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kongens Ven er saaledeS overbevist om
at være en sothenværend? Forbryder og
Røverhøvding.

Sagen har vakt en uhyre Opsigt
ikke blot i Berlin og Dresden, men
overalt i Tyflland.

Kighed!
Fredag den 15. April.

ning. Naar den ny Skole taqeS i Brug.
maa der oprettes et nyt Skoledistrikt.
Grænserne mellem de gamle Skoler maa

rykkes nærmere sammen, vg en tilsvarende
Udtynding mellem Eleverne maa foregao.
Og da Børnene altsaa i ret stort Omfang
alligevel kommer til at flikte Klasselærer,
er det formentlig hensigtsmæssigst at

gennemføre Fællesundervisningen med det

samme i det anførte Omfang.
Besparelsen ved at indføre Fælles-

undervisning er naturligvis et Argument,
som ikke kan afvises. Men hertil kommer
deSuden et opdragende Moment
af den største Betydning.

I et Samfund, hvor Mand og
Kvinde er godt paa Vej til at opnaa
borgerlig Ligestilling, hor det sin store
Betydning, at Drenge og Piger med

Undtagelse af et enkelt Særfag kan faa
den samme Undervisning og nyde den
samme Paavirkning i Skolerne og voxe
op under fri og sunde Forhold som
jævnbyrdige Kammerater

Det klosterlige Skel, Ksbstadflolen i
Modsætning til Landsbyskolen Har sat
mellem Kønnenes UnderviSnini. samt
den soririnSviS feminine Paavirkning,
den har budt Pigerne, og Drengenes
lige saa fortrinsvise maskuline Paavirk-
ning, bærer Skylden for megen falfl
Undseelse, meget usundt Suærperi og
endnu mere fladelig Flirt.

Bi ved, lit der, vistnok navnlig bland!
Lærerinderne, er en Del Betænkeligheder
reb Fællesundervisningen, men man vil
hurtigt komme til at erkende, at Tonen
vil blive bedre.

Frihed!
Nr 86.

at Historien om. at Frøken Andersen,
der ogsaa bebor et af Loftsværelserne,
flulde være fludt, kun var Opspind

Da ingen snarede ved gentogen Ban-

ken. brød man Døren til hendes Kam-
mer op. Hun laa stiv og kold paa Sen-

gen med et Skudfaar i Hovedet. Der
var intet for Lægen at udrette En af
de andre Beboere paa Lostet oplyste, at

Wahl havde været der tidlig den fore-
gaaende Morgen. Da hun er fludt
Asienen forud, har Formaalet med HanS
Bcsøg Ho« den døde kun været at kon-

statere, at hun virkelig var død.

Kongens Ben
fom

Bødker MisGAA TIL PRINCE OF WALES OG BLIV FIX.
OCOT»87a

forskrækkelse, thi Vælgerne kan udmærket
Hasle, at netop Hr. Berg i 1901 har
staaet og indtrængende anbefalet Sam-

arbejde mellem Socialdemokratiet og
Reformpartiet, da det gjaldt om at

modarbejde en udemokratisk Politik, oo

Socialdemokraterne i Fredcriisund-Kred-
sen stemte jo den Gang paa Hr. Berg,
og han var glad for Stemmerne.

Den 3. Juli 1901 flrev Hr. Berg
nemlig følgende i Anledning af en Ar
tifel i þÿ ��V�o�r�tLand" :

þÿ ��D�e�tviser HojreS Fordummelses-
agitation overfor Vælgerne, naar de
Gang efter Gang raabcr paa det ganske
Samsunds Odelæggelse i Anledning af
Venstres og Socialdemokratiets Valg-
alliance."

Nu er det Reformvartiet og Hr.
Lilleberg, der forer Fordummelsesagita-
tion overfor Vælgerne.

fortvivlede Opgør. Usvvryøvding.
Fagforeningsformanden knuser
Samsundsstotten for Retten.

