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var ikke imod P. G C JensenS
SEndringer, men han vilde for øv-

rigt protestere mod en Ktring. der
var falden under SagenS lste Be-
handling, og ifølge hvilken For-
flaget ikke skulde være i Overens-
stemmelse »ned Grundloven.

Ester en replicerende Bemærkning
af P. G. C. Jensen anbefalede
I. Berthelsen Fotflaget med den

tilfojede TEndring.
Det gik derefter til 3die Behand-

ling, som foretoges i et

uht Mode
fem Minutter senere.

Bed denne affluttende Behand-
ling vedtogeS Forflaget med den
tilfojede ZEndring enstemmigt, og
det gaar dermed tilbage til Folke-
tinget.

Næfte Mode Lsrdag.

fRrnndlovSforslaget.
þÿ �Leth Espensen sandt det

ganske ufatteligt, at Venstremænd
kunde gaa med til en Grundlovs-
forandring uden at forlange Lands-
tingets Smnmensætning forandret
Delegationens For flag illustrerer den
hurtige Flugt over imod Højre, og
Tal vilde derfor stemme for det
radikale Venstre« Farflag.
þÿ �Borgbjerg fremhævede, at

Højre havde staaet villigt til at op
give den privilegerede Valgret til
Landstinget for at faa Forholds-
talSvalg til Folketinget, men nu by
der Delegationen Udvej for For-
holdStalSvalg uden Forandring i
LandStingetSSainmenfætning. Hvad
er Grunden hertil? Hvilke Indrøm-
melser er der gjort Højre for at faa
det med til dette Stykke Fremtids-
politik?

Hvis uu Balgene former sig i
DelegationSpartierneS og Højres
Favor, hvorledes vil da Neergaard
som KonsejlSpræsident þÿ �I. C.
Christensen er jo forhindret nogle
Maaneder endnu! þÿ �bære stg a!'
med at faa genne»nfort den lille
Grundlovsændring? Hvorledes vil
han stille sig til Spotgsmaalrt om
de kongevalgte Landstingsmænds
Opløselighed? Er han enig »ned I.
C Christensen om, at de kan op-
løseS, eller er han ikte? I forst
nævnte TilkælSe vil han absolut ikke
kunne gennemføre den lille Grund-
lavSævdring; og mener han, de kon.
gevalgte bliver siddende »inder en
LandStingSoplosning, er det et uhørt
Forræderi imod Demokratiet.

Tal. vendte sig nu imod Hojre
og hævdede, at ditte þÿ �alle 21 þÿ �

havde umyndiggjort stg selv ved at
bøje sig for Delegationen. D'Hrr.
er nu ganfle overflødige. De har
ingen Opgave, de er end ikke de
Diæter værd, de hæver . . .

Form.: Det ærede Medlem kom-
mer for langt bort fra Gagen.

Borgbjerg: Hojre har uinyn,
diggjort sig selv, det er gaaet i
TCgteseng med Delegationen og ftaar
nu red- til at myrde Junigrundlo-
ven. Men det Folketing, der gaar
irnod G'undloven, dommer sig selv
til Doden! Det vil ikke leve en Uge
efter denne Bedrift. Og Junigrund
loven vil rejse stg paa ny paa alle
LandetS Talerstole.

Under sine fortsatte Betragtninger
korn Tal. bl. a. ogsaa ind paa, hvor-
ledeS KristnS vilde være stillet, der-
som han nu færdedes her paa Jor-
den. Han vilde ikke engang have
faa store Rettigheder forn A P.
Andersen . . .

Fornr. paatalte, at Borgbjerg
forte Kristus ind i Diskussionen.

Borgbjerg: Jeg mener at have
Ret til at belyse ForflagetS Ten-
denS ved at fremholde Kristendo»,»-
menS store Lighedsprincip . . .

Formanden: Jeg talte ikke oin

Kliltendommen. men om Kristen-
dommens Stifter.

Borgbjerg afsluttede nu sin
Tale med en kraftig Opfordring til
Kamp for Junigrundloven.
þÿ �Ordforeren (N Neergaard)

karakteriserede Borgbjergs Tale som
þÿ ��e�i�n�egransoine Salbe" uden stort
Indhold (Hor!) Borgbjerg befandt
sin nemlig i en Situation, som han
ikke magtede. Han þÿ �der mere
end nogen anden spekulerer i Klapse
kamp (Hor!) þÿ �fluide bebrejde oS,
at vi flaber Klassekamp Og sam
tidig med. at han d> skyldte os for
deinokratifl Fanefluat, forklar, de han
Hojre, at vor Indrømmelse øver
for det absolut intet var værd!

Taleren spurgte vm min Stilling
til de kongevalgte LandSlingSmændS
Opløselighed. Det er et meget van
fleligt Fo.t> Ik ingsspørgsm >al, og
hvad der skal fle i den Retning,
»naa þÿ �som jeg i sin Tid udtalte
i LaadStinget þÿ �afgøres i StatS-
raadet. Det santine maa enhver
Reaerings.yef svare . . .

Borgbjerg: Nej'
þÿ �Konseilspræsidenten: Da

der spurgtes, hvad jeg mener, sagde
jeg det.

Neergaard: En RegeringS-bef
kan hojst sige, hvad han v>I indstille
til Statsraadet Og spørge« jeg
vin bet, kan jeg s o re, at jeg al
brig har lagl Skjul paa, al de

overvejende Grunde var for OpløS-
ningen . . .

B orgb je rg: Endelig!
Neergaard: Det har altid væ-

ret min Opfattelse'. . .
.Konsej l Sp r. : Hvorfor sagde

De ikke det, da De b'eo spurgt?
Neergaard: Jeg svarede, som

en Regeringschef bør svare, og som
KonsejlSpræstdenten burdeyave sva,
ret, hviS han vilde optræde korrekt
(H-r!).

Eluttel'g karakteriserede Taleren
KonsejiSpræsidenten« Haab om Mu-
ligheden for en stor GrundlovSæn-
dringS Gennemførelse n u som ganfle
ubegribeligt. Man naar ikke frem
ad Forhandlingen« Vej ved at vise
Knytnæven. Den Vej, vi har valgt
er den eneste mulige henimod Juni-
grundloven.

K o n s e j l S p r. : Neergaard har
mindre Begreb om praktifl Politik
end nogen anden, saa han flal ikke
tale om Muligheder eller ikke Mu-
ligheder. Det har han llet ikke Blik
for. Neergaard« Undervisning om,
hvorledes en Regeringschef flal ov
træde korrekt, maatte Tal-ren afvise.
En Regeringschef kan rolig svare,
hvad han S Mening er. Kan han
ikke faa det ført igennem i StatS-
raadet, maa han gaa.
þÿ �Hammerich bemærkede til

Borabjerg, at Forholdstalsvalg til
Folketinget ikke er et Hojrekrav,
men et ReifærdighedSkrav. Pi er
derfor veltilfredse med en Ordning,
der aabner Muligheder for For-
HoldStalSvalg uden GrundlovSfor-
andring. Hvad vi tænker om eller
venter oS af Fremtiden, skylder vi
ikke Borgbjerg Regnflab for.
þÿ �Joh. Knudsen fluttede sig

fuldt ud til denne Afvisning af
Borgbjerg

Ester Bemærkninger af Borgbjerg
udtalte
þÿ �L. V. Birck. at han kun kræ-

vede et af en GrnndlovStorandring:
Forholdstalsvalg til Folketinget-
Hammerich fluffer sig selv, naar

han tillægger den Altrap. D-lega-
tionen byder, nogen Betydning.
Taleren vilde derfor stemtne imod

SagenS Oversendelse til Landstinget.
þÿ �Ove Rode angreb flarpt I.

