
fyens 5tittstidenae
Efter Jagten var der Middag for

Jagtselskabet med Damer, og Kl. 9 om

Aftenen begyndte Aftenfesten, hvortil

yderligere var indbudt 60 af Omegnens
og Byens Beboere.

Ved 9-Tiden samledes Gæsterne i
Ridenalen, hvor hver enkelt præsente-
redes for Kongen og Dronningen. Straks
efter begyndte Ballet, i hvilket bl. a.

Prins Axel deltog.
Ved 12-Tiden var der Souper, under

hvilken Lensgreve Lerche udbragte et

Leve for Kongen, aom takkede.
Ballet fortsattes til Kl. 2J, paa hvilket

Tidspunkt Majestæterne trak sig tilbage.
Forinden de forlod Salen, udbragte Køb-
mand Lunning, Kallundborg, et Leve
for Kongen og Dronningen med Ouske
om UeM og Lykke for Fædn'Snd t.

Igaar Morges Kl. 10 feri «1 K ti?< par-
ret i Automobil Lercbenborg f r at kere
t;l Fredensborg, hvortil Ank nisten

fandt Sted Kl. 12.

Forsvarsminister Munch foretog i

Lørdags Formiddags med Automobil en

Udflugt fra Lemvig til Borgbjerg, og

ledsaget bl. a. af Folketingemændenc
Sandbæk og Hant Niehen, Horsens.

Efter at have beset Høfdeme fortsatte
man Turen til Strande og tog derpaa
med Ekstratog til Thyborøn. Herfra

foretog man i Motorbaad en Udflugt til
Nordre Tange og be-aa Høfdeanlirgene.

Over Thyborøn fortsatte man ombord
i Redningsdamperen þÿ ��V�e�s�t�k�y�s�t�e�n�"Rej-
sen tilbage til Lemvig efter at have gjort
en kort Tur ud paa Vesterhavet.

þÿ ��F�c�j�ø�-�P�i�g�e�n�s�"Fejde.

Justltlarlns Niels Lassen.

þÿ ��S�o�c�i�a�l-Demok raten" i København og
den« Provinsaflcggere ar i Faard med at
skrive en Farce, der godt kan faa den
spændende Titel þÿ ��D�e�tufødte Barn" , og
Hovedrollerne har de eftertænksomme
cg klogt redigerede Blade tildelt Høje-
sterets Juetitiariu og den saakaidte
þÿ ��F�e�j�ø�-Pige" , den barnløse Moder.

Det interessanteste Moment I hele
Affæren er imidlertid, at samme Blade
tidligere har set med velvillige Øjne paa
Justitiariui, men da denne vieer sig i
Besiddelse af den Aandsoverlegenbed
þÿ �Frækhed! »iger Sociaiieterne þÿ �at
kunne undvære at læse de socialdemo-
kratiske Blade, saa falder disse straks
over ham, thi det er dog uhørt. Og saa

gravér de þÿ ��F�e�j�ø�-�P�i�g�e�n�"op, efter at Hr.
Lassen er kommen med en Udtalelse
om, at han elet ikke ansaa det for ude-
lukket, at vedkommende Dame allige-
vel har født det ufødte Barn og siet
ikke er nogen barnløs Moder. Af denne
i sig se'.v alvorlige Sag, laver de social-
demokratiske Blade nu en Farce, som
sikkert vil faa mange Akter, men for-
haabentlig ikke mange Opførelser.

Om de nævnte Blade og þÿ ��F�e�j�ø�-�P�i�g�e�n�"
vil faa nogen Glæde af Opførelsen og
høste Applaus er vist tvivlsomt, og at
Justitiarius i Fremtiden bliver mere

tilbøjelig til at granske de socialdemo-
kratiske Blade, tror jeg heller ikke.

Og hvad vil Social -Demokraten" og
Konsorter saa opnaa?

Jtppt.

Krydseren þÿ ��V�a�l�k�y�r�i�e�n�"er i Lørdags
Aftes ankomet til Plymouth. Alt vel.

Den kgl. grønlandske Handels Skib
þÿ ��H�a�n�sEgede" kom i Lørdags Eftermid-
dags El. 4 hjem fra Grønland.

Med Skibet vendte Direktøren for

Styrelsen af Kolonierne i Grønland, Hr.
Daugard-Jenten hjem fra sin Inspek-
tionsrejse.

