbehandling og tvivlede om, at
man kunde naa at faa Forflaget gen-- rumfart i indeværende Samling.' Dalsgaard noerede Sympati
for Forslaget, men onflede det ændret
pasi forflellige Punkter.

Pagh vilde gerne voere med til
at fremme Forflaget hurtigt, men
dette kunde ogsaa fle i Udvalg.

Efter replicerende Bemærkninger as
Finansministeren m. st. gik
Lovforflaget til t-'den Behandling og

Udvalg paa 9 Medlemmer. Udvalget
valgte? straks og kom til at bestaa
af la Cour, Dalsgaard. Koefoed,
Kristensen. Pagh. Piper, Ravn. Rott-
boll og Tolderlund.

GstsjoellanS.
Den 14. April.

Faxekredsen. Det radikale BenstreS
Kandidatudoalg meddeler, at Lærer

Jenfen-SteonS. Hellested, kommer

til Stede ved Generalforsamlingen i

Tureby paa Lørdag.

Slorehedlngekredsen Den endelige
Afgørelse af DelegationsvenstreS Kan-
didatfporgSmaal vil finde Sted paa

en Generalforsamling, der afholde«
Store Bededag. Cand. polit. & jur.
Rasmus Fog vil her holde et

politifl Foredrag.

Aml»raad»valget Frøslev Sogne-
raad har til Balgmænd til Amtsraads-

valget valgt Gaardejer Anders

Jørgensen og Husmand Ole

Jensen. De samme er valgte til at

deltage i Valget af Kommission an-

gaaende HusmandSloven.
9

Landbrugslotterlel Justitsministe-
riet meddeler, at der af Landbrugs-
lotteriet« Overflad fra 4de Serie

(April 1909 til September 1909)

vil være at fordele 30,000 Kr. til

Fremme as almennyttige, særlig for
det mindre Landbrug gavnlige For-
maal, hvilket Beløb vil blive fordelt
efter Samraad med Bestyrelsen for
de samvirkende danfle Husmandssor-
eninger.

Andragender i faa Henseende, der

kun kan vente? at komme i Be-

tragtning, naar de fremkommer fra
Foreninger og Institutioner, indgives
til Justitsministeriet inden 15. Maj

og maa blandt andet indeholde Op-
lysning om vedkommende Forenings
Medlemsantal.

Frøslev Sogneraad har genvalgt
Gaardejer Thomas Thomsen til

Formand.

Zersie - Stensved Sagneraad har
genvalgt Gaardejer Simon Peder-
fen tU Formand.

i

Til postmester I Faxe er udnævnt

Postexpedient C. B. H. Plat o.
Odense. Den nye Postmester er sødt
1300, blev Expedient 1335 og har
nu sidst været ansat ved det bevæge-
lige Postkontor paa Fyn.

Køge nye Fattlggaard blev i Gaar
afleveret af Haandværkerne. i hvilken
Anledning Arkitekt Sylow var i

Byen. Udvalget modtog Bygningen
med Forbehold paa et enkelt Punkt:
Kælderen flal først flostes tør. I Dag
flytter Br boerne ind: det bliver en

Overgang for dem at komme fra det

livlige Strøg paa Nørregade ud til
den gamle StenpladS. men de faar
trøste sig med. at de nu faar rigeligt
med Sol og Lys i deres Stuer og
kommer til at bo under sundere
Forhold lige op til Søen. En
hel Del gammelt Skrammel og
Inventar bliver tilbage i den gamle
Gaard, hvor det senere bliver solgt
ved Auktion.

9

Præstcsagen i Storehedinge Em-
bedet som Sognepræst for Hojerup
Menighed og residerende Kapellan i
Storehedinge er nu opflaaet ledigt.
I Opslaget hedder det:

Ten Mand. der beflikkeS til dette
Embede, flal være pligtig til at under-
kaste sig det den 27de Oktober 1904
as Mlnisteriet for Krrke og Undervis-
ningsoæfenet approberede Regulativ
for Fordelingen af EmbedSforretnin-
gerne m. m. mellem Sognepræsten
og den residerende Kapellan i Store-

hedinge med de Forandringer, som
heri maatte bliv« fastsatte af Mini-
stenet Endvidere flal han være

pligtig til at finde sig i de Forandrin-
ger i Embedet« Omfang og For-
hold i det hele. som eventuelt maatte
blive trufne ester Ledighed i Store-
hedinge Sognekald, dog at Embedets
Nettoindtægt ikke herved gaar ned
under 3200 Kroner.