C. Christensen, som havde forvaltet
sin historist- Opgave saaledcS. at
han førte Venstre til Forlig med
Militarismen og nu forer det til
et Forlig paa ForfatningSsagen
med Udelukkelse ak Junigrundloven.
þÿ �Han bringer Skam over Ven
stre . . .
þÿ �For »»anden: Det ærede

Medlein bruger alt for stærke Ud-
tryk.
þÿ �I. C. Christensen: Rode

tager grundigt fejl. Det. d'Hrr
byder paa, er nemlig saare langt
fra Junigrundloven þÿ �det er kun
et AgitationSforflaa, som d'Hrr.
haaber at vinde nogle Vælgere paa,
intet andet. D'Hrr. vinder in-
gen Junigrundlov ved at rejse Strid
til alle Sider.

Og de vinder den endnu »nindre
ved at benytte FotsvarSsagen i For-
fatningssagenS Tjeneste þÿ �det var

jo netop det, vi bebrejdede Estrup!
Ni har stilet imod at flaffe Juni-
grundloven gennem Mægling mel
lem Tingene. D'Hrr. vil kun fore
vort Land ud i ulykkelige Tilstande
(Hor! Hor!)
þÿ �Konseilspræsidenten: Det

Aiundlag, I C Christensen »næg
ler paa. er Bevarelsen af den pri-
vilegerede Valgret. Men den »naa
dait (Hor)
þÿ �AnderS Nielsen mindede

de Radikale om. at lidgangSpunkiet
for hele denne Forhandling var
Kravet om en ValgkrrdSordning,
ikke om en Gru"dlovSforandring.
Og det, vi vu byder, gioer rnere.
end KonsejlSvræsidenten selv for'
langte i sin Pro,famt.>le her i Tin-
get den 3die November.

Etter en kon Bemærkning af In-
den rigS mi n i st e ren afbrød For
manden Forhandlingerne, der fort-
jalteS i et Aftenmøde.

og Amts
»>>cmr.e«rtt#t>rti tr.

isat Cmfofhiinatt tbrrcgr.rtt
Ubgnat ti)« S-zt-ed-ig.

VexoidlskoatailHT. K6

Og faaledeS er det ogsaa med oS

stal vi en Gang bære Livsens Frugt,
faa maa vi stundom under Herrens
Kniv. Vi trænger baade til Med-
gang og Modgang, baade til Glæde
og Sorg. Hvis vort Lio blev et
Liv »hver Dag i Herlighed og
Glæde", faa maatte vi ende tom
den rige Mand i Herrens Lignelse.
El saadant Liv kan intet Menneste
taale.

Og som JesuS vil sige til oS hver
Dag, naar noget insder oS, der kan
bringe oS SEngstelie: þÿ ��E�d�e�r�SHjer-
ter forfærdes ikke! Tro paa Gud
og tro paa mig'", faaledeS vil han
ogsaa sige det til os, naar vi læg-
ges paa vort sidste L»je, hvad enten
vi saa er unge eller gamle. Han
vil komme og sige : þÿ ��I»naa ikke
forfærdes over, hvad der nu stal ste >
Hold fast ved Troen! Tro paa Gud
som cderS kærlige Fader og tro paa
mig som ederS trofaste Frelser ! Jeg
gik jo en Gang bort for at berede
ede: Plads i det himmelske Fader-
hus. Nu er Pladsen beredt, og nu
kommer jcg igen for at tage eder
til mig, at hvor jeg er, der stal og>
saa I være. Men I maa tro paa
mig som Vejen og Sandheden og
Livet, som den sande og eneste Vej
til det evige Lio hos Gud, thi der
kommer ingen til Faderen uden
ved miii!" Ja, faaledeS vil JesuS
tale. Og saa vil han aande paa
vore Hjerter, saa at de faar Fred
og Frimodighed til den sidste Rejse

Kære Venner! Hvor er det dog
ikke stsnt at sidde ved et Dødsleje,
hvorfra al Forfærdelse er veget bor!'
og hvor der kun er Fred og Glæde.
Hvor er det dog sksnt at hore et
Menneske i sin sidste Stund med
Fryd vidne om, hvad der venter
ham hinsides Dod og Grav. Det
kan det Menneste gsre, i hvis Hjerte
Gud Hesiigaand har faaet Lov til
at gsre sin Gerning, det Menneste,
der har grebet Hjertctroen paa Gud
Fader og den Herre JesuZ KnstnS.
Men ogsaa kun det Menneste! Ved
et saadant Dødsleje maa vi udbryde :
þÿ ��H�e�rer jo ingen Sorg: her er kun
idel Glæde!"

Vilde dn ikke verne naa dertil,
kære Ven? Vilde du ikke gerne,
naar din Time kaminer, kunne sige
Verden Farvel med Smil om Mund
og løje ? Vilde du ikke gerne lære
at ds med Frimodighed ? Men
dertil horr, at du fsrst lærer at
leve »ned Frimodighed. Og Frimo-
digheden er »adskillelig forenet med
Troen. Dsden er alle dem vis, der
ikke oplever Herrens Genkomst. Og-
saa du maa altid være beredt paa,
at Dsden kan være nær. Derfor
maa du holde fast ved Troen. Men
þÿ ��v�o�rTro er den Forvisning paa,
at vi Guds Naade have".

Saa tog man paa ny fat, hvor
man flap i Gaar þÿ �ved Grundlovs

forandringen. Og efter at Gaard»

ejer Leth Espensen havde ka

rakteriseret Delegationens Forflag
som þÿ ��F�l�u�g�tover imod H-jre",
holdt Hr. Borgbjerg en Tale,
der var anlagt som þÿ ��s�t�o�r�"�,men þÿ �

fraset nogle enkelte muntre Vendiv

ger þÿ �faldt saare tarvelig ud.

Under et paafslgende Replikstifte
mellem Hr. Borgbjerg og Di
rektsr Neergaard oplyste denne

sidste þÿ �hvad der vakte nogen Op-
mærksomhed þÿ �, at efter HanS Op»
fattrlse taler overvejende Grunde for,
at de kongevalgte Landstingsmænd
kan oplsfes. Under dette Replikstifte
dokumenterede i svrigt KonsejlSpræ
sident Zahle, at heller ikke han
þÿ �Regeringens Chef þÿ �er faa par
lamentarist kultiveret, at han kan

tie, medenS Modstanderne taler.

Henimod Forhandlingens Slut

ning tog bl. a. ogsaa Redaktsr
Rode Ordet og fremkaldte derved
el meget starpt Svar fra Hr. I C.

Christensen. Q

YZoe Aarg.lir. I!«

Hoadkontor ii®bønii»Tn l-st.«sc.»t»rt

Aktiekapital : 30 JiilHonr tvr
Rewrrofond : 7,800,000 Kr

»oétafier Udskod paa Folie,
ladiaan ®g Sparekasse.

Yder La an og Kasse Krediter
mod haandfa&nt Pant og mod Kantion.
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þÿ ��S�o�c�i�a�l�d�e�m�o�k�r�a�t�e�n�"
o«

Officerernes
£ønnings/orhol9.

xv

HovedstadSbl. þÿ ��S�o�c�i�a�l�d�e�m�o�k�r�a�t�e�n�"
har i den senere Tid bragt en Række
Artikler om militære Forhold, sær-
lig om Officerernes LønningSfor-
hold og om de til forflellige speci-
elle Stillinger knyttede Tillæg til
de ordinære Lønninger og Pensioner.
De provinstelle Udgaver, ogsaa þÿ ��B�h�.
Socialdem.", har optaget Artiklerne
efter Hovedbladet.
I Anledning af disse Artikler flri-

ver Berl. Tid." følgende:
þÿ ��S�a�m�t�l�i�g�edisse Artikler har væ-

ret saa forvrængende i dereS Frem-
stilling og saa fuldkommen urigtige
i det meste af, hvad de fremfører,
at de tydelig nok flyldeS enten pri-
vat Brødnid þÿ �som Artiklerne om

þÿ ��S�ø�o�f�f�i�c�e�r�e�r�n�e�sGraadighed"þÿ �eller
komplet Uvidenhed med Hensyn til
de virkelige Forhold.