Knud Rasmussen var ikke med hjem.

Nord'sk Cykle Forbunds Kongres aab-
nedes Lørdag Middag i København un-
der Ledelse af Kaptajn C. O. Drake.

I Kongressen deltager Repræsentanter
for Danmark, Norge og Sverrig.

Arbejdsgiverforeningen har til Med-
lemmer af Den faste Voldgi fteret for
Aaret 1914 genvalgt Murermester A.
Andersen, Nyborg, Direktør Max Ballin
og Højesteretssagfører C. B. Henriqvet.

Til Suppleanter er genvalgt Ingeniør
Alex. Pott, Bogtrykker H. Langkjtrr og
nyvalgt Højesteretssagfører E. Trolle.

Grosserer Laurits Trier. Ihændehaver
afFirmaet Jacob Trier i Pilestræde i Kø-
benhavn, er afgaact ved Døden. Lauritz
Trier, der var en Søn af Forretningens
Grundlægger, Jacob Trier, var anset og
afholdt. Han blev 57 Aar gi.

Overretssagfører L. Hjardemaal er
ifl. þÿ ��P�o�lþÿ �i I/ørdags bleven Indlagt paa
Kommunehospitalets 6. Afdeling.

Han Tilstand giver kun ringe Haab
om Bedring indenfor et overskueligt
Tidsrum.

þÿ ��C�.F. Tietgen" er afgaaet fra Kri-
stinnssand Lørdag Kl. 4 Eftermiddag
paa Rejse til New York.

þÿ ��U�n�i�t�e�dStates" er rapporteret Fre-

dag Middag 935 miles Vest for Skotland

paa Rejse til København via Kristæns-
sand og Kristiani. Alt vel.

þÿ ��H�e�l�l�i�gOlav" er Fredag Middag rap-
porteret 14C1 mi'es 0>t for Sandy Hook
(New York) paa Rejse til New York.
Alt vel.

Dampskibet þÿ ��P�a�n�g�a�n�"passerede Gi-
braitar den 6te November for Udgaaen-
de. þÿ �Dampskibet þÿ ��C�h�u�m�p�o�n�"afgik
fra Nørresundby i Lørdags for l'dgaaen-
de. þÿ �Dampskibet þÿ ��T�r�a�n�t�j�u�e�b�a�r�"ankom
li! Drammen den 7de November for Ud-

gnaende. þÿ �Motorskibet þÿ ��A�n�n�a�m�"an-
kom til København i Lørdag.

Odense Nattevagt
har I Halvaaret fra 1ste Maj til 1ste
November 1913 udrettet følgende:

Efterlukket 1679 aabenlstaaende
Port«. Gadedøre. Butiks- og Kontor-
døre. Lukket 390 aabentsfasetid« Vin-

duer, Lemme etc. Lukket 10 aabent-
staaende Vandhaner. Lukket 8 nabent-
etaaende Pengeskabe. Slukket 122 bræn-
dende Blus. Bortvist 24 uvedkommen-
de Personer fra bevog'ede Ejendomme.
Bundet 38 løss Heste i Stalde. Hjulpet
61 Heste i farlige Situationer. Hjulpet
2 berusede Personer. Assisteret Politiet
i 5 Tilfæld«. Afvxrget Ild- og Vand-
skade i henholdsvis 3 og 8 Tilfælde.

Selskabet beskæftiger nu her i Byen
7 faste Distriktevægtere foruden Reser-
ver.

Kaptajn Holm. Fører af Det forenede
Dampskibsselskabs Damper þÿ ��C�h�r�i�s�t�i�a�n
den þÿ�9�d�e �, der gaar i Fart mellem Kø-
benhavnþÿ �London, blev forleden I Lon-
don pludselig sindssyg, ses et man ikke
turde lade ham føre Skibet hjem. Han
blev sendt som Passager med en af
Baadeno fra London til Esbjerg, og pas.
serede Odense igaar Morges under Op-
syn.

Alholdsfolkenes Fællesudvalg
havde samlet mange Mennesker til sin
Aftenfert pas þÿ ��N�a�t�i�o�n�a�l�"i Lørdags.

Programmet ver righoldigt og alsidigt,
og de forskellige Præetetioner modtoges
med livlige Haandklap. Sangkoret
þÿ ��F�r�e�j�a�"sang fem kønne Sange, og
sluttelig opførtes en lille Enakter, þÿ ��D�e
onde Veje".

