
Tidende.
Fredag den j5de April I9J0.

famp. og i Betragtning af. at Hojre
i al Almindelighed er Tilhænger af
politisk Valgret baade sor Kvinder
og for Tyende. Højre er imod at
nedsætte Valgretsalderen til 25 Aar ;
men vi erkender, at en Mndring af
Dalgordningen er onskelig, og at De-
lt gationens Forslag er et drugeligt
Grundlag for videre Forhandling.
þÿ �Johan Knudsen havde

haabet. at det skulde lykkes at t'aa
sendt et Forslag om Forholdstals-
valg op til Landstinget. Dette lader
sig nu ikte gore þÿ �Valget staar os
for nær. til at en frugtbringende For-
handling kan fores. Taleren og hans
Gruppe vilde stemme for Hojres Mn-
drmg om Ind?orelse af Forholds-
talsvalg: derimod kunde Gruppen
itte stemme for Delegationens For-
stag. der skyder Forholdstalsvalget
ud i en uvis Fremtid, og endnu
mindre for det radikale Venstres.
þÿ �V. H. O. Madsen og Ham

m e r i ch vestlede Bemærkninger om
Forholdstalsvalg i Enkeltmands-
kredse.
þÿ �K o n s e j l s p r. ( Zahle) sandt

det uretfærdigt at aabne Udvej for
Forholdstalsvalg til Folketinget
uden at afskaffe den privilegerede
Valgret til Landstinget þÿ �men
netop dette tilsigtede Delegationens
Mndring. Dertil lunde Ministeren
ikke gaa med. Et saadant Tilbud
fra Folketinget var der i det hele
ikke Grund til at forhandle videre
om. Derimod var der godGrund til at
sende det radikale Venstres Forst, til
Landstinget, og det var ingenlunde
umuligt, at der kuni>e optages en
frugtbringende Forhandling med
Landstinget paa dette Grundlag.
þÿ �Formanden afbrod her

Forhandlingen og ansatte nyt Mode
tik Kl. 4. Ved dette Mode var For-
staget om

Grundafitaattse til Mergelbanen '

til 3die Behandling, vedtoges uden
Forhandling og gaar nu til Lands-
tinget.
þÿ �Næste Mode Fredag.

En Farver i Wien har ladet en ung
Mand »er gjorde Stormkur til han« Kone,
kaste i en Sede! blaa Farve. Den unge
Mand maa sorelabig halde sig inden Dåre.

Et Blad paastaar, at naar man spiser
Vegetarmad, faar man ikke Eashge.

Bi tender et andet godt Raad,
Er man ude paa de vilde Bover, og maa

mærker visse Fornemmelser i Mellemgnlvet,
stikker man en Tændstik i Munden. Saa

længe man behalder den mellem lænderne,
kommer man ikke til at kaste op.

Damen: Jeg vilde gerne males med
min nye Hat paa.

Portrætmalerea : Saa er det bedst, De
henvender Dem til en Landskabsmaler.

og toger de afgørende Bestemmelser
om Kaution og lign.

@ e i 1 1 : Er det Meningen, at
Manden visse Tider as Dagen stal
være paa fiæmaerkonroret som Med-
hjælp for Kæmneren? Eller« syne«
Fordelen at være for lille.

Formanden: Der tale« om,
at vi saa vil miste Renten. Ja, det
er rigtig, men det er tun af fiommu-
mflatlen. As de kongelige Skalter
give« der ingen Rente, og det er dog
store Beløb, det drejer sig om, siden
Ejendomsskylden er tommen til. De
øvrige Byer er tilfredse med Jnftitu-
tionen. Restancerne vil sikkert gaa
meget tidligere ind, og vi vil ganffe
onderlede« være a jour med A- og Til-
gang. At Opkræveren stal være Med-
hjælper paa Kæmnerkontoret, mente
Ta'eren ikte kunde nytte. l200 fir
er ikte nogen stor Løn, som vi køn
forlange det for. og hvi« Opkræveren
samvittighedsfuldt og pligtopfyldende
vil pa«se det andet, saa faar ban og-
saa not at gøre. Instruksen kan ud-
arbejde« af Udvalget vg forelægge«
Byraadet til Sanktion.

Frost var imod Skatteopkræver,
og han synte« ogsaa, det skinnede
igennem Oplysningerne fra andre
Byer, at Forholdet var saadan la la.

Stifts-
Men Forhandlingen fortsættes i

Morgen þÿ �og saa er der jo endnu
Mulighed for et sidste af de þÿ ��O�p�-
ger", Rigsdagssamlingen ellers har
været forholdsvis rig paa.

Referat.

Første Sag paa Dagsordenen var
1ste Behandling as Forjiaget om

Kobenbavns Kommuneskat.
þÿ �Indenrigsmin. (Munch)

gennemgik Forslaget, som det nu
foreligger i Landstingets Affat-
telse. Paa Samlingens nuværende
Stadium, og da Kodenhavns Kom-
mune befinder sig i en Rcdstil iland,
anbefalede Ministeren þÿ �om end
med megen Betænkelighed og Be-
klageise þÿ �at vedtage Forslaget
uforandret.
þÿ �Borgbjerg kritiserede For-

slaget paa mange Punkter: men þÿ �

sagde han þÿ �der er jo næppe andet
at gøre, end at tage Loven, som vi
kan faa den. og i Forhold til den
bestaaende Ordning byder den og-
saa paa Fremstridt, ligesom den hjæl-
per K »benhavns Kommune ud af en
utaalelig og demoraliserende filian-
siel Situation. Men vi forbeholder
os senere at kræve fuld Ligestilling
mellem Kobenhavn og det ovrige
Land.
þÿ �Sigurd Berg: Venstre har

altid arbejdet for at lægge hele den
københavnske Skattesag i Vælgernes
Haand. I Forhold hertil er det et
meget magert Resultat, Regeringen
her moder med. Hvor er Formue-
statten? Hvor er den stærkere sti-
gende Skala? Hvor er Kommunens
Selvbestemmelsesret ? Taleren og
Meningsfæller vilde dog þÿ �da Mi-
nisteren havde accepteret Forslaget
þÿ �heller ikke lægge det Hindringer
i Vejen.
þÿ �K eiser Rielfen ønskede og-

saa Forslaget vedtaget þÿ �trods dets
Mangler þÿ �; man maatte bort fra
den Tilstand, under hvilken Koden-
havn tan kaldes et þÿ ��S�k�a�t�t�e�l�y�"�.
þÿ �H. L. Moller anbefalede

Forslaget og understregede, at
Skatteskalaen er gennemfort med
Tilslutning fra alle Partier i
Landstinget. Det er sandt, at ogsaa
sorstellig« mindre Skatteydere faar
storre Byrder end nu: men Loven
stal jo ogsaa staffe Kobenhavn flere
Penge, og i mange Købstæder er de
mindre Skatteyderes Byrder langt
højere, end de nu vil blive i Koben-
havn.

Efter at ogsaa I e n s en - K l e j s
havde givet Forflaget en kolig Til-
slutning, udtalte
þÿ �Klavs Berntsen, at det

ejendommelig« i Situationen var.
at den radikale Indenrigsminister
ganske roligt finder sig i, at Lands-
ringet har placeret ham langt ti!
Hoste for det moderate Venstre i
denne Sag. Det viser, at d'Hrr. nu.
da de har Magten, nøjes med endog
meget smaa Fremskridt. Vi fra vor
Side har ingen Grund til at gaa
imod. naar den radikale Minister og
den socialdemokratiske Borgbjerg er
tilfredse. H. L. Moller er nemlig
ogsaa tilfreds þÿ �c>g saa kan dette
Trekløver jo gennemføre Loven trods
vor Modstand.
þÿ �Iacob Christensen og

Indenrigsministeren repli-
cerede til de nærmest sorezaaende
Talere. Ministeren hævdede, at
Berntsen nok skulde faa Radikalismen
at fe þÿ �naar Regeringen fik Fler-
tal i Folketinget!
þÿ �Formanden beklagede, at

man end ikke i denne Sag kunde for-
handle sagligt, og henstillede til føl-
gende Talere at holde sig fra stor-
politiske Betragtninger (Hør!).
þÿ �Borgbjerg: Berntsen talte

i den drillevorne Tone. han er en
Mester i. Men Forskellen paa Ra-
dikaUsme og Moderation . . .

Formanden: Det ærede Med-
lem maa holde sig til Sagen !
þÿ �Borgbjerg: Ieg kunde

gore Gengæld over for Berntsen . . .
þÿ �Formanden: Det ærede

Medlem lommer igen uden for Sa-
gen.
þÿ �Borgbjerg stutter saa as

med nogle interesseløse þÿ ��s�a�g�l�i�g�e�"Ud-
talelser.
þÿ �Sigurd Berg: Det radi-

kale Venstre har Hundreder af Gange
afvist og angrebet langt større Frem-
stridt. end her er Tale om. naar de
var gennemførte fra vor Sid«. I
den foreliggende Sag vilde vi l>ave
støttet Regeringen, hvis den var
gaaet imod Landstinget.

