
Fredag den 15. April 1913.

oveiflodig- og umuliggøre Regeringen«
For flag. Han har fremsat en Del ny
Resolutioner, og der fortælle«, at ogsai
de konservative Lorder for
redde Stillingen har b, sluttet sig til
at stemme for disse Resolutioner. De
vil blive behandlet i Udvalg. Ordlyden
as dem er som solger :

1) I det fremtidige Over
huS stal ParlameutSlorderne bestaa
u) af Mænd, der af de arvelige Peer«
er valgt blandt dem selv indbyrde«, og
os Mænd, som er udrævvt as Kronen
b) as Mænd, der har Sæde i Over
huset som Folge as dere« Embedist.llirg
o) Mænd, der er valgt udesra.

2) Balgperioden, hvori Lorderne bar
Sæde i Overhuset, stal være den samme
for alle, undtagen for dem, der sidder
Overhuset som Folge as dereS Embed?
stilliox; diise S.dstrævnte fiol have Sæde
i Overhuset saa længe de b«k æder deri«
Embede.

Dagen for Behandlingen as dette
For flag er endnu ilke fastsat.
Er, gunstigere Etewniug overfor

sifiolaud i

Straaleude Sol over duggede Hiver
Aller« i farverigt prangende Flor,
faldende Blade, der Semreu begraver,
P'ovjeruet« Klang i din frugttare I«»d,
Storm over Havet og flygtende Svaler,
graatlamme Taager »g drys'rnde Sne,
Rrtt,r laa lange og rugende sone þÿ �

Danmark, sardan vil j-g altid Dig set

Baar eller Viut r. jeg elsk-r de Strande.
Hall cll r Sommer, jeg pr ser den Koll
bajell as alle de Jorderig« Lande
hvor jeg har leret og dvælet »ed Lyll.
Danmark i Sol eller rugende Taagir
smvkket med Roser og pudret med Sn-
Danmark jeg elsker Dig haviodt- Droun ng
lad mig dog altid for Siæleu Dig sel

uberegnelige. Der kan dog næppe være
Tvivl om, at det, fra et tyst Standpunkt
set, er det grovest, politifie M «greb
ASseSforiSmen endru har øvet i Nord
fleSvig.

Paa Srcv R a u tz a u har de vye
Tider lua dirket som eu Spand Band
paa eu GaaS. LaodbrudSkamret« For
mard handler fremdel«? under Indflydelse
af den krigeriske Stemning, han blev
gr, bet as under Ooersaldet » Haderslev
Men soihaabeatlig vil hav« Blod litt
efter lidt afsvale«, naar det sørst gaa,
op sor ham, at han har behar diet Land
biugSkamret, som Drengen behandlede
sit Legetøj, da han bi ød det i Eiykttr
sor at se, hrad der var inden i det
Foreløbig er Laud biugSkamret sprængt
De uorkfleSvigste Bønder har efter gæve
Fædre« St k givet den hovne holstensk
Greve en brodden Pande, som han ærlig
havde fortjent. Og di tvivler ikke cm
at de er tyjtige og euergiste nik til
selvstændigt at løse de økouvmiste Opgaver
sowLntt brugSkamret under GrevRar hru«
Ledelse har forsvmt i Rort fletvig svr
at drive Politik efter Den lyste Foreuirg«
Rlrepk.

Positivt har DiedjeS Kritik »iiket fr
gørende og samlende. Den har givet
Keiuen af den uordfliSrigfle Gejstlighed
Mod til at aftyste Den tyste Forening«
irylk-vde Ae g, brudt Isoleringen« Magtet
lrShed, og udlast vidttaoer.de Saml ngt
signaler. Uuder dens Indflydelse rorer

Præster n« Samvittighed og Forældre
n'« Ansvar« ølelje sig atter krastig-re
og stæik.re. Og i den tyste Lejr blæse?
der til Kamp imod den as eu uuleviud?
nordfleSvigfl Skoleinspektør formulerede
Siuudsætuing, at davfle Smaabørn stal
behandle« som Døvstumme, naar de
kommer til Skole, til Kcmp sor Mo
derSmaalel« Brug ved ReligiooSnnder
visningen.

