
Danmarh. 
Ei SamdittighedsSpörgømaaL 

Rygtet om, at Hornp, der i sm Tid 
Hat Redaltsr af det fritcenterisie 
Blad «Pvlitiken«, stulde have omvendt 

sig til Kristendornmen Paa sin Dems- 
seng, hat vakt stor Interesse og hilfes 
Jelvsplgelig med Spot og Skuldertræt 

of de anti-kristelige Tagblade· 
»Kristeligt Dagblad«, der ossentlig 

hos »Polititen« sogte at faa paalide- 
-, lige Oplysninger angaaende Rygter- 

m, striver i Anledning af det frem- 
komne ,,Svar«: 

,,Politiken« i Knibe 
»Er Rygtet om, at Høcup pa- re: 

sidste stal have spurgt om Freifc for 
sin Sjæl sandt eller ikte.« 

Saaledes lød Sporgsmaulek, Ei i 

Forgaars rettede til »Polit·te1-.«· 
Og det vil erindres, at o; End om at 

maatte fcm et simpelt Ja ellcr et fikti- 
pelt Nej som Svar paa vort »So-»ges-A 
maal. 

»Politiken« er atter i Gaar gaaet 
uden om Sageng Kanne. 

Vi findet derfor Anledning til at 
Ton-status at det ikke er lyktedes os 

at faa et saudant Hvat 
Der eneste Vi i F1g. »Politiken« «or 

i Gaar bar Lunnet opnaa er, at vor 

hele Fremfckrd i denne Sag, efter 
Bladets Mening, tun kan indgyde 
een Folelse: »Modbydelighed«. 

Naturligois har di hele Tiden oidst, 
at Spørgsmaalet mautte Vcere »Poli- 
tiken" saare ubehageligt. 

Af den Grund hat vi imidlertid ikke 
kunnet undlade at fremfætte dette, da 
det aldrig hat været vor Opgave at 
jjene »Politiken«s Interessen 

For os dreier det sig om, hoad der 
aandeligt kan gavne dort FolL 

Qg nu vil ingen kunne bestride, at 
det for Offentligheden oil Vcere af 
uvurderlig Betydning at faa at vide, 
om det Hedensicvdsom Hsrup tillod 
at blive forkyndt i »Politiken", viste 
sig ckfmægtigt for ham« da han siulde 
til at stride den sidste Strid —- en 

Afmagt, som paa flere Mauder kan 
vcere algt for Dagen, enten deroed, at 
Htrup dpde i Fortvivlelse eller han 
oendte sig til den Herre, der Lan fri 
fra Dsdens Rædsler. 

Rygtet lsd paa det sidste. Vi gle- 
dede os derover, derfom det var sandt; 
men »Politkken« under os aabenbari 
ikte den Glæde. Bladet vil nemlig 
ikke bekræfte Forlydendets Rigtighed, 
selv oen dei er i Stand dertil. 

Hvorfots 
Fotdi ,,Politiken«3 Meend hader 

Kristendonnnem Og det er dette Dad, 
der bevirker, at ellers normalt abru- 
strde Jndidider kan fsle Modbydelig- 
hed ved den blotte Mulighed for, at 
en Person, der stod dem nar, feren- 
drede Livsanfkuelse og gik hetfta sont 
et lykkeligt Mennestr. 

Smaa Meddelelser. 

Bottfokpagtning. »Bit- 
lemofegaatd« ved Gsrlev Station ved 
Slagelse 120 Thr. Land, 14 Tdr. 
Harttorm er af Ejeren, Proprieicer 
hasle, fra 1. Maj boktforpaglet til 
Fotvalter A. Gom, Biboeggaardem 
Den aatlige Afgift er i Folge R. B- 
2700 Kr. samt Stattetne. Bescetning 
vg Inventar medfslger. 