þÿ �Indenrigsministeren:
Vil d'Hrr. hjælpe os over for Lands-
tinget, maa det ske ved Tilslutning
til hele vor Politik, ikke til en enkelt
Sag.
þÿ �Sigurd Berg: Del var et

interessant Synspunkt ! Sandheden
er. at i den foreliggende Sag turde
og vilde man ikke Kamp.

Efter yderligere Bemærkninger af
Berntsen, P. T. Nielsen og
Borgbjerg gik Forslaget direkte
til 2den Behandling.

Derefter foretoges 2den Behand-
ling af Forstaget om

Grund til en Mergelbane
fra Rindom til Ringkøbing.
þÿ �Ordføreren (Luttichau) an-

befalede Forstaget, idet han særtiq
dvalede ved. at Udvalget var enigt
om at udvide Forslaget til at om-
fatte ogsaa andre Andelsselstaber,
saa'.edes at Landbrugsministeren þÿ �

efter Indstilling fra vedkommende
Amtsraad og Erklæring fra Hedefel-
stadet þÿ �bemyndiges til at give for-
nøden Koncession til saadanne An-
læg.
þÿ �Landbrugsmin. lunde ac-

ceptere det foreliggende Mndrings-
forstag og ønskede Sagen fremmet
saa hurtigt som muligt.

Ved Afstemningen vedtoges AEn>
dringsforstaget og Lovforslaget gik
til 3die Behandling.

Derester foretoges 2den Behand-
ling af Forstaget om Statsstøtte til

Forplejning af Patienter.
der lider af kronisk« Sygdomme.
þÿ �V. H. O. M a d s e n anbefalede

kr? af ham m. st. stillede mindre
Mndringer.
þÿ �Justits min. oplyste, at

Looforstaget vilde tomme til at om-
fatte ca. 500 Patienter i Køben-
havn. De stillede Mndringer kunde
Ministeren tiltræde. Der maatte vel
i øvrigt udfærdiges Regler for Over-
øvrighederne, for at disse ikte stal
gaa for vidt i deres Brug af Loven.
þÿ �Carl Hansen skulde ikke

modsætte sig Mndrmgerne.
þÿ �Madsen takkede Ministeren.
Ved Afstemningen vedtoges Mn»

dringssorstagene. og Lovforslaget gik
til 3die Behandling.

Derester gik man over til 3die Be-
handling af

Erunlloosforslaget.
þÿ �Ordføreren (R. Neergaard)

erindrede om Sagens Forhistorie.
Delegationen anser ikte Tiden for
at være inde til en stor Grundlovs-
kamp og stiller derfor Mndringer
om at begrænse Forstaget til at om-
fatte Folketingets Medlemstal (som
fastsættes til 132). og Valgretten
(der udvides til alle Mænd og Kvin-
der fra 25 Aars Alderen). Ved at
fore denne Reform igennem, vil Dan-
mark blive et af de første Lande,
som giver Kvinder politist Valgret:
drrimod vil Valgretsalderens Fast-
sættelse til 25 Aar tun stille os paa

nogenlunde lige Fod med andre
Lande. Og at der gives Tyendet
Valgret, vil ogsaa stemme med For-
holdene i de fleste andre fri Lande.
Paragraf 32 foreslaas i ovrigt af-
fattet saaledes. at Forholdstalsvalg
tan indfores uden ny Grundlovs-
forandring. Dette er en Imodekom-
men imod Forholdstalsvalgets Ven-
ner þÿ �men det betyder itte, at man
vil gaa med til Forholdstalsvalget
uden Forandring med Hensyn til
Landstinget.
þÿ �Ove Rode karakteriserede

Delegationens Forslag som et For-
sog paa at slaa Folketinget Vaab-
ncne af Hænde over for Landstinget.
Det radikale Venstre vil ogsaa for-
handle om Forholdstalsvalg, men
lun. naar det tan ste samtidig
med. at Landstingets Sammensæt-
ninq forandres. Taleren og Me-
ningsfæller havde derfor stillet Un-
derændrings'orstag om at føje Juni
grundlovens Landsting til Delega-
tionens Mndringer. Forkastedes
dette Forflag. betyder det. at d'Hrr.
ikte ost gaa imod Landstingets pri-
vilegerede Valgret.
þÿ �H a m m e r i ch : Hojre maa

stemme imod det oprindelige Forstag.
idet man itte ønsker at optage en
Forhandling om Landstinget, før
dette selv har udtalt sig om Sagen.
I Stedet for det oprindelige Forslag
stiller man derfor et Mndringsfor-
slag om tun at forandre Paragraf
32 derhen, at der indføres Forholds-
talsvalg. Forkastes dette Forslag, vil
vi stemme for Delegationens, idet
dette dog aabner Mulighed for For-
holdstalsvalg uden ny Grundlovs-
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for Hojefteret.
K d h v n., d. 14. April-

Lirssorsilringsselikabet þÿ ��T�r�y�g�"traf
sidste Aar Aftale med en Mand i
Roslilde, Hans Iohan Henrik I»r-
gensen, om, at han stulde vær« dets
Aqent for Roskilde og Omegn.
Efter alt at dømme synes Jørgensen
at hare ræret en ret energist Agent,
men han beholdt desværre selv de
Præmiebelob, som han indkasserede.
Ielstabet anmeldte ham derfor for
Bedrageri, og ved Underretten døm-
tes han til L Dages simvelt Fæng-
sel saml til at betale þÿ ��T�r�y�g�"en
Erstatning paa 244 Kr. 76 Ore.
Ovcrretlen forandrede Straffen til
5 Dages Vand og Brod, og denne
Dom stadfæstedes i Dag af Højeste-
ret.
þÿ �En lierende Dame i Ran-

ders, Caroline Rosin« Elise Hansen,
som tidligere har været straffet, stjal
en Gang i Vinter 30 Kr. fra Krea-
turhandler Chr. Laursen. Hald, paa
þÿ ��K�o�s�m�o�r�a�m�a�l�a�f�e�e�n�"i Randers.
Herfor var hun baade ved Under-
og Overretten dømt til 3 Maanoders
Forbedringshusarbejd«. og Højeste-
ret stadfæstede denne Dom.
þÿ �En tidligere straffet Person,

Emil Severin Valdemar Hansen, var
i Januar Maaned i Aar gaaet ind
i et Karlekammer i Aakirkeby og
havde stjaalet nogle Beklædnings-
genstande samt et Ur fra en Karl.
Underretten havde takseret denne
Forbrydelse til 1 Aars Forbedrings-
husarbejde, og denne Dom stadfæste-
des ligeledes af Højesteret.
þÿ �Endelig havde Retten en Sag

til Paadømmelse angaaende Over-
trædeise af Loren om Bondejvrds
Behandling. Ejeren af þÿ ��K�j�ø�l�l�e�r�-
gaard" i Rø Sogn paa Bornholm.
V. Riis, koble for el Par Aar siden
þÿ ��B�a�a�d�l�t�a�d�g�a�a�r�d�"i samme Sogn.
Han gav sig derefter til at drive
begge Gaardene fra þÿ ��K�j�ø�l�l�e�r�g�a�a�r�d�"�.
idet han hverken lod Besætning eller
Tjenestefolk blive paa þÿ ��B�a�a�d�s�t�a�d�-
gaard". Da dette stred mod Lo-
ren for Bondejords Behandling,
hvorefter det som bekendt er for-
budt al nedlægge en Bondegaard,
idømtes Riis ved Underretten en
Bøde paa 577 Kr. aarlig fra lst«
Januar 1909, indtil han forsyner
Gaarden med Besætning m. m. igen.
Hojefteret stadfæstede Dommen.

Stifts- Tidende.
fan fremdeles bestilles paa Bla-
detS Kontor i Biborg.

Engelsk
Herre-Magasin,

Vestergade 10,
Telf. 305. Viborg. Telf. 305.
LeTerander til Varelotteriet.
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Viborg Vyraad vedtager at

anfaette en Skatteopkræver.

Som Læsirne vil erindre, førte«
under Budgetbehandlingen i Byraadel
en længere Diskussion om denne Sag,
der resulterede i, at der paa Budget-
tet opførte« 1000 fir., som tillige med
de 260 fir. Rudemesteren har, skulde
være Gagen sor en eventuel Stalle-
opkræver. Jøvrigl blev det overladt
fiasie- og Renskobsudvalget nærmeie

at undecsøge Forholdene i andre
Byer og deretter fremkomme med

Fv slag om paa hvad Maade Sagen
fluide ordnes.