En højst interessant Sag har i

Tirsdags fundet sin Afflutning ved
Retten i Charlottenburg, Berlin, vg
har vakt en Opsigt, fvm fordunkler
selve den berømte Kdpenick- Affære.
Sagen angaar den kendte tyfle For
satter Karl May, HviS Bøger, navn-
lig þÿ ��S�l�a�v�e�j�æ�g�e�r�e�"vg þÿ ��R�e�j�f�e�e�v�e�n�t�y�ri
Sydamerika" er yndet LæSning for
Ungdommen Ka:l May er en hoved-
rig Mand. og han har som ivrig Sam
fundsstoite spillet en Rolle i Sachsens
Hovedstad, endogsaa staaet i venskabelig
Forbindelse med Landet« Konge.

Karl May havde som god Kon-
servativ og Kristen ment sig beføjet til
at angribe Arbejderne. Det gav Fag
soremnqSsekretær Lebius Anledning
til at undersøge Karl May! Fortid,
og paa Grundlag af stue Undersøgelser
sigtede han May for at være en for
ca. 40 Aar siden straffet Røverhøvding,
der hav t opereret i de mcllemtyfle
Bjærge. Herom fortæller þÿ ��B�e�r�l�i�n�e�r
Tagcblatt" :

Allerede fom ung Seminarist havde
May begaaet Tyverier og som nybagt
Lærer var han ved Juletid kommen
hjem og havde af sine Tyvekoster for-
æret sin Fader et Uhr og en MerflumS-
pibe Han havde stjaalet disse Sager
fra sin Logivært Tyveriet indbragte
ham 6 UgerS Fængsel. Soasnaet han
kom paa fri Fod igen, begik han Ind
brud hoS en Uhrmager, blev atter
fængslet og dømtes til 4 Aars Tugt-
huS samt til Anbringelse i en ArbejdS-
anstalt.

Strax efter sin Løsladelse af Tugt-
huset i Aaret 1869 begik Karl May
ny Tyverier, og der blev udsendt Stik-
breve efter ham. Han flygtede til Sko-
vene ved Hohenstein i Erzgebirge, hvor
han traf en Skolekammerat, Louis
Kriigel, fom var rømt af Soldater-
tjenesten. Kiiigel havde lige stjaalet
100 Thaler af Kompagnikassen og var
deserteret. De to Flygtninge svor at
vilde holde sammen og blev enige om
at danne en Røverbande sammen med
nogle Bekendte, der navnlig havde været
virksomme som Hælere Soavel indenfor
Banden fom ovufor Offentligheden gjaldt
Karl May som BandenS Overhoved.

Røvernes Tilflugtssted, fom aldrig
er blevet opdaget, var en mosdækket
Hule, indvendig tapetseret med stjaalet
Lærred og Herflabeligt indrettet. Bonden
foretog næsten hver Dag røver.fle Over-
fald, navnlig mod Sælgekoner, som
passerede Skoven. Endvidere forøvedes
Tyverier, Indbrud og andre Ulovlig-
heder. Da de ugentlige Markeder ved
de nærliggende Boer blev daarligt be
søgte paa Grund af Usikkerheden i
Egnen, udsendte Reg, ringen Militær,
der afsøgte Skovene. I denne Røver-
jagt deltog tillige Brandvæsnet fra
Hohenstein og en Skytteforening si-a
Ernftthal. Men man fik ikkc fat i May
og Kriigel De havde bragt sig i Sikker-
hed.

I flere Aar undgik Roverne at
blive paagiebne, fordi de stadig stiftede
Klædedragt Endelig, da Jorden brændte
under MayS Fødder, flygtede han til
Milano i Italien. Da han her blev
angrebet af Nervefeber, paavirkedeS
Kiiigel af Frygt for Opdagelse og
vendte tilboge til Tyflland T«l Slut
anholdtes de begge. May blev paany
dømt til 4 Aars Tugihus, fvm han
afsonede « Aarene þÿ�1�8�7�0 ��7�4j Wald-
heim

Da han flap ud as Tugthuset, faldt
han paa dcn Tanke at nedflrive sine
Forbrydrrerindringer i en Kolportage-
roman. Forretningen var ikke lønnende,
men han havde samtidig forfattet fromme
katolske Fortællinger og usædelige Røver-
historier.