Ejendomssalg. Anton-up- 
gaard i Lumby Sogn ved Odense, of 
Hattkorn ca. 23 Thr» er i Folge R. 
B. af Esjerne 5Blut-ers Millelsen og 
Peter Hanfen folgt til Fokpagter 
Steenbach, Aalykkegaard ved Odense. 
for ca. 160,000 Kr. s» .— 

.- 

Plyndretaf Bondefange- 
r e. En- Gaatdejee fta Fyn anmeldic 
forleden til Politiot i Ksbenhavm at 

han var bleven plyndret for 400——500 
Kr. Han stulde have udvandret med 

,,Oscar 2.« til Amerika, men var san 
ubeldig at falde i Kliekne paa nogle 
Bonhefangete. De havde drum: ham 
fta Sand og Samling og stjaalst alle 
ban- Penge fra dam. Uhelbjgvis 
Hunde den bestjaalne slet ikke give nogel 
Signalement af Forbryderne, og del 
et deefot hsjst tvivlsoml, om han no- 

gen Sinde faar en tsb Øre af sine 
Penge igen. 
sp« 

Dei nye Statsbibliotek 
i A a r h u s. Paa en Forespsrgfel hos 
Stetsbibleockelar Hossmeyer eingaan- 
dc Tidspunkieck for Biblioteketz Aal-- 

itin her-r »Auf-. Stifistid.« faaet des 
Spur-, U del venlelig vil kunne anb- 
nes den l. Juni. 

M»Wyn til den officielle Anb- 
« 

deikghed er der endnu ille 
Wsc Vestrmmelse; antagelig 

MZMIQIMMsteren komme tilsiede 
RWMHQ ligesom ver vil 

- LIMITE- til en Del udenbys 

H U Wende Aquin-fo- 

Lesefsals Dimension-er tan man sau- 
ledes danne sig et lille Begreb, naar 
man heter, at den stal oplyses af itle 
mindre end 120 elektrifte Lampen 

Udfsrelsen over Esbjerg 
Landbtugsministeten hat efirr For-w- 
dende i »Esbj. Av.« paasbudt, at Det 
forenede Dampstibsfelstab itke maa 

tage Udvandrere om Bord i Esbjerg, 
forinden alle Landbrugsprodutter er 
tomne om Bord, da Selstabet modta- 
get Statsunderswttelse for at befordre 
Landbtugsproduttet. 

Paftor Johansens Jor- 
d e f er r d i Svannige foregik i Folge 
»Faaborg-Fol’leiid.« under megen Dej- 
tidelighed og en Deltagelse, fom vib- 
nede om, hvor dybe Spor hans for- 
skelligartede Gerning hat sat sig paa 
de Steder, hvor han hat virtet. J 
Hjemmei samledes et Folge paa ca. 
500 anester, deriblsandt mange 
Præster. Der var mødt itke faa Son- 
derjyder og desuden Deputationer fra 
flere ssndetjydste Foreninger i Dan- 
mart. 

J Hjemmet blev der tali af Past. 
Madfen, Horne, og Sonderijrnes 
nye Rigsdagsmand, Redaktør Jessen, 
Flensborg, bragte Sonderjydernes 
Tal for den afdødes varme Reuig- 
hed til og Birken for den fsnderjydsie 
Sag. J Kirken ialte Provft Stier- 
brct, Vesierhæsinge, Praesterne Grove 
Rasmussen, Odense« Dalhoss, Kissen- 
havn, Johs. Clausem Vonsild, og Jn- 
dremissionær H. Chr. Beck, Aarhus. 
Jordpaakastelfen udførtes af Grode 
Rasmusfen. Den afdødes celdfte 
Son, Sekretær P. Johansen ved 
Kunstakademiet, taktede paa Famili- 
ens Begne for den ftore Deltagelfe og 
Opmcerkfomhed, som var bleven nd- 
vist fra saa mange Sider. 

Limfjordsfisternei. J 
Msodfætning til Fisieriet andre Siedet 
i Bau-mark hat Limfjordsfkfteriet 
holdi fig, ja, endog i de sidste tyve 
Aar giaaet frem. For sidste Aar re- 

præsenterer detie Fifteri en Verdi af 
1,600,000 Kr. og udgsr saaledes 
Feniteparten af hele Landets Fifteti. 

.27 Fifter - Faresignal- 
stationer sindes der for Tiden 
paa Jyllands Vestkyst fw hittshals 
til Nymindegalb. Pasa Finansloven 
for indevætende Aar et der foreslaaet 
en Bevilling paa 1000 Kr. til New- 
rativner. Fra ca. 1400 Vesitystsistere 
er der indgivet Andragende til Land- 
brugsministeriet sm, at der maaydes 
aarlige Bevillinger til disse Statiu- 

Lners Pazning og Vedligeholdelse. 