I Byraodeis Mode i Alle« forelao
Udvalgets Indstillinger þÿ �der var
nemlig io þÿ �en Flertal«- og en
MlnvrelalS-Jnt-stilling.

Flertallet (Borgmesteren og Red.
Lauritz n) a.. dealer Ansættelsen os en
Staueopticrver, med-ri« Mindretallet
(Wænteltnj anser en saadan Foran-
stolt,»ug sor overflødig.

Referat.
Formanden anb.-salcde Fler-

taUel« Indstilling, idet han bl. a.
henviste til de toreliggende Oplysnin-
ger 'ra ondie Byer. hvor man all
var Skatteopkræver, og er glad derved.
Hr. Wændelin þÿ �som desværre er
trnværende þÿ �mener, at skal der an-
sætte« Skatteopkræver, da bør denne
opkræve all, ogsaa Elektricitet«- og
Vandafgift osv., men del vilde Tale-
ren bestemt sraraade, thi saa sit
Skatteopkræveren sikkert for meget.
Viborg var jo et stort Distrikt, saa
alene at opkræve fiomwuueflat og
tgl. Staller er et meget betydeligt
Arbejde. Taleren saa helst Sagen af-
gjort i Asien þÿ �enten vedlaget eller
sortoste!.

Carl Petersen anbefalede at
solge Flertallet, hvilket man saa meget
trøstigere lunde gøre, som Ansættelsen
rorcløvig tun gjaldt el Aar. Svarede
Institutionen ikte til Hensigten, kunde
vi so ophæve den ester et Aar«
Forløb.

Ehr. F. Jensen havde allerede
paa et tidligere Tidspunkt indhentet
f.', skellige Oplysninger vm denne Sag
og havde da ikke sundet dem saa
glimrende, at de opfordrede lit Ejler-
følgets?, vg tet wrekom heller itte
Taleren, at de sidst indhentede Op-
lytninger gjorde det klart, at en
Skatteopkræver var ril synderlig
Nytte. Der maa ja rære for Kom
murren som sor andre, at naar man
har noget til Gode, saa kræver man
det, og veralrs det ikke, saa maa man
benytte de Midler man har til at
saa del inddrevet. Han fandt ikte
del nogen Anbefaling, at Aniæneisen
tan »kulde gælde et Aar, lhi det var
for tort en Tid til at danne rig no-
aet St-'n over Resultatet vg stal del
lade i flere Aar, saa bar man In-
sliiut on n. Han vilde sige Udvalget
Tak sor de mange Oplysninger, der
var fremskaffet, men meme ikte. ol
Skatteopkræver-Institutionen vilde gøre
fyldest for de Penge, den kostede, hvor-
for han sraraadcde Sagen.

Fr. Andersen var i dette Til-
sælde ikke enig med Jensen. Naar vi
paa de maonedlige Ekstrakter ser, at
der er en Restance paa ca. 30,000
fir., saa synte« Taleren, det maatte
mane til ol søge at saa delle Forhold
noget ændiet, hvilket han antog
kunde fle ved en Opkræver. Hvor-
l'de« han stol fungere, fremkommer
Udvalget vel senere med Forsi rg om.

Red. Lauritzen anbefalede for-
søgSvl« at prøve det Aar. Al By-
rnadet vælger Opkræveren er naturlig.
Udvalget indkalder Ansøgninger og
gor Indstilling og saa bliver det By-
raadel, der træffer det endelige Balg

Ikksilhiitiiiflilitt
til Zitøliip.

En bevæget Formiddag.

Kbhvn., Torsdag.
Da Rigsdagsmændene og Tilhorerne

i Middags indfandt sig ved Rigsdags--
hegningen paa hjørnet af Bredgade
og Fredericiagade, ooerrastedes de ved
at finde Indgangene besatte af en storre
politistyrke, medens Gaderne var fyldte
til Trængsel af en urolig Rlenneste-
masse, der talte Tusinder.

Forklaringen paa .fænomenet kom
snart Det var de arbejdsløse, som
havde foranstaltet en Rlasjedemonslra-
tion til Rigsdagen for derved at opnaa
Tilsagn om Arbejdsløshedslovenes
Gennemførelse i denne Samling.
I formiddags Kl. (0 samledes de

arbejdsløse til et stort Rlodc i folkets
hus paa Jagtvejen, hvor folketings-
mændene Borgbjerg og S t a u -
n i n g samt formanden for De samvir-
kende fagforbund, T. f. !N a d s e n,
var ril Stede som Talere. Rlodet forløb
meget livligt med starpe Udfald mod

Rigsdagen og navnlig imod tandstin-
get, fordi det saa ud til, at Arbejds-
loshedslovene ikke skulde blive gennem-
korte i denne Rigsdagssamling. Uran
enedes til sidst om en Resolution, hvori
det bl. a. udtaltes, at (500 arbejdsløse,
samlede til et Rlode i folkets hus, be«
klagede, at Arbejdsløshedslovene af S.
Uiaj (((OJ ikte var blevne fornyede
inden den (. April i Aar. da der alle-
rede var bevilget over ((00 Andragen-
der om hjælp, som man nu ikke havde
RIidler til.

Det besluttedes at overbringe tands-
tingets formand denne Resolution, og
hertil valgtes et Udvalg paa 8 Uland
med «£. f. Uladsen som (Ordfører

Derefter vedtog forsamlingen at
følge Deputationen til Rigsdagen, og
det store Demonstrationstog fatte- sig i
Bevægelse ind gennem Byen. Der fore«
faldt ingen Uroligbeder paa Dejen, men

Holitiet, som var blevel bange for, at
det stulde komme til (Optøjer, rykkede
inandsstærkt ud og slog Ring omkring
lUigsdagsbvgningen, medens Deputa-
tionen var oppe bos tandstingets for-
niand, forpagter Sonne.

Sonne svarede Deputationen, at han
ikke havde noget Ansvar for, at tovene
ikke var blevne gennemførte inden den
(ste April, eftersom de forst var blevne
oversendte fra folketinget den 7. April,
han lovede for øvrigt at sætte dem paa
Dagsordenen, fau snart ildvalget var

særdigt med sit Arbejde.
Bagefter havde Deputationen en

Konference med Udvalgets formand,
Godsejer R o t t b o l l, som udtalte, at

Ildvalget holdt INøde i iNorgen, og
at der muligvis derefter kunde siges
noget nærmere om Udsigterne.

Disse Svar overbragte £. f. illad-
sen den forsamlede Uiennestemængde,
som derefter stiltes under Ourraraab.
medens Holitiet atter gik hjem, uden
at der havde været Brug for dets As-
sistance. t i b e r.

fvoltetiiinet.
14. April.

Da Folketinget i Dag begyndte
fit Mode. stod Hundreder af arbejds-
lose udenfor i Fredericiagade og
hotte paa Hr. C. F. Madsens
Referat af et Besog hos Landstin-
gets Formand. Og da han sluttede,
rungede Hurraerne . . .
þÿ �Under disse Forhold var der

ikke stor Opmærksomhed i Salen, da
Indenrigsminister Munch anbefa-
lede den kobenhcrvnfle Skattelov.
Raa. der var nu heller ikke meget
at lytte ester. Ministeren þÿ ��b�e�k�l�a�g�e�d�e�"
og rar þÿ ��b�e�t�æ�n�k�e�l�i�g�"osv. þÿ �men
han modtog dog Landstingsaffattel-
sen af Forslaget. Hvorester Hr.
Borgbjerg gentog baad« Be-
Nageiserne og Accepten. Over for
disse Knytnæver i Bukselommerne
erklærede Dr. phil. H. L. Moller
raa Hojres Vegne, at man vilde
stemme for Forslaget paa Grund af
dets Indhold, medens Redaktor S.
Berg og Divettor >11. Bernt-
jen kraftigt haanede den þÿ ��R�a�d�i�k�a�-
lisme", som kendetegner Ministeriet
Zahle, naar de store Ord stal om-
scettes i Handling.

Dette gav Anledning til et loen-
gere .Ordskift«, som Hr. Anders
Thomsen dog þÿ �for en Gangs
Skyld þÿ �sogte at begrcense ved at
mane til Saglighed. At det blev en
Rost i Orkenen. vil ikk« forundr«.
Tingets Medlemmer har jo nemlig
den slette Vane kun i ring« Grad
at rette sig ester Tingets Formand.
Men heri er denne selv ingenlunde
uden Skyld þÿ �tværtimod.

