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Reformpartict og Forsparslovcnr. 

J »sir. Dagbl.« lasse-I for den 18. 
Febr. folgende: 

that Behandlin af Forfvarsjs 
lkvene begynder i Dag, har man 

siillet sig selv det Spørgsmaak 
Hvorledesjs er egeutlig Reformpar- 

ttetsz Stilling til Sagen? 
Dette Spørgssmaal kau besvares 

omtrcnt saaledes: 
Da Mødet i Mandags Aftes be- 

gyndte, vifte det sig strath at der 

herskede megct delte Meninger om 

Forflagems, men det var dog klart, 
at største Delen af Partiet var 

imod Neergaards Landdefæsttiing. 
Landbrugsminister Anders Mel- 

sen erklærede, at han izllkodsætning 
til Ministericts øvrigc Medlemuwr, 

JenseII-Sønderup og Encvold Sø- 
rcusen indbefattet, maattc gaa inmd 

Forslagone, og han stillede sig paa 
ei Standpunkt, der i alt væsentligt 
falder samtnen med Jndstillingm 
fra Forsvarskommissionens Flertal. 

En Mande Rigsdagsmænd ban- 
de Qrdet for at fremsætte deres Op- 
fattelse. 

Laudstingsmand Madsen-Mygdal 
var absolut imod enhver Landbe- 
fæstning, og de fleste af de jvdske 
Rigsdagsmænd sluttede fig til ham. 
Mange af dem hævdede, at de af 

Hensyn til Vælgerne ikke kunde flat- 
te sig til Neergactrd; de var valgte 
som Modstandere of Landbefæftnin- 
gen og vilde staa fast ved deres 

Program. Derimod syntes Øboers 
nes Repræsentanter tilbøjelige til 
at holde paa de forelagte Forslag. 

Naturligvis imødesaa man med 
stor Spænding, hvilket Standpunkt 

I— 

isoriwuvasronde Monjcjlsprwsident J. 
C. Christi-nickt vilde indtage, og dct 
tmr dcrfnr under udclt Opmærksmw 
lied, lmn hcninmd Elntningcn af 
Tkjkodct lud unt Ordct 

J. C. Christenscu crklcerede, at 
lmn ika knndc tiltrwde Ncergaards 
Furslcm san boldt pau, at den nu- 

msrondc Landbcfasstniug ssulde ned- 
Inmwa oq lmn Vilde ika gea Incd til 
nt benilae 101,-«k- Million Kr. til nye 
frcmftndtcs Futter-. 

Tcrimod Vildc lJnn gaa med til, 
at der anlagdes ect Weste, ftørrc 
Fort ndcn for Købesnbnvn sont kun- 
dsx drinne et Stettcpnnkt for Trop- 
pcrne under en eventhl Mobilise- 
ring. ; 

Formvriqt mcnte l)nn, at det vilde" 
Iswrc bedst, om de modstridende An- 
sknelscr inden for Partiet ikke kom» 
for stwrkt til ere under den førftc 
Vclmndlinq af Forfvarslnvene, sum 
nn er fastfat til i Dag, og det var 

for en stor Dcl paa« bgns Esniticsp 
tiv, at dcsn endeliae Afstemning blev 
udsat Den Vil fandfnnlixxvis finde 
Sted nam« Lovene fknl til andcn Bis- 
liatidli1m. 

Eiter at J. C. Christcnscn bavde 
tclt, crklmrcde nimmt-, at de kurde 
skutte sig til hans Standpunkt —- 

ogfau nf dem, der tidligcre havde 
tolt imod venlwcr Form for Land- 
tscfasstninkx 

Du Mødct slnttede, kundc det be- 
tragtcs sum givet, at Neergaard 
kunde paarcgnc Støtte bos tolv af 
:)icfn1·1npn1·ticts Mcdlemnwu og des- 
udcn var der no imod en halb Snes 

Stvkker, sum rimeligvis vilde slutte 
siq til hom; Resten fulgte J. C- 

L Al 

Christenscstn Anders- Nielsen og Mad- 
jensdlfsygdaL 

Vi sfnl ika her komme iud packt at 
nasvnc Numm. Dcls knn Situatio- 
nen nomlig endnn forandre sig no- 

npr, og doth vil de jo komme frem- 
jinnr den endcligc Afgørclse sure-« 
Itggcr. 