Fællesdyrfkuet. D« sammenfluttede
Landboforeninger i Præstø Amt af-
holder i Aar FælleLdyrflue ved Store-

Dit og Dat.
fødselsdag ben 15de April: Fhv. Semi-

narieforftander P. Bojsen. 72 Aar.

Telefondirettør F r. Johannsen, 55
Aar. Overlæge Jacobæus, 45 Aar.

9

Sølvbryllup. Søndag den 17de April
kan Parcellift OlePedersen og Hu-
stru, Strøby Egede, fejre deres Sølv-

bryllup.

Bryllup. Frøken Ingeborg Lud'
v i g s e n og Konditor Thøger Møl-
I e r, Faxe, vie? paa Søndag i Faxe Kirke.

9

Skuespillerinde, fru Gerda Krum vies
i Følge Politiken i Morgen. Fredag, i
G ørslev Kirke til en Overretssagfører
I København.

9
mariinlu Nielsen begynder den 3vte

April et Gæstespil paa .Kasino' i Køben-
havn i et Stykke, der hedder .Kampen for
Tilværelsen".

9
Redaktør funeh-Thomsen, Aarhus

Stiftstidende, ligger i Følge Polititen for
Tiden syg i Jlorens, lidende af Rosen og
Aarebetændeise. Ter er dog ingen egen-
lig Fare paa Færde.

9

RegensIInden har den 12te Maj 125-
Aars Fødselsdag.

Bett> -Olsen kastede i Aftes den vældige
Kosak efter først selv at være bleven kostet
os ham þÿ �imod Reglerne. Folket jublede,
som om det havde været paa Teatret þÿ �

hvad det maafle ogsaa var.
9

f Inlands Cønddag er ved at blive hus-
vild. Lejen for dens Lokaler i en Brand-
væsenet tilhørende Bygning bliver sat saa
højt op. at den maa flytte. Landdogens
Plan om at bygge eget HuS er foreløbig
udsat.

9

Roosevelts Jagtudbytte fra Afrika-
rejsen er 600 store Pattedyr samt ca. 29,000
mindre Tyr, Krybdyr og Fugle, der paa
nær seks Trofæer, som Præsidenten be«

holder, vU blive fordelte tU Museer.

Cn grov Rprllsspøg blev forleden ud-
ført i Rom, idet en Spøgefugl havde til-
sendt flere Hundrede Personer en Post-
anvisning, som de saa var ved at storme
Postkontorerne sor at faa betalt. Politiet
maatte ordne Sagen.

9
Ct Luftskib med traadløS Telegraf er

Uge bleven fuldført i England.
9

Hele Palæstina flal forsynes med elet-
trist LyS og Kraft. Jordanfloden flat
drive Dynamoerne, ttnlæget, der flal
være færdigt om fem Aar, udføres af et
franst Selflab.

9

Iredle Gang Præsident 7 Roosevelt
flal i Genua til Politikeren Pinshot have
erklæret sig villig tU at stille sig som Kan-
didat ved Præsidrntvalget.

9
Jullus Biilihner, Grundlæggeren af den

bekendte Flvgelsabrtk, er død i Leipzig, 36
Aar gammel. Paa Fabriken er hidtil ud-
søit 22,000 Instrumenter. Tre Sønner
fortsætter Forretningen.

I. Trækning.
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Jordskaf.
Finansministeriet træffer i Folge

Kristeligt Dagblad i denne Tid For-
beredelser til en Undersøgelse as Bær-
dien cf den danfle Jord. Under-

sogelsen flal ledes af Ooeiflyldraadet,
og det er Hensigten at undersøge
Jordstykker rundt om i Landet saa-
ledes, at man tilvejebringer det nod-

vendige Materiale til. at man kan

faa et virkeligt Overblik over Jord-
værdien i de forflellige Egne. Un-

dersogelsen sættes i Gang i Lobet
af Forvaret, og Resultatet af den

flal anvendes ved en mulig Overvej-
else af en Jordflat til Afløsning af
den nuværende Ejendomsflyld.

