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lil Forplejning af Patienter mev
kroniske Sygdomme kom til 1ste Behandling.
D. H. O. Madsen anbefalede
Forslaget, som gaar ud paa. at der
af Statskassen kan ydes Tilskud til
Forplejning og Behandling af uarbejdsdygtig« Inge. naar de efter et
Opbold paa et Sygehus af vedkommende Sygehuslæge erlloeres for ikke
egnede til Behandling paa de al-

mindelige Sygehuse og Hospitaler
paa Grund af deres Sygdommes
Varigl>ed. Forplejningen stal ske paa
scerlige, anerkendte Plejehjem eller
Sygehusafdcliiiger. Belobcts Stor-

MARGARINE

relse fastsattes ved de aarlige Finanslove.

CarIHansen sympatiserede med

Tanken i Forslaget, men tvivlede
om. at man her var inde paa den

Riasdaaen

Tidende" »

,Sonch»lm»

3»«tr»tt«( (tt

Gnsdag atten
Bramsen holdt en Icengeve,
ganste uhorlig Tale og tog en 2Endring, han lmvde stillet, tilbage.

K r i s t e n s e n-H u r u p tilraadede
at stemme for Christiansens Forslag.
P. G. C. Jensen var bestemt
imod. at der fkulde kunne anlcrgges
Proces mod en afdods Bo. og mod.
at Arbejdsgiveren skulde have nogen Forpligtelse til at iopgive, hvad

hans Personale tjener.
Indenrigsministeren hcrvbede Rimeligheden af baade det ene
og det andet.
I. B e r t h e I se n talt« for den

af

Christiansen stillede Akndring.
Efter Bemcerkninger af Bram.
sen. P. G C. Iensen og Ministeren vedkoges Christiansens 4Endring med 28 Stemrner mod 23.
Ministerens Mndring om Behandlingen af urigtige Skatteangivelser
forkastedes med 32 Slemmer mod
25. medens de andre vedtoges.

$offftinsfcenQfef.
Mod Solskin der er «n Langs«!
i Knoppernes skjult« Indre;
og alt, hvad der «r i Langsel,
begjarer jo intet mindre.

Langsslen er forloren,
fordi den bag Dorkket blunder;
thi alting af tiv paa Jorden
har knugende vinterstunder.
«Lj

Lad
med

Larngselen« Spir« dcekker
Islag fra selve Polen,

engang den til Lio
og

folde sig

skal vcekkes

ud i Solen.

Mrnneskrtshjkrnksksl

-

:
t

den 13.

K r i s t e n s « n-H u r u p udtalt« derefter al ville stemme for Loven.
Karakteren og Intelligensen.
Ester at Berthelsen ogChri- j
t
n
a
e
s i s n ligeledes havde anbefalet !
Forslaget, sendtes det til FolketinNogle meget interessante IagtSibtivn.. 12. April.
get. enstemmigt med 45 Stemmer.
synes at vise, at Hjernekastagelser
þÿ
Tindet holdt i Dag et Mode paa
Lovforslaget om U nderss- ! sens Rumsangsforhold kan have en
«t Par Timer, hvori der valgtes
gelse af Levnedsmidler send- stor Indflydelse paa et Menneskes
ciaUreriiorer og behandledes nogl« ; hele er bragt frem. Forhaabentlig tes uomtalt til 3die Behandling.
Intelligens, skriver Dr. F. i Sundþÿ
kan man i ncrst« Samling faa se et
mindre -ager.
Lovforslaget om R e t s a f g i f- hedsbladet. Og. hvad der lyder
Forslag til Revision af Sygekasse- ter sendtes uden Omtale til Folke- endnu besynderligere, ogsaa paa dets
-iatsreviforoala.
hvorved de kroniske syge ta- tinget.
loven.
Karafter. Angaaende det forste lan
Formanden meddelte, at der
med.
ges
anfores folgende interessante Eril Valget af Statsrevisorer var an- \
Det kommunale Politi.
Vald.
til
C.
bemcrrkede
Olsen
lo Valggrupper,
neldt to
'JUilaaruDoer en nnn
meldt
paa 48 s
Lovforslaget om det kommunal« faring :
For nogle Aar siden kom en
og en vaa 44 Medlemmer. Den forst« > Hansen, at naar der ikkr oar opPoliti uden for Kobenhavn kom ligerettet
var
fordi
det.
Tuberkulosehjein.
Tjenestekarl fra en af de store
foreslaar valgt A. Thomsen, den
ledes til 3die Behandling.
dem.
der
ikke
voeret
Brug
for
havde
anden Llengerik.
B re i n h o l t, der meddelte, at det Eaarde sra Nakskovs Omegn til
med
de
det
andet
var
Hjem,
Noget
Skade en stormsuld Aften. LadeporDe foreslaaede valgtes uden Af. :
var sidste Gang. han talte i Tin'
der
om.
Tale
De
er
l>er
kronisko
ten
blceste nemlig op og kom til at
slemning, hoorvaa Formanden
get. var imod Loven. bl. a. fordi
det
betale
ikke
at
kan
sig
have
syg«
taklede paa egne og Slengeriks
han ikke vilde vcere med til at giv« tiifoje ham et blodende Saar i
er
hvor
Hospitalerne,
paa
Opholdet
Hovedet. Karlen bandt et Klcede
Degne.
Retsreformen Livskraft.
'
þÿ
dyrt.
for
Forslaget til Wndringer i de tt
Johnsen kunde heller ikke stemme om Saarcl og gik i Seng. Forst
ck
a
takkede
S
ch
Forslagsstillerne,
na'sie Morgen saa Lcrgen ham og
kommunale Skattelov vedto- !
for det foreliggende Forslag.
aes cniLeimnigt med 67 Stemmer og ; men mente, at Sagen burde underkonstaterede, at der var sket el Brud
G v o s mente, at saafremt Befolksoges noerrner« i et Udvalg.
paa Hjernesial,en. idet der var flydt
oaar nu lit Landstinget.
ningen gennem sine valgte RepræKr.
Pedersen
anbefalede
Forþÿ
noget,
svin lignede .Hjernemasse, ud
>
sentanter f. Efs. i det andet Ting
Osilaticn.
som
slaget.
han
Betydþÿ
stor
tillagde
Saaret.
ikke
at
den
gennem
havde tilkendegivet,
Derefter kom Cllingers Forcioorg.
Kunde
det
ikke
ning.
gennemfores
beordrede
on
Han
Tjenestekarlen kort
at
den
kel lil Finansministeren og til Han»
skede,
vedtagne Retsreform
i Aar, var det dog af stor Vigtig- skulde troede i
man ved Unpaa
hvor
Sygehuset,
vilde
Kraft, saa
Flerdelsministeren angaaende Olskarien
oar
at
bleven
Sagen
hed.
rejst.
at
alene var
ikke
taliet
i
dett«
dersogelse
ikke
sandt,
til Beba.-.dl'ng.
Ting sikkert heller
Rordam
fandt
Udvalgsbehandinden sor
men
det.
Men
brudt,
modsoette
Hjerneskallen
sig
saa lcrnge
Forespvrgs.leii lyder.
da han fandt Saling
voerflodig.
Knusden
mere
ikke
det
var
orestore
det
vverfladige
han
sandt
sket.
del
urigAnser Finansminister«
Bereggen klar nok. Han fandt det ganske
var
en
brcestet
der
nran
naar
Flis
dens
vit
fra
ning
tigt.
hindre
ningsgrundlag. efter hvilket Dlflat- urimeligt at lade de
kroniste syge Ikrafttrceden ved at ncrgt« Supple- Benet saa stor som en Krone: den
len opkraves, sor stemmende med
gaa ind under Sygekasseloven.
laa nu og trykkede Hjernemassen.
mciitslovene.
galdende Lov?
a h l e lunde slutte
Justitsminister
Z
e
Bed
l
a
mindede
Justitsminister
Hjcelp as Mejsel og Hammer
i
h
Z
Anser Finansministeren og MiniPrincipper. om. at Alberti i sin Tid havde an- opmejsiede man Hjerne'assen, og fil
steren for Handel og Sofart Anven- ! sig til Lovforslagets
det ikke kunde gennemfores slaaet Rets res orm en ti! at vilst koste til sidst ester stort Besvcer den fordelsen as Olfnstager lil slatteplig- j Saafremt
i
denne
vilde Ministeriet en Merudgift af 800.000 Kr. Ru holdsvis store indvendige Flis fjerSamling,
ligt Ll med Benavnelsen l'/z. 2/z,
i
Lobel af Somunderssge
Sagen
er der af Justitsministeriet foretaget net. Saaret heledes godt, saa Kar/., og V« Hektoliter sor stemmende
meren.
en noermere Undersogelse, hvoraf len fjorten Dage efter kunde cylle
med Lov af 4. Maj 1907 om IndLange anbefalede Forslaget og fremgaar, at Reisreformen, hvis den tilbage til Gaarden og atter tiltroede
sorelsen ai det metriske System for
fraraadede Udvalgsbehandling.
troedcr i Kraft, oil medfsoe en MerMaal og Vagt?
sin Plads. En saadan Helbredelse
Madsen takkede dem. der l>avde udgift af i alt 3 Mill. Kr. aarlig, ester slige UlyNestilfcelde har man
Foresxorgeren mente, at Olflat- udtalt
Tilslutning til Forslaget.
imidlertid set mange Gange: men
og dettil 5>/r Mill. til ny Lokaler.
ten. saaledes som den beregnes, giCarl
at
Hansen
mente,
Sygeuran
burde vent« med hvad der oar seerlig interessant i
ver for lidt i Statskassen. Hvis alt
Han mente,
burde
udvides
til
at
kassetanken
omat
en
ivcerkfoette 'Retsreform, til man dette Tilfcelde, er den Iagttagelse,
solgtes paa Fustager, belod det et j
den
alle
under
enr
fatte
fyge.
Fonn
kunde
Zab for Bryggerierne paa 106,000
faa en, der var mere tilfreds- at Karlen efter Operationen blev bej
den
eller
i
ovanden,
og
fastholdt
Kr. Nu salges kun en Tredjedel af f
stillende end den vedtagne. Imid- tydelig mere intelligent og opvakt,
rigt
sit
Synspunkt.
kunde man reformere stykkevis end han havde vceret for Operatiolertid
Lilet paa Fade, og Tabet indjkran-- i
kortere
Ester
Udtalelser
af
forskelnen. Det synes, som om Intelligensdet
kes derfor til omkring ved 30,000 j
bestaaende Grundlag.
paa
lige
foretoges
Afstemning.
Ester Udtalelser af Breinholt, centrerne i Storhjernen har faaet
Kr. Imidlertid er Generaldirektoom
til
et
Forslaget
Henvisning
ratet gaaet ind paa, at en HektoIohansen, Piper, Justitsministeren Lejlighed til at udvikle sig under
ved
Udvalg
forkastedes
Navnede storre Rummelighedsforhold.
liter Ol beregnes til 302 Halvflasker,
og Eovs sendtes Lovforslaget til
42
med
opraab
Stemmer
mod
38,
Men Rumforholdene kan ogsaa
34
Stemmer
med
mod
og derved tjener Bryggerierne ca.
Folketinget
hvorefter
Sagen
umdidelbart
gik
til
11.
have Indflydelse paa Karakteren.
260.000 Kr., saa de faar meget mere 2den
Behandling.
end Erstatning for Tabet.
Saaledes loeser vi i et udcnlandfl
e
m
o
E
es
b
d
Lonninger for
gB
Finansminister Brandes forstillingsmand i Henhold til Tidsskrift en interessant Beretning
svarede den nuvcerende Beregnings«
Retsreformen sendtes til Folketin- om en Dreng, hvis Karatter fuldmaade og mente, den var fuldt forstcendig forandrede sig, efter at han
get med 34 Stemmer mod 6.
ved et Ulyttestilfoeide havde tilfojet
starlig efter Loven. Med Hensyn
Nceste Mode Onsdag.
lil Fu nagerne er den gamle Oversig selv en Beskadigelse af HjerneKhhvn., 12. April.
maalsteregnma fra tidligere bibekassen. Tvoertimod hans tidligere
Landstinget begyndte Modet i
holdt. saa der ikke i dette Stykke er
Opforsel kunde han nu ikke lade vcere
WirdLhas Aske.
indti aa dt nogen Forandring. Hvad Dag med en Diskussion om Forslamed at lyve. stjcele og slaas. Han
Llastevlsti angaar. da har Lifla- get til en Indkomstskattelov for
blev derfor grundigt undersogt af
Maaneder siden meldtes,
Zor
skerne allid indeholdt mindre end al- Kobenhavn. Den blev meget lang- at mannogle
en Loege, som sandt en Splint af
i »n Tempelruin uden for pe«
mindelig angivet. Bryggerne be- sttaft og bredte sig over et Par Ti- shawar i det nordvestlige Indien havde Hovedstallen nedtrytt i Hjernevcrvet.
talte derfor mere i Skat. end d« mer. Med nogle Akndringer sendfundet en lille Beholder af Urystal, Da denne Splint atter blev loftet
stuld«. Til Gengcrld betalte Publi. tes det til Folketinget.
hvori opbevaredes en Del af den store op og fjernet, kom han sig hurtigt,
kam ikke blot del manglende £51, men
Af de ovrige Sager forhandledes Religionsstifter prins Gautamas þÿ
og alle de uheldige moralste Karakoqfaa Tkat af dette. For ovrigt der iscer om den kommunale Politi- Buddhas þÿ
Aste. Dg man mindedes tertroek, som havde vceret til Stede,
mente Ministeren, at det kunde vare lov. som gav
da
om, at hans Aske efter Ligets For- saa lcenge vedkommende Splint sad
Anledning til en lcrnn yligt nok. at man ved Lejlighed
gere Tast om den vedtagne Retsbrcrnding oar bleven delt i syv Dele, og tryttede paa Hjernen, var med
logte at regulere disse Forhold.
det samme forsvundne. Det vilde
reform. hvis
der ivredes af hvilke de fornemste Sekter blandt
vcere udmcrrket, hvis man i Smag
Handelsministeren kunde stcrrft imod fraUdforelje
Ministeriets Side. Buddhisterne fik hver sin.
ganske billige den Maade, hvorpaa
en Gang kunde naa til ved
hermed
Nu
det
et
i
hedder
vel som fra deres, der i »in Tid
Telegram fra
Administrationen havde forholdt sig saa
at afhjcrlpe KarakTrepanationen
at
man
i
Ncerheden af
modsatte sig Lovens Vedtagelse i iksaiderabad,
i denne Sag.
terens moralste Defetter; men desdenne By, ved Ulirpur Ahas, i dis(e
El linger mente, at inan dog Tinget.
Dage har fundet endnu en Del af vcrrre er der nok lcrnge igen, inden
en Gang maatte komme til den fuldKobenhavns Indkomst- Buddhas
I en Tempelruin der man naar saa vidt.
slandige Gennrmforelse af Meter- skat. Lovforslaget herom lam til stsdte Dr. Aste.
Tousens, arkceologist Superlystemet.
3die Behandling.
intendent i Boinbay, paa en Brond,
.Tigv. Olsen gjorde galdende.
Indenrigsminister M u n ch onbe- der indeholdt to velbevarede Terractt Bryggerne var
falede
med
sine Mndringer og freinha- kotta-Statuer af Buddha, og paa hms
veltilfreds«
"Uvarende Ordning. For Re- vede deres formelle Karatter. Han Bund man
þÿ
opdagede en Stenkiste. J
st« -r Ll, katten alt for
beklagede, at Loven ikke l>aode faaet £>eun« laa en Acystalflaste, tre Tommer
hoj. Den
"'!> i-- Bolt tommer det Udseende, han havde o nsket. yoj. indeholdende en Ssloceste og el
Ude i Landet vil man frenideles brunt pulver, der oed
ci
Underssgelsen
betragte
Kobenl>avns Kommune som viste sig at vcere Aste af et brcendt MenFolstthingSmand Birck, der jo
Efter endnu et Par korte Bemcerb. et
Skattely.
neste.
til det yderste Hojre i Folkehorer
niuger sluttede Foresporgsestn.
Dr. Tousens tager for
talte for en MnChristiansen
at
dette
thinget
og til den radikale Regjeringd
givet,
Ubemidlede Patienter med kronisk!« dring. hvorefter Arbejdsgivere skal er en Del
af
Buddhas
da denne trofaste Sipit r ved vigtige AfstemAste,
Sygdomme.
opgive til Skattemyndighederne, Teori stemmer med flere
gamle Legen- ninger, er ikke bange for den DråbeDet af Medlemmer af all« Par- h-vad deres Arbejdere
der og striftlig« Beretninger fra Didog andet PerUer stillede Forslag om Stassstatt« sonale har i Lon.
lighed og Tapperhed, som Hr. Zahle
tiden.
t
viser
Birck