Præstesvreuingeu er traad
i B rkjomhed. Endnu »cd di ittr meget
cm, hvad deu har foretaget sig Meu
aleue det, at deu staar som eu tyst Oc
ganisatiou i NordfleSvig, der selvstændigt
vil tage Standpunkt til Kirke og Skole
og vel cg'aa almindelige Kultur spørx«
maal, er as Beiydviag. Du tyste
Forening kan ikte længere udgive stg selv
sor deu »organiserede Tysihed i Nord-
fleSvig Forstandigere og humauere An
fku'lser biydtr sig Bej. Og deraabner
sig sor o« Udsigt til besteoent Samar
dejde og æresuld Kamp mod rærdigere
Modflandire.end d m, vi hidtil har haft

Landraodskontorerne« Machiavellister
og den sta'Sunde, stoltede PreSse« magt
drukne og aaudSforladte Journalister.

L gejom Præst-foreningen er ogsaa
FredSsoreniugen fremkaldt as
Tiedje« Kritik. Det var et Fejlgreb,
at den til at begynde med svgte at savne
sor vidt. Derved stødte din mange
virkelige Fredsvenner tilbage. Tinglev
mødet« EtilSmiSse var derfor itte blot
en Nødvendighed, men till ge Signalet
til uy Fremgang.

Aliysterne spottede over, at Foreningen
deu Gang kun talte 33 Medlemmer
Hvad var vel det mod Dr. Haho« To
studer ? Siden da har FredSsorevivgeu
imidlertid, ester hvad vi erfarer as god
Kilde, været i uafbrudt Fremgavg. For
Tiden tæller deu ca. 83 Medlemmer
Deriblandt mange Navne med god Klang
paa dere« Hjemegn, og adfl llige Mænd,
hviS Anseelse og Indflydelse i videre
kredse har let »ed at staa Maal med

den, der repræsentere« as Dm tyste For
euiug« ledende Mænd.
I eu nær Fremtid starter Freds-

oreningen to betydningsfulde Forets
gender. Sidst i denne Maaoed udsen
>e« det første Heste as Foreningen«
Tidsskrift. Og omtrent samtidig
træder et as Foreningen nedsat PreSse
udvalg i Virksomhed. TidSstristet
vil iudtil videre udkvmwe med ubestemte
Mlllemlum, alt eftersom der ester Be-
tyreljevS Mening foreligger Traug.

Binder det tilstrækkelig Tilflurning, vil
det senere udkomme regelmæssigt. PreSfe-
udvalgetSBilkjomhed bliver af dobbeltArt.
Det vil del« retlede deu lyste PieSfe med

henblik paa de mange ulande vg tenden-
tiøse Efterretninger sra NordfleSvig,
der udsprede« as uuavugivne Bagvaflere
og Smæde stuver«, del« udsende virkelig-
jedStro Beretninger og Korrespondancer

om uordfleSvigfle Forhold, affattet i

FredSsoreniugeoS Aaud Ester hvad »>
erfarer, er der god Udsigt til, at PreSse.
udvalget vil opaaa fast Forbindelse med
et stirre Antal tyste Blade.

Dette er vistnol itte mindst en Fvlge
as den Opmærksomt, d TiedjiS Bog har
vakt i Tyflland. Afsætningen har været
aa betydelig, at det Fond, uordfl-Svigfte

Præster stillede til Raad'ghed for at

muliggvre den« Udgivelse, »s Forlage,
har kunnet stille« til Raadighed sor
FredSsoreuiogeu.

Alt i alt spore« der, som denne
Fremstilling »iser, sor Tiden rø meget
stæik Gæring i vore Modstandere« Lejr
Denne Sang er det ilke lyttede« at
kvæle Oppositionen imod Den lyste For
eaing i Fad« len. Den dredu sig tvært-
imod stadig videre og »okser sig i al
Stilhed stærkere sra Dag til Dog. v>
gaar »jensyulig med raste Skridt en ny
lid imvde, r> Tid, som ogsaa »il stille
o« nye Opgaver.
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»>ld« protestere mod Rigsdagen« s en dræg-
«>ge Behandling as Loven om sortsut
Hiælp t,l de AldejdSIøs«. Det brfløtte«
de«, at en Deputation stalde søge Fore-
træde ho« Landstinget« Formand og Ho«
Lovfoi flage«? Udvalgsformand.

Efter Mød- 1« Slutning fatte Forsøm-
bogen fig i Bevægelse ind ttl R g»dag«-
bygnivgev Ea. 2030 stod her udenfor,
meden« Deputationen var inde. Der
forefaldt iugevfomhelst Uroligheder.