Venaadning D<- tre Indbrudstyve
fra Fore er ved kongelig Resolution
blevne betinget benaadede, saaledes
at Hovedmandens Strås nedsættes
fra et AarS For bedrings husarbejde
til Fængsel paa sædvanlig Fangekost
i 90 Dage. meden-t de to andre faar
dereS Straf nedsat fra otte Maanedcrs

ForbedringshuSarb -jde til Fængsel paa

sædvanlig Fangekost i 00 Dage.
if

Z Saadhed To unge Arbejdere
paa en Fabrik i Køge .legede" i
Formiddags med Knive. Legen endte

med. at den ene fik en Finger næsten
ooerflaaret. Han kom under Læge-
behandling og er nu uarbejdsdygtig de

første Dage.
W

Belgisk hingst. Et Konsortium fra
Ostljælland har af Proprietær R.
Kattrup. R-singe paa Fyn. købt en

treaarig, rød Hingst. Den ankom i

Dag til Køge og flal opstaldes hos
Forpagter Falk-Jensen, Gunde-
rup. Hingsten er købt som Føl i Bel-
gien. men opdrættet af Sælgeren.

9

Magleby Forsamlingshus. Opmærk-
somheden henledes paa Pastor Bjerres
Foredrag Søndag den 17de ds. Kl. ?'/>

Aften.
9

Frugtbare Dyr Gartner M. I e n f e n,
Juellinge, meddeler som et ret enestaaend«
Tilfælde, at han af fire Faar þÿ �hele fin
Bestand þÿ �har faaet elleve store, velub-
viklede Lam, som alle lever og trives godt ;
først fik de tre Faar hver tre Lam, og
derefter kom det fjerde med to store Lam.

«
Obligations-Kalenderen for April Kvar-

tal er udkommen og ligger til Eftersyn
paa vort Kontor i Køge.

9

Meteorologisk Institut meddeler : Der er
Udsigt til Binde omkring Syd og Sydøst
med mildt Bejr.

kodenbavns Smornotering.
Den 14. April.

PrisstattfttkenS Middeltal 108 Kr. Mur-
ledets Svingningstal »-3. Noteringen er
herefter 105 Kroner.

Gudstjeneste.

Søndag den 17. Apri si
3. Søndag ester Paaske.

Køge Kl. 10. Skriftemaal (Kl. 9'/,) og
Altergang. Pastor Kallenbach Pedersen.

Lisrmagle Kl. 2. Pastor Kallenbach Pedersen.
Storehedinge Kl. 10. Skristemaal Kl. 9Y».

Stiftsprovst, l>r. theol. Bols. Børne-
gudstjeneste Kl. 1. Aftensang Kl. 2.
Pastor Roring.

Stevns Frikirke Kl. 1 Vi. Pastor « Bjerre.
Druestrup Friskole Kl. 4. Pastor Krebs

Lange.
Taarnby Kl. 10. Skristemaal Kl. 9Vt.

Provst Lichtenberg.
Valløby Kl. 2. Provst Lichtenberg.
Sædder Kl. 9'/,. Skristemaal Kl. 9.

Pastor Dahl.
Jngeistrup Kapel. Ingen Gudstjeneste.
Jersie Kl. 10. Pastor Blauenfeldt.
Kr. Ckcnsved Kl. IVi. Pastor Biauenfeldt.
Dalby K1.9V,. Skristemaal Kl. 9. Paftor

Dahl.
Ejby Kl. 2. Pastor Dahl.
Højelse Kl. 9V». Pastor Baumann.
Lellinge Kl. IV«. Pastor Baumann.
Strøby Kl 10. Pastor Madsen.
Varpelev Kl. IV«. Pastor Holstein.
Lillehedinge Kl. 10. Skristemaal Kl. 9 Vi.