Torpedobaadeno þÿ ��S�p�æ�k�h�u�g�g�e�r�e�n�"og
þÿ ��H�v�a�l�r�o�s�s�e�n�", der, som bekendt, for
Øjeblikket ligger i Odense Havn, havde
et vældigt Besøg Igaar Eftermiddage I
de to T'mer, da der var Adgang for Be-
søgende. Der var hele Tiden Trængsel
om Bord.

Tølsegildet
i Haandværker- og Industriforeningen i

Lørdags Aftes havde eamlet 156 Del-
tagere, eaa at der maatte spises i In-
dustri palæets Festsal.

Spisningen forløb meget fornøjeligt.
Festudvalget« Formand, Jernstøber
Ludvig Rasmussen, bød Velkommen og
takkede for Damernes talrige Deltagelse
ved at udbringe et I eve for dem. Se-
nere taite Tømrermester Almind for

Foreningen, Idet han benyttede Lejlig-
heden til samtidig at takke Landboen' e

i Odens Omegn, fordi de i større og
større Grad deltager i Foreningens
Sammenkomster. Det havde sikkert sin

Betydning, st Land og By kom sammen
under selskabelige Former.

Kort efter at Fællesspisningen var

endt, begyndte Spillet om Gæs og Æn-
der, under hvilket et Par Damer assi-
sterede Bestyrelsen med Opraab af
Numrene. Spillet gik fornøjeligt, saa
st alle þÿ �ogsaa de, der ikke vsr ssa hel-
dig« at vinde þÿ �kunde gaa hjem ved
Ettiden, veltilfreds« med Festens For-
løb.

Sølvbryllup kan paa Søndag fejres af
H. Frederiksen og Hustru, Søndre Bou-
levard 134.

N. I. O. T.a Basar

Lørdag og Søndag trak en stor Mængde
Mennesker til Ordensbygningen i Vin-

degade, hvor baade 1ste og 2den Etage
var taget i Brug.

T den store Sil havde de forskelle'
Boder, Spil og Tombolaer Plads, eg
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Alliance Iranfaise
fik en fornøjelig Fast ud af Sammen-
komsten i Lørdags. Efter at Moneieur
Jean Ulaist havde holdt et to Timere
Foredrag om berømt« Landsmænd og
Politimester T'emm havde takket, van-

drede man tJ Forfriskninger i Palme-
haven.

Ved Il-Tiden begyndte Dansen, og
Officererne fra Torpedcbaadens i Hav-
nen, der var inviterede med, fik her
Lejhghed til at visa en ikke ringe Ener-
gi. Forresten dansede flers af d'Hrr. en
smuk Bohtrn þÿ �hved de tilstedeværende

nydelig« Damer selvfølgelig ikke var

kede af.
þÿ �Det blev sent, inden man sluttede

den glade Aften.
þÿ ��t�t�e�.

nøjkolef våningen fejrede i Lørdag«
sit sarlig« Bal. Der var som sædvan-

ligt vældig Tilslutning, og Ungdommen
morede sig fortræffeligt.

F.t russisk Kvad.
Hil vær M tnitzky! þÿ �-
Du spiller ej skidtsky.
Dit Streg er saa blidteky.
Og kom Du her tidtsky,
Jeg etyred' mit Skridtsky
M ti Dig, o, Mitcitzky.
Skønt ej jeg gaar fritsky. þÿ �

Jeg tog en Fallitsky
Fur Dig, o, M!tnitzky!

Klaus.

Arbejdsanvisning.

Sogncraadsforeningsmødct
1 Odense idag.

Odense Amts Sogueraadsforening
holdt idag et stærkt besøgt Møde
i Odense under Ledelse af For-
manden, Folketingsui. Kl. Uernt-
sen.

Paa Mødet oplyste Formanden,
at de 3 fyenske Sogntraadsforenin-
gers Bestyrelser þÿ �der har forud
været forhandlet med Overlands-
skatteraadet af et af de 3 Forenin-

ger nedsat Udvalg med Kl. Bernt-
sen som Formand þÿ �er enedes om

et Udkast til fælles Skatteskala, da
man ikke er tilfreds med de af
nævnte Raad udarbejdede Regler.

þÿ�L ��d�k�a�s�t�e�ter nu indsendt til Over-
landsskatteraadct.