Efter at Lovforslaget var sendt
direkte til 2den Behandling, og
Hofjægermester L u t t i ch a u og
Generalmajor Madsen havde
faaet deres to Lovforslag þÿ �om
Mergelbaner og om Forplejning af
ftonifle Patienter þÿ �henholdsvis
gjort færdigt og sendt til 3die Be-
handling, tog man fat paa Grund-

lorsforslagets 3die Behandling.
Det viste sig dog snart, at þÿ ��S�p�c�e�n�-

dingen" aliered« var taget af denne
paa Forhaand ganske resultatlose
Forhandling. Alle Ordforerne þÿ �

Direktor Neergaard. Redastor
Rode. Etatsraad H a m m e r i ch og

Godsejer Johan Knudsen þÿ �

var kortfattede og matte, og Kon-
sejlspræsident Zahles indlæg
imod Telegationens og for det radi-
kale Venstres Forslag gav i saa Hen-
seende ikke de tidligere Taler noget
rstrr.

UDE OQ
HJEMME.

Faderen forklarer fin San hvad en Poli-
tibnnd er, cg haorlede« dens Sanser er saa
fine, at den ved Hjælp as Lugten kan find«
dem. der har gjort noget galt.

Betænkelig jparg er Drengen :
þÿ �Fn'r. kan den ogsaa lugte, naar >eg

har kl »et Peter ?

I London aabncdes forleden þÿ ��T�h�eRoyal
Drawring Sociely" en original Udstilling i

FishmongerS Hall. Nævnte Selskabs For-
maal er at udvikle Barns Tegneevne. og
Udstillerne »ar alle BaiH i en Alder fra L
til 19 Aar. Selstabets Guldmedaille tilfaldt
en lille Fyr paa lo Aar ved Navn Scott
S«l»m»n. Hans Tegninger er selvfilgelig
af en stærkt .impressionistisk" Natur og for
synede med þÿ �h»>st nsdoendige Randbe-

mærkninger as hans Moder. Sin f»rste Teg-
ning præsterede den unge Kunstner, da han
var 17 Maaneder gammel, og ester hvad
hans Moder paastaar forestillede den et

Egetræ. Men hun har sikkert ogsaa hast al

sin Moderkærlighed og al sin Fantasi beh»v
sor at »pdage »etl «

For kart Tid siden har varieteen þÿ ��H�i�p�p�o�-
brom" i London engageret den store hanske
Skuespillerinde Madame Rejane sor et ugeut-
ligt Hanvrar as 15,000 sir Nu har þÿ ��H�a�-
losseum' sammesteds »oertrumset sin Koa-
kurrent ved at byde Sarah Bernhard NI 000
sir, pr. Uge.

Bor hajst gagerede Skuespiller faar 15,000
Kr. Men det er þÿ �aarligt!

Farsaltereu (efter at sarste Akt af hans
Skuespil er bleven opsart paa et lealer i
lhe sar west) : Publikum raaber som besat,
man sarlanger »el, at jeg skal vise mig /

Direktaren (idet han tigger ud gennem

Hullet i Tæppet): Ja, det gar de.

Forfatteren : Skal jeg da træde frem ?
Direktaren : Jeg vil ikke raade Dem til

det te har nemlig alle trukket deres Reval-
vere.

En lt aarig Tjenestepige i Roskilde styr-
tede sig forleden Dag efter et Skænderi nied
sin Madmoder ud gennem et vindue sra L

Sal. men tog dog ingen »idere Skade »s
Lustrejsk.i,

Ksbenhavns
þÿ ��P�w�r�e�s�k�n�d�e�r�"�.

Selttoget imod dem.
Kbhvn , Torsdag.

Tnhvcr, der har »æret i København
øg er kommen forbi Kanalen om Kri-
ftiansbora Slot, kender de saakaldte
þÿ ��H�æ�r�e�f�f�u�d�e�r�"þÿ �de smaa Jagter og
Galeaser, bvorfta der falbydes (frugt
og jævnlig ogsaa Grønsager af enhver
Art. Ru er der aabnel et Felttog imod
dem. idet Grundejerforeningen for den
indre By har indsendt et Andragende
til havnevæsenet om, at det maa bliv«
forhadt Skippere at forhandle varer
fra deres Skibe i Kanalen eller andet-

steds.
vi har spurgt den nævnte Grundejer-

forenings formand, Grosserer Thr. I.
Anders« n. hvorfor man nu vilde
have Hæreskuderne væk.

þÿ ��A�fden simple Grund," svarede ffr.
Andersen, þÿ ��a�tde paafører Byens hand-
kende en meget følelig Konkurrence,
og derigennem stader de i sidste Instans
Grundejerne. Rlan maa hnste paa, at
disse Skippere ikke alle sammen handler
med ,5r»gi som i gamle Dage. ligesom
de heller ikke alle er fta Hrovinsen,
hvilket dog ellers stulde være en For-
udsætning for. at de i det hele taget
fik tov til at handle sra deres Skibe.
Ru sælges der baade Grønsager, Kar-
tofter, (Ost, Kød, Kul osv., snart sagt
alt muligt, og det er absolut ikke lov-
ligt. Sndvidere har der været Tale
om, at der stulde gives Tilladelse til
Fistebandel fta Skibene, hvilket vder-

tigere vilde stade de handlende Sndelig
har vi en Anelse om, at en Del as de

Tina, der bliver solgte, ikke er ind-

forte varer, som det stal være. Der er

vist nogle af Skipperne, som bruger
den Trafik at købe de varer, de før-
handler, her i Byen, og i saa Fald gør
de sig stvldiae i en tovovertrædelse,
som ikke bør gaa upaatalt hen.

Alt i alt bar vi fundet, at det var
paa Tide at raabc et þÿ ��v�a�g�ti Gevær"
mod den Konkurrence, der gennem Sal-
get fra Skibene paaføres de buliksband-
lende, og jeg haaber, at havnevæsenet
vil tiltræde vore Betragtninger, saa-
ledes at det lykkes os at faa handelen
forbudt." hermes.

Rålm barUrttit fremkalder fed Fodring en
snutaoiu delelig furirbende Tårm> sduit. som
i Labet a! þÿ�1 ��3Uger frWider c H0% ål den
her i Nordeuropa almindelige eraabrune Van
driogsmtte. Rotterne optajrrr Båt. tenen, som i
Tarmene formerer «ig til store Mængder og som
fremkalder Tarwyjdomnien l)e for Ratinbac-
tenen uimodtagelige c. 20'# Rotter dræbes af
Laboratoriets bauenefri Supplementspræparat
Rat in Hv 2

Normere Oplrsmner sendes paa Forlangende
ai Ratins Salftkaato Pilettrsede 1 Khhvn.
Ordren modtage« af Jn.'lskaU ts Forhandlere.

aaaaa caaaaaaaean a!«

Man stred derpaa til Afstemning,
ved hvilken det vedtage« at ansætte en
Skatteopkræver med 8 Et. imod 3.



Pr. Traad
i Dag.

Telegrammer fra St. >v. ag
Privat-Meddelelfer.

Fra Monte Earlo.

Gpillebanken i Monaco har i sidste
Kvartal haft en Indtægt af 2Vt Mill.

Franc«, hvilket er meget mcre end i
det tilsvarende TidSrum i Fjor. Ud-

byttet bliver efter dette 350 Franc«
pr. Aktie. Den nominelle Værdi af
di«je værdipapirer er 500 Franc«,
meden« dere« Kursværdi er 7500

Franc«.
Den store F»t«gelse i Indtægten er

meget paasaldenbe, da man i den sidste
Tid har haft meget store Udgifter til

Spillehallerne« Udstyr, som er blevet
end yderligere elegant.

<£u farlig L«ge.
Fra New Uork telegrafere«, at Da-

gen« Sensation er Processen i Kansa«
City mod Lægen Hyde, som er ankla-

get for ellevedobbelt Mord. Forhsr«-
dommeren har i flere Dage underkastet
Hyde Forhar, og Tilstramningen af
Publikum er enorm.

Doktor Hyde var tilkaldt til sin
Onkel Oberst Ewoape« Syg-leje.
Obersten bade, og Lægen angav, ot

DadSaarsagen var Tyfu«. I virke-
ligheden forelaa Forgiftning. Senere
blev ogsaa andre Medlemmer af Fa-
milieu syge og dade under mistænke-

lige Symptomer. Anklagen mod
Doktor Hyde lyder paa, at han har
myrdet hele Familien enten ved For-
gifining eller ved al indgive dem Ty-
susbaciller. Hyde haabede paa denne
Maade at kunne arve Familien Swo-

opc«' betydelige Formue.
Under Processen hor Hyde« Hustru

afgivet en Forklaring, som er fuldstæn-
dig lilintetgarende for hende« Mand.
Denne bevarer imidlertid den starste
Ro og mest forbavsende TillidSsuldhed
til, at Processen vil falde ud til han«
Fordel.

Uoiformssporgsmaalet.
I Anledning af, at den anfle Hær

afskaffer de granne Uniformer, har
Uniformspargsmaalet ogsaa været frem-
me i Sverig. Her vil man imidlertid
ikke gaa tilbage til de mark? Unifor-
mer, da maa mener, at de granne er

ligejaa holdbare og praktifle som de
mørke.