·Jldlss. Sprener F- Nielfens 
Spinderi og Savstæketi i Frei-erstö- 
sund er fotleden Studag nevbrændt. 
J Savsiceretiet fandtes Gwöseret 
Hans R. Langes Tsmmeklager, som 
ligeledes braut-te Tsmrets Bærdi var 
i Fel. R. B. ca. 4000 Kr. 

De nedbrændte Bygninger var for- 
sikrede for ca. 10,000 Kr. Man be- 
regner, at der ialt et bkændt for ca. 

50,000 Kr. 

En 101 aarig Kone hol- 
der Fsdselsdag. Enken Marie 
Han’sen, ftdt Anders-hatten forn fst 
hat boet pasa Kragelund Mart, og 
Tom nu bot hos sin Sssterssm Stud- 

;ker Karl hausen paa Dorn-barg Mark, 
Efyldte fotleden 101 Aar. J de sent-e 
Aar hat hun iReglen maattet holde- 
Sengen, vg hvad hendes Tanker fert- 
lig besiceftiger sig med, ligger ca. 80 
Aar tilbage i Tiden. 

Da den gamle Kone i Fjvr fnlbte 
100 Aar, sit hun en Lyksnstning og 

J100 Kr. fra Kotigen. 

T G u l d b t y l l u p. For-benomm- 
Ide Gaatdejer i Bassingersd Jens Ol- 

;seu sg Jus-m Bis-he Ossen sei-His- 
dekes Guldbryllup den 27. Matts. 

» Middelfart havn. Mini- 

)sieriet hat givet Samtykke til, at MIds 
delfart Bytaad anlæggek en nd Hahn 

Emed 24 Fods Bandwde samt at 
lhavnekassen dertil maa optage et 
Lwan paa 225,000 Kr. Atbejdet vii 
i Islge R. B. i den nærmestr Tid 
blive paabegyndt. 
W 

The Wall stkeet Journsl 
giver Rand vg besvarer, uden Betaling, en- 

hver Forespørgsel anqaaende Bengeanss 
bringelfe; anders-get Aarsagerne tilPenge- 
markedets Bevægelserx fremlægger Denk-s- 

gerninger, der bestemmer Beethien as Ga- 
rantierz analyferer og gennewier Jeru- 
bane- og Jnduftki-Rapporter; hat full- 
stændig Forteqnelse over Eienbomsindttegs 
ter: noterer aktive og passive »Stipe! « og 
Obligationen holder Fortegnelfe over de 

ienefte Salg af Obligationer og Fortjenes 
sien veb Judiatfer ester Prämie- 

Den, sum daglig readfsrer sig med The 
Wall stkeet Journal, er beste i Stand 
til at kunne anbriuse stne Penge sikkert og 
fordelagtist pq give Rand Musaaenw 
end ven, sum ice siedet 

Ubgives hastig af Dom Jenes s- co» 
« Deo-et St» M Tot-h 

Esstc W MI- UMWMJ 
«I-II-Iei;i1feeeuseem. 

Sönderjylland 
Gaatdejer C. Finnemanns 
Udvisning. Den 28. Januari 
Aar modtog He. Finnemann af Tant- 
ning Udvisningsotdre til at fotlade sit 
Hjetn og sin Fsdegaard inden U Da- 
ge, da det efter de pkøjsiste Myndig- 
hedeks Slpn maatte antages, at han 
var opteret for Danmakl. Gnardejek 
C. Finnemann nægtede natusligvis ai 
efterkonnne denne Okdre og foibled 
ralig i sit Hiern. Men den 11. Febr, 
lom Gendartnen fra Kristiansfeldt og 
føkie ham over Gransen. Da Finne- 
mann vendte tilbage til sit Hjem, 
blev han af Gendarmen den 12. Fe- 
bruar attestetet og af Gent-atmen fsrt 
til Amtsretsfængslet i Hadersletn 
Dagen efter, den 13. Febr» idømte 
Hadetslev Bisiddenet hain 4 Dages 
Arrest; men samiidig blev C. Zinne- 
inann løsladt af Varetægtsarkesten 
Bisidderrettens Dorn blev strals ind- 

»anlei, og fothandlet ved Landstetten 
»i Flens«bokg. 