Landstinget« Formand Sonne og
Udvalget« Formand Rottdul tog
'mvdekommkude imvd Deputationen«
Krav

SBerba Krum gifter sig paauy.
E'ter Forlydende viede« deu kendte

Skuespillerinde Fru Gerda Krum fru
Det vye Teater i TorSdag« til ru Over-
reiSsagjurer Juncker. E« det vil
miude« dræbte F-u Gerda K«u«I Maud

fig selv for et Par Aar si«, efter at
dau havde avet Mordforsøg mod fin
H-stru

Mørb og Eelvmord. I kuben-
havn ud'p ll-oe« der i Forgsar« et

trygteligt Drama.
I Emedegad« i vaghuset boede eu

Bødkersvend L Bahl samm'N med sit
2 Air« Barn, hvi« Moder »ar en

Matdild« Andersen, boende MarieodalS-

»ej b4.
I Forgaar« fik Bahl« Moder et Brev

fra Sønnen o«, at han havde fludt fiu
Særeste og nu agtede ligelede« at styde
fig selv og Barnet. Han meddelte i
Brevet, at han havde overtydet sig om.
at Kæresten, der boede paa et Kvist-
værelse i den nævnte Ejendom, virkelig
»ar død. Da Moderen modtog Brevet,
allarmerede hun strak« i ?ft«S Politiet,

derpaa begav fig til ?'hl« Bopæl.'o

Bed Ankomsten hertil jandie. rande han
og Barnet søm Lig.

Om Ratten sendte« paa MarieodalS-

sej Bahl« Kæreste med genvemstudt
Hovede.

Rafk Fodgænger. Ea Malerlær-
Ung fra Attbarg har fat en Rekord »ed

fra Lørdag Aften til Søndag Alten at

gaa de 18 M,l frø Aalborg til Aarhu«.
Hao havde væddet o«, at han knude

gaa Strå kamgru paa 24 Timer, og
hou brugte kan godt 23 Timer. Lædde-
maalet gjaldt 25 Kr.

Professor Eteeuberg fejres.
Paa Jørgensens Hotel i Hoifeu« sandt
i T'rSdag« eu Asstedshvj ideltghed Sted
ttl Al e sor Fo>k bog'amlmgerae« »trætte-

ligeTalSmaud, Pcøsessar S t e e » b e r g,
der o« kort Tid forlader Hzrscu« for
som Konsulent , BogsamliugSauliggeuder
at tage Bolig i Hovedstaden. Pro-
fessor Steeaderg har i en Aarrætte
været knyttet som Lærer ttl Horjeu«
Staisstole.

Go Flyvemafftme i Kolbimg.
To ungeKaldiugrosere. Mekaniker H a > -
g e n s e o og Jsevtcammedhjælper
B o r u. har konstrueret en Flyvemastme.
Den er en E 'dækker og ligner meget
Blenots. Maskinen er dog kun eu stor
Model, den er 12 Fod lang og »ejer
ea. 133 Pund ; den er forsynet med en

l'/a H P. B'vz omotor, men denne er

sor lille, de to uoge Opfindere savner
Midler ttl at saa en større.

Tugthusfauger ttl Arbejde
paa Hederr. P-a Lørdag asgaar fra
porsen« 2 Hold Tug'huSjaoger ttl heden.
ti H-ld paa 20 Maud faar Station

i Gedhn«, og et Hold paa 25 Maud
lal til Kiølseog Mergelle,e.

Overfaldet i Gftrup Cføv.
For nogen Tid siben blev so« meddelt
en ældre Mand sra vejen overfaldet as
tre berusede unge Fyre i Estrup Skov.
De tog P sten sru ham og kastede en
Kurv med Rødkaal og Hvidkaal i Bej-
røsten.

De tte unge Fyre, der tjeutt pau
Esttupgaørd, har vu saaet Sagen u!g,ort

Mindelighed; da den Oversaldae ikke
øuflcde de« straffet, flap dr med at
ætale henhold?«« 25, 15 og 10 Kr. i
Bude saml Paalæg om at melde fig md

en A doldsioreoiog.
Go Saabsby i Praud I Gaar

istermiddag« udbrud der Ild i Laud«-
yen Bøhmeakilch i Wsirttemberg. Ilden
orplantede fig som Følge ns den stærke
Ilæst huriigt; indtil Klokken 5 »ar 2

Gader med ea. 63 Hase nedbrændt.
Truiel »» tSeoerakftrejke. De

parisific J.-rodaneardelvere« Koagri« har
nedlaget en DøgSordev, hvorefter der
Ral nedsætte« en kommission fer at for-
bered' den paatænkte Generalstrejke, for
paa den Maade at g-nnemre Ardej.
oerne« K av. navnlig om Lvnsorhvjelse.