Vi ffnl blnt bctnærkc, at de Kon- 
stcstlntioncn der hidtil or blcven 
1.·:1»1)nt, fnn er byxmet pna løfc Gis- 
ninncr, ng at nmnqe nf Isknvncne er 

sinnsfc fojlagtigc. 

Bnlottis Sag. 
Ton optagosks til Tomer 

Zagen tnod Bnlott1, links Unke- 
17xns Narrn er Knrxzofß oq s as bank- 
xncdstyldinc bleu den 16. Febr. ind 
ludt til Dom-J used Vordre Vier 
Cksztrnreh cher at Sngførcutc S. 
M. Thorscn sog J. V. Hausen, der 
lmr vasret Akt-or un Dcfcnfor, haodc 
indleucht dort-H fidste Jndlæg. 

Til Meddoxnsmænd er ndnæont 
Formondcn sfor Søllerød Stigme- 
raad, Overretissagførcr H H. 
Eclnnidt og Fmsknundcn for Gen- 
tofte Sognemad Overretsanførcr 
M. Thorsen, sann Sokwefogdcni 
Eøllcrød Øftre xsg Musik-e Tisirikt 
Malcrmester H. Jsmenfen ng Tom- 
1«c—rmester Christ-wissen 

Dommen kan dog ikke ocntes at 

fuldc før i mrste 1!ge· 
Bnlotti bar ifl .,Pol.« i Den sc- 

nch Tid gcntagne Gange Haft An- 
fald nf et Raseri. under hvilfet Inn 
siaar alt itu, hat«- -·.r- fna fctc i. Hm 
u« i den Anledning dikipki1mrrf1 bleva straffct m-·d PrygL For rcH 
nmnliggøre ethvert Forsøg pm at; 
befki bam lader man ham a? og til 
sfifte Celle. 

Mejrup-Mvrdctcn fik Iivsvarigt 
Tktgthns. Mcirup Morde-ten Jud-n- 
son er den 15. Febr. ved Under e- 

tcn idømt Tngthnsarbejde paa stä- 
t«i-d. Hcm er dømt efter Strasselovms 
§ 186 (fotscetligt MordLg 247 

(«nlovlig Omganc med Hittegods), 
§ 280, 1. Stoka (for nnden Gang 
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Chick Time is here! 
Jslre your Hens reaciy to set? 
no, they have just startecl Iaving. 

I. ·A RAYO lncubator is Always Ready c. 
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The Rayo Tneubator 
IS now Reeognizect by Poultw Srowers all over the U. S. as 

«che most Akte-Date ineubator on the Market" 
chinlt of it: lFilling of dank, I Hallen 0il, to malte a bateh. 

call at our Factory. We Are Always Glad to Demonstrate. catalogs With 
complete Description Mailed on Request. 
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l«egaaet Tyveri), § 250 lendringl 
as Ligi og § 253 (Ved1·ngeri). 

Fta Minder-acht Pan et Tele- 
grauh sont lldvalget for Mindefe- 
sien, i taknennneljg Erindring onI 

Hjcelpun fra Holland, den 11. Feb. 
sendte den houandske flkeaering gen- 
nenI den dansfe Gesandt iAZaag 
(’!«-revenfnp Castenffjold, er der ind- 
løbet folgende telegrafiske Sum: 

Den hollandsfe Neuerinq bar med 
stor Glcede nwdtnaet den narme Sil- 
sen fm Wbenhnnm smn den dansfe 
Gesandt lmr onerlsmqt fm 11d- 
mlqet Noch-ringen tnkfer for de 
Følelse1«, smn denne Silscsn er llds 
tryk for, Da glasder jin ved i den 
Fest, fom skøbenbanns Bin-Here fej- 
rer til Minds om But-Its bekomme- 

Iige Forsvar, at se et Veuis paa, at 
de forløbne 250 Aar ika bar wirk- 
ket de Føllclfer af Venfkals oa XII-j- 
kxqtelse, sZZFfmsbiudkk de to Fort-. 