Udfaldet af Forhandlingen blev, at 
Lande-retten stadfaestede Bisiddetret-s 
tens Dom. 

— 

J det sure Æble. Fortissi- 
ningsbladet i Hadetslev hat maaitei 

belvemme sig til at bide i det sure 
Æble ved ai bringe sine Læsere den 

ffor det hsjst ubehagelige Meddelelse, 
at »Ftej« atier er bleven -.aabnet Dei 
tilføjer: ,,Deraf fer man igen, hvor 
meget mete Ftihed det dansle Patti 
hat under det prpjsisle Herredsmnie 
end det tysie i sin Tid havde under del 
danste Regimente. Den Gang vilde 
man sinipelthen have gjoki en faadan 
Stiftelfe død ved et Forvaltnings- 
Magtspkog.« 

Det vilde de prsjsiske Myndigheder 
jo netop have gjott, detsom ille Dom- 
stolene havde belart dem om, hvad 
der et Ret og Skel 

Bladet »Hejmdal« om denne Sag 
bl. andet: 

«Alt gaar til en Tid. Kittekne 
maatte aabnes paa ny, og dci ncaaite 
»Ftej« ogsaa. J Totsdagsssil Be- 
stytelfen tun Lov til at kigge ind i Lo- 
lalerne, nien i Fredags Eftettniddags 
vsprang Dstene atier op, og nu er den- 
smulle Fotsamlingsbygning igen ta- 
get i Brug. 

Dei et en Sehneng at der nn 

strals vil blive anlagi Sag imod de 
Entbedsmiend, der hat holdi Brig- 
ningen lulket og ved Cisilllage tejfi 
Krav om en Etstaining af flete Tu- 
sinde Matt. 

Men denne Sag viset, at Udholden- 
heden belinnes og spre: til Maalel. 

Den et et Led i vor Opdragelfe.« 

En Fejliagelse. En Land- 
mand fra Haderslev var fort-den i 
Sommersted for at tsbe Rock-L som 
han havde Btug for til fin Befætning. 
Han gik detfar ind paa de forstell ge 
Siedet for at forhste sig om, book-. 
vidt vedkommende havde noget at feel-s 
ge. Denne hans Færd maa not vceth 
forekomtnen Gendarmen mistænkeligJ 
han anholdi Mannen og spurgte hom, ! 

hvad han havde for. Den tiltalte blev 
sklle saa lidt fokundtet over sauledes 
at vcere bleven Genstand for den anr- 

vaagne Politimands Opmcetksonihed 
og svatede, at han var ude at ksbe 
Kvæg. Men det blev bedre endnu. 
Gent-armen assotdrede ham hans »Lee- 
kingöbevM Ei saadant havde Land- 
manden natutligvis iste. Han for- 
tlarede, at han tun havde til Hensigt 
at lobe Kvaeg til eget Brug og derfot 
ikke havde noget Næringsbevis behov. 
Med den Fortlaring maaiie Gendat- 
men lade sig nsje7 men han for-langte 
ut vide, hvetn Manden var, hvor han 
Goede, o. s. v. Det blev alt samtnen 
opfieevei. Vor Gendarm et, sotn man 
vil fe, en aarvaagen og meget pligt- 
opfyldende Mand. Men herefter gør 
Landmænd, der kommer ud til vor 
Egn, bebst i at have deres Dobeattesi 
og andre nmlige Legitimation-Spanien 
i Lommen, naar de vil sp-rge, om vi 
har Kivæg at fortge, bemerker »Mo- 
derstnaalet«. 

En Udvisning. Kort fsr 
Valgei blev Vilhelm Johansen fra 
Hierndtup etklætei for danfk Unda- 
saat. Nu et hans Ssn Niels Johan- 
sen bleven udvist med oite Dages Var- 
selz saafremt han ikke folget Ordren, 

»in-es der med en Bsde paa 60 Mark. 
;V. Johanfen hat aldrig veret ude af 
JDandet og Sinnen hat aftjent sin 
Bemele i den prsjsiste Heer. At 
han nu stal fageg over Grausen, fo- 
frekomtner Fell ubegribeligt. Natur- 
sligvig vil Sagen komme for Reiten. 

