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Derpaa vedtbges Mndringerne, og
Sagen gik til 3die Behandling.

Til 2den Behandling forelaa del
privat inbjbrojgtc Lovforslag om
Statsstøtte, til Forplejning af
Patienter med kroniste Sygdomme.

P. H. O. Madsen begrundede
et Par Mndringer. der navnlig gik
pd paa. at hvis de Udgifter, der her
var Tale om, iste udredes af en
Sygekasse eller af vedkommende Pa-
tient selv. skulke de forskudsvis ud-
redes af Opholdskommunen mod Re-
fusion af tre Fjerdedele af Forfor-
gelseskommuncn.
k Justitsministeren havde
intet imod Mndringerne. men mente
ellers, at Loven vilde blive dyr.
Alene i Kobenhavn vilde 500 Men-
nester komme ind under Loven.

Earl Hansen vilde heller ikke
modsætte sig Mndringernes Bed-
tagelse. men vilde dog bede Forslags-
stillerne om endnu en Gang at over-
veje, om Forslaget var i en saadan
Skikkelse, at det var forsvarligt at
sende det op til Landstinget.

Bed Afstemningen vedtoges Mn-
bringerne og Lovforslagets Over-
gang til 3die Behandling.

Erundlovsforslaget
: Jorn derester til 3die Behandling.

N. Neergaard gentog sine ved
2den Behandling fremsatte Udtalel-
ser om, at den foreliggende Situa-
tion ikke var egnet til at optage en
Erundlovskamv. Man maatte forst
tilvejebringe et stærtt og enigt Folke-
ting, som kunde optage Kampen med
Styrke. Han anbefalede et Forslag
om en ny Affattelse af Forslaget,
gaaende ud paa at ændre Grund-
lovens Paragraffer 30, 31 og 32,
saaledes at enhver Mand og Kvinde,
der var fyldt 25 Aar, skulde have
Balgret til Folketinget og tillige
være valgbare. Tallet af Folketin-
gets Medlemmer skulde fastsættes ved
Balgloven, men maatte iste overstige
132. Balgene skulde foregaa i Valg-
kredse, der fordeles med omtrent
samme Størrelse paa Grundlag af
Indbyggertal, under Hensyntagen til
Vælgertal og Befolkningstæthed.
Endelig bestemmes det, at gifte
Kvinder iste kan komme i Betragt-
ning som umiddelbare .Vælgere, samt
at Kredsinddelingen og Valgmaa-
den bestemmes ved Valgloven ; dette
sidste er en Indrømmelse til
Forholdstalsvalgsmaadens Venner.
Sporgsmaalet om Landstingets
Sammensætning har Forslagsstist
lerne derimod ikke villet rore veifø

Ove Rode vilde, da de ZKadi-
kales Forslag nu foreligger fra 2den
Behandling, kun sorestaa deri lille
Tilføjelse, hvorester det iste kan be-
rove en Hustru hcndeis Vat'cgvet. at
Manden gaar fallit. þÿ �Han frem-
hævede i øvrigt, at den af Necr-
gaard foreslaaede Affastelse af Lov-
forslaget ikke var i Ov ereysstemmelse
med, hvad hans Parti havde føre-
siaaet ved 2den Behandling. Det
var et absolut Tilbageskridt, ved
hvilket Folketinget vilde tilføje sig
selv stor konstitutionel Skade. Man
aabner Adgangen, til Forholdstals-
valgmanden uden at sikre sig en For-
andring i Landstingets Sammensæt
ning. Dette maatte Taleren bestemt
fraraade at gaa med til. Derimod
anbefalede han et Underændrings
forslag, hvorefter der til Delegatio-
uens Forslag føjes Bestemmelser om
Landstingets Sammensætning, gaa
ende ud paa. at Landstingsmændene
skulde vælgas af Valgmænd, som ud-
nævnes af Kommunalbestyrelserne:
enhver, der er valgbar til Folketin-
get, stal ogsaa være det til Lands-
tinget.

Hammer i .tf) begrundede et Mn
dringsforslag om. at Antallet af
Folketingsmænib iste maa overstige
120, som vælgc s ester Forholdslals-
valgmanden. Hvis dette blev for-
kastet, maatte! Hojre stemme imod
Hovedforslaget. Delegationens For-
flag, som væbnede Udsigt til For-
holdstalsvalgmaaden, lunde Hojre
ogsaa slutte sig til, ligesom der gen-
nemgaaende var Tilslutning til lid-

videisen af Valgretten til Kvinder
og Tyende. Derimod ansaa Hojre
det for en Fordel, at Folk ikke fik
Valgret, før de var 30 Aar gamle.
Man kunde dog stemme for Delega-
tionens Forslag om at udvide Valg-
retten til 25 aarige. vel at mærke
som Forhandlingsgrundlag.

Joh. Knudsen sluttede sig til
det af Hammerich anbefalede '.'En-

dringsforslag. men kunde iste stemme
for Delegationens Forslag.

Konseilspræsidenten fandt
Delegationens Forslag uretfærdigt,
fordi det aabnede Udsigt til Ind-
førelse af Forholdstalsvalgmaaden i
Folketinget, uden at den privilegerede
Valgret til Landstinget blev op-
hævet. Der var meget, der talte før
Forholdstalsvalgmaaden. men man
kan saa ikke give et særligt Mindre-
tal fortrinsvis Ret til at blive repræ-
senteret i Landstinget. Delegatio-
nens Tilbud fandt han derfor iste
Grund til at forhandle videre om
under den forhaandenværende poli-
tiske Situation. Derimod er de Radi-
kales Forslag et Forfatningsforslag.
som der er god Mening i at sende
op til Landstinget. Man vil der
fittert mode Forstaaelse af de nu-
værende Privilegiers Uretfærdighed
og Villighed til at forhandle om
deres Afskaffelse.

Formanden afbrod her For-
handlingen, som fortsættes i Fre-
dagsmodet.
I et nyt Mode vedtoges Lov

forslaget om Erundafstaaelse
tilMergelbanerog oversendtes
til Landstinget. <

l»g« Anvend

Lordag den 16. April 1910.
£ss»»

nustig Ratebeskatning og andre

Fremskridt, som Folketinget gik med
til. Den radikale Minister derimod
tager et Forslag, som gaar langt til
Hojre. Men kan man fra den Side
nojes med et saa magert Resultat,
saa kan vi andre jo ogsaa finde os
i det.

Jacob Ehristensen udtalte
Haabet om. at de københavnske Be-
skatningsforhold maatte blføe ord-
nede uafhængigt af den Skatte-
reform, som Købstæderne trængte
saa haardt til.

Indenrigsministeren hæv-
dede, at hans Parti altih lmode kun-
net tage imod et lille Frenistridt,
naar de ikke kunde opnaa et stsrre.
De var ingenlunde de doktrinære
Fantaster, som andre gerne vilde
kalde dem. Da Berg og Berntsen
havde Ledelsen, var de tillige Forere
for et stort Folketingsflertal, og man
bebrejdede dem da med Grund, at
de iste benyttede deres Styrle over
for det andet Ting. Vor Stilling
har derimod været en hel anden, idet
vi har staaet som Regering over for
Landstinget uden at have noget
Folketingsflertal i Ryggen. Befolk-
ningen vil sikkert let sorstaa den For«
skel, der er paa en Mindretals- og
en Flertalsregering.

Formanden: Jeg er kommen
i det Tilfælde, at jeg maa beklage at
have sat denne Sag paa Dagsorde-
nen. Efter den storpolitiske Debat,
der sandt Sted i Gaar. havde jeg
haabet. at man kunde have behandlet
denne Sag ganske sagligt, og jeg
opfordrer de kommende Talere til
kun at holde sig til Forslaget.

Borgbjerg var ganske enig med
Formanden: dette Forslag bor be-
handles sagligt, og Kl. Berntsen
burde derfor iste have kritiseret Re-
geringens Stilling til Landstinget..

Formanden: Jeg maa opfor-
dre Taleren til at holde sig til Scp
gen.

Borgbjerg: Ja. det stal j tg.
men jeg maa dog sige, Berntsen gc rdt
kunde have sparet sine Drillerier. >.

Formanden: Jeg opfordrer
atter til at blive ved Sagen.

Borgbjerg: Ja vist. Jeg kunde
jo godt gore Gengæld over for
Berntsen (Formanden griber
Klokien). Ja. Formanden stal iste
være urolig. Jeg vil iste gore Gen-
gæld. Raar Kotenhavn faar sin.
Million. tager man intet Hensyn t£
Berntsens Drillerier.