May paastaar selv, at han har flrevet
sine Værker ud fra sin bedste indre Over-
bevisning og þÿ ��e�nren Gudsfrygt". Han
har faktisk øvet en kolossal Indflydelse
paa Ungdommen, og en stor Del af
SkandaleltteraturenS skadelige Indflydelse
maa føreS tilbage til ham. Da han
senere faa, at der ikke kunde laveS mere
Forretning paa den Konto, og Guds-
frygten gav ham bedre Udsigt til at
tjene Penge, gik han, Protestanten, over
til den katolfle Lejr.

Alle disse Oplysninger fremsatte
LebiuS' Defensor i Retten Dommerne
kom til del Resultat, at LediuS havde
præsteret fuldgyldigt Bevis for, at
Millionæren May var en straffet Røver,
og han blev frifunden.

Den ansete Forfatter, Rigmanden,
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hos Ella Hostrup, Algade 49,
lige for Museet.

Pladerne fra Hr. Hadrnp og Frk. Mal-
lin opbevares for Efterbestilling. (7267
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folketinget.
Kobenhavn, lorSdag.

I Aftenmødet Onsdag hævdede Ene-
vold Sørensen paany, at den nu-
værende Regering staar ganfle frit med
Hensyn til Udførelsen af de militære
Anlæg vg Ryanflaffelser Mmisteren maa
den 20. Februar have afgivet en urigtig
Erklæring her i salen, da han udtalte,
af der ikke kvrelaa noget Tilbud om
Arealer til ny Lejrpladser; thi den 24.
November gav Ministeren Bemyndigelse
til at købe ny OvelseSpladser nord for
København.

I. E. Christensen søgte at ret-
færdiggøre, at han før Militærforliget
var vedtoaet havde givet Ordre til at
skaffe ny Ovels-Slejre. Vi trængte meget
haardt til ny OvelseSpladser. og jeg gav
blot Ordre til at udarbejde Forflag.
Dette krævede ikke Penge. Regeringen
burd dog hive opløst Folketinget i
Stedet for at anvende 12 Mill. Kr. til
militære Formaal. Man tør desuden
ikke spørge Vælgerne om denne Sag
alene. Man vil have GrundlovSspørgS-
maalct blandet ind for at undgaa et
rent Balg Taleren hævdede, at Gene-
ralerne i hoj Grad er utilfredse med
Regeringen, og de' er Ministeriets Væl-
gere ogiaa; thi det hele gaar jo paa
bedste Beskub.

Forsvarsministeren: Denne
Tillægsbevillingslov giver adflilligt at
tænke paa. idet den bringer Underfluddet
for det forløbne Aar op til ca 50 Mill.
Kr. (Stor Bevægelse.) Ester alt. hvad
der foreligger, maa vi gaa ud fra, at
de to sidste og indeværende Aar vil
bringe et samlet Undcrflud af 84'/,
Mill. Kr. (Bevægelse.) Delte er meget
mere, end jeg tidligere har antyder, og
Ellinger flulde derfor tale saa saaat om,
al jeg har malet med for sorte Farver
og dcHor fladet Landet. Jeg har givet
Finansministeren udførlig Befled om Op-
tagelse af Laan og kan ikke her i Tinget
gentage den SloaS Oplysninger. Da
vi overtog Regeringen, var Statskassen
tom. Det første, vi maatte gøre. var at
laane, vg vi maatte undersøge, hvor stor
den finansielle Elendighed var ester I. E.
Christensens Regeringsperiode. Derfor
opløste vi ikke Folketinget Vi vilde have
paalidelize Oplysninger, før vi g,k til
Vælgerne. Ru jamrer Dbrr. over, at
de er blev"n føn bag Lyset af Regeringen,
men det p-asst. ikke. Dhrr. har haft god
Lejlighed til at styrte Regeringen, men
de tør ikke, de tør det ikke endnu.
Munterhed.) Bed det forestaaend Valg
vil der findes to store S rømninger.
Paa den ene Side Demokratiet, der vil
søge Militærudgifterne nedsatte, vg paa
dcn andin Side al deu Reaktion, der
vil mere Militarisme Jeg ønfler. at
alle Højregrupper maa forenes med
Delegationen, faa Linjerne her bliver
klare Bi maa have en endelig Opgørelse,
saa vi kommer ind i en ny Poluik.

