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Forsvar, fremsat Udtalelser, der yderli-
gere understreger hans Følelse og An

svar. Hr. Briand bar nemlig i son-

dags i Saint Ehamond i en Program
tale meget aabent erklæret, at þÿ ��d�e�,

som driver et Lands Mænd til In
ternationalisuie, r o v e r L andet

dels sjæl og d e t s B l o d" .

Dette er Ord, som man ikte er vant

til al høre sra en socialdemokrats
Mund - i bvert fald ikke heroppe
under vore Breddegrader. De rum

mer den stolle (glæde over ak ti!

høre e » N a t i o » þÿ �og ikke et sam-
menløbet þÿ ��f�n�l�e�r�n�a�l�i�o�i�i�a�l�e�". som er

en as Betingelserne sor et folks sort
satte Bestaaen. Og de danner en ifiæ
rende Modsætning til d e ti moderne

..Radikalisme", der bele Europa over.

ogiaa ber i Norden, »rister en kummer-

lig Tilværelse ved at kokettere med

Verdensfreds Utopier og Kaledrefribed
opad og nedad, kryber i støvet ior

..Underklasserne" og agerer Marionet-
dukker i disses Lederes Hænder.

IVn mv F njixirsordnina.
Arbejdet i som mer

Tiden er nu inde. da man skal til
al foretage forarbejderne til de store,
nye Anlæg ved Kjøbenhavns Søbcsiæst-
ning. Bi har derfor henvendt os til
en særlig sagttmdig vaa Mililarvæ
ienets Omraade. der paa forespørgsel
meddeler, at de militære Ingeniørers
Arbejde i det kommende Aar koncen-
treres om Bygningen al saltholms-
slakfortet, Tragørsortet og der lille
Batteri paa saltbolmen. Det siger sig
selv. at disse Anlæg vil tage ilere Aar,
men man vil i Lovet ai sommeren
sætte al mulig Krast vaa Arbejdet,
og. hvis Vejret ikke bliver alt ior uiln-
digt eller blæsende, mener man, at de
to Søforter til Eileraaret vil kunne
sees oppe over Vandets Overstade.

Allerede nu er støbningen as de
þÿ ��K�a�s�s�e�r�.�"der ikal anvendes som fun-
dament ior Forterne i inld (gang ude
paa Lnnetten. Medens Middelgrunds-
fortets Kasser fabrikeres as Træ
med Jernbeslag, støbes disie i det
iaakaldte armerede Jernbeton, hvilket
vil sige en fernranime med Betonbe-
lægning.

Hvis forholdene tillader det, vil
man midt i Maj kunne begynde Bug-
seringen ak Kasserne ud til de to fort-
plad'er. saamart dette fundament er
tilvejebragt udenom fortets Omrids,
begynder Arbejdet med fyldningen af
Kasserne og med at tilvejebringe en
þÿ ��k�u�n�s�t�i�gO" der. hvor fortet ikal lig-
ge. og hvor der nn er 15 20 fod
Vand

Ester Bestemmelsen vil der i som-
mer medgaa ca. 1 Million Kroner til
disse Arbejder ved søfarterne og til
(grundlæggelsen as saltholms-batteriet
der ioner Plads paa saa godt som tort
Land.

samtidig med disse Arbejder gaaer
man i (gang med den paakrævede Om-
bygning og Rekonstruktion ar Cbarlot-
tenliindsortet, hvor der ligeledes sæt-
tes en iaa stor Arbejdsstyrke ud som
muligt, ikke fordi man frygter en for-
kastelse af Bevillingerne til næste fi
nansaar. men fordi Militærteknikerne
anieer dette Arbejde for paatrængende
nødvendigt.

Medens Bevillingerne til fortan-
lægene jo ikal fornyes ad Aare, me-
ner vor Hjemmelsmand, at der sor
skytsets Vedkommende er truffet
Aftaler, der er bindende ior langt
større Beløb, maledes at alle vigtige
Bestillinger allerede nu e r gjorte.

Allevegne fra
R» form sor -elski, t>cli>ilirl> El yngre

kjobenhnonst '."Egtrvar skulde forleden Aften hove
sit ugentlige -bridge Port'. Herren og Fruen
blev noglt oveæaskede over at sec HnsetS 2 Pen
ner giv- Mode i .(stole vg hvidt, nien lod sig
dog ikte overtale til lelv ot iiore fip Z-lskodd
Tragter Meden« deMe seod pan. ri,n-.de det
uophørlig pc.« Sutrellolkrn. Ce da -.Higtrtauvt
traadl? ind i d >r« vejlighed. sandt de Huset sultt
as selskabdtnrdte unge Tanier og Hererr as derc«
Dmgangokr.d«. Endnu stor« dlrv dog Hnsirnrnl
Overraskelse, da han aadardr Toren til spise-
stuen og iandt Boidrt de-Iket nied det kosteligste
þÿ ��k�o�l�d�eBord" m. in. Alt dette nar sorcgaart i'c
An; under nicgeii Munierhed dcgav del jclv iud
budtr selsk.rd sig til Bord«. Forklaring; En
hr>dd ai Hustl« unge Binner og ilrnindrr havdc
i al Hemmelighed besluttet at þÿ ��o�v�e�r�s�a�t�d�e�"det
navn« ti:t t (niende -.Higlevar. svin sagt. sen
gjort' Hver rnk.'t paatog sig sin Part ai Trak
t-m-ritct. Resultatet blev .en inrget sarnojclie
'Aitcu.

Alberts i Airrslen. Trvd« dm voldsomme
Foraudriug i illdrrt'i Vevcvi«. den bratte Over»"a Hovedbruddet i Farhvrcne til en suld

s-Istrl 1 deftuder han sig ioitrai

se.«,ost d iver se hv" xa. n '""geFang.... braut ktHtrasornIfi.

en

a
-mg Ild til ha IN sra han« Familie, og »Idcrii
spiser begge Partioner. Ten þÿ ��,�j�g�eDej ns Ta
gen tilbringer han med ivrigt studium as sran-
ske Romaner og Blade.

S> Optrin i «» amrrikanst tovgiocndcfor
jiimtllig þÿ ��R�e�i�vjZork Herald"« Partserndgave
meddeler, at der i Fredag« vrd Hjemsendrlsrn as
den lovgivende Forsamling 1 staten New Jersey
soresaldt svigende ejendommelige Optrin Endel
brrnsrdc Kvinder skånede sig Adgang ti! lidvalg«
værelserne, hvor de gav sig til at dandse paa de
storr Borde Nogle as Politikerne applandcredr,
medens andre var mere betænkelige vrd Sitna-
lianen. Imidlertid vedvarede Luftigheden til Tag-
gry. da Kvinderne ravede ira Kapitoliuin, eskor-
tercdc ai nogle as drrr« Beundrere.

2Zaav Kometen kommer.
f videnskabelige Kredse ruster man

lig til at modtage Hallens Komet paa
en passende Maade. naar den om kort
Tid aflægger forden eller dens nær-
meste Omgivelser et Besøg Man vil
søge ar iaa konstateret, bvorvidt den
udøver nogeniomlielst Indflydelse paa
ferden, navnlig paa de atmosfæriske
fvrbold. og det tndike llniverjitet i Gøt-
lingen paatænker at sende en Ek-pedi-
lien til fsland i den Anledning, da
man mener, at en eventuel fndslydelse
lettest vil kunne spores i de nordlige
Egne.

En as vore Medarbejdere bar i
den Anledning bait en samtale med
Direktøren ivr Meteorologisk fnslitur.
Hr. .Kaptajn Ryder, ivin udtalte:

þÿ ��H�v�o�r�v�i�d�tden tydske Ekspedition
vil kunne paaregne interessante Resul-
tater, kan naturligvis ikke siges med
Bestemthed, men det er meget mulig.
Det bliver imidlertid næppe Resultater
as Betydning sor Meteorologien."

þÿ ��H�a�rder ikke været Tale om, al
Meteorologisk fustitut vilde starre en
lignende Ekspedition med Ballonen
.Danmark"?" spurgte vor Medarbes-
der.

þÿ ��f�o�,men det var en Misfor-
staaelse. Det er riglig nok. at der ikal
startes en Ekspedition ber fra fnsti-
tntet med þÿ ��D�a�n�m�a�r�k�"�,men den bar
ikke noget med Kometens Besøg at
gsøre. Det er blot en Ekspedition i

ighed med de talrige andre meteoro-
logiske Ballon- og Trageekspeditioner.
som li! stadigbed foretages bele for-
ben over. og formaalet er blot at
anstille almindelige meteorologiske !!n-
dersogelser.

Muligvis iaaer den dog lidt med
Kometen at gjøre. Det var nemlig først
Meltingen, at den skulde bave været
startet den 1 < >.þÿ �12. Mai. men nu er
der ira England stillet forslag til den
internationale meteorologiske Komitee
om, at Ekspeditionen udsættes til
Dagen for Kometens Tilsynekomst,
altiaa ca. en Uge."

þÿ ��T�r�o�e�rDe, at Kometen eller dens
Hale vil udøve nogen fndslydelse paa
Atmosfæren?"

þÿ ��N�e�j�,i alt fald ikke paa de at-
mosfæriske Lag, som vi kommer nær-
mest i Berøring med. Derimod er det
itke »muligt, at den kan bave fnd-
flydelse paa fordmagnetismen, og det
er, iaa vidt jeg veed, denne fndsly-
delie, den lybske Ekspedition skal nn-
dersøge. saadanne Undersøgelser fore-
tages bedst i Egne nær ved Nord- el-
ler sydpolen.

Herhjemme nøies vi med at betragte
vore selvregistrerende Apparater, som
straks meddeler os, om Kometen be-
virker magnetiske fontnrrelier eller
lignende."

En anden as vore Korrespondenter
har talt med Observator Pecbtlle. der
bemærkede: þÿ ��f�e�gveed ikke mere om
Observationen ai Kometen i Wien end
det Par Ord, Telegrammet indeboldt.
Observatoriet ber bar ikke saaek nogen
Meddelelse, saa jeg antager, at de
dernede fim lige bar seet den. men ikke
kunnet bestemme dens Lysstyrke. Er
den en stjerne as første, anden eller
tredie lstrad ? Derom siges der intet,
for el Par Dage siden er Kometen for-
øvrigt seet i Kap, saa den begynder
aabenbart nu at slimre i vor syns-
kreds.