Valg.
Som Bestyrelsesmedlem havde

Kbm. Lohmann, Sanderum, ønsket
at ud træde. Desuden afgik efter
Tur Sogneraadsform., Gdr. Jens
Jensen, Nordskov.

Faktor Larsen, Odense St.
Hans Landdistrikt, foreslog at ny-
vælge Sogneraadsform., Typograf
Andersen, Dalum.

Fra anden Side foresloges valgt
Sogneraadsform., Propr. Jespersen,
Næsbyhoved.

Jespersen valgtes med 26 St.
þÿ �Andersen fik 14.

Sogneraadsform., Handelsgartner
Carlsen - Sk j ødt, Ejby, anbe-
falede at genvælge Jens Jensen, det
havde gjort et godt Arbejde.

Portør Mikkelsen, St. lians
Landdistrikt, anbefalede at vælge
Andersen, Dalum.

Jens Jensen genvalgtes med
50 St. þÿ �Andersen fik 8.

Som Revisorer genvalgtes enst.

Lærer Hansen, Hjadstrup, og

fhv. Lærer J. Kr. Nielsen,
Lunde.

Arbejdsanvisning.

Derefter holdt Folketingsm. Jen-
sen - Sønderup et udførligt Fo-

redrag om Arbejdsanvisning.
Den efterfølgende Forhandling

endte med, at Sogneraadsforenin-
gens Bestyrelse bemyndigedes til
at forhandle med de 2 andre fyen-
ske Sogneraadsforeninger og de

paagældende Myndigheder om at

føre Arbejdsanvisnings-Spørgsmaa-
lct ud i Livet paa Fyen i Henhold
til den i sidste Rigsdagssamling
vedtagne Lov om Arbejdsanvis-
ning.

Oftere Møder

om vigtige Spørgsmaal.
Det vedtoges ikke at følge Eks-

emplet fra Svendborg Amt med at
holde Sogneraadskursus.

Derimod vil man holde Møde i

Segneraadsforeningen, saa ofte vig-
tige Spørgsmaal paakræver det.

I en nær Fremtid vil man saale-
des drøfte þÿ ��E�n�k�e�l�o�v�e�n�"�.

Efter Mødets Slutning genvalgte
Bestyrelsen Kl. Bernt sen til
Formand og Jens Jensen, Nord-
skov, til Sekretær og valgte Jes-
persen, Næsbyhoved, til Næst-
formand.

Imorgen skal vi bringe nænncrt

Referat fra Mødet.

Protesten,

Fem Tusind Forretningsmand,
bosatte i Ulster, samledes forleden

Dag i Belfast for at tage Stilling til
den politiske Situation.

Man kunde þÿ �med Kendskab til
den engelske, radikale Presses Paa-
stand om, at Ulsters Købmand og

Fabrikanter er paa gode Veje til at

tage Afstand fra den vabnede

Modstand mod Home Rule af For-

retningshensyn, muligvis tro, at

disse Mand kom sammen for at

protestere mod þÿ ��C�a�r�s�o�n�i�s�m�e�n�". At
de ville stille og vedtage Resolutio-
ner imod den bebudede provisori-
ske Regering. Det gik ikke saa-

dan.

þÿ ��H�o�v�e�d�f�o�r�m�a�a�l�e�tmed vort Mø-
de," udtalte Prasidenten for Bel-
fast Handels-Kammer, þÿ ��e�rén

Gang for alle at ramme en Pæl

igennem den uefterrettelige Paa-

stand, at Ulsters Forretningsmand
stiller sig ligegyldigt til Spørgsmaa-
let om Home Rule" . Og den store

Forsamling, som maalt i Penge re-

præsenterede Kapitaler til en sam-

let Værdi af 144 Millioner Pund

Sterling, nøjedes ikke med at ud-
tale sin Tilslutning til Sir Edward
Carson og hans Førelse, sin Billi-

gelse af Træningen af Ulsters vaa-

benføre, unge Mandskab til For-
svar af deres Frihed og Samhørig-
hed med England. De vedtog un-

der stormende Begejstring þÿ ��a�ttil-

bageholde Betaling af alle Skatter,
saa lange man stod fast paa noget
som halst Forsøg paa Iværksættel-
sen af Home Rule Lovens Bestem-
melser" . Der var af disse fem Tu-
sind Mænd ikke en eneste, der

udtrykte en afvigende Mening, ik-
ke en, der stemte imod. Det er

Mænd, som har det nævnte enorme

Beløb anbragte i deres Forretnin-

ger, og deres private Formuer, om

hvilke dette ikke gælder, er ikke

medregnede. Det er Mænd, som

foretrækker den Risiko at miste alt,
hvad de ejer, frem for at bøje sig
for Home Rule, og det Røveri, de
føer sig overtydede om, vil følge i
dets Kølvand.