Roosevelt ankom i Gaar ttl Bene-
dig. Heriugen as Adiuzz-rrie aflagde
Besøg ho« ha«. Om Eftermiddagen
vrtsatte han Rejsen ttl Wien.

Roverkaptajn
og Forfatter.

Forsoneren Karl May fra Dresden, de,
har saa mange lytte »g fantastiske Re>»er
romaner paa Samoittig heden, er nu selv
bleven indvikltt i en Prcce«. drr mege«
ligner han« Romaner.

Ea .f»dt Forbryder.
En Redattar R. Lebiu« i Berlin havdc

i et Brev til Operasangerinden Frt. o. Eehndi
i Weimar kaldt Karl May en »fadt For
bryder. May anklagede Lebiu« for Far
næime se. og i diSfe Dage stod Gagen ti
Fa?handling ved Ræoningeutten i Ehai-
lottenburg.

Den Anklagede tilstod at have flrevet de«
fornærmelige Brev, men han hævder, al

Betegnelsen nok kan passe paa Klageren
han har tidligere ofte været stciffa fa.
Tyveri vg andre Lovovertrædelser s»:st
Bang som Geminanst »g tort ester >»n
pur ung Lærer ; da fil han V Uger« Fængse
ivr al have pjaalet et Ur »g en vieiskam«-
pibe ha« sin LogiSvært. Næppe »ar har>
bleven IvSladt af Fængslet, fvc han svede

Indbrud i «n Urmager« Butik. Han blev
anhaldt og fik 4 Aar« Fængsel og senere
loangtar dejde.

Est.r at hav« afsonet fin Gttas stjal han
atter, mm si »giede til Skoven« ved Hohmstem
i E jdjergene 18S9.

May bliver Møverkøptaj«.

Her ttas han en tidligere Kamerat. Lom?
Krugel. der var siggtct bort fra
Garnison. DtSse to oprettede nu en Rsoer
bande med May so« Raaertaptafn. Roverne
havde Tilhold i stavene ved Waldenburg.
hvor de boede i m Hule.

Da der dlrv gjort Jagt paa Rsverne
siygtede May og kiuxel. Engang »ar
i en fle« Knibe, da d« »ar »mangel
Militær, men May tral i en Betjent'
Uniform, bandt k>u j«l« Hænder paa Ryggen
og passerede faa. ede« Militærkæden uden
at blive anholdt.

En anden Bang tom lo Gendanner ind
et SærtShu«. hvor de to Rsvne fad

diSfe fprang ud gennem Linduet og red
bvrt paa BendarmerneS Heste.

LaaledeS undgik de i mange Nar dere«
Straf. May rejste til Milans. mm vendte
fmere tilbag«, blev anholdt »g fik 4 Aar«
TuthuS.

Forfattervirksomheden.

I 1874 kom han ud as Tugthuset ester
at hao« afsonet fin Straf, og nu lagde han
fig ester ai »ære Forfatter. Han flcev nogle
gruelige »g usædelig« Roverhistorter ; mm
da de itte ret fandt A fiætning. si og han
om. og nu udgav han fine Rsoethiftsrier
iklædt Fromhedens Kaabc. Red diSf
Romaner har han gjort ubodelig Skade
paa Ungdommen, mm han Ijmte mange
Pmge.

May paastod, at diSfe Beskyldninger til
Del« var Lsgn. Mm helt rægte Rigtigheden
kunde han dog ikke.

Den Anklagede. Redaktsr Lebiu« bleo
frikendt, da Rettm fandt, at Kart IV...
Biundm svarede r»gi,g godt ttl dm veieg-
nelse. der var brugt om ham.

Efter Kvartalskiftet
modtager Postkontorerne
og Postbudene fremdeles

Bestillinger paa
Hejmdal,
Haderslev Dagblad,
Nordborg Avis og
Hejmdal uden Ssndagsblad,

De hidtil udkomne Numre efter-
leveres. Men for at der ikke skal
indtræde altfor store Forstyrrelser
i Forsendelsen,udbedes Bestillingerne
snarest. Bore Modstandere.

I de senere Aar er der næppe gaaet
en Maaoed, ja ved B otertid knep en

Uze, uden at Den tyste Forening« le
dende Mænd triuufereode har g oet

Off'Ntl gheden Meddelelser om Optagelse
as nye Medlemmer, Oprettelse af sted
lige Afdelinger, Jodt' ædelse as store
Korporationer, kort sagt þÿ �Kamp
orgarnisationenZ videre Udbygning i elle
Retninger.