feikrthingrt.

i

rette Vej. Loven blev let en blot
Papirlov ligesom Bestemmelsen om
Stolt« til kommunale Tuberkulosehjein. Der er endnu ikke oprettet
noget af denne Art. Forslaget forudscrtter jo scerlige Hjem, der forst skal
oprettes. At man bor komme de kroniske syg« til Hjcrtp, er sikkert nok,
men Maaden bor noermere overvejes,
forelodig i et Udvalg. Derimod er
det sikkert heldigt, at Sagen i det

t

kede«

Laudsthingrt.

"

s ss-tr

-

þÿ

Birck er ikke
bange for Zable.

disse Dage

stcem. Hr.

af M. M

|mU)l

m »ml«;, «n».

April 1010.

kjmdcr den M .nd, han støtter. Forrige Mandag udtalte Hc. Birck i Fz.
þÿ RigSdagftidendc"i Folke h nget:
þÿ Jeijer ikke bange for dm bojtarede KonftjlrprastJenir Udtalelser.
38 ho cr iil dem, d r aldrig har
varet bange for ham. 8 g har havt
den AJl« at sidde
med haa,
her i 7 Aar, og jeg har foa-t Ind
tthk af en mgct bkhagclig og fu'dt
ud honnet M nd, men egentlig ikte
et I idtryk at, at han egncdc flq til
at give Gjasterollec
Goliath.
Jeg har en Bang iagttagkt, W fuibi
man har en smuk T-.aor, behsver
man »kkr at vare en Hrit. Saalede«
er det ogsaa med dm h-jtcerede Kon>
scjlrprifident. HanS Stemme har
ligget kjont og hoji nok oppe i den
lyrifle Hittet- nor, men O d.ne gjSr
nu en Gang ikk? stort Indtryk paa
mig, naar han taler. D-t rr ligesom
at el Barn, der vil lsste 160-Puadr
Kugler. SV# tror ikke, den hpjtarede
KonstjlSorasident kan gjelre det. Jeg
har en Gang imell'm set den hpjt.
årede Kors.jlsp.asidknt optråde i

sammen

som

se

LandSthinget cg for Resten ozsaa
-mkiltr Gange hrr i fuld KngSmaiing,
røb og mtd Fj'r ajmnem

Haaret,

fuldstandig som en Jndianerhsod'.ng.
Og jeg har set nogle af mine Kalle, er blive bange cg sige: Sfø.- storm
m b de store Kanoner, tag kan en
Svamp og kjpr rundt i Ansigtet paa
ham, saa skal De st, hans Arfi.it
b'ivsr ct Ansigt af vor g n A.t, ikke
mere stys.ti. dgydcnde, erd danfle
PoiitikcrcS Ansigter p'rjer at vare.
Prpv at tage en Saks og klip i
Mufllerne, der svulmer, saa vil De
opdage, ut dct er 8ot og ikke Biod,
dec kommer ud. For sacdanue Fo-.k
kon jeg ikke let vcere bange. Jeg
tror ikk-, at Kons-jsrprcesidrrrt-n fra
VothcrrcS Harnd er tavet frm cn
Kamp «< Mand, m.n at hantz M nsr
troertimod cr en fredelig og brav
ForhandlingenZ Mand."

Modrrne krigsskibe.

45. &cicear.g.
Svenstharvr (2 Heste) og
Skiægt om!e (3 H st )
Denne Kraftudfoldelse har dog tte
lammet den l'lle yoperligt drearie
BondcgaardS Trakkekralt mere, end
1
1

at der var en anden Ager v rfer 2
Ploae (utsyneladend.' kua 2 H st for
hver), og paa en tredje 8 Epand,
hvis B-fliaftigelse deSvLrre ikke n«rmere kan deftenmeS.
Midt Pia Billedet er for den famlede Ov sigt i Sky d G rardmanden
anbragt, lsp.t den ny Jnfant-iiuni
fvi-m, mcd Drak ved Lrnd oa Hund
(He.t'ya Pointer) snusende til hojre

Livremktaste.