Det er ninnligt at sige noget om.
naar vort Observatorium kan iee Ko-
meten. Pludselig kan den komnie in-
denfor nor synskreds, men vi heroppe
mod Nord er noget uheldigt stillede paa
del Punkt. Morgendæmringen kommer
jo tidligere og tidligere. Den ldc
Maj, Kometens Aabenbarellesdag, bar
vi allerede de lyse Nætter, saa den vil
vistnok berede itke alene Observatoriet
og Astronomerne, nien ogiaa Publikum
i det bele en skniselse. Tusmørket skal
nemlig bave uaaet en vis ('»rad for at
man overhovedet ikal kunne se? en
Komet. Muligvis er dennes Lys saa
stærkt, at den. kan skinne igjennem
Dæmringen, men 'sør vi kjendedr dens
Lysstyrke, er det ikke muligt at sige
nogetsonibelst om det Spørgsmaal "

PisPontoot.
f den Periode, hvor man ventede,

ol det iine, store statslaan skulde gaa
i Orden, herskede der overalt i vor
finansverden en fortrøstningsfuld stci
u>ng, idet man, þÿ �ogsaa efter Ud
talelser "sra Nationalbankens Direktør

åmirnwi
Aolitisk, Myheds - og Ivertissementstidenbe

Torsdag den (4 Apnl (9(0.

anfaa det for givet, at Laanel vil
de medføre en Diskontonedsættelse.

Men ester at Underhandlingerne
strandede, er forventningen forvand-
let til Skuffelse, og seer man paa den

øjeblikkelige Situation i England, er
det saavist intet lyst Billede, der leg-
»er sig. f det nye Aar er Englands
tt>nldbeholdning blevet Gienstand for
en Række virkningsfulde Efterstræbe!-
ser, og i den sidste Tid er der blevet
et helt, lille þÿ ��R�u�n�.�"Det bar vrimlet
med nye þÿ ��E�m�i�s�s�i�o�n�e�r�"�,der har krævet
ialt op imod K<) Millioner Pund Ster-
ling, Staten har krævet over 20 Mil-
lioner Pund, ligesom et lignende Beløb
er udbetalt til fernbaneanlæg.

Under disse forhold har der paa
Londons Børs gaaet Rygter om en
nær soreitaaende forhøjelse af den

engelske Diskonto, og Meddelelsen
om, at Privatkontoen nu er fastsat til
l>l l pEt., bar i disse Dage virket
stærkt nedslaaende paa spekulation og

foretagsomhed.
Det seer stadig »d til. al Bank os

England, omend ikke i denne Uge, saa
i næste Uge, maa forhøje Diskontoen,
og efter al Sandsynlighed vil da den
tydske Rigsbank skynde sig med at op-
stille el tilsvarende Værn imod yder-
ligere Angreb paa sin <rli>ldbeholdni»g
f saa Til'jælde vil den danske Natio-
nalbank følge Eksemplet, og der vil
dermed være skabt adskillig Vanskelig-
hed sor hjemlig Foraarsforetagsomhed,
ligesom ogsaa Planen om Statslaan
maa henlægges, indtil Situationen der-
i de klares.

atografieus Gpfiudclst'.
Ulan bar hidtil »bestridt regnet

."sranstmanden Daguerre for den forste,
der ndovede Lotografkunsten, og han
gjorde denne epokegjorende (Opfindelse
Diar fK5st. 3 den allernyeste Tid har
N. p. tf. Trivelli jogI at sandsynlig-
gjore den Nntagelse, al Lotografkunsten
er hleven udovet af en hollandst Uta-
ler Johannes Torrentius, som levede
i ffaarlem I3K')þÿ �1044, altsaa paa
Thristian den Ljerde- Tid. kir. Trivelli
begrunder fin ttntagelse ved kijælp af
en Levnedsbeskrivelse as den nævnte

Utaler. Ttiografen 7>r. ist. Bredius)
fortæller saaledes, at Torrentius' Tstl-
leder i storre Lormat af levende per-
foner ikke var fremragende i nogen
Retning, medens hans sinaa 3nteriorer
uden personer var aldeles fortræffelige,
ja. saa udmærkede, at (sollænderne,
som dog paa dette punkt var temmelig
forvænte, regnede ham for en reu
Troldmand, en af haus Samtidige er-
kiærer rent ud, at hans sinaa Rilleder
kunde ikke være malede af Uteiuieste
hænder, og han selv sagde, at han
hverken brugte pensler eller Larver;
tsaiis Utelier fik 3ng«» Dov at besoge,
og det er ogsaa faftslaaet, at han be

skjæftigede sig med fyfiffe og kemiske
Tksperimeuter, og at han især iuter-
esserede fig levende sor Tamera ob-

seura.
Det kedelige er, at medens man har

itke faa af Torentius store, men larve

lige Rilleder, har nian stel ingen kun-
»et finde af de sinaa, vidunderlig 3n
leriorer , men delte kunde netop lyde
paa, at de var fremstillede ad fotogra
fist vej , thi kun en udviklet Lotograf
kunst har forinaaet at fremstille virkelig
holdhare Billeder . hvis vi seer paa
vore Bedsteforældres Lotograsier, er der

mange af dem, der allerede nu er me-
get stærkt afblegede.

Det lader sig paa den anden Side
ikke nægte, at alt del anfortc er langt
fra at være noget Bevis; sinaa Bille
der bliver leljere borle end store Bille
der, og den aparte Ulande, de sikkert
har været fremstillede paa, kan godt
have gjort dem uholdbare, uden at de
derfor behover at være fotograferede ;
et pastel eller et Sortkridtsbillede er

ogsaa fremstillet uden pensler og (Olie

farver, og el Tamera obseura kan godt
anvendes, naar man vil have et 3nte
rior aftegnet med de nøjagtige, natur-
lige Dimensioner og, med det rig
lige perspektiv, uden ot der behøver at
være nogen fotografisk plade med i
Spillet. 3ndtil man finder et af Tor
rentins' sinaa, vidunderlige Billeder oa
faaer dette nærmere undersøgt, kan man
godt som hidtil regne Daguerre for
Lotografiens (Opfinder.

Asernes Udbinding.
Foraaret staaer for Døren, og

Zpørgsniaalet om Køernes Udbinding
ligger for. Der kan selvfølgelig ikke
nævnes en bestemt Dag for Udbindiit-
iien; den maa rette sig ester Græs-
set og Vejrliget. Græsset maa have en
vis Størrelse, inden man begynder at
bruge deras. Paa den anden Side bør
man heller ikke vente sor længe. Man
skal have Køerne »d saa tidlig, at de
kan saa Græsset gnavet af inden det bli
ver sor groft. Begynder det først at
løbe i Stok, vil Køerne vrage det; det
er mindre saftigt og tungere fordøje-
ligt.

Da det allerførste fine Foraarsgræs
er et særdeles værdifuldt Foder, og lid-
lig Afgræsnig tillige bevirker en hurtige
re Gjenvækst, saa der tnart paanq kan
blive fint saftigt Græs til Køerne, tur-
de det vel være vægtige Grunde for en
saa tidlig Udbinding som Vejret lilla-
der. uden al Køerne fryser.

þÿ ��S�a�alænge Roerne ikke er slupne
op, haster det da ikke saa stærtt med
Udbindingen", vil maaske en Del ind-
vende. Det gjør dog ikke noget til Sa
gen ; thi dels er det udmærket at kunne
fodre med Roer lige til Udbindingen, so
at Overgangen til det saftige Græs ikke
skal volde mere forstyrrelse i fordøjel-
sen end højst nødvendigt, og dels er
Roer et særdeles fortrinligt foder sam-
men med det kvælstosrige foraarsgræs.
En saadan fodring fordrer selvfølgelig
en Tilgift as tørt foder, og her kan Byg
halm anbefales som den bedst stoppen-
de.

Da Roebeboldningerne vel kun i de

færreste Tilfælde kan strække til, efter
at Køerne er komne paa Græs, og Græ
arealet som oftest þÿ �hvor man da ikke
holder meget smaa Besætninger er
ude af Stand til vedblivende at hol-
de Mælken oppe og samtidig bevare Ko-
ens Huld, kunde det være nødvendigt,
at tage under Overvejelse hvilken Slags
Kraftfoder, der maa antages at egne sig
bedt som Tilskud til det da nødvendige
Sommerstaldfvder.

fint saftigt Græs eller Kløver er jo
sammen med Roer et særdeles heldigt fi
dermiddel, lad os derfor efter forsøgs-
laboratoriets (»Ode Beretning sammen-
ligne Analysen ar Roer og grøn Klø-
ver. Kløveranalysen stammer sra sid
ste Halvdel as Maj, vg Græsanalnien v
paa denne Aarstid ikke afvige ret ine-

get derfra;
Reer. (»iron Kloner.

Kowlstoihold-ge Stofsir 0,S2 ptti. 3,47 pEl.
Raacellestos 1,00 þÿ �3,70 þÿ �

Andre orq. Stotjer . . . 10,01 þÿ �8,53 þÿ �

Aske 1,62 - 1,17
Band 67,51 -

De Kvælstoshvldige Stoffer i Roer
var 0,4:4 pEt, ZEggehvide og (>,!!!> pEt.
Amider. Andre org. Skosser er Suk-
ker og andre let fordøjelige Kalkndra-
ter. Heras vil vi see, at Kløver og
Græs staaer langt over Roerne med
Hensyn til Indhold as kvælstoiboldige
Stoffer: man behøver derfor ikke ar la

ge samme Kraftfoder naar det gives
til Græs, som naar det gives til Roer.
Palmekager og Hvedeklid og lignende
vil være et passende Tilskud til Græs-
set ; og de kan som Regel kjøbes langt
billigere end de mere almindelig an-
vendte Kager, som Solsikke- og Bom
»ldsfrøkager. Palmekager bar tillige
en heldig Virkning paa saavel Køernes
Fordøjelse som Smørrets Konsistens;
hvilket er as ikke ringe Betydning. Sær
lig Køernes fordøjelse kan det jo til Ti
der være vanskelig at holde i Orden.
Vanskelighederne ved smørlavningen ei

vi jo tilbøjelig til at sksænke mindre On
tanke. De er jo som lagt oftest forbe
boldt Mejeristerne.