Sig. .Berg skulde af Hensyn til
Formandens Onstcr kun sige, at In-
denrigsminislæren i denne Sag havde
hast hele Folketinget med sig, saa
han behovede iste for den Sags
Skyld at nojes med et saa magert
Resultat.

Lndenrigsmfnisterein sunde
iste optræde med Vægt over for
Landstinget, naar han iste i Al-
mindelighed havde Folketinget i
Ryggen. Paa dette sene Tidspunkt
kunde iste gennemføres mere.

Kl. Berntsen gjorde opmærk-
som paa. at det var Regeringen selv,
der var Herre over. hvornaar Sam-
lingen skulde slutte. Ministeren vil
gerne være en stor Refonnator, men
han opnaar aldrig noget, fordi haU
giver før tidligt efter. Hvis hait
intet kan gennemføre, for han faar
et Flertal i Folketinget, saa kommer
han til at vente længe, thi det Fler-
tal, han haaber at faa ved Valgene,
kan han vist skyde en hvid Pind efter.

P. T. il! i e I s e n var nærmest til-
bøjelig til at tro. at denne Lov vilde
foroge de smaa Skatteyderes Byr-
der. , '

Lovforslaget gik derester umiddel-
bart til 2den Behandling.

Dcrpaa foretoges 2den Bchand-
ling af Lovforslaget om Erundaf-
staaelse til en

Mergelbane
sta Rindom Mergelleje til Ring-
kobing.

Luttichau tilraadede paa det
nedsatte Udvalgs Vegne at udvide
Lovforslaget, saaledes at det lommer
til at omfatte alle Tilfælde, hvor
der er Tale om Erundafstaaelse til
Anlæg af Mergclbaner. Man til-
raadede altsaa. at Landbrugsmini-
ftcren kan give Andelsselskaber Kon-
cession paa saadanne Anlæg, saa-
ledes at de kan fordre Arealafstaaelse
til Mergelbaner, naar Hedeselskabet
har udtalt sig derfor i hvert enkelt
Tilfælde.
Landbrugsministeren kunde

stildstændig slutte sig hertil.

53. Aargang.

Henvisninger. Lazarol
Fast Stilling«

Som Kredsbestyrer for enkelte Herreder i Fyns Stift »Øges at et at

de vidste og storste danske Livsforsikringsselskaber nogle j ngre »il« ,
Z lur Anledning .il at komme i Beroring med Folk indenfor saa god,
som hele Herredet, og som kan bistaa Selskabets Inspe tor.

Med Stillingen er forbunden en aarlig Indtægt paa þÿ�5 ��6�0�0\r , e ms

! fast Gage og Provision. Inkassation af Pr« kan evenruei. medfolge.
Billet maerket .Kredstertre, Xr. M!< bedes mdlagt paa dette Blads

þÿ � loyu
Kontor. _ , ,

tes Trang til at naa Retfcrrdighed
lader ham ikke i Ro. Han er Sjæ-
len i den første Forfølgelse mod
Jesu Kristi Menighed, den. som
gjorde Stefanus til den første
Martyr. I ham saa han en Kcrmpe,
han var i Slcegt med, men hvis
Lirsvej snoede sig paa en hel an-
den Maade end den Lej. han selv
var inde paa. En Mand som Pau-
lus kunde ikke undgaa at se det
store i denne Mands Offervillighed,
og han maatle vel ogsaa undre sig
over, at han bad for dem. der slog
ham ihjel, £g deriblandt ogsaa for
ham selv ; men det standser ham ikke,
om end det gav ham noget at tænke
paa. Han stævner fremad paa sin
Lej. indtil han saa al sige sprænges
under Anstrengelserne og Spcrndin-
gen i Kamp for at naa Fuldkom-
menhed. I den Kamp har fun een
sejret, og det var ikke Paulus, men
den Herre, han kom til at tjene
som saa, og som vidste, hvorfra han
kom, og hvorhen han gik. Paulus
har selv tegnet os Resultatet af
denne Livskamp for at naa Retfær-
dighed paa egen Haand i Romer-
brevet 27. Kapitel: þÿ ��D�e�tgode. som
jeg vil, det gor jeg ikke. og det onde,
som jeg ilke vil, det gor jeg." Det
er de vemodige, simple og gribende
Ord, hvormed han fortæller vs om
det Nederlag, som forte ham ind
paa den Lej, sont Verden ikke ken-
der, den, der kaldes Livets Vej, og
det vil jo sige, at den forer til
Livet, selv om den fører gennem
mange Farer. Han fandt ikte Vejen
paa egen Haand, den blev han fort
ind paa. Hans eget Hjerte fortalte
ham, at det krævede mere. end han
kunde yde. og derfor blev han en
sogeude Mand, hvem det blev en

Lirssag at finde, og et saadant
svgende Menneske har aldrig ledt
forgæves. Det sorger Gud for. Naar
der derfor i vore Dage er flere,
der om end med Vemod og med
et lille Suk hellere vil lytte ti! den
mederne Digters : Bort, bort ! In-
gen ved hvorhen, ja. maaste end-
ogsaa kan blive rorte over, at de
lytter til disse trosteslose Ord med
en vis Andagt, saa kommer det af,
at Fuldkoinmeiihedskravet og der-
med Driften tik at sætte Kræfterne
ind paa at naa dette ilke er blevet
dem bevidst, eller det er blevet
trængt tilbage.

Thomas saa rigtigt ; vi ved ikke,
hvor du gaar hen. det vil sige: vi
kender ikke vort Livsmaal, hvis vi
ikke faar det at vide af ham. som
har sejret: men Vejen til at faa
det at vide af ham, saaledes at det
ikke er en tillært Visdom, men vor
egen dyrt erhvervede Ejendom, den
gaar ofte derhen, at vi opdager med
Smerte, at vi ikke selv kan finde
igennem, men trænger til Lyset fra
oven. og det moder ikke vort Oje,
saa vi ser det. uden at der er gaaet
en Kamp foran, saa vi har faaet
Ojet opladt før dets Værdi.

Saa kan vi hore det myndige:
Jeg er Vejen, Sandheden og Livet.
Det er slet ikke sikkert, at Thomas
havde Ore til at hore den Tale
Skærtorsdag Aften, men han fik
det senere, da han sagde: Min Herre
og min Gud! Israelitten Saul har
hast bange Anelser, da han saa
Stefanus do som Helt med Fri-
modighed og Fred, men hans indre
Oje kunde forst senere aabnes for
den afgorende Klang i Livsfyrstens
Ttemme.

ikon vi da vide .Vejen? Ja og
Nej. Der er i ethvert Menneske en
Trang til at kæmpe før at naa
Fuldkommenhed. Denne Fuldkom-
menhedsstræben udfolder sig ikke ens
hos alle, men den har det fælles
Træk, at den bringer ind i Kamp
og Arbejde. Altsaa gaar Vejen gen-
nem Kamp og Arbejde mod Fuld-
kommenhed. det siger mit Hjerte mig.
og det tror jeg paa. Men før eller
senere gor vi en lignende Opdagelse

til Indaandning mod
Hoste og Hæshed.

fluide have Rksde Fredag Formiddag
Al. ((, og al fire Neprcesenlanler for
de arbejdsløse saa fluide faa Lejlig-
hed til at fremsætte deres Gufler. Lude-
lig bebudede før. Madsen et nyt Mode i
Folkets føus paa Jagtvejen i Zttorgen /

og opfordrede dermed Forsamlingen til
at forlade Bygningen lige saa roligt
og værdigt, som de hidtil var optraadt.

Uled et nyt føurra for C. F. Ulad«

sen fliltes Forsamlingen derefter i storste
No, og et par Nlinuijter efter var Be-

lejringen af Nigagsbygningen hæ«
vel. Alfa.

E. EHMIUIS, Ojonlffige,
Vertergade 271 (Passagen\
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Kan vi vide Vkjtn? Landdstinget.
.
-T Kbhvn., d. 14. Avril.

, ' Torsdagsmødet
varede kun nogle faa Minultcr.
Man vedtog ved 3die Behandling
Rigshospitalets Lønnings-
lov og Lovforslaget om Under-
sogelse af Levnedsmidler,
hvilke Sager dermed er færdige fra
Rigsdagen.

Desuden foretoges 2den Behand-
ling af Rotteloven, som i O ver-
ensstemmelse med det nedsatte Uo-

valgs Flertalsindstilling passerede til
3die Behandling i uforandret 3kif-
kelse.

Landstinget foretager i Fredags-
modet Iste Behandling af Tillægs-
bevillingsloven.

Sondagstantcr.
< _

Af N. Johan Lau ri en.

