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Grunden? Ir, den eneftaaende. at han var
kendt i Herredet af Soqn-raadene som
AmtSraadSsekretær og godt lilt. Sogne-
raadene« Adr>Ss»r til Ministeren
om at saa hrm var det afgørende

Denne Beloeltelfe vakte med Rttte Fnr>
færdelse blandt Landets Retsbetjente. Skol
Enhederne for Fremtiden besætte«
efter Kvalifikationer og Anciennitet eller ekt'r
bet føttte A ntal i »Vendte Adresser ? S'al
Forflytte!!? af Retsbetjente nu gors ofhæn«
gigt af Sognerardene ligesom Præsterne«
os MenIgh-dSraadene? El smult Frentidk«
verspekti v!

Odense H-rred blev befat vaa en ikte
mindr, mærkelig Maade. Odense Herred er
et godt Embede, som ellerS ældre vel j'nte
RetSbetsent«. der i lang Tid bar siddet med
de smaa Linninger, plejer at sia. Nu blev
det besat med en ung Protokol'
forer fx, Hojesteret. en Bekendt al Min'.»
steren fri hanS Sagføcertid. Alle ældre
Ansoqere og deriblandt udmærket koali-
ficere blev sprungne forbi.

Ogsaa som Lovgiver har Miristeren
ræret ret uheldig. Se nu blot HanS
StatSvoliti! Hvilken Nytte har vi
hidtil halt i dette? Morbet ved Nyb'rg.
hvor selve d-n nuværende Ehef daværinde
Auditor Menten ledede Undersøgelsen, er
uopklaret! Gramrodemordet er uopklaret!
Her i Amtet har vi hast ,n Mængde Zyoe-
rier ved Varde-N. Nebelbanen StatSpoliii-
betj-nteniBrrd? tilkaldte?. Samme Relultot!
Et Par og tredive Politibetjent« er spredt
ud over Landet til ingen Nytte. De er
ot enikobet uden Spor af Forbindelse med de
lokale Politimyndigheder, M'n staar direkte
under Chefen i Kobenhavn. Nej. det er en
ganske overflod'g Institution, som vi kun
har haft Udgifter af

Den ulyksaliqe RetSplejerefocm
forkyndte Hr. Bul u» under megen Alarm,
da han blev Minister Kulde nu gennemføres.
Kun Vind ! Han har ikke faaet den et
Skridt videre.

Derimod er der en da årlig Lov fra
Alberti« Tid Voldgiften angaa
ende Husdyrstridigheder, en
etter alle sagkandiges Udtalelser umulig Lov.
som i Praksis har fort til de besynderligste
Resultater. Deir skal nu revideres, og med
alle sagkyndiges Protest forelægger Mini,
steren med nogle gaa'ke væsentlige SE .drin
ger Loven i den samme Form. Foiham
bentlig vender den tilbage fra RigSdagen«
Bord med de fornødne SEndringer.

M u u S-A sfæren skal vi ilke komin
ind paa . den er jo saa kendt, at alle er
klare over. at Ministeren under Forhandlin-
gerne i RigSdagen fremkom med saadanne
Udtalelser, at han, hvis Dr. MuuS anlagde
Sag imod ham for SEceSfornærm-lser þÿ �

hvad han kan gore, da Ministeren ikke
er Medlem af RigSdagen þÿ �vilde blive
domt.

Tiden er for saa vidt inde til. at
Justitsminister Bulow med god Grund k n
tænke paa at trække stg tilbage til stn Hose
steretssagløeer-Forrelning den han sikkert
bestrider med større Sans for. hvad der
gavner HanS Stilling. Man forstaar godt
R.tSbeijentkne, naar de siger, at de aldrig
har haft nogen daarligere Justitsminister
og Varetager af deres Tarv.

ikke forstod et eneste as de Sprog, som han
paastcd at have oversat 'ra, at han ikke ejede
nogen akademisk Titel, ikke en Gang en købt.
men at han tc.r en flere Gange straffet
Forbryder. Indbrudstyv og VoldtægtSfor-
bryd-r. samt at han hivde væeet Fører for
en Røverbande i Erigeairge

Da May var blevet aslløcet, anlagde
han en Mængde JnjuriepcoceSser, men tabte
den« alle eg dalede nu efterhaanden ned til
en lileræ: Købenicher. for haem Døden
sikkert hlev en Befrielse.