(Save til Rigsdagen.
De franske Parlamentarikere, som

sidste Sommer besagte Skandinavien,
har vist de tre nordifle Parlamenter
en Opmærksomhed. De har ladet
udfare 3 prægtige SevreSvoser, som
er bleven sendt herop til Anbringelse
i RigSdagSbygningerne.

Det ny Toldraad
er bleven indkaldt til sit farste Made
den 26. April.

Valgrygterne.
Social Demokraten meddeler i Dag,

al vi ikke faar nogen Grundlovsæn-

dring, heller ikke nogen ny Valgkreds-
ordning. I. C. Christensen vil nemlig
have Valg nu. og Bladet mener, at

Valget vil blive mellem 10. og 20.

Maj.

Tet mistænkelige Kod.

Rorfl Aftenposten har faaet en ny
Meddelelse om Taodekadet fra Konsul
Daae i Cyitago. Han fortæller, at

det er en Danfler, Charle« Biegel,
som ejer Hesteflagterierne og forsender
Kadet hertil. Biegel har selv i et

Interview udtalt, at han undertsden
sender hele vognladninger afsted.

Til Betryggelse.
Staten« Seruminstitut har til alle

Landet« Sygehuse sendt Meningitis-
Serum, som kan ligge til Brug i paa-
kommende Tilfælde.

Krisen i England.
Det engelfle Underhu« vedlog i

Gaar med 351 St. mod 246 Veto-
Resolutionen af 7. April.

Under Forhandlingen kom det til

yderst voldsomme Optrin.
Atquith udtalte under stort Bifald

fra Regeringspartiet« Side, at hvi«
Overhuset ikke vedtog Belo Resolutio-
nen. vilde Regeringen øjeblikkelig give
Kronen Raad med Hensyn til de For-
holdSiegler, der flal tage« for at sikre
sig. ol Forflaget blev Lov. Hvi« Re-

gningen ikke var i Stand lil dette,

S massager
fra Byraadet.

Foruden de andet Sted i Bladet
refererede Gager fro Byraadet« Made i
Afte«, behandlede« folgende :

Overtagne vejftraekninger.
Fra Stiftamtet sorelaa Skrivelse

med Anvisning paa Godtgørelse for
de overtagne Vejstrækninger (den vest-
liqe og »stlige Ende af MathioSgade).
Godtgørelsen andrager ialt med Ren-
ter 12.12« Kr.

Kloaker.

I Anledning af en Indstilling fro
Sundhedskommissionen om at faa
Kloakerne. der udmunder ved Sinds-
fygeanstalten, fort 10 Alen ud i
Soen, erklærer Bej- og Brolægning«-
udvalget, at det ikke for Tiden kan
lade sig gore paa Grund af den hoje
Landstand, men at Udvalget senere
ftulde fremkomme med Forflag om
Arbejdet« Udforelfe.

Jensen: Ru er vandstanden
lavere, sao nu kan det godt lade sig
gore, men da det er et Arbejd« af ret
betydelig Omfang, vil Udvalget senere
komme med Forflag.

Kloakeringen i Riddergode og LeoniS-
gade er bortliciteret og vil komme til
Udforelse i den noermeste Tid. Ud-
giften, der andrager ca. 400 Kr., »n-
fle« esterbevilget.
Hvilke Vader ffal Grundejerne

renholde ?
Herom forelaa der Forslog, der

uden Omtale blev vedtaget.
Forflaget drejer sig om. hvilke af

de chaufered« Soder, Grundejerne stol
renholde, idet den ny Politivedtægt
indeholder forskellige Bestemmelser
herom og diSse Bestemmelser stal nu
fore« ud i Livet.

Det vil blive bekendtgjort her i Bla-
det, hvilke Gader der kommer ind under
den ny Ordning.

Byraadet bliver staevnet.
Urmager Andreasen, der sikkert er

kendt af de fleste Læsere, idet han ofte
optræder som Taler ved vælgermode?,
har stævnet Byraadet.

Grunden hertil er. at han ikke er
optagen paa valglisten, og det kom-
mer af, at han opholdt fig i Koben-
havn paa den Tid, Mandtalslisterne
udfyldte«. Han havde ikke meddelt
noget om Flytning. Han blev derfor
ikke optagen. Herover indsendte han
Klage, men den blev ikke tagen til
Folge, da man antog, at han maatte
være opfort paa Valglisten i Koben-
havn.

Ru har Andreasen altsaa stævnet
Byraadet for at blive optagen paa
valglisten og Formanden stal i den
Anledning giv« Mode paa Raadhuset
paa OnSdog. Efter Stemningen i
Aftet kunde man forstoa, at der var
Haab for den gamle Andreasen om at
komme paa valglisten og saalede«
endnu en Gang komme med til valg.

Festpladsen
paa Borgvold blev overladt Arbejderne
til Majdemonstration Sondag den 1.
Maj.
þÿ �Og de samvirkende AsholdSor-

ganisationer fik Tillodelse til at be»
nytte Festpladsen til AfholdSfest Son-
dag den 10. Juli.

Fraværende var Wændelin og
Ornw.

Rektorftriden i Rostilde. Ma-
gister Pio offentliggor i Roskilde Ti-
dende sit Indlæg i Processen mellem
ham og Rektor Hauch. Det fremgaar
af dette, at saa godt som alle Skolen«
Lærere under Bidneashoringen har
udtalt sig til Gunst for Magister
Pio.

Læger som Husholdnings-
elever. Diæt spiller som bekendt en
uhyre Rolle i moderne Lægevidenskab.
12 yngre Læger har derfor faaet den
Ide at ville lære at lave Mad sor
at vide, hvoraf Maden bestaar, og
hvorledes de enkelte Dele indvi« ker
paa Fordojelsen.

De har indmeldt sig som Kogeelever
paa F«k. Suhr« Husholdningsskole,
og nu gaar de hver Dag og lokkere-
rer deroppe.

Det kan være meget rart sor
dere« Patienter. Om det er lige saa
behageligt for dere« nuværende eller
tilkommende Koner er et andet
SporgSmaal.

De bliver nok stemme Kokken-
skrivere.

Redaktor Funch Thomsen,
þÿ ��A�a�r�h�.St>si«t.» Sier, som for Tiden
opholder sig i Fiesole ved Florenz.
paadrog sig ifi. þÿ ��A�a�r�h�.Stitttl for-
leden ved et Fald nogle Hudasskrab-
mager og Smaasoar, som han i Be-
gyndelsea ikke ændsede. Nogle Dage
senere blev han imidlertid syg og en
tilkaldt tyst Læge konstaterede Saar-
rosen og Aaredetændelse. Redaktoren
blev derefter indlagt paa et Hospital
i Florenz. Rogen storre Fare er der
sorhaabeutlig ikke ved Sygdommen,
men den vil medfare et langt og
smertefuldt Sygeleje.

Raar man læser og gaar
samtidig. Drejer Rielsen. Nordre-
cirave 9 i Rander«, var i Gaar et
AZlinde paa Trævarefabrik?«. Sam-
tidig med at han læste paa en Ordre-
seddel, gik han rafl til. hvorved ban
gik lige ind mod en Træstamme, der
laa i Hojde med han« Ansigt Der,
hvor Træet var fældet, var det saa
flarpt som Knive, og Rielsen fik Ræ-
sen flaaret halvt over. ligesom dan
fik en stor Splint i Næsen. Saa
hurtigt, det lod sig gore, kom Nielsen
under Lægebehandling, men han havde
lidt et stærkt Blodtab, og det vil nok
vare længe, inden han so, vinder Fol-
gerne af sit mærkelige Uheld, flriverþÿ ��«�.«. «.".

En Tagvogn overfaldet ved
hojlys Tag. I Tirsdag« Mid-
dag«, da Dagvognen fra Ringsted
korte gennem Stenfloven, lagde Ku-
flen Mærke til en hoj, ffummelt ud-
seende Mandsperson, der gik midt paa
vejen. Jd«l vognen naaede ham,
so'r han ind paa Hestene, som han
forsogte at standse. Da delte ikke
lykkede«. sprang han op paa vognen
og kastede sig ifl. Ræstv. Tid. over
Kuflen, men inden han fik et Baaben
frem, han havde i Lommen, flog
Kuflen ham med Enden af Piflefloftet
i Hovedet, saa han bevidstlo« styrtede
ned paa Lejen. Da Mandspersonen
»jensynlig var sindsyg. og der i Dag-
vognen kun fandt?« kvindelige Passa-
gerer, maatte Kuflen lade ham i
Stilken og flynde sig at naa Næstved,
hvor han meldte det passerede paa
Politikontoret.

Herfra tog en Politiassistent strak«
til Gerningsstedet for at efterfoge
voldsmanden. Han blev senere an-

holdt. Det viste sig at være en Sko-
magersvend fra KorSor.