Jobs. Ev. þÿ�1�4�.�1 �11.
Hvor er der ifte en Modsætning

mellem Jesu Ord til sine Disciple
Skærtorsdag Aften for Lidelses-
natten: þÿ ��H�v�o�rjeg gaar hen. ved
I. og ZZejen ved I," og saa det
moderne Syn, der har fundet sit
Ildtryk i de velkendte Strofer:
þÿ ��V�iselv ha. hvor gaa vi hen?
Bort, bort? Ojnene lukke vi.
Hovedet dukke vi, klagende sukke vi:
Bort, bort! Ingen ved hvorhen!"
- Jesu Ord aandcr Sikkerhed og
Tillid, de moderne Digterord lige
det modsatte, derfor lyder der vg
saa hist Frimodighed ud af Ordene
og her Klage vg Resignation. Og
det folger helt af sig selv, at vi
ikke kender LivSoejen, hvis vi intet
red om Maalet, vi skal naa med
rort Liv i thi at ooelge en Lejret-
ning. uhen at man har Anelse om.
hvorhen Lejen skal fore os, det er
der ikke megen Mening i.

Allerede da Jesus udtalte disse
frimodige Ord om Maalet og
Vejen til sine Disciple, lod der et
Ord fra en af disse, som viser os,
at ingen af Delene var gaaet op
for ham : Thomas siger nemlig som
Svar dcipaa: Li vcd ikke, hvor
du gaar hen, og hvorledes skulde
ri da vide Vejen? Saaledes har
mange sagt baade for og siden,
Thomas har mange, der er aands-
beflægtedc med ham. Og de, der
ikke faar en saa god Vejleder, som
Thomas fik senere, da Herren bøjede
sig ned til ham for at hjcelpe ham
i hans Kamp mod Tvivlen, de maa
saa famle sig frem og se at finde
Vej i den Taage, der her sig fam
ker over Livet ned. Og der er det
ejendommelige, at over for disse
Livets afgorende Sporgsinaal staar
de vise og forstandige ikke letter?
end de enfoldige, thi her sporges
der om andre Værdier end dem, der
hentes ad Lcrrdomsvejen.

Lad os se paa en villiestærk og
redelig Mands Kamp for at finde
frem ad Livsvejen til et hojt Maal.
Jeg tcenker paa Joden Sank. den
senere Apostel Paulus, han, som er
Israelit af det reneste Blod. af
Benjamins Stamme, og Farisceer
af den strengeste Sekt, af en aande-
lig Retning, som ikke var vant til
at gaa paa Akkord, han. som i sit
Hjertes Dyb havde Trang til at
naa en Retfærdighed, som var uden
Plet og Lyve. ikke alene over for
andre Mennesker, men over for ham
fed-og ven Gud. han som Israelit

12 lt .6»"ke. Denne Caulrar en Mand, som havde store Ev-ner og en kraftig Villie, 5 satte
noget ind paa at naa det. ver rar
hans Hjertes Drift. Vi kender iNe
meget til Kampens Enkeltheder, m
"d ikke meget om. hvorledes han
har lobet vaa den Rendebane. Han
kom som Dreng til Jerusalem før
at blive opført i den hojeste Vis-
dom, som da gaves, og han har
med sine Evner vceret blandt de frem-
mest« i den Trop, som sogte Sand-
heden ad Lovens og Lovfortolknin-
gens Vej. Senere træffer vi ham
midt i Livets Kamp, naturligvis
stke blandt de ligegyldige Tilstuere.men blandt dem, som lcemper for,
hrad de anser før Ret. Hans Hjer-

Folketinget.
Kbhvn., d. 14. April.

Torsdagsmødet. i

Grundlovs- og Valgkredsforfla-
gene, som stod paa Dagsordenen i
Dag, havde selvfølgelig fyldt Til-
horerlogerne til sidste Plads. Men
disse Tilhoreres Taalmodighed blev
sat paa en streng Prove, thi der stod
fire Forslag paa Dagsordenen, som
forst maaste diskuteres, og hvis Be-
handling nodvendigvis maaste tage
ikke saa lidt Tid.

Der var saaledes forst det fra
Landstinget oversendte Regerings-
forslag om
Indkomstskat til Kobenhavns Kom-

mun«.
Indenrigs m. (Munch) gjorde

Rede for de Forandringer. Forslå-
get var undergaact i det andet Ting.
Man havde forst forandret Skalaen
for Indkomstskatten og dernæst ud-
stemt Formueskatten, saaledes at de
overste Skatteydere i .Kobenhavn fil
en Lettelse, der svarede til den for-
ogcde Byrde, der blev lagt paa
Middelstanden. Ogsaa med Hensyn
til Bevægelsesfriheden var der
sket Indskrænkninger, som maaste be-
klages, fordi de vilde gore Kommu-
nen meget ængstelig for at foroge
sine Indtægter. Kobenhavn befinder
sig imidlertid i Nodstilstand ; den
maa have ny Indtægter, og da
det foreliggende Forslag dog altid
vil hjælpe Byen til en aarlig Mer-
indtægt af over en Million Kroner,
vilde han anbefale, at Folketinget
vedtog Lovforslaget trods dets
Mangler.

Borgbjerg bellagede ogsaa i
hoj Grad de Indskrænkninger, Lands-
tinget havde foretaget i Lovforsta-
get, men ansaa det under de for-
haandenværende Forhold for ufor-
svarligt ikke at tage Loven.

SigurdBerg glædede sig over.
at Borgbjerg nu var bleven saa for-
nuftig, at han tog imod et godt
Fremskridt. Ligesom de foregaacnde
Talere vilde han anbefale, at man
vedtog Forslaget, som det forelaa.

KeiserRielsen beklagede i hoj
Grad de Forandringer, der var
foretagne i Forslaget i det andet
Ting, men raadede dog til at tage
mod Forstaget.

Moller (H.) anbefalede ligeledes
at tage Forstaget, men kunde ikke
dele Beklagelsen af Landstingets
Stilling til Sagen.

Jensen-Kleis mente ogsaa,
det vilde være uforsvarligt ikke at
vedtage Lovforstaget.

Kl. Berntsen mindede om. at
han i Fjor havde fremsat et Forslag
til en ny københavnsk Skattelov.
Hvis dette Forstag var blevet gen-
nemsort. vilde man have faaet en
god og tilfredsstillende Lov, medens
det derimod er et meget magert
Resultat, den ny Indenrigsminister
havde naaet. Det var i det hele
taget forbavsende lidt, den nuværende
Indenrigsminister opnaaede ved sine
Forhandlinger med Landstinget.
Gang ester Gang maa han komme
til Folketinget og bede det nojes med
de tarvelige Resultater, han havde
opnaaet. Taleren havde forestaaet
en Formuestat. en rimelig og for-

jArbtjiisIsshtdsiiiieilt.
Demonstrationer i RTiøfKxigcn.

UbKvn., Torsdag.
Lftcr Indbydelse af De -samvirkende

Fagforeninger samledes i formiddag en
fuldtallig Forsamling a arbej-Isse i
Folkets Lins paa Jagtvejen at pro-
testere imod, at tandstinget nolede med
at gennemføre ArLejdslosh-dslovcne.

Folketingsmand S t a u 'n i n g gav en
Oversigt over Arbejdsfø,shedslovgivnin.
gen og gengav et forlydende om. at
der i tandstinget yjat Uvillie mod at
gennemføre de to tovforslag. Derfor
var dette Mod,, sammenkaldt før at
give tandstiiVet en Haamindelse om,
at der stod Tusinder af arbejdslose
udenfor, fføm med tængsel imodesaa
tovenes Gennemførelse. Der syntes at

vsrre "en Mulighed før, at tandstinget
»ilde- yandse demie tovgivning. Derfor
mqtatte Folketinget erobre den politifle
U.agt og afflaffe tandstinget.

Formanden før De samvirkende Fag,
foreninger, £. F. Madsen, foreslog
en Resolution, hvori man krævede, at
de to Arbejdsloshedslove uopholdelig
blev gennemførte, bjan foreslog des-
uden, at der blev sendt en Deputa-
tion til tandstinget med Resolutionen.

Fra alle Sider lod imidlertid Raa-
bene: þÿ ��N�e�j�,vi flal ikke have nogen
Deputation!" þÿ �þÿ ��D�igaar alle sam-
Men!" þÿ �þÿ ��B�o�r�g�b�j�e�r�gflal med !"

Fru Sofie F a l ck og Arbejdsmand
tjans Petersen foreslog endelig,
at der i de følgende Dage flulde af-
holdes tre offentlige Arbejdslosheds-
moder før stadig at lægge Tryk paa
Rigsdagen, og dette vedtoges ligesom
Resolutionen enstemmigt.