Oven or.er synge" Loerken Korr-ft
inderligt, men ligesom en Smule
forundret !

og

/k(lrue!ighetlriovene
Spildag Aften holdtes

i Rpvne

AfholdShjem et Mpde. hvor disse
Looe vare Gjenstand for Dipftess-.
Fotkrih-ngSmand Henrik NielRosk-lde holdt et kcrngere
Foredrog, hvori han gjrnnemgik Ho>
vedpunkrerne i de Mttu-lighedslovforslag, Folkethinget har v'dtagst og
sendt op til LandStyinget, men
tidig benyttede Taleren Lejligheden til
paa en forrpjelig og trassikker Moade
at fl -a ct S! og for AfholoStar k<n.
Hr. Rielsrn talte godt, oz det rar
en Fori'pjelse at hpre ham.
I tort Fo-m kon Foredraget gjen-

sen sra

sam-

grveS saalrdeS:
I ISOS nedsattes Akrue'.ighrdr-

kommissicnen sor at overveje, hvad
der ad Largivningms B-j kan gipreS
for at framme LSttuelighcd. I 1907
foreles II fultatet i Form af 2 Lov-

cm B v»rter«»rwgr« oz
Behandling af Drar.kcre. Mange

forstaz:

vare dstcerk-lige ved Lovgivnirg paa
drtte Omraade og henviste Sagen til
Frkrmm« ad Friv Lighedens B j.
Har Afho!dSa.b:jdet fp llet f .llir?
spurgte man. Havde Lovfo- flagene

indeholdt farlig generende Brst-mmUstt-. havde jeg ogkaa vceret ve,.DieadNciUht"'eitte.
tcenkel'g; mcn det er ikke Tirfcrldrt.
Drt er unyttigt at strider om,
De mest moderne af Nutidens
vidt vi driste mere her i Lmdet,
Orlogsmand er þÿ Dreadnought"'- hvor
end
man
gjpr andre El eder, naar vi
erne. Disse Kolosser har Navn ester
ere
om, at her drikkes alt for
enige
det forste engelske Orlogsstib as
Det
meste Drikkeri ster af
denne Type. der blev bygget. Det meget.
Tscn':
paa Arbejdspladser og i
sattes i Bandet for ca. tre Aar siden
i'
r
dukttS der mere, end Folk
og betegner et nyt Udviklingsstade Gel flad
i Sokrigsmateriellets Historie. Men selv pnflc; der drikkcS »f Hensyn til
der er endnu blandt Soofficerer og andre. Nogen fornuftig Forklaring
Marincingeniorer delte Meninger giver ikk?, den sunde Fornuft siger
om, hvorledes disse Kcempefartojer, nemlig enhver, at SpirituSnydelsen
hvis Storrelse stifter mellem 18,000 er noget forkert. Derfor løc Fristetog 27,000 Tons, bor armeres.
ferne sjcrineS. J--g har Indtryk af,
For at kunne regnes at vcere en at man ikke naor stort videre ad
virkelig þÿ Dreadnonght",maa et FrisillighedenS Brj.
Slagskib imidlertid have mindst otte
Bcvoerteriovkn gear ud paa, at
30,5 Centimeters Kai.oner. De fleste Beboerne flulle hove
Rrt til at afhar imidlertid 10 a 12 Stykker.
om
der flal gives ny Kiv«
Der eksisterer for Tiden 21 fcrr- gjpre,
dr gamle falde
dige ..Dreadnought"'er. Deraf har holdLbiivillinger, hoor
bort.
KvmmiSstomnS
I
Forstag
England 8. Tyskland 7, De nordalle
traetorbcS
stemm
berettigedeS
af
/«
amerikanske Unionsstater 4 og Brasilien 2. Under Bygning er 20. þÿ R<j",for at en Kro kunde nedtoegderaf 6 i England. 3 i Tyskland og geS; delte stk vi andret til, at Hrlv4 i Rusland. Projekteret er 34. delen af de afgivne Stemmer er nok,
deraf 6 i England. 3 i Tyskland og hvis / af de stemmeberettigede har
6 i Frankrig. Saafremt de nu- ftemt. Man har sagt, at efterhaanden
vcerende Skibsbygningspkaner og som Kroerne paa den Maade nedForslag bliver til Virkelighed, vil stemme-, vil der opstaa Smugkroer.
der over hele Jorden i 1914 findes Det kan
dog ikke ft', da der i Loven
75 af disse Kcempc-Odclceggclses- er
indsat en Bestemmelse cm. ot
Fartojer. Deraf vil England have
þÿ Sutt-r"),
altsaa
20. Tyskland 13. De forenede Sta- þÿ Landbohjem"(ri,-ll-rkun k.m holde til,
ter 8. Frankrig. Rusland og Japan ForeningSdrikk
der er Krohold. O ngaaen af
hver 6. Ostrig- Ungarn og Italien hvor
Loven
mcdsp tr betyd lig Straf. Oghver 4. Brasilien og Kina hver 3
saa Spir, urudsalg ved Kjobw.cend
og Chili 2.
cg Brug? fort ninger faar Kommunen- Bcboere Ret til at st-mme om.
Denne þÿ Tvang"er ganfle rimelig og
indspce- i god Konsekvens med den
mennefle'.ige Natur. I Byerne blivcr
trvnkev fig
Forholdet det, at der kun maa vcere
en Bevcrctning for hver 350 Inden Won-egcrar-.
byggere. Bevcrrte»ne fpre ru ofte en
haard Kamp for Tilvcrrelfen og maa
,Politiken" bragte forleden et Bil bruge
alle Midler for at faa SBgIfbe af, hvorledes der ler ud ude paa
Konkurrenren maa ijirneS
der
ninq.
naar
er
Landet,
FaraarStravthed
At
Marken.
domme
med. at d r fordres stprie
ester
samtidig
paa
Bygningerne, er det en Bondcgaard paa og bedre Lokaler, hvor Ueflerickaing
60-70 Tdr. Land, der frcemstilleS.
Sted. Derved undgaa vi de
AmtSiidenbe" giver nu folg- finder
þÿ Aalborg
mest demoraliserende Former for
ende Analyse af Billedct:
Drikkeri.
r
10
Mark
seS
Paa BondegaardenS
Dct er almind« l-.g Tale, al DrikSpand Heste og cn Hund i Arbejde.
Alene paa en Ager virker samtidig i keriet d.kcrmp-S bedst ved Op'ylning
Roett.folge:
og Kuktur. Jeg tror iste meget der1 Skroelplov (med 3 Spand for),
pao, ogsaa i de mest oplyste KredSe
1 Sletha've (2 Heste),
1 Saamafiine (1 Hest for og 2 Mand dristet der bravt. Vanen er det afpaa Maskinen),
jprcnde. Man har ogsaa sagt, at

blot man fjck"Nkde vare ft c ale Mi?forhold, vilde D.ikkeri t svind« bori.
Hellcr ikke del tror jeg paa. G ske
vist drckfts der for at give Liv t
lykere Frrve for et Sjeblik, men
de v d ubstydtS Hjrlpen yierli-ere.
De crdrutlige og stcrrk- Arbejdere
bpr, ledst af K -mm-ralflabsv sen,
gaa m-d i AfhaldS rbejdet for at
hjoeloe dereS lvcgr Kaonnerot-r.
Riar saa mange brave Mennefler
bolde fig tilbage fra Aiyold-atbrjdel,
flyldes det, at Le ikk« h,vr faenfc
rv :r Sagen ell-r set Nsen kor centreret. For et P?.r Aar siden ho'.tt
j;g nogle Foredrag for Fiogtttte ha
Bridrlpsklllli. Hvad jeg der saa og
k-farede, gjorde er dyb) Indtryk paa
miz. Jnsaettp'-n oplyst;, et 4 tf
Fa .zerar kuule isffe Sp.rituSkn for
derer Ophold paa Bridsisre; de dark
god: fem oll? gode Menncfter,
vare k-me g lt af
store Bprn.
Strd.
Mon hprer ofte Fa k sige. at de
kan lade vcere et drist-, efter
de
s-lo vil. Dst fp.ste té ? vi tt sundt,
m-n det si st; er der kun forholdsvis
faa, der hase vist. Til dirf.; stcrrk-,

saa

som

som

angaaend- Toidko.utro'pr Mortenserr
Skattcplrg i l Sor \tt Kommune f
Januar Koa tal ISOS. Mi-nft-nst
formener, at da Tofvkout.'a'pren fprn
blev uducrvnt den 8. Januar og fpr
den Td. medens han var konfittuerst.
havde st-r Familie bomdr i Renn-,
kan Svanike ikke virre berettiget ti! or
faa Ska' i Januar k -attak. J-on
henhpri; Sp-rg»mualst under Dom
stolenes Sfrjprstse.

Leb-ogeS at tubog-bstale Hr Mac
tensen den af ham iuobstalre Skat for
Januar Kvartal.
þÿ
Sk ivr ft fra Mm'sterist for
osirntiige A brjder med Apprabano-'
«f Havne- oz Brok; x-«n for Sv anrke.

þÿ
Meddrlels- fra Burderin-rSracd.'t
om "i Ej, ndon m-n Matt. Rr. 37(»
(Elektric tstSvoerkst) er ansat til eu
Lcrrdi af 18,000 Kr.
þÿ
Ec Andrag-r.de fra H. I Kolvid
om T lladclf- til ar tcrk'e en Ooerbvgn ng mrd Tagpcp samt et fra Edo.
Pererftn om Tilladelse til at opicrgze
indtil 1000 Pd Dynamit i tt HaZ
paa KamnunenS Grund.

BevilgedeS.
þÿ
Andragende fta Mmlk-h audler
oolystr, fLdrelaniSsiidide Mcrnd, som R-eifen om KiSb af tt lrllr Areal med
kan lade vcere at dr-lk', sig; vi: Indstilling fra Gad-udalgtt angaaHvorfor vil I .ffe vcrre mcd til at ende PnS m. m.

fluff;
at

rent Land.
Loven om britfoetbige gaar ud voc>,

Personer,

der viSe

fig

paa

Ti'traadtes.