I C. Christensen fandt ved-
blivende. at Regeringen strax flulde have
erklæret, at den vild« omstyrte Militær-
forliget , Vil Regeringen ændre Militær-
forliget, maa den ogsaa aflevere de milt-
tære Skalter.

Borgbjerg: I C. Christensen be-
bebrejdede Regeringen, at Valget flal
gælde baade MilitærspørgSmaalet og
Grundloven. Men dette er ganfle ude-
rettiget. Militarisme og privilegeret
Valgret passer udmærket sammen. Men
lmovi'gt har Indenrigsministeren givet
Anvisning poa Folkeafstemning om

MilitærspørgSmaalet Jeg kan paa den

svcialdemokratifle GiuppeS Vegne flutte
mig t,l Ministeren, og jeg spørger nu

I C Christensen: Vil han være med
at lægge MilitærspørgSmaalet
direkte i Folkets Haand?

Jeg beder om et klart Svar herpaa
endnu i A'ten Ty> Folket er ikke spurgt
i denne Sag. Valget i F>or gjaldt jo
Nurgaardv Foiflag. Dhir ForsvaiS-
venner fo langer Ro. men de faar ikke
Ro, før de gaar med til at lægge denne

Sag i Folkets egen Haand Det undrer

mig forovrigt. at I C Cbnstensen be-

brejder Regeringen Sammenkoblingen as
ForsvarSiagen og Grundlovssagen. Det
ærede Medlem har jo kædet Valgkreds-
sagen til GrundlovSspørgSmaalet

EllmgerS Paastand om, at Rege-
ringen har ført Folketinget hag Lyset,
er meningsløs, HviS ban og hanS Ven-
ner ikke møder med et Mistillidsvotum.
Højre og Delegationen maa virkelig se
at ene» herom.

Intet Menneske
i Hjørring «>»

bør være i Tvivl om. at

KAFFE bør Købes hs
THS. TOFT.

Motivet
til den frygtelige Gærning er antagelig
Skinsyge eller fluffet Kærlighed. Ma-
thilde Andersen og Wahl har tidligere
boet sammen i Smedegade, men forflel-
lige Forhold gjorde, at de maatte flytte
hver til sit.

Faderen beholdt da Barnet. Han
elflede denne Dreng over alt. Hver
Søndag saa HuSbeboerne ham gaa Tur
med ham, bærende ham paa Armen, og
inden han om Morgenen gik paa Ar-
bejde, bragte han Barnet til et Sted,
hvor det var i Pleje om Dagen.

Han elflede dog ogsaa fremdele? sit
Ba:nS Moder, og Grunden til, at han
har befluttet at udrydde de to og sig
selv, er, at hun var ham utro. Hun
maatte ikke tilhøre nogen anden, og Bar-
net flulde ikke vedblive at leve, naar det

ingen Forældre havde.

Hasseris
Beboerne i Haeseriø og Villa

kvarteret i den vestlige Bydel kan
fra Mandag d. 18. ds. faa

Nordjyllands

fællesundervisning
for Drenge og Piger.

þÿ ��S�æ�r�eModer 1 Jeg har nu været ude at

?vde Mathilde Andersen i HendeS Hjem paa

MariendalSvej Nr. 48, og nu tager jeg hjem
og flyder mig selv oa Drengen. I Morget
Kloffen 7 var jeg ude for at overbevise mig
om, at Mathilde var d«d. Ludvig."