Bi har været Vidne til en mærkelig
Geucplivelse as Pastor Jacobsen« Ag-
totion. El stundeSlost Jag ester b?æn
dende ydre Resultater har ogsaa sø>
Dr. Haho længere og længere sanderpaa
til EytfleSvig, Holsten, Hansestæderne
dybt ned i Tystland, Og med den
Mangel paa selvstændige Ideer, der kende
tegner ham som Politiker, er han ude

som hjemme henvist til at leve as Laao
Oirhrgieligt holder han sig deifor som
Resieagitator paa de as Pastor Jaccb
sen banede Stier, hvad enten de saa
forer til stortalende Dummepetere? vel

spættede Pengepunge ill»r tit allyste
Kavdt stobere« verdenSsavneude An ri-

møder.

MedAgilationen« er ogsaa Foreningen«
Tyngdepunkt gledet længere og længere
souderpaa. Blandt den« Medlemmer
stade? der o« Tusinder, som aldrig har sat
dere« Fod i NvrdflrSvig, og andre Tu
finder, so« lua har gæstet eller gæster
vort Hjemland som Trækfugle. For
eniugen er ikte længere en Hjemstarn?
forening, men en Landsforening ikke
længere et sluttet st.dligt Samfund, weo
en Flok didtspcedte allyste Foreninger
med uordfleivtgfle Foimaol. Hvad Or
ganijationen har rundet udadtil, har den
tabt indadtil, Kvad den h,r vundet i
Tal, har den tabt i Krast.

Med denne Udvikling for Oje vin
der vore Mot standeres orgauisatoristc
Nydannelser forøget Betydning Hjemme
>ysterue er ved at komme til Befind«! e
De bedste as dem vedkender sig paooy
aabent, at de agter og ærer dere« Fædie«
Sprog, Sæd og Skik. Ud over Laud«
dyerve soler de i stigende Grad Uhyg
gen ved de dybe Kloster, Kolon sierne«
og BnreaukraterueS Agitation harffaaret
i Nordfl Svig, og som forstyrrer hoj,
støttede Families orbiudelstr rg gemmelt
provet Nabostob ved at fl.lle S ægt fra
Slægt og Nabo fra Nabo.

Kolouiflaandeu« sidste Kritiker Jo
Hanne« Tiedje har derfor fundet
en Sangbund i NordfleSvig, lom han«
fortjenstfulde Forgængere Theodor
Brix, LanddagSmaud Jur
geufeu ogKrichSchlaikjer har
avnet. Men det bor ikke glemme«, at

de uden at sty personlige Ofre eller bøje
as for haarde Forfølgelser i trange
Tider har beredt den Jord, hoori Tiedje«
Sæd nu flyder saa kraftige Skud.

For vore Modstandere uden Uadko<
gelse er Tiedje? Fremtræden Aaret? vig
tigste Begivenhed. Virkningerne as dette
ideuflabelige Angreb paa Kalonistaan

den spore? Tag for Dag stærkere. Nega
tivt viser det« Bilkoinger sig i S t r a
ck e r j a o « Fald. Der kan ikke være
Tvivl om, at det staar i noje Forbin
delse med Tiedje? Angreb, silo om Fryz
ten for, at »ædle Motiver ilke længere
under kommende Retssager vilde kunne
relse den statsunderstøttede Redok-or sra

Fængslet, har »æret medvirkende Aarsag
til, at Landraab Dryauder omsider as
luftede Standalen. B, sporer endvidere
det« Virkninger i de fredelige Toner,
den for saa krigerift stemte Dr. H a h n
har begyndt at avflao, og i den Iver,
hvormed Den tyste Forening pludselig
har givet stg i Kast med de hidtil saa
flammelig forsømte Kuliuropgaver, inden
den paa de tyste Aftener lader »Ollet
og Daojeu træde i fin Ret.

Paa Landraad Dryauder har
Angrebet« Virkninger ikke været stærkere,
end at han i helt utrolig Kortsyuethed
har tilkastet »Indre M'Ssion" Strid«-
havdfl'N. Følgerne deraf er endnu

Uærlighed
og Uredelighed.

þÿ �«o»þÿ �

Aal« stavr fin egen
Herre paa Hal«.

»i

Deu tavst, PreSse i NordfleSvig er
strdig udsat sor oudstabSfulde Angre >
Ka vore nationale Modstand'«? Sid,
Det regner med hyk'.eriste Bestyldoiogei
mod r«, at »i »opagiterer Besolkoia
ger, som, hedder det, er as et langi
fredeligere Gemyt, saa den , Birkeli,
heden indeist inde ønstide Agitatorerne
derhen, hvor Peberet gror.