Han! Bøger vrimler af Raaheder og
svæ ger i bestialsk« G'usomh:der og rasfi-
nerede Perversiteter, og det anie« af alle
for en Gaade. at de ty ke Ka'hilikec kunde
lade sig saaledeS forblinde af May. at han
h!eo anerkendt af dereS Ledere som en vidt
bereist, kundstabSrig Mand. der nu som en
»ry JuleS Verne vil lade den katholike Ung.
dom nyde godt af sine Opleve! er og fit
Fortællertalent.

»'4. A«rg.

bl. a. bevirke, at Besejlingen af Ringkøbing
Fjord vilde bltve vanskelig. Det heldi>ste
vilde vistnok være straks at lukke 'Hvide
Sande Løbet og genaabne ?en Kanal ved
Nymindegab.

Hammerich kunde i kali væsentligt
flutte sig til Regeringens Forflag Hun
haabede. at Sagen vilde saa en hurtig Gang
i Rigsdagen, og anbefalede, at Regeringen
allerede nu bemyndigede« til at anskaffe
Materialier til Anlæget þÿ �Tømmer, Sten
o. s. v.. saaUdeS at Arbejdet kunde paabe-
gynde« hurtigst muligt efter LovforflagetS
event, elle Vedtagelse.

Her afdrøde« Forhandlingerne ; de
fortsætte« i Morgen.
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<5n ftvoitifc om Hojre
og Negeringen.

I Regeunq« ladtt þÿ ��M�o�c�n�sDagblad"
har Redaktor (5. Hansen under Fællesover-
skriften þÿ ��F�r�e�m�s�t�o�d�"offmtligg'ort to Artikler
om Højre« Stilling til Regeringen. I den
forfte Artikel erklærer Red. Hansen, at det

trækker sammen am Ministeriet Berntsen
Fra viSle Sider bestræber man stg for at
berede Jordbunden for det store Fremstod.þÿ �

I den anden Artikel skriver Red. Hans'«
direkte : Det Parti, vi figter til, naar vi
taler om et planlagt Fremstod, er Hojre
De Pol'tikere. vi t enker Pia. beskæftiger fig
med den Tanke at umuliggøre Gennemiørel'en
af Skattelovene v.'d at præsentere dem i en

for Regeringen uantagelig Skikkelse. Man

haaber at kunne gore det saaledeS. at Venstr
trænge« fra Roret. Beredvillig Hjoelp i

forste Omgang erholde« nsk fra de sociafist
allierede Tropper. Saa er vi i KaoS. Ingen
Balance, ingen parlamentarisk Regering«
BasiS, med andre Ord. saa er Pæren moden
for en lille Bonaparte. Banen fri for en
rask Mand. Det er denne raske Mand. Hojre
mener at have i den fremragende LandStingS«
mand X. Han er villig til at danne et
konservativt Kampministerium. þÿ �I Artiklens
Slutning oplyser Hr. Hansen, at den
fremragende Landstingsmand er Gchejni?
ctatkraad Bramsen.

Da denne Artikel sandsynligvis vil
vandre gennem andre RegeringSdlade, har
þÿ ��N�a�t�i�o�n�a�l�t�i�d�e�n�d�e�"henvendt sig til Gehejme
etatSraad Bramsen og fra ham modtaget en
Skrivelse hvori det hedder :

at Landstinget« Hejre gentagende har
tilsagt Regeringen sin Stotte til gennem nye

indtægtsgivende Love at skabe Balance '
StatShuSholdningen.

at detS Medlemmer i skatlelovudvalget
har arbejdet og daglig arbejder paa denne
Opgaves Losning, endog hele Paaskeferien
igennem, samt

at enhver Tanke om politisk Fremstod
ved Skattelovenes þÿ �og for Resten ogsaa
ved alle andre foreliggende Sagers þÿ �

Behandling er Landstingets Hojre ganske
fjern, hvrrfor Gehejmeeeatsraaden kun
kan betegne Bladets Udtalelser i modsat
Retning for Hjernespind uden Spor af
Grundlag.

De politiske Fantasier i þÿ ��M�o�e�n�SDag-
blad" vil efter Hr. Bramsen« Udtalelser ikk-
være egnede til videre Benyttelse i Reg-
ringSpreSseu.

,.Den bedste Del
af Venstre".