En vigtig Skolereform.

Aalborg.
Vi kræver som bekendt ikke blot lige

Adgang for alle til al Undervisning,
saa langt deres LEvner og Lyst tillader
dem at følge den. Bi ønfler ogsaa, at
Børnene uden Hensyn til Køn og For-
ældrenes sociale Stilling stal sidde paa
Skolebænk sammen, fordi dette i alle
Henseender er det sundeste og natur-

ligste.
I førstnævnte Henseende er vi nu

her i Aalborg naaede saa vidt, at Kom-
wuneskolerncS UndeviSninq, naar den ny
Ordning om þÿ�2 ��3Aar er helt gennem-
fort, vil være fuldt ud paa Højde med
de bedste private Skolers. Vi mangler
endnu kun nogle tidssvarende Skole-
køkkener og Sløjdlokaler samt en Real
klasse (eller to om det behøves) for at
være fuldt ud paa Højde med de faa-
kaldte þÿ ��h�ø�j�e�r�e�"Pige- eller Drengeskoler,
der fører deres Elever helt frem til
Gymnasiet. Og diSje Ting faar vi

fvrhaabeutlig alifammen til næste Aar.
Med Hensyn til den saa naturlige

SamuuderviSning for Dreng: og Piger
har vi derimod ikke h btil kunnet vinde
med. Men paa dette Punkt jyneS der
ogsaa i den sivst? Tid at have aabnet
sig lysere Udsigter, idet Højres ledende
Mand i Skolesager, Hr. Kirk-Ander-
sen, i det næstsidste Byraadsmøde under
Forhandlingen om KlaSsesordelingen ud-
talte: þÿ ��B�ikan faa en jævn For-
deling i Klasserne, naar vi ind-
forer Fællesundervisning for
Drenge og Piger. Vi kan jo be-
g ynde med de smaa."

Dette Spørgsmaat har været fremme
ved flere tidligere Lejligheder uden at
naa til nogen Løsning. Nu er der efter
Hr. Kirk-Andersens Udtalelser at dømme
bedre Udsigter for en saadan, og N. E.
Christensen og Kirk har derfor i
Skolekommissionen fremsat et hertil
sigtende Forflag.

I skoleplanens Paragraf 3 hedder
det nu :

Undervisningen gives som Regelsærflilt svr hvert Køn Hv.s der i nogen
KlaSse indsøres Fællesundervisning sot
Drenge og Piger, skal der i den

'

paa-
gældende Klasse saa vidt muligt under-
vises baade af Lærere og Lærerinder.

I Stedet for denne Bestemmelse, der
kun undtagelsesvis tillader FælleSunder-
visning, foreflaar Christensen og Kirk
nu at indsætte følgende Paragraf, der
gør Fællesundervisningen almindelig
over hele Linjen:

Undervisningen er fra 1. April 1S11 fctQeS

for Drenge og Piger i alle ForstoleaS Klasser.

I de øvrige Afdelinger gennemfare« Falle«,
undervisningen gradvis med et Klassetrin om

Aaret, saaledeS at I. Klassetrin saar Falles-
undervisning fra 1> April 101a. I Klasser

med FalleSunderviSning ffal der saa vidt muligt

undervise« baade as L-rerinder og Lærere.

Grunden til, at der her soreflaa«
strax fra næste Skoleaar« Begyndelse at

indføre Fællesundervisning for de fire
nederste Klassetrin, er, at der til den
Tid alligevel maa ske en større Omflyt-

Social-Demokrat
tilbragt om

Den skrækslagne Moder gik strax til
sin i Nærheden boende ældre Søn og
viste ham Brevet. Klokken var da henad
11, og Sønnen begav sig omgaaende
ud til Smedegade og op i Baghuset
paa 4. Sal, hvor hans Broder bor.
Da ingen soarede paa hanS Banken,
henvendte han sig til KorSgadeS Politi-
vagt, hvor man þÿ �saa utrolig det end
lyder þÿ �talte om at þÿ ��v�e�n�t�etil i Mor-
g?n" og sluttelig henviste Hr Wahl til

Gadebetjenten.
Eiler nogen Tids Søgen fandt Hr.