þÿ

ofl-nt« Havn.

lige Steder i beiuS-t Tttstar d. rdsm-

Bpd er fta 2 Kr. til 200, og i
G.entcgsts-btiifcklde indtil 500 K".
Hjalper dette ikke, kunne d- tvang!«
motoegceS paa en He bredkiseSavstali.
Dstte har inte- med KlaSselovgivniog
at gjere, Samfund ?t moa vcrcc berettiget til at doerne sig. Dst er en
meS

KvattalS-Sxirakt for Svanike

þÿ
C rkulcrre

ninz

at

cm i stprst Uftrcrk

benytte danfl Arbejd- gik til

Eirkulsricn.

Foretog s Balg af

þÿ

2

Lulgmernd

til AmtLraadrt.

Der afgavrtz 8 Stemmn:. hvoraf
Gogel, P. Hansen og Elaus-n fik hv r
8 Stemmer.

Der foretozeS Lrdrra'ninz, haorefrec
human Lovgivning, der b handler
Drankerne som sy ze Mcnr ester. Andre dtt bttv Eieusen oz P. Hansen, der
Sted r r-gnrr man mch, at H >kv» flal r-prcrs-ntere Byraader.
delen af Patienterne paa Drankeranstalterne bliver h lbrcdrc.
LandSthingkt har toget meget vblidt
paa Forflagene, fcrrlig det sidste, og
i'
hvad der komme, ud deraf, þÿman
endnu ikke, men faa meget er fistert,
at Folkestemningen stadig fisrkere

Fra den

kr«aer Loven gjennempri.
Formanden, 8. Andersen, tc.k«
f -te for Foredraget oz m ddclte, at
Fv kerhirgtmaud R I. J.-nsen oz
LandSchingSmand Koefeev havde meddeft, ai de poa S. und af R-gStagS.
arbejdet vare forhindrede i at mode.
Tit Ordstyrer valgftS Skolebestyrer

Falck.
Lindstrpm beklagede,

at Be«
at
Loo
ho'.de
tning-rne hove
aabent til Kl. I I og om E-adagen.
Skomager Blom var ikke Af-

dr

vide Vecden.
(Spaeial Telegrammer.)

otuttrft

iotbfbm.)

8kUt,, 6. Aprct.

Den sidste »assifte Tkauda'e.

Fra Sr. Petersborg telegrafere- :
Den nyeste Skandale i RuS'and er
Assipringen cf en Stationsforvalter
som Jcrrnbanerpver. Eaefen for Joernbancstatior.en Kikarina,

der

ligger

mell-m St. Petersborg og So-tch ne,
Bergmann, er bleven arresteret for

holdsmand, men pnflrde Spin uesalg
forbudt. Loeredreng-ne bpr ikke have Udplyndring of JcernbanepaSfager. - .
Lov ai h-nte Spiritus til Sv-ndene. I den si-ste Did var der gjort An
Fostkihingkmand Nielsen svarede mcr'dclse om en Mængde Tyverier,
de to Talire. Vi pustede at gaa som vare forckomne paa Togene, i
videre, m>n m:a npj;» med dette, hvilken Anledning Jcrrnbantpersonalst
anspcrndte Opmastiomh-deu til del
hvrS det hele ikke fla! stranda. Sug'n
' ne yderste fr »r opdage Tyv>n eller
»r var flstig, soa lcrnge Vcertihv
h ve dst stor« PudukuA. Jrdrn- Tyvene, men hid:il uden R sultat.
rig-ministeren har tovet, at hen nu. Sao kom LpSningen. StationSfor«
efter at Fackcthinget ha, ved!ag«t valter Berc,m--nn havde den Bane selv
Fcrfl agene, vrl gjpre Krobev llinzer at gaa ind i Jcrrnbanttogene for at
afhcro.gige af Kcmwuueafstemniugcr kontrolcre Billetterne. Efier at han
saaledeS for et Par Dage stden havde
som om'a't.
Rrnovatpr K ! a u s i n, Lcvder- forladt en andn KlaSfeS KupZ. si 'g
handlcr Fischer og Foredrags- en kvindelig Parsager Alarm. Hui
holderen havd« Ordst for totte var bleven ftasijaalen en Taste, hvor,
der var mcngr Prrge, og besiyldt;
B-mcrrkninger.
v rgmann for at vcrre Tyven.
aubevt
Nielsen-Hauge omtalt« Forblev
derefter vlstteret oz Tasten
flagener Behandling og bad F.sch r Han
boS
ham. Ved Under s»gel, en
rette fiu Harme mod Landstdirgets funden
Hpj r. Troede ikk-, at Lovcne vilde i hank Smb-d?bol'g fandt man senere
en stor M»5g'e Tyvekoster.
gavne synderlig meget.
Folkeihinykmar.d Nielsen flotUndcrsicrd og Bedragerier
tebe DiSluSsioucn mcd en koct Be
i dea raSstsk« H«r.
mcerkning.
- Den ret store Forsamling fulgte
Foredraget og Forhandlingen med
Fra Warschau telegraferes:
N.
Interesse.
Ubyre Opstgt have de omfattende
Hu?undeis«g;iser vatt. som Ratten til
i Saar har vcrret foretaget her samt
i fl-ie andre Byer i rusfist Polen

Zvanike BvraaSs

Zorhandlinger.
Aprik.
Msdet den 8.

ForctogeS 2. B.handling af Indstilling fra Karse- og RgnflabSudvulget

om st Laan paa 17,000 Kr. til rlek-

triste Installationer.
Vedtoges.
þÿ
Skrivelse fraJudenrigSminist.'rirt
angaaende Toldkontrolpr MortensenSkattepligt til Svanike Kommune for
Januar Kvattal 1809. Ministeritt

hor Garnisonens Osstcerer og stere

store

Fabriksejere. Anledningen hertil
er, at man har opdagtt store þÿ Uregel.
mcrSfigbeder" hrS Militcrttntendaaturen i Polen, og man efterspger nu
viSsc Brevvekslinger samt ForretningSdpger, der dttragtes som npdvendige
sor Skandalens fuldstcrndige Atsipring.
I Gaar afholdte« her i Warschau
et Mode i Forbindelse hermed af
Anklage- og Ex-.-kutlvwyndighederne.
hvottil var kaldt BefalingSmoendene i
Politi- og SenSdarmerikorpStt. Ester
at Planen for Underfpgelferne var
forelagt, blev diSfeS Udfelfe hurtig

fordelt blandt de tilstedevarende, og
i Lødtt as den første Rat foretage«
alene i Warschon ikke mindre end 186
Hurundersøgeiser, b>. a. ho« to Generaler. Talrige kompromitterende Breve
korfi'lerede«. og flere Arrestationer
foretoge«. Ho« en Fabriksejer fandt
man Osficer-vekrler til et Beløb af S
Millioner Rubler.
fenktn, 18.

Ara SvropaS urolige

Hjsrne.

Fra Sonstantinopel telegrafere« til

þÿ DailyLlail :

U der Saar«dagen» Debat i det
tyrkisk Pa. lament forekom en yderst
cphidrende Scene, da en af de de»
putrrede, Muftd, i fH Omtale af Be
qivenhedrrne i Albanien egnede en
af de dervarer ae tyrkiste Generaler,
et vildt Dyr.
Djavid Pasha,

som

Krigsministeren, Indenrigsministeren
og flere sprang yderst ophidtede op
og tog Djavid Pasha i Forsvar, hvorpaa Musici erkiarede, at hvi« han
viikelig haode fornoerw Djavid
Pasha, var han rede til rage Konsekvenserne heraf og give h-m Satt«.
faktion. Mund blev imidlertid for«
hindret i at tale videre paa Grund
af det voldsomme Ep ktakel i Møde«
salen og forlod sluttelig denne uden
ar have talt til Gade.
Jrlaaderne

Førere« for

og Siegjeriugen.

den

Vrvueem-daillerue.
Fra Odense Amt« Ekyltkforening
over i det ny Regnskabsaar med en forelaa Fo, flag om at afskaffe Bronce.
medaillerne som Flid-pramier, og i
Beholdning paa ca. 10,000 Kr.
enstemmigt.
Stedet indso. e Splvnffelplader.
Regnskabet godkendtes
Sti Berntsen foreslog, at hen.
Overslaget for 1910.
Det mest beniarkelsesvardige paa vi«e Forflaget til Overvejelse for
frikjendt, fordi han havde varet i
Overslaget for 1910's 2ndtagtsside Overbestyrelsen, da Medaillebudgetet
Stand til at proestere Bevi« for Sander
er de 116,000 Kr. fra 2ndenrigs- allerede var vedtaget.
heden af sine Beskyldninger. May
foreEfter nogen Di«lu«sion, hvorunder
saalede« stemplet som en firasi<t For- ministeriet. Paa Udgiftssiden
Materiel
t:f
udtalte sig baade for og imod
til
man
Kr.
bryder, hvilket har vakt kolossal Sen- slaas 165,000
Kr.
mod
161,805
di«se Medailler, saa vel som mod
sation og danner Dogen« Samtale- Skytteforeningerne
til
Skyttebladene
i
Fjor. Tilskuddet
Sølvpladerne, hvi« Anvendelse man
oemne ,kke blot i DreSden, mm ogsaa
þÿ
Dansk
2drat"
og
pustede indflcanket og hvorunder enkelte
i Berlin, hvor han ogsaa var m vel ..Ungdom og
Skyttetidende" sorhojes fra 850 til anbefalede at give Billeder med In«
kjendt Personlighed.
1000 Kr. Overslagets 2nd1«gtssid« skiiption i Tledet, vedloge« Formandudviser et Belob paa 334,640 Kr. en« For flag.
Deu politiske Lituatiou
Paa Overslaget sar 1910 soreslaas
i Grakeulaud.
Dermed sluttede R-prasentantmpdet.
af Bestyrelsen Tilskuddet til Danst
Skyttetidenbe" sat til 150 Kr.
Fra Athen telegrafere« til þÿ Bo»- Dette Forslag stottedes af flere,
fische Zeitung' :
medens det fra anden Side anbefaleIndbildningens Magt.
Skimt Officererne ved OfficrrSli des at give 400 Kr.
at
o«
gaeuv Oplosning afgav Løfte
Pastor Bartholdy-M olier
Lt iiUeressant Vevi,- for Indbildopgive Politiken og fulvstcrndig at anbefalede at lade Delingsforerne
de
dere«
dog
Kald,
Landsdele.
deltage
i
uddanne
forstellige
hellige sig
ningens rNagt over Sundheden beretnu ivrigt i valgkampen. De danne
Gartner 2e nssen, Mon. spurgt« ter en amerikansk L»rge, Dr. Lharles
ft. Mills, .iladelfia, i et engelfl UgeKjcrmen i det faakaldte þÿ nationale om billigere eller helest gratis Ammui
til
nition
Foreningerne.
skrift.
Parti, som har sit Hovedsade BalgLn ung bankassistent, som havde
Oberst Meyer lovede at overveje
kredSen Arto, oz flere af Officererne
Ammusig og led under SomB.-M.S
overanslrengt
Henstilling.
Pastor
ere blevne opstillede som Balgkandi
henvendte
mervarmen,
maatte
et
sig til en Lccge.
blive
Fovdater mod Theotoklsterne og Rhallist. Nitionssagen
Denne
ham
undersegte
grundigt og
erne. DereS Udsigter til at blive eningssporgsmaal.
:
alvorligt
derpaa
1910
þÿ
Jeg
skal skrive
godkendtes, sagde
for
valgte anf-S dog for at vare meget ogOverslaget
ved en Afltemning vedtoges det til Dem i Morgen."
ringe.
Ncrste Dag modtog den unge Mand
med 15 St. mod 7 at forhoje Tiltil
et
Brev, hvori tcegen raadede ham til
til
Skyttelidende"
skuddet þÿ Danfl