JurY Uiftoric.
En Mjcudt Sagsorer i New Vort Ar

tbur Train bar m-.lig udgivet el Bind Er
indringer. i hvilte ban vglaa fortæller fer-
skellige Inrv-Anekdolcr, der er larakleristifle
for ameiitanst Rclsvlcw. E» a» dem lvter
saaledes :

En Advotal med en noget bevægelig
sainvitligbed bavde paataget sig Forfvarct
sor En, der var anklaget sor Mord. Den
Anklagede saa sit eneste Haab i, at Inrven
vilde nojes med al tjente bam skyldig i
Drab, hvorved ban vilde stippe med l 'i Aars
Fængsel. Nu er ester amerikansk Lov Neg-
len den, al de Edsvornes Kjeudelse stal være
enstemmig. Advokaten sendte derfor Aftenen
fer Retshandelen en Tillidsmand lil et ai
Jurymedlemmerne, en gammel Irlænder, der
mod el betydeligt Honorar lovede al stemme
for Drab. Eiler Retsforhandlingen (rat de
Edfvorne fig tilbage lil Raadflagning. Dom
nieren. Advokaten og den Anklagede ventede
lo, lrc, sire Timer. þÿ ��I�r�l�æ�n�d�e�r�e�nbolder fig
brav", bvistcde Advokaten lil sin fllieni; der
gik feks Timer, li Timer og lolv Timer og
stadig kom de Edsvorne ilte nd. I Rels-
salen dlev der serveret Mad, men te Ed
svorne fil intet, da Loven foreskriver, at de
under Raadilagningcn >»e maa nyde noget.
Ralten faldt paa ; man forfogle saa godt det
lod sig gjore al indrette sig sovepladser i
RelSsalen, men stojen fra de Edsvornes sal
var fa« mægtig, al Ingen lunde sinde Ro.
þÿ ��I�r�l�æ�n�d�e�r�e�nholder sig brav", hvistede Ad-
vokalen af vg lil vpmnmrcndc lil Fang«>.
Dagen gryede, og Lysningen linede giennem

de snavsede Ruder, Der blev bragl Tb«,
Brod og smor. Endelig git Do rene lil
Edsvorneialen op, vg blege, forvaagede og
ophidsede indlog Jurymedlemmerne deres

Pladser, linter lydlos slilbed oplæste For
manden Kfendclsen, Den lod paa Drab,
Og den Anklagede var velfornem, ibi saa
slap !>an med li Aars Fæugicl. Taa skeer
der noget eksplosivt. Irlænderen bojer sig
hen mod Advokatens Ore cg siger; þÿ ��T�e�e�r
De jeg bar boldt Ord. Tænt Dem, disie
Idioter var allciamincn ior absolut Fristen-
delle : men ieg falle min Pillie igjennem.

andborefornier
paa cerSerne.

Ten Kommission, det færøiske Lag-
lhing nedsatte ror to Aar siden til at
fremsætte Forslag om en stærkt til-
trængt Landboreform ror Færøernes
Vedkommende har nu endt sit Arbejde,
og Formanden, Amtmand Bærentzen er
ankommen til Kjøbenhavn ior ak iaa
Ro til Udarbejdelse af den udførlige
Betænkning, der er vedtaget.

Kommissionen bar delt sig i et
Flertal og et Mindretal, men do LEn-
dringer, det sidstnævnte bar stillet, er
af den Art, at man maa sige. at der
er opnaaet Enighed paa alle væsentlige
Punkter. Et ar Kommissionens Med-
lemmer, som vi bar talt med, medde-
ler, at der vil blive foreilaaet en nb

Lov, nemlig om Udskiftning, for at

forstaa, hvad denne gaaer ud paa.
maa der forudskikkes don Bemærkning,
at Jorderne deroppe ira gammel Tid
er inddelt paa en bøjit ejendommelig
facon: naar en Mand kjøber et sukket
Jord paa 4 Tønder Land kan han rift«
kere, at dette Areal er fordelt i Smaa-
stykker, beliggende s. Eks. 10 sorikjellig
Steder, hvilket naturligvis i bøj Grad
griber forstyrrende ind ved Landbrn
gets Drift.

Man foreflaaer nn indført en
Samling af de Jordstykker, der næ
turligt hører sammen, og i færøiske
Landbokredse imødeseer man med Svæn
ding denne betydningsfulde Ordnings
Vedtagelse.

Det øvrige Kvmmisfionsarbeide bar
væsentligst gaaet i Retning ar Revi
sion af de nu gjældende, forældede Lo
ve fra Christian den femtes Tid
Efter at man har seet det urimelige
i, at man kun arbejdede for Reformer
paa Fiskeriets Omraade, er en gien-
nemgribende Revision bleven absolut
nødvendig. Imidlertid er de mange Bi
stemmelser om Mark- og Besfredning,
Jordernes Indhegning, Formen ior Bi
regning af Jords Værdi etc. ar den
Natur, at de kun bar Interesse ior
Befolkningen paa Færøerne, og vi skal
derivr ikke dvæle derved. Derimod er
det ret interessant al erfare, at Færin-
gerne mi i deres Bestræbelser for al mo
dernisere deres Landbrug er uanet saa
vidt som til et Krav om Oprettelse ai
en landøkonomisk foriogsitation etter
dansk Mønster.

Betænkningen skal inden l . Juli as
gives til Jlistitsministeriet, hvorefter
den i Løbet as Sommeren kommer til
Behandling i Lagthinget, hvor man ven
ter en livlig Debat. Inden det kan
faa Lovkraft maa det jo imidlertid ved
tages af Rigsdagen der ikke plejer at
lægge de forslag. Færingerne bar ved
taget, nogen font helst Hindring i
Vejen.

Hr. Krabbe ra Sandheden.
En opsigtsvækkende Rcdegiorclse.

Paa et Vælgermøde i Nordby den
12. Juli I90K udtalte daværende Folke
thingsinaild, nuværende forsvarsmini-
ster Christopher Krabbe iiolge þÿ ��K�a�l�n�n�d
borg Tagblad"s Referat:

þÿ ��J�e�gkroer ikke. at et folk kan be-

skan, uden at det lærer al slaa ira lig.
Vi »iaa bave vort forsvar saaledes
indrettet, at vi kan slaa sra os og i ni
ai ti Tilfælde aiilaa Neiltralirelskræn
felter, der rammer vs".

Denne Udtalelse er ivr Tiden bleven
i bøj lsirad aktuel. I indeværende Rigs
dagssanilings førite Maaneder vptraad
te nemlig Hr. Krabbe vedblivende meget
forsvarsvenligt. Han talte om Hær-
magten som et Gode. der skulde þÿ ��p�l�e�j�e�s
og udvikles", satte foranstaltninger i
Værk, som forsvars! ovene krævede, og
indtog overbovedet en Slilling til for-
svarsfagen, som kun kunde glæde alle
dens Venner.

linder finanslovens tredie Beband

ling slog imidlertid Hr. Krabbe pludse-
lig o in vg erklærede bl. o., al han fuiidi
give det radikale forsvarsprogram sin
fulde Tilslutning. Og da Hr. N e e r

g a a r d foreholdt bam dette pludse-
lige Omslag vg fremdrog ovenftaaende
Udtalelse, erklærede ban. ai h a » f e ' ''
følgelig aldrig h a v d e « »'
takt sig saaleftos. fon. det var bleven

refereret. , r.

87de Aarg.

þÿ ��K�a�l�u�n�d�b�o�r�gFolkeblad" tager i
denne Anledning Hr. Krabbe alvorligt
under Behandling og oifentliggjør i

pidsen af Bladet følgende ovsigtsvæk-
kende Erklæring:

Undertegnede, der overværede Hr.
Lolkethingsmaiid Christopher Krabbes
Vælgermøde i Nordby den 12. Juli
1 008, erklærer herved, at vi tydelig hu-
sker, al Hr. Krabbe ved nævnte Møde
udtalte som sin Mening, at vi burde ba
ve en forsoarsordning, hvorved vi i
ui as ti Tilfælde knude afværge Neutra
litetskrænkelser, og at vi maatte være i
Stand til at slaa fra os, og at vi og
saa af Hensyn til vor egen indre Udvik-
ling maatte bave en Militærmagt.

Samsø i April 10141.
I. I. f o g e d, Chr. Beyer,

Gaardeser, Nordby. Kjpbmand, Nordby
A. S. P a a r n p.

førstelærer, Tranebjerg.
Kristian Kristians? n,

Gaardeser, Nordby.
Kristian S ø r c n f c n,

forpagter. Nordbn.
Anders H a n s e n,

førstelærer, Nordby.
þÿ ��K�a�l�u�n�d�b�o�r�gDagblad" føjer hertil

følgende Bemærkninger:
þÿ ��S�o�mman seer, er der den nøje

'te Overensstemmelfe mellem Erklærin-
gen og Referatet. Ter er herved til-
vejebragt et fuldgyldigt j u r i-
d i >' k Bevis for, at Hr. Krabbe
vaa Nordbymødet har udtalt netop del.
som han nn benægter at have udtalt. Lg
denne for Hr. Krabbe saa ubehagelig
Kjendsgjerning kan kun forklares vaa
en af lo Maader: e n t e n l y v e r fir
Krabbe, eller ogfaakanhan
ikke huske, hvad ban selv har
s a g t. Vi veed ikke, hvilken For
klaring Hr. Krabbe vil foretrække af
disse to. men vi veed. al ban sørst og
fremmest skylder sine Vælgere en for-
klaring, og dernæst as Hensyn til sin
Ministerstilling ikylder bele Landets P;
tolkning en Forklaring".

Bladet fremhæver i Forbindelse ber-
med den ejendommelige Skjæbne, som
rammer den radikale Regjering, nem-
lig, at dette er den tredie as de ra-
dikale Ministre, der sorføger at fragaa
tidligere Udtalelser þÿ ��p�a�aen V'aade. der

hidtil ikke er blevne taalt blandt bo-
nette Mennesker".

Ter er nn tilvejebragt inldt og klart
Bevis sor, at den Benægtelfe, Hr. Krab

be fremsatte i folketbinget den >7.
Marts, er n sand og n r i g t i g. Væl-
gerne i Holbæk Amts fjerde Valgkreds
vil herefter med god Grund kunne

spørge :
Kan vi være bekjendk at have den

Mand som vor Repræientant paa

Thinge?
O Landet over vil Borgerne fpør

ge med samme Ret: Kan vi være be
kjendl al bave den V'and fom Medlem

as vort Ministerium?