Straks efter, omtrent Kl. (føj, satte
hele Forsamlingen sig i Bevægelse i
<t langt Tog, som ad Fredensgade og
Solvgade marcherede ud til Rigsdags-,
bygningen, syngende Socialisternes
March paa Dejen. Fra Jagtvejen
havde politiet imidlertid allarmeret føo-
vedstationen, saa at Toget ved Ankom-
sten til Rigsdagsbygningen forefandt
en imponerende politistyrke under te-
delfø af politiassistent Schram. Flere
civile Opdagelsesbetjente havde før en

Sikkerheds Skyld taget Ophold inde i
Rigsdagsbygningen.

Under tedelse af Folketingsmændene
Bang, Borgbjerg og Stauning gik en

lille Deputation op til Landstingets For-
mand, Ur. S o n n c, idet Ur, Borg-
bjerg foretog Præsentationen. De ar-

bejdslose forhandlede ganfle kort, dels
med før, Sonne og dels med før.
R o t t b o l l, der er Formand før tands--
tingets Udvalg om Arbejdslosbeds-
lovene,

Kl. føi kom Deputationen ned til For-
samlingen, der stadig belejrede Rigs-
dagsbygningen ud imod Fredericiagade,
hvor en stsrre Politistyrke holdt porten
spærret.

før. T, F. Mads c n besteg en im-
proviseret Talerstol, hilst af føurraraab
fra Forsamlingen, føan meddelte, at
Sonne havde lovet, at hvis der kom
et positivt Resultat ud af Arbejdslos-
hedsudvalgets Arbejde, flulde Sagen
traks blive fat paa Dagsordenen, før.

Rottboll havde udtalt, at Udvalget

hojesteret.
(Fra vor Referent.)

þÿ�K�b�h�v�n �Torsdcrg.
Forfolgelføsvanvid.

Som tidligere omtalt blev en
Damefrisorinde Fru Jensen, f. Riel-
sen, forleden udvist af Retssalen, da
hun sta Tilhørerpladsen med Magt
vilde bryde gennem Skranken for
at komme hen til Justitiarius. Siden
den Tid har hun ikke vovet fig ind
i Retssalen, men hun har hver Dag
indfundet sig og spadseret frem og
tilbage paa Marmorfliserne ude i
Forhallen lige fra Retsmodets Be-
gyndelse Kl. 9 til dets Slutning
Kl. 2. Hun har anlagt Sag imod
Politidirektøren. >om, hun paastaar,
forfølger hende, siden hun blev
idømt en Bøde for ulovlig Mc-
dikamenthandel. Da Politidirettoren
blev stifunden, appellerede hun til
Højesteret, hvor hun selv vil tale
sin cc-ag, medens Hindenburg er
beflikket til at mode for .Politidirek-
tøren. Sagen stod for nogle Uger
siden opfort paa Højesteretskortet,
men udgik, da Hindenburg af Hel-
bredshensyn var bortrejst paa ube-
stemt Tid. Rimeligvis af Frygt for,
at Sagen skulde blive foretaget uden
hendes Vidende, har hun da op-
holdt sig i Palæet under hvert
eneste Retsmode sta Begyndelse til
Slutning.

Da det er øjensynligt, at hun
lider af Forfølgelsesvanvid, hen. '
rendte Justitiarius sig til Hojesst-
retssagfover Asmussen og bad ham
at overtage Sagen for Hindenburg
for at faa den afgjort hurtigst mu-
ligt. Følgen blev, at Asmussen for
Retsmodet Tvrsdag talte med Fru
Jensen, som allerede barde indfun-
det sig. Faa Ojedliikc ester forlod
Fru Jensen Højesterets Enemærker
og vil næppe indfinde sig igen. kor
hun stal tale sin Sag i Ritten.
Hvad hun vil faa ud heraf, kan
man slutte sig til deraf, at hun paa-
staar Politidirettoren domt til at
betale hende 10.000 Kr. i Erstat-
ning samt saa jnange Opdagelses-
betjente straffede, som man er i
Stand til at faa fat paa.

Et smult Trak fra Sagførernes Sid«
Fra Iste April blev Assistent vg

Skriver i Højesteret, Eand. plsil.
Brønsted, afskediget efter 26 Aars
Tjeneste. Da han ikke var pensions-
berettiget, men da det erkendtes, af

i

' Abonnement
-m-

1 Middelfart' By

Kvartalsabonnentcr Kr. 2,25
Maanedsabonncnter . 0.80

Ugeabonnenter . -20

->N"

p««rabonnenter

I Distriktet Kr. 2,48
Uden for Distriktet . 2,58

Maanodsabonnenter
80 Øre + Postpenge

An -oncer
Atm. Annoncer

t. Gang 10 øre pr. Linie
2. 8 - -
3. og følg. Gg. 7 - .

Henvisninger
1. Gang 20 Øre pr. Linie
2. - 16 - - -
3. og følg. Gg. 14 - -

Inserater

1. Gang 15 øre pr. Linie
2. 12 - - -
3. og følg. Og. 10 - -
Offentlige Bekendtgørelser
1. Gang 12 Øre pr. Linie
2. - 10 - - -
3. og følg. Og. 8 -
Større Averterende Rabat

som Israelitten Saul, der kaldte sig
selv i Daaben þÿ ��d�e�nlille", vi kan
ikke selv sinde frem. Saul modte
saa under si Sogen Jesus, som han
forfulgte, og hos ham fandt han
den Fuldkommenhed, han selv for-
gæves havde fømpet for at naa.
og selv blev han sat i Arbejde, saa
han fik Haab om at naa den, om
end den var foran ham. Han lunde
gribe den. fordi han selv vat gre-
ben af Jesus Kristus. Og saa kendte
han Vej og Maal for sit Liv. Kan
vi ikke komme ind paa Vejen paa
samme Maade, saa maa vi nojes
med: Vort, bort! Ingen ved hvor-
hen! Men for sogende Mennesker,
der gribes af Kristus Jesus, fordi
de moder ham paa deres Vej i et
afgorende Ojeblik, kan de fylke, morke
Skove aabne sig, og dem maa den
store, falske Vove bære.

Og saa kender vi Vej og Maal,
Kamp og Lidelse og Frimodighed
og Glæde kan følges ad i vort
Liv.



Det liiljlt Dram.
esCS '

En Skinshge, ber koster tre
Menneskeliv.

Kt>hv» , Torsdag.

Tet er det fjerde Storstadsdrama,
der i Lobct af et Par Uger l ar sat
Sindene i Bevagelse i Hovedsta-
den: forst Malersvenden, der skod
paa sin Fader: dernast det uhygge-
lige Bvriiedraina; saa den hidsige
Tekorativnsmalcr, der stikker en
Saks i Ryggen paa sin Hustru, og
nu endelig den unge Bødkersvend
Louis Wahl, der draber sin Kcv-
rcste og sin lille Son med Revolver
skud.

Hovedmotivet til dette Dobbelt
mord er utvivlsomt Skinsyge. Wah
var ganske vist arbejdslos øg saa fat
tig, at han i de sidste Tage havde
maattet pantsatte et Par as sine
Stole: men dette har nappe trykket
ham synderligt. Han var nemlig
en dygtig Svend, som aldrig havde
vanfleligt ved at faa Arbejde, naar
han onstede det.

Efter hvad hans Safter fortal-
ler, var hans Kareste, Mathilde An-
dersen, en ualmindelig kon og fiks
ung Pige, men hun var samtidig!
noget let paa Traadcn. Magtet hun
havde faaet et Barn med Wahl, trak
hun dog stadig Sporzsmaalet vnr
Wgtestab i Langdrag. Ten flinke
Syerste havde nemlig faaet et Kursus
i Tilstaring i Magasin du Nord,
og her havde hun gjort Bekendtstab
med cn Tilstarer Larsen, hvis Kar-
lighed hun gengaldte. Wahl, som.
stadig var starkt indtaget i hende,
blev cftcrhaanden helt oprevet ved
dette Dobbeltspil, og det kom jævnlig
til hastige Scener imellem dem. I
Forgaars Aftes saa han dem paa
en Kafe. Han lavede straks en lille
Scene, og Folgen blev, at man viste
ham ud. Bagefter passede han Ma-
thilde op, fulgte med hende hjem til
hendes Parelse paa Mariendalsvej
og drabte hcnde med et Revolver-
stud.