Hang, den 11. Februar 1909. 
van Swinderen, 

lldenrigsminifter. 

Ægtcparrct Pctcrfcn demt. Beet-l 
ten fra Kafäen i Avbe »Dei: runde 
Hjørne« i Kaalimdsgade, Peter-few 
blev i Gaar af Krintitmlretten idømt 
40 Tages Fasngsel paa scedvanlig 
Fangekost for sine Bed1·age1«ier over- 

for Proprietcer Møller fra Jle- 
gaarden. Peterfens Kone fik samme· 
Straf i 20 Dage. 

Grundejcrbankcn. Efter havd man 

crfarer, har de tiltalte BankdirektøJ 
rer O. Hausen og Hamburger samt! 
Overretssagfører Levy engageret 
Højesteretssagførerne Liebe, Roe dg- 
Henriques til at føre deres Sag. 

Eu 13-Aars Pigc fotfuundcn. — 

En 13-aarig Pige fra Slagelse er 

ifl. »Slagelse-Posten« for nogle 
Tage siden forsvnnden under meget 
mystiske Omstændigheder. Mai-bar- 
net,«» der er Datter afi en Arbeids- 
mand Chr. Anderfen, Frnegade, var 
Kl. 11 om Formiddagen sendt ned 
i ,,Næftved-Udfalget« paa Løvegade 
for at købe et Par Strømper, og si- 
;den har man ikke set Spur af hende. 

Stjaalnc Fasanct. Forleden Nat 
VIII Tyve ind iFasangaarden, der! Mit-IT ti1 Stamhufet ,,Giesegaard«( 
og stjal ca. 100 Fasaner, tilhørendel Grev chkenhuus-Schack. Snseen,1 
der faldt i Nattens Løb, udvifkede 
ethvert Spor af Tyvene, ng der skete 
derer Henvendelse til en Række 
Jurisdiktioner om Eftcrsøgnina af 

’Tyvene,. Den ene af Tyvene er 

bleven anholdt, da han fckføgte at 
afscette nogle af Fasaneme i Kø- 
benbavn Man Inener imidlertid, 

sat hcm har Hjælpere, men baaber 

snu at ·faa dem paaarebet efter at 

sman bar ajort Vegyndselsen 

Udfigtstaatn pna Koldinglms. —- 

Et lamge næret Luske om at fna et 
Udsigtspunkt fra et as Tanrncne paa 
Koldiughus synes nu at skulle blinc 
virkekiggjort, idct der er Udsigt til, 
at man kan erhvervc en Bindcltraps 
pe fra det gamle kgL Biblintek i 
København og faa den stillct op i 

zdet mindre Taarn, fra hvis flade 
Tag der Or en ganskc herlig Udsigt 
cver Egnen. Tet er ifl. »Kold. Av.«· 
desuden Meuingen til Miiseet at er- 

hverve en Del prægtigt Inventar, 
ndskaarnc ægte forqyldte Søjler, fine 
Stukarbejder etc» som alt bliver til 
oversy nnar Bibliotheksbygningm er 

tmdrettct til Rigsarkiv. 

Nedftrt Straf. Den ö. November 
i Fig-r gjarde den 20aarjge Bayer- 
fvemd Frederik Jesperfen i Aarhus 
sixg skyldig (i Drabsforsøg 2overfor 
den Usaamjige Anna Mariae Hausen 
og blev herfor idømt Forbedringss 
husarbejde i Z Aar. Paa den unge 
Piges og hensbes Faders Forbøsn er 

denne Straf nu ved kgl. Resqution 
forandret til 6 Maaneders Feengsel 
paa fædvanlig Inngekost 

J Vildelfe. En ca. 50 Aar gam-! 
mel Arbejdsmand i Fredericia, Jens» 
Peter Rasmussen, som en Maanedsst tid havde ligget paa Sygehuset for! Nyrebetændelse har forleden Nat it 
et Anfald af Vildelse styrtet fig udt 
af et Vindue paa 2. Sal. Uden at de, 
dcsr laa paa Stue samtnen med hom, 
bar mærket noget, er hcm ifl. »Fred. 
AV.« ved halvto Tiden ftcmet op oq 

ksaaet ind paa W. C» bvnr ban bar 
nabnct Vinduet on ftyrtet fig ned 

paa Stcnbroen Han var død paa- 
Stedet 
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Garehrev ng tin-Jedes lade Kunljmandcn sele udvælge 
Egger-un Neu skriv sing-wende herom til X 