Wahl en Betjent og bad ham gaa med
hen i Smedegade. Her vækkede de Vice-
vært Michaelsen og fatte ham ind i
Sagen, hvorefter de alle tre begav sig
over i Baghuset.

Aftenen
ved Bud, i Stedet for øorn hidti1
om Morgenen gennem Postvæsnet.

Summl-Speliulslloiieii.Bestil Bladet nu
i Bladets Expedition.

Tlf. 870. Tlf. 870. Præsternes
Drikkepenge.

En Uskik.

Bi har modtaget følgende:
Det har i Gud ved hvor lang Tid

været Skik og Brug at yde Ofringer
til Præsterne, naar man flulde have en

kirkelig Handling udført. I gamle Dage
ydede man Naturalier eller rede Penge,
som man fandt for godt; men i vore
Dage er det omtrent udelukkende klingende
Mønt, der anvendes.

Det bliver endogsaa gjort gældende,
at disse Ofringer, som man maa punge
ud med ved Barnedaab, Konfirmationer,
Vielser, Jordpåkastelser etc., hører med
til Præsternes Løn. I saa Fald er det
en daarlig Lønningen,aade og en Uflik,
som burde asflasies.

Jeg lænker i Særdeleshed paa de
Drikkepenge, fom Konfirmanderne efter
overstaaet Konfirmation maa overantvorde
til B-læroærdigheden, der i mange T,l-
fælde med Begær efter det jordifle Mam-
mon annammer den fattige Purks eneste
Krone.

Det hedder sig jo nok, at Folk kan
give, fom de har Lyst og Raad til,
men det er langtfra udelukket, at den
Konfirmand. hviS Forældres Kaar er
saadanne, at der kan vanke en god
Skærv, stiger højere i Gunst hos Pa-
storen end den, fom møder med ven
fattiges lille Skærv.

Ogsaa der viser Skellet sig.
Den Kop Chokolade, som Præste-

fruen lader servere for Konfirmanderne,
naar de kommer for at tage Affled,
bliver faamænd godt betalt.

Naar vi har Brug svr Præster, saa
maa vi selvfølgelig lønne dem, og er
den faste Løn, de faar, for lille, saa
maa de jo have den forhøjet. Men lad
oS blive fri for Drikke pen gesyst e-
met, det er nedværdigende baade for
den, der flal yde, fom for den, der flal
nyde.

Forøvrigt tror jeg ikke, at Konfir-
mationSvederlaget hører med til de
Sportler, fom Præsterne kan regne med
fom Part af deres Løn. Det er derfor
dobbelt nedværdigende, at Befolkningen
opretholder Skikken, og at Præsterne
ikke alene modtager Vederlaget, men
endogsaa paa sine Steder selv giver
Anledning til, at det ydeS.

Z
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Et grufuldt Syn.
Viceværten lukkede Bødker Wahls

Lejlighed op med sin Hovednøgle, vg
holdende en tændt Lampe foran sig gik
han ind gennem Køkkenet til Lejlighedens
eneste Stue, hvor der møder de tre
Mænd et gyseligt Syn. Paa Sengen
laa to blodige L«q þÿ �Bødker Wahl og
yanS lille Dreng.

Drengen laa paa Hovedgærdet med
et Tæppe lagt over sit Ansigt. Tæppet
var ganfle rødt as Blod, og da man tog
Tæppcl væk, saaS kun et blodigt Ansigt.
Barnet var fludt i Tindingen.

Wahl halvt sad. halvt laa paa tværS

af Sengen med Nakken hvilende mod

Væggen. Ogsaa han var fludt i Tin-
vingen og ukendeliggjort af en stor
Blodstrøm, der var stivnet i hans Ansigt.
Betjenten løb ned paa Gaden og allar-
merede gennem en Telefon Fælledvejens
Politistation, hvorfra der gik Teleionbud
til en Læge.