som

Røverhøvding har begaaet
talrige uhyggelige Forbrydelser.
Eom Følge af di»se Bestyldntnger
anlagde Karl May Injuriesag mod
LebiuS. Denne Proce« fandt i Dag
sin Afslutning med. at Lebiu, blev

han

uafhangtge irste

Gruppe, C Brien, bar rettet et vold-

paa Minister Lloyd
i Sydirland. Hin
i
Blad
George sit
at
bl.
a., Lloyd George er op.
skriver
traadt paa den traditionelle mgelstr
Maade, idet han i O-eren«steuunttse
med denne Tradition har ladtt den

somt Angreb

almindelige Opfattelse af, hvad 2Ece
og god Tro fordrer, trader i Baggrunden for, hvad PartiintereSserne

krave.

Aflerega i Bestiudiea.

Fra R.w I)irk telegrafere« til
Expr-sg :
þÿ Daily
Flere Slibe, som er ankr .a.ne hertil
fra de restiudifle Faroar.de, yave der
iagttaget en tst Askeregn, ligesom
Havet paa flere Steder har antaget
en maikelig Farve. Man ttor, et
dette stammer fra de sidste WcnaGiuprioner.
Berlin 18. April.

Situationen t IKrakenland.

Fra Alhcn telegeafercS:
Dtt valk-r Opsiat her, at man i
HofkredSe ostentiøst erklarer, ot man
endnu flet intet ved om Tidspunktet
for KronplinScr.S Tilbagevenden, og
man fatter disse Forsikringer i Forbind -se mcd et nyt Omflag i den
indre politiske Situation.
Det syneS, som om England vil
benytte Dronning Alxan.ra«
staa-nde Besøg paa Korfu stw P
skad til at sau > en Ft. ad-azoeliv.
de groefle Farvande. Scamdig med
D tnnmgenS An'omst vil to engelske
Krigsskibe tage Stttion ved C'«, og
da esrer haand. n fi re ak Middelhavsstaldens Skibe vtt slutte sig tit de

serftroevute w, jyr.eS det at oare

i Hjalpekassens Regnstab udviser ekt
gladelig Fremgang. Kassen gaar

skytteforeningernes
Aarsmode.

somme

Grafle Ltrejker.

Fra Arh-n telegrafens:
Fyrbødere er og M.flnm» sirene«

Str-,k« i P rkU? »tbc.f'T, og de
f.r j? nde faer fornøden Jrngestøtte
ira fi.e andre Fagfvreni ger. I de
si ste 14 Dage har intet Slib kom.
mende fra Uolanoet kunnet losse i
PrrauS. Arbejderne paa Tobkssc«
dnkerne i Pirau? have nu ogsaa proklameret Sttejke.

Brkiradt tysk Forfatter
asflerrt svm Forbryder.
T-n m?g«t brljendre lyste Firsatter
Kart May stod i Dag for Domftrle i
som Hovedperson i en hejst opsigt,
r attende Prrcrk, der nu har fundet
sin A'gjørelse.
jjuilf er tn meget rig M nd og
bet agte« inden for sin BekjendtstubSkred« ivm Million«''. Han har de«,
uden faat ct ret anstt Navn
Far«

som

fatter, hovebsagtligst for Ungdommen,
som har flugt HanS þÿ Slavjagere
og þÿ Rejseaventyr i Sydamerika.
Han var deiuden en god Ben af
Lo g'N

of E;chs-n

sr»wtr«dende Roste

i

og spillede en
der vffu tlige

Lrv i DreSden.
Saa lom >»udL«»tg ben ftorr Or. er.
rafle.se. Han er i ven sidste Tid af
den scchsifle Ecialistsprer Lebiu«
blenen destyrdt sar at r«re identifl
med en for 40 Aar sidm bekjendt
Forbryder, der optraabte -m Rover«
h-vdtpg i de sachsifle Bj«rgr. Lrbru«
paasted evdvidere, at Karl May har
afsonet to TugthuSstraffr, samt U

s

at

Tide.

Skydebestemmelserne.

Paa Forflag af Skydeudvalget
men De ger rettest i at ordne Deres
kom derefter nogle andrede BestemDen hojre tunge er odeAnliggender.
melser for Skydning i Skytteforeningerne til

Kbhvn., d. 12. April.
Ost>e>Sestnr«lsen for de danste
Skytteforeninger holdt i Dag sit
aarlige Mode med Repræsentanterne
paa den kongelige Skydebane i
Kobenhavn.
Overbestyrelsens Formand, Bygmester B e n z o n. Ballekilde, aabnede Modet og bod velkommen,
hvorefter Sagforer Keller, Prcesto,
valgtes til Dirigent.
B retn nq og Regnstab.
Af
irsderclninge« for 1909
at der for Medlemmers
fremgsar
og Kredses Vedkommende spores
nogen Fremgang. Saaledes fandtes
der i 1909 1426 Skyttekredse mod
1353 i 1908, og heri stod 31.568
Skytter mod 29,946 det foregaaende
Aar. 2 alt rummer Foreningerne
45,104 aktive Medlemmer og 16,145
bidragydende. Hertil lommer endvidere, at der i 1909 er ovet Gymnasttk med Kvinder i 429 Kredse med
7946 Deltagere og holdt Ove'ser
med Drenge i 240 Kredse med 4414
Deltagere. For disse to Felters Bedkonnnende kan der spores en lille
Nedgang.
2 1909 er der for yngre Skytter
bogfort 2,797,826 Skud og for crldre
1,255.053. i alt 4.053.884 mod
3,703,391 i 1908. I 722 Kredse er
der bogfort 1,010,355 -skuo af 6904
Skytter med Gevoer 89. De tilsvarende Tal for 1908 er 623 Kredse.
393.140 Skud og 5476 Skytter. 2
Aarcts Lob er der foretaget 24
Skydebaneunderfogelser og udoelt
240
Bronze og 7 Solvmedailler for
j
Flidsskydning.
2 732 Kredse er der holdt Ovelser i Gymnastik med 18,713 Del-

Forhandling.
B«d Afstemning vedtoges det at
nedsatte Pomtsantallet for Opnaaelse af Bronzemedaille til 315.
og derefter vedtoges de ny Regler
enstemmigt med 21 Stemmer.
Skytterne og Haren.
Oberst Meyer omtalte de Forhandlinger. som var forte mellem
Reprasentanter for Skytteforeningerne og for Haren angaaende Bestemmelserne i den ny Harlov om
Nedsattelse af Tjenestetiden for
Medlemmer af Skytteforeningerne.
Der var opnaaet. at disse kund«
flippe for den anden Indkaldelse.
Reprasentanterne taflede for denne
Begunstigelse ved at rejse sig.
Ny Brandkorps.
Oberst Meyer anbefalede derefter

som var fremkommet paa
Foranledning af fliv. Branddirettor
og som er ind ,
__ Mcyer,
,
.i Kobenhavn,
, ... .
i

et Forslag,
þÿ

r

Udvalget
vil
om
Overbestyrelsen
foresporger,
under
Tanken
og
Overvejelse
tage
narmere
en
Forhandderefter optags
ningskorps

Den unge

Doktoren var i hojeste Grad over-

rastet. patienten viste ham

det modalt
nu
blev
opklaret:
tagne Brev, og
Brevet gjaldt en anden patient; tcegens Sekretcer havde forvekslet Adrespatienten lo og var Dagen efter
en Zifl igen.
fris?
Men hvordan gik det med den doende
Brevet var bestemt
tceringssyge,
for? ksan havde faaet en meget troste-

serne.

som

som

suld Skrivelse: ksan skulde opholde sig
en Maaned ved Havet, saa bilde han
vcore þÿ all
right" igen. Glad og for«
var
nojet
han rejst til et Badested paa
.

paa Landet.

ling Taleren anbefalede Forflaget.
Efter Udtalelser af Kl. Bernlsen
og Oberst Meyer forkastedes det at
oplage Sporgsmaalet til Overvejelse.
Meddelelser fra Overbestyrelsen.

der I Verden?
man tanker sig, at Alverden«
kunde slutte sig
vilde
de danne en saadan Kampea n>»l, at
de i Antal naaede op i Hojde med Jordens samlede Antal af Mennefteflab-

Hvis
Husdyr

sammen,

og Bej-

strups Hojstoler er der i 1909 - 10
i Forbindelse med den oorige Hojstoleundervisning oprettet scerlige

Uddannelseskursus for Delingsforere.

Clevanlallet har varet : 52 i Skydning og 56 i Gymnastik.