Pastor Roring.
Haonleo Kl. 2. Pastor Bischoff.
Højerup Kl. 10. Pastor Bischoff.
Frøslev Kl. 10. Skristemaal

Sognepræst Spur.
Lyderslev Kl. 1. Sognepræst Spur.
Magleby Kl. 10. Pastor Kønigsseldt.
Holtug Kl. 2. Pastor Kønigsseldt.
Karise Kl. 10. Skristemaal KL 9V».

Pastor Petersen.
AlSlev Kl. 2. Pastor Petersen.
Smerup Kl. 10. Pastor Pontoppidan.
Spjellerup Kl. 2. Pastor Pontoppidan.
Katoifl Kapel i Køge Kl. 10. Hellig Messe

med Prædiken.

KL 9V>.a

14. April .
Eftertryk forbydes.
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Professor Steenberg
fejres.

paa Jørgensens hotel I Horsens fandt i

Tirsdags en Afstedshojtideltghed Sted lit

2Ere for Folkebogsamlingernes utrættelige
Talsmand, professor S t e e n b e r g, der om

kort Tid forlader Horsens for som Konsulent
i Sogsamlingsanliggender at tage Bolig i

hovedstaden, professor Sleenberg har > en

Aorrække været knyttet som Lærer til Horsens
Statsstole. hans hovedfag var Matematik

og Naturhistorie. han, gamle Elever vil
altid mindes ham ikke blot som den dygtige
Zaglærer, men ogsaa som det jævne og fornøje-

tige Menneske. Steenberg sagte med utrættelig
lloer at indpode sine Elever faa. men gyldne
Leveregler. Utallige Gange udbrod han:
þÿ ��D�i�v�i�d�eet impera!" Mangfoldige er de

Zodselsdagstaler, han i sin Tid har holdt
for Skoledrenge, og hvori han fremhævede
daade Dyder og Lyder, han disponerede
boade over Dur og Moll og forstod at hævde
sig med en egen værdighed. ». g.

Valg i Australien.
Arbejderpartiet og de liberale faar

flertal i Parlamentet.

Til Times telegrafere, fra Sydney: ved

Parlamentsvalgene er der Indtraadt el fuld-
stændigt Omstag i parlamentets Sammensæt-

ning. idel Arbejderpartiet har vundet atten

Pladser, hvorefter del sammen med de libe-

rale faar et Zlerlal paa nltlen Slemmer i

det nye parlament.

Demonstrationstog
i Københaon.

De arbejdsløs« marscsierer gennem Kø-
benhavn Gader til Rigsdagsbygningen.

(Pr Telefon fra RiyauS Bureau.)

Gaar Dom i en Vexelsag. der i de
tre sidste Dage har verseret for Ret-
ten. Det drejer sig om et Beløb

paa 5,114 Kr.. som Gaardejerfle
Maren Nielsen af Holsted har
krævet betalt af forhenværende Hotel-
ejer Elvin Wistoft. Horsens
Saavel ved Under- som ved Over-
retten er Wistoft domt til at betale

Pengene. Højesteret stadfæstede denne

Afgørelse. Maren Nielsen er under

Sagens Forlob afgaaet ved Døden,
saa at Wistoft flal betale Pengene
til hendes Arvinger. Overretssag-
fører Otto Bing. der modte for
Maren Nielsens Arvinger, havde i
denne Sag sin anden Prøveprocedure
for Højesteret.

.poslrøveren" fra Stenfkoven blev
i Følge Næstved Tidende Tirsdag
Eftermiddag anholdt af Politiet i

Ringsted. Det menes at være en

halvgal Mand. der egenlig ikke havde
nogen Hensigt med sit Overfald.

En Bødkersvend, der var sindssyg
af Skinsyge, har i Hovedstaden dræbt

sig selv, sin Kærest« og sit Barn. Bi
indflrænker os til at notere selve den

frygtelige Kendsgerning i dette Van-
vidsdrama.

Fangerne paa heden. Lørdag
Morgen vil der i Følge Ritzaus Bu
reau fra Horsens Tugthus blive af-
sendt 45 Fanger til Hedearbejde,
deraf 20 til Gedhus Plantage og 25
til Kjølsing Mergelleje.