Iniitø&dcf.
Icriibniicraodci.

Landstbingets Udvalg angaaende
Set af Jørgen Bertbelfen forelagte Lov
forflag om Oprettelse af et Jernbane
raad bar Tirsdag afgivet Betænkning.
Udvalget med Undtagelse af tv Med
lemmer er enedes om en fælles Ud
talelfe. bvori de udtaler Sympathi med
Tanken uden dog at ttrnne tiltræde
Forslaget, som del foreligger, idet
man er enig om Raadets Sammensæt-
ning og de Opgaver, det ikal bave.
Under disse Omstændigheder bar Ud
valget ikke ment at kunne komme til
noget tilfredsstillende Resultat, men
indskrænker sig til at uddtale On'ke
om. al Tanken maa blive optaget vg
fremmet ved Regieringens foranstalt
ning.

sporgsmaalet om (flåternes

forbandlingsrrt
er mi iaa vidt fremskredet, at man
maa ansee det for givet, at det nærme
rs udformede Forslag vil blive ved
taget ai begge Parter ved del afslut
kende Mode. der vil sinde Sled om
saa Dage. Ester bvad Kristeligt Dag
blad" erfarer, er del Hensigten. at
Etaternes bøsere Embedsmænd og
Tjenestemændene hver vælger sit Re
præsentantfkab. bestaaende ai lige man
ge Medlemmer fra liver Side til al

forhandle om Tjenestespørgsmaalet
Nn Ilsrcd i Ccmcmiiidustricn.

Da Arbejderne paa Fabriken Kongs
dal ved Mariager i Mandags skulde li I
at lade Cement i Skipper Marinus
Høghs Skib. nedlagde de ifølge þÿ ��H�o
bro Avis" Arbejdet, iordi Hogb under

Lock ont'en er bleven ved at ke/le
med Cement. Ca. 40 Mand nedlagde
Arbejdet Det b/akp iffe, jit Tircftti
.Rosenberg selv tvni til Stede: band
'Befaling om at tage fat paa Arbejdet,
blev as Arbejderne besparet med. at de
alle vilde nedlægge Arbejdet, og nu er
den altsaa gaaende en Tid igjen De!

Ur. 85

Zestilling pa.i þÿ ��T�h�i�s�t�e�d
7lmt5avis" for 2lpril

Rrartal niodtages foruden
paa Viadets Kontor i Thi
sted til enhver Tid af alle
jostexpeditioner, posthuf.
fauU at landposterne.

Jlrbejfcerfampe.
Jeg vælger mig April . .

riger Biøriistjeriic Biørnion Del

iamme gier - fans comparaison i

ovrigl Arbejderne, Og i den Re!-

ni»g er de virkelig þÿ ��i�n�t�e�r�n�a�t�i�o�n�a�l�e�".

Naa foraarssolen skaber nm ii in i

Natliren og iu> foretagsomheds Ild

iiiit til Arbejde, vaagner Kampive
ren Ho? Arbejdernes Ledere. Og de

Menige følger Trop tor vel ikke

andet.
J T ci 11 in r k jnnes man denne

-inde at skulle slippe helskindet over

foraarel for en lige siden stod Alt
endnu i Kampens Tegn. Men sor en

Gang stnld bar forniistei, iesret.
Ai,þÿ ��d�lom i del »vrige Europa er der
derimod meget urolige Arbejdersorhold.

I T n d s k l a n d er del galt i Bygge-
'ågene Indenrigsministeriet bar sor-
»ogl at gribe ind men del bar næret

sorgjoeves. Og sorelobig er der erklære
Lockout i alle Bygningsfag j undtagen
sor Berlin og Hamborg« sra 1 April.
Hvor mange Tusinde Arbejdere, der
pil komnie tit at þÿ ��g�a�a�"�,kan endnu
ilke opgjores. Men det bliver, der-

som der ikke indtræder el uventet
0mi lag. en kæmpemæssig og »lykke-
bringende Styrkeprove. I Eng.
land er det galt sat i Bomulds-
spinderierne og ilere andre Indiiftri-
grene - >lnl minearbejderne synes
derimod at ville fred þÿ �, og i

f r a n k r i g bar den ondartede sø-
farts-strike i Marseille lagt Beslag
paa bele Landels Opmærksomhed,
-søfolkene kunde beller ikke vælge »o-

gen mere generende OperalionsbasiS
end denne Sydknstbn. bvis Havnean-
læg har kostet Hundreder as Mil-
lioner, som befares as Passager- og

Postdampere ira alle Verdens Hjor-

ner og Manier, og >om aarlig befares
ai ca. t < » » « fartøjer i international
og co. Htx Mi farlejer i indenrigsk
fart

Intet er imidlertid »aa galt, at
det ikke kan være godt sor noget. '
£ig Sømaiidsstriken i Marseille, som
truede med at vaaløre frankrig Mil-
liontab, viser nu Verden Billedet as
en Regjering under socialistisk
Ledelse, Ministeriet B r i a n d, der har
hail Mod til al gribe energisk ind og
uden Hensyn til ..Pani'ællernes" og
særlig deres Lederes skrig og Zkraal
bar kommanderet Marinens Mandskab
.'il al optage det Arbejde, søfolkene
nægtede at udkøre. Denne Optræden
har været strikelederne en slem streg
1 Regningen. En bel Tel as skibsfar-
ten gaaer nemlig nu sin uforstyrrede
ftang, og »nftiif er striken tabt. selv
om den endnu ikke er sluttet.

Det sikrette Tegn vaa. at de stn-
kende selv er klar over. hvorledes stil-
lingen er ior dem, er, al de nu er be-

gnndl at drage andre fag ind i stri
den og Efterretningerne ira Marseille
lyder i'ølge Telegrammerne da ogsaa
ret alvorlige Præsekten Kar telegram!
anmodet om Afsendelse ak 2 Rntterregi
menter og 5<M > lGendarmer, bvoras : »o,
beredne, sekretæren sor Metalarbei-
dcriordundet er bleven arresteret sor
Ophidselse til striken. Ved et Sam-
inemtød mellem Politiet og de striken
de blev > Betjente saarede og ilere
Perfoner blev arresterede, f Preset
wrets nore Gaard holdes to Eikadro
ne> Hniarer, en Bataillon Infanteri
'g tiere Hundrede i'iendarmer og Be"ente rede ti. þÿ ��tjfribc mb

uJ £ r T «' ion. 1,1 -"twndene Karfaaet deres Krav opiyldt.
samtidig med at Miniiteri«

B r i a n d vaa denne Maade bar vis,
hvorledes ansvarsbevidst
Mænd nødvendigvis »taa kvittere frafei
"c g Annnnelen, naar de kommer til

»agten -- islgeværdigt Eksempel wr
andre Landes Ministre! þÿ �, har selve
Minislerchesen paa et andet Omraade.nem ig med Henivii til det nationale



er et karakteristik? Udilag of det
socialistiske Tvraniii at en Skipper
ikke maa sejle med Varer ira en Virk
tomhed liver Arbejdet er standset

Tcn Hyldgaardske Affære.
Politiet dar »n uolge þÿ ��S�o�c�i�a�l�-Se

inokraten" inndet den Dame. der miste
de en Porteinonn,? i Toget fra Sla
gelse til »ijobenhavn. i livilten Anled-
ning Fotograf Hnldgaard sra Slagel-
se ien-fe 'ad arresteret i Kjobenvavn.
Lamen er en Ekspeditrice Arpken
arnee (?) sra Hesselager Apolhek paa
Fyen. Hun !>ar afgivet forskjellige For
klaringer oin Tyveriet af Portenwn
inven, nden at det dog deraf klart har
kunnet sees, hvorledes Portemonneeen
er bleven borte-

Paakjørt ns Toget
Eftermiddagstoget fra Sævv til

Aalborg har i Tirsdage ved Etaarden
.Bredmofe paakjort en Veiordring,
tilhorende Gaardeser P. Skak. Hug-
drnv Vognen kttntles. og er tal tom en

Tel til Skade og maatte lages under
Behandling at en Læge, der var med
Toget

Skuddene ved Vuritmestcruillnen.
Vatten mellem den 12. og den 13

Tecember blev der affyret nogle Sind
mod Borgmester S mits Villa ..Egehoi'
, Svendborg, linder en Sag der no-

gen Tid efter rejftes mod MjæitgitH'i'
Caspersen for Vold mod en smede
svend, oplnites det. at þÿ �1 uddel mod

Borgmesterens Villa var annret ai Ai
jfer H \\ o«el efter TUfknndelfe a>

VedGjæftgiver Casperteit. Ve» Svend
borg »ljøbstads Politiret domtes
Caspersen til simpelt Fængsel i l l

Tage, medens Juels Strai ophflfvedes
af det Vareiægtsfængsel, han havde ud

ltaaet. Ved Overretten forandredes
Stratfen for Caspersens Vedtommende
til Fængsel paa sordvanlig Fangekott i
tre Maaneder og for Juels Vedkommen
de til simpelt Fængsel i 8 Tage Ten
ne Tom stadfæstede Højesteret.

Brand c n i Timring.
»jarlen, der anholdtes paa Herning

Marked, har nu tilstaaet Hestetyvene!
og Brandstiftelsen i Timring. Han er
ea. 3t) Aar gammel og opgiver at hed
de Janne Brodersen og at være iodt i

Slesvig. Han bar indtil i Mandags
boet bos en Gjæskgtver i Aarhus, og da

lians Penge var ved at slippe op. fat
tede han Beslutningen om at rejse til

Timring og stjæle en Hest og at begaa
Brandstiftelsen for at skjule Tyveriet.

Fangerne paa Heden.
Lørdag Morgen vil der . sra Hor

jens Tugthus blive afsendt 15 Fanger
til Hedearbezde, deraf 20 til Gedhus
Plantage og 25 til Kjølstg Mergelleje.