Inden Lægcn kom, havde man under-
søgt Værelset. Paa Sengen laa Re-
volveren, hvormed de to dræbende Skud
var affyret, og paa Bordet laa et Brev
uied følgende Indhold:

.Kære Moder I Jeg siger Dig hermed Far-
vel. Sorg for. at vi saar en pæn Begravelse;
jeg har Penge paa min Bog. der ligger her
paa Bordet. in Son "

Saa indtraf Lægen, der kun be-
høvede et Minut for at konstatere, at
baade Fader og Barn var døde.

Værelset blev aflaaset, og i Gaar
Mo»geS blev de to Lig afhentede af
St. Johannes Stiftelses Ligvogn.

Korrestens Lig findes.
Det stod nu tilbage at konstatere,

om Kæresten, den 25aarige Mathilde
Andersen, virkelig ogsaa var dræbt Da
MariendalSvej ligger paa Frederiksberg,
tilkom dette Frederiksberg Politi.

Do Betjente ankom om Natten Kl 2
til hendeS Bopæl. Ejendommen ejeS af
Danfl Politiforening, og det er en Po-
litibetjent, der er Vicevært i Ejendom-
men. Viceværten havde imidlertid intet
hørt om, at nogen flulde have fludt med
Revolver Ratten forud.

Paa Kvisten ligger en Række enkelte
Loftsværelser. Nogle af dem bruge«
som Pulterkamre as Beboerne nede fra
Huset, men heller ikke de har hørt Re-
volveren« Knalden. Man haabede da.

Fordummelses
Agitation.

Reformpartiets Mænd viser en sand
©ftæl over et muligt Samarbejde mel-
lem Socialdemokraterne og det radikale
Venstre.

De øjner allerede et stygt Mande-
fald blandt deres Folketingsmænd, og
denne Mulighed indvirker paa en højst
foruroligende Maade paa de gceve Mænd.
Balgdagens Spøgelse viser sig for dem
i Søvne, og foruroligende Drømme for-
styrrer Natteroen og indvirker paa dereS
Nerver, saa de ser Syner ved hsjlyT
Dag. De konstruerer Tilstande, som
ikke exifterer, cg dereS Blade vrimler af
nervøse, arrige Udfald mod den Alliance,
som ve paagceldende Partier- Kongres-
ser endnu ikke har udtalt sig om.

Og paa Møderne søger deres Mcend
at Ikraemme Vcelgcrne langt bort fra et
saadant muligt Samarbejde.

Der var en Tid, da de samme goeve
Resormmænd var svært glade ved et

Samarbejde med Socialdemokraterne.
Det var den Gang Socialdemokraterne
hjalp dem med at flaa Moderationen
ned. Da havde Piben en anden Lyd,
a uqqx Hgjre eller Moderationen for-
dømt? Reformpartiets Samarbejde med
Socialdemokratiet, saa var Reformbladene
strax parate til at fare i Benene paa de
formastelige Hø-r«. og bløde Venstre-
mænd, der havde gennemført Forliget
og nu vred sig beb de Spark. Reform-
partiet z, socialdemokraterne tildelte
dem ved Balgene.

Hr Sigurd Berg holdt i FredagS
le2 et politisk Møde i sin KredS og

fag her paa de samme antisocialisttfle
Strange som ved Delegeretmødet i Aar-
hus, hvor han som bekendt haabede, þÿ ��a�t
Venstre (Reformmændene) aldrig vilde

jaa torveligt. at det skulde have
ølte fra Socialisterne".

Ved Moder i FredagS AfteS udtalte

!. ft S'nnem Ritzaus Bureau
udsendt Referat:

kommende Balg er as den al-
varligste Betydning, og det hele Venstre,ver vil en rolig, sund og sr,sindet Ud-
bilung, maa gøre sit yderste for at hin-re, at Landet bliver kostet ud i den
vasarderende KonflikSpolitik, som de for-
enede radikalt og Socialdemokrater flaartil Lyd for."