Hele Tonen i Artiklerne indbyder
saa vist ikke til Jmødegaaelse, men
baaren frem, som de er, af Social-
demokratens" stadige Tendens til
at svække alt, hvad der hedder Tro
og Tillid til Hærens og FlaadenS
Befalingsmænd, vil disse Artikler
dog kunne gøre Skade, saafremr man
lader dem ganfle uimodsagte, og vi
flal derfor, saa ubehageligt det end
kan være, at flulle deflæftige sig med
den SlagS Skriblerier, bringe vore

Læsere en lille Prøve paa Bladets
og detS Ind endereS Troværdighed,
og paa hele den TendenS. der gen-
nemstrommer disse Artikler.

Vi flal vælge den sidste af dem.
som den der vil være friflest i Minde;
den fandtcS i Socialdemokraten"
for den 9de April, var underflrevet
af Hr. Oscar Jørgensen, og har den

meget lovende Titel: Officerer-
neS Forslugen hed.

Dct er vore k Udflrivningschefer.
Hr. O. I har fat paa. Hr O. I.
har modtaget følgende Skrivelse,
som han offentliggør:

Der er her i Landet 5 Udflriv-
ningScheier, nemlig Kontreadmiral
N. U. Gad, Oberstløjtnant E N.
Barfod. Oberst. Kammerjunker W.
Rhe. Oberst A I. E Haxthausen,
Oberstløjtnant E M. I. H Tjeld
og Oberst W. Laub.

Disse Udflrivningschefer. derfor-
terer under Justitsministeriet, er løn-
nede med bver 6000 Kr. cm Aaret.
Den faste Løn er for de fem af disse
Herrer kun 4209, men de har der-
næst hver et personligt Tillæg af
432 Kr. samt en saa riaelig Konto
til .Kontorhold, at man sikkert uden
Overdrivelse kan ansætte deres Løn
til »999 Kr. om Aaret. Disse mi-
litære Herrer, der beklæder Pladsen
som Cherer for Udflrioningsvæsenet.
kan helt undvær s, da det jo ikke
er Obersterne, men SeSfionslægerne,
der ene kan tage Bestemmelse _cm,
hvorvidt en Mand egner sig til Sol-
dat.

Endnu mere interessant er den
Maade, paa hvilken disse Herrer er
ansatte Ser man efter i þÿ ��H�o�f�-og
Statskalenderen", opdager man, at

samtlige 6 UdflrivningSebefer ikke
er fast ansatte, men kun konstituerede.

Hvorfor ?
Jeg flal forklare det:
I det »"jeb!ik. disse Folk blev fast

ansatte, fik de ikke Pension efter den
E harpe, de har halt i Hæren, men
»naatte nøjes med Gagen som Ud-
fliivn ng chc', der som ovenfor
nævnt, er Kr om Aaret Ved
kun ø: være konstitueret, kan de be-
holde deres militære Pension, der
for de nævnte H rrer udgor ca. 4999
Kr om Aaret Blev de fast ansatte,
vilde Penstonen straks falde bort.

Hvor længe kan en saadan non-
stituticn vare ?

Jea flal oplyse, at den forh-nv.
Udflrivningschef Mourier i Aal-
borg hovde været konftit'-eret i 24
Aar. Han har altsaa ved ikke at
blive fast ansat reddet sig 9» "99
Kr af Statskassens V,»ae i Pen-
sion fo> »n II de 144.""9 Kr. (MV'0
Kr. i 4 Aar), som han oppebar i
Gage.

Kontreadmiral Gad her i Kø«
bi nhavn har været konstitueret fiden
December 1991 og har altsaa » 9

Aar, samtidiat »ned sin G iae (#"99
Kr muligt) reddet sig 3»i,99" Kr. i
Pension. Kammerjunker Rye i
Svendborg har væ-et konstitueret
fiften '97 oh bar alisaa reddet stg
Penst m ' >3 Am. ia" Kr

foruden Gagen. Obe.ftlojinan: B r

Alle Slags Tryksager
uaføras hurtigt, smukt og billigt i

Kleffers Bogtrykkeri,
Telefon 88 Rønne, Telefon 88.

2881 fra folketinget.
Modet d. 15. April.

Fsrste Sag paa Dagsordenen var
3. Behandling af Lov om

Korsel med Motorvogne.
þÿ �Ordfocer en (Jensen-Bæ

furn) anbefalede en Del af Udvalget
stistede LEndringer, særlig om Græn'
sen for MotorlygterveS Lysstyrke,
om LægerS og lignendes Ret til
Korsel paa Biveje og oni Natkorsel ;
endelig var der stistet en YEndring
om Afgiften og om Fordelingen af
denne þÿ �men den tog Ordforeren
tilbage. Selv om Loven ikke nar
tilfredSst'stende for aste Parter, haa
bede Taleren dog nu, at det maatte
lykkeS at fore den igennem.
þÿ �W. Neergaard fandt Ved

tagessen > ord S. Behandling bedre
end de foreliggende YEndring-r.
Men da disse rimel-gviS vilde lette
LovenS endelige Gennnnsorelse (i
Landstinget) kunde Taleren flnlte
sig til dem.
þÿ �I »i st it S m. (Zahle) kunde til-

træde de stistede TEndringcr og tak
kede Udvalget, fordi det havde taget
korstaget vedrørende Afgifterne til-
bage til Fordel for et at Ministeren
stillet Forflag, som Ministeren an-

befalede.
þÿ �Gustav Bang tog et af To-

cialdemokraterne stistet Forflag ved
rorende Afgiftens Fordeling mellem
Stat og Kommune tilbage til For-
del for Ministerens.
þÿ �Johan Knudsen anbefalede

de nu til 3. Beh. stistede ?Sndrin-
ger.
þÿ �A C Meyer: Det forelig-

gende Foiflag er ikke særlig tilfreds-
stillende. Men dct gaar dog fra
SogneraadS- over til AmtSraadS-
synspunkt, og er for faa vidt et
Fremskridt, medens ganske vift Skat-
t n er et Tilbagifliidt. Taleren
kunde derfor ikke stemtne for denne.

Etter noqle yderligere Udtalelser
af forskellige Talere vedtoges Ud-
valgets og Ministerens VEndringer.
og Lovforflaget ga r nu tilbage til
Landstinget.
þÿ �Derefter forelaa Forflaget om

Københavns Ko»nn»»»nr
til anden Behandling. Forflaget
vedtoges i uforandret Skikkelse og
gik til 3. Behandling.
þÿ �Endvidere var Fotflaget om

Qverbestyrelsen
for Fængselsvæsenet

til 2den Behandling.
þÿ �Ordføreren (Kr Pedersen)

anbefalede at »iltiæd? en af Justits
ministeren stillet ?Endring om at
fore Lvvtorflaget tilbage til den
Skikkelse, hvori det oprindelig fore-
lagdes i Landstinget
þÿ �Carl Hansen kunde paa Dele-

gationens Vegne flu'te stg til J»-
stitSministerenS Forflag.
þÿ �Ellinger beklagede meget,

at man faaledeS vilde stryge den

Ventepenge, som var tiltænkt den
nuværende Ov.rinspektor. dersom
han ikke bliver Direktør.
þÿ �Ju s tit Sm in. takkede Udsal,

getS Flerial, fordi det var gaaet
med til hanS LEndring.

Denne vedtogeS derøfter, og For
flaget gik deretter til 3. Beh
þÿ �Deretter loilsalie man 3. B> h

as

Symaskiner,
letløbende, altid bedst, altid billigst.

Olsen A Sonne Hansen,
122 St. Tot 7, Rønne.

Heymann Blochs Vaskepulver,
d.iboeltsaa drøjt som de udenlandske
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fra Tandstinget.
Modet den 15. April.

I Landstingets DagSmsde ved

toges Forflaget om Foranstaltnin
ger til Udryddelse af Rotter
enstemmigt ved 3die Behandling og
er dermed færdigt fra Rigsdagen.