Saa gik han hjem og skrev nogle
Afskedsord til sin Moder, cn gammel
Enke paa Amager. Han fortalte hen-
de, at han havde drabt Mathilde, og
at det var hans Agt ogsaa at dråbe
Barnet og sig selv. Og denne Be-
slutning bragte han straks til Ud-
forelse. Ta Politiet i Nftt, allar-
meret af hans Slægtninge, trængte
ind i hans lille Lejlighed i Smede-
gade, fandt man Fader og Son lig-
gende dode paa Sengen, den forste
med et Skudsaar i Tindingen, Tren-
gen med et Skudsaar bag Oret. Paa
Bordet laa et Ark Papir, paa hvil-
ket Wahl havde nedskrevet en Anmod-
ning om at maatte faa en pan Be-
gravelse, idet han havde 509 Kr.
staaende i sin Fagrening.
I Formiddags blev Ligene af Fa-

der og Son anbragt i St- Johannes
Stiftelsens Ligkiste, medens Ma-
tlilde Andersens assjalede Legeme
kortes til Frederiksberg Kommunes
Ligkapel. Og dermed er tre Menne-
fleflabner afgjorte, tru Menneskeliv,
som kunde vare bleven lyse og lyk-
kcligc. Baade Louis Wahl og Ma-
tlulde Andersen var stinke og dyg-
tige i deres Garning. Hun horte
oprindelig hjemme i Odense, men
Wahl havde gjort hendes Bekendtstab
i Randers, og de holdt meget as hin-
anden þÿ �indtil hun opvakte hans
hans Skinsyge ved sit Forhold til
Larsen. Trerrgen elskede han over
alt i Verden, og han kunde ikke ud-
hotde Tanken om, at l>cn lille skulde
staa ene tilbage i Verden, naar huns
Fader og Moder forlod den.

Fyn.
Den 16. April.

Vejret.
Mildt og ustadigt V-jr. overv jende 'syd?

lige og sydpstlige Vinde.

'I Millioner Kubikfod Eas-
svind aarlig

hor Middelfart (Gasværk, ester
hvad der nu cr oplyst, haft i de

sidste Aar som Folge af de utætte
Ledninger i Gaderne. Man vil un-

der disse Omstændigheder forstaa, at

der fra teknisk Udvalgs Side sattes
Kraft ind paa at saa Ledninger,,«
tættede.

Middelfart tekniske Skole
afsluttede i Gaar Vintcvundcrvis-

vingen med en lille Festlighed i
Skolens Lokaler. Fonden Elever-
ne var tillige en Tel af disses For-
aldre !og Værger, Svalens Besty-
relse m fl. til Stede.

Efter at Besti>»lsens Formand,
Brandinsprk'or S e hw aner, havde
budt Velkommen, og Grundtvigs

ang þÿ ��E�rLyset for de Lærde blot"
var sungen, holdt Redaktor Eilers-
gaard en lille Tale til de unge,
hvori han bl. a. betonede, hvisken
Betydning Undervisningen i den
tekniske Skole hvvde for deres frem-
tidige Udvikling. Ten bidrog til, at
de blev tankende Mennefler med vir-
kelig Indsigt ©g Fvrstaaelse af de
'orflellige Virksomhedsgrene inden-
for deres Fag, saa dc undgik den
Fare, der truer de slave og lige-
gyldige, at blive slet og ret Haand-
varks-M afliner. Ligeledes indflar-
Zede han dc unge at flonn? paa

izen Undervisning, Skolen bod i
Skrivning, Regning <og Læsning,
Jag, som Eleverne ofte tager alt
or overlegent, fordi de gaar ud fra,
at det er noget, de har lært nok as i
Bornessolen. Ingen þÿ�k�a �imidlertid
!are for meget af sit Mvdersmaah.
Tet er Udtrykket for alle vore Tan-
er, hele vort Folelsesliv, vg det cr

Grundlaget for al vor Virksomhed.
?o mere man sager at tilegne sig

Modcrsmaalet, jo mere vil man
bmme til at elfle det. Jo dybere

man trænger ind i Modcrsmaalet,
o bedre vil man forstaa at tilegne
ig al den gode, nyttige, opdragende

og udviklende Læsning, som det dan-
le Sprog ejer.

Naar de unge flal bryde deres
Livsbane, er der alt for mange, som
or tidligt giver tabt. Hvad kan det
nytte? horer man dem saa ofte sige.
Ter er nu alt for mange vm al Ting.
Men flig mismodig Tale kan netop
vor Tids Ungdom ikke vare bekendt
at fore. Nu, da alle de Skranker,
om forhen dammede op for de unge,

er fjarnede, da hver eneste af dem
igesom Napoleon den stores Sol-
Zater barer Marseholstaven i Tor-
nyfhel, nu kommer det frin an paa,
at de selv vil. for at de kan naa op
til de overste Tinder. Og stræber
man derefter, hor man noget at tage
Afdrift paa, saa at man kan fole sig
tilfreds, hvis man blot naar dets
næstbedste eller maafle nogle Grader
angere ned. Derimod bliver det
len rene BedroveligHed for alle dent,
>er slet intet Maal stiller sig. Ten
Tilværelse, som venter dem, er alt
andet end inis-rndelsesvardig, selv
om det tilsyneladende kan se ud, font
om de ikke selv foler, hvor fattigt
)eres Liv cr.

-luttelhq lagde Taleren de tinge
oaa Sinde at benytte Sommerens
Friaftener til gennem Sporten at
idvikle der.'s Legeme. Derved vilde
)e ogsaa vpove deres Energi og til-
egne sig de ydre Betingelser for at
egne sig de ydre Betingelser for at
naa fremad og opad. Te aldre bad
;an se paa Skolen med Venlighed
og stotte den i dens Bestræbelser for
at 'udvikle Ungdommen.

Man sang derpaa Lembekes smuk-
e Song , Bort Miodermaal er dej-
igt", hvorpaa Skolens Forstander,

Vejassistent Barfoed, gav Beret-
ning vm Virksomheden i den for-
tobne Vinter og 'ubbejte Præmierne
til de flinkeste Elever efter den Liste,
vi forleden bragte h«er i Bladet.

Efter at Redaktor Eilersgaard paa
Bestyrelsens Vegne havde bragt Sko-
lens Forstander vg Lærere cn Tak
or deres Arbejde i Vinterens Lob

affluttcdes Sammenkomsten med
Sangen þÿ ��A�l�t�i�dfrejdig".

Malerinden Frk. Bnchholtz
har i disse Tage solgt tre Male-

rier med Motiver fra Middelfart-
egnen til København, deriblandt cl,
der flal anvendes som Erindrings-
gave til Forstanderinden for et kø-
benhavnsk Bornebjem ved hendes Af
gang fra denne Stilling.

D. F. T. S. vg Middelfart
Havn.

Tamperen þÿ ��S�ø�n�d�e�r�j�y�l�l�a�n�d�"be-
taler 1409 Kr. aarlig i Havneaf-
gift til Middelfart. Ester den ny

Takst bliver der paalagt 850 Kr..
saa at Havnen altsaa i alt faar 2200
K.r. af Sieljkgbxt. . þÿ ��r! . . >

E« Mindesten for Fru Nanna
Kristenfen-RanderS.

Højflolefiorstander Kristensen-
Randers hor i Følge þÿ ��S�t�u�b�b�e�k�ø�b�i�n�g
Avis" fornylig varet paa Bogø for
blandt de derværende store Sten at
udvælge en, som flnlde anbringes
paa hvns afdode Hustrus Grav paa
Oflerup Kirkegaard. Fvu Nanna
Kristensen-Randers var þÿ �som be-
fnibt - Datter af C. Berg og fødtPaa Bog«.

Skatteydere i Odense.
Odense Skatteliste er bleven frem-

lagt. Byens storste Skattr-ydr-r er
SEggrvsserer H. Nielsen, der dog
for Tiden bor i Kobcnhavn. Ha«s
Ckat er 12,540 Kr. af en Indtægt
paa 130,000 Kr. Derefter solger!
ger Købmand Anders Nielsen med
9500 Kr. i Skat af 100,009 Kr.s
Indtægt og Fabrikant Jens Wei-
mann, der betaler 8894 Kr. af en
Indtægt paa 93,599 Kr.

Til Valgmænd til Amtsraads-
valget

hor Nr. Aaby-Jndslcv Sogneraad
valgt Husmand Laurits Andersen,
Jndslcv, vg Gdr. I. P. Knudsen,
Byllerup.
þÿ �Til Husmandskommissionen

har Sogneraadet valgt dc samme.