Lpbrndte Pengeskabe.
Igaar Morges tidlig er der ikel

Indbrud paa Fi'tenoelsabriken þÿ ��T�a�n
mark"s »lonlor i Helsingør. Tyvene
bar opbrudt to Pengeskabe: det ene
indeholdt ikke noget a: Værdi, medens
de i det andet har taget en Mappe
med Veksler og Værdipapirer: 00«« »ir

der laa i Skabet, har de overfeet. To
mistcenkeligt udseende Personer, der

Morges faaes spadserende nordpaa. ei
ierlyses af Politiet.

Brande. þÿ �Lynnedslag.
I Steffensens Ejendom i Restrup

Enge er igaar Morges nedbrændt
En So med Grise indebrændte. Ilden
opstod ved en Staldlygtes Eksplosion
Bygningerne var forsikrede i Wistofl
Brandkasse for 36,000 »Ir.

Udbygningerne til Niels Christian-
fens Gaard i Vester Aaby er igaar
Eftermiddags nedbrændt som Følge ai

Lynnedslag. Tet lykkedes at redde Be
sætningen.

I Aftes ved 0- Tiden slog Lynet ned
i Gartner Petersens Ejendom þÿ ��L�i�l�j�e�n
dal" paa Ejby Mark ved Odense. Ej
endommen nedbrændte. Tet lykkedes at

redde Kreaturerne og det meste Indbo
Markedet i Herning

iforgaars havde ifølge þÿ ��H�e�r�n�i�n�gFol
keblad" ikke stor Tilførsel hverken as
Hefte eller Kreaturer, og Handelen var
noget ftillestaaende. 1. Klasses Hesteva
ikke tilført. Følgende Priser kan note
res: 2. Kl. Heste 450þÿ �550 Kr. 2 Aars
Plage 350þÿ �430 Kr. Aarsplage 225
þÿ �275 Kr. Gamle Heste 150þÿ �250 Kr
Bedste Køer 180þÿ �220 Kr., mindre go
de 150þÿ �170 Kr., ældre og simplere
100þÿ �150 Kr., Kvier med Kalv þÿ�1�1�5 �
150 Kr., Kvier uden Kalv 00 -110 Kr
Studehandelen uden Betydning.

Kolding Eksportmarked
var igaar tilført ca. 02«! Kreaturer.
Ter er asiendt til Flensborg 2«>0, til
Aabenraa 000, til Rostock 20 Kreatu
rer, til Indlandet 80 og 20 slagtedes
paa Pladsen. Handelen, der omtrent
er uforandret Syd paa, var noget liv
Xigerc i .Kolding. Ter betaltes for bed
ite Kvier og Stude 23 25, ringere 20
þÿ �22, bedste svære Tyre 22- 24, rin
gere 17þÿ �19, bedste Køer 2 1 23, rin
gere 17þÿ �20. I Lørdags afsendtes til
Aabenraa 800 og til Lnbæk 300.

ikke blot forarget, men alvorlig vred.
Storfv>sle» er nemlig ingen almindelig
Sloifyrfle. »ej, ban er Tbronfolgeren,
jaafremt der skulde tilsiode den lille
Uronprinds noget meiinesteligt. l)r.
Kliebael blev derfor af sin strenge Klo
der straks taget med over til Sngtand
for at fee paa jdriiidfesfer. men der var

Siuteii. der kunde taa l'oni til at glemme
den lille Ralbalia Clldners forte t»i»e,

og faa blev >sa» forvist til et lille Rul

Tset'unigom oppe ved den sibirisske
Grændse lsvor ban skulde sidde, til ban

blev fornuftig
Den unge Storfyrste var dog flet

ikke >aa kjed as denne forandring, lian
boldt ikke as de straalende lioffester, men

var en ivrig Sportsmand, lier > for
visningen dyrkede ban saa sine passio
ner. Stigen l'est var bam for vild.

ingen Jagt for farlig, r-otit liosivin
den toer ban over de vidtstrakte trtep

per jagende Ulv og Hæv.
Den vilde Jagt kunde dog ikte dove

Knis læiujiel efter Ratalie og da ban

horte. al hendes familie var ved at

ufie hende bort, folte ban sig lost sra
alle Reiisyii til dem der vilde skille ham
sra hans Slftede. lian tik nogle ven-
ner overtalt til al bortsore den unge

piae , et Nmoniobil medens andre

ventedd ham t en lille Bs nær ved

forvisningsstedci. paa den aftalte Tag
tog han sig en Ridetur som sædvanlig
fulgt as to Eieneralei der i den sidste
Tid var bleven attacherede ham Tet
var ham dog en let Sag at ride de to

eldre Uavallere, sonder og sammen og

slippe fra dem Isen til det ventende lin

tomodil det med i ih) Kilometers Isa
stighed sorte ham hen til en lille By,
hvor liatalie var bragt ben. Lu præst
var i forvejen skaffet til veje, og hans
veiænkeliabeder overvandtes snart, dels

ved Rjælp ai stiuld og dels vedlfjælp
af en truende Revolver.

Lu halv Time etter var de Slikende
Ktand og Kone

S Si. Petersborg vakle TUeddelelsen
m denne dristige Streg selvtolgelig den

storste (Opsigt. Snketejseiindeii skrev
sirats til sin Son Tzaren og forlangte,
al han fluide udstode sin Broder as
Isæren og forvise ham sra Rusland,
lian kaldte telegrafisk RItehael til sig
og efter en lang Samtale mellem de to

Brodre sik den nygifte Rusdæder Sil-

givelse Sin ecentueUe Ret til Thronen
maatte han dog opgive. Den er gaaet
over til Storsyrst Pouls Son. Deme-
lrius der saa til stijengjæld skal ægte
Tzarens ældste Datter (Olga.

£u 3torrafcff.

yrftclt Ælffor.
Ilstands inæssige Gisterniaal er snart

almindelige i det russiske Rejserhof.
Saaledes har man endnu ikke glemt,
hvorledes Storfvrft Poul giftede sig i
Staben med den dejlige prindsesje pi
stoltkors. og hvorledes den unge Stor
fyrst Kerte! for livlig hjeniforte en fra
skilt Rone som sin Brud.

Ru bar ogsaa Tzarens Bro
der. Stsrfyrst Rlist'ael lR-ksandrowits-h.
giftet sig under sin Stand paa Trods
at bele Tzarboneis IRodsiand

Det er en gammel Rfflorie der nu

har fundet sin Vfflutning. VUerede i

, (u O, forelskede han sig i den Dame,
sian mi har ægtet, en r otter til en rit

sitk Gardeofficer v (Tldncr. raajnart

forelskelsen blev hekjendi blev der stor
(Opstandelse ved hele Isoffet. lille, lige
fra den mindste lille Rosdante t il den

stiveste liofmarsial og Tereinontmester
blev dybt forargede, og da litftorieii
kom Tnkekejserinden for (Ore, blev hun

Folket ltingets Mode den 13dc April.
þÿ �þÿ�o �

Forslagel om Notartaloæsenets Ord

niiig vedtoges uden Omtale og enstem-
migt og gaaer nu tilbage lil Landsthin-
gel.

Tillægsbevillingsloven var derefter
til 3die Behandling.

rdførere n (Enevold Søren-
fen) gjennemgik de stillede ZEndringer,
som alle er tiltraadte af Finansndval-
get, og af hvilke ingen gav Anledning
til særlige Bemærkninger, »tun Bevil-
lingen paa 55,000 »Ir. til de Skade-
lidte ved Stormfloden foranledigede
Ordføreren til at udtale, at det selvføl-
gelig var meget vanskeligt at opgiøre
denne Skade nøjagtigt. Med Hensyn til
et udenfor Betænkningen stillet For-
flag om Hinnerup Station bemærkede
Ordføreren, al Udvalget kunde ønske
hele Tpørgsinaalek overvejet i Løbet
af Sommeren. Ter var indhentet nær-
mere Oplysninger om Forholdene med
Hensyn tit Fremme af Kjøbenhavns Sø
befæstning. Ordføreren erindrede i den

Anledning om Begivenhederne under
Finanslovens 3die Behandling. Den
Gang udtalte Ministeriets Medlemmer
þÿ �særlig Forsvarsministeren og Fi-
nansministeren þÿ �at der ingensomhelft
Modstrid var mellem dets Udtalelser
og Handlinger i Esteraaret og Vinte-
ren, og det- forsvarsfjeitdtlige Stil-

ling mi i Foraaret. Tet er imidlertid
en »jjendSgjerning, at Ministeriet har
anbragt betydelige »lapilaler i Forår-
bejdeine til Forsvårslevenes Gjennem-
førelse : men dette 'forklarer Finans-
ministeren med, at de tidligere For-
svarsministre havde foregrebet Begi-
vcnhedernes Gang. Hertil bemærkede
Ordføreren, at dels kunde Ministeren
ikke være bundet ai Ordrer, der er ud-
stedte ai Forgjængerne, uaar de stred
imod hans egen Opfattelse, dels bur-
de han. dersom han følte sig bundet,
være gaaet fin Vej, i Stedet for at
adminiitrere imod sine egne Meninger.
I den Skrivelse, Forsvarsministeren
senere har sendt Finansudvalget, er
der intet, som kan foranledige Fler-
tallet til at fee anderledes Paa Sagen.
Tel viser sig fo nemlig, at de tidli
gere udstedte Ordrer ingenlunde er
ai en saa uomstødelig Karakter, som
man skulde antage efter Ministeriets
Erklæringer. Som Forklaring as Mini-
sterirts Svingning i Forsvarssagen er
de foreliggende Ordrer en ganske umu-
lig Forklaring. Saa meget mere. som
allerede den første Skrivelse fra Krigs-
ministeriet om Befæstningsanlægene
(udstedt ai I. C. Christensen) netop
stærkt understreger Ordrens soreløbi-
ge Karakter. Ten nuværende Forsvars-
ministers egen senere Ttnvelie til Fi
nansudvalget las 12te Januar) viser
ogmn dette Taleren gjennemgik der
eiler den Række as detndelige Ildgis.
ler. som Forsvarsministeren selv har
afholdt til Besæstningsanlægene og
lignende Paa mange Punkter n b e »
at der i Forvejen var udstedt nogen som
hel-t Ordre sra Forgængerne. For en-

telte Posters Vedkommende gjælder det.

al Ministeren har giort Indkiøb >

Udlandet paa senere Afvikling og

dei er jo forholdsvis let at . udsætte"
Udgifterne, uaar man samtidig tager
paa Regning. (Munterhed.) Raai Mi
nisteren nu søger at skyde sig ind uii

der sine Forgjængere, er det en Tilfil«
gelse. Ter er ingen Tvivl om. at han
i Hovedsagen har handlet fuldkommen
fri, og »»der eget Ansvar i hele
denne Sag. Hvis de O Mill. Kr., saa-
ledes som det radikale Venstre siger,
skal spare s, vil det sige, at For
svarsministeren har anvendt 2 3

Mill. Kr. til Arbejder, som ikke gjøres
færdige, og lagt l Mill. Kr. i Arealer,
som man ikke vil saa Brngfor til Ovel
seslejre.