Derefter var

Tillægsbevillingsloven
til lste Behandling.
þÿ �Johansen anbefalede For-

staget til uforandret Vedtagelse.
þÿ �la Cour kunde ikke andet

end være betænkelig ved hele den

finansielle Situation, som de store
Undeistud paa Finansloven og Til-
lægSbevillingSloven afmaler. Han
haabede, ot det »naatte lykkes ved en

fornuftig Administration at komine
ind i bedre Tilstande, og at saa-
danne Poster som s. EkS. de to Mil-
lioner til Bondestandens Sparekasse
aldrig vilde komme ti! at figurere paa
StatSregnstabet igen. Med disse Ord
vilde han anbefale Forflaget.

Hermed var Dagsordenen udtsmt,
og Forhandlingerne fluttede.
I et

nyt Mode
et Kvarter senere kom Forflaget om
Grundafstaaelse til Anlæg af

Mergelbauer
til I ste Behandling.
þÿ �P. G. C. Jensen udtalte,

at det var ssrgeligk, at en Mængde
Forflag stulde p'steS igennem nu
ved RigSdagSfamlingenS Slutning.
Derved blev Lovmageriet til et Lov-
jasteri. Det foreliggende Forflag
kunde Taleren ikke tilt- æde, men
han bebudede at viste fremsætte et
nyt Forflag ved SagenS 2den Be-
handling, som dog forhaabentlig
ikke vilde lægge denS Gennemførelse
Hindringer i Vejen.
þÿ �I. Berthelsen anbefalede

Forflaget til »forandret Vedtagelse.
þÿ �Breinholt forstod godt P.

G. C. JensenS Betænkeligheder, men
vilde dog anbefale Forflaget
þÿ �Landbrugsministeren

(Poul Christensen) var glod ved, at
P G C Jensen ikke vilde lægge
Sagen Hindringer i V jen, og haa-
bede, at den maatte blive gennem
sort snarest

Dermed fluttede Forhandlingerne,
og et

nyt Mode
ansattes til Kl. 3.

Her anbefalede
þÿ �P. G C Jensen at fore

Jorflag t tilboge til detS oprinde-
lige Skikkelse, idet han ønflde til-
føjet en ?Endring om, at Planen
tom Grundafstaaelserne forst skulde
ivære godkendt af Hedeselskabet og
Ringkøbing AmtSraad. hoorv-d

iParterne formentlig kunde blive
enige uden Ekspropriation.
þÿ �Landbrugsministeren

Billeder indrammes
billigst i

R a /. a r du Nord.
754

3 den stille Time.
.X. Zeudag efter Paaske.

Joh«. 11. 1.þÿ �11.
Vor Herre Jesus taler om fin

Bortgang, om sin Hjemkomst til
Faderen. Men han man igennem
Død-n for selv at naa hjem til Li-
vetSLand, hvorfra han var kommen,
og for at berede Liv-vejen for alle
line. Han ved, at hans Venner
staar uden Forstaaelse af, hvad der
flal s?e, at de vil blive som lam-
llaaet, naar Dodens Porte aadner
lig for ham. De forstaar ikke, at
det bor Messias at lide alt dette,
at kun hans Blod kan rense dem
for al Synd og aabne dem Himme-
tiges Port. Derfor siger han saa
mildt og kcerligt: EderS Hjerter
fortcerdeS ikke! Tro paa Gud og

tma mig!" Ja, kan de i Prs
vel'ens Tid fastholde Troen, Troen
paa Gud Fader og den Herre JefnSKnstuS, jaa nif Forfærdelsen gaabent forbi. Thi faa vil de ane, atsom Jesu Liv har voeret dem til
Velsignelse, savledes vil ogsaa hanSD-d blive det. han staar jo dogbort for at berede dem Plads i det
himmelske FaderhuS.

O, koere Venner! Jesu Ord
den Dag i Dag bringe Trsst ogsaa
til os og hjcelpe os til at undgaa
Forfcerdelsen. hvad der sau end
kan ramme oS. Kan vi holde fast
ved Troen paa, at Gud er vor Fa
5kr, og vi HanS koere Børn, og kan
vi tro, at JefuS er vor Frelser, og
at vi i ham har Livet, saa stal vi
tkke sorsnerdeS. Thi faa ved vi, at
Gud altid har Freds og FrelfeStanker med oS, at han lader baade Prs
oelfett og dens Udgang blive faa-
dan, at vi kan boere den. han vil
fsrge for, at alt hjælper os til
at komme dybere ind i Livssamiun-
det med ham, saa at Bsnnrn kan
stige varm og inderlig op fra vore
Hjerter. Skal Grenen boere Frugt,
saa maa den klippes og beskæres

forhandlingerne.
16. April.

I Dag forandrede Folketinget
baade Automobilloven og Loven vin

Fængselsvæsenets Overbestyrelse,
saa at de begge stal tilbage til Lands-
tinget. Derved bliver disse tv For
stags Skæbne usikker.

Redaktionen: N v. PUqaard og ftr. Svikaa

þÿ ��H�v�e�mder smile kan ad Tøden,
Ham har Jesu« smilet til,
Lg som Sol i Aftenroden
Lukker han fit j?je mild !"

Gud give dig at msde Smilet i
din Frelsers Oje, fsrst i Livet og
saa i Dsden I

A m e n l

Rigsdags-

ui- cibsci 9«a a;«rct

de rgt. $jfcctusm og ttcotcwitngoftur:.
Avertlslementr? tnbruffe« bilUgt



(5n tysk Forfatter
so NI

þÿ �fort). Roverbovding!
Den tyste Forfatter Karl May

stod i TirSdagS for Domstolen i
Berlin som Hovedperson i en op
sigtSvækkende ProceS, der nu har
fundet stu Afgorelfe. May er en

rig Mand, der indenfor sin Bekendt«
stadskreds betragtes fon, Millionær.
Han har deSudcn et rct anset Navn
som Forsatter, hovedsagelig for Ung-
dommen, som har flugt hanS þÿ ��S�l�a�-
vejægere" og þÿ ��R�e�j�s�e�e�v�e�n�t�y�ri Syd-
amerika". Han var dcSuden Ben
med Kongen af Sachsen og spillede
en Rolle i det offentlige Liv i DreS
den.

Saa kom pludselig den store
Overrastelse. Han er i den sidste
Tid al den sachflste Socialistkorer
LebiuS bleven beskyldt for at være

identist med en for 40 Aar siden
kendt Forbryder, der optraadte som
þÿ �Roverhovding i de sachststBjer
ge! LebiuS paastod endvidere, at
Karl May har afsonet to TugthuS-
straffe, samt at han har bcgaaet tal
rige Forbrydelser.

Son, Folge af disse Bcstyldnin-
ger anlagde Karl May Injuriesag
mod LibiuS. Denne ProceS fandt
i TirSdagS sin Afstutning med, at
LebiuS blev frifunden, fordi han
havde været i Stand til at præstere
Bevis for Sandheden af sine Be»
styloninger. May er saaledeS ftem-
plet som en straffet Forbryder, hvil-
ket har vakt uhyre Opsigt, ikke blot
i DreSden, men tillige i Berlin,
hvor han ogsaa var en velkendt
Personlighed. þÿ�( ��N�a�t�t�.�"�)

Offerpligtig Indtægt 472,050
Udenrigsministeriet sanktionerer

Reguleringen af Torvegade. Skræ-
der Ludvig Koefoed faar 35,75 for
24 Q Alen og MarknS Brandt 68

Kroner.
Cecilie Hansen i MortenSgade og

Nexo ElektricitetSvæik fik Tilladelse
til at tække med Tagpop paa sæd
vanlige Bilkaar.

AlbkjdSmændenesArbejdSloShedS
kasse andrager om Tilstud for Aa
ret þÿ�1�9�0�9 ��1�0�.

Tilstilledes Udvalget for Andra-
gender.

Fra Tilsynet med Plejebarn fo«
laa Beretning for Aaret 1909.

Tilstilles Amtet.
Fra Amtet forelaa i Skrivelse af

22. f. M. Foresporgsel, om Byraa
det er villigt til at istandsætte Bi
vejene Nr. 4 og 5.

