
Prof. Htffdiug pm Valgcncs 

Vladet ,,Kbhvn.« hat anniodet den 
gamle radikale Getos-, Prof. Ha- 
kald Hoffding om en Udtalelie an- 

gaaende Valgene og bar derefter 
modtaget folgende Sonn « 

Den ærede Redaktion bar Fore- 
«spnrgt, om jeg vilde udtale mig om 

min Stilling oed det foreitaaende 
Balg. Tet aør jag gerne, ikønt jeg 
endnu merc end for sføler mig iom 
Tilskder,· ofte skufiet vog forarget 
Tilikuer, ved hvad der ioregaar i 
den politiike Werden 

Det forestaaendo Valg oil bringe 
mange i en vanskelig Stilling, for- 
di det ikke skial foregaa paa Grund- 
lag af et klart Sporasmaal 

Man kan, da det kicelder for mit 
Vedkommende, iympatisere medGens 
indiorelsen af Junigrundlovem, bl. 
a. ford. man mener, at note for- 
virrede politiike For-hold baoe deres 
strite Spire i den ulykkelige For-an- 
dring, man foretog i 1866. Men nu 

er dette Spørgsmaal iammankoblet 
med Forivaksfpørgsmaalen Da lier 
fairliolder jea ftadia den benennen 
ved aentaaen Eftertanke iornyede 
Lockbevisnina, at est Fall-, der bar 

Aatelie ior iig ielv oa mener at lia- 
ve et jeloitcendigt Lin at bevare, it- 
ke fan opaive i Nødsfald at iorsvare 
sia med væbnet Haand Saa beuge 
de internationale For-hold or, iom 
de er, kan denne Muliaded ikte 
udelukkes. Naar der nu isspørges 
hyilket af de to SpsrgsmaaL der ved 
denne Lejlighed csr den Masken-de- 
er der for mig ikke Tvivl onl, at 

Heniynet til Folkets Værdialied og 
til dets Bestaan som Falk maa 

staa i for-sie Linie. Jnan demo- 

kratisk Lolckemad bar drage bokt fra 
detdo Henstyn Allermindst Jndtkyk 
gsr det paa mig, naae Moditandere 
as Foksparet taler om-’ »Stormagtss 
drssmme« og »Militarisme«, Usdtryk- 
der i denne Sammenhæng hsrer til 
de værite Fordrejelfer inden for den 
paa Stint iaa rige politiite Agita- 
tions 

Der er desuden Uenigded inellem 
Fovaarets Moditandere Og bot 
maa jeg tilitaa, at det radikale Ven- 
stres Militcerprogram com man 

kan «alde det iaa) forakonnner mig 
aldeles meningslsft oa ielvmodliaew 
de. Her sont paa iaa mange andre 
Punkter i de senere Aars Politik er 

Socialdcmokraterne konseckventere, og 
ieg vilde stemnie for deres Program 
(ikønt jeg ikke for-staat det myitifte 
Ord »Foltevcebning«), der-sont jeg 
mente, at man kunde have et Verkn- 
der var ringere end det nu for 
ganfte nyligt vedtagne. 

qusbtos Jokdcftktd. 

Under meget ftor Teltagelje jors 
dcdoss Hofesteretssagføre«r Soend, 
Høasbro den U. ds. fra Iman 
nuelssKirken i Kobenham i 

mästen our daskket as et rigt 
Vlontjterflor, hvoriblandt en Mænkp 
de Kimnsfe med signeredc Vaand, bl. 

a. im Konggn og sironprinsem Fra 
Fælleswreningon for Daumarks 
Brugszforeninger, for hoilfen afdøde 
var Formand, ror der sendt enZølvs 
kraus-. 

Ved Kiste-nd Sider stod Højskoles 
foveningens og Jernbancforeningeus 
florbylledo Faner pslantet. 

Den store Sørqefkaw fyldte Kir- 
ch til fidste Plads. Paa Hö. Maj- 
Fiongens Vegne var mødt Kabinetss 
sckretæk Kriege-U og fra Præstø 
Venstrevælgerforening havdo en De- 
putation indfundet fig. 