DiSse Bebnjdeljer fra Fortyskning«
pressen« S,de har »i Lov ttl at regne
o« til Aice, forti »i bedre end vore
Modstandere kender, hvad der bor
vore Landsmænd. Bi »oster itte
være agiterende i den Forstar d, at vi
stalde ville lede Befolkningen ind
raget, som den ikke med Sandhed lav
være med i. Og »i »ed, at »i hidiil
har staaet paa den rette S'de as Sand
heden.

Bel er det den davfle PreSse? P'igt
at tære paa fin Post, at gøre Befolk
vingen opmærksom paa Farerne. Og
denne Pligt vil næppe nogen med F»>e
kunne bebrejde deu dauste PreSse, at den
saa længe den har eksisteret, nogen Sinde
har svigtet.

Men tillige har PnSsen deu Opgav«
at rære et Udtryk for det, som
rører sig i Befolkningen
liden« Tanker og dere« Nedslag i Per
lovligheden maa genspejle« i PreSseo, og
Oret maa holde« aabent til mange
Tider, det maa »ære lydhvn sor hver
ny sp'rende Bevægelse, som kommer frem
Der stal være en Samvirke« mellem
Pressen vg dens Læsere.

Ogsaa denne Opgave søger »i at op
ylde, og at »i itte har ladet denne

Mark ligge brak, derom vidner

mange Jodlæg, som beo sønderjydste
Pr»«se medtager sra Mænd øg kvinder
ad as Befolkningen« Midte. Og vi kan
elle være slotte as, at hverken Pressen

Kongeriget eller ForiystmngSpreSjeo
kan fremvise saa mange vægtige Indlæg
sra Befolkningen i de forskellige Spørg«
maal. som den danfle uordfleSvigfle
PreSse.

Men itte blot beskylder vore Mod
tavdere »S sor at »opagitere Befolk
aingen, men »i benytter o« med For
kærlighed as nærlige Midler
hedder det.

Saoste vist volder FortystniogSpreSseo«
Beskyldninger o« itte stør Samvittig
fedSoag. Bevidstheden om at handle

etist ret er as større Betydning sor o«
Men set sra et rent prakiist Syn«-

punkt vilde eu fl'g Kawpmaade ogsaa
rære uforsvarlig og dum. Ganske »,p,
der er et gammelt Ord, so« siger:
»Aabne Døre for Sandheden og Løgnen
paa een Gang, saa kommer Løgnen alttd
ørst . Men som Priac'p »il Ordet

nappe være anvendeligt. Et andet lige
aa kendt Ord, der ofte har vist fin
Rigtighed, siger : »Airlighed varer

længst, eller : »Fal« flaar fin egen
)erre paa Hal«'.

Og on er vi Dauste saa heldig stillet,
at »i saa udmærket godt kau »ære Sand-
heden bekendt. At Danskerne i de mange
Aar har kønnet holde ud i Kampen, har
ia Grund i, at de har hast eu »svige
lig Tro paa at staa paa Retten« og
Retfærdigheden« Giuod.

Løgnen so« Baadeo er et tveægget
Sværd, og sjælden gaar den, som bruger
den, nsaaret od as Kampen

Slig: Baaden har » i ingen Brug sor.
Men den Sikkerhed, svm en god Sam-
vittighed og Bevidstheden om at staa
paa den rette Sid« as Skillelinjen mel-
lem Sandhed og Lvgn, giver, den er
det bedste vaabm, »i nogen Sinde
kan saa.

Og derfor har »i saa let »ed at vise
alle Beskyldninger om en uhæderlig
Kampmøade tilbage.

Marie Hansens
tandklinik

Aabenraa. Nørreport 12 I.
Gasbedsvslse.

Plombering. Kunstige Tænder.
Ktparatioaer bsrtig«.

Behandling for Sygehuse-Medlemmer.

Da Oppositionen i Dumaen? Fin
landsudvalg vil gore sig al uulig An
strengelse for at trække Drosulsen o
det finske Forflag i Laugd-ag, mener
man i St. Peteritorg, at det
næppe vil komme t«l Forhandling i Du
maeu for ved Juletid. Til »Franksur
ter Z'itung" telegraferes fra S'. Peter«
borg. at Oktobrifterne ikke er
utilbojelige til at tojle dereS oprinde
l'ge Iver for Forflaget en Smule, da
de red, at Stemningen v e d
Hove atter er Finland gunstigere
Denne Forandring skyldes Haodelsmini
ster K o k o z o v , der gerne, naar der
frembyder sig Lejlighed drrtil, gor Biuc
af fin Indflydelse HoS enkelte Damer
ved Hostet.