Lynnedslag. AaretS første Ilde-
brande ved Lynnedflag fandt Sted i
Gaar paa Fyn. hvor i Folge Ritzaus
Bureau Gartner Petersens Ejen-
dom paa Ejby Mark og Niels
Christianfens Gaard i Vester-
Aaby nedbrændte.

Den 14. April.
I þÿ ��F�o�l�k�e�t�sHus" ved Jagtvejen

afholdtes i Formiddags Møde af ca.
1500 arbejdsløse. Efter Taler af
Stauning og C. F. Madfen
vedtoges en Resolution, stillet as
Fællesorganisationens Fællesudvalg,
hvori beklages, at Arbejdsløsheds-
lovene endnu ikke er gennemførte, og

kræves øjeblikkelig Gennemføreise i

Landstinget af dem i Folketingets
Affattelse. Derefter vedtoges cn Re-

solution, stillet af Fru Falch og

Arbejdsmand Hans Pedersen,
hvori det paalægges Fællesorganisa-
tioner i de kommende fjorten Tage
at afholde tre Arbejdsløshedsmøder.
Det vedtoges derefter at marichere i

Procession til Rigsdagen
for at overbringe den første Refolu-
tion.

Kl. 11'. satte Toget sig i Bevægelse
med Folketingsmændene Borgbjerg.
Stauning og Gustav Bang
i Spidsen. Under Vejs fluttede mange

sig til Toget. Dette ankom Kl. I2V«
til Rigsdagsbygningen. og Deltagerne
tog Opstilling i Fredericiagade uden-

for Indgangen til Rigsdagsbygningen,
hvorefter en Deputation begav sig ind
i Rigsdagen og fik Foretræde hos

Landstingets Formand.
Denne udtalte til Deputationen, at

Sagen jo for Ojeblrkket loa i Udvalg,
men faa snart Udvalget havde endt

sit Arbejde, flulde han i sin Egenflab
af Landstingets Formand sørge for.
at Sagen blev fremmet faa hurtigt
som muligt.

Deputationen havde derefter en
Samtale med

Landstingsmand Rottbøl,
der er Formand for det paagcstldende
Udvalg. Han meddelte, at Uivalget
flulde hive Møde i Morgen Formiddag
Kl. 11. Efter Udvalgsmødet
arbejdsløse ved at sende en el
Repræsentanter til Rigsdagen
vide. hvorledes SagenS Stillii

Formanden for de samvirkende Fag- i hedmge den 10de og 11te Juni. Til

fiandelstelegrammer.
(Ritzaus Bureau.:

Kornmarkedet. København, den 14.
April, (ved B. MuuC » «c.)
Hvede, danfl. þÿ�1�2�6 ��1�2�8Pd.S þÿ�1�4�4�0 ��1�4�7�0
Rug, 122 Pd.S þÿ�1�1�7�0 �
Byg. 2-r, þÿ�1�1�1 ��1�1�3Pd S . . . þÿ�1�0�6�0 ��1�0�8�0
Havre. þÿ�8�8 ��9�2Pd.S þÿ�1�0�8�0 ��1�1�0�0

For fremmede Kornvacor.
RuSsifl Hvede, 130 PdS.... þÿ�1�6�4�0 �

Petersborg Rug, 120 Pd.S. . þÿ�1�3�7�0 �
SydruSsifl Rug, 122 Pd.S . . þÿ�1�2�6�0 �
Libau Rug, 120 Pd.S þÿ�1�2�4�0 �

Nordtysk Rug, 120 Pd.« . . . . þÿ�1�1�1�0 �
Danzig-KønigSb.Rug, 122Pd.S þÿ�1�1�7�0 �
Sortehavs Byg, 103 Pd.S. .. 990þÿ �

li lasselollerietB Trækningsliste«
Hvor ingen Gevinst er anført, er denne 100 Kr.
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Danmark.
Den 14. April.

husmandslaanene. Lovforflaget om

Tillæg til Loven om Oprettelse as
Husmandsbrug vedtoges i Gaar i
Landstinget enstemmig ved ">die Be>

handling og gik tilbage til Folketinget.
Rotteloven er as Landstingsudval-

gets Flextal indstillet til uforandret
Vedtagelse. Jorgen Berthel
f e n mener, at der er drevet Humbug
med Rotteudryddelfcn. og at store
Summer er bortkastede til liden Nytte.
Det bedste Middel mod Rottcplagen
er ester hans Mening Renlighed og
Orden.