? DANISH LUTH. PUBL. HOU8E. J- 
Racine, Wis. 
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En gammcl Bygning. —- J disfe 
Jaqu foretages pna Foranledning af 
Nationnlmuseets 2. Afdeling og 
Foreningen til gamle Bygningers 
Vennrelje Opniuling og Undersø- 
gelse af C- A. Borchs gamle Gaard 
poa Kolding anv Ined det Formanl 
sur Lije at søgc den erhvervet og 
indrettet til konnnunal Adminiftra- 
nonsbugning Opmaalingen og 
Planean lldnrbejdelfe foretages ifl. 
»Kold. AV.« nf Arkitekterne Helge 
Illløller og Arentoft fra København 

Eu Novum-Ich Forleden fandt 
noqle Drenge i Aarhus en 13-aari,q 
Ekuleknnnnemt i Fcerd nied at hcenge 
jin i et Træ i et af Byens Anlceg. 
Te fik fnt pack nogle voksne Maine- 
ster sotn i sidste Øjeblik fik Dren- 
gen skanret ned og bragt hjem. 
Trennen forklnrer, at han vilde af-» 
live sin, fordi Moderen, en Arbejd9- 

Jnmncs lSustth bade trnet med at 

ismn en Tæppebanker i Stykker Pan 
«l)um. 

Aftenen i Forvejen var ban ble- 
ven sendt i Seng uden Mad, fordi 
lsan bavde brngt for langt Tid til 
nt qaa et Ærinde 

Sagen er nn anmeldt til Vierge- 
meidet-. 

Saale-des fotgnar Verdeus Her- 
lighcd. For en halv Snes Aar si- 
iden var der i Bjergby Ved Randers 
en Foreningsheft »Ejegod«, der stod 
Foreningen i en Vcerdi af 25,000 
Kr. Hingften svarede imidlertid ikke 
til sit Navn. 

Den var ikke ejegod, men var 

tværtimod meget vild, san til Slut 
innen tnkde gnn til den. Hingstenk 

Its-ev sna ført til Randers og«kastere-j 
Frist. Sei-a blev den folgt, og efter no-· 

neu Omflcikken endte ,,Ejegod« paa 
Bankguarden sont Rangerlzest For-( 
leden faldt den ifl. »Rand. ngl.«j 

Fig sit forskellige Saur, Dyrlægen 
·fm«vnndt den, men bag efter viste 
det sin, at den var saa medtaget, 
nt den Innntte slans ned. Og nn er 

.lT-ienod« lmvnei hos Hefteslagteren 

i Forsvarsforflagct. »Aalborg Amts- 

indende« (afd. Vilh. Lassen-Z Or- 

Igcim skriver i Anledning af For- 
! «·1«ar-:Tsaaen: 

i De Forsvarsforslag, Or. Nest- 

qaard forlagde forleden, maatte kom- 

»m-«- for alle som en stor Overrafkelse. 
’Man bat-de ventet Komtnissionens 
Fleistals Forslag, men fik i Stedet 
et belt nyt Forslag, der i Hoved- 
princippet bete-quer et Brikd med he- 
le Venstres Stilling. 

Zaafremt der ikke under de For-I 
l;m1dlinger, som nu forestaar, skulJ 
de fremkomtne nye og uventede, 

Oplysninger, vil vor Stilling være 

givet. Vi gaar itüod de nu forelag- 
je Forslag, og efter vort Partis hid- 
tidige Stilling i denne Sag har vi 
Grund til at tro, at det vil gøre det 
samme. 