I Mai.nedSfkriftet »Vor fremtid"
Ifcitxf :

De politiske forhold herhjemme er ikke
o. muntrende for liden þÿ �og har ikke vorret
det i mange Aar. Man ser paa saa at sige
alle Omraoder frugterne af et letsindigt og
udueligt Styre, og Socialdemokratiets stærke
Voekft taler truende om. at den Dag kan
komme, da Landet skal blive miSreg ret i
om muligt endnu højere Grad, end det
har voeret den sidste halve SneS Aar.

Under saadanne forhold vil de. der ser
hvor galt det er fat. gøre et af to : enten
se Foren t Linene og sø»e at bekoempe
den. eller forsagt spejde efter en Smule
!>øst, efter et Halmstraa at klynge sig til.

saadant Halmstraa har en D.'l af Højre
fundet i noget, de kalder þÿ ��d�e�nbedste þÿ �
eller besindige, eller fornuftige þÿ �Del af
Venstre". I Pagt med denne þÿ ��b�e�d�s�t�eDel"

d. v. s. naar man støtter den ved enhver
Lejlighed þÿ �tror man at kunne tilvejebringe
bedre Tilstande og saa fremtiden til at tegne
11, lysere for Land og ftølf, end den i Oje-
blikket g-r.

Vi tror imidlertid, at de Højremænd,
som har denne Opfattelse, vil blive bittert
skuffede þÿ �ja. pj forstaar egentlig ikke. at
de ikke forloengst e r blevet det. Der horer
dog ikke meget Klarsyn til for at se. at þÿ ��d�e�n
bedste Dcl af Venstre" overhovedet ikke
eksisterer. Thi hvem skulde hore til deri V
þÿ �Neergaard ? Umuligt I Toenk blot paa
ForjvarSsagen og den financ'elle Situation.
þÿ �Klau« Berntsen ? Heller ikke : Fredericia
og General Arendrup. þÿ �At bet rundt om-
rHrTa < Landet virkelig finde« en Del for-
nuftige Venstremoend. er naturligvis ikke
udelukket ; men hvad nytter dere« Tilroe-
relse. naar man intet moerker til dem ?

Men et Blad som þÿ ��S�o�r�oAmtstidende 'i
Det stger dog virkelig af og til noget for'
nuftigt ! Ved Grev Scheel« Dod udtalte
det jo saalede« Haabet om, at Regeringen
ved Udnoevnelsen af han« Esterfolger som
kongevalgt Landstingsmand forst og frem-
mest vilde tage Hensyn til saglig Dygtighed
og Intelligens. - Ak ja. det gjorde nok saa
þÿ �og erkloerede sig et Par Dage efter
tilfreds med Ånder« Thomsen.

Sandheden er fimpelt hen den. at hele
Venstre for Tiden er som et forkoelet Barn.
der bliver aldele« umedgorligt. naar det ikke
naar stn Vilje. For nogle Dage fiden
bebudede þÿ ��S�o�r�oAmtstidende" Kamp, hvis
Landstinget vil soge at saa noget ordentligt
ud af Skattelovene, og omtrent samtidig lod
Sigurd Berg fit Blad forkynde, at hvi«
Hejre ikke snart kan finde sig i atter at
stemme paa ham. saa vil han« Parti hele
Landet over vide at hoevne ham.

Men et forkoelet Barn skal man ikke
foje, og endnu mindre skal man klynge fig
til det som til en Hjælper i Roden. Hvad
det trænger til. er Opdragelse. Forst
naar det har faael en saadan. kan man skonn
om. hvorvidt det overhovedet duer til noget
eller ikke,__

$f!t il!) TMkas'W.
staten griber ind i ?parekaøfeledelsens

ainmrnsætning

Det forlyder, at den om Sparekasse-
lovgivningen nedsalte Kemmidsion vil fore-
slås, at Staten herefter jkal vælge 1 a 2 af
de Mænd. som sidder i Sparekasser med
privat Ledelse.

Lm kort Tid vil der komme Fart i
Kommissionen« Arbejde.

Herom meddele« der o« fra Rig«-
dagen:

TirSoag (t Dag altsaa) begynder Spare-
kaSsekommissioneu en Række Møoer. som
antage« at bliv.' de alsluuende. Paa disse
vil en foreløbig Betænkning blive gennem
gaact cg d. ostet.