Gade- og Vejudoalget, der har
. hast Sagen til Erklæring, indstiller,
? at Byraadet for saa vidt PederS-

ker og Bodilsker Sog-'ekommuner
for de«S Vedkommende tiltræder
det paagældende Forstag, erklærer
sig villig til at istandsætte Vejen i
Overensstemmelse med det af Vej
inspektoren udarbejdede Overflag.
OvelflagSsun, 1050 Kr. paa Betin
gelse af, at AmtSraadet, saafremt
der i dct Aar, hvor Arbejdet kom
mer til Udforelse, ikke er opnaaet
Overenskomst om Fordeling af AnttS-
kommunefondens Renter, mellem
Landet og Kobstæderne, tilstaar Nexo
Kommune et Tilstud af AmtSkom-
munefondenS Renter, mindst Halv-
delen af Udgifterne.

Arbejdsmand JenS P. Jensen og
Bagersvend Lund klage over nogle
Træer i þÿ ��A�n�l�æ�g�e�t�"�,der tager LyS
og Udsigt fra dereS Stuer.

K. A. Petersen: Huset deroppe
er vist bygget aldeles ulovligt, idet
der er Binduer ud til Kommunens
Grund. Skal denne undgælde her-
for?

Tilstilledes UdmarkSudvalget til
Erklæring.

AmtSraadet har i Modet den 2.
MartS d. A. bestemt, at Nexo Kom-
mune til AmtSrepartitionSfonden for
Aaret þÿ�1�9�1�0 ��1�1vil have at udrede
8862 Kr. 90 O« samt 6 Kr. 3l O«
pr. Td. Hartkorn.

Til Efterretning:
Som ny Sag behandledes uden-

for Dagsordenen de indgivne Til-
bud paa ClektricitetSbygningen i
Henhold til offentlig udbudt Licita-
tion.

Der var indkommet folgende 2

Tilbud:
rr. Bygmester JohS. Munch 7585 Kr.
d. Murermester P M. Lou 7810 þÿ �

Bygmester Munchs Tilbud acep-
teredeS.

For lukkede Do« behandledes 6

AlderdomSunderstattelfeSfager.
Modet hævet Kl. 7,50.

Indland.
Man begynder at dele Embe-

derne. þÿ ��D�a�n�n�e�b�r�o�g�"meddeler et

Forlydende oin, at Handels,ninister
Weimann en Gang i Sommerens
Lob, naar det radikale Ministerium
er fsrdigt, stal vsrc Amtmand
Wedels Eitcrfolger som Ehef for
Udenrigsministeriets Konsulat Afde-
ling.

Ingen Offentliggørelse af
Skattelisten. Fra Odense telegra-
fereS til þÿ ��N�a�t�t�.�"�:

En Del Skatteydere i Odense har
henvendt sig til Ministeriet med

Anmodning om, at dette vil trsffe
Foranstaltninger til, at Offentliggo
relse af Uddrag af Skattelisten for,
hindres i Fremtiden. Man finder
nemlig, at det er i Strid med Lo-
venS Aand, at saadan Offentliggo-
relse ster.

Odense Vys st-rste Skatteyder
er 2EggroSse«r Nielsen, der stal
udrede 12,540 Kr. i Skat. Det soa-
rer til en AarSindtcrgt af omkring
132/ 60 Kroner.

Skandinavien-Amerikalinien.
Dobbeltstruedampst. þÿ ��H�e�l�l�i�gOlav"
er TorSdag Eftermiddag afgaact fra
New Dark paa R> jse hertil via Ghri-
stianSsand og Kristiania.

Det kgl. Teaters Repertoire.
Sondag: Kl. 3'/,. til nedsatte Pri-
ser: þÿ ��E�l�v�e�r�h�o�j�.�"Kl. 8: þÿ ��D�a�l�e�n�.�"
Pedro : Hr. Vilh. Herold (som Gæst).
Mandag: þÿ ��H�a�m�l�e�t�,PrinS af Dan-
mark." Dronning Gertrud: Fru
Betty Hennings (som Gcest). TirS-
dag: þÿ ��P�o�r�t�r�s�t�t�e�t�"�,þÿ ��D�e�nlille Hav-
frue." Onsdag: þÿ ��D�a�m�e�-�T�h�e�"�.(Forste
Gang.) þÿ ��E�tEventyr i Rosenborg
Have". (Forste Gang i ny Jndstu-
dering.) þÿ ��E�tBondegilde." (Ballet.)
(Forste Gang.) Torsdag: þÿ ��H�a�m�l�e�t�,
PrinS af Danmark." Dronning
Gertrud : Fru Betty Hennings (som
G»st). Fredag: þÿ ��C�a�r�m�e�n�.�"Don
Jose: Hr. Vilh. Herold (som G«st).
(Uden Abonnement.) Lordag: þÿ ��H�a�m�-
let, PrinS af Danmark." Dronning
Gertrud: Fru Betty HenningS (fon,
Gsst).

Nye Boger. Paa Lordag ud
sender Gyldendalste Boghandel, Nor-
dist Forlag et nyt Bind af van
Zanten'S efterladte litterære Manu
stripter, nemlig Den forjættede O,
der ligesom van ZantenS lykkelige
Tid er oversat og udgivet af For-
fatteren Laurids Bruun. Endvidere
udkommer Ingemanns Landsby-
dornene og Thyregods Udvalgte For-
tællinger i meget billige Folkeud-
gaver i Lighed med de livligere ud-
givne Bind : Hall Caine, Den for-
tabte Son og Carl Moller, Paa
Farten.

Dansk Rensdyravl.
Direktsr Jul. S ivtt anbefaler

at gsre et Fors-z.

Sagen til Behandling i
Landhusholdningsselskabet.

Ksbenhcirn, 15. April.
Tanken om at anstille et Forsag

med RenSdyravl paa den jydste
Hede, der ved sin Fremkomst blev
madt med en Del Skepsis, syneS
efterhaanden at have vundet vore
Landmænds Interesse. SaaledeS
har nu selve det kgl. LandhuShold-
ningSselstab taget den op til najere
Overvejelse, og det er Hensigten
eventuelt at skaffe et lille Tilstnd
fra Landbrugsministeriet til For-
saget.
I den Anledning blev Sagen ta-

get op til Forhandling i ct Mode,
som i Eftermiddags afhold.eS i
Landhusholdningsselskabet

Det oplystes her bl. a., at fo, stel-
lige LandbrugSautoriteter, bl. a.

SelstabetS Præsident, Kammerherre
Bech, Departementschef Wulff i
Landbrugsministeriet ag Slatskon-
fulent K. Hansen, Lyngby, havde
onstet en Udtalelse fra en sagkyndig
Mand, forend de tog Stilling til
SporgSmaalet om at yde Sagen
deres Tilflntning. Som Folge deraf
havde den Mand, der forst har frem-
sat Tanken, Godsejer Beck, hen
vendt sig til Direktor Jul. Schiott
i Zoologisk Have og anmodet ham
om en Erklæring.

Direkior Sckiott havde straks efter
kommet Anmodningen og i en Skri
velse giv-t Tanken sin varmeste
Anbefaling. Efter HanS Formening
var der rigeligt med Rensdyrlav
paa Hederne, og Erfaringerne fra
Zoologis? Have talte for, at RenS-
dyrene udmærket kunde trives i
Hedeegnene. Han troede i alt Fald
ikke, man burde undlade at go« et
Forfog.

Efter denne Anbefaling maa det
anses for sandsynligt, at Landhus-
holdningSselstabet flutter sig til Tan-
ken og yder sin Medvirkning til, at
den bliver fort ud i Livet.

H e r m e S.

ffexs freds-
forhandlinger.

Ordin. Mode d. 14. April.

Nexo Byraad afholdt i AftcS sit
forste ordinære Mode i indeværende
Maaned. En Mængde Sager laa

for, men desuagtet var Modet expe-
Peberet paa mindre end 1 Time.
Avlsbruger H. B. Harild var fra-
værende med anmeldt Forfald paa
Grund af Bor:«jfe.