E 
It hell-ehe LI Gipse i 48 Anm- 

sntet Mist-et et list Daniel-D Ihm 
Wisse-at Tu- Sykup mod benne set-stetige 
pp fertige Sysdonr. Naar den bruges grun- 
dist og i Tibe, vil den hell-rede ct Tilfælize i 
48 Time-, og soc Hoiteiocn folget La Erim-» 
vic den u reinen-Ha Hals-»- Vcis 25c oa We. 

Om Danfkheden 
i Sondctjylland 

Fta ,,Modetsmaalet«. 

Undet Ovetsltisten »Dansthedens 
Tilbagegang« fttives sta det notdlige 
Slesvig til »Han1b. Racht.«: 

,,Estet at det ossicielle Udfald af des 
stedsundne Etstatningsvalg til Rigs- 
og Landdagen i Stedet sot afdøde 
Agent Gustav Johansen et blevet fast- 
fsat, og Enkelthedetne et bleden be- 
kendte, ladet det sig opstille et klar-i 

lBillede as Fotholdene i de Egne as de 

paaqasldende Vatgttedse, der dannct 
Danslhedens saste Botge, nemlig 

thedsene Hadetslev og Sondetbota 
,,Samtidig med, at Besoltnings- 

antallet et lidt fotandtet, viset der 

sig en atadois, men stadig Tilvætst, i 
de tyste Stemmet, bottset sta tinge 
Svinaninget. Ved Rigsdagsvalgene 
fiden 1871 beløb Antallet is de tysle 
Stemmet sig til 1675, 1976, 2477, 
2554, 2518. 2771, 6957, 3492, 3210, 
:).1f;9, 3709 og 4539. Til det sidste 
Tal tommet endnu 35 splittede tysle 
Stenimet, de beløbet sig altsaa til 
4574. Vi sil se bott sta, at de ved 
de sidste Rigsdagsdalg afgivne sociali- 
stiste Stemmet sot søtste Delen maa 

anses som tysle Stemmer. For-gel- 
fen i de tnsle Stemmet, det hat sundet 
Ssted i Almindelighed i alle Dele s 
Valgltedsen: i Byetn-e, paa Landet, 
paa Als, i Sundved, ved Lille Belt, 
Vcd Kongeaaen, ved Notd«søen, lan for 
en mindre Dels vedlommende tilsiti- 
oes Jndoandtingen af tysisindede oa 
Forsgelsen as Embedsmaknd, men hid: 
toter langt ovetvejende sta den ind: 
fødte Befollning, det, scetlig den op- 
voisende Ungdom, eftethaanden anta- 
aet tysl Sindelag, til Ttods sor den 

istætle dansle Agitation. Dette et vg- 
zsaa sotllatligt Ved den tinge For- 
lftel mellem de to Nationaliteter (den 
tysle og den dansle) og de iøvtigt ens 
Fothold: Trosbetendelse, Scedet og 
Liosbetingelset, slononiisle og Et- 
hvetvssothold, vil der ved For-gel- 
sen i Kendslabet til det tysle Sptog 
natutligois finde en Udfcevning Sted 
i tysl Retning. Den hidtilvcetende 
støtte og gradvise Udvikling maa an- 

ses som fuldstændig sund og ladet 
med Sillerhed sotvente, at der vil sle 
ydetligete gunstige Feemsltidt i tyst 

lReinina »Don sot Tilvæksten i det tyske 
staat en Fotmindslelse i de dansle 
Summen De del-b sig siden 1867 
til:16,,828 13965,12,600ii1871), 
11,921,10,623,9982,9107,8874, 

!7851, 8515, 8706 9597 10,451 og 
10, 058. J Aatet 1867 begyndte Op- 
tionen sot Danmatl as de unge Mund 
i den militætpligtige Aldet. Derved 
sotklares den starke Fottnindslelse as 
de danste Stemtnet melletn de to set- 
ste Balg· Den ydetligete Nedgang i 
de danste Stetntnet indtil 1886 
(7851) maa til Dels sstes tilbage til, 
at der sont Fslge as Optionen ilke 
traadte en tilsvatende Etstatning s 
unge i Siedet for den natutlige Af- 
gang. Min da de yngre Slagtled, 
det ilte havde optetet, lont til Balg- 
utnen, og Optantetne optoges i stotte 
Antal, syldte Hulletne sig igen, og de 
dansie Stemmet, der i 1898 med 10,- 
451 Havde naaet detes Hsjdepunkt og 
nu attet synker. 