Folkekirken Sognepræst for Bob-
dum og Zdby Menigheder i Aalborg
Stift A. L. L u n d b y e er efter An

sogning afflediget i Naade og med

Pension. Paftor F. L. H o e g. Ikast,
er udnævnt til Sognepræst ved Niko-
laj Kirke i Svendborg. Pastor K. L.
tz. Jespersen er udnævnt til
Præst for Bornholms Balgmenighed

Postvæsenet har i Finansaaret
þÿ�1�9�0�9 ��1�0haft en Indtægt as i alt
15,177,000 Kr. eller 774,100 Kr.
mere end i det foregaaende Aar.

Udnævnelse. Hosjægermester H.
Estrup til Kongsdal er udnævnt
til Kammerherre.

3 Arbesderforsikringsraadet er
Raadmand Gustav Philipsen aflost
som Formand as Korpslæge Ror-
dam.

Lorvekommiisionen. der forleden
nedsattes af Justitsministeriet, holder
sit konstituerende Mode Tirsdag den
19de dennes.

Opdragelse .anstalterne« Bestyrelser
har været scmlede til et Mode og

her vedtaget at danne en Forening.
I det forberedende Udvalg har bl. a

Froken Thora Cjche Sæde.

Folkefingsmaad. vr. Lirck har faaet
kgl. Udnævnelse som Professor ved

Universitetet fra 1ste Januar 1911.

Køge Ceater.
Sophus Bauditz: S n e

vt» i«

Zar et velbeial hus opførte Earl Thom-
sens Selskab i Asie, Sophus Bauditz' sidste
nye Skuespil .Sne" þÿ �en Dramatisering af
Ravellen .Sporsae", der literært se! var ret

tynd, saa Komedien nødvendigvis heller ikke
kunde faa meget Indhold. Men den morede.

Det var et elstværdigt og hyggeligt vinter-

æøentyr med Zorelfleise, Spøgeri og Tevands-

knægte. Dejlig« Solstin var det. Sneen blin-
kede. Kanebjælderne lød. og de elskende fik
hinanden, publikum sad ret og hyggede sig
og var overmaade elskværdig« med Frem-
kaldelser.

Udførelsen var ogsaa ganffe god. vaad«

Direktøren og Haas smukke Zrue var ud-

mærkede : meget morsom var Robert

Petersen som en lærd Doktor eller pro-
fessor. Udstyrelsen var tarvelig, men bet

stal hr. Earl Thomsen ikke have hel« Skyl-
den før. c.

Ilorge.
5to« Rleialtyverier Ved Sfotfor

Jernværk har man opdaget, at der

siden i Fjor er stjaalet omtrent et
Par Tusind Kilogram Metalaffald,
som har en Værdi af þÿ�1�5�0 ��1�8�0Ore

pr. Kilo. Man mener, at nogle af
Arbejderne er indviklede i Tyveriet.

Sverige.
To kejserbejøg i Rlarstrand ? Ved

den nordifle Regatta, som flal find« intim i intim U h tank i Hits- ti MM!

Tir. 164. Østsjællands Solkcblad.

forbund. C. F. Madsen, gav der-
efter de paa Gaden forfamlede ar-
bejdsløse Meddelelse om. hvad der
var passeret, hvorester Mængden
flilteS.

Præmier raader man over ca. 0000
Kroner. Dyrene maa anmeldes inden
den 5te Maj hoS Fællesforeningens
Sekretær. Forpagter Neergaard
Dibbern. Ulsegaard.

ven sjællandske Bondestands Spare-
kasse bekendtgør omstaaende, at der
paa Grund af Store Bededag af-
holdes Kontordag I Fox« Lørdag
den 23de April.