Bech Olsen tttx paa Are-
naen. Den dansse þÿ ��R�a�t�i�o�n�a�l�h�e�l�t
Bech Olsen, der de sidste Aar har
været EirkuSdirektor, er otter bleven
kaldt frem paa Arenaen. En stor og
stærk Kosak, Pugalchoff, der optræder
i Eirku« variete, havde udfordret
Bech, og i OnSdog« Afte« stod den
forfte as 3 Kampe. Bech Olsen sejrede
med Glan« og hyldede« ved mægtige
Ovationer.

Mnlandjk At.
En tysk Forsatters Assloring.

Megen Opsigt vækker de Affloringer,
som har fundet Eted med Hensyn til
den bekendte tyfle Forfatter Karl May,
der har flrevet en Række Boger sor
Ungdommen Hak er viftnok Tyskland«
mest bekendte Forfatter af Børnebog«
og Skrifter sor Ungdommen. Han«
Rejsebeflrivelser udgør mangfoldige
Bind.

Karl May anlagde for en Tid
siden Proce« mod en Journalist i Ber-
lin. Denne har nu for Retten oplyst,
at May har været straffer i sin Ung-
dom to Gange med fire Aar« Tugt-
hu« for Tyverier, Indbrud og Over-
fald. Journalisten beviste, ot May
havde været en utrolig fræk Forbryder,
og at han i Aarene þÿ�1�8�6�5 ��6�9og
þÿ�1�8�7�0 ��7�4havde været TugthuSfange.

May, der nu er en affældig Ol-
ding, sorwaaede næppe at svare. Han
faldt fuldstændig sammen. Journali-
sten« Forsvarer bemærkede, at May
selv havde foraarsaget Skandalen, men
indrommebe, at May nu var en hæ-
derlig Mand, og at han« Skrifter
havde enorm Indflydelse blandt den
tyfle Ungdom.

Det berette«, at dct er May« fra-
fl'lte Hustru, som har givet Journali-
sten Materialet til Asflonngerne.

Ester det oplyste, blev Journalisten
i Gaar frikendt og May forlod Rei«-
salen fuldstændig tilintelgjort.

Bladene fremhæver, at der eksisterer
faa Drenge i Tyflland, som ikke har
læst en Bog af May.

Det serbiske OffieerSkorps
Goeld. Efter hvad Bladene » Bel-
grav meddeler, har Kronprinsen taget
Initiativet til en Regulering as det
serdiffe Officerikorpt' Gæld. Den
ruSsisse Gesandt, Hartwig, er efter
han« Anmodning traadt i Forbindelse
med en Finansgruppe i St. Peter«-
borg om Oplagelse af et Laan paa 4
Mill Dinare« til den serblfle Osfi-
cerSlorening. Forhandlingerne flal
hav« sort til et gunstigt Resultat.

Et godt Raad. Lider De af
tor Hud, brug da Plantefedtsæben
þÿ ��H�e�r�a�.

-Ira l'anft
og Ag.

Telefon Affaereu.
KlageuSVehandliugi Byraadet.
I Byraadet« Made i Afte« forelaa

Telefonudvalqet« Andragende om By-
madet« Tilslutning til en Kloge til
Ministeriet over Jyfl Telefon-Aktie-
selskab.

Farmanden: Sagen er jo til-
strækkelig kendt gennem Artikler i
Bladene, saa »eg behaver ikke at komme
nærmere ind derpaa.

Det var en Sag, Taleren vilde op-
fordre Byraadet til at være forsigtig
med. da vi maafle eller« kunde btive
indblandet i en Proce«. Lod o« holde
o« deisra, thi bet er at stikke Haan-
den i en Hvepserede. Der er ogsaa
flere Byraad, der har afvist Klagen,
og sogt, det kan vi ikke have med at
gere. Taleren vilde ikke stemme for
at tiltræde Klagen.

Carl Petersen troede ikke, der
kunde blive Tale om Proce« ved at
stolte Klagen til Ministeriet. Han
mente ikte. vi saadan uden videre fluide
afvise Klagen, som sikkert var beret-
tiget.

Red. Lauritzen onsaa det ogsaa
for urigtig ot afvise Klagen. Han
vilde forefloa, at der blev nedsal et
Udvalg, der fik Lejlighed til at under-
sage de gamle Dokumenter angaaende
denne Sag og derved saa oplyst, hvilke
Rettigheder man kan gare Fordring
paa. Al der er Grund til Klage, er
der ingen Tvivl om.

Ehr. F. Jensen 'ondt heller ikke.
at der var noget for Byraadet i at
flutle sig til Kiagen. Men han vilde
framode at man begyndte ot grave
de gamle Dokumenter op, thi det troede
han ikke nyttede. Tec er maafle nok
fremfart ei kelie Ting, som er vanffe-
lige at imadekomme, saalede« Kravet
om Dobbeliltdninger. Derimod er
OplandSbestemwelseme utilladelig flette,
kunde der udrette« noget paa dette
Punkt, var det godt. Endelig var
ElStroklolk-ftoe altfor dyre. Der er
derior al Grund for Byraadet til at
tiltræde Klogen.

Delte vedtage«, og der valgte« Ud-
valg til at fremkomme med Fmflag
om hvilke Punkter i Klagen Byraadet
flal tiltræde.

Udvalget kom lil at destaa af Fr.
Andersen, Red. Lauritzen og Wænde-
lin.

I Skiv« og Rykading Mor« By-
raad er det vedtaget i Anledning os
en Henvendelse fra det nedsatte Te-
lefonudoalg at forelægge Sagen for
Kadstadforeningen for ad denne vej
ot ovnaa en fælle« Optræden overfor
jyfl Telefon-Aktiejelflad.

Indsamlingen til Armenierne.
Den Indsamling til nadlidende Ar-

meniere. der for et halvt Aar« Tid
siden ivæiksalte« her i Landet, og
hvortil ogsaa Viborg ydede Bidrog,
naaede ialt 3252 Kr. Heraf b.ev
1252 Kr. flænket til « M A.'S Ar-
dejde i Armenien, meden« Resten an-
vendte« til Klæder og Hutmaatter
særlig til Lu!:drdyen Loppudsch' ulyk-
kelige Beboere, der havde lidt ganske
overorden' lig ved de lyrklske Ravei-
dander« Overfald.

Sveudeprover.
De i Gaar afholdte Svendeprøver

fik falgeude Udfald :
Tamme: P. M. Kr. Kristensen

udmærket godt, Anton Kr. Nielsen
Holm m. g., A. A. Louen« g., N.
Th. Nielsen udm. g.

Murere: A Joh. vinkler m. g.,
Ehr. Jensen m. g., Viggo Christensen
g., R. P. Pedersen Navntoft antaget,
R. P. Jensen antaget.

Bogtrykker Loui« Maller m. g.
Skomager Holger Christensen Thi-

sted udm. g., og Bager I. C. Jen-
sen m. g.

Zkriftemaal og Altergang.». Sandag efter Paaske.
Domkirken Hr. Stiftsprovst Helweg-Larfeu

kl. S'/«.
Domkirken Hr. Paftor Krohn Kl. 4'/«.
Sondresogn« Kirke Hr. Pastor Smith Kl. 8'/«.

pradikautlike.
.1. Sondag ester Paaske.

Domkirken Hr. Stiftsprovst Helweg-Larsen
Kl. 10.

Domkirken Hr. Pastor Krohn Kl. S.
Søntresogn« Kirke Hr. Pastor Smith Kl. 10.
ASmild Kirke Hr. Pastor Krohn Kl. 10.
lapbrup Kirke Hr. Stiftsprovst Helweg-

Larsen Kl. 2.
iveftermark Skole Hr. Paftor Smith Kl. 3.
BornegudStlknefte i Menighedshuset Kl. 1',«.

A TllMtWedtlrgt

Hårets forfte Lynbrande
indtraf i TirSdag« paa Fyn. I det
varme vejr trak en Torden op og
Lynet flog ned et Par Steder, hvor-
ved der opstod mindre Brande.

En Fod klippet af. Paa Plad-
sen ved Statsbanerne« Maflinværkfted
i Aarbu« flete der i Gaar Formid-
dag« omtrent Kl. 10 et beklageligt
Ulykkestilfælde. Maflinhjælper E.
Grouleff sad paa Kanten as Skyde-
brograven med Benene nede i Graven,
da Skydebroen, som drive« ved Tamp,
kom koreode. Grouleff kunde ikke i
Tide komme bort og han« venstre
Fod blev derved saa at sige afklippet

for Viborg.
Det af Sundhedskommissionen ud-

arbeidede Forflag til SundhedSved-
tægt for Viborg Ksbstad, naaede ester
mange Genvordigheder endelig at
komme til 1. Behandling i Byraadet«
Made i Afte«.