Nr. Aaby JudSlev KommuneS
Budget.

balancerer med 23,013 Kr. 10 Ore.
PaaHjarikorn cr lignet '13 Kr.44 Oret
pr. Td. Paa Ejendomsflyld 1 Kr.
20 Ore pr. 1000 Kr. Skatteprocen-
ten er .1,7 mod 1,5 i Fjor'.

En lille Dreng i en brændende
trifekaSsc.

Tn lille 3-Aars Dreng, Son as
Slagter Emil Hansen, Faaborg, blev
i Søndags ret alvorlig forbrændt
under usædvanlige Omstændigheder.
Ten lille Purk havde paa en eller
anden Maade faaet fat i en ASfle
Tændstikker. Med denne var han
kravlet ind i en Grusekasse, som stod
paa Faderens Vogn. I Kassen var
der en Del Halm, som Drengen fik
stukket Ild i. Tenne blussede hurtig
op, vg det sorflrækkede Barn, som
ikke kunde komme tud, da Halmen
spærrede for den lukkede Luge, gav
sig til at flrige. Heldigvis blev
Barnets Skrig hrrt af Slagtcr
Keller, som hurtig kom til og fik
Drengen trukket ud as Flommerne.
£mn var allerede en Tel forbrændt
paa Armene, Hænderne og i Ansig-
tet, men der er ingen Fare for hans
Liv.

TErp-Brauden. þÿ �For en
Træstubs Skyld.

Den store Brand i Riise paa ?Erø
Forgaars Eftermiddags opstod ved

at Grdr. Cl. Andersen vilde sprænge
en Træstub mcd Krudt.

Skuddet forfejledes og røg ud i Luf-
ten, og Gnister fængede straks i Straa-
taget paa Gaardcns Udlænger. Herfra
antændte« Rs. Hansen« nærliggende
Hus, hvorfra Ilden bredte sig til M.
N. Larsens større Gaard, dcr ligesom
Huset fuldstændig nedbrændte. þÿ �I
Cl Andersens Gaard reddedes i F.
þÿ ��W�r�øAv." Stuehuset/

Først efter 4V, Time« Forløb var
Faren ovre for de omliggende Gaarde
og Huse, hvoraf Beboerne var rykkede
ud med alt Indbo.

En Slagters Hus antændtes 2

Gange, men man redede det ved at

rive cn Del af Taget.

Pachtklnbbens Knpsejladfer
Kgl. danfl Pachtklub afholder fin

aarlige Provinskapsejlads ved
Svendborg i Tagene 18de og 19de
Juni, samtidig med at Ovelsesefla-
dren besøger denne By. Ter vil
blive arrangeret et sitreirfc Lob før
Efladren? Mandflab.

Fremmede til Middelfart.
Ankomne Rejsende til Behrendts

Hotel:
Frøknerne Kruse, Nyborg, Jnspek-

tør I. Christiansen, Rejsende Lohse,
Grosserer I. S. Westi, Rejsende
Thorsen, Rejsende M. Andersen, Tand-

læge Sørensen med Frue, Rejsende
Ovcrbceh, Rejsende ElauSsen, Ingeniør
Poulsen.

Torvepriserne i Middtlsar.
Den 16. April.

Smør pr. Pd a O
?Eg pr. Pd 44 a þÿ �

O't pr. Pd 1« a 85 þÿ �

Oksekød pr. Pd 40 a 60 þÿ �

Fedekalvekød pr. Pd. ... s5 a 4b þÿ �

Spædekalvekød pr. Fvr-
fjerding Pd. . . 20 a

Spædekalvekød pr. Bag-
fjerding Pd 30 þÿ �

Lammekød pr. Pd « þÿ �

Hestekød pr. Pd 15 a 35 þÿ �

Fersk Flæsk pr. Pd. . . . 60 a 70 þÿ �

Saltet Flæsk pr. Pd. . . a þÿ �

Rogct Flæsk pr. Pd. .. 75 «
?Ebler pr. Pd a þÿ �

Kartofler pr. Skp 75 a þÿ�1�0�0 �

Hvidkaalshovedcr pr. Stk. 6 a 10 þÿ �

Rødkaalshoveder pr. Stk. a

Aarup Torv
var i Dag tilført 30 Grise. Prisen

var þÿ�2�8 ��3�6Kr. Parret.

Kammeradvokaten u eblev.
Netten foretog i Torsdagsmødet

nogle ganske ubetydelige kriminelle
Sager, men maattc slutte af ved
1 - Tiden, fordi jtammcradvokat
W i n t h e r, som var tilkaldt, ude-
blev. Han var nemlig til Stede ved
Kontorchef Stemanns Jordefærd,
tur ban blev tilkaldt, og tur han
endelig naaedc ind til Hojesteret, var
Assessorerne blevne iede af at vente
Icrnger og havde forladt Netslvka-
lerne.

væk.
Til Vejle AmtS Folkeblad skrive«

fra Lindeballe. at Ejendomspriserne
syne« at være opadgaaende; til TrodS
herfor gaar Handelen livligt.

Der opføre« ualmindelig mange ny
Bygninger, ligesom ældre Bygninger
bliver restavrerede og indrettede efter
Nutiden« Fordringer. Enkelte, som
har velbyggede Gaarde. anskaffer sig
Motorer som Trækkraft til Tærskning
og Hakkelseskæring m. v., og enkelte
maa indstille Byggeriet til næste Aar
af den Grund, at Haandværkerne ikke
kan præstere Arbejdet.

Dct nyt EhristianSborg.
Næsten Dag for Dag kan man fe det

store Kompleks vokSe. Kælder og Stue-
etage er færdige, og for Øjeblikket ar-
bejder man paa Etageadftillenf n mel-
lem Stue og I. Tal. Denne Adskil-
lelse lave« af Jernbeton. I Sineeta«
gen er saa at sige alle Granitsten,
der indkom fra Landet« Kommuner,
anbragte, og de passer udmærket ind i
Helheden. I alle Stenene staar som
bekendt Kommunerne« Navne indhug-
gede, som et varigt Minde om Offer-
villigheden. Saa snart Etageadskillel-
sen cr færdig, begynder Opmuringen
af 1. Etage og MkMnincn, der her
i Modsætning til eller« ligger mellem
1. og 2. Sal. Begge disse Etager
vil man have færdige i Lpbet af inde-
værende FinanZaar. Der er nu ca.
200 Murere beskæftigede, og hen paa
Sommeren mener man ot have 300
Mand i Arbejde.

Z>i»«lirll
Diuisk-Aiiurikllitrit.

I--D-S jr- q
Professor Karl Larsen vg þÿ ��G�y�l�-

dendalfle Boghandel. Nordifl Fvr-
lag" paatænker for at paavise Be-
tydningen af Tanfl-Amerikanernes
aandelige Indsats i Danmark mo-
dente Udvikling, med Professor Karl
Larsens Bog þÿ ��U�n�d�e�rvor sidste Kri<y
som Forbillede, at indsamle og be-
arbejde Breve, flrevne af Tanfle i
Amerika til Hjemmet samt om mu-
l'flt Dagbøger, førte af Tanfl-Amr-
Olancre vg Breve, som man sraHl-mmet har skrevet til dem.

Professoren hor i h>cn Anledninganmodet alle Landets Præster, Læ-
rcre, Læger, u-yrjæger, Forstandere
for Højskoler og Landbrugsskoler,
Formændene fvr Fættgselshjælpeit
og lignende 'Selskaber om vt assr-
flere ved Indsamlingen af Mat>
rialet.

Planen anbefales aj Kultusmini-
stenet.

Hvj Skuespillerage.
Den unge Skuespiller Poul Reu-

mcrt paa Det nye Teater har for næ-
ste Sæson opnaaet en Gage paa li,000
Kr., hvilket er den hvjeste E«ge for
nogen københavnsk Skuespiller. Hr.
Reumert har hermed faaet en Lsn-
forhvjelse af 2000 Kr.

Samtidig med, at denne Kontrakt
træder i Kraft, stiger Frederik Jensen«
Gage paa Nprrebr o Teater fra 11,000
til 15,000 Kr. Sidst, da ban afslut-
tede Kontrakt, bestemtes det, at han
fremtidig skulde have samme Gage som
den højst gagerede Skuespiller i Køben-
havn, vg ved Reumert« Avancement
gaar saaledeS ogsaa han« Gage i Vej-
ret.

Ea ny Form for københavnsk
Selskabelighed.