Overbestyrelsen har ydet disse
Kursus Slotte ved at stille pr. Elev

et Kvantum af 100 flarpe Skud og
50 Salonskud for Bagladeriffel M.
1867 og 50 skarpe Skud for Eev«r
89 til Raadlghed til Skydeuddannelsen samt udlaant Eevarer til
denne. Endvidere har Skolerne
faaet Pengeunderstottelse som i Fjor.
2 de tre Skydekursus i Koben-

havn. Fredericia og Nyborg for at
fremme 2ndforelsen af de ny Be- til ALrermkdbm. Dette skete.

stemmelser for Skydning deltog i

Kvindelige Lkyttcr.
Fra Kjpbenhavn« Amt« Skytteforening forelaa For flag om, at alle
ardre Skytteforeninger satte« i lige

alt 100 Skytter. 2 Aarets Lob er
der solgt 163 8 Mm. Rifler. 1077
brugte Bagladerifler samt 6 Bagladekarabiner. Af Ammunition er
der solgt over 4 Mill. Skud og

Ret med den til, naar Omstandighederne tillod det, at tillade ki-indelige
bidrazyder.de Medlemmer at deltage
1 Prami- og Medaill skydning, uden
at d» dog kan opnaaa Ove>.d> styrel-

36,600 Salonstud.

Regnstabet balancerer med 326,684
Kr.: til n«stc Aars Regnskab overforts 7840 Kr.

N«stformandey. Oberst Meyer,
ttemlagde 8!cgyslabet og afgav Beretning. Stillingen er god, udtalte
han. og nmn har holdt sig til Budgettet paa et enkelt Puntt n«r. nemlig Ckydekursus'ene. Der er betalt
Hjcrlpefonden 3000 Kr. tilbage paa
Loanet til Silkeborgfesten, og vi forventer at kunne overgaa til meste
Aars Regnflab med et vasentligt
Overskud paa 13,840 Kr. Ogsaa

sen«

Medailler.

Grosserer E. Jensen, Kjvben-

havn. arbefaltde Fv'.siaget, meden«
Oberst Meyer fraraadlde det som
forelpbig uvproend.gt, Esrr nogen
Ttikurston toge« Fo.flrget tilbage og
man npjede« mrd en Udtalelse om, at
> andre Skyttefortni. g r kunoe opnaa

'j

jum ne

ved

Begunstigelse

som Sjpdcnhavu«

Henvendelse til Overbestyrelsen.

Cimbtifle Hyl horte vi fra Sttntv,
þÿ Ostsj.Flkbl. bl marker i AnledVor Jndfsrsel. I Januar 1910
intet saa vi, j g fornam kun en grandse. ning af naonte Farrdrag:
der her til Landet 108,500
indførte«
svar fik de begge fat i dm hvalvede lo« Uhygge ved at vare klemt inde
þÿ Esterdette Foredrag at demme
Citroner
og 340.800 Kg. AppelBaad og klamrede sig fast. Baad mellem de gule« mere eller mindre maa Larer Andersen karakte, is. re« Kg.
i
Februar Maaned udgjord«
ester Baad med Kinesere ftrpg lat tiltalende Fjak, der ttangie poa fra som en javn og sympathetifl »tand. tiner,
64,100 Kg. C troner og
forbi dem, uden at der rakte« dem en alle Sider. Til Tider saa j'g ille der uwivlsomt bar sin Styrke i ja,- Indførselen
551.700 »g. Appelfiner; Jndførs-leu
Aare. skj/nt de vare i hdcrste Liv«, mine Kammerater. Situationen var lig og nøgtern FramstillivgSkunst.
as tørrede Blommer og Soedfler udfare. Det strider mod dere« Religion ille morsom. Endelig flap j-g ud af
Mortvkreditev.
gjorde 500.000 »q j Januar og
Gaardejer
at toge et Bytte fra Havguden; fjpr Trans, fl-n og kom i Fol gr m-d Lande189.100 Kg. i Februar.
nu
har
Gramstrup
Andersen
de det, vil han i naste Ongang rage mandene. - Bed dette vare vi blevne lovet at vare
de
moderate«
Højre« vg
han« Lv» som reddede dm anden«! en D'l forsinkede. B, flulde stille Kandidat.
De to stakkel« Kinesere laa derud,, paa Kajen praci« Kl. 9 for at gaa
men« Eperne flog om dem. Saa med Kompagnut« lille Damper ud
LtorehediugekredSeo. Caml.
en
udr
laa
til
atter
nu
en
som
kom
polit i jur. R». Fog. Kjøbe nhavn,
end lig
þÿ knmpon,
Forretningsmand,
«»»»» den 13. «iil l,lo.
allu
bliver
stryger
paa Rheden. Bi naaede Kajen
Delegationen« Kandidat.
Kling«, ude fra Rhcden. Han
rat
et Kvarter for sent, Damperen
ogsaa rolig forbi og ser interesseret
MaribokredSeu. I Fz. þÿ Laa Bornholms Valgmenighed.
Livet
for
var
to
de
kampe
som
gule,
gaaet ! Hede om Orcne dleve
paa
Uad,r N. April er prosteviet Medog rande cm Hjalp. De tilbyde 10 vi. Kort efter kom der flere af Pa«. land-Falster« Fiktd.' har Gaardejer
A. H. Lund, Ab d, lovet ar vor
hjalper for Bornholm« volgmerighed
þÿ
80 Dollar« for at blive rrd
20 þÿ
sagererne til, som heller ikke hnvde
Karl Loui« Henrik Jr S«
under
Kandidat
bede; mm spist, da de naa op til 50. varet praciSe. Den falle« Ulykke Benstregrupprrne«
vender han om og stikker en Tovende gjorde o« forhaabmngtfulde. En Tt- sforudsatning as Tilflutning fra lt persen udnaout til Prast ved
ud til dem, som de kunne hag- sig fast me« Tid ister returnerede den lille støcre Møde, der afholdt« i Morgen uavnte Menighed. (R. v ).
i og faa b.adr dem selv og Tampoen Damper for at hente o«, men uu kneb (TorSdag).
þÿ <?tDukkehjem".
þÿ Laaland-FalsterSttid. m-dd-ler,
paa Slab Det var en Forrerning, det med at kcmme ud i den. Don
Aste« opførte del Tønderfle SelI
er
l'.kc
Kandidatur
at
Lunds
faststaatt,
og den gang?e P ir for et Kineserliv ningerne vare saa starke, at den ille
i
Rønne ForsamiiugShu« Henrik
flb
et
er
at
KandiMedlem
Lund
af
er 50 Dollar«.
kunde lagge til Flyde kajen. Efter og
Jbs'n«
storflaaede D'gt þÿ ErDukkeþÿ
Tn elskoardig Opmarksomhed kere forgjave« Fors-g bleve vi ende- datudvalg b-staae-ide af Ehr. ReventStillere, moderate og Reform- hjem.
viste« en Del af o« danfle Pa-sagecer lig halet om Bord, mere eller mindre lov«
mand.
Besøget var Uke nar saa godt, som
paa þÿ Ehuwpanfra det pstasiatifle dyppede, og naaede ud til þÿ Cyumpon.
det burde have varet, ester d.t udKompagni i Singapore. En Auto- Her kneb det lige saa meget at faa
De nordjndfke Valgir dse. mark-.de Spil, der b'ev ydet. For
mobil blev Lom Juledag« EftermidGreb i FalderebStrappen þÿ
men om Efter Firlydende i þÿ AalborgAm!«det første hører det til Undtagelserne,
dag stillet til vor Dieposition, og Bord kom vi alle i god Behold paa tidende vil ved det kommende Folke ja det kan vel uasten size«
at vore
under Hr. Bogholder RaSmu«. et Par Fyrbodere nar, som havde thing«valg Socialdemokraterne stemme
at der af Skuispil hec
en ung, danfl Mand, fam luflet stg til Landlov og nu morede paa det radikale Benstre« Kandidater euestaaende,
fen« þÿ
o«
hoS
paa noget faa godt,
byd,«
þÿ
l
er ansat paa Selskabet« Kontor
sig saa godt, at de ille nu saa stg i i følgende Kredse: Frederikshavn, saa
som dtt r Atte-.
dybt
alvorligt
og
kyndige Ledelse kjprte vi fprst Byen Stand ti! at naa Skibet. For dem Såby, Bcaa, Nørresundby, Halvrim- Dertil kommer som Regel,
at naar
rundt og dernast flere danfle Mil ud bliver det en dyr Sppz. De flullr men, Frøbrup, N be
og AarS og det der byde« paa noget ligUkUS«, saa
i den dejlige Omegn, forbi det evro- nu gaa med en Lokatdamper fra radikale B-nftre vil stemme paa So
kunne Skapillerne stalden magte
paifle Blllakoarter, gjennem dejlige Sing>p:re til Bangkok og sttv betale cialdemokr aternes Kandidater i AalOpgaven. Det er nastea altid det
Skove ud ttl den store, pragtfulde baade Billet og Kost for en 4-5 borg og Ba'um.
lette, det flrgrende, det oveiflad fle,
botanifle Have, hvor vi blandt andre Dpqn Rcjcen tilbage.
Forkastet Dalgmaul-svalg. mangen Gang dtt gøglende, farceas Tropernes Djrldenheder i Blomster H:n ad Ratten lettedr« der Anker, Frederiksbcr-z
AmtSraad hn folkast-t agtige, der byde« paa, og det kunne
og Trasotter saa en Rigdom af og nu gaar det gjennem det fln«sifle det
af Birkerød Eogneraad foretagne Skuespillerne magte; men det alvoraf O r ch i d e e r i dere« naturlige Hav op mod D i a m til vor sidste
af Balgmand til AmtSraadr. lige, dtt karallertegnende og karatterBalg
Tilstand, som Snylteplanter paa de S:auo- , Bangkok.
Den kinesifle So er saare grum, valget. Medlem af Radet Fru Ea» le, dannende, det, der sater de dybe og
store Traer. Saalede« skul O. ch'deen
alvorlige L.oLtanker under Overvejelse,
si S, naar den i al si -r ejendommelige, va;st af hele RrjSen ! Bind og Srrpm Hørsholm, havdr indgiv. t Klcg- over bliver ofte under
Behandliugea en
spraglede Pragt yndefuldt hrnger ned imod, hvilket atter vil sige et Degn« Balget.
ren Parodi.
ad Trastammerne og stiller sine stive Forsinkrlse. Den 31. Dccember naa
Paasfjoouelse af rafl Laad.
Dtt er derfor meg-t velgjøcende.
vi dog B j« Ende, og saa begynde vi GkalSbanernl« G neraldirektion har men
grp.-.ne Blade ind m-llem andre lySe
en stor Sjaldenhed, ar man ud«
grpnne Slynlplanter. I Tratoppene et nyt Aar i en ny Del af Beiden, over for Assistent H. H. Amdrup i ProvinSekne ser tt saa godt og
legede Aberne, og Egerner flpj om kua faa Breddegrader over LEkvator. Olgod Station, u.'talt stn bedste Tak talemfuidt Skuesoil som det. dtt
Rose B r u h n.
som Kastebolde Derfra kjp.te vi
og Paafljønnelse i Anledning as, ot (norfle) Tønde fle Te'.kk ib har at
Kineserne«
Maloji-rr-rS
vg
gj.nncm
Arstftent n med Fare for fit eget Liv byde paa.
Livet
i
Skovene,
hmr
reddede en ung Pige fra at blive
smaa Landsbyer
De: er da navuljz F-u M a t h e a
leve« stille og fredeligt og Dagen i
kjøit over ved r Tog« Jndkjø sel paa I a c o b s e n-T ø n b e r, der her ud.
Danmark
Morgen ikke volder Brkymringer for
marker stg som en meztt talentfuld
Olgod S'ativn.
Udkommer. F -b- R-gmandmer Som
er et of de floefattigste Lande i E »
af
Funden dsd. Rurstfl Bicekoniul Skuespillerinde. Hende« iUdfø-eise
merpaladser, hvor den ene i Pragt ropa, idet kun godl 8 pEr. af Arealet Monrad,
Dukke.Rora
þÿ
E:
som
Helsingør, HandelSfor- Hovedrollen
og Herlighed fpger ot overgaa den er bakket med Skov, medens i GjenFormand
og Indehaver af hjem er fortrinlig, og vi wiole ille
eningen«
anden En stor Prrk kjpre vi lanx
mmfrit for hele Eoropa en Tredjkd l den
cster dtt Gv:1. vi saa i Aste«,
Binforrelning Simon paa
somt fordi. Den dar kunstigt anlagte af Arealet er Skov. I Sverig er Uana btkjendre
at hun i lize M '2de migter Rallen
i SønL Ca. er t Fg. þÿ Natt.
blcmst rma'ede 52 pCr. af Landet« samlede Areal
Kanaler,
fljpine,
h'vr
di« i þÿ Hr
mar-dkn; paa
som
þÿ HF
i
' Karwer ligge Sise om Side med de flovder-okSe', i Finland 51 pCt, i dag« funden død i en P antage
de.-kor megtt
maa
Bi
Ra heden af Frede, ikr sund. Konsul H lgeland.
vuggends LoiuLblowster. Templer oo Rusland 40 pCr., i Ollrig-U rgarn Monrad
iom
anbefale
enhver,
Øafler at se tt
havde varet forsvunden stdrn
m
llem
i
26
31
i
Tvflland
,
strpede
ligge
Norge
pCt
smaa
pCt.,
Lystflitte
'
virkelig gvdl Skuespil, at b-nytte Leji Tir-dag«.
Bistepalmer og Cypresser. Det er eu SLpEt., ikchw !z L!;C-, i F ankrig
ligheden til at se Fru Jacobsen
Uiykkevtiifalde. Gaacdej-r HanS Tønder« fottttalig-, ral- nfulde
rig Araber, svm ejer dette Akentyr 18 zEc, i Beigitn ligelede« 18 zC
Pra Tilbage i Spanien 17 pC' » i Italien 15 r Cr, Sørensen i Varp lev er , Fredagt Spil.
fra 1000 og 1 N .t. þÿ
til
de
vi
store Sper, i Danmark lidt over 8 pCt i Hol- komm n uiyllel-g as Dage ved at falde
hen
vejen kzp.te
Hr. Tønder so llcd? og'aa godt
i hvorfra Byrn faar fit Drikkevand land 8 pEt, i Portugal 7 pC'. og i i en Aj-ebeho der, paa hri« Dall- s»m
Helm?r, oz de øviige mdi'pil«
drattede hrn lendcr Roller b e"r oidenrligt udførte.
. En Kjade af Op'ynSmand holder Storbritannien og Irland knep 4 pCr.
I
stod.
hen
F-ldtt
' Orden her. Hve t faldende Blad
HalSen og kar død, da man fik ham
Bifalder var sta-kt vg livligt, og
bliver omhyggeligt optoget, oz ingen
op.
der vrr flere Framkaldttser e't-r