Referat.
Til 2den Behandling forelaa For-

flaget om at a-vende et Belob af
700 Kroner til Istandsættelse as en
Sportsplads.

K.A.Petersen: Ja, siden Sa-
gen sidst var for, har Bestyrelsen for
Boldklubben jo taget Afstand fra
den Artikel, der stod i Bladene og
samtidig erklæret, at de godt kunde
bruge Pladsen. Jeg ser derfor in-
gen Grund til at opholde denne Sag
længere.

Formanden: Er denne Bevil-
ling virkelig nodvendig? Kan den
Plads, der nu benyttes nede ved
FersteSo virkelig ikke bruges? Det
skulde syneS saaledeS for Udenfor-
staaende. Sæt nu, at der om et
Par Aar »noder en ny Sport, som
erklærer den PladS, vi nu laver,
for smal, stal saa Kommunen til at
træde til igen? Paa den Maade
kan vi jo blive ned i det uendelige.
HviS nu denne Sport om et Par
Aar gaar ud af Mode, er faa de
700 Kr. kastet bort?

Es kel und: Ja, Halvdelen er gan-
ske sikkert spildt.

Tsch.- Moller: Byraadet kan
ikke standse denne Sag. Selv om
vi saa ofrer de 350 Kr., hvad gor
saa det.

BedtogeS..
Ved 2. Behandling vedtoges en

Bevilling paa 5000 Kr. til Opforelse
af 2 nye Fattighuse. Det overdro-
geS til Kasse- og RegnstabSudvalget
at skaffe Laanet.

Ved 2. Behandling vedtoges Ud-
gifterne til Udvidelse af Birkegænget.

Bed 2. Behandling vedtoges den
med Grunderhvervelsen fra Fister
Andreas Ipsens Ejendom paa Hjor
net af Gronnegade og Vægtergæn-
get forbundne Udgift.

Ministeriet for offentlige Arbej-
der fremsender den nye Havne og
Brotaxt for Aarene 1910þÿ �>5 med

Approbation, kun at Taxten for
Manufakturvarer er rettet i Over-
enSstemmelse med den for Ronne
gældende.

Til Efterretning :
> Fra Ligningskommissionen fore-

laa Meddelelse om den for indevæ
i rende Aar foretagne Ligning.

Folketingsvalgene.
De nye Valg til Folketinget ven-

teS at ville finde Sted i Ugen efter
Pinse, efter Forlydende d. 20. Maj.

Indre Mission
har i 19»i8 haft 173 Missionærer i

fin Tjeneste foruden 14 Lære«, som
har deltaget i Missionens Arbejde,
disse iberegnede 187 Udsendinge. Af
disse har 52 været bosiddende paa
Sjælland og Bornholm, 3 paa Lol-
land og Falster, 19 paa Fyn og
Langeland og 113 i Jylland. Des-
uden havdc Missionen 105 Bogsæl-
ge«. Den har 47 » Missionshuse,
og der er 678 MiSsionSkredse.

Rekrutter.
Bed forstellige Kaserner i Koben-

havn modte i Gaar de forste Re-

krutter, der indkaldcS i Henhold
til den ny HærlovS Bestemmelser,
nemlig: Gardehu sarregi-
m e »» t e t S Rekrutter. K y s t a r-

tilleriregrmentetS Rekrut-
ter, i Kastellet, 2den og 3 d i e

ArtilleribataillonS Re-

krutter, henholdsvis paa Kasernerne
i Strandgade og ved Frederiksholms
Kanal. For de t« sidstnævnte Af-
delingers Vedkommende var det

S o m m c r h o l d c t, der nrsdtc i

Gaar; Vinterholdet moder forst til

Oktober. FodfolkSregimenterneS Re-
! krutter af Sommerholdet moder

! forst om 10 Dage ; Livgardens Mand-

fkab forst i Maj Maaned.

sukkerproduktionen.
Slagelse og Omegns Landbofor-

ening har forespurgt de danste Enk

kersabrikker, om de vil anlægge en

Sukkerfabrik paa Vestsjælland, saa-
fremt det nodvendige Areal til en

saadan blev tegnet. Fabrikerne har
i hertil svaret, at de var af den Me-

ning, at Landets Behov af Sukker-

vil være dækket med Anlægget af
Sakskobing Sukkerfabrik og de stete
store Udvidelser af Roearealerne til

de ældre Fabriker, og at man der-

for ikke for Tiden tor tænke paa

Anlæg af nye Fabrikker.
Danmark

og Tansk Amerikanerne

Profc-sor Karl Larsen og þÿ ��G�.
B. N. F." paatænker for at paavise
Betydningen af Danst-Amerikaner-

9nMiil< i DntimarkS

Teierammer
urdlsbne til

-Imh $iii? »o Mt?Iii>n>!>t
Fra Ritzau! Bureau.

Ksdenhavn, 16. April.

Rigsdagen sluttet.
Rigsdagen siuttcdeS i Dag ved

kgl. aabent Brcv. I Landstinget
udbragte Madfen-Mygdal et

Kongen leve, i Folketinget I. C.

Christensen et Kongen og Grund-
loven leve og Jungersen et Leve for
Gcnindforelsen af Junigrundloven.

Statsraad.
Kongen afholder StatSraad paa

Mandag.
Audiens.

Kongen har i Dog i særlig AudienS

modtaget Dr. jur. USsing, der lede-

de Forhandlingerne i Anledning af
den truende Lockout.

Kongeparret
agter i Midten af næste Uge at

rejfe til det sydlige Udland.

Ordens-Affcrren.
Forhorene angaaende OrdenSsvin-

delen er i Dag tilstillet det paa-

gældende Udvalg i Folketinget.

þÿ�R�o�n�n�e �Kobenhavn
Frrnvlan fra 16.

Ara Rønne
fil. 10' , aften.

«»nd 17.
Mand. H
Tir?d. I«
Cn!6 20
?or«». 21
Fred 23
L»rd. 33.

?bor.
Sfnndia.
Ztzar.
Ornen

. Slandia.
I bor.
Ornen.

S#nd. 2
Mand. 2S

Ti>Sd. 26.
Cit»d 9".
T«r»d.2S
Fred »
t!»rd. 90.

a

cfandia.
Bornholm
Ornen
Standia
Bornholm
Ornen.
Standia.

til 30. »prtt 1910.

Ara R»t>enbavn
fil. »'<« Atten.

Sand. 17. Ornen.
Mand. 18. Ifcot.l
lir-d. 1®. Sf ndia.
OnSd. 20. Tdor.
Zor«d 21. Ornen.
Fred. 23. Skandia.

Lsrd. 2«. «ornd»lm.

Sand 24. O'nen
t. Mand- »5. Skandia.

ZirSd. 26. Bornholm
vnSd. 27 Ornen.
Torod. 28. Skandia.
Fred. 29. Botndolm.
Lord. 30. Tbor.

Politik.
Balget i Kobenhavns 4de

Valgkreds. Fra det af Hojres
Vælgerorganisation i KobenhavnS
4de Valgkreds nedsatte Udvalg til
Udpegning af Dr. BirckS Efter-
folger er der, efter hvad RitzauS
Bureau erfarer, allerede for nogle
Dage siden blevet rettet en enstem
mig Opfordring til Borgerrepræ
fentant, Kontorchef Jul. Schove-
lin om at stille sig i Kredsen ved
det forestaaende Folketingsvalg. Hr.
Schovelin udbad sig ved Henven
delsen Betænkning for at konferere
med Grosserer Societetets Komiti.
Efter at Forholdet til denne nu er
ordnet, saaledeS at han, i Tilfælde
af, at han bliver valgt, loseS fra
sin Stilling som Komiteens Sekre-
tær, har han lovet at efterkomme
Opfordringen.

Bornholm.
Ronne. 18. April.

