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gende Udgifter : de ved Fattigloven«
Bestemmelser foranledigede til Læge- og

Jordemodeihjælp m. v , Hjælp til Blinde,
Sindssyge, LupuSpaticnier m. «.. famt
fortsat Hjælp til SygekaSfe-Patienter,
Hjælp til Mødre i Barselsperioden,
Tuberkulose« Sygebehandling. Udgifter
i Følge Børneloven af 14. April 1906,
Bidrag til Bøin udenfor YEgteskab og
ægtebørn og endelig Hjælpekasserne«
Bidrag.

Endvidere fvrestaaS, at Staten over-

tager de Kommunerne »u paahvileude
Udgifter til Rets- og Politivæsnet, dog
saaledeS at Kommunerne i Forhold til

Folkemængden yder fra 20 til 70 pCt.
til Lønning. Uniformering og Pensio-
nering af Politiets Funktionærer, samt
til Leje og Vedligeholdelse af Politiet«
Tjenestelokaler. Staten overtager der-

Ho« samtlige Kommunerne tilhørende
Fængsler-, Ret«, og Politilokaler. Sta-
ten skal endvidere yde følgende Tilskud
til de i LærerlønningSlvven fastsatte Be-
gyndelseSIønninger :

I Landkommunerne: For Føiste- og
Enelærere 30V Kr. 2den Lærer og Læ-
minder 200 Kr. For skolelærerinder,
Biskole- og Hjælpelærer ISOKr. Vin-
terlærere og -Lærerinder og Pigeskole-
lærerinder 100 Kr.
I Købstadkommunerne og Handels-

pladserne :

For Lærere (højere Skala) 400 Kr.,
(lavere Skala) ZOO Kr. og Lærerinder
300 Kc. oarlig., samt for København«
og Frederiksberg« Vedkommende 400
Kr. af de nuværende Begyndelsesløn-
ninger, samt refundere samtlige Kom-
muner Halvdelen af den for Overlærere
og Skolcinspektører fastsatte Begynde!-
seSiøn.

Naar disse Lovforanstaltninger gen-
nemføreS, bortfalder det hidtidige Stats-

tilstad til Kommunerne, dog at der paa
de aarlige Finanslove oplører et Beløb
af 600.000 Kr. til Uoveling blandt

særlig trængende Kommuner. Ubdelin-
gen foretoges af Indenrigsministeriet
efter at have hørt Bestyrelsen for De
famv. Sogner aadi foreninger og B« sty-
relsen for den danske Købstadforening.

De her nævnte Foranstaltninger, der
er i nøje Overensstemmelse med de

Krav, der er fremsat af den danfle
Købstadfoiening, vil medføre en aarlig
Merudgift for Staten af ca. 7,300,000
Kroner.

Socialdemokratiets Forstag er kun
tiltraadt af OoerretSfagløier B e ck e r,
Fabrikant L e e r b e ck og HuSmand
Carl Hansen, Lynge, »eden« alle
de øvrige er derimod, heriblandt de 3

af KøbstadSfo»eningenS Delegerede (Lau,
M chael Johansen og N ,nke). Sidst-
nævnte Herrer indstiller tilligemed For-
manden en langt mindre Lveitørfel af
Uogffter til Staten, og al Kommunerne

erholder 0,2 pro Mille at Staten«

Ejendomsskyld i Steder for det nu-
værende Statittlflud, dog saaledeS, at
der stille« 500,000 Kc. til Raadighcd
for særlig trængende Kommuner. DiSfe
Foistog vil ikke faa fæilig vidtrækkende

Betydning for Købstæderne.
SogneraadtforentngerneS Delegerede

med LandSlingSmand Jørgen P e-

derfen i Spidjen anbefaler, þÿ ��a�t
StatStilfludct, faa længe deis Opret-
hotdelfe anfeS for formaalSijenlig, for-
deles ester samme Regler som hidtil,
dog at en mindre Del ester nærmere
fastsatte Regler af Indenrigsministeren
fordele« til trængende Kommuner.

Godsforvalter Berthelsen og
HuSmand C a r l H a n s e n, til DelS
støttet af Jacob Lange, stiller en
Række Forflag i geørgeistifl Retning,
Kommissionen« Formand har udtalt en

forbeholden T'lflutning til diSje Forflag,
som ellerS ikte har funden Støtte tzsS
den øvrige Kommission.

Dette er Hovedtrækkene af Kommi«.

fioneni omfattende Betænkning, der

bliver antagelig senere Lejlighed til en

nærmere Omtale as de meie vigtige
Enkeltheder.

Højre at vpnaa Enighed øm AinbringS-
fvlflag vedrørende Landstinget.

D'rfor har mon maattet opgive at
stille 2Eadrmg»folflag og derfor møder
man nu med Fo'flag. der bibeholder
det privilegikvalgle LundSling, man
allerede har opgivet.
I Sandhed, Højre er et mærkeligt

og beklageligt Paitr.
Det forlød i Dag. at Udvalget havde

modtaget Oplysninger om vore Kom-
muaalbestyrrljeSmedlemmer« Alder. Gen-
nemfniiSalderen viser sig at være ca.
46 Aar.

Udvalget holder nyt Møde paa Torsdag.

Lidt bflnfli flctslMorie.
ten sindssyge Birkedommer Freuchen paa Fejl.

Bornholms Laane- og Diskontobank.
Renten paa Indlaanebevls er 4' 9 pCt. p. a. 9995

S- Pedersen Sillehoved
er altid den billigste. 3795

passende Beløb saavel som Helhed som
i de enkelte Byer.

For Københavns Vedkommende hen-
holder man sig nærmest til det Forslag,
der i sin Tid er vedtaget af Kommunal-

bestyrelsen, og for Landdistrikterne sin-
der Kommissionen som Helhed ikke An-

ledning til paa nærværende Tidspunkt
at soreslaa ZEndringer i det bestaaende
Skattegrundlag udover de foran nævnte

Mndringer i EjendomSskyldbeskatningen.

For København og købstæderne fore-
slaaS endvidere, at der þÿ ��h�j�e�m�l�e�sAdgang
til at paalægge Grundejerne B'drag til

hel eller delvis Dækning af Udgifterne
ved saadanne kommunale Foranstalt-
ninger, der > særlig Grad vil komme
de faste Ejendomme til Gode." Dette
foreslaa« tilvejebragt ved særlig Lov-
hjemme! gældende for alle LandetS Kom-
muner.

Endvidere indstiller den samlede Kom-
mission, þÿ ��a�tder med Statens Formue-
skat som Grundlag indføres en k o m-
m u n a l Formueskat, som skal
opkræves med samme Procent og efter
samme Regler i samtlige Kødstad- og
Sognekommuner. Naar en saadan For-
mueflat indføres, bortfalder Adgangen
til at foihøje den fra Kapital og fast
Ejendom flydende Indkomst med Kilde-
artstillæg "

Hele Kommissionen indstiller, at Fat-
tiglovenL Refusionsregler (L. 9. April
1891 43) þÿ ��æ�n�d�r�e�ssaaledeS, at For-
sørgelseSkommuuen bærer hele Forfør-
gelsrSbyrden uden Refusion fra Opholds-
kommunen i ethvert Tilfælde, hvor den
til offentlig Undeisiøitelfe trængende er
»udlagt paa en HeldrcdclfeSanstalt, for
hvilket der foreligger et approberet Be-
talingSreglement."

Endelig ønsker den samlede Kommis-
sion, at der fnstsælteS nærmere Lovregler
for Optagelse og Tilbagebetaling af
kommunale Laan.

Er stort Flertal af Kommissionen
foreslaar, at Reglerne om Pligtarbejde
ændres, saaledeS at Arbejdet betale«
efter Egnens PnS, og at Kommunens
heraf forvoldte Udgifter fordeles paa
just« Ejendomme efter bisses G. und-
værdi.

Endelig anbefaler et stort Flertal
Fo- Højelse af Hundrflatten og et Min-
drelol henleder Oomærfsoinhcden paa en
Jog skil som en Indtægtskilde for Kam-
munetne.

Socialdemokratiets Re-
præsente, nter stiller For-
slag om, at Staten tager
større Andel i Udgifterne
»il samfundsmæssige An li g-
g e n d e r.

Med Hensyn til SpørgSmaalet VM

økonomiske Mellemværende mellem Stat
og Kommune, de> under Joelse af direkte
Statstilskud til Kommunerne har der
været søit lange og indgaaende For-
handlinger, som dog ikke er resullerede
i en fælle? Indstilling.

Socialdemokratiet« Repræsentanter
(Borgmester I Jensen, Landsting«-
mand Chr. Christiansen, For-
retningsfører P. Andersen, Aarhu«,
og Redaktør Jacob Christensen,
Silkeborg), møder her med et omfat-
lende Forflag, som kortelig gaar ud
paa følgende :

Staten deltager med Halvdelen i søl-

Sne oa 3s.4«f

<> Kvinder uskyldig domt for Barnemord.

Ingen af dem har nogen Sinde faaet Erstatning.

Hvor meget man end kan bebrejde
HszesteretS JustitiaiiuS LaSfen, et Gode

har han« pludselige Indgriben til For-
svar sor det nuværendr RHSthstem
medført: Bort Retssystem er fat un-
der Debat. Offentligheden er vakt til

Opmærksomhed. Den er lydhør og til
at faa i Tale.

JustitiariuS vilde forsvare vort nu-
værende Retssystem, og han har op-
naaet, at Angrebene regner ned over
det og vil vedblive dermed, til Regering
oq R'gSdog tager Affære og giver dette

System Dødsstødet.
Juftit«anuS har med sine Ord om.

at Højesteret ingen Sinde har dømt no-

gen uskyldig, villet hævde vor øverste
Domstols Værdighed, dække hele den

danfle Dommerstand þÿ �og hvad er Re-
sultatet blevet?