Rasmus H a » i e n anbefalede det
af ham ni. Fl. stillede SEiidringsfyrslag
om Hinnerup Station.

S l e b s a g e r talkede for den fore-
flanede Bevilling til de ved Storm-
floden skadelidte.

Ove Rode: Tet er Delegationen,
som har skabt det af Enevold Søren-
sen omtalte þÿ ��b�e�k�l�a�g�e�l�i�g�eVirvar", idet
man har gjennemført en Forfvarsord-
ning, søm man ikte er sikker paa har
Tilslutning hos Vælgerflertallet. Man
modsatte sig endog vort Krav om
Folkeafstemning eller nyt Valg, efter
at det havde vist sig, at den daværende
Regiering den 25de Maj ifjor havde
vildledt Befolkningen bande med Hen-
syn til Forholdet til Udlandet og til
vore finansielle Forhold. Enevold «ø
rensens hele Tale var jo iovrigt lun
en Paavisning af, hvor nøje Regjerin
gen har lu'lht. hvad den lovede ved
Finanslovens 1 »te Behandling. Og alle
Venstremænd maatte vel være enige
om, al hvis der ved kommende Valg
vifte sig Flertal imod Forsvarsoverens-
koinsten. burde denne falde. Men netop
d e n n e Opfattelse har Regjeringen
hele Tiden fremholdt som sin, s.
Eks. Forsvarsministeren allerede mider
Finanslovens 2den Behandling. Ene
vold Sørensen havde talt om, at der
vilde blive paabegyndt Arbejder, som
ikke fuldføres : Men Sagkundskaben si
ger jo. al disie Forter fuldførte
þÿ �vil betyde, at adskillige Millioner
kastes »d i Tmaalandshavet til ingen
Rytte. Sejrer derimod vi ved det
kommende Valg. vil ikke blot de 0 Mill
Kr., men talt ca. 30 Mill. Kr. blive
sparede. Vi befinder os i en þÿ ��M�e�l
lemtilstand", hidført ved Telegatio
uens Mangel paa Mod til at iporge

Vælgerne. Tvivlen om disfes Stilling
gjennenisyrer h'Hi't. de frygter, at

Vælgerne vil protestere imod. Hvad der
i Sommeren 190!) blev paalistet dem

Oberst R. P. Jensen havde »il-

der Forsvarslovenes þÿ ��e�n�e�s�t�eBeHand
Ung stærkt hævdet Nødvendigheden as
ai iøre .Kampen for Fæstningen til
Ende. fordi det i Folkets Interesse
maatte kræves, at den store Forsvars
strid sluttedes. Tesværre faae det nu
da Regjeringen truede med at rejfe
Kamp netop om Forsvarssagen, ud til
m Taleren skulde ma Ret. Men nl

denne »lamv er fuldstændig i Modstrid
med Ministeriets oprindelige Stilling
til Forivarssagen, er ganske givet,
leren mindede i denne Henseende om
ai .Konseilspræsidenten i Efteraare
sagde, at Regjeringen ikke vilde paa
lægge nye Slatter for at faa Forivars
lovene hurtigt gjennemført og

heri ligger der dog virkelig en Til-
kjendegivelfe af. at man v i I gjennem-
fyre Lovene. Finansministerens be-

kjendte þÿ ��L�o�ver Lov" peger i samme
Retning. Senere har da ogiaa Mini-
steriet arbejdet paa Lovenes Gjennem-

førelse þÿ �og for dette bar Regje-
ringen selvfølgelig selv Ansvaret þÿ �

lige indtil det store Omslag, som abso-
hit ikke falder sammen med, hvad der
er gaaet forud. Man maa sluttede
Taleren - erkjende, at der er en vis
Sammenhæng mellem Forsvarssag og

For atningsfag. Tel tager jo nemlig
Sigte henholdsvis paa vort ydre og
indre Forsvar. Af disse er imidlertid
det førstnævnte den vigtigste - vi
kan faa Hundreder af Forfatninger;
ineii vi kan ikke bevare vort Land, saa
vi selv skriver vore Forfatninger,
uden et betryggende Forsvar.

L. Ras m n s sen: Vi bevarer ikke
vor Selvstændighed ved al øse saa
mange Penge ud til Forsvaret, at vi
gjør os økonomisk afhængig af Udlande
Taleren vendte sig skarpt imod Neer-
gaard, fordi denne var gaaet med lil
en Forfvarsordning, som þÿ �efter hans
egne Ord den 12te Februar i Fjor

betød en Hældning-politik med
Front imod England. Naar d'Hrr.
holder Forhør ....

Formanden: Der holdes ikke
Forhør her.

L. Ras m u s j e »: Ja, ogiaa vi
maa have Lov til at spørge. Og jeg
spørger da Neergaard, hvorledes han
kan forsvare sin Stilling.

N. N e e r g a a r d: Jeg gjorde alle
rede forleden Tag opmærksom paa, >

jeg anseer Fløjforierne for en væsentlig
Forbedring ai Stillingen til Lands

Elling e r: Jeg ønsker at spørge
Forsvarsministeren: Har det hele Ti
den, ogiaa den 12te Januar ri«I««, væ
ret en given Sag, at Ministeriet vilde
skride til Valg i Aar med det Formaal
at ændre Forsvar-lovene i Retning ai
det radikale Venstres Standpunkt.

Forsvarsministeren an
faae de fremkomne Udtalelser for
d'Hrr. s Valgforberedelser og temme

lig ungdommelige Forfog paa al give
det Udseende ai. at man ikke i For
vejen kjendte Ministeriets Stilling til
Forsvarssagen. Ten tiender je ethvert
Barn i Landet. Ten er ganske klar. 1
maa administrere de gjældende Love. til
vi faaer et andet Folkething »aar
dette skeer, reviderer vi disse Love
Og Ministeren havde fundet det ganske
unødvendigt og skridende mod fornuftig
Forretningsgang at giøre opmærksom
herpaa i Skrivelsen til Finansndval
g.t ct'i 1 2te Januar Ter er ingen
Uoverensstemmelse indenfor Ministeriet
om Forsvarssagen. Vi vil ingen Be
sæstiiing og ingen »ne Slatler lil
Forsvarsvæsen og derom bar ingen
as os nogensinde efterladt nogen
Tvivl. Tii Ellinger svarede Ministeren
at spørgsniaalet den I2ke Januar Ian
som mi. Vi hor hele liden villet spor
ge Vælgerne.

E l 1 ! » g e r: Saa har Ministeriet
gjennein Forsvarsministerens Skrivelse

s 1 2te Januar bevidst ført Folkethin
get bag Lyset (Bevægelse). Ministeri-
ts Ord staaer da ikke til Troende
længer. Deuntzer sagde ved Systemskif-
tet, at fErlighed er den bedste Politik:
dette kan desværre ikke forenes med
det nuværende Ministeriums Handle
maade. Tuskede Ministeriet at spørge
Vælgerne, burde dette Spørgsinaat
være rejst, s ø r Ministeriet gav sig
til at give Millioner ud til en For
svarsordning, det ønsker kuldkastet. Er
der Retfærdighed til i dette Land,
in a a Ministeriet falde, naar Ministe-
iet n n spørger Vælgerne. Derester

font Taleren ind paa vore finansielle
»orhald. Finansministeren havde talt
om det fordelagtige i at rejse Veksel-
laanet þÿ ��u�d�e�nom Bankerne". Forelaa
der den Gang Tilbud sra Bankerne?

g hvorledes stod de eventuelle Tilbud
til de Bilkaar, der opnaaedes? Ru
staaer vi overfor et uyt Statslaan.
Men hvorledes har Regjeringen forbe-
redt det? Bl. a. ved, at Landhrugsmi-
iiisteren paa en Maade, der er uhørt i

noget andet Land, har nedsat Udlandets
Opfattelse af vore finansielle Forhold.

F o r in a ii d e ii afbrød her For-
handlingen og ansatte Aftenmøde
Kl. 7%.

sin Ejendom, as Hartkorn 10 Skpr.,
Areal 24 Tdr. Land, til Otto Lar-
sen, Harring, sor en »ijøbesum as
43,000 Kr. I Handelen medfølger Ve

sætningen, og Esendoinmen tiltrædes

straks. Handelen er ordnet ved Brtl.

Poulsen.
Boelsinand Christoffer Jensen as

Gjøttnip har til Jens Martinus Jakob
sen, sammesteds, solgt sin Ejendom i

Gjøttrup for en Kjøbesuin as 7000 Kr.
Detaillist N. P. Jensens Enke as

Bjerget har solgt sin Ejendom i Lild

Sogn til Teglværksejer L. Mortensen
as Kvolsbjerg for 7000 Kr.

Dampskibsekspeditør Carl Langgaa,
as Aggersund bor folgt en ham tilhø
rende Ejendom i Manstrup lil Ungkarl
Niels Bjerre af Aggersborg Ullerup
sor 12,000 Kr.

lagseerdige Talere.
Ver rcn sirsic cngclste Palglamp var dcr

mangc ai 'Valgtandiralcme, dcr i cn snæver
Vending reddede Situationen vcd cn træffende
eg villig Bemærkning, og cn iaadan slag-
færdig Taler lunde allid være vis paa at
saa bele Viidlilnms Seinpatlu paa fin Side.