Den endelige Betænkning vil komme
til at foreligge iuocit næste RtgSdaS-
fa nling.

Folketinget.
15. April.

Lovforslaget om Sikring af Udløbet v.'d
Hvide Sande var til i. Behandling.

P. Th. Nielsen gjorde Rede for
Lovfarfiiget, der gaar ud paa at bevilge
004.000 Kr. til forelobi ; Sikring af Udløbet-
Taleren havde tidligere ment. at man kunde
se S igen an i Svinmeren« Løb. men han
var kommet til det Resultat, at man maatte
tage fat paa Arbejdet hurtigst muligt i Hen
hold til Ingeniørernes og KommiS'ienenS
enstemmige Udtalelse

K M. Klausen fremhævede. «t
Socialdemokraterne sted'e havde modsat sig
Gennen skæringen ved Hvide Sande og ker
fer ikke havde Medansvar for. hvad der rar
sket. Han beklagede, at Trafikministeren
havde trukket Sagen I Langdrag, men
erklærede iøvrigt. at han og hanS Parti var
villig til at gaa med til de fornødne Bevil'
Unger til Regulering af Udløbet fra Ringl
købing Fjord og Afdækningen af Nyminde-
strøm.ncn

Edv. Larsen var imod den fore-
llaaede Sikring af Udløbet ved Hvide Sande.
Ester han? Mening maatte man enten skride
til den store Udbedring af Hvide Sande
Løbet, der vilde koste godt 37a Mill. Kr..
eller man maatte lukke Hvide Sande-Løbet
fuldstændigt og regulere Nymindestrømmen.
Det sidste Projekt var Taleren stemt for.

E l I i n g e r mindede om de advarende
Raster, der havde rejst stg. den Gang man
vedtog Grnnemskæringen ved Hvide Sande.
Del havde nn vist sig. at disse AdvarSIcr
var fuldt berettigede. Han hævdede, at
Hvide Sande Løbet burde lukke? og en
Kammersluse anlægge« til at besørge For,
bindelsen mellem Fjorden og Havet. Dette
Projekts Gennemførelse vil koste ca. 3
Mill. Kr.

Holger Neergaard beklagede, ot
Trafikministeren ikke den 23 Januar, da

Tinget sidst drøftede Sagen, havde givet
det Meddelelse om Indholdet af den tre
Dage i Forvejen afgivne Indstilling fra
VandbygningSvæSnet« Ingeniør. Man havde
saa ikke behøvet at nedsætte en Kommission
og Arbejdet kunde været paabegyndt langt
hurtigere. Det foreliggende Forflag vilde

W Mm-6tor!Dinlilfr m.
Rover og Forfatter.

En af Tysklands mest læste Forfattere
Karl May er afgaaet ved Dodcn i Dresden.
For saa Aar siden var han en agtet oz
æret Mand i vide Kredse ; nu var han eu
Mand. hvem et saa anset Blad som þÿ ��G�ø�t�e�'
borg Handelstideude" kalder SmudSliteratu-
renS Stormester.

I stn Velmagtstid skyede Karl May
intet Middel til at reklamere for sine Bo-
ger; de pristeS i Annoncespaller og i be-
talte Tekstnotitser, og selv i KitrlchnerS
Literaturhiftorie findes MayS Fortræffelig'
hed bekræftet i Vedtegningen: þÿ ��S�C�r�e�S�d�o�k�t�o�r�.
Oversætter af arabiske, persiske, kurdiske og
indiske Dialrktmanuskripter. Forfatter af
Romaner og Rejsebeskrivelser, som røber det
mest indgaaende Kendskab til Landene og
dereS Beboere, samt al Traktater og Skil-
dringer as Missionærernes Liv".

Endelig tog en Kritiker stg for at af-
lsre Karl May og konstaterede med klare

Bevijer. at den berømte Rejseskildrer og
forfatter aldrig havde været udenlanlaud«,
endsige studeret i stemmede Lande, at han

Unge þÿ ��D�i�g�t�e�r�e�.�"
Fire unge Mennesker fra København

gav forleden Aften en þÿ ��S�o�i�r�e�ramusante" i
Odense. As en elskværdig Anmeldelse i
þÿ ��F�»�.Vnstdl." hidsætter vi bl. a. :

Fire himmelstormende Genier bød i Aste«
til þÿ ��S�v�i�r�e�rAmusante" i Palæet. Og
GeniereS Himmelstorm blev kun overvære
as 50 Mennesker þÿ �Slægtninge. Venner og
skuffede Fribilletter.