Den sinfie LanddagS Parti
f orere har allerede bestaltet at sende
Foi fliget tilbage med den Begrundelse,
at det er ulovligt.

De engelske Kobmæud begynder
nu ogsaa at rore paa sig. Handels
kamret i N e w c a st l e ved Tyve har
udtalt, at den paatænkte 8Eadring med
Hensyn til Finlands Stilling vil faa
Indflydelse paa Handelen med England,
hvorsor man burde anvende alle poS
sende Midler til at hindre det ruSsiste
For flagS Gennemsorelse. Andre Han
delSkamre vente« at ville flotte sig tl
denne Udtalelse.

politisk Gversigt.
S« oy tys? Skat. þÿ �En

Vegrævsaivg af Rigsrettens
Myndighed.

Den tyske R'gSdag faar i Dag et o
Regeringen udarbejdet Forslag til en ry
Skat, en BærdistigningSskat
der ftal fuldstændiggøre d-n saokaldte
R'gtfiaaoSreform fra i Fjor, til For
handling. En saadan Skat er allerede
i Forvejen indfort as evkelte Forbunds
stater og Komnuner, deeiblondt ogsaa
Berlin By, hvor den indbringer en
halv Million om Aaret. Naar Riget
imidlertid ogsaa griber til en saadan
Skat, vil Kommunerne enkelte Steder
blive tvungen til at begrænse den?
Satser, da Afgiften eller? vilde blive
alt for hoj og enkelte Steder muligvis
helt kvæle Handele« for Eksempel med
Gruudstykler.
I den tyste Rigsdag forhandledes i

Gaar SporgSmaalet om Begrænsningen
af Rigsrettens Brtjomhcd. Rigs
retten er overbebyrdet med Sager, og
Regeringen har derfor udarbejdet et Lov
forslog, der stal lette denne Domstol og
fritage den for en Del Arbejde. For
flaget gaar, faa vidt vi M7.de«, blandt
andet ud paa, at noar OoerlandSrettev
og Landsretten har afsagt enslydende
Tomme i en Sag, stal der ikke kunne
indlægges Revision hoS Rigsretten

Polakken S e y d a udtalte : Den
polste Del af Befolkningen be! ragter
Rigsretten som deuS sidste Til
flugts sted, hoor den kan opoaa
Anerkendelse af fin Ret. Desværre har
ogsaa vi maattet erfare, at Domstolene,
heller ikke Rigsretten, er utilgængelig
for politisk P a a v i r k » i n g. Au
tallet af de Domme, Rigsretten kan
komme til at forkynde, bor ikke for-
mindstes ; lige faa lidt bor den mundl
l'ge Forhandling begrænses. Bi er
imod de Bestemmelser, der tilsigter, at
det, OoerlaadSrellea faflflaar, stal have
Gyldighed for Rigsretten, endogsaa vaar
OverlandSretten« Asgorelse belyder en
Krænkelse as Retten.

Statssekretær, i Justitsministeriet, Hr.
Lis c o, onflede at faa SporgSmaalet
hurtig afgjort og Loven vedtaget, inden
Rigsdagen gaar paa Sommerferie. Han
henviste til, at Rigsretten i Aar
havde maattet lade 3241 Sager fra i
Fjor vente til i Aar, og i Aar vilde
ikke færre end 3503 Sager blive liggende.

Baade fra frisindet, nationalliberal
og Erutrum« Side viste der sig dog
ringe Tilbojelighed til at overile fix
med Forflaget. Det henvistes flultelig
til et Udvalg paa 21 Medlemmer.

De politiske Rampe i England.
I Underhusets Mode i Gaar med-

delte Forsteminister « s q u i t h, at Be-
handlingen af Loyd Georges F i-
vanslov i Overensstemmelse med
»Guillotiveresolutiouen,
der paa et givet Tidspunkt asstærer ol
fortsat Droftelse, vild« blive tilendebragt
den 27. April. Regeringen vil derefter
soriflaa, at Parlamentet udsætter fine
Moder i 3 Uger; dog vilde det mulig-
viS bliv« nodvendigt at afholde et Mode
den 29. April for at faa Kongens God-
kendelse as Finansloven. (Bifald fra
Regeringspartiet).