Ejendommeligt for Mødet var, at
der ikke blev talt et Ord Politik.
Det var Forretnings-Interesser, der
havde samlet Deltagerne, og det
var af Forretningsgrunde, de en-

stemmigt vedtog Resolutionen.

Fledeudføpslen.

Forskellige
Vanskeligheder.

Eksporten af Fløde har som be-
kendt i den forlohne Sommer ikke
været nogen god Forretning.

Hertil kommer nu, at der paa
Kærnestationerne synes at være no-

gen Vanskelighed ved at producere
godt Smør af deu udførte Fløde. þÿ �

Saalcdes har Kærnestationen i
Aarøsund i Efteraaret haft nogle
Vanskeligheder med Produktet og
har I den Anledning i den sidste
Tid haft en Konsulent sendt over
til nogle af de fyenske Mejerier for
muligvis at paapege, hvor Fejlen
ligger.

Det kunde maaske være paa sin
Plads at minde Mælkeleverandører-
ne til de flødeudførende Mejerier
om. at det ogsaa har sin Betydning
at levere sund og fejlfri Mælk til

Siden sidst.
Mandig den 10de November

er Aarete 314de Dag, og dens Længde
er 8 T. 88 M.

Bolen staar imorgen op El. 7,45 og
gaar ned Kl. 4,19.

bioanen gaar ned Kl. 4 inat.

Jagten paa Lercbenborg i Lørdags i
Anledning af Kongeparrets Besøg be-
gyndte ved 8-Tiden og varede ved til
Kl. 4, afbrudt af en Frokost ved 12-
Tiden paa Lercbenborg Slot.

Det var i Lørdags udelukkende Mark-
saater, der indbragte ca. 1300 Stkr.
Vildt.

Begge Dages Jagtresultater har været
12 Stkr. Raavildt, 1073 Harer, 961 Fa-
saner og 24 forskellige Stykker, ialt 2070
Stkr. Vildt.

Heraf har Kongen skudt 1 Stk. Raa-
vildt, 100 Harer, 240 Fasaner, 1 Sneppe
og 1 Vildand.

10. November 1913 Ide 3

Det er ubegribeligt, at nogen kan

tvivle om Alvoren i denne Bevægel-
se, og det naturligste er at antage,
at der vel egentlig ingen rigtig
Tvivl er, men at de nationalistiske

og radikale Talere og Skribenter

kun opretholder deres Haan og

Spot over Bevægelsen, fordi de

ikke mener at gavne deres politiske
Position med at indrømme, hvad

der er dem en saa pinlig Torn i

Øjet. Dette er ikke helt ligegyl-
digt, skønt det intet ændrer ved

Kendsgerningerne; thi det er paa

de nationalistiske Paastande om,
at det hele er þÿ ��b�l�u�f�f�", at Forhalin-

gen af Hensyntagen til Ulsters

Krav beror i meget høj Grad, og

derved vanskeliggør en Overens-

komst, før alt er bleven stillet yder-
ligt paa Spidsen. Man kan sige
sig selv, at Ulsters Forretnings- og

Finansverden, som ved sin glimren-
de Dygtighed har hævet denne

landsdel frem i Verdenshandelens

Forgrund, nok forstaar at dømme

om, hvad der fra et forretnings-
mæssigt Standpunkt tjener dem og

deres Interesser bedst, og det vil

vsere vanskeligt at paavise, at de i |

Intelligens og Omsigt staar tilbage
for Englands øvrige Handelskredse.

Stillingen er i Øjeblikket denne,
at der synes at blive forberedt For-

handlinger mellem Partiernes Le-
dere. Hvad der kan komme ud af

saadanne, er det vanskeligt at have

nogen begrundet Mening om ; men

Modsætningerne er saa skarpe, at

det ikke er værd at være for sang-
vinsk.