WornbsLm.

.

faar Lov til umiddelbart at narme
siz Bredderne. I Bakker vg Dale
ligger her en stor Park, hvortil Ud
fl agter n- fra Bym foretager i de svale

Eftermiddagstimer. Automobiler med
forncmmr Kmeftre fare fram og
tilbage, Mandarinen spadserer her
vard'g i sin hvide Tmpedragt, med
Kone og talrigt Afkcm hvor navnlig
den lille Stamherre med sin lange
Pfl barer sit Hoved hpjt og med
gravalvorlig Mine. Saa atter videre

Dette

U

2 Aarets Lob er der uddannet
185 Deltagere paa Kursus'ene j
Hadsten, Ryslinge og Baliekilde.

T Østerlandene.
IX.

Paa

Singapore-

Rhed

mpde« i det smalle Ma'akkafirade to

som

oftest
Have. Dpnninzerne ere
Rrar
de
kinesifle Ku
meget sta-ke.
lier i deres
Sampoer ro ud og
ind mell.m Siibenr, hander det oste,
ctt dr karls jle. Det var blevet mig
fortalt, ct den eue Kineser aldrig
redder den anden, og et stavende Bej-'g. da jeg
vis paa dcuue Theori
kajer
Anlpd»
de
en
smaa
af
stod paa
Promencde
ude vkd den foshivvable
paa, h.>0lled>« Havet i
og

smaa

saa

saa

Kinesere

i dere« lille Eampv
gik rundt i Spen. Efter m-gen Be-

ninger.

fremgaar med tilstraflrlig
Tydelighed as folgende nyeste Statistik, som det amerikanfle Landbrugsministerium har ladet udarbejde.
Aleue Faarene taller en Styrke paa
580 Millioner Stykker og overgaar saaledes hele Kinas Befolkning med 100
Millioner. Af Dyrene til Ridebrug kan
om Eevar 39.
þÿ
Endelig oplyste Obersten, at Hestene stille »>ed 95 Millioner, MiilOverbestyrelsens Formand, Byg- asierne med 7 Millioner og LEslerne
mester Bentsen, onslede at trafl? sig mcd 9 MUlioner. 100 Millioner Geder
tilbage paa Grund af sin hoje Al- kan dernast slutte sig til Husdyrenes
der. Han taflede rannt den af- Kampearme, og 21 Millioner Bofler
gaaende Formand for hans ene- kan i en Kanip, hvor hver Bossel tager
staaende Arbejde for Skyttesagen.
sin Mand, rydde hele Spaniens BefolkForsamlingen sluttede sig hertil ning af Vejen. I Asien og Nordafrika
ved at rejse sig og raabe Hurra, og staar 2 Millioner Kameler til RaadigBygmester Bentsen taflede for den
(C, »mm oa > N'd0wM
l mukke Hnldelt.
og Nordamerika endvidere 900,000
Rensdyr.
Alene i De forenede Stater sindes
Forflj-llize Valg.
50
Millioner Svin, i Australien 88
Til Medlewm:r af Overbestyrelse«
i enropaist Rusland
gjenvalgte« Gror serer A. M. Aldr.cht« Millioner Faar, ogStater
De
forenede
og
sen og Gaardej-r L. P. Eliasep, Sted 25 Millioner Heste.er der hvert
meden; Foikechingtmond Kst Bernlsen þÿ
Engelfl Indien er Gedernes Land
nyvalgtes med Akklamation.
alene 30 Millioner af diss«
S l. Berntsen takk-de forBalg.t, og harmedens
er Kamelernes
Dyr,
som han modtog, fordi det pustede« Hjemstavn og Asien
kun mode frem med
saa enstemmigt. Deri saa haa dog 700,000 as disse Dyr, hvortil Nord
kan, at man valg'e Formanden for asrika og Mgypten kan soje 175,000.
Odense Amt« Skyttcsoren'ng og ikke Del storste Antal af Hornkvag sindeS
Politikeren, ind i Overb- styrels n.
ogsaa i engelfl Indien, nemlig 70 Mile«
Reaisvrrne gjenvalg
ogsaa, og lioner.
Alt i alt anslaar man Antallet af
0 erbestyr-lskn konstituerede sig der.
med
Kl.
Verdens
nyttige Husdyr til 1500 MilBermsen som Formand.
efter
lioner.
Kl. Berntsen
og foreflop, at den afgaaede Formand balytet

Oberst Meyer anbefalede drrester et Andragende fra Ringkobing
Arnts Skytteforening om at faa
Navneforandring til Hammerum
Herreds Skytteforening og foreslog,
at man opkobte Resten af et lille
Skrist, forfattet af Kaptajn Kvist,

2 Aarets Lob er der tilkommet 2600
bidragydende Medlemmer, og Tilslutningen til Skyttesagen har ingen
Sinde varet storre end i 1909.
M'dlemsantallet er steget til ca.
61,220: hertil kommer Kvinder og
Drenge i et Antal af ca. 12,300.