Saa kom de da ind. en ef 'er en,
og læste dereS Værker op. først Otto Wang.
der læste am Død og Bed; øvelighed, saa
Poul Westergaard, der fortsatte med en
Begravelse« scene, og Hr. Thorfild Barfod
som udstyret med en høj Gardinstok i stn
Haand sjælede Ver«.

Den sidste var Hr. Algreen-USsing. der
læste op af en gammel þÿ ��H�v�e�r8. Dag".
Men da listede Folk af. Og da Hr. USsiing
fluttede. føgle han« stakkende Blik forgæves
rfter fit Publikum.

WtsiiliMtt
Vilkaarlighcd og en uheldig Haand!

þÿ ��R�i�b�eStiftstidende" skriver :
I Justitsminister Bulolv? FunktionStid

har der været forbavsende mange RetSbe-
tjentembeder ledige. Man faar imidlertid
det Indtryk, at Ministeren ved Besættelsen
af dem har handlei n ed s t o r s t e V 1 l-
k a a r l i g h e d. At den tidligere Justits-
minister. Overretssagfører Zahle fik Borg.
mesterembedet i Stege, skal vi ilke opholde
o« over ; det var givet, at han som shv.
Konseilspræsident skulde have det.

Men der er to andre EmbedSbesæltel-
ser, der er meget iojnefaldende. Kolding
herred sogtc« bl. a. af en yngre veltjent
Retsbetjent og en AmtSfuldmægtig. den
sidste baade yngre af Aar og som Kandi.
dat. Hvad blev det forb«vs:nde Resultat?
At AmtSfuldmoegtigen fil Embedet! Og

Anden Paalkedaz var der stor Spejder-
parade i København. Kapjrjn Daniel
Bruun fortalte da en Medarbejder ved
þÿ ��P�o�l�i�t�i�k�e�n�"�,hvorledes man laver en
Spkjder'Løf.
þÿ �Under vor Studierejse til Island,

fmtæller Kaptajnen, opdagede Professor
Finnur Jonsson og jeg ved Udgravningen
as en gammel Gudehov nogle Gruber i
Jorden, fyldte med Aske og glatte sten. Vi
har fundet ud. at de maa have tjent til at
stege Mad i paa et Tidspunkt, hvor mon
ikke havde Kar. Man tænder et Baal i
Gruben, cg naar Stenene er varme. lægger
man de: raa Kød ned. dækker det hele til
med Jord. og et Kvarter efter har man den
dZligste Bøf. Nu vil vi prøae det her i
Danmark.

Da Spejderne famlede« til Kaffe, grk
en Tallerken rundt ved Bordet. Den inde-
holdt en fort Klod«. som Kaptajnen par-
lerede med en Foldekniv. Det var den
færdige Bol ! Den smagte som Kakkel.
ovnSsod !

uraarsaften.
Jeg er flygtet herind fra ByenS støj.
fra Gaderne« Tummel og støvet,
hvor MennejkehvtrvIenS 'ktnzre Halløj
bare kan gøre bedrøvet.

Her er jaa lyst under Parken« Træer,
en stilhed, som Nat bebuder,
et sidste stammende Solfaldsskær
gløder i vestlige Ruder.

Fjernt stønner en bankende Melodi
en stcrbyS metaltunge Toner.
denS rygende Aande driver forbi
lavt over Træernes Kromr.

Men Skumringen gror saa sagtelig blibt.
og Tonerne svinder - vg tier.
snart hører jeg kun mine egne skridt
paa øde. gruslagte Stier.

Der aander i Løvet et frostkoldt GyS
fra Rummet þÿ �bit isnende tomme.
þÿ �fra Blad til Blad et hvistende þÿ ��t�v�?' þÿ �

angstfuldt mob BaarnattenZ Komme.

Lever mod deer þÿ �i Længsel og Haab þÿ �

en Sjæl som min egen þÿ �bedrøvet .'
det var som mit HjerteS dødSbange Raad
skælvede nys gennem Løvet.

kat !O. nyfødte Haab! mine Drømmes
vugget i Moderarme þÿ �

venter der eder en dødSkvld Nat þÿ �

eller þÿ �en Livsdag« Barme!