Djdsfald Den 16. Febr. er tid- 
ligere Købmand iAalborg A. Abel 
afgaaet ved Dxøden i København As- 
døde begyndte i 70erne en mindre 
Agenturforretning her i Byen, men 

lcenge varede det ikke, førend han 
for egen Negning flog ind paa Kul- 

Iiandel en gros, og denne Forret- 
Its-m drev hakt gennem Aarene op 
til at blive en af Jyllands største. 
Zenker føjede ban hertil set start 
Saltvcerk og begge Dele bavde han 
Iretnp nu fra j. Januar overdraget 
si! sin Son. Afdøde tog ikke videre 
Tel i Vyens offentlige Anliaaender, 
da Inn-Z F.1rretni11a fnldftændia 
laade Veslaa Paa bans Tid. J det 
siixlc var ban en meqet aodgørende 
Mand. 

Ulysrtisfclncnt) 

Mr. T. P. Ilinsc1y. hvis Billekle staat 
over disse Linien er Kimdidac for 
County-1)on1mer for liacine By og 
County. Hain er en dygtig sagten-en 
der nydek den hojeste Anseelse, og han 
er jncie for at des-are der krie Amerika-s 
Rettig-halten Mr. Ilardy holder pas 
hyppjg skjkten zit« otkenwjge Embedssp 
mænd, livilket er den sande Temj i vor 

Regeringsform, da lang Tjenesteticl i 
otkentligtlcmbede kan fere til en monar- 

kisk liegerjngskorm. Derfor anbetales 
Mr. Hanlys Kitndidatuk paa bedsde 
Maade ved Valgei den Sie April NOT-, 

Hvad Socinldcmokratcrne vilde 
have fcstct for. J en ledeude Artikel 
un M indefefterne den 11. Febr. stri- 
Iser ,,Vestjyllands Socialdemokrat: 
»Der havde vceret større Grund 

til at feste, hvis« Karl Gustav havde 
Drobret Danmark end nu, da han 
bare plyndrede Folket for den fid- 

jste Trevl og for Reften Iod det fid- 
lde tilbage med Sulten og et for- 
jslugent Kongeh11s.« 
I Nedaktøken as ,,Jcstjy11ands Zo- 

jeinlden1okrat«, Hr Sundbo, er Med- 
lem as det danfke Socialdemokratis 
Soved bestyrelse 

En Fallit. Egibjergss Skibssværfts 
xmdelnwer, S. Abraliamsen er den 

15 Fcbr erklcvret falllt »Varde 
kxolkebl « føjet til Meddelels n her- 

ent, ath Alnahamfen et Var 
»Deine fnrnd nf Handelsminifteren 

ji«-Or bleven udncevnt til Medlem of et 

Par Kommissionen 

Tyv og Brandftiftrr. Politieti 
Fredericin anlJuldt den 15. Fbr. ef 
Irr Annwdning af Llarljus Politi- 
cn tidligere straffct Mandspersom 
der pcm en Kmnmemts Vwrelsc hav- 
de stjaalet et Vækkcsur og et Par 
Støvler. Gan lkom til Aarhus vg 
lmr nn yderligcre der letter sin Sam- 
11ittigljcd Ved at tilstaa at have for- 

«m«:rsaget en Brand, hvorved en Lade 
Den Jlkmsselisborg Mark ved Fiskehw 
·ct i Dec. Monned blcv lagt i Aka 

Undcr daarligc Tidcr. J »Viborg 
Stifts Folkebl.« fes følgende Be- 
kcndtgørelfe: 

»Paa Grund af de daarlige Pen- 
geforhold set vi undertegnede os nob- 
saqede til fra Dato kun at for-handle 
vore Varer mod kontant Betaling.« 

Annoncen er underfkrevet med 
Navnene paa de handlende i en as 

pOplandet Stationsbyer. 

En Dyrevcn. Om afdøde Stationss 
-forftander, Justitsraad v. Stemanti 
skriver Horsens Folkeblad: Han var 

en munter og elskværdig Mand og 
en ftov Dyreven. Et Par Gange- 
kicsglig spaserede han ud paa den 
nne Kirkegaard og dvælede ved fis 
Søns Grav, og gennem de ca. M 
Aal-, siden han tog sin Affked, hat 
lmn daglig fodret Fuglene «derude. 
Fuglene kendte hom; nam: Justitss 
runden kom ind ad Kirkegnardspors 
ten,.fløj de om lmm i Snndredvi5, 
ja, sclv vilde Strand- oq Skovfugle 
Vom-de sig ind i den Flok, der fvifte 
of hans Feder. 