Paa Hadsten. Ryslinge

.

yderst svagt."
patient blev i hojeste Grad
bestyrtet ved dette Brev, der jo var det
samme som en Dodsattest. Isan gik
ikke paa Kontoret, og et par Timer
efter folte han Aandedrcrtsbesvcerligheder og Smerter i Isjertet. lian
lagde sig til Sengs, og ved Midnat
folte han sig saa elendig, at han sendte
Bud efter tcegen.
og lfjertet er

lagt,

sendt af Brandforslkrmgsseiflabernes þÿ
Udvalg for Reformer i RedningsTi Aar er nu hengaaede, siden dette
og Slulningsvcesenet paa Landet.
og Dodskandidaten lever den
Det gaar ud paa at valke Skytte- hcendte,
i
Dag Dag i bedste velgaaend«.
foreningsmedlemmernes 2nteress«.
for at give en Haandsrakning ved
Ildebrande, faa at der mulig med
»vor mange ftusdpr findes
Tiden kunde opstaa frivifligc Red-

Englands Mening at Hir?e det Karak- tagere.
teren af en maritim Demonstration.
Det samlede Antal aktive McdI de p-lcpounefifle Byer er der remmer er i Aarets Loo forogei med
rejst en stark Stemning mod Parti, ca. 1600, og det gennemsnitlige Anerne Ryall-S ogTi,eotok.S, og i G,»ar tal Stud pr. Sl- t.e har varet 128.
kom del paa mange St- r til vold
Folked- mon? rationer. I Theiiali>n vet varer Uroligh bernr uafbrudt,
et start Antal An, atioser eie fore.
fiaa ude.

beskikke sit Isns, da det var paa
þÿ Naturligvis,"hed det til sidst,
þÿ kanDe maafl« leve nogle Uger til,

300 Kr.

To

de

1

op over de 1 junglebevvkSede Skov
flranter, hror Blldsviveve« G yrten
op til det rigtige
hpre« fro Klattet þÿ
i Agrene dyrke«
der
Bond-land, hvor
Annanc«, Sutkerrpr og R-.«. Sukker
rprene ftaa i lange Felter mld smaa
Bandledninger imellem Ei brun
holder sig. til her, vi
plettet Slange
,
þÿ v
,
1-?-"?"«"
hoje Siv. Novnug Plantagerne med

i AnnanaS cre store yer, men Driften
betaler siz nok ikke, nu flulle de ncd
da Hpjten cr forbi, graves
' iagge«, og.
de op med Rad for i store Dyuger at
blive afbrandt, derfor wpder en koa
i ler.de Rpg oS. I Sttdct flul planic«
Koko; palmer, det betaler stg bedre,
siden Forbrugct i Evropa er blevet
Et rjen
faa stort i Plantefedt. þÿ

Landbrug, set med danfle
þÿ mmeligt
Ojne. P'ov kjende« ikke, Hakke og
Spade trade i Stedet. Af HuSdhr
fiS kun de largpred Geder, der traske
om, s:m hp:e de m-d t.l Familien.
Malk kjcndeS kun i prapanret Stund
fra Eoropa eller Australien.
Dagen fluttede med en udmarflt
Middog paa et hollandfl Hotel nede
i BymS Hsvedstrpg ved Promenaden.
ne

sidde ude
og
lydlpst
spiSe.
oz

MenS vi

under
diskret

Palme,

opvartede

EingoporeS
af Kinabcy', farer hele oS
forbi i
Berdcn
fine, evropaifle
med
smutte
Ekvipager, forspaudte
De
komme
Automobiler.
i
Heste, og
fra Gudstjenesten i den rngclfle K.rke.
þÿ
Sfttr Middagen kjorte vi en Time«
Tid rundt i det lp'yste Kinese, kvarter

saa

mylrendr Liv, der i
bogstavelig Forstand mindede vm en
veritabll Myretue. Til fidst iull.de
T-angfln sig vm vo.e R cksh wkjsruoje hvor mon so n Regel sidder
er.kettvi« cg fuldt ud er prisgivet den
kineser, som tratt.r en. Bi vare
komne ind i den G ade, hvor det store,
og

paa det

',

svare csteutlige Frilustetheater

laa.

Over

Dp..N!Ngeu b.pd op over Siensat« 10.000 Mennefl.r vare vist fo.samfede for at fe paa Forestillingen.
vingen.

.

Alle vegne kra.

Et ungt Meunefle drokoet i

bv?r Akt.

anbefale paa d t bedste ot se
Skagens Havn. To unge M-n- d? Bi
to
Jastn-Foreftill urr.
nefler Rudolf I e n se n. ?ø ' af SmedeBi
henoi«? til omstaaend Ku dm.ster Andr. Jensen og Ch'. PeterSa original Avisfejde.
gjørelse.
sen, Søn af F fler Martin P. MølSårlig henlede vi Opmaiksomh-de«
af Skagen, rv-de i Lørdag?
ler,
Flere Blad? meddele ester Lon- AfteSbcgze
ud i Skagens Havn med en paa Opførelsen af þÿ ETu'kehjem i
donerbladet Daily Xews øgende
Julle. I den strrke Rordenstv w 8 H og Rønne H land xe. ker- og
indeBladet
hvilken
Historie, for
drev de til SøS, inden H;alp kuade Jadustr-forening paa Fredag.
staar :
naa f am til dem. Baad-.r> kantrede,
Amtsraadsvalget.
I en mi'tdre nflBy bor to Redck«
i Bande'.
faldt
Drengene
begge
og
Auk,r
ere
Sognrraod har dolct F.->rtprer, der i polilifl H?nsee,:de
drukn. d'.
Den
Drcng-n?
af
førstr.aonte
ivrige Mcdsiandele, men i det prr. og hanS L g var i Fz þÿ Ratt."endi u manden, Gaardejer Alfred K o ebat; Liv be b.dst. B rmr ef verden.
i AfteS ikke fundet. Der.mod blev foed. Lille Duegaa'd, og Parcellist
DeSoarre hvde Bladene ikke den
D rer-gen Chr. Petersen bjarg't, og Sejer Mogensen,
-nfl de U'brcdelse, og de to R dakTimnS A.b.jde ly'-k-dei til som Balgmand at d-ltag i Amts«
torer konfererede oste om, hvorledes efter fl-re at kalde
ham til Live.
vil enkelig
raab«- a i,et.
mon fluide racde Bod h-rpaa. Slut«
Hermed ere LalgmanbSvalg-ne foreteng fik man den Ild at arrcngere
Jhjalkjort af Toget I Scar
en hastig B'ndpolemtt og paa den Mcrge« fandtes paa Banelinien vel tagne i samt ige Lw.rttS Kommuner.
Maade va'k Foik« JoterrLse. Sam
gjort; > llercde den naste
sagt
Dag retled: den ene Redck-nr de
voldsomste Angr.b paa den anden,
der selvsplgelig ikke var sen ttl ot

s.a

svare.

Krigen fortsatte« fra Dag ttl

Aftenen kunde de to
Redakiprir gladelig fmta II hinanden,

Dag,

og om

i Bejle en gawm I
var bleven ove kjørt af et

Riitz'iorn-gade

Kone, som
af N tttogene. Hun havde faaet et
Slog i højre Tinding og begge Ben
afkjørt. Det viste stg al vare Post

konduktør

Hansens nogle
Hustiu. Hun

fjerdSaarige

og man mener, at

hun

og halv
var syg.

i et

Anfald

rcspellrve af R.rvesvLttrlse er gaaet ud paa
Banelinien uden for HuSet. hvor hun
er bleven overkjørt af Toget. Hun
døde kort efter.
Ildebrand. Usbvgningetne til
O. Jensens Saard i Sønder Tul.
Bj-rringbro er nedbrandt.
sia ModpanS Blad, hvori han flaldte 9strup red 40
Kreaturer og en Del
Hrst',
sig selv ud efter R.d"; Dagen efter
To Mand ere
foist arede h n sig saa i sit eget Snin indebrandte.
miStonkte
som
anholdte
frr at have
Blad. Og nu gik begge Bladene
Ilden.
zaasat
strygerde.
Landbrugets Eanlmeuflut»i i uger.
I 1909 fandt, S der h r i
hvorledes deres Blades

Oplag var vokset. Mcn pludselig
blev den ene Revaktpr syz, og den
geniale Plan tiuede med at strande.
Heldigvis var hanS Kollega Situationen voksen; hila overtog i al
Hemmelighed ogsaa Redakttonen af

lanmsri

Landet 1,116 Andelsmejerier, 508
stat! u rde, stø ttede Kontra! foreninger,

Ry Vejmand.
Jen« Peter Petersen, 18.
Sl 'gd Pc. i Krudtker, er ansat

som

«

Vejmand paa D'strill R . 8 i
Stedet for R. P. Mortensen, Rønne

vang. der er fiytt« fra Egnen.
Bornholm« Fjerkraavlerforeuiug

holdt Generalforfamlirg paa Sann«

Hotel i Aarkirkebv den 29. Mart«.
Regnflabct stamlagde« og godkjerdreS.
Kaisebeholdningen fra forrige Aar var
79 Kr. 53 Cif, Medlemsbidrag 78
Kr. 40 tre. Bidrag fra Bornholm«
landøkonomisk Foreni-.g 50 Kr. og sta
Rønne Spare- cg Laan:ka«se 50 Kr.,
ialt 281 Kr. 24 Ore. Udgifter:
Indstøb af Rageag 146 Kr. 39 Ore.
Brstcndttijørelser 35 Kr. 24 Ore,
Sekret arløn 33 Kr. 76 Cre, R jte«
godtgjørelser, Porto m. m. 45 Kr.

86 C.e. RegnfladSaaret fluttede med
et Undnflud af S Kr. 31 C. Larer

AndelSflagterier. 1,310 statiunder- Jofeffen afgik som Bestyrelsesmedlem,
støttede KvagavlSforeninger med 1,550 men gjenvalgte«, ligelede« Revisorerne
D-dSfald Fhv FolkethingSmand Tyre, 280 fiatsunderstønede Heste- Gaardejer H. M. Koefoed, Store
Nphr. tidligere Gaardejer avlsforeninger med 310 Hingste og Klinregaaid. og Larer M. Nietstn,
H. I.
250 statSunderstslleke Svineavlsfori Kjeldly, er Natten ttl Spndog af
Gro eby. Del vttitogeS at y'e Støtte
T,d»
eninger med 326 Orner.
gamt ved Tpden ester tangere
v d Kjøb as Ruzeag svm la »vanlig
Svagelighed. Nr hi reprafe, lerede
Udf-.f-l af Malk c.g Flade. og at salte M'dlem-didragtt til 1
Bordingdo: gkredSen fra 1879 til 1903. I de senere Aar er Mali og Fløde Kr. aarlig i Stedet for som hidtil
KjogekredSea. Larer Ander- blevet en Bare af vasentlig Betyd- 85 Cre. Da Forer-ingenS Love vare
udsolgte og t a gte til at render eS,
sen, Brrkeivd, er af Venstres Sogne- ning i Danmark« Landbrug« udførsel.
1910
to
Maanede:
søist?
af
valgte. Foieniog,n« Bestyrelse tit al
dllegeretirpde i Havdiup enstemmig I de
der
bleven avtagen som Benstre« kandi- udførte«
saalede« 1,302,500 Kg forttage Revisionen og søg- kamdat i Kjpgekred«en. Andersen hold: Sødmalk cg 1,937 300 Kg. Fløde, arbejse med HurmandSforeuingen.
i Fg. .Rli'gst. Folkct. et klart cg svarende til ialt ca. 1,392.000 Kg Stedet for naste Aar« Generalforvcl tilrettelagt Foredrag, der gjorde Smør. Saa godt som hele denne samling overt det det til Bestyrelse,
V- J«
at valg«.
det bedste Indtryk paa Forsamlingen. Udførsel gaar til Tyfllaul .
i
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