Det vil sikkert ikke hjælpe Hr. Si-
gurd Berg, at han spekulerer i Socialist-

Dumhed eller . . . .?
15 n Logneraadsfor«and, der ikke kender

Valgloven.

BalgmandSvalqene til AmtSraadene har
paa adstillige Steder forvoldt Soaneraads-
formændene et slemt Hovedbrud, enten i Ret-

ning as at sorftaa Loven upartiff eller at for-
tolk den saaledeS, at dereS politiffe Menings-
sæller lunde dominere det hele.

Bed BalgmandSvalget i Rorbæf-Sonderbæl

og Læsten kommune ved Randers er der saa-
ledeS gaaet frem paa en Maade. som iffe

lader synderlig lvivl om. hvad der har været

Hensigten.
Bedlommende Sogneraad bestaar as 7

Medlemmer, og Formand er Kaardejer ?hr.

Olsen, Restrup. Da Balget skulde soregaa.
lavede Formanden li Lifter, som blev betegnet
med Bogstaver, ligesom ved Folketingsvalget.
Den ene Lifte fik 4 og den anden 3 Stemmer.

Paa dem begge stod llhr. Olsens Navn ovcrft.
medens paa den ene havde vor Partifælle,
Sadelmager Jenseu, Sonderbæk. 3 Stemmer,

og paa den anden havde HuSmand I. Ehr.
Ballike ligesom Formanden 4 Stemmer.

Ru resolverede Formanden i fin gud-
dommelige Visdom, at da han og Ballife

hver havde saaet 4 Stemmer, var de valgte.
Dermed er der vistnok sat en Rekord i Balg-
loven« Fortolkning, som ikke vil kunne Naa«

as nogen Fanatiker eller Dumrian i det ganste
Land. SogneraadetS 7 Medlemmer har nemlig
drevet det til at afgive 8 Stemmer. Hændelse«-
vi« « Ballike as den SlagS SuSmænd, som
Eiaardmændene i et og alt kan stole paa ikke

vil ftaa dere« Onffer i Vejen.

Sadelmager Jensen protesterede naturligvis

ni od den splittergale Fortokning. der var al-

deles stik imod Balaioven« Ord og Mening.
Men Formanden stod stejl« paa fin Mening,

og lelv ester at han havde været i Rander«

og raadsvrt stg med en as Venstrebladene«
Redakvrer, vedblev han at sastholde sin For-
tolkning.

Et Brev.
®t nyt Drama, mere rystende end

alle foregaoende, er, fom telegrafist med-
delt, afsluttet i ForgaarS Nat paa Køben-
havns Nørrebro. Vi flal efter de køben-
havnfle Morgenblades første Beretninger
give en udførlig Beretning af det pas-
serede.

En ældre Kone, Enkefru Wahl, der
bor paa KristianShavn, fandt i ForgaarS
Aftes ved 12-Tiden, da hun kom hjem,
et Brev paa sit Bord. Det var fra
hendeS Søn, den 28aarige Bødkersvend
L. Wahl, der boede i Smedegade 15,
4. Sal i Baghuset.

I Brevet stod:

Kobenhavn. lorSdag.
Atter i Dag rasede Gummi-Speku-

lotionen med stor Voldsomhed paa Kø-
benhavns Børs.

Haussisterne sejrede efter stort Spek-
takel, og det lykledes dem at drive Kur-
sen 3 pEt. i Vejret Ophidselsen var
stor, og Spekulanterne styrtede højrøde
i Hovederne omkring i Salen, hidsigt
diskuterende Slagets Forløb.

Der omsattes for 352,000 Kr. Ak-
tier, og Dagens famlede Profit for Ost-
asiatifl Selskabs Aktionærer var 450,000
Kroner.

Som allerede omtalt lønneS Kulierne
i OstafienS Gummiplantager med ca.
10 Ore daglig.