Et yngre københavnsk Egtepar vilde
forleden se et Par Venner til Bridge.
Andre Venner af Huset fik dette at
vide, 'og den paagældende Aften fvld-
te? i et Øjeblik Lejligheden af selskab«-
klædte unge Damer og Herrer. Hu«-
fruen blev forskrækket. Hverken hun
eller Manden anede det ringeste om
denne þÿ ��O�v�e�r�r�a�s�k�e�l�s�e�.�"Men hendeS
Bekymringer var overflødige. Da hun
saa ind i sin Spisestue, fandt hun det
eleganteste Aftensbord opdækket med
alt, hvad Hjærtet kunde begære.

Forklaring: En Kred« af Husets
unge Venner og Veninder havde i «l
Hemmelighed befluttet at þÿ ��o�v�e�r�f�a�l�d�e�"
det intet anende ?Egtepar. Som saat.
saa gjort! Hver enkelt vaatog sig sin
Part af Traktementet. Resultatet blev
en meget fornøjelig Aften.

Efter hvad vi hører, har den nye
Form for Selskabelighed alleredegjort
Lykke i flere andre Hjem.

Sidste tlyt.
Den 15. April.

Trafikministeriet
arbejder paa at faa den internationale
Tarif ændret saaledes, at Tariffen
bliver ens for danske og udenlandske
Varer paa de danske Statsbaner.

Mange norske og finske Fiskere
omkomne.

Fra Nordlandene og Finmarken
meldes om orkanagtige Storme, mens
Fiskerflaaden var ude paa Havet. Hid-
til vides 12 Fiskere at være omkomne,
men der savne? endnu mange.

Veto-Refolutioncn
vedtoges i Gaar as det engelske Un-

derhus med 351 St. mod 246.

Naar man ikke vil flage paa
Kejserens Fødselsdag.

Haderslev Bisidderret idømte den 24.

Februar Bestyrer Jensen Vojensgaard,
1 Uges Fængsel, fordi han paa den

tyste Kejiers Fødselsdag havde ned-

taget det tyske Flag hoS en af Gaar-
denS Arbejdere, der var afskediget før
Utroflab. Landsretten i Flensborg
nrdsatte i Dag Straffen til 10 Mark.

Kusmandsloven
Forslaget om at bevilge endnu en

Million til Laan til Statshusmands-
brug i indeværende Finansaar ind-
stilledes af det paagaldcnde Folketings-
udvalg til uforandret Vedtagelse i Land-
bruget« Affattelse. saaledeS at Millio-
nen skal fradrages igen inden Udløbet
af den 5-aarige Periode, hvori der
maa anvendes ialt 20 Millioner Kr.
til dette Formaal.

ZUtbsrz tioljtrups W-
flrftlst.

C9t ubehersket plge.

København, ko tdaz.
Paa Bispebjerg Kirkegaard kore-

gik i M ddags Ingeborg Eollstr ivs
Jordfæstel-e .inder en Tilstromning
af nysgerrige þÿ �overvejende Kvin-
der og Born þÿ �, fdni opforte sig
alt andet end sommeligt. Man slo-
ges formeligt om at faa Adgang til
Kapellet, som langt fra k inde rum-
me dem alle, og man harte mange
Skrig fra Bornene i den t«t sam-
menprcssede Mcengde.

Ter var sendt mange Blomster
til Kisten, bl. a. fra Ingeborgs?«-
rerinder og Kammerater og fra For-

4 aldrenes Hasfaller. Talen holdtes
af Pastor S t e c n, der betegnede det
skete som en Syndens Gaade, der
alene kind' loses af End. Men na-
t.irligvis har ogsaa Samfundet sin
Skyld, idet vi overlader Bornene
alt for meget til sig selv og deles
egne Tanker. Te unge tror, at de
kan efterligne de aldres daarlige
Handlinger, og saa soregaar der
saadanne gaadcsalde Begivenheder.
Han sluttede med at udtrykke sin
dybe Mcdfolelse med den unge Pi-
ges Forældre, idet han bad Herren
troste dem og holde sin starke Haand
over Bornene, som skal genneingaa
storstads livets Farer og Fristelser.

Ta Kisten blev baaret til Graven,
saa man Folgct i vild Flugt over
Kirkegaarden for at komme nærmest
til den drabte Piges sidste Hvile-
sted. Man saa Moderen synke sam-
men af org ved Graven, hone
Præsten lyse Fred over dem, som
Barnet havde elstct, og som havde
elsket hende, og endelig saa man
Ooketingsmand Sabroe springe op
paa den opkastede Jord omkringkraven for at takke flor Teltogel-.sen paa de Efterlevendes Vegne. Hunbenyttede Lejligheden til at bekla-
ge, at Samsandet ikke bedre jorstobat ftarmc Bornene, idet hun mente
at Arbejdernes Sammenstavning i
store Kaserner havde en væsentligTel af Skylden for dette sorgeligeTrama.

Tet varede lange, for Folg-t for-
lod Kirkegaarden. Te vilde alte ka-
stc et Blik i Graven og diskrterede
interesseret ben Begivenhed, som her
havde faaet sin Afslutning.

De ny Sindssygeanstalter .
Ter stal vare nogen Sandsynlig«

hed for, at der vil blive rejst en
Sindssygeanstalt i Narheden af Ko-
þÿ�b�e�n�h�o�v�n �Kalundborg-Banen. Tet
forlyder nn i F. þÿ ��K�a�l�l�u�n�d�b�o�r�gFol-
Evlad", at Godset Tvrbenfelt vil gi-
ve gratis Jord til cn saadan Anstalt,
hvis den maa komme til at ligge
ved Norreflov, ikke langt fra Mor-
kov Station.

Eu Nalgrrtskvinde
nær bleven stegt.
Den nyeste þÿ ��H�e�l�t�e�g�e�r�n�i�n�g�"�,som cn

engelsk Suffragette har udført, er at

gemme sig i en af Underhusets snævre
Ventilatorflakter, hvorfra hun vilde
forsøge under Forhandlingerne at trænge
ind i Underhuset. Her tilbragte Da-
men 36 kvalfulde Timer, indtil hun
blev opdaget af en af Underhuset« Tjc-
nere, som dog ikke viste den ringeste
Sans for HendeS þÿ ��H�e�l�t�c�d�a�a�d�"�,men

simpelthen jog hende ud. Gennem Ven-
tilatorskaktcn gaar dc Jernrør, gennem
hvilke Underhusets øvre Etager op-
varmes med varm Luft, vg hun kan
kun takke det indtraadte milde Vejr
lor, at hun ikke blev stegt.

FMelandet.
Præftckaldclse.

Sognepræst for Ikast Menighed i
Ribe Stift, F. L. Høeg, cr udnævnt
til Sognepræst ved St. Nikolaj Kirke
i Svendborg.

Dødsfald.
Købmand R. I. Andersen, Nordby

Færø er afgaaet ved Døden, 58 Aar
gammel.

Ny Postmester.
Postckspedient O. B. H. Plato ved

Østifternes Jærnbanepostkontor er ud-
nævnt til Postmester i Fakse.

Udnævnelser.
Hofjægermester Estrup til Kongidal

er udnævnt til Kammerherre.
Amtsforvalter fer Barde Anitsstue-

distrikt F. V. C. E. A. H. Jacobsen
er udnævnt til Amtsforvalter for Slg,
gelse Amtstuedistrikt.

En Dagvogn overfaldet
I Forgaars Middags, da Daavog-

nen fra Ringsted kørte gennem Sko-
ven, foer cn høj, skummelt udseende
Mandsperson, dcr gik midt paa Vejen,
ind paa Hestene, som han forsøgte at
standse. Da dette ikke lykkedes, sprang
han op paa Vognen og kastede sig i
F. þÿ ��N�æ�s�t�v�.Td." over Kusken, men
inden han fik et Vaabcn si cm, han
havde i Lommen, flog Kusken ham
med Enden af Piskeskaftet i Hovedet,saa han bevidstløs styrtede ned paa
Vejen.

Da Mandspersonen øjensynlig var
vanvittig, og der i Dagvognen kun
fandtes kvindelige Passagerer, maatt?
Kusken lade ham i Stikken, og skynde
sig at naa Næstved, hvor han meldte
det passerede paa Politikvntorct.

Regenslindcn,
det store Lindetræ i Regensens

Gaard, kan den 12. Maj fejre sin
1 -5 Aars Fødselsdag. Tagen vil
blive højtideligholdt med en swrre
Mh

H« anløben forlib.
Kongens Ven.