En at Sandidalcene, Or. Palmer, præ-
icnlerede lig sor Vælgerne i Geavcsend og
vilde udvikle sil Program. Han er Inde-
haver ai cn stor Slcariiiivssahril. og hans
Modstandere modlog ham derfor med del

haanendc Tilraab: þÿ ��Z�æ�l�l�c�l�v�s�,lællelns
Taleren tabte imidlertid ikte Falniiigcn. Saa
snart Raahene var stilnet lid! ai, sagde han

gcmvlligi: þÿ ��J�a�,hvis leg lunde oplyse Deres
Hoveder lige saa godl, iotn mine Parer lvser
i Deres Hjem, iaa var jeg silker paa al
blive valgt". Tel udmærkede Svar blev
modtaget med stormende Munterhed selv as
hans Modstandere, og ban blev valgt med

mange flere Slemmer, end han havde tænkt
sig Muligheden ai.

I cn Valg'onainhng troede en Tilhorer
al kunne givre del af med en Taler ved al
raahe til ham: þÿ ��T�eer jo cn 'Modstander
as Stat og Kirke". Taleren, en forhenværende
Minister, svarede med den storste Sindsro:
þÿ ��A�n�s�e�e�rTe del sor muligt, al teg tan være
en Modstander baade as denne Perden og
den hinsidige ' "

Lord Gourtnci) udtalte sig paa Trihmien
som en Modstander as den Lov, som sor-
huder (fntentænd at gisle sig med deres a>-
todc »iones Sosler, og fordrede den afskaffet.
En Tilhorer, der aabenhart ilte var nogen
Tilhænger ai denne Theori, raable lil ham
þÿ ��N�a�a�rTeres Kone doer, vil Te iaa giile
Dent med hendes Sosler k"

Lorden sagde: þÿ ��3�o�rleg besvarer del

Sporgsmaal, tan de saa itte sige m>g, om
Te er gift.

Jo, del var han da.

..Er Teres L.oiie til Siede her
þÿ �
þÿ �Jamen de: er min Kone", sluttede la-

leren under mægtig« Bisaid.

Knn SS By.
Tblitcd, i > Aptil

Onsdag den 15,. April, klarets 105, Tag,
Rest 2(>>, Tage. Solen: Cpgnng 5 ? 23 M.

eedgang 7 T. 2«> Bl. TagenS Længde Ik T
« M Tagen tiltagen 7 T. 28 M. Maanen:

Tagen tor sorste Kvarter. Gaaer ned Kl. 3 ?!at.

Barncsødsrlen i Kallernp.
I Gaar Eftenuiddags afholdtes e>

kort Forhør i Kallernp over Pigen He-
lene Christensen, der havde sødt et

Barn i Dølgsntaal. Pigen havde sra
1. September 1909 bast Plads i Aarhu
titen denne forlod hun deu 1. Marts i

Aar og tog hjem til fine Forældre i

Kallernp. Iforgaars Morges Kl. 5 fød-
te Pigen et Drengebarn uden at have
den mindste Hjælp. Barnet aandede ikke,
og hun kunde i det hele ikke mærke Liv

det. Klokken syv kaldte Pigen paa sin
Moder, hvis Soveværelse kmt ved en

Dagligstue er adskilt fra Pigens Væ-

relse, og bad hende om lidt Mælk al

drikke, og da Moderen kom ind med det-

te, kunde hun nok fee, at Datteren saae
daarlig ud: nien der var dog ikte xa-

le om Fødslen. Først længere op ad

Dagen aabenbarede Pigen for Mode-

ren, at hnn havde sødt el dødt Barn.

og at hun havde det i Sengen hos sig.
Pigen, der er 22 Aar gammel, havde

skjult for sine Forældre, at hun var

frugtsommelig, og hun havde navnlig
snyrt sig meget stærkt. Forældrene hat
de nok fundet Pigens Udseende lidt

mærkelig, men havde aldrig spurgt
hende, om hun var frugtsommelig. Pi-

gen havde ingen som helst »»orbere-
belfer gjort til Fødselen og navnlig in

tet Børnetøj anskaffet ligesom hun heilet
ikke har henvendt sig til nogen Jorde-
moder. Barneliget blev medtaget lil

Thisted til Obduktion.

Slnnck ns cn Hest.
Gjæstgiver Jens Hauges Uf-aarige

Søn. Thorvald, blev igaar slaaet as en

fremmed Hest, der stod opstaldet i

þÿ ��R�o�s�e�n�b�o�r�g�"�sStald. Slaget ramte det

ene Ben, der blev saa ilde tilredt, at

den unge Mand i flere Dage maa holde
Sengen
Sølvbryllup.

Gårdejer Jens F toti æ r og Hu
stru, Hansted, kan Søndag den l , . d: .

sejre deres Sølvbryllup.

(Lu farlig 2UcMoScrcnbc.
Telegram fra Ritzaus Bureau.

T). Etiemte, >3. April,
politiet har her arresteret en Drejer

ved Ravn Dnplanil, jsni havde laget
(Ophold i det samme tiotel, i hvilket

INinisterpræsident vriand har hoet paa

sin valgagitationsrejse og som indtræn

aende havde ytret («)nstet om at see
Briand. Kian sandt bos ham en Dolk

og to ladte Revolvere.
lian erklærede, at ban lmvdc villet

dræbe Briand, fordi denne havde be-

rovet bam bans dEre. Senere klaged,
ban over, al lnin var bleven et (Offer

for Spiritisterne. Rlan formoder, at

ban er sindssyg-
Senere Telegram. Den arresterede

Dnplanil er 57 Rar og lider as or-

folaelsesvanvid. lian bar tidligere væ-

ret anklaget for Trusler mod en Række
andre personer, lians Udtalelser er

usammenhængende.

Dagens Løb har slidt ftaa hver sin
Ende af Fælleden. þÿ �

Jo, benyt Jer af Soldaterhjemmene
ikke ol ho saokaldke Soldaterhjem i

Kjældere. der i Reglen kun er Drikke
»nosker, men de virkelige, staksunder
støttede Soldaterhjem. Derfor, alle
I, der skal møde i Kjøbenhovn nu til
Foraaret, vær hjertelig velkommen her
i K. F. 11. M.'i Soldaterhjem. Gother-
gade l 15, Kjøbenhavit.

En Den40)lstratl0f4.
T ;ram fra Ritzo 6nreau.

jtsobenhavli. \i. April
folkets Hus paa Jagtvejen af

holdtes i Formiddags et M«sde af ca.

1500 Arbejdsløse. Der vedtoges en

Resolution, der kræver øieblitkelig Gzen
uemsørelse i Landsthtuget as Arbejds-

løshedsloven i Folkethiugets Affattel-
se. Man marscherede derefter i Pro-
cession med FolkethingSmændene
B o r g b j e r g, S t a u n i n g og Gu

stav B a n g i Spidsen til Rigsdagen.
Undervejs sluttede mange sig til To

gel. Ankommen tit Rigsdagen sik en T
putation Foretræde hos LandsthingetS
Formand, som udtalte, at Sagen 'kul

de blive fremmet saa hurtigt som mu-

ligt, jaasnarl Udvalget havde endt i it

Arbejde.
Herefter havde Teputotionen en

Samtale med Udvalgets Formand,
aLndsthingsntand R o t h ø 1 i, der ud
talte, at Udvalget holdt Møde imorgen
Formiddag, og efter Mødel knnde de

Arbejdsløse fan at vide, hvorledes Sa

gens Stilling var.
Efter at de paa Gaden forsamlede

Arbejdere havde janet Meddelelse om,
Hvad der var foretaget, skiltes de.

Alasselotten'et.
ndkn aaivar

Ved den idag offlutf ebe 1. KtaS-
jeS Trækning faldt sølqendc nørrc
Gevinster :

tir. paa Nr. 24450.
«r paa Nr. 93928.

taa Nr. 10475 10420
<!(m2 2340« 2H4()!i

40389 51308 51087 r,is(w
53245 54013 02182 'tH'.V.i'.) 8842'i
111577 116550.

IOOO 4kr. paa Nr. 2487 8'it«,
14854 17539 18177 18481 213«/.

50173
57707
85423
94030

42020
57707
82740
!«3287

56277 56420
61370 64215
92598 9268«!
98053 98111

29337
57504
74444
93009

a a

99154.
4kr. paa Nr. 1835 3087

3174 5940 12425 13652 14840 15679
24602 25307 25954 29539 34112
34949 41089 43827 40181 08578
75784 75800 75827 70839 78930
83075 87524 88469 99186 106065
110834 111056 112392 112971 114830.

MlSMi.

bom,
bcv f fa l
Ai A. si. Sliilftf. Solbaterntisfioncn

þÿ ��i(trøjen"!a

Ejrnbutustinnbrler.
Kr. Overgaard. Sundhn, ltar solgt

Hensigten med denne Artikel er a!

sende en Hilsen ud til alle de mange
unge Mænd. der nu snart skal ind
kaldes sor at aftjene deres Værnepligt
i de forskjellige Garnisonsbyer

Allerførst vil jeg da sige tit
Eder : Stræb efter at saa saa
stort et Udbytte as Eders
Ophold i Kongens Tjeneste
s o m m uligt. Soldatertiden blev
for Mange en skiæbnesvanger Tid. De
nye Forhold, Omgivelsen og Kammerat
skabet gjorde, at saa mange Unge, alt
for mange, drev med Strømmen i Be-
værtninger, Varieteer og andre tvivl
somme Steder, kom berusede hjem til
Kasernen, naturligvis for sent. blev
straffede, og ligegyldige, idet de ræs
satinerede som saa. Soldaterbogen e r

ødelagt. Udbyttet af Tjenestetiden
for saadanne ligeglade Unge blev let
negativt, og Mindet om Soldaterdagen
blev ikke det lyse, men en Erindring
om saa mange mørke øjeblikke.

Men det skal siges med det samme:
Blev Soldatertiden en skiæbnesvanger
Tid for mange Unge, saa har vi dog
mange baade skriftlige og mundtlige
Vidnesbyrd fra hjempermitterede Sol
dater, der nied Glæde tnittdcS deres
Soldatertid, ja, der er endog dent
der har sagt, at Soldatertiden hører
nied til det skjønneste Afsnit i deres
Ungdomstid.

Som bekjendt lurer dcr jo mange
Snarer og Fristelser sor den unifor-
merede Ungdom, ikke mindst i vor store
Hovedstad, der er jo saa mange, der
vil have sat i Soldaterne, saa mange,
der vil traktere osv. osv.