Intet mindre, end at en Række RetS-

vildfarelser, som Offentligheden flet in-
let kendte til, nu kommer frem for Da-
gen« Ly«.

JustitiaiiuS paostod, at den saakaldte
Fejøpige, flønt Høst stenet havde givet
hende Oprejsning, og kendt hend- uskyl-
dig. alligevel var flyldig.

Offentligheden havde hidtil kun Kend-

skad til en uflyldig dømt Fejøkvinde.
Undersøgelserne for at finde hende,

førte imidlertid til dcn Opdagelse, at
det et hele 6 Fejøkv'i der, som, flønt
alle uskyldige, er dømte og har maattet
vandre i Fængsel.

Der foreligger
tre frygtelige Familietragedier,

hviS Enkeltheder er faa haarrejsende,
at man grueS ved selve Tanken om de
Lidelser, di«se 6 uflyldige Mennesker
og dereS paaiø-ende har maattet gen-
nemqaa.

Man maa helt tilbage Nl den forte
Middelalder, nl Inkvisitionen« Dage. til
Kætteiforls'gelserneS Tid, for at finde
noget Sidestykke. þÿ �

Sammen med en københavnfl Kol-
lega tog en af þÿ ��L�o�l�l-Falst. Social-
Dem "S Medarbejdere forleden lit F jø.
Opgaven var at finde den faukuldte
þÿ ��F�>�j�øP'ge", Ane K.rstine Eyrffbansen,
som man mente opholdt sig paa Fattig-
gaarden der.

D t ovlvNeS burt'gt. at det >kke nar

Tilfælder. Lingt om længe fik de at

vide, ar Ane havde en gift Søster paa

F>jø De sandt denne Søster, der bor
j Vesterby og hedder Sesie Andersen.
Hun er nemlig gift med en Arbejdsmand
Anion Andeisen.

Da de spurgt, om Søsterens Adresse
og fortalte, at de søgte Søsteren for at

djælpe hende til Oprejsning for den

Straf, hun uflyldig havde lidt. var hen-
de« fø ste Ord:

þÿ ��J�e�ger ogsaa uskyldig domt l-

og hun fortalte, at da hende« ottende
Barn strak« efter FødSlen vor død,
blev hun af Birkedommer Freuchen
stædt i Fængsel, ved Anvendelse af en
Række legemlige og sjælelige Tortur-
midler tvunget til at lilstoa, og iaa
idømt otte Aar« Forbedring S-

hu«. Føist da hun havde siddet i

Fængscl i Z'/, Aar. flog BefnclsenS
Time. og hun fik atter Lov til at gense
tin Meind oa tine Børn.

Bi flal senere udførligere flildre Be«
føget Ho« denne Kmnde og hende« før-
gelige Historie.

Under den videre Samtale fik vi þÿ �

fortæller Bladet« Medarbejder þÿ �at
vide, at foruden Søstrene Scfie og
Ane Kirstine og dere« Moder C h r i-
stiane Godtfredsen, rejste
Blikedommer Freuchen ogsaa An-
klage for Barnemord mod to andre Sø«
st»e og dereS Moder, nemlig Anna
Askø og hende« to Døire Louise
og Christine Petersen. Ogsaa
diSse tvang Birkedommer Freuchen til
at tilstaa, og dere« Dom kom til at

lyde paa 8 Aar for Moderen« Vedkom-
mende og 4 Aar for hver af Døtrene«
Vedkommende.

Først efter at Døtrene havde siddet
over 1/, Aar i Kvindefængslet blev
dereS Uskyld bevist, og de flap ud.

Moderen blev fiudSsyg
og maatte anbringes paa Bordingborg
Sindssygeanstalt. Først da hun erfa-
rede, at Anklagen mod hende og Dø-
trene nar omstødt, genvandt hun til Del«
sine Aandiævner. Moderen er senere
død. Derimod lever Julie og Christine
endnu.

Julie tjener Ho« en Gaardejer i det

nordlige Lolland, Christine har været

gift med en Landarbejder, der imibler-
nd døde for l1/, Aar siden. Hun bor
nu I Stokke marke Mose og ernærer sine
6 Børn ved sit Arbejde.

V> aflagde ogsaa Beiøg bo« disse to
Søstre øg flal senere fortælle nærmere
derom.

Først maa vi omtale nogle af En-
kellhederne i de tre store RetSvildfa-
relfer.

Ane Kirfiine Chriftianfen og
hendeS Moders Historie.

B> har tidligere omtalt og flal blot
kort genopfriske den. Den 28 Maj
1 881 fandtes et Barnelig paa Fejø
Kirkegaard. Een havde lige fca-t en

ny. ung Birkedommer, der gærne vilde

tnkllæge sig Berømmelse. Han vilde
opklare Sagen þÿ �og ved TiuSler fik
han den fattige, 24 aarige Pige Ane
K ist'ne K 'st'anskn oq henb>S Moder
til al eiflæage en re« ufsørOq T'fftaaeise
om Barnefødsel og Barnemord Ane
fik 5 AarS Forbedringshus, Moderen
oømle« til Døden. Overretten
stadfæster Dommen þÿ �Høje-
s t e r e t g ø r d e t s a m m e 28. Ok-
tobrr 1884

Da havde de to ufloldige Kvinder
siddet i Varetægtsarrest i 3 Aar.

Da de to Kvinder overflytte« til
KoindefængSlet paa KristianShavn. for-
langer de energifl. at Aae flal under-

søge« af en þÿ ��r�i�g�l�i�g�"Læge. Distrikt«-
lægen paa Fø havde ertlæret, at hun
havde sødt, men da hun nu endelig
bliver undersøgt af et Par Læger, »iser
det sig. at hun aldrig har født I

Delle giver Stødet til en ny Under-

søgk'se.
Karlen, der flulde være þÿ ��F�a�d�e�r�"til

Barnet, bliver sø st nu athørt. Han
erklærer, al hal aldrig har haft noget
nærmere B-'kenviflab til Ane !

Den stedlige Jordemoder og andre
H/t r j rt ui.iiner CtrfIriØrfTtrt fim ftt hø

strængelser jeg nu vil udfolde tor
at faa ham fri igen.

Nu var Rosalind« Taalmod til

Ende. Hun stampede i Gulvet.
þÿ �Gaa Deres Vej! raaht hun

forbitret. Eller jeg kalder paa 1 je-
neren.

Hun pegede |iaa Døren og gik
hen mod den elektriske Klokke.
þÿ �Blot et Øjeblik! vedblev Hilda

Price haardt. Jeg er ikke h r for

min Fornøjelse« Skyld. .1 g > r vir-

kelig kommen her for at gaa i For-
bon for Hr. Osborne. Hvis De vir-

kelig. som Ito siger. Froken Vvrsh,
bryder Dem en Smule om ham. saa

er <ler to Ting. som jeg beder Dem

forstaa. For det første, at d> . ikke

mere nytter Itotn at forfølge ham,
eftersom lian har givet mig sit

Æreøord paa at gifte sig med m g,
inden Ugen er omme. For det an-

det. at enhver Indblandet, fra De-
res Side i hans Sager kan faa

kiebnesrangre Følger for ham. De
kan ikke undskylde Ih m med, at

jeg ikke allerede har advaret Dem.
Hvis Ito forleden Dag havde lydt
min Henstilling, havde Robert ik-

ke siddel arresteret nu.

Fru Marsh dirrede af Vrede pa
sin Datters Vegne. Men Rosalind
var stadig i Stand til at skjule sin

Ophidselse, skønt den ikke var
mindre end Moderens, og hun stir-

rede fast sin Rivalinde i Ojnene.
Og Ito vil virkelig forsøge at

indbilde mig. at det udelukkende
er for Hr. Osborne« Rednings
Skyld, at De nu kommer her til

mig. Det tror jeg ikke. Jeg (ror,

De lyver. Jeg tror, al De lyver
med alt. hvad De siger.

Det gule i Hilda Price« Ojne glø-
dede. Denne Tiilidsfuldhed og

Selvsikkerhed ærgrede hende tyde-
ligt til Raseri.
þÿ �Ito skal komme til at tro mig,

til at tro aJtl Vent kun til Ugen
or omme. saa ....
þÿ �Jeg skal ikke vente, indtil

denne Dag or omme. Hr. Osbor-

tios Arrestation er en frygtelig
Fejltagelse, og jeg skal øjeblikkø-

lig gaa ud og indvirke, al han fri-

gives.
Hilda Price lo.
þÿ �1 tot lader nok ikke videre til,

at Ito læs i». Mer Hr. O«borne« For-

trolighed. 1 saa Fakl vilde lian ha-

Heftige Ztorme i Amerika.

Fra Ontario melde«, at der i de

sidste 36 Timer har været en hæftig
Storm over Superior-Søen 60 Dam-

pere ligger for Anker ved SøenS Nord-

kyst for at afvente bedre Vejr. Alle

Dampere, der indkommer til Havnene
ved Søen, er bedækkede med I«.

Over St. Loreng-Bugten raser der

ligeledes voldsomme Storme. Man frygter
for, at Kuldamperen þÿ ��B�r�i�d�g�e�p�o�r�t�"�,som
man ikke har hørt noget til de sidste
Dage, er gaoet under med Mand og
Mu«. Alle Damperne til Montreal er

stærkt forsinkede.
Fra MiSfisippi til Atlanterhavet er

en Mængde Telegrafledningerne ødelagte
og Jærnbanesorbindelsen afbiudt paa

mange Steder paa Arnnd af en hæftig
Snestorm.

Willcdcr indrammes
h billigst i

j Bazar du )!ord.
Pagor af store og fmaa Tpejlc. Morten Larsen.

Gu anden valgmenighedspræst
om Udtraedelsen.