Provcvalg.
Det vil mellem de Ll Valgmænd

fra Byerne allerede være vanstelig
at faa Stemmerne rigtig fordelt,
saaledeS at de forstellige Gruppers
Onster ster Fyldest, men endnu van-

stclige« vil dette Forhold være,
naar de 45 Valgmænd fra Landet
stal til at stemme.

Blandt det, som Valgmændene
ikke maa glemme, stal vi nævne, at
al Afstemning er hemmelig, ir»

gen kan forlange Oplysning om,
hvorledes vedkommende Valgmand
har stemt. Dette gælder ikke alene
det endelige Valg. men felvfolgelig
ogsaa alle Pr ovevalg Ved disf«
sidste er Opgaven nærmest den, at
de forstellige Valgmænd kat, blive
rigtig grupperede, saaledeS at den

Mand, der af de foreflaaede samler
de fleste Stemmer, ogsaa kan være

sikker paa at opnaa fuld Kvotient
ved det endelige Valg. Det vil for
Landets vedkommende sige 7 St.

vel livlige Mborg.
Llpachc-Kvarter i Aalborg.

þÿ ��N�o�r�d�j�y�l�l�a�n�d�"striver: Terrænet
omkring Jernbanegade og Dan-
marksgade er ved at gore sig for-
tjent til ovenstaaende Betegnese Det
er nu næsten umuligt for stikkelige
Folk, især hvis man er i Folge med
Damer at paSsere dette þÿ ��U�d�s�i�g�t�S�-
hjorne" ved 12 Tiden on, Aftenen.
I hvert Fald stal man helst være
et Par kraftige Mandfolk og dito
Egekæppe i Folge, om man drister
sig til at foretage Eksperimentet.
Kvarteret rummer nemlig et Par

Gudstjeneste.
Sondag den 17. April:

Nonne H rf.
fil. 10. Provst Bostrup.

Sklil>e>naal fil. »
fil 9. Pastor Zuei.

Arirnioftonen.
(CottHOb Rr. «)

Mode Sandag Form. fil. »v. Etierm fi.

4 c« Vliten fil. 8

B-rktetsesmader On?dag Z or!dag og Frc«
da« Aften fi>. ». z La.ge.

Alle Begne fra.
Somandsstrejken i Marseille

Marseille, 14. April. (RB.) I Dag
er herfra afgaaet 6 Dampere med
blandet Besætning. De indstrevn«

fod i Sara har været konstitueret
stden 1898 og har altsaa reddet sig
48/ >w Kr. i Pension foruden Ba-
gen. Oberstløjtnant Haxthausen
har virret Udskrivnings 5ef siden
1906 og har altsaa reddet sig 18, (HH)
Kr. i Pension foruden Gagen Yderst
Tfeld har været konstitueret siden
190? og har oppebaarct 28,00«> Kr.
i Pension foruden Gagen og Oberst
La nb i Ronne, der siden 1908 har
været fungerende Chef for Born-
holm, har oppebaaret 18,000 Kr. i
Pension foruden Gagen, der for
HanS Nedkommende er 1232 sir.
med 1880 Kr. til Kontorhold Ta-
ger man blot de seks nuværende Ud-
skrivningschefer og den afgaaede Hr.
Mourier i Aalborg, bliver den
Sum, Staten er pumpet for, "291,000
Kr. foruden en Mængde Tusinder i
Gager þÿ �alle Penge, der ganske
kunde spares.

Denne Praksis blev indfort i Hoj-
reS Tid og har holdt sig under þÿ ��S�l�>�-
stemskiftet". Men hele dette Forhold
er et Vidnesbyrd om, hvorledes mi-
literre Spidser formaar at skrabe til
sig. og forhaabentlig vil den radi j
kale Regering sorge for, at dette i

Forhold bliver forandret.
I Anledning af disse sensationelle

Meddelelser har vi henvendt oS paa
rette Sted og modtaget folgende
faktiske Oplysninger.

Vi stal forst som Kommentar til
þÿ ��S�k�r�i�v�e�l�s�e�n�"citere et Uddrag af
Pensionslovens 8 idet vi tilføjer
den Oplysning, at NdstrivningSche-
ferne er æld«, afstedigede Officerer
med Ret til Pension:

9 siger: þÿ ��P�e�n�s�i�o�nophorer:
1) naar den Vedkommende igen

ansoetteS i et med PenfionSberetti-
gelse forbundet Embede eller a f
Kongen constituereS i et
saadant.

Modtager han saadan Ansoettelse
eller konstitution i et Embede, der
er mindre end det, hvorfra han er

afstediget, bortfalder af PenfionSbe-
løbet faa meget som Halvdelen af
det nye EmbedeS Indtægter udgor,
eller mere, hvis det tidligere Em-
bedeS Indtægter ellers vilde over-
strides" ofv.

Dette vil altsaa sige, at en pen'
sioneret Embedsmand, der anscetteS
i et nyt Embede, hvis Indlagt er
stor« end, eller lige saa stor som,
hanS forrige EmbedeS, mister hele
sin Pension; er det nye EmbedeS
Jndtoegter mindre end det forrige
EmbedeS, da fornrindsteS Pensionen
med et Belob, der mindst er Halv-
delen af det nye Embedes Indtag-
ter, og saaledeS, at den nye Em-
bedSindtcegt + PensionSresten ikke
kan blive stor« end den gamle Em-
bedsindtagt.
I Henhold hertil har Udskrivnings-

cheferne oppebaaret nedenstaaende
Indtægter:

Afd. Kommandor Mourier:
Gage som Udstrivningschef 4632 Kr.
om Aaret; derimod havde Komman-
doreir givet Afkald paa sin militære
Pension, o: han har ikke þÿ ��r�e�d�d�e�t�"
sig en Ore af Hr. O. J.s Meddelers
þÿ ��9�6�.�0�0�0Kr. i Lobet af 24 Aar."
Ar den anforte, ligesom ogsaa af de
i de folgende Gager paa 4832 Kr.
er de 432 Kr. et ikke pensionSberet-
tiget Tillag.

Admiral Gad: Gage som
Udstrivningschef 4832 Kr., Pension
1740 Kr. ; endvidere oppebårer AS-
»»iralen et Honorar som Bestyrer
af LagdSvasenet paa 1400 Kr. om
Aaret.

Oberst Rye: Gage som Ud-
strivningSchef 4632 Kr.; Obersten
har givet Afkald paa sin militare
Pension.

Oberstltn. Barfod: Gage
so»n Udstrivningschef 4632 Kr., Pen-
sion 448 Kr. 89 Ore.

Oberst Haxthausen: Gage
som Udstrivningschef 46Z2 Kr.: Pen-
sion 1077 Kr. ; endvidere oppebårer
Obersten et Honorar som Mon-
stringSbestyrer paa 1400 Kr. om
Aaret.

O b e r s t l t n. T j e l d : Gage som
Udstrivningschef 4632 Kr.: Oberst-
lojtnanten har givet Afkald paa sin
milits« Pension.

Hvad UdstrivningSchefsposten i 6.
KredS (Bornholm) angaar, da kan
denne ladeS ude af Betragtning, idet
den for et aarligt Honorar af 800
Kr. bestrides af Kommandanten paa
Bornholm.

Loegger man disse Pensioner sam-
men, for Kommander Mourier og
for de nuværende UdstrivningSche
fer, saaledeS som þÿ ��S�o�c�i�a�l�-�D�e�m�o�k�r�a
ten" gor det, da kommer man til
den Sum af 28,378 Kr. 78 O«,
som altsaa er alt, hvad Staten er
bleven þÿ ��p�u�m�p�e�t�"for i Pensioner
til disse Embedsmænd, imod som
þÿ ��E�o�c�i�a�l�-�D�e�m�o�k�r�.�"opgiver 278,000
Kr. (De i Bladet anforte 292,000
Kr. -r- Kommandanten paa Born-
holms 16,000 Kr.. der ikke horer
hjemme her.)