Jarl R o s c b e i q fortsætter ihærdigt
sit Arbejde for at redde Overhuset«
Stilling og komme Regeringens Planer
mod det i Forkobet. Han vil stabe en
OverhuSforbedring, der stal

Dagen« Nyheder.
Tidligere Kousejlspræsibent Z.

C þÿ ¬SKstrap til KougSdal og Slajø
gaard fylder i Morgen 85 Aar. Hav
er i Dogen« Anledning bleven udnævnt
til kammerherre.

Foltetiagsmaud vr. virrt har
on medtaget U»aævaelfe som PiojeSsor
»ed det ret«- og statSvideastabilige Fa
ultet fra 1. Ian. 19 li.

tBraudlovsættdriagsforslaset.
I Gaar kom GluodlovSæadriagSiolflsge«
til tredir Behandling i det dauste Folk«
t,»g. Havde mau imidlertid veniet en

torpol,tlst Debat, faa blev mau stuffet
Partierve« Ordførere ivdstræulede fig til
at præcisere dere« Stilling ttl de (or-
iggeude Fmflag.
I Dag fortsatte« Debatten.
Jorbskat. FinaoSmiuisteriet i Kø-

benhavn træffer islg. þÿ ��K�r�.Dagbl. i
denae Tid Forberedelser ttl en Under-
øgelse as Lærd.en as deu dauste Jord.

Undersøgelsen stal lede« as Overstyld-
raadet, og det er Hensigten at undersøge
Jordstykker rundt om i Laudet saaledi«,
at maa ttlvejedrioger det nødvendige Ma-
teriale til, at man kan saa et virkelig'
Overblik over Jordværdien i de forskel
lige Egne. Uadersøgelieu sætte« i Gang

Løbet as Føraaret, og Resultat as den
!al anvende« ved en mulig Overvejelse

as en Jordstak til AsisSmng af den øø>
værende Ejendomsskyld.

Købevhavvfke »rbejbsløfe be-
monttrerer mob Rigsdage«. I
< iaar Formiddag« afholdt de Arbejd«
»se et Møde i København, hvor man

Danmark.
Ara en Daust-Lmen-

lan-r Axel Staal har
.KøblUhata modtag t
følgende tøuue Sang :

Brusende Balger om skumhvide Strande,
IS over Sa-u og Storm gennem Skov,
Taager i Star em de mørkladne Bande,
ksnleude Revet, der denter sti Rov.
Suedcrkte Marter, Hvor Rævene lusker,
Skovene pudret af Rimfrost og Sne,
Frostnætter stille med Stj-rneraeS Skare þÿ �

Danmark, saadan vil jeg altid vig set

Baarfriste Bæ le, der risler bag Stene,
baner stg Vej i den muldiorte Joed ;
Stærene 'laster fra knappende Sreue
Vintergæk blomstrer, og Skovmærker gror.
DuflbvaciutHer s.m Vaartlokter ringer,
holt Tulipan imod Solen kan le,
dybblå« Bialer om Sommeren drammer þÿ �

Danmark, siadan vil jeg altid Dig set

Bugnende Kornmark, som vister for Vinden.
Majlav, der pranger i SilkeglanV gran
Jordbær, sam modnes bag Bagen og Linden,
Zuzle. der kvidrer »g svage r i Laa.
Midjommeroatten med I d over Hase.
Ungdom, der »ryger den blinkende Le.
sabler og fryde« ved Sommeren« Skatl: þÿ �

Danmark, saadan vil jeg altid Dig sel

Det australske Ministerium
styrtet.

I Australien afholdtes der i OoSdagS
almindeligt Balg til Parlamentet. Del
tagelsen var denne Gang ualmindelig
stor, baade fra mandlige og I v i u d e
lige Vælgeres S'de. Resultatet blev
en Sejr for Oppositionen, idet Ar
b e j d e r p a r t i e t, der fore? af t«d
ligne Forstemivister Fisher, vand?
18 Pladser. Sammen med de uashæn
gige Liberale vil dette faa et Flertal paa
19 Stemmer i det nye Parlament
Blandt de faldne i Balgkawp-n
Forstemivister D e a k i n selv.

Resultatet blev imodeset med uhyre
Spænding i de australste Storbyer. Hele
Natten stod der mægtige Folkesværme
uden for RedaktionSkovtorerne.

Arbejderpartiet, der kæmper for
kraftig nationalt Program, vil nu
faa Regeringen i Hævde i Australien

er
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