BalgmenighedSpiæst ASger Høj-
mark, Aarhu«. udtaler bl. a. til

þÿ ��J�y�d�f�lMorgenblad" : Jeg tror ikke,
Morten La' fen fer rigtig, naar han paa
nærværende Tidspunkt opgiver Troen
paa aandelig Frihed i Folkekirken. Jeg
fer faadan paa øjeblikkets kirkelige
Stilling, at det først om nogen Tid,
efter at Dommen i Arboe Rasmussen-
Sagen er foldet, vil kunne klare sig,
faa der kan flønne« over Fremtiden«
Kaar for aandelig Frihed i Folkekirken.
Jeg syne« ogsaa, at det er bedre i
Fællesskab at arbejde for Ophævelse af
Statskirken end træde ud Kced« for
Kreds, og jeg tror og haaber, at Valg.
menighederne, ogfaa indenfor Folke-
kirken, i de nærmeste Aur kan være blandt
de ivrigste i Kampen for aandelig Fri-
hed.

Den kommunale
Sklltttkomlllissioll.
Vustemmighed sm Jndsorelse

af en kommunal Formueskat og
yojere Grundskatter i Kob-

stederne.

Den kommunale SkaitekommiSsion har
i Gaar afgivet Betoenknmg vedrprcnde
ZjendomSskalteine, StatZtilflud ti! Kom-
mune m. v.

Kommissionen blev som bekendt ned-
kar i Foraaret 1910 af daværende
Indenrigsminister Munch og omfatter
Repræsentanter for Regeringen, Kpb-
stadforeningen, SogneraadSforeningen,
ffsbenhavnS Borgerrepræsentation, Lig-
mngSkommitsionerne og Frederiksberg
Kommunatbestyrelfe, talt 22 Medlemmer.

Stiftamtmand C j H o l m, Npksving
F, har været Formand og Assistent i

Indenrigsministeriet Hauge n-J o h a n-
f e n Sekreter.

Allerede i Sommeren 1910 afgav
Kommissionen B-toenkning vedrdrende
den perjonlige Kommuneskat og Erhvervs-
skatterne. Paa Grundlag af n«vnte

Betænkning forelagde Regeringen LEn-
dringSsoiflag til de her omhandlede Lov-

bestemmelser. Forslaget blev vedlaget
i Folketinget, men blev gentagne Gange
standset i Landstinget, og er ikke endnu
naaet til Fremsættelse i indeværende
R-gSdagSsamling.

Den nu afgivne Betænkning er et
meget omfattende Værk, der sammen
med talrige Bilag indeholder et værdi-
fuldt Materiale til Belysning af jaa-
rel den hjemlige kommunale Skatte-
ordning, som de tilsvarende Forhold i

Udlandet.
Vedr»rende de kommunale Ejendoms-

skaller er h-le Kommissionen enevrS om
at indstille li! Regeringen, at der ind-

fSreS hyppigere Omvurdering til Ejen-
damZskyld, f EIS, hoerl 6ie Aar, haor-
efter de haloaarlige Vurderinger bort-
falder. Endvidere, at der foretages et
nærmere destemr Fradrag i Vurderings-
summen for alle bebyggede Ejendomme,
mulig saaledeS, at der foretages Afdrag
for hpcr enkelt Beboelseslejlighed. Og
endelig, at der ved Vurderingerne fore-
tages en særskilt Ansættelse af Jordens
Værdi.

Kommissionen erkender, at der paa
Grund af de stigende kommunale Ud-
gifter er nsdvendrgt at skaffe forøgede
kommunale Indtægter og at diSse gen-
nemgaaende dør tilvejebringes ved en
Fo.høielse af GrundejcndomSflatterne
paa rationel Basis.

For Købstædernes Bedkommende fore-
flaaS, at Grundskatten fremtidig fast-
sætte« i Henhold til Burdering af
Grunden, samt at HuSflatten afløfeS af
og optages i kommunal Ejendomsskyld,
idet der samtidig for denne sidste giveS
aidanne nærmere Regler, der skaffer

Tikkerhed for, «t den paaligneS med

67) Hun blev helt glad ved nu at se
Rosalind interessere sig for noget
saa fornuftigt so/m Tjenestepigen.
Hun ringede derfor paa Pauline
for at faa hende ind og derved gi-
ve Rosalind noget andet at tænke
paa.

Men det var Husets anden Tje-
nestepige, der kom, ikke Pauline.
þÿ �Vær saa god at gaa op paa

Paulines V æreise og bed hende
komme ned, bad Fru Marsh.
þÿ �Pauline er ikke hjemme, lød

Svaret.
þÿ �Hvor er hun da gaaet hen?
þÿ �Det véd jeg ikke.
þÿ �Hvornaar kommer hun hjem?
þÿ �Det véd jeg heller ikke, Frue.

Jeg . . . jeg tror, at hun er løbet

bort.
Løbet bort l

Det kom som et Rkko fra baa-

de Moder og Datter. Den første

blev vred. Den sidste blev angst
og mindedes pludselig en dunkel
Udtalelse af Janoc. De stod beg-
ge og stirrede lige forbløffede paa
hinanden, da der i det Fjærne lød
»n stærk Klokkekimen.

Det er paa Entrédøren! ud-

brod Tjenestepigen. Det kan jo
være, det er Pauline, der kommer

igen.
Hun skyndte sig bort og kom

Bandeløs tilbage.
Det er ikke Pauline, Frue,

men en Dame, der ønsker at tale
næd Frøkenen.

Hvilken Dame?
Hun vilde ikke give mig sit

Navn. Hun sagde, at det var
hende meget magtpaaliggcnde
at faa Dem personlig i Tale.

(iodf, lad hende komme inJ
Saa, saa. Mor, lad Dig nu ikke

aliarmere. Her er vi jo hos os selv,
del er ikke Soho, hvor der kan
hænde mig noget ondt. Hvis I)u

ønsker det, kan vi jo faa en eller
arden til at holde Vagt udenfor

Døren, indtil jeg s r, hvad den my-
stisk Fromiii! le vil mig.

Den elegante Dame, der straks
eft r traadt ind, gav i sit Ydre
helh r ingen Anledning til at I ro,
at der fra hen I s Side skulde sko
Rosalind n g, n Overlast. Hun var

paaklædt enkelt, nu n smagfuldt,
og skønt hun var dybt tilsløret, gik
Moderen tillidsfuldt lidt til Side,

Hostes
nyeste Gocrraskclst.

Nu vil mau bevare det gamle
LaudSting.

Kvbenbavn Tirtdag.
I Dag holdt LandSlmgriS Grund«

lovSudoalg endelig Møve og her flete
der endelig noget, idet Højre mødte
frem med AiadringSfoiflag. DiSie har
jo været ventet længe og ventet med
Interesse fra alle Sider, da de jo flulde
aabenbare Højre« viikelige Standpunkt.

Det kan ikke sige«, at Højre har staf
fet ærede Medborgere, der ventede Over
raskelser. Højre« tEndringSfotflag er

af den Natur, at man skulde tro det

fast umuligt, at de kunde komme frem.
Men de er kommen frem og vi maa nu

regne med dcm, i alle Titfælde forklø-
b'g

Den sø-ste Overraskelse er den, ot

Højre har frafaldet sine beiømte eller
rettere belygtede LEadringSsoiflag fra i
Fjor. Man erindrer, at did!« Forflag
fluide skaffe ny privilegeret Valgret for
Erhverv. Penge, EkSamen vfv. DiSfe
Forflag kom som bekendt aldrig til De-
bat > Tinget oq nu opgiver man dem ;
sikkert fold, Højie er paa det rene med,
al de ikke kan forsvare«.
I Stedet foreflaar Højre nu at be-

vare Landstinget som det er, hvilket
unægtelig ogsaa maa vverrufle eftersom
Partiet mange Gange har erklæret, ot
det ikke øilsk-r de nuværende Jord- og
Penqeprivtiegier bibeholdt.

Derimod flal G'UndlovenS Bestem
melder vedrørende Folketinget ændieS.

Den 30 aarige Valgretsalder bibeholde«
Kvinder og Tyende faar Valgret og
Forholdstalsvalg indføre«. Dette er

altfaa Højres Forslag til en Grund
lovSreviston og man kan let forstaa, at
Rygtet om dttfe AirdnngSforflaq vakte
Sensation ude i Rigsdagen i Dag.

Eilethaanden dalede dog Spændingen
en Del. det lygtede« nemlig, at et af
Højre« Medlemmer havde udtalt, at

Foiflagene jo ikke fluide tage« bog-
staveltgt. Man kan vel derfor gaa ud

fra, at det ikke har været muligt for

saa snart hun havde ladet sig bero-

lige af den Fremmedes fredelige
Udseende.

Anderledes gik det Rosalind, da

Damen befandt sig lige over tor

hende og pludselig slog Sløret fra

Ansigtet. Da var hun ved at ud-

støde et Skrig af Forbitrelse og Af-

sky. Thi mod hende lynede Hilda

Prices gulglimtende Ojne, og hen-

des triumferende Smil indjog den

unge Pige en ubestemmelig Rasisel.
Tillader De, at jeg taler et

Par Ord med Dem under fire Ojne?

spurgte Hilda Price skarpt og ud-
fordrende

Rosalind søgte »t skjule sin

Angst under en kold Maske.
þÿ �De kan næppe have noget at

sTge mig, som min Moder Ikke bør

høre |wna! nvar«ilø hun afviøende.
Hikla Price vedblev at smile og

vendte sig med en let Hovodbøj-
ning mod Fru Marsh.
þÿ �I tot glæder mig at gøre Deres

Bokendtokab, sagde hun. Ito har
sikkert hørt om mig. Mit Navn ør
Hilda Price ....

Hun bemærkede den gamle Ds»

Officerstrren.
tstrigske Officerer overfalder

eu Bladredaktion.