Derfor skal mit Raad være til
Eder I vordende Soldater: R y d i k k e

Spiritus i Soldatertiden!
Langt de fleste Straffe i Hæren er
en Følge .as den forbandede Spiritus-
nydelse, - og nndgaa de løse (forbin-
delser med de mange stakkels rafsinc-
rede Kvinder, der stresser rundt paa
Gaderne, de har hcrnbft eller ubevidst
ødelagt saa mange Unge i deres Taar
skab. Kort sagt: Flyaltdaarligt
og nedværdigende! Tænk paa
Dit Hjem, hver Gang Tit staaer over-
for disse forfærdelige Fristelser.

Ja. alle I kække Ungdomsspnner.
der bar været under Paavirkning i

gode Hjem eller yaa vore Højskoler,
som alt er sagt - lad Jer ikke rive
med af Strømmen, det gaaer saa let,

men gaa imod Strømmen og »aa
et godt Udbytte ai Tjenestetiden, hvad
enten den nu bliver lang ellet tort.
Bliv en god Kammerat, og vær iaadan.
at Dit ved hele Din Færd og Til
Eksempel nma være med til al højne
Tonen blandt Dine Kammerater. Og
Dit maa vide. at ingen Steder troer
jeg. trives Kammeratskabet vedre end
paa en Kaserne, derfor giælder det

om at blive en 'virkelig god .Kammerat.
Jeg mener, at enhver ung Mand.

d.-r virkelig vil noget, har godt as at

være Soldat, det er baade udviklende,
legemligt saavel som aandeligt. og

gjør den Unge mere mandig og Riv
skændig.

At en Soldal til Tider kan tøle

sig ene og hjemløs i en storby, kan
man ikke fortænke haiit i, det er jo alt

sammen i en Lejr og paa en Kaserne
saa forskjelligt sra de hjemlige For
hold. men til Erstatning finder de jo

nu Soldaterhjem i alle vore Garni
sonsbyer, og her i K. F. U. M.'s sol-
daterhjem anstrenger vi os sor at

\ gjøre del saa hjemligt og bnggeligt
« som v! kan. .. ,v,

Om Soldaterhjemmene irren en .«u

f rut følgende: ..Te er vore FM eder.

D.'r hviler vi os om Aftenen, ou la

ser vi Dagens Aviser, der skriver vi
vore Breve, der slinger vi vore Sange.

Forfatter og Rovrrhovding.
Ten tydske Forfatter Karl May stod

iforgaars for Domstolen i Berlin som
Hovedperson i en opsigtsvækkende Pro-
ces, der nu har simdet sin Aigiørel-
se. May er en rig Mand, der inden-
for sin Bekjendtskabskreds betragtes
som Millionær. Han har desuden et
ret ansee! Navn som Forfatter, hoved-
sagelig for Ungdommen, som har slugt
hans þÿ ��S�l�a�v�e�j�æ�g�e�r�e�"og þÿ ��R�e�j�s�e�æ�v�e�n�t�y�r
i Sydamerika". Han var desuden Ven
med Kongen af Sachsen og spillede en
Rolle i det offentlige Liv i Dresden.
Saa kom pludselig den store Overra
skeise. Han er i den sidste Tid as den

sachsiske Tocialistsører Lebius bleven
beskyldt sor at være identisk med en sor
10 Aar siden kjendt Forbryder, der
oplraadte som þÿ �Røverhøvding i de

sachsiske Bjerge! Lebius paaskod endvi-
dere, at Karl May har afsonet to

Tugthusskrasse, samt at han har be

gaaet talrige Forbrydelser. Som Følge
af disse Beskyldninger anlagde Karl
May Injuriesag mod Lebius. Denne
Proces fandt tdag sin Afslutning med
at Lebius blev srikjendt, fordi han
havde været i Stand til at præstere
Bevis for Sandheden as stue Beskyld-
ninger. May er saaledes stemplet som
en straffet Forbryder, hvilket Har vakt

uhyre Opsigt ikke blot i Dresden
men tillige i Berlin, hvor han ogsaa
var en velkjendt Personlighed.

Knropmkin og Grev Wittr.
I St. Petersborg er der opstartet

en Konflikt mellem Grev Wilte og
General Kuropatkin. Witte holdt sor
nogen Tid siden for en militær Tilhs
rerkreds i St. Petersborg en Tale
i hvilken han bl. a. kom ind paa Be
tragtninger over Krigerens Mod. Ha:
fremhævede forskjellige berømte Felt
herrer, der havde vist stort Mod unde
kritiske Forhold, i Modsætning til an
dre Generaler, der havde vist sig all
andet end modige. Kitropatkin, hvis
Forhold til ©itte i længere Tid bar

væ-ret spændt, troede i disse lldta
letter at finde en personlig Fornær
melse mod sig selv. og sendte en Ud

fordring til ©itte med lo Generale
som Sekundanter, ©itte modtog straf
Udfordringen og anmodede ko Herrer
as St. Petersborgs ledende Selskabsliv
om at være sine Sekttttdottter. Del kom

imidlertid ikke til nogen Duel. men det

imod lil den noget overraskende Asgiø
relsc, at ©itte sendte Kuropatkin en

skriftlig Undskyldning, hvormed Knro

patlin erklærede sig tilfreds.

Qlegrammer
Gionum Ritzau Bureau.)
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tkj.chenhavn, l«. Apft«.
Sn Bc-dkerfvend !WM, boende i

Smedegade >5 er i Rat fundet lig
aende dod i sin Sej lighed sammen med

sin 2aarige Son. De vat begge skudte
i Rovedet med en Revolver. S et Brev

som ban havde sendt til sin Kloder,

havde han skrevet, at ban ogiaa havde

skudt sin Kjæreste, Barnets Kloder, den

25aariae Klathilde Rndersen, Klarten

valsvej 45. S Rat Kl. ? bar man

fundet hendes kig paa del opgivne
Sled.

K jøbenhavn, 14. April.
Tillægsbevillingsloven.

Bed Afstemningen i Folkethingets
Aftenmøde tgaar vedtoges de at Udval-
get tiltraadte ZEudringer, hvorefter Til
lægsbcvillingsloven enstemmigt vedto
ges med 81 Stemmer og gi! til Lands
thinget.

Dr. Birrk udnævnt til Professor
Folkeihtngsmattd Tr. B i r rk bm

modtaget Udnævnelse som Protes-c
ved det rets- og statsvidenikabelige Fa
Inltet sra l. Januar 191 l.

Fldrdrand.
Horsens, 14. April. Mælkekudik

Anders Jensens Ejendom paa Hjori-

vangs Mark nedbrændte igaar Formtd
dags totalt. Ter indebrændte to Svtu

og en Grisefo sik svære Brandt'aar. II
den menes opstaaet ved Bagning.

Fanget Flygtning.
Hillerød, 11. April, ttbrtyven

Polakken Abraham Golberg, der vat

undvegen sra den herværende Arrest,
er inat bleven paag reben i Hellerup

Trn tydskc Arbcjdskonslitt.
Berlin, 13. April. Igaar he

gyndte de nye Forhandlinger mellem R

præsenkanter sor Arbejdsgiverne og Mi

rerne og Rlurarbejdsmændene. For
handlingerne varede t (i Timer, men

ferie sorelyhtg ikke til noget endeligt Ri

sultat. Intidlertid har Arbejdsgrverne

givet Ordre til al udelukke Arbejderne

ogiaa i Dresden, Halle, Kønigsherg, Ly
beek, Magdeburg og Miinchen.

Ny ritsfitk Brsnkkclses-Astærr.
M o j k o tv, 13. April. Bladel

þÿ ��U�t�r�oRosfija" er tommel paa Sporet
ter en stor Bestikkelses Affære, hvor

de( ilal dreje sig om Bestikkelser lil

el Beløb as 15. Millioner Rubler. Det

te Beløb skulde være bestemt nl Bestik
kriser as indflydelsesrige Personer 'et-

at bevæge dent tii at gjøre deres Ir
sIydelse gjældende lil Fordel sor Ir-æt:
sættelse as Planen om Forbindelsen tnei

lem Osterisen og Sortehavet.
Strike i Marseille.

Marseille, 13. April. Iæ'es

drog en Tel Skrikende igjennein Ga

Verne og søgte at ødelægge de spot

vogne, de traf paa. Tel kom til alvor

lige Sammenstød mellem Uroststterne
paa den ene S tdr og Soldater og

Gendarmer paa den anden c ide. (»lere

Soldater og Politimænd svaredes ved

Stenkast, og ogiaa de Srritende havde

ctt Tel Saarede. Ea. 2(1 Personer ar-

resteredes. Ta man frygter, at Siri

len vil blive udvidet til ogsaa at ont

satte Bagerne, er der bleven rekvireret
Militærhagere. liderligere Forstærkning
af Tropper og Gendarmer er i Nat

ankomne Hertil. Sporvognene bar tdag
tildels gjenoptaget Driften. Havncar
højderne, Kudikene og Gasarbejderne

slriker vedbliveitde.

Mrtcorologisk Fnstitnts Vejrberetning.
Lavt Lufttryk med stærke nordøstlig-

Vinde og loldi Vejr ved Nordikotland.

voii Lufttryk over Vestruslattd og Nord

ikandinavteit, nttldl Vejr i r.tidtkland

og Sydikandittaviett. Udiigt til Vinde

omkring Sydøst med mildt og nita

digt Vejr.

Inserat

Blandede meddelelser.. ."TrøÆr"« Effi
mitavto-m- <£ C. Ulorhhora t Blaaho, er tonsti
l»e»l lom Eneloercr i Ktltbuse, «q Sen-lnarisi
H H. Jrtjo-ufen er Ionstit»-re« som siorstelgrer l
Ugitndt). Loer rind-: M. Sorcnsen 1 sinelSminde
er kalvs-t til Ven, und: i Hcrlon, Bifaikuiidc sier-
ftolela-rniude Vt. V. Sh ddqaard i Sonder Rceraa
cr Toufiit-.-,er-t som Lonerinde ved samme Stole,
og touslltuent L e cti -ve H. HaNander i Ma

i nager har saa-t saft Ansa-It-lse.
! sialtllttei. Kogncs»«st sar Zlasi Moilgh-S

l Ride snit si. L. Ha e g cr udmevnl n« L-'gne

mødes gode Kammergier, som I s moest sar ?I. Rllolaj Kiste i Swnddorg

3nDlif250.pr. pil.
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