Nogen særlig stor Debat om For-
flaget blev der ikte. I Hovedtrækkene
var man enig med Udvalget, kun
maatte Byraadet« Myndighed ikke
træde« for nær. Det er en Selvsalge.
at man til enkelte Paragrafer onflede
Tilsajelser og andre gjort lempeligere.

Den farste Taler var

E h r. F. I e n s e n , der i ol Al
mindelighed vilde size, a, Foi flager var
heldigt affattet, idel man havde saoet
det med som var nvdvendig. Han
viide til næste Bevanvling stille nogle
?Endring«sorflag. som han her korte-
lig ikulde pege paa.

ved Stemmelighed g»r Politimeste-
ren« Stemme Udflaget, hedder det i
Paragraf 2. Tene fandt Taleren
uheldigt, det der være saalede«, al naar
Stemmerne staar lige, saa er Forfla-
get enten vedlaget eller forkastet.
I Farflaget er ligelede« nævnt

Sundhed«polinet. Er der nogen Del
af Politikorpset, der harer ind under
Sundhedspolitiet ?

Formanden: Nej
Jensen (fortsætter): Hvi« ikke

maa »i dog ikke forpligte o« til at
ansætte saadant Politi.

Paragraf 26 flutter saalede« :
þÿ ��v�a�n�d�k�l�o�s�e�t�t�e�rmaa intet Sleb« ind-

relie« uden Sundhedskommissionen
Tilladelse og i Overensstemmelse med
den« nærmere Angivelse

Her maa Byraadet pa«ie pao. et
det ikke flipper noget ud as sin Haand,
som det ikke bor gore, thi d-t maa
ikke stubbe sig selv udenfor.

Til Paragraf 34 onflede han en
Tilfojelfe om, at del forbyde« ai der
torre« Skind paa Hegn og Stolper
ud mod offenlig vej. Det udbreder
en ubehagelig Stank.

Han onflede at Bestemmelsen om
Staldene i vits? Til'ælde kunde ændre«
derhen, at det tillade« at have Heste i
Kældere.
I Paragraf 87 finde« adflilligt nyt :

þÿ ��I�n�g�e�nny Bygning, der er bestemt
iil Ophold for Mennefler, maa tage«
i Brug. forend den er behorig udtor-
ret. Afløbsforholdene ordnede, og Al-
test om den« Beboelighed er udstedt af
Sundhedskommissionen. Saadan At-
test kan lom Regel tidligst vente« ud-
stedl 3 Maarirder efter at Bygningen
er kommen under Tog, sorsaavrdt den
er opfort i Sommerhalvaaret og 4
Maaneder, hvi« den er opfort i vin-
terhalvaaret.

Dette vor en ny Bestemmelse; om
den er heldig, fluide han lade være
usagt. Han onflede Forholdene saa
gode som mulig. Der vilde blive et
stort Arbeide sor SunddedSkommiSsio-
nen a: udstede alle di«se Attester.

Hertil vilde han stille flEndring«-
forflag, gaaende ud paa, at Aitest kan
kræve«, hvor det forlange« af Bygning«-
kommissionen.

Formanden: Det er sjældent,
at BygningSkouimitsionen forlanger
Aitest. Forholdet er det, ot Folk er
altele« letsindige med at flytte ind i
vaade, daarlige Lejligheder, hvilket
ofte er helt livsfarligt. Han sandt det
var en udmælket Bestemmelse.

Red. Lauritzen udtalte, at
Komm'Ssionen fik for stor Myndighed.
Han vilde stille ?Endringer, saalede«
at Byraadel« Myndighed ikke »raadle«
for nær.

Taleren kom derefter ind paa nog'e
af sine þÿ�?�E�n�d�l�i ��g�e�r�.

Kommissionen« Balgperiode bor
være 4 Aar.

At Politimeste! en flul være Kom
missionen« Formand, bor vi soge at

faa ændret.

Naar flanet« fararntr þÿ �
vallonen þÿ ��D�a�n�m�a�r�k�"paa meteoro-

logisk Ekspedition

3 videnskabelige Kredse rufter man

sig »il at modtage kfallevs Komet paa
en passende !Aaade, naar den om bort
Tid aflægger horden eller dens »ær-

meste Gengivelser et Besøg Klan vil

soge at faa konstateret, hvorvidt den

udover nogen som hetft Indflydelse paa
Ioødeit, navnlig paa de atmosfæriske
Forhold, og de« tpste llmveesitet i Got -
trngon paatænSer at sende en Ek-pedi-
Uon Hi Island i ln Anledning, da man

»ener, at en eventuel Indflydelse let-
test vil kunne spores i de nordlige Sgne.

þÿ ¬�naf vore Medarbejdere har i den

Anledning haft en Samtale med 7>i rek-
toren for Meteorologisk Institut, Ifr.
Kaptajn Ryder, som udtalte:

þÿ ��I�s�v�o�r�o�i�d�tden tyfle Ekspedition vil
kunne paaregne interessante Resultater,
kan naturligvis ikte siges med Bestemt-
hed, men det er meget muligt. Det
bliver imidlertid næppe Resultater af
.Betydning for Meteorologien."

þÿ ��t�s�a�rder ikke været Tale om, at

Rleteorologist Institut vilde starte en
lignende Ekspedition med Ballonen
þÿ ��D�a�n�m�a�r�k�"�?�"spurgte vor RIedarbej-
der.

þÿ ��J�o�,men det var en Rlisforstaaelse.
Det er rigtigt nok. at der flal startes
en Ekspedition her fra Instituttet med

þÿ ��D�a�n�m�a�r�k�"�,men den har ikke noget
med Kometens Befog at gore. Det er
blot en Lkspedition i tigbcd med de

talrige andre meteorologifle Ballon- og
Drageekspeditioner, som til Stadighed
foretages hele Jorden over, og For-
maalet er blot at anstille almindelige
»ereorologifle Underfogelser.

Muligrns faar den dog lidt med Ko«
meten at gore. Det var nemlig forst
Meningen, at den skulde have været

startet den þÿ�(�O�. �j2. Rlaj, men nu er
der fra Lngland stillet Forslag til den
internationale meteorologiske Komite
om. at Ekspeditionen opsættes til Da«
gen for Kometens Tilsynekomst, allsaa
ea. en lige."

þÿ ��T�r�o�rDe, at Kometen eller dens
kfale vil udsve nogen Indflvdelse paa
Atmosfæren ?"

þÿ ��R�e�j�,i alt Fald ikke paa Se at-

Huden bliver fin.
hvid og blad ved daglig fortsat Brug
af Aggerbecks ægte Iris Sæbe, som
tillige er den behageligste og fineet
parfumerede af alle 25 Øres Sæber.
Næsten alle Forretninger fører Agger-
becks ægte Iris Sæbe, paase derfor, at
der ikke udleveres dem en tarvelig
Efterligning af det ansete Fabrikat.

RA INDLANDET.

Proesteforeuingeus Delegeret-
mode, der bestaar af Repræsentanter
for alle Landet« Amter, er afholdt i
BetheSda i Kobenhavn den 12te og
13de d«.

Provst Boggild valgte« til Diri-
rigent.

Folgende Resolutioner blev ved-
tagne :

I. Præsteforeningernes Delegeret-
mode udtaler angaaende de af Kultus-
ministeren forelagte Lovforslag :

1) at den Sammenblanding af det
borgerlige og det kirkelige, som kom-
mer til Orde i diise, syne« at stride
imod al Runden« borgerlige og kuke-
lige Tankegang ;

2) at den LonningSordning, som
deri er antydet, vil gore det umuligt
at fastholde Fordringen om, at et oka-
demisk Studium er Forudsætningen
for at blive Præst;

3) at selv om de i Lovforflaget
soreslaacde Balgnævn vil fungere ret
veltilftedSstillende, sao maa vi dog af-
gjort fastholde Kravet om, at en
PræstelonningSlov knytte« uadskilleligt
til en Præstevalglov. En Lovgivning
paa dette Ommade er stærkt paakræ-
vet, da disse Forhold er af saa ind-
gribende Betydning, at de ikke bor
overlade« til Administrationen alene;

4) selve disse Balgnævn »il ogsaa
være en Hindring for Kirkelivet? selv-
stændige Udvikling.

II. Delegeretmodet udtaler Onsket
om en AflsSning af AkcidenSosret,
saa at al særlig Betaling for kirkelige
Handlinger herefter bortfalder.

III. Delegeretmodet udtaler, at
Præsten bor pensionere« efter Pen-
sionsloven ganske paa samme Bi« som
andre Embedsmænd, og at Pensionen
bor udrede« af StalSkaSsen.

IV. Delegeretmodet udtaler, at
LigsynSattesten altid bor udstede« af
Læger, og at Udgiften derfor bor ud-
rede« af det offentlige.

Kammerherre. Hofjægermester
Estrup til Kongtdal er udnævnt »il
Kammerherre.

Handelsberetning.
Vekselkurser.