Det socialdemokratiske Blad, Wah. hen"
meddelte for et Par Dage siden, at

Oificerer fra 4 Dragonregimeni« Rekrut-
fløte Nitten til den 4 ds. havde gjort
sig fly dige i Uroligheder i E m«, hvor-
ved der rar blevet offyret 2 Revolver-
skud. Mandug Eftermiddag indfandt
der sig flere Officerer ved Dragon-
regimentet for at kiæve Reoakiøren af
Bladet til Ansvar. De trak dere«

flarptflebne Sabler og faarede dermed
fem Perfoner af Trhkkeriperionalet.
En af Olfic-rerne blev ligelede« faaret
under Kampen. Personalet paa Blu-
det« Kantor afvæbnede tilsidst O sice-
rerne og fratog dem dere« Sadler, fom
de brækkede og derpoa ufl v.rcde iil
GarnisonSkommandanten.

LlUldstillMlllgtt
i 7dc Kreds.
þÿ �DagStelegram. þÿ �

Kødenbavn, Onsdag
Bed den almindelige Vælgerklasse«

BalgmandSoalg valgte« i Skive 1
Radikal, i Løgstør 1 Socialdemo-
kiot, i Brønderslev 1 Social-
demokrat, i Skagen 1 Radikal og 1

Venstre, i 6 æ bi) 1 Venstre, I Nørre-
sundby 2 Socialdemokrater, i A a 1-

borg 13 Socialdemokrater, i Hjør-
ring 2 Venstre. 1 Socialdemokrat og
1 Radikal, i Frederikshavn 1

Venstre, 1 Radikal og 1 Social-
demokrat.
I de 121 Landkommuner er hidtil

valgt 66 Venstre, 12 Radikale, 3 So-
rst#r n/i 1 iUinftrø.d&niTnnør

mes aabenl.vse Forfjamskelse og til-
føjede hurtigt:
þÿ �Ja, siden det altsaa avnes, at

De kender mig af Navn, saa lad

mig med det samme oplyse Dem
om, at Hr. Robert Osborne, som Ito

sandsynligvis ogsaa har hørt lidt
om i den sidste Tid, er min For-
lovede øg tilkommende Ægtefælle.

Fru Marsh stod stadig forvirret

og meget utilpas. Men hun for-

stod, at den Fremmedes Ord paa
en eller anden Mande maatte skjule
en Hraad nuet Datteren, og at hen-
des Høflighed kun var forstilt og

s|ydigt ment. Og dette bevirkede,
at hun straks genvandt Fatningen
saa meget, at hun meget værdigt
kunde svare:

Tør j<g spørge, om det er Hr.
t >sl»orne. <tor har sendt I tom herhen
muh sin Ambassadør?
þÿ �Nej. det er han vel forhindret

i, eftersom lian befinder sig i Fæng-
sel. Mon I tore« Frøken Datter og

jeg har mødt hinanden under saa-

danne Omstændigheder, at jeg nu

tvinges til at anmode hende om

ikke at blande sig ind ! de An-

Hvem gjorde det?
Roman af

Gordon Holmes.

Rosalind sprang op, nervws ved
i>t komme til at tænke paa Tjene-
«tep;g.-n> hvis Eksistens linn gan-
ske havde glemt over sine egne

Genvordigheder. Misleren, der
for enhv-r l'ris vilde berolige tien-
de, gik eftergivende ind paa at
føje siende i alt. Hun blev ganske
altereret ved pludselig at høre
hende tale om »to Dolke«. Hun
havde aldrig før hart om saadan-
ne Dolke og troede, at Rosalind
nu begyndte at tale I Vildelse. Det
hele laa jo saa fjærnt fra, hvad en
saadan gammel Dame kunde tæn-
ke sig mulig. Om man havde sagt
hende det, vilde hun have vægret
sig ved at tro, at der her i hendes

fredelige, skikkelige Hjem havde
ligget to Mordvaaben skjult, at Ro-
salind havde fundet dem, sljaalet
dem, og derefter kørt rundt i Lon-
don med dem i et Avtomohll.

ITr 26.
HBcRMcKttit; Insrndvs IS pr« uarntiig.

ru Seftbøftnet il r gVirtalct.



Begge Arrestanter blev sat paa
Pand og Brød as Kreucheo.
Under Forhøiene vveisus-d.' Birke-

dommeren dem, spyttede dem i An-

sigtet, og naar iiogen as de to Kom
der blot tulirde Ljnene, vlev hc... ra-

sende.
Hver Gang Fa>.ge,ne dødtraue as

Forhørene kom titbage til d,re« Celler,
tog Beljeiitcu vg Lrr,stsoroareren sar
paa dem.

Saa tilstod da ben gamle HuSmaad«-
kone og hende« Datter, ir«: og mør as
Retten« Behandling.

Frikendelsen.
Den 10. Maj annullerer Hojstcret ,

sin egen Dom.
Baade Moder og Datter fendeS 1

uskyldige i den Forbrydelse, de har va.ct s
beskyldt for.

Anklageren, Adookm Klubien« Tale
er karakteristisk so. del Indtryk, Sagen
gjorde paa Datiden.

Anklageren sagde:

Mange forskellige Omstændigheder har
fremkaldt delte Tchatde : en meget svag
og karaklertø« Anklaget, der ikke var l '
Stand lit al yde nogen Modstand mod >

Forhøridommercns Anklage (!), en man- \
gelfuld Lageaitest, en atlsor ivrig Politi-
betjent, en ulllladelig akuv Arrestforvarer
og en Forhørsdommer, der var over- j
ordentlig hidsig, eksalteret, sm ikke Ugo ,
frem stnoSsyg. Jeg u,aa gøre mur >

Skyldighed vg krav? Dommen stadfæstet,
men vil dog anse det for min Pligt at

fremhæve, al der nappe tangere kan
vare nogen Tvivl om, at Dommen
mangler retsgyldig Grund.

Kort formden Højesteret« Frikendelse«-
dom faldt, var den Fejø Birkedommer
Freuchen bleven indlagt paa en SindS

fygeanstalr til Observation.
Han blev aldrig Dommer mere.
Men han havde ogiaa i sin korte

Tommer- Virksomhed gjort Fortræd nok.

Thi som alt fortalt, Justitsmordet moo

Christiane Godfredsen og hende« Datter
var ikke det eneste, han begik. V> skal
nu omtale

þÿ ��T�e�looblielte Barnemord".
Grete Ask og henveS

Dstre arresteres.
I 1882 lader Biikrdomm,: Freuch n

en gammel Kone, kalder Grete Asks, og

hende« to Tøue, dr.: 16-aal ge Macur

Christine Petersen og dc:l 20 aar-ge
Louise Petersen, arrestere.

Han paastaar, ur begge de unge p-ge,

har født og myrde: deres Børn cf:,:
Tilskyndelse as Mvd,ren. Hat, a .
endvidere Mvoeren for T.l -ri. i
Mord paa nogr, voksne P >o. .

I et as Tandens Højreb t þÿ ��N.k-

skov Avis" skildr. Z den i.y . - i:ge For-
brydelse þÿ �ud jia Ven Jsnibj&r. . j..

at Bilkedomnikttn« A»r age r. -g.ig
þÿ �saalede« :

El ugijt Fruent..amcr havde er Par
Døtre, LwUise og Christine, > A '

as henholbS-ii« 22 og 17 .rar, p .
sor sig bliv sruglssmoul ge, i -
Forening med Mod.ren so, r
Aar siden ombragte te os dr ;

fødte Børn strak- ester Fø ti
Da Lvnise wnf&r, ut h u i

kvmst narmede sig. gao hun ..
Meddelelse htu-m, og - l fl- i

at Baruct skur.- »øbvlogg -
efter Fødsel, n 6tKR ko« den
14 aarige Christin? ut og r '
i Planen saml paa Grurio Mode-
ren« Tlu'eter bestemt >u ar o.i .g, >
Forbrydelsen.

Nogen Tid ,f:er, da Chr st n>. en

'

CV-J

es v« <-r »« -%«?
i. . .Sf- wr- -«a-> !k?

Christine Petersen

I al Stilyid !ø«loe-S de to unge
Piger. Da oi forlaber FavgSlet, gi-
ver man dcm 40 Kr. hsel. Det var
alt, hvad man takserede den Skade til,
der vor overgaaet d.m n-d en lang
varetagtiarrest cz 1'/, Aa,S Fang-
selsl'phold.

M dereu saties ogsaa paa fet Fod,"V i II VMsliM 1 41 fl 's'ø j

! Jeg unveiskrev naturlig«!«, »g iike- lange ester var j g M- Nogm Oprejk-
I ning eller Orjta'Ning fik z-g ikke.

Da jeg kn-n hjem fik jeg »t vide,
a: Bi'kedomnier'.a var sindssng vg ot- Lage He.fori., i-.ir død e> A .r ester, at

. jeg var bleven arresteret.
Jeg ha>. saa t>dt rankt, om han ikke

giamoude sig ibjal over den Ulykke,
hin hitb.' varet M'b t'l al biingevoei
mig og mia Famiije, >h> Doktoren

- var vist egeuli'g ikke noget ondt Men
neste.

D-n nu SI »aarige Kone sortaller, med Taarer r Oinene. a« hnn stadig
tvivler vm. vt hendes sag vil dlme
sure: opklarer og hentes Uskyld helt
bev'st, ty: syr yen des B dkommende
kunde jo ikke sti. siet s .adonne Beviser,
tom aonfle Omstødte Ai.klegen mod de

i tre nnbre unge Fejspioer.
I betie Til saldo rar d'r v'ekelig et

Baen, vg Batner var døot.
D.strikitlgen, der aigav Ciklaiii.g

om. at der var Tegn pao, at drt oai

kvalt, er død. vg andre !'»ger har ikk-
underiøgt Linet.
I de andre 3 Tilsaid? er Distrikts-

lage Hersortd« Erklalingcr imidlertid
bleven omstødt as de øverst, Laqeautou-
teter.