En tysk Forfatter, Karl May. dcr
bl. a har flrevct Rsverromancr om
Slavcjægcre o. lign. blev for nogen
Tid siden bcflylot for at have været

Røverhøvding i sine unge Dage og to

Gange straffet med Tugthus for grove
Forbrydelser, May, dcr er cn hoved-
rig Mand, regne« med til dct fineste
Selskab i DrcSdcn, og javnlig kommer

hoS Kongen, anlagde Sag mod «n-
klageren, men denne har nu for Ret-
ten ført Bevis for Sandheden af sin
Beskuldning, saaledeS at May staar
stemplet som en straffet Forbryder.

Hr. Krabbe
og Sandheden

En opsigtvækkende Rede-
gorclse.

Paa et Balgermode i Nordby den
t-te Juli 1908 udtalte davarendc
Folketingsmand, nuværende ,F»r-
svarsminister Christopher Krabbe i
F. þÿ ��K�a�l�l�u�n�o�b�o�r�gTagblad"s Rese-
rat:

»Jeg tror ikke, at et Folk kan
bestaa, uden at det larcr at slaa
fra sig. Bi maa have vort For-svar saaledes indrettet, at vi kan
slaa fra os og i ni af ti Tilfalde
afslaa Rcutralitetskrankelser, der
rammer os."
Ta Hr. Krabbe under Finans! o-

vens 3die Behandling slog sin be-
kendte Bolte i Fvrfvarssagen, frem-
drog Hr. Neergaard denne Udtalel-se, men Hr. Krabbe erklarede som
Tvår herpaa, ar han selvfolgclig al-
drig havde udtalt sig stråledes, sombet er bleven refereret.
. ,r imidlertid en Rakkekendte Mand paa Samso i Bcnftre-Mnbet ,Jt;nlunbl6rg Folkeblad" ostfentlrggsort svigende Erklæring, dcrvil vakke den største Opsigt:

' .
Undertegnede, der overværede

Hr. Folketingsmand Chnftv pherKrabbes Balgermede i Nordby den
12tg Juli l'J08, erklærer Jtnjpf d, at

Nigydagens
chjrmsrndrlse

ventes, ester hvad der i Tag fore-
ligger, siktert at krnne finde Sted
Lordag, skriver þÿ ��B�e�r�l�.Tid."

Tillægsbevill ingsloven cr sat paa
Landstingets Dagsorden for i Tag.
og iDobct af Fredag vil man vist-
nok ogsaa i Landstingets Udvalg
hove trisset Afgorelse om Stillin-
gen til Forslagene om Understottelse
til Arbejdsfase, af hvilke det sidste,
sortsat Hjalp til Arbejdsløse ester
Arbejdsloshedstassehjalpcirs Ophor,
ikke ventes at blive gennemfort.

Gudstjenesten
(3. Søndag efter Paafle.)

Middelfart Kirke Kl. 10. Pastor
Knudsen.

RocrSlcv Kirke Kl. 10.
Asperup Kirke Kl. 1'/,-

Brændcrup Kirke Kl. 10, Skristcmaal
Kl. 9'/,.

Aarup Kirke Kl. 9/, Altergang øg
Skristcmaal. Kl. 9 Pastor Glcerup.

Skydedjerg Kirke Kl. 2 Pastor
Hansen.

Ortc Kirke Kl. 9/, Skriftemaal og
Altergang Kl. 9 Pastor Hansen.
Bcthania, Aarup. Kl. 2 Børnegud«-
tjeneste. Kl. 5 Ohlmann.
Bogense Kirke Kl. 10.

StorJldsvaade.
En Landsby i Flammer.

Geis tingen, >4. April.

I Eftermiddag Kl. 2'/, udbrød dcr
Ild i Landsbyen Bøhmenkirch

Ilden forplantede sig som Følge af
den stærke Blæst hurtigt; indtil Kl. 5
var 2 Gader med ca. 60 Huse ned-
brændt.

ban bar udfort et betydeligt og godt
Arbejde og udmærket sig ved Flid
og Dygtighed, blev der paa Finans-
loven tilstaaet ham en aarlig Under-
stottelse af 552 S\x.

Da han nu ikke langer kan ar-
bejde eller fortjene noget, og ban
umuligt kan leve med Familie af
den tilstaaede Understottelse. bar
samtljge Hojesteretssagforere, vistnok
25, med .P. K. (£. Jensen og
Asmussen i Spidsen forenet sig
om hver at yde ham en lille maa
nedlig Understottelse. saa ban bli
ver i Stand til at lew sorgfrit. De
bar jo alle hast Nytte af hans Ar-
bejde, og de fleste af dein har kendt
bam i en lang Aarrække. Og selv
om hver af dem kun giver f. Eks.
2 Lr. maanedlig, hvad der sagtens
illc ril falde nogen besværligt, bli-
ver det dog saa meget, at den gamle,
udtjente Skriver kan se Fremtiden
sorglost i Mode. Det er vel ingen
stor Gerning, som herved er udfort,
men t't er dog et smukt Træk. der
vijes fra Sagfarernes Side, og det
kan maaske ogsaa .tjene andre til
Efterfølgelse.

Bondejords Behandling.
I den sidste af de Sager, der

foretoges, var Propriet«? Riis, Kvl-
lergaarden i Ro Sogn. ved Born-
holms nordre Herred bleven idomt
577 Kr. 19 Ore i aarlig Bode til
Statskassen, indtil han satte Nabo-
ga arden, Baastcdgaarden, som han
havde kobt. i cn saadan Stand, at
den blev dreven som selvstændigt
Landbrug. Niis drev nemlig Baa-
stedgaard sammen med Kollergaar-
den. saakedes at baade han selv
med Familie. Tjenestefolkene og det
meste af Besætningen havde stedligt
Ophold paa Kollergaarden. Derved
havde han yvertraadt den gamle
Lovgivning om Behandling as
Bondejord, navnlig en Forordning
af 6te Juni 1769.

Det nyttede ikke, at D i e t r i ch -
son som bestikket Forsvarer frem-
h«vede, at Riis havde kobt Baa-
stedgaard til sin Son og kun drev
den midlertidigt, at der var nogen
Besætning, og at en Arbejdsmand
med sin Hustru boede paa Gaardcn
og holdt egen Husholdning, samt
endelig, at den gamle Lovgivning om
Bondcjord er ganst« forældet og
urimelig. Herredsrettens Dom stad-
fæstedes.

I vi tydeligt tuffer, at Hr. Krabbe
ved navn te Mode udtalte som fin
Mening, at vi burde have en For«
svars-ordning, hvorved vi i ni af ti
Tilfalde kunde afvarge Neutralitets
krænkelser, og at vi maatte vare i
Stand til at slaa fra os, tog at vi og
saa af Hensyn til vor egen indre
Udvikling maatte have en Militær-
magt.

Samso, i April 1010.
-i I I Foged,

ltaardejer, Nordby.
C l? r. Beyer,

Kobmand, Nordby.
A. S. P a a r u p,' Forstelærer, Tranebjerg.

Kristian Kristiansen,
Esgardejer, Nordby.

Kristian So re »sen,
Forpagter, Nordby.
Anders Hansen,
Forstelærcr, Nordby.

Og þÿ ��K�a�l�l�u�n�d�b�o�r�gFvlkebl." stri-
ver derefter: Tenne for Hr. Krabbe
saa ubehagelige Kendsgerning kan
kun forklares paa tv Maader: en-
ten lyver Hr. Krabbe', eller ogsaa
kan hair ikke huske, hvad han selv
har sagt. Vi ved ikke, hvilken Forkla-
ring Hr. .ikrabbe vil foretrække af
disse to, men vi ved, at han forst
og fremmest stylder sine Vælgere en
Forklaring, vg dernæst af Hensyn
til sin Ministerstilling stylder hele
Landets Befolkning cn Forklaring.

Tct er i Grunden en besynderlig
Skæbne, der rammer vort radikale
Ministerium. Hr. Krabbe er mr den
tredje af de radikale Ministre, dcr
er bleven grebet i at ville sno sig sra
eir gammel Udtalelse paa en Maade,
der hidtil ikke er bleven taalt blandt
honnette Mennesker. Forst gik det
Jcnsen-Onftev paa akkurat
samme Bis. Han sogtc at bortfor-
klare og bortfortolke, men indfiltre-
de sig tilsidft saaledes i Udfl iglerne,
at han blev hængende i dem. Sera
blev det galt med Poul Chri-
tensen. Historien var meget!

ubehagelig for ham, men han sioder
>og endnu paa Taburetten. .Jmid
crtid staar den sikkert saa vaklende,

at der kun stal meget lidt til at rive
Zen over Ende. Og nu kommer
Krabbe. Ter er tilvejebragt fuldt
og klart Bevis for, at den Benæg-
teist, han fremsatte i Folketinget een

7. Marts, er usand og urigtig.