Det er øjensynligt, at der i Eng-
land ikke næres synderlige Forvent-
ninger om et godt Resultat, i hvert
Fald for Tiden, og som man vil
have set af de unionistiske Føreres
þÿ �Bonar Latv, Balfour og Austen
Chamberlains Taler i de sidste

Dage, saa har Unionisternes Krav
nu med fornyet Styrke samlet sig
om dette ene : Nye Valg.

Balfour gik saa vidt, at han er-

klærede, at han hellere vilde se

Vælgerne give Regeringen et stort

Flertal og afsige en knusende Dom

til Fordel for Home Rule, end se

Tingene gaa, som de nu gaar.

Hermed har Balfour uden Tvivl

udtrykt en vidt udbredt Stemning;
thi rent bortset fra, at det engelske
Højre afskyr Home Rule som en

Uretfærdighed overfor Ulster og en

Ulykke overfor det øvrige Irland og

for hele Landet, saa er de til det

yderste opbragte over de Midler,
Regeringen anvender og har an-

vendt til Lovens Gennemførelse, en

Forbitrelse, der bunder dybt i Har-
men over Parlamentsaktens Tilbli-
velseshistorie og Følger, hvilke sid-

ste viser sig i, ikke blot at Over-
huset er magtesløst, men at der
heller ikke længere findes noget
forfatningsmæssigt Middel, hvorved

et Valg kan fremtvinges,
i

her rørto Livet sig muntert begge Af-
tener.

Igaar Eftermiddags trak et Orkester
gennem Byens Gader for at henlede det
talrige Søndagspublikums Opmærksom-
hed pat Basaren, og red Midnat sluttede
denne med Auktion. Overskudet, der
vil blive betydeligt, gaar til Agitationen
og Ordensbygningen.

En 8pnier, Calixto Oarrit. Grande.
Madrid, udsendt af ingen ringer« end
den spanske Regering, har i Formiddag«
beset Mejeriet þÿ ��S�a�n�d�e�:þÿ�u�m ��.

Fødselsdage.
Idag fylder :
Oberst E. Brendstrup 61 Aar. Høj-

skoleforstander Alfr. Poulsen, Ryslinge.
61.

Imorgen fylder:
Fhv. Sk 'lebestyrer, Professor H. C.

Frederiksen, Ordrup. 73 Aar. Profes-
sor Martin Nyrop 64. Hofjægermester
v. Holstein Rsth'au 64. Borgmester
Jdrgens, Frederikssund, 62. Redaktør
M. C. Mathiesen 60. Redaktør H. S.-
vcrsleth 57. Herredsfoged K. H. Wøl-
dik«, Rønne, 56. Kaptajn L. A. Jør-
gensen 50. Oberstløjtnant, Kammer-
junker E. O. N. Castonier 17. Ks,j-
tsjn A. H. F. K,: jVl 44

Den maaoelyse Nat,
som Digteren synger om. bar vi t
denne Tid at glæde oe ved. Naar So-
len er gaaet ned, breder et lyeende Af-
tenskær, sløret af Taager eig over
Landskabet, men længere ben paa Af-
tenen lyser Mianen 1 al ein Glans, var-
slende om noget koldere Nætter, end vi
bar haft hidtil. Men rgtig Nattefrost
har vi dog ikke endnu.

I det eidet forløbne Degn har højest
Varmegrad været 8,4 og laveet 2.2.

I Eftermiddag Kl. 2 var Vinden
S. med Styrk« 1.

Meteorologen meldte i Formiddag føl-
gende (,'dtigt :

Vinde omkring Sydøst og Syd, tørt
Vejr, lige ved normal Varme.

Lav Nat fetemperatur.

CykMyfllrrnp tændes:
I Odenst 1.þÿ �14 Novbr. K. 4,80.

« «

Mejeriet, selv om dette ikke selv la-
ver Smør.

Kyndige Folk vil paastaa, at det
nærmest kun er et Tidsspørg smaal,
hvornaar Flødeudførslen holder op
af sig selv. Men det maa anses for
at være ret uheldigt baade for

Mejeri- og Landbrug, om dette vil-
de ske, da denne Udførsel bidrager
til at holde de nuværende gode
Smørpriser oppe. Navnlig skulde
denne Udførsel nødig gan overstyr,
fordi de danske Mejerier leverede
Fløde af for daarlig Kvalitet.