Alt lyder paa, at D«strik'»tage Her-
fvrth enten ganske har mangut alle
Fvrutisatninger for ol tunnc akgi' c C

cvente
nbbliyg-ital er > det furlsbu« Aar ft-gei

med 617 Personer t,i «».UIs »>, »damme-

ne« lal er steget med Ils lit !»g«0.

rftjydfk, bryggerier
g:v-r rr Udeytt, xoa 6 ;Ct.. og der

h-nlagge« ,g nsftnoes 113 >31 K>o»er.
hvoresier R serv og Fo ny'lsesfvnoen
01 var« 880,000 9'.

«fn Ordentlig t#nfct 5kroa.

Paa Lond»tlngimar>0 Vilh. to>

bak»?»br>k : Slagelse et der i <0 »ar f> dc><

teret 830D N'l Skrr.a.

Fiffer WiA porsen, H-lsiaqor sijrede forleden Dog sin
Sølabiyllupsdag. Om Asienen. da han
havde fulg! Gaftei n.- ni Dør«. d!eo har
syg Cg! bøfe et Oj.b'.'k ester.
lO ti »er og 5 Tvin

samt Fjerkraet indebrandl- dcv en
Jidedrrn« hoS Borlsmand Peier Jen-
sen i B-ddinge "eb Holbak D-r >> .r
ingen hjemme, da Ilden uod?ø» Man

'
anteger. at Ilden er paasat.

paragraf 8.
L«rers»re»,ugens bestyrelses-

møde.

Z)t«thvruesageu.

Bestyrelsen sor Danmaiks Larer«

forening har i et 3-Dog-s Møve '.nd-

gacende btha.illet te Assk'd'g-iser, d-r

allerede er sorelagne eller i den nar«

meste Fremtid ventes foreiane es -r
< 8. Da Bestyrelsen mener, al en

Del as disse Afsked g- sier e> ureisardigc.
har man brflultet o! rette <n He: ven«

delse 1(1 Regering og Rigddrg r- 1 alle
rede i indevarenve R dugssam.slng al

saa Asstedigeise-paragic'eu andrrt, u-
lede« at ben ikke som nu fon brugie
paa en vilkaurlig Mo de

Aa? sum!

Ude og djemme.

Som bekendt søl-r Høl-e« og .ven-
ftre-s Aviser herhjemme det som derr»

Mcd Hrnjyn til 3Rj': .» sagen 'endte j 0t fremstille Sscioib-MOfraterr.?
Bestyr, isen ,o Nenra 'tur er "! Ege« u þÿ�h�x ��«Førere som en Hoben
dj-rg so? pao BFti>r-if;'"5 B- sne ,J f ... u. .... - , holvt ryggesløse Skraalere, der ,ik- ksn
foihondle iucd de stedlig Pnr'.er fr '
om mul-g: a> opnaa en tilsreossttUrnd Dumheder.
Crnjng Gu i ske saadan tager Sagen sig -kk?

Bed deii- Mød- mell-:-:'. Egebjerg ud far vore Ravorr. Den berlinsk-
Ssgneraad, -kolekommiisivnen og d Professor i S'aitøkonomi Werner
udsend!- Rcprasentanter for Dunmarks '

Hombart (der ikke er Socialdemo-
Mf '1

j ll01) fMWKi i fin ®o,
Mazlingsfotflag, ga aende ud paa An

falle',se af cn B kar foreløbig for e: ! ""Uimen og d-n sociure B-i-gel'.
i Larerforerunaen stalde der nylig er oversat til Noi'k:

søge at udvirke d- ibøm'c Sfoiemulftct: .I mere end kn Henseende svare:
C'lergiNer','. Fl-r!clletS Ordfører hav Danmark til Belgien. Ogsaa der' -men hun snar ingen kpm helst E.stat« - "atinØw ' U1®' Sujget >.uf. rij. au ha,

ning Hun er ganske nidbrudi pao
Sja> op Legem
Aar efi-i.

dør :kke ma.'ge

Birkedommere« saerter Retten
i Barselstuen.

Barkielig-'t smides hru paa itu-
gen lil den enduu syge Muder.

Distriktslage« varet i Birke-
dommerens Pkagt,

oz wftki«ctf i" alt, hvad Bukkdommeren
ønskede.

Der aabneS de frygt-'i .st.: Perspek-
tivcc ved denne Tanke

V- yar . bet foregaaér.oe omtal', o« j p"dtsyg D.-mmcr, d-r huc den

en 3ø|>, ul d-n egen.,ligr .FZø Pige" ! s'k- I" at se Mord dg Ford, ydelser

a

Drninaft i Orøntiiuu. fce!>i lerxb> at Beforknmns m,» .r 5u.all531fn neait tn H01 udvik
stemairtfi xnl Lir-, Nm . orne rar ' -a

Lzsaa der har de tre Grene
stor, at ,n Ukzaoni'.ig ikke var mulig. 6 b 1

,
Foiflaget sar' , :b der.kter med all, af Beoagelsen (den politiske, saglig- ogHar Vriarinejer Ztevnp

S'.r'nm-r mod 1 (<n. Pastor Lund, kooperative) vokset sige stærkt, og Le-

| stemte iffe). Derefter vedtoges med dit vageljen flyder frem i en rolig
samme S.c« iutul pacmy indstille til £,trørn »irder Ledelse af sindige

(Ane Chnstianjen). nemlig Sofie An.
deiseu (isi i.,eo A> dejdsrnano Aiiton
And, sen) ogsun blev t-uffet frem sor
drn iiypU, ge Jnkvisitivusdomsto! paa
F jø. Om d-nne Sug lader vi hende
elv sot lalle :

Jeg havde iøoi mit 8. Barn Fat.
sigt vg elendigt havde vi det. Oste

havde drt jo not knebet med at foc
Brøde: tii de 7 s maa Munde, der var
at matt- i Forvejen. Men vi var ak.

ligcve'r saa glade so: den lille, vi fik,
thi du va> oen jørfu T ei'g. Hid.il
havde vi kun fuaet P'ger.

Den Mie blev imidlertid syg. Jeg
tror det var Mundkrampe. Jeg stred,
akt hoad jeg kunde, stred for at holde
Liv i ham. men han b'.ev fløpte og
floj-re, cg r;ir et Par Doge efter Føds-
len død? hnn i Eenq.'n he! M'g Jeg
kunde :ffe cøi? tor der

M'nderne ""vald?- den gamle Kone,
der nu c> 8! Aar. cg hun sorijatter:

D'ftnkrtkagen He'soiih synede det
lille L'o nz sp!n t mig ud. Jeg sva-
rebe b :n so' god jeg iormac.b« pao
h"n« pøv ?;nt:trf. i-g hau gik bort
uden si sig. v'dere.

Dagen esi.i kom trniblctlib Biife-
da.umiu-', k.dsah t c|" cn Posi: mand

og Z Rciliffa er. hj m til c«. De gik
tørst ud i Køkkenet, hv-e v> havde an-
bragt net 'ille L'g. Jeg hø.t? højrøstet
Tale erudc fra. StcakS cfler kom
B, k omu .r-!' og de undre si'd i Stuen, -

Uiel'ardighed.
'

? er vvergnaet
h' or jeg laa i Sengen n dnu syg esier
z. !!.n i!

t( 6U 09. þÿ�,�0 � þÿ�, ��n-» D,
Te ur jo brc?:' Barnet ! ' . . . . ... -

overall, rg i honS Vold en uvuelig
Rtts'age, de- som hunS villige R-dskab
atqiver h"ilk-n som helst Esklanng.
Dommeren ønsker.

Hvod maatte itke detit føre tits

Mcn ur.drcs over, at B".kedomme:en
.kkr uaaede ai begoa fle-e end de K Ju»
stitsmsrd.

De Uskyldige søger un

Erstatning.
Tv af dc uskyldig dømte er bøde,

nemi'z Modiene ut de ,o ilskendepar,
Grete Askø og Christiane Godtfredsen.
De g'k i Graven, uden at det Offent.
lige tøgie ai uojvne den viøde, þÿ ��Rt-

falblgheden begik imod dem. De hen-
levede dereS sidste Tage i Fattigdom
og E>endigh-d, maikede as Opholdet i

A resten. Fængslet vg Slndssygeanstal-
ten. Dcn ene af dem døde, saa vidt
vi har snoet vplykt, paa Fattiggaarden.

Ane Chlistrnnstn. hendes Søster So.

fie Andersen og de andre to Søst.e
Louise vg Christine Peters, n lev.r imid.
lerlid endnu oa oll? undrr de fot'igste
Koa> Det cr ganske vist sent nu at

tagge Plaster paa de Sauc, vort Reis-

maskineri har Uviagt dem, men uke
s o r sent.

Drt bø- itie iuaies at fice ft-.nb-r,
der har sidt nvk rcd at blive fladt i

Airrst, dø nt vg maanri dnje FanqsclS'
straf, ogsaa skal side under Fø.'ganc af

a

og Hustru yorl <S-vaerskudeue ?

Om d-t stadig sige mystiske Spø' -
mani, hvørlkdei Gar. Secrup og Hussiu
i B-øndum har kunnet undqav at høre
Gevai skubene, bar Hakon Hø, h foriali
en af Natvogterne laa Hobro Sygehus
følgende :

Da hau bavde affyret det tørste Skud,
stak Fru Seeruv Hovedet ind o i Sove-
kumme, døren og udbrøl . Mer. uh i b

hvad er det dog. Du laver. Hakon ?

Dereftc, trk hua sig styndsm..st ill

bage og iuikrde Døren e, .
Om Mvni-i-en. d Smerup og Hustru

kom op, han em ta: ' on Mo.
det, og hvvrsides de nu flirld- so 'Ic:

Sagen tor Politiet. T skald? jo

gt'Nk vace en«.
De bildit sig jo i:'\ jeg var bød,

men jeg dørte a!r, hnav de tr.ii-- om
þÿ �sagde Hakon.

Hvvr meget man >ø. faste L'd tii

disse Hakons Udtieifer, v-d þÿ ��i�nikk?.
M 'n d-t f.rt j > i fe nægt-«, at de lyr-r

noget utrolige.
Rasten sige saa u -.oliae, at He.