»Det danske Sindelag hat sit Sitt- 
tepunkt sætlig paa Landet hos Land- 
boetnr. Bottset sta saa adelige Gad- 
set bestaat denne Besollning as luttet 
Bsndet. Bsndetneg Ejendomme et 

as den mest sotskellige Sisttelse, og 
blandt de i Alniindelighed opvalie 
Landmænd sindes mange nieget ang- 
tlge, endog stemtagende Meend. Dan- 
sietne hat altid vertet stolte as den 
danstsindede notdslesvigste Bambe- 
stand. Svatende til For-holdem blev 
den dolitisle Reptæsentation forsi i 
den danfle Tid og detpaa ester Jud- 
lenimelsen i Ptsjsen ovetdraget sein- 
stændige Landdoete: Stau, Krüget, 
Ahlmanty httlyh Lassen. Dette hat 
nu Ende-et sig. Den politisle Ledelse 
as og Reptcesentativnen sot det danste 
Patti i Kredsene hadetslev og Sin- 
derbotg er gleden nd as Landdoetneg 
hander og gaaet over i Hendetne aa 

Levebtødspolitklete, hovedsagelig lib- 
ligete Stoleleetetr. Redaltionen as 
danste Blade ledes satlig af saadanne 
Stoleleetete, de i dansi Aand og i 
danst-poli-tisle Øjemed dannede Fri- 
menighedet ledeg as tidligete Stole- 
leetete som Priester, den asdsde og den 
nu valgte Riggdagsmand hat vatet 
Stolelaetere og Redaktsrer. Begge 
de danstsindede Landdaggmænd et en 

Redaltsr og en sra Damnatl indemn- 
dtet Als-mind, der for at blive na- 

tutalisetet hat sitistlig sorpligtei sig 
til at asholde sig sta Deltagelse i danst 
Agitation.« 

Bladet ans-M detefter en Udtalelie 
as ,,Flenzb. Abt-« as Aatet 1896 til 
Stttte sor, at det gaae tilbage nied 
Danskhedem »siden den politisie Re- 
pealentatlon ille mete oveeladet 
Seitdem-ein« Bladet sinttet med» at 
udtale, at Danstdeden begyndet stinkt 
at lade Jsdscssie i Sespllningen og 

Symaskiner. 
Billige Prifer. Gode Mafkiucr. 

Vi set os i Staub til ut bringe vors 

Læfete nogle specielle lebud paa fsrste 

Klasfes Symasiiner, i Fslge en Kon- 

trast, vi bar med Fabrikanten of en of 
de bedste Symaskiner, der fabkiterc3. 

»Danskckcn« Nr. l er i alle Maa- 

det en gov, solid og billig Sumaskine. 

Den fvr l)uttigt, uden Stof, bar 4 

Stuffer og er af nvefte Konstruktion· 
Tet gives l« Aats Garanti von Ma- 

ssinen. Enhvet Kober vil bline fnldt 

tilfreds med en saadan Sumofth og 

ssulde den itke vcrre tilfredssstillende, 
kan den tilbagefendes. 

»Mutter-M Nr. 2 er absolut den bedsie Symastmc, dek worum-T og 
san maale sig med lwilten som helft Masiine til langt hsjere Pris. Text bar 

tillige den Fordel frem for ,Dansteten« Nr. l, at den tcm luttes net-. 

Træatbejdet udspres, ester Køberens Busch entcn i Eg eller Vanmooktrm 
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»Dansteten« Nr. 2. Pris: 818.75. 
Bi stal gerne befvate alle Spsrgsmaal med Denspn til digfe Mastcner es 

give Oplvsninger frü. Sktiv tun til os og vi vil give mkmere Forum-ing. 
Beljbet bedeg sendt med Bestillingem 

Tit ovennævnte Prifek maa Ksheren lægge Fragten til deres ncekmeste 
Jembanestation, Fragteu er 93 Centg for hver 500 Mil og betales ved 
Modtagelfem 

Tit sagt-anne, fom mung tause, at vi ikte tun leveke Mastinek til de 
nannte Prier stal bemerktes, at enhvek Aber-, som itke stulde finde Masti- 
nerne i enhver Denseende fom bestrevne, kan iende dem tilbage, og vi stal 
Ijeblitkelig tetutaere det betalte Belsb samt Udlceg for Fragt etc. 