9

»z Terminen", Lystspil i fire Akter

Sted i Sommer, vil Kejser Wilhelm
komme til Stede. I Følge Morgen-
bladet vil den ruSsifle Kejser ligelede?
komme dertil i Regatta-Ugen. Det
meneS. at Kong Gustaf til den Tid
er kommen hjem fra Syden.

24. Aorg.

-te.,. C««. «-7" ISl'080Nordamerikansk Majs 1060

Sortehav« Majs "W-

La Plata Majs I150

Alle Priserne er pr. 100 Kilo.

Lewægttge Barer vanskelige at an

bringe selv til stærkt reducerede Priser.
Markedet flovt med meget ringe Omsæt-
ning. Priserne nominelle.
Alle Vægte gælder som København« BørS-

vægt, alt efter Kvalitet og af Høsten 1909,

I sunde Varer og frit paa Sogne leveret ;
for MajS gælder Noteringen frit paa

Jernbanevogn i Frihavnen og ved Larsen
Plads eller frit paa Bogn i de« r-a
Havn, leveret i Køberen? Sække ell«: med
Tillæg tt! Sækkeleje.

Foreningen øf større HaudrlSmøller
I Danmark noterer deu 14. April.
Bagerimel 1200, Flormel 1125, Rugfigte-
mel 876, Rugsigtemel af danfl Rug ,
halvfigtet Rugmel 826, halvfigtet Rug-
mel af danfl Rug , , groft Rugmel
700, groft Rugmel af danfl Slug , ,
grov« Hvedelltd 600, sine Hvedeklid 660,
Hvedestrømel 700, grove Rugklid 686, fine
Rugklid 660, Rugstrømel 700.

Alt pr. 100 Pd. exkl. Sække, større
Partter leveret frit om Bord eller paa
Københavns Banegaard.

Københavns Flæskepriser. K.ben.
hovn, den 14. April, tKommissionær-
foreningen af 1897.)
SI. Grise, prima . þÿ�6�1 �64 Kr. pr. 100 Pd.
SI Søer, prima . . þÿ�4�0 ��4�4, þÿ �

Btabelsflagtericrncø Flæskesalg |

København, Nørregade 6, noterer følgende
Priser:

61 Svin 63 -65 Kr. pr. 100 Pd.
SI Søer 43-46 . þÿ �

HøkerncS Notering. (Høterforentngen
og Høkernes faglige Forening). Køben-
havn, den 14. April.
SI Svin, prima . . þÿ�6�2 ��6�6Kr. pr. 100 Pd.
®L Søer ...... 42þÿ �46 þÿ �

Københavns Kvægmarked. (Fælles-
notering fra tkreaturkommissionærerne.)
Den 14. April.
I denne Uge ttlførteS Markedet 1800

Kreaturer og 1480 Kalve, deraf i Dag
1668 Kreaturer (hvoraf 40 Lødekøer) og
1340 Kalve. DeSuden direkte ttl Slagte-
riet 282 fvenfle Kreaturer og , svenske Kalve.

Handelen med Kreaturer var I Dag
ved meget stor Tilførsel daarlig med all«
Sorter.

Kalvchandelen nogenlunde.
Priserne var: Staldsedede prima Stude

og Kvier þÿ �a , Kr., bedste Stude og
Kvier 47 a 49, ringere do. 42 a 44, simple
bo. 32 a 34, unge Fedekøer 41 a48, bedste
ældre Køer 83 a 86, ringere do. 22 a 26,
simple do. 12 a 16, bedste Tyre og
Buller 87 a 40, ringere do. 32 a 36,
simple do. » a þÿ �, bedste Sødmælks-
kalve 66 a 68, ringere Kalve 44 a 46
simple do. 36 a 38, bedste Lam , a ,
ringere do. , a , Kr. pr. 100 Pund
flagtet Vægt.

Exporttyre pr. 100 Pd. leoende Vægt 18
a 20.

Berlin« Kor»»ørke» BerUu deu

14. April.
Hvede pr. Maj 224.76

Do. pr. Juli 220,i5
Do. pr. September ........ 206,25

Rug pr. Maj .........»»> 168,00
Do. pr. Juk 163,75
Do. pr. September 163,00

Hvede og Rug mat.