Seerup og Hustrn ik- bar taget Ro >'s
af Geva'flildene.

Forhø'ene vil maofke f re betle

Punkt.

i Min.st-riet, at Larer Machorne af- . anb som « n u d s e n og B o r g- fledige?. bjerg."

Derefter følger en Statistik, som dyer

Pariier« Vaks: fra 7000 Slemmer i

1 880'erne tit 107,366 Slemmer i 1V13

s eller med andre Ord : r reøbe! 'f ca

25 Aar er Partiet vokset fra at vare

Danmarks mindste Part: til at blive

dets største.
Men HejreS og , Venstre "S Blade

Poilforliajclst.
?tcw Bork.

Boldgisisudvalgel har tilkendt Funk-
sio.'»'?rne v d 41 at Oststalern ? Jam-
vamselskaber .n Lønforhøiciie ,t 7 fiCn,
hvilket sor Ja-nbanerne betyder en :ar-

a

fil M udøift af 0 Million-' DollarS. ! "" " " . þÿ �.
S«- forlangt e.i Cn. ; I»»n I--md-», > h-'- L-i->- >

zo Højelse as 15 t St.

Ivii Konflikt.
! den Tro, at del Arbejde, du ligger bag

bisse Tal, ikke er andet end ondsinti!
j Galmanosvark.

Paa denne Beiragining passer P.»-

Dcn islandske forbudslov.

Der giveS Dispensationer.

sesior Somdart« Ord, naar dan flr-ver
þÿ ��J�e�gsynes, at det spiste Indtryk,

som med tvingende Magi skulde trange

sig ind paa enhver ved et ro. gi syn

paa den sociale Bevægelse, maaire vare.
s,. »-NM »i ».nol.

at lm tt ,a, Uflfotnfe.lifl
t,r « ml« CpRi'ra? ro« 3fon". , M þÿ�, ��tat þÿ�t ��.
Forbudet mod Indsø fise or eputtus ,

' lu
c ,, .

traab'e fi n, bekendt . Kraft ben 1. Ja- j Ligesom Fjeldbakkene efter Uoepet ir -
nuar 1813, vg b t var iffe M-ni: -en j styrte sig ned i Dybet ester þÿ ��j�e�r�n�h�a�a�r�v�t

ntorandersige Love, sualedeS maa »g'aa

d-n soc al- Beoageise finde Vej og Ud-

løb. Fremfor alt galder bet ut flistaa,
þÿ ��a�tvi alle med alt, hvad h:r stir -g

stræb, S ester, staar midi i en af tnt'r

store Livsprocesser t Vctb-nJyiftoiier.
som nu> sin elemenlaie Magi g: ide:

ind i de menneflellge Forhold og cg'cc

i Staternes, og at det til syvende r.

siaft er sige saa taabetigt og føi i'u: '
at iornagte dcn, som ak ville ku -
imod den med magtesløse M>dUr" r»f'

ren.« v. Stein). Te: finde« viisi

endnu Menncfler, som tror. at d-n

sociale Bcoagelse er et vndstabSmld.

Paasund af nogle Aguarorer, eller

Socialdemokrasiet er blevet op-tsket e

Bilmarck" (i Danmark Estrup), og hva:

der nu kan sige« as lignende Dumhedcr.- Saadanne F-lk drive, ba nomrsigi"«
: til den vanvirtigc Trv. at et eller -N.k'

! Lage- ell-r Hcksemiddel igen
kunne duve denne fordærvelige éift ud

as Samfund,legemet, Hmikfii Føibsiii-
de'. se ! Ho.iken Mangel paa Forstad

'

og Indsigt, ai socia. H. stor.-s Valen

Del forekommer o«- at vore hjem

den Ganc at d-r skulde give« n un
om he.'t D'«n ''satil'N sta L. oen

Særlig, H'nsy da. imidleritd cjort

si calc ->d I'de. Frankrigs og Rargks
to >; te Konsuler ci blevet und'acel
: a L-'oen og det t'lladc« d:«!- to Kon«

. s at iudkøre irdtii 300 Luer Vin

r'ailstl t'l eget B.ug Der finde? mange
andre Kcnsnler paa Island, vg disse
ss'er sig tilsidesat. De haodrr. ai hv.s
nogen af de udsendte Konsuler stal saa
en Begunstigelse saa maa denne samme
Begunstigelse ogs'aa galde sor de andre.

D t ene Land« R-gering kan iffe vare

rjeat med, at et ondet Land« Repiæ-
sentant paa Island nyder Begunstiget-
:e. fra de: Offentlige« Side, som det

niv er berøvet. Alle dc andre Landes

Konsul- ' har nu henvendt sig til sine
n sitr-' R.'geii :g-r m-f cn Klag- over

T'lfidesættelsen.
Afholdsfolket agter af >1 Kraft at

arbejde sor, ot ingen af de udsendte
Konsuler stal tillades at ind'øre Spui-
tus.

j:rn i:irroeriif.
4» t Havari.

Fra Thorshavn jkr-vel den 5. Ro

a

a

(5n 3foiciafl.
Protest mod jgiiltuSluiuiftcreu.

I Rastved Bh-aae» Møde Manvag
Aften rettebr Folke: iugSm. : ::d Ai> rea zen
et skarpt Angreb paa KulruSnnncher
Kejser- Xielsen, fordi Kultusmmiiiuut i

.Statsilde.ide" har ladet opflaa et

Overlærere mI ede i Nasicd >rm lev.at,
e: Embede, svi . Byraad.'. har paskel
nedlagt. Byraader havde til Min-st- ie'

indsendt et Fvistig om en Om> dnn g

as Sknlenasuer > »>ia>Iveb, men h..r
inret Snar saaet y-rpao, sige jaa >>''
fem Ministeriet air indledet v g. r

Furhandtiva med By'a ,det y--om.
Esicr en kort Fo handling, hvori der

fra alle Sider > Byraadct udtalr:s Til-
fluiNiiia til Prcksten mod Ministeriets
Optræden, vedtog.« en Protest herimod
enstemmigt med 12 Stemmer.

Protesten hzalp.
I D g meddeler R tzan, ai Ooflag.t

at de! lrdig. Oocelarere. lvede i Rast-
ved fo»e!øbrg er taget t:.bog>.

iortait Dem, at <1 -t udelukkende

skyldes haus Ægt-e..-, k.ihsløfte ti!

mig, at D>- nu m-1\ ikke Ireng :c

he-tind i Dem i flen vist ikk<- vide-
t'ile i l'olaii Isstroet.
-i, sig til H ia-rtet,
Stik i.rnt" nv-get

te !>! \ !:iar t.yid-
ki('in|i" med

i luiii tir. > l" ,»g
i"(i: til at svare:

v liygg' lig
R</salind

»om om '! '
dybt. 11 nd -
te, og hun .
Graaden, u
A andsria r\ , r»

- i .eg, d<-r maa
li' ,!'! '11 I

þÿ �Der kan r
kobi s for i

ut en Mand b . '-g '.'-r dllu

dermed. Hvin lli ; »«- virke-

lig har kel min Krd 'i " d Tabet
af .sin Æf og Seh !: t, saa U--

klager (eg si: ii> tf mil ind. i iv

Hjrorte. Men .- > b:.. kun n

Drund mere for mig i at takke
ham for hans i ni.'-mioie
min ii»-.sln,.niiig om at gm <..n-
ga-ld ved nu at k > r»s»e for huns
Frihed.

Pyt! De "i m.,gt'a>ins, 1 8 kan
absolut ikko bjit-l>'- ham paa no-

gen Maade! lo Hilda Price triumf«.

/enifJe.

(Fortiættaa.1

ii

Louise Andeisen.

C- Barnemord, hvor Bor aet ga. ske
simpelt cr kvalt, tilfr-dsstiller ikke Ian-

g-r Birkedommeren« sygelge Fantasi.
I hvos Hjerne ndlla kes og konstrueres
langt mere hu »rejfende Forbrydelser
er.b fø: Bøl-'tne halshugges paa
Hvg'ieblok! L'gene partere« i nogle
vq tyv? Sty'kker ! og Liastumperne
kost?S for Soin-n.e !

vnk.-'c .U'.v-e S þÿ ��B�l�o�d�t�ø�i�s�t�"er endda
,.(e sluk, h liiev. D-n gamle Kone
y!?: ra'utl o,« inbru flere Barnemord
p-, Samv -t gh den Dommrren op-
'>' cr ? B -mord endnu og føj->
Mviv paa et P rr voksne til.

Og o- ir. Romber ci i hal'S Magt
T :f og plaget, sjælelig og legemlig
n," v>i - ben lange Baretagisarrest

øl i de sig under hans Vilje og til

st»4i, og naturligvis kan de saa ligesaa
goiii ulstuu 7 Mord som et.

Man Icegg? Mærke til, at der ikke
i e n Fremstilling, der er givet i den

gamle þÿ ��R�a�k�s�k�o�vAvis", sindes et eneste
virkeligt Indien«, nogen som helst
A> ydning af BeviS for, at de tre
K. inder har b-gaaet de hoarrejsend?
Forbrydelser. De Folk, som de to

Piger hul tjent HoS, har þÿ �maikvar-
dig nol þÿ �ikke host nogen Anelse om
line« Frugtsommrtighed !

Mcrrkva'dig nok!

Ja. tb: srnere viser det sig jo, at de

J fet ikte har varet frugtsommelige !

Mongelen paa Beviser erstattes af

hø'-
m r. tii Hav'.c jeg ikke j# t

det. 'ca rri'afle »in Mand eller n-in
Mands Moder have gjort Set. Min
Sv-geimodcr havde passet mig uns-r
Fødslen.

Saa tvg Dommeren min Mand og
min Svigermoder med som Arrestanter.