Hamborg a vista 89 Kr. 00 O-
do. 10 Dage D. 88 þÿ �85 þÿ �
do. 3 Mdr. D. 87 þÿ �85 þÿ �

London a vista 18 þÿ �23 þÿ �
do. 10 Dage D. 18 þÿ �19 þÿ �
do. 3 Mdr. D. 17 þÿ �95 þÿ �

Kobevhavus Flaeffeprifer.
Kommissionærsoreningen af 1. Juni

1897 med Ritz. Bur.
K o b e n h a v n, 15. April.

S!. Grise, prima 51 þÿ ��5�4Kr. pr. 100 Pd.
þÿ �þÿ �sekunda þÿ �þÿ �» þÿ �

Sl. Søer, gode þÿ�4�0 �44Kr. pr.100Pb.
Kobenhavus KEgmarked.

(Kommissionærsoreningen af 1. Juni
1897 ved Ritz, Bur.)

K o b en h a v n, 15. April.
LEg notere« þÿ�9�2 ��9�5Ore pr.

Snes þÿ�3�6 ��3�8Ore pr. Pd.

Eriudriugsliste.
Viborg StiftSamttkontor : aabent fr« þÿ�f ��S�.
Viborg Ømtstut : aaben fro þÿ�» ��3�,om Lørdagen

til 5.
Cvenettent Justitskontor : aabent fra þÿ�2 ��3
vyfogedkontoret : aabent fra þÿ�9 ��5(RetSdag

OnSdag).
Politistationen : aaben hele Tognet,
kæmnerens kontor : aabent fra þÿ�9 ��2�.
Middelsom-Sondcrlqng HerredS-Kontor :

aabent fra þÿ�9 ��6�.(RetSdag Torsdags
FjendS-Nsrlyng HerredS-Kontor: aabent fr«

ft-4. (RetSdag TirSdag).
Kreditforeningen af jyske Landejendomtbesid-

dere . aaben fra þÿ�S �3.
Hedeselskabets kontor : aaben fra 9-3.
Piborg Bys- og Omegns Sparekasse : aaben

fra þÿ�1�0 ��1> hver Tag Bankafdelina
fra 9-2 »g 5-6. 8

En Udnævnelse. Del meddelte«
forleden, at Lærer ved vester Bron-
derSlev Skole Marku« Hansen var
udnævnt til Overlærer ved samme
Skole.

3 den Anledning ftriver þÿ ��V�e�n�d�s�y�s�-
sel Tidende :

Af Sogneroadet« 9 Medlemmer er
de 6 imod Hr. Marku« Hansen.

Af Skolekommissionen« 5 Medlem-
mer er de 4 imod Hr. Marku« Han-
fen.

Skoledirektionen har flet ikke hast
Sagen til Behandling.

Hr. Marku« Hansen« Ravn fandt?«
overhovedet ikke paa Skolekommi«-
fionen« Indstilling, fordi vælgerne«
Repræsentation var betænkelig ved at
faa ham og ikke ausir ham for kvali-
ficeret.

Til Gengæld kan anfore«, at Hr.
Marku« Hansen er en ivrig Agitator
for Radikalismen, og dette er for-
mentlig Motiveringen for denne Ud-
nævnels«.

mellem Skydebroen og Kanten af
Graven.

I det frygtelige Trama, hvorom
vi i Gaar telegrafist bragte Medde-
lelse, ,r der oplyst en Række Enkelt-
heder, hvoros det tydeligt fremgaar,
al Motivet til Wahl« Selvmord efter
Drabet paa Mathilde og dere« lille
Dreng, vor Skinsyge.

Mathilde, der var mcget smuk, var
kommen i Forbindelse med en Tilflæ-
rer i Magasin du Rord, for hvi«
Skyld hun forlod Wahl. Hun be-
sogie ham dog et Par Gange, vel
næimest sor at se til Drengen, men
den sidste Gang kom det til et vold-
soml Opgor mellem hende og Wahl.
Dagen efter gik han ud i hende«
Logi og knuste hende« Hoved med
Reoolverflud, hvorefter han gik hjem
og dræbte Barnet og sig selv.

Et uhyggeligt Tilfælde indtraf
Mandag Formiddag i viborgade Rr.
16 i Kobenhavn do« en Familie Lar-
sen. Den gamle Bedstemoder var alene
hjemme med sit 9 Maaneder gamle
Barnebarn, som hun vilde give varm
Mælt. Den gamle kom til at væl'e
den næsten kogende Mælt ud over
Barnet, bvi« Ansigt og Biyst blev
alvorligt staldet. Det blev kort »il
Kommunehospitalet i en Ambulance-
vogn.

Al Bod«! flal lil'albc PoliiikaSsen
bor ændre« derhen at de tilfalder
Hjælpekassen

Angaaende Aflob« Ordning er Kom-
missionen kommen ind paa en hel Del
teknifle Forhold, om horer ind under
de specielle Udvalg.

En Bestemmelse om. at Latriner og
Modbinger flal være fjernet 2 Meier
fra Naboen« Gaard, fandt han for
strik«.

Efter endnu en lang Række Ain-
bringer, flutiede Taleren med at ud-
tale. at var der meget at indvende,
saa vor der ogsaa meget godt i Sund-
hed« nedtæglen, men bet blev kostbart
at faa den indfort.

Frost synte«, at Bestemmelsen om
Svinehold var for strit«. Der staar
nemlig, ot Svinehold ikke maa finde
Sled indenfor Bygrænsen. Efter den
gamle vedtægt maat'e der enkelte Ste-
der holde« 2 Svin, naar Stien var
indrettet efter Sundhedskommissionen«
Anordning.

Formanden: Det er ogsaa
forbudt efter den gamle Vedtægt.

Frost læser op ester den gamle
vedlægt, at Sundhedskommissionen
kan tillade at der holde« indtil 2
Svin.

Formanden: En saadan Til-
ladelse er ikte givet i de senere Aar.
Det har vi rent ud alflaaet. Det er
noget Svineri, som vi ikke vil tillade
i Byen.

Frost: Svin er lige saa renlige
som andre Dyr og naar Slien nu
indrettede« efter Oufle.

Formanden: Er det med elek-
trifl Ly« og Ve ? (Munterhed).

Frost: Rej. det behooe« ikke.
Men Svinehold er en stor Indtægt
for mange og det bor ikke forbyde«.

Formanden: Det er forbudt.
Frost: Da er der da mange

Svin heri Byen (Stor Munterhed).
Formanden: Ja tobenede

(Fornyet Munterhed).
Frost: Rej firbenede. Jeg

kunde nævne mange.
F o r m o n d e u : Ja. gor det,

det vil vi være Dem taknemlig for.
Herpaa vilde Frost dog ikke indlude

ffg
G e i l l : Fordringerne i denne

vedtægt rr ikke storre end i andre
nyere vedtægter og Bekostningen
bl ver ikke faa stor, naar den bliver
fordelt paa de monge. vedtægten
maatte jo ogsaa ffrrve« med Fremti-
den for Lje. De forskellige Afsnit
kan lægge« hen til de enkelte Udvalg.
Hvad der vedrorer Sundheden, maa
famle« under et. Hun fandt det var
heldigt, at Kommissionen havde en
selvstændig Stilling og replicerede der-
efter udsori'gt til de forskellige Talere.

Fr. Andersen havde sammen-
holdt den nye Vedlægt med den gamle
og lunde«, at Forskellen ikke var syn-
derlig stor. Han var derved kommen
til at tænke over, at vi i m.inge Aar
havde levet tilfredse under den gamle
vedtægt, uden ot fole o« synderlig
generet af den, og paa samme Maade
vilde det saamænd gaa med den nye.

Endnu talte Thogerfen, Lund,
Earl Petersen, Formanden
og Jensen, hvorefter Forflaget gik
til 2 Behandling.

moftærifle lag, som vi kommer nær-

mest i Beroring med. Derimod er det
ikke »muligt, at den kan have Ind-
flydelfe paa Iordinagnetismen, og det

er, saa vidt jeg ved, denne Indfly-
delse, den »vfle Ekspedition flal under-

soge., Saadanne Underfogelser fore-
tages bedst i Lane nær ved Rord- eller

Sydpolen.
lserhjemme nejes vi med at betragte

vore scloregistrerende Apparater, som
straks meddeler os, om Kometen be-
virker magnelifle Forstyrrelser eller tig-
nende." hermes.

vilde den eiiieit »række sig tilbage ,ller

oploie Parlamentet.
ASquith« Tale vakte Sensation i

d t overly'.dle Hu«.

Forstander sor Aarhus teknifte
Skole,

Kaptajn E. Paulli er efter hvad R.

B. erfarer af det teknifle Selflab« Be-

styrelse enstemmig valgt til Forstander
sor det teknifle Selflab« Skole i Ks-

benhavn fra 1. Maj.