Ætbsdigft 
Danish Luth. Publ. House. 

Adr. »Vanskeren«, Bleir, Uebr. 

man« i stigende Grad opreiholdes af! 
rene Agitatorer. 

Oele Artillen er en af den Slags 
Frembringelser, hvvti de enlelte Ting,» 
der fremdrages, lcrgges til rette forj 
det tilsigtede Øjemed ! Dei fremhcrveö, at del iysle Stem- 
meantal er fleget, wagiet Befolinings- 
antallei lun er »lidet forandret« ! 
Men i Haderslev vg. Ssnderborg« 
Kredse iilfammen« fandteö i 1864: 
92,145, derimod i 1900 lun 90,131 
Jndbyggere, og faa maa der endda 
hustes paa, at Iorslellen vilde Vlive 
ille faa lidi siprre, hvis man lod By-! 
erne ude af Betragtning. Dernæsi til- 
strives For-geilen i det ter Stem- 
moantal »langt ovewejende« den ind- 
isdie Befollning, medens der med en 

Vatede ganz hen over Jndvandtingen 
sydfra og Embedsmcrndenes For-gel- 
se. Deite er ai stille Sagen paa Ho- 
vedei. Dei er neiop de to sidsie Aar-. 
sager, der fornemmelig maa iilstriveg, 
at del ihlle Slemmeanial fil en saa 
stor Tilvælsi denne Gang. 

Paa lignende Maade fremW 
les Opiionen sont ene Aarsag i Jst-tote-l 
mindslelfen af det danlle Sternw- 
antal; den eftet 1870 stedfundne 
stætl Udvandting neevnes ille, og den; 
dar dog veetei en meget medvirlende 
Aatfag til hin Nedgang, ligesom det 
forud for Balget forleden stedfundne 
Opianilaveti, der ligeledez fortles. 

Og for at komme de nuvcerende 
danste Repræsenlanier i- Rigg- og 
Landdagen til Livg og samlidig faa 
lonstruerei Paastanden um Dansthes 
dens Tilbdgegang hoT Landbefollninss 
gen, fremhceveg dei, at Reden-senten- 
terne altid iidligete hat vætei Land-l 
mænd. Men efter 1884 har sprstel 
Valglreds ille haft nogen LandmandJ 
iil Rlzsdagsmand og efter 1888 hat 
Haderslev Krebs heller ille hafi nagen 
Landmand til Landdagsmand. Dei 
vil alisaa fes, at den Forsgelse der i 
en Meile af Aar er foregaaei l dei 
danste Siemmeanial, hat fundei Stei- 
neiop siden den Tid. Dette lyder dog’ 

ikke paa, at det er nogen Fallitertlæ- 
ring for Danstheden, at den tkke i de 

tyste Folkeraab bliver tepkcesenteret 
af Landmænd. Og bortset berfta et 

det, ai der ikle er blevet opsiillet Rigö- 
dags og Landdagskandidater of Bon- 
destanden itte noget gyldigt Bevis 
sfor, at der ingen Landmæno Indes. 
der evnede at ovettage hine Dom-. 
Der maa mere til. 

M velsiabte Lan hart-e vaeke Evid- 
dens hsieste Anwa. Kolndey der li- 
der of noqu as de Sygdomme,fom 
erfæregne for Krindekjsnnet bllver 
iReqelen bunt-fe. Jugen Medicin 
kan gjenoplive dsbe Organ-, meu 

»Bitte oi Cardia-« hell-redet Ondey 
fom hindrer Undfangelsr. Den spre- 
bygger fortidlig Newpme Den gjens 
opretter Ivcettede Funttioner og Ede- 
lagte Nerver vg velsigner dankt-se 
Djem med Bsm »Win- of Carl-av- 
giver Kvinden Sundhed og Krwfter 
til at fsde funde Bøm Pan Apo- 
thelet Lan man faa en Doktor-Frasse 
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