Sou snvu jeg var saa rost, vt jeg

llini "AWaub o(£.t>i(tfiuiudfi Ulct«

stadig hvidt arresterede,
vg Bi'kedommeren eillarede, at d? ,?>

flip ud. sør jeq havde tiiflaoeh
Du jeg var blev n lorlerrt i 3 Uger,

gav jeg ester. I g kunde ikke »dholde,
al Bornme baube skn'de vare uden

Fader og Moder
Jeg tilstod. Dommere'' spU'gle mig,

hv."led.s jeg huvde diabt Barnet. Jeg
' ibste det ikk-.

Han forklarede mig saa, at jeg
h..:,de kval! det n..d r.nn Rvllrøje.

Jeg fvaule Ja. Jeg flå ede ov».-
hovedet Ja t,l alt. hvad han spuig?«
m>g om, skønt jeg sil Tiber ikke tn

Gang rigtig høvle efter, hvad han sagde.
Ait var m:g for: ligegyldig. Jeg va,

syg. Det var jo det ottende Barn, jeg

Sm pol tii pol
Etcmmeretskvinberue.

Kvlmshuset i Wfjcancrupaifrn i Man-
,..w. ..... -- , a . chester er Tirsdag bl-ven odelagt ved

kunde staa vp. blev vgiaa jeg arresteret, j ,n Bambe« Ektplosini. Man mener.
Dommeren smtøgte nu pc« alle tern- as Fotbiyhelfeii flvldcs Stemmeret«,

f-uge Maader at fan m>g til at tilst.ro
Hr.ii truede mig cg ruskede i mig Jeg
fik nastcn ingen Mad og led sør seede
lig ved Tanken om, al m«ne Bøn, vor
nfone, ubrn r þÿ�/ ��s�v�i�rhelst Paining

kvinder. De Samlinger, d-r fandtes i
Pavillonen, havde en Baidi af 10,000
Pund ©teiling.
D.u szetiske orcniug

r Piog har plviesteiet mod, at drn
siiriare Rvnelvramie tildeles RoSegger,
da denne i fin Tid huvde stauet i Spid-
j i, for Jndfamll igen af 2 Mill. Kr.
tii den lyske Ekoleforening.
ch.

ftoi'jfii kan iffe d-Itae i Fkstli,hederne i

i Aniedniiig af Aericmiude Oys .gx>->ar«-Ju-
biirenm. du tzan har l"vet at d«re tilstede
ded en kabiuihavnfk 4>t lttcrrafdeltnd Iul'i.
treumSkrst samme Dag

Stakkels Uertemindc l

Byeu Akureyri paa ?iord

Island
har i lang Tid hast Vanskeligheder

ved at skosse Drikkevand, men i Fjor
opdagede« meget vandlige Kilder sig-
gendr i et Klippebatte høj' oppe , Fje>-
hen« 2100 Fod over Havets Overflade.
Disse Kilder er saa vandrige, at der er

Antisocialister her cr laget ualmmf :

I godt paa K.'inct.

a

vcmber :
D-t blev en udmaiket Fangst. F-st-i'-

IliløifUøUnill ..Bestyiteren" gja de i

slutningen as s. M. ved at indbjrrge ul

Fuglesjord en stor. ny cnge'sk F'ogl- s
dornper. ladet med Jarnerts, paa s .»Zgtgajftsz,
ira Norge til Fi'.adetfia. Skibet havde t

Bl
»c.oct Brud paa Roret. ! VatdgisiSretten r sagen vedis.e. '

V'd Hjalp af et P.ir Trcw'>'re .» -
þÿ�U�l�l�m�g�e �Røane Banen bcgyndie

.'cb,i be. at styre Skibet -5 -5' s þÿ ��e�t�t. Manba «. Man luU-e v-
þÿ ��r�e�n�"fladte det saa lykke.-g > . £im(n f:fl Qamautit,u, til H »S'

r,t antag,«, ai þÿ ��B�e�s�k�y�t�t�e�i�e�n�"�,O'fi- : dommen og i Gaar fortsattes fra H b'

efter oa M.mdstab vil saa ca 30,000 . domm.n sil Klemensker.
Kr. t,l K ordesing for d. n Bl-lgnrng. og samledes Voldgisisren-n «"?

'
R.s .« i ufført bni nrcD bet ult c K é q, til''7' Z LlZl'i' Ho-«' a, bt.cr ' ' . wlhf,

'
Bint,.

"Jil »«,' «oodd»«.

Rugen ml bline paadømt ved Sø og b-gy.rbte Ar 81 , og bet varede en-

Hande'«rettt'i i K»senhavn. 3-'iiben, da Dette striveS.
! 3 Møderne deltager foruden d« tre

vjoldgdiSmand Dr Fiederjpiell og In-
Ingensinde tidligere har de fa 'øste Seh.øller og Hein i.ll.gc sta

Laiidmand opnaaet saa hø,- Pusei toi
Medlemmer af

deres Lam som . Aar. Ikke alene har Banen« S,de toe Medlemmer

Dcn ftiijligt Situation.
Uobcuh.'v" DnSOag

(fstei Opfo'duiig fia Ført'qs: lunden
har der i Esterra>d.'>.'g fundet en to

Timer lang Knuserene- Stev veorørende
den heie saglige ?,iuaiion. I benne

Fvi handling det'og d'Hir. Koefoed
og R i s - H a n s e n samt C. F Mad-

sen vg L y n q s i e.
Mødr!« Fo»h. vdliager er bemmetige,

saa vi kan intet oplyse »m be 4 Her-
rers Samtale, men vi har G>und til
ai tro, at d-i ilke i de:te Ojrblif kan
vernes kWrrluigtiviflag fra Fv'ligsinaii-
dens S«de.

Svm Udligne vmtalsi har Longsie
ra'siet Stresk- ,iau Ma.gali»efabr!ke>ne
sra søiitlomm.eirde Fiedag. Arbejb«gi-
yersoreningen har protesteret mod Bais-

aldrig bar |et iifjjft sotr. helst Tegn
ho« Ane paa. at hil« skulde f»bf .

Sagen genoptoges.
ved fist. Resflipt af 1. April 1H8(>

blev Sagen hcnvift til en Kommissions-
dommer. Assessor Ingerslev, og ved

fgl. Resolution as 17. August 1 H86

genoptoges Sagen til vy Paadøinmeise
for Højesteret.

Baade Mover og Dalter saii?« sam-
tidig paa fn Fod. »ikden« Sagen siaar

paa.
Assessor Ingerslev tager til F->ø

og lader ofyold, ny Fords:. Han snar
hurtig oplyst, at Ane og hend.S Moder

slet ikke i Drcember 1880 havde varet

paa Fcjø. Birkedommer Freuchen havde
tvunget Ane« Søster til al Ulstau der.
men Søsteren tildagefaldte denne Til-

stavelse.
Ane tilstod først, og Dommeren fif

hende endog til at trygle Moder,.« om

ogsaa at tilftaa. Dommeren asyoldi
Forhør fra tidlig Morgen til langl ud

paa Natten. Den gamle Moder led

af Aareknuder og maaUe staa op hele
Tiden. Hun var syg allerede, da hun
arresteredes. Dommeren underfastcdc
hende i Arresten en Malkekur, som hun
iffe fundc taale. og han dlcrndede hende«
Aindner i Arresten.

Aften beløgle Louise, maikede denne
FødsklSl'-t, »g sendte derfor Bud ester
Moderen. De tre Foidlhde'ster tjente
da paa foiskcllige Gaarde > N.nykdeii
af hverandre. Moderen kom ogsaa til
Stede, og efter at de i Køkkenet paa
den Gaaid, hvor Louise tjente, havde
sat sig i Besiddelse af en Huggeblok,
en L?s«e, J stoie Knive og 3 store Tør-
kl »der, gik de om Aftenen Kt. þÿ�1�0 ��1�1
nd i Maiken og log Ophold ved el
Garde. Eiler en Time« Foilød ned-
kom Luise med et fuldbaarent, levrnde
vg velskabt Drengebarn.

Esier Ptanrn skulde Ehlist'ne nu
drao. Barnet, men hun vægrede sig.
og søist efter u: Mod, re n paany havde
li net hende med, at det skulde komme
til at goa ud over drude, hvi« hun r.ke
gao rsrer og suldbyrdede Fvlbihdelsea.
tog !>!n len liikdvragte L>k«t og huggede
dermed Halsen over paa Baruel, som
Moderen hoidr voec vuggebiokkeu. Saa-
»el Be.ri elS Hoved s»m Legeme par
leret .- i u i !14 a SV Dele. og Slyk-
kern' i.-i delle« derpaa r de Z medhraste
Tør' ader. Moderen rastede deresle,
fP't.r. og Kiiivene sami kradsede noget
i J : > . ir, sor at det fremkomne Blod
ikke skulde komme tiljyne, vg de tre
Fordrydilsker gik nu tilbage hver m»o
et as de Tø.klaotr, ho»r> þÿ�Z�t�y�k ��,�n�eas
Bat net var lagte, drt var B stem
mels.!', at disse sti'Ide spredes og Ned
grave« paa Møoding-rne ved de tre
smsk llige Gaaide, paa hmlke Fordihder-
flern, stente.

? S Modecen og Chrisune steak«
sami.:e Nat csteiku, denne Bcfluii' 'g,
yavl Louise paa Grund as M .ihev >.
An. ug o Fødselen litc K.astei aer-
til, hvorfor hun, da hun kom hji . ,
aem" Tørklavei med Jdh d i »n
Sku g søist fik det nd ; gb Dage
sti"

VI lev, fe den Gang. Louis'« B,»n
omd r.'S, var Chnst.nc !:, de om,
at i saa hun var -ugiio »v :g. vad«!
vacc.. lke lange, inden hun naben
ba: et for Moderen. Denne re-
flog zead" at dtuge Abortrv-aidlcr ;
mer di, et Foisøg dermed ikke gav noge,
R-su ae, beslut! >de d. stnere t F >-

eniug at 1 ab- Bu: paa samme
Me-u . -.m Louise«.