Dette Tal, der altsaa omtrent
»naa divideres med 10 for at komme
til den rigtige Sum, er betegnende
for þÿ ��S�o�c�i�a�l�-�D�e�m�o�k�a�t�e�n�"�sog dens
Meddeleres Paalidelighed, naar det
drejer sig om milits« Forhold, og
det Eksempel, som vi her har draget
frem, belyser godt Vsrdien af Bla
detS ovrige Angreb paa vor Offi-
cerSstand.

I Dag fylder Estrup 85 Aar. Bi bringer i den Anledning oven-

ftaaende Billede, som vor Fotograf tog af den gamle Excellence for t«

Dage siden, da han for forste Gang i lang Tid atter viste sig i Rigsdagen

Somsnd har vedtaget at udoide

Strejkebevsgelsen til and« Havne
og at tilstille Arbejdernes Eentral-
forbund et Opraab o»n Stotte.

Attentat i St. Et-enne, 13.

April. (RB.) Politiet har her ar-

resteret en Drejer ved Navn D u-

p l a n i l, som havde taget Ophold
i samine Hotel, i hvilket Minister-
prssident Briand havde boet paa
sin ValgagitationSrejse, og som ind-

trsngende havde ytret Onstet on»
e Briand. Man fandt hoS ham

en Dolk og 2 ladte Revolvere. Han
erklsrede, at han havde villet drsbe
Briand, fordi denne havde berovet

ham hanS 26«. Sene« klagede
han over, at han var bleven et Of-
er Spiritisterne. Man for,noder,

at han er sindssyg.

þÿ ��R�e�s�t�a�u�r�a�t�i�o�n�e�r�"�,som formodentlig
er Tilholdssted for den Sværm af
Alfonser og þÿ ��D�a�m�e�r�"�,der ved l2>

Tiden gor Gaden »sikker. I AsteS
harte vi Jammerraab i Danmarks-

gade og saa straks >t Par Betjen«
paa Jagt ester en AtsonS, der saa
vidt vi kunde se. h.ivde sk, inslaget
et ungt Menneske, noget der forov-
rigt snart intet usædvanligt er i
dette Kvarter.

De virkelige Indtægter Kr

ne ansatte til ialt . . . 770,195
DiSse Indtægter er for-
hoset medtalt 57,159

Ialt 827,354
Derfra Nedsættelse til et
samlet Belob as 287,354
Hvorefter den bestaltede
Indtægt udgor 630,000
LigningSprocenten er fastsat til

8, hvorefter det paalignede Skat-
tebelob udgor 42875 Kr. 10 O«.
Kommunens Skatteprocent er fast-
fat til 5.8.

Udligningen af OflerafloSningS-
vederlaget er foretaget saaledeS:

Indtægt 630,000
Derfra:

Indtægt for Mr d-
lemmer af aner-
kendte TroSsam-
sund 48,000
da. for Medl. af
ikke anerkendte
Trossamfund . . 5,950
Anden >kke oster-
pligtig Indtægt 4,000

57.950

Saa vidt man kan se as Balg«
mandSvalgn«, er Stillingen politis?
set saaledeS, at Hos«, de frikonser-
vatme og moderate rander over
Valgmænd til al besætte 3 Pladser.
Reformpartiet kan tage 2 og So-
cialdemokraterne og Radikale 1.
Hvorledes de lokale Forhold for
ligrS med den politiste Grænse, »il
Prooevtilget asgo«. Det er jo kun
rimelig, at AmtSraadSmedlemmerne
fordeles nogenlunde rundt paa Oen.
Deraf folger, al de forstellige Gi up-
per maa forhandle efter at de
Mænd ere udpeget, som onsteS valgt.
Til Eksempel : Som man kan se,
bar Socialdemokraterne 4 Valg-
mænd i de 4 Nabosogne Nyker,
menSker, Rutsker og Olsker. Det
ligger nær at antage, at de, HviS
de stal udpege en Mand, tager en
fra disse Eogne. Rimeligvis vil
da et af de and« Partier faa en I
Repræsentant mindre fra den Del
af Oen. Suadanne eller lignende
Forhold maa aftaleS ved Prooeval
get, HviS den paabudte Valgmaaoe
med Fordel stal kunne anvendes.

Det er ikke nemt paa Forhaand
at sige, hvorledes det nye AmtS-
raad kommer til at fe ud. Man
faa ved sidste Valg til Sogneraa-
dene og Byraadene, at disses Sam-
mensætning blev ikke saa lidt æn-
dret. Det er 'rimeligt at antage,
det vil gaa AmtSraadet ligesaa.

For nogle Aar tilbage saa man,
hvorledes dct den Gang domine-
rende Reformparti fejede alle Hojre-
mændene ud af AmtSraadet. Der
stemtes da fuldstændig efter politi-
ste Linjer. Nu vil dette for Ven-
streSVedkommende felvfolgelig straffe
sig

De 15 felvstrevnk Vælge« anta-
geS at ville holde et kort Mode lige
inden Provevalget, for om mulig at
blive enige om at udpege et Par
Mænd. For faa vidt der er nogen
hojflbestattet, som ikke onster at
stemme sammen »ned de and«, var
det dog onsteligt, om alle de hojst-
b skattede blev samlede. Selv om
de ikke bliver enige, vil det dog
være en Rettesnor ved det store
Provcvalg, at Stillingen indenfor
de hojstbestattcde kendes.

Vi anbefale vore Meningsfæller
baade i By og paa Land at arbejde
godt sammen, at ingen af vore
Stemmer stal gaa til Spilde. Lige-
som vi haaber, de vil vælge Mænd,
der ikke alene er en þÿ ��S�t�e�m�m�e�"�,men

som til enhver Tid overfor Modstan-
derne baade vil ag kan hævde dereS

og dereS Meningsfællers Anskuelser.

moder,,« Udvikling, med Prof. Karl
Larsens Bog þÿ ��U�n�d�e�rvor sidste Krig"
som Forbillede, at indsamle og be-

arbejde Breve, skrevne as Danste i
Anrerika til Hjemmet samt om mu>

ligt Dagboaer, sorte af Danst-Ame-
rikane« og Breve, som man fr«
Hjemmet har skreaet til dem.

Prof. anmoder i den Anledning
alle Landets Præster, Lærere. Læger,
Dyrlæger, Forstandere for Hojstoter

og LandbrugSstoler. Formændene
for Fængfelbhjælpen og lign. Gel-
staber om at assistere ved Jndsam-
lingeri af Materialet.

Planen anbefales af KultuSmi-

nisteriet.
Donder-Dournee«

kunde til fin 2de>, Opforelse as þÿ ��E�t
Dukkehjem" her i Byen i AsteS

glæde sig ved stavende fuldt HuS.
Publikum viste fin Taknemme-

lighed over det fortrinlige Spil
ved et stærkt Bifald og jævnlige
Fremkaldelser as Stykkets Hoved
personer.

At der til at begynde med var

lidt nervoS Uro over de Spillende
var let ferstaaelrgt. Der stete nem-

lig dct kedelige Uheld for Selstabet,
at Vognmanden i Stedet for at kore
Rekvisitterne til Forsamlingshuset
var kort med dem til Jærnbanesta-
tionen, hvorfra de var sendt til

Aakirkeby. Man fik dog hurtig
laant nogle Sager i Byen, saa det

lykkedes med en lille Forsinkelse at

faa Scenen istand.
Selstabet vil efter endt Tourns

komme tilbage hertil Byen og spille
det andet af JbsenS Stykker: þÿ ��H�æ�r�-
mændene paa Helgeland".

Vejr-Telegram.
Laveste Lufttryk over England og

Nordhavet, partielt lavt Luftryk over

Ofterfoen, temmelig stærk Barome-
terstigning ved Irland.

Udstgt: Forelobig rolige Bindfor-
hold med ustadigt og temmelig mildt
Vejr.

Posifartev.
þÿ ��B�o�r�n�h�o�l�m�"ank. til Ksbenhavn

Kl. 7,05.
skibsfarten.

Sknt þÿ ��J�o�h�nHintze" er ankommet
til Kolberg.