En Asrcn. La Cyristive marked- Fød
selsveer, lod hun derfor Mod-ren lt!>
kalde. Denne kom : gsaa, og da di
an-og, ut Gtarden« Folk ar »-.ude
sil Ro, sorsy'iede de sig l Ksstenel nrev
en jOf?e og en Kniv. va g't ud li'
Mødingpladseu, hvor ve samlede noget
Halm, som blev lagt hcn i er Hjø.ue
mcd Svinestalde:? Paa denne Halm
fødte Cht'stine ikke lange efter et su!d
baaret og velskabt Pigebarn, der huvde
Lw og oegyndle at skrige. De! beholdt
imtdleniC ikke Livet vt lange, idet.
Christine straks huggede diiS Hats over
mod Oksen.

Teretter blev ogjaa Liget af betle
Ban: parteret, dog kun i IB a 16
Stykker, men da Foraatet nacmede sig
og Gomiugen fra Møddingen til d?n
TiS diea kørt ud vg spred, paa Marken,
turd. iffe nedgrave Stykkerne i

Møddingen, rg de kastede de.svr d,Sse
ind t>! Svinene, s-m vqsaa synte« ai
svuare dem.

Den Halm, hvvipva Cy» istme havde
født, spredte de dercf-er ud paa Mød-
dstigen. og efter at Okse og K' wen our
atvasked', gik Forbryderne sil Ro, hvet
paa sin Gaaro.

Te Folk, hoS hvem Louise og Chri-
stine :j 'tre unoer d,reS Frugisor..i»itiia»
hed, havde iuarkesigt nok stke hust iivgeu
Anelse om benne.
I Begyndelsen as Forhølei kom alle

tre Forbrydersker med allehaande Ud-
flugter, men omsider lykkedes der dog
at tild-jebring: sundfardige Forklaringer
fra dem, og de to Pigers Moder ha:
noder Arrestationen afgivet den For j
klaring, at hun, do hun for 13 Aur i
siden tjenti i Mrudo Buk. har varet .

mebdelagsia > Drabet paa 3 andre '
uagi-fødte Børn, ligeiom hun ogsaa
hm ' itiJi'aet paa sarnr e T'd oa i samme
Bi. at haiii i'iiiiiti'!
voksne Personer."

Dra... pja lo

d- .sandfaibige" ForNu ringer, som det
end? Ug lykkes Don >- ,i tilvej-'.»iiige!

Hvvrkede« de .»>tvejrl»,»ges", er der

ingen Ti»»l nu?

Paa Giuvl.'l ig as de vsn-uvgN'' Til-
stavelser idømmes Moderen G.cle Askø
som tidligere bereitik, 8 Au« Tug>hus
og Døiiene L'uise vg Chiisiiae hver
4 Aar.

Do»''iien gø, et saa voldsomt Ind-
tryk pa»! Moderen, at hun bliver syg
Hendes Hjerne sr»mø>kis as ol denne

Ralscl, og Hun maa >nb>«egg»s paa
Olinge Hind sygeanstalt ved Boiding-
doig
I Keiudesangsiet paa Cyriftio, syavn

guai der ve lo unge Søstre Loiuse vg

lige hovde faaet, og S'ndsbevaqelsen,
do j«g T :a i Ser gen vg Barn-t kastedes
þÿ�h�e �til m,g. samtid'g þÿ ��,�e�d�,at Domme-
> en joqde. >eg vi" eu Mordeiske, havde
tage, alle ram, K, asier sia nug.

Saa jnail jeg h ivde iiistoo t, blev
mi., M -nd vg min Sni'ielWnder lø«
ladt.

Selv waatte jeg sidde tange. sW,
m.n Dom faldt. Da jeg høete, at jeg
skulde 8 A»- > Tngthn et. var bet

straks min Tanke: D» kammer aldrig
»ere hs-m til hin Mand v , dine Bø'U.

Jeg havde riistet alt Ha. b an>. at
»NN Ulkyltighrd skulve blive -vist.
I Fa»g«t»t talte ,eg s. g tioi þÿ�n ��d

Oplynsiieisonalet Der Var lo- gi vedre

Christine, som del g,or med A»e Ch'>- i i Fangsiet end i Aliesten, m-d-ns j-g
sti.inseii De se'ili'ger ai blive undr > blev fuihøit.

Da jeg havde siddet omtrent 3'/,sØgt vg

søreS sluttelig bl AødselSstrftcl
fe«.

Det kvustale.ts her, al heller ikke de

nogen S«nd, yar ,øt>t.
Da de ikke e» dømt veo Høsestmi,
þÿ �Sagen var, saavidl del kan ses,
kun puadømi os Birkedommeren paa
Fejø - stal dere« Sag ikke sor Høje-
steret.

Autoriteterne <,ø. ølensynlig alt' hvad
gere« tan, sor >.t Ossentligbeden ittc

skal blive þÿ ��v�p�s�k�e�a�m�l�"�.

Au,, kom Fe-ngiei«l»'lj,i,ie,i »d ,»'g
og foitalle, ai >eg kn»d- dine benoa-
det, hvis jeg uudkistltv paa en Ansøg-
nmg.

Bund »ok lit ni Bu som Købet'hoon.
Ba.idtl sk«> led- 1 » vd Fjaldet
ag son Ia"g« Høei? ind til Ak,ir yn,
»all ca. 7 8 km

Byen henvendte sig lit de itlanlske
Bink-1 »te, men kvnde ikke s»a Laan
paa rimelige B-tingelsei, n en en køven-
hi >nsk Grossercr, He. Aoge Berleme.
har N« tilbudt By'N el Lun,> os 70,000
K , paa meget dill ge og limelige B?

lingelser
«0« fturfail tor S-giiei <,«d«i»r»>c,ni»rr

ullzoioeS » Riiiye paa Ayn De, d»> mrid«

>'» '!> Is-i agere

(ligørrlsrtt i ru l»ivl,»m 2fattr-

LiiiNil'gskv n '»tsionen i Silkeborg hor
. -nl -l A i kjve.ne« galle»d rger«. d r

.iddesosei b«n i'U''Ntl>gfte Del as Loer-
skud-: lu iine Kiil' e ikne.e snare Hkat
os detie Betpb, c«. 8000 K Lcnds-
overstattriaadrr hor nu q«v-t Bouexet
Medholv ». at drn Del os Drisitoier-
iko et, der udbetal,« F -id.ug»>ne som
Bi rui. ikke er ffsllepligti ,.

irtifttrlift 2taiit
i disse D-.gt 00.. eu Del os

W"«! '«. Te' er : F ø o.syn.i.gen
D >1. S's. ot S "'en kunde dampes
ned at der haldte« mere Bond over de
hranvte Sager, men dette maa ikke sk,
af Hensyn »il Assuranceselskaberne, de,
vil i-dde saa m get som muligt.

Frøsø' syningen agter o« lyqqe en
støite og mere brandsikker Bvzntng.

teis Lovlighev, . g i Marg-n yald-i »en
feste Alildpisl > el el se .»erelenoe Møde
vedrørende denne Eag.

Siluatm ,» berømme« ut ugunstig.
Ht. H iibeig« flri feb. Ultimatum ha,
jo nast su ddafdig ipaliet Mul's«
hed-rre s«. (1y M.-glii r«koi søa oo en

srebelig L»n,ng as Kv. stiklen. Tb

jorgen /rcbcrilifcu.
Opjordlingrn til Folketingsmand Jør.

gen Frederilsen ara at nedlagge sit
stttunuit er »ad.ru tkk- otsendt. Hin-
»endris'n il sø'si dlme asitlel i Lørl
as denne Uge, og de, vil dl-vr gmel
Folket>n.Frr-auden tf »i F'tsi os 8 Dage
fra A'i-nbrls-sr ->g-n. Foruden as d-t

radikale Brustr.« L-der« »,! Henoen i-

sen blive undeiskreoet as Høsreiorenm-
gen« Formand.

Ot so "i o, -r h.ivrnben j":; 'au bøj
Pti4 i or itu in' »rødel, men egioo Foare-
sk'iibene er starki eslerspueqt op beiolet
nu m're end dok >t soo gt som tid
tigere.

NctSrtforiucn.
Førslag vil s»religge ester Jul.

U .er hv þÿ ��F�y�n�dtUei ftrebfob e,»
fore fro bedste K>>de, vil Resultatet as
Ju!' '?w-n'st, r Zahles Arbijbe m»b

Spøiqtu aolet vm en Relsresv. m fore.
l'ggk uge ester Jul.

Fm staget ga.ir ud paa. o» der gen«
nemsøre« en surdkomm- n Avjk llelse mel-
lem Dom»mag?,n og Pol, t ry .ngheden.
Anklageprini t.pe» gennevi øre« fuldtud,
den kriminelle Reispl-je og Raon'nge-
institutionen vil heil i-nnem komme til
a> hulle paa d-mokroistt- Batg>»iSv"n.
cipper. JuftiiSainisi r-n Oti 1 osaj,- r---

Foistag med Lpchtninger cm B»': .
n'ngen ikke alk' - sor »? Forslag, h -
jelv ønsker fremmet, men ogsaa sor de:
Tusctive, at Rigsdagen skulde bestuu-
at gennemføie den Høgidro-Alderlist-
Reisresorm.

R'gsoagen stille« savledes frit me»
Hensyn til, hvilken Reisrefm m den Ønfler
gennemført.

Bortihoim luiisr.
VA. November. ' »vr

a

D-nn, Fikn-st ll,. g aadenburer krurt,
hnorledis
B?r?cd»>,?mer Freuchens sinds

syge Mani sor MiSha .dinig
tt i Siiq n H i' faor ®reif Asks og
her-des Døire til c,'- ti staa langt mese
d. otisf Enkeltheder end Cy'ii.'ane
G S's-ed' o« og hendes Da-ler Ane.

w- 1
"stfc r.

a