J Filget iaas for-orig: Napels- 
minister Weimanm Mo. Konsele- 
prcesident J. C. Christensem sho- 
Udenrigbminister, Grev Ahlefeldts 
Lauwigen, th. Kultursminister 
Euer-. Sprensech ihr-. Landbrugtmis 
nister Ole Hausen, flyv. Trost-mini- 
iter Jener Gnade-up- fhv. Jn- 
denrigsminister Sig. Berg og fhv. 
Handäiminister Johan Haufen- 

ther at Salmen »Gan, ckom har 
IIW IÆindttF var sung-t, talte 
Ntor Jungen-im 

Gan betende at Htgsbro var 

W nd ten qod danfc Mand, vq der- 

I 

for skulde der vcd hauss Baute lyde 
en Tat fra det dawfke Falk og Fæs 
drelandet. Paa den Hoff-Wie der var 

Udset til at væro Tausckhedens For- 
post mod Syd, leerte han tidligt Or- 
dene: Sit Fædrcland fkylder man 

alt, hvad man Lan udrette. Som 
Højesteretssagfører oistc han tidligt, 
fwad han Mike-de særligt for de 
ubcmidlcdc, og ban blev on Kvindeks 
ucs Nidder, der sagte at hasve dem 
socialt oa politist. 

Han var Medstiftcr af Købeni 
bavus Valgmcnigbed, og den danfke 
xiirke skal da ogsfaa Inindes Høgss 
bro, fordi han i smaat og ftort niste, 
at dem var haus Hieni. 

Han var en danfk Mond, og det 
kostede ham hans Stilling i Nigsdas 
gen, fordi han vilde gaa med til KI- 
-benhavns Befæstniifg. Men Modgans 
gen modnede ham til med Tro og 
fulsd Fortrøstning at se hen til Li- 
vets Afslutning. 

l Der kan da lyses Fred over dette 
Dødslejr. 

Efter at Salmscn ,,Taskker Her- 
ren fof Nsaade stor« var funget, 

libragte Pastor Kelftrup afdøde en 

sTcck fra Hjetnmet. 
Jordfæstelfm fandt Sted paa Vo- 

·ftre Kirkegaard. 

Valdemar Ponlfcns Opfiudelfcr. 
Et stortnnieritanik Sel- 
skab kø1«tPnteiitetfor 

Amerika. 

Medens Vor berømte Landsmand 
iandenmr Polilicn fotn den faamch 
to Mond, hnn er, firiver »Kr.Dg-bl.«« 

jaf 1()· ds» lever et stille og til- 
bagetrukkent Lin herbjeniine, fort- 
«iætter lmns geniale vaindelser, den 

itrciasdløse Teleamf on Telefon, deros 

»Sejrsgong Verden over- 

Vi omtalte for nogen Tid siden, 
lat forfkellige europceifke Stater hav- 
de beqyndt at anvensdo Ponlfens 
System i deres Heer og Flnade Nu 
er Turen ogsnci kommen til Ameri- 
ka, hvor TeleakafnnkelsSelsiknbet hids 
til bar vasret enekaadendr. 

Der er for noale Manneder si- 
den dannet et stort Selitab, der hnr 
tobt Netten til Potentet for Ameri- 
ka, og dette Selikab bar nn ladet 
foretoae en Rcrkke Foriøa i Knlifors 
nien under Ledolse af den unge 
Jngeniør EllwelL der hat sat sig 
ind i Systemet hethjemmr. 

Forelfbig bar man oprettet traads 
Isfe Delegrasstationer i to Byer i 
Nærheden af San Franciskm og 
after det glimrende Resultat, man 

her hat naaet, vil der i nær Frem- 
’tid sblive fort-at at naa For-bin- 
delfe mellem SansFrancissko og Ho- 
nolulu, hvorfra der saa igen vil 
blive telegraferet til Filippinerne 
Asstcmden mellem Amerika og Hono- 
luilu svarer omtrent til Asstcmden 
mellem Europa og Amerika 

De sleste kaliforniike Blasde bar i 
den sidfte Tid haft lange Artikler 
om de foretaane Fuss-O og i nlle 
disse Blade bersmmes Systemet med 
de meft rasende Ord· En bekendt 
amerikanik Jngenisr bar sauledes 
usdtnlt, at han nnfer Poulsons Sy- 
stem for lnnnt det bedite, on at Ponli 

l 
sien er Verdens qeninlefte Opfinderl 

Griffels-It Daqblnd«. J 
Efter at der Tirsdag Aften denl 

10, ds. var afholdt det ordincerc 
anrlige Bostyrelfesmøde i Aftiefels 
skabct ,,Krifteligt Dagbl ad«, afboldi 
its-J næfte Daa det samlede Bestyrels 
fes-« og Neprwfcntnntmødc samt Ge- 

nernlforfnsttli1m, der diriqeredes af 
Kammorherre S. Barner. 

Tkl Stede var 80 Modlemmer af 
Beftyrelfcss on Neptdzfentantskah 

Det vedtoges for det fort-due Aar 
at betale 5 pCt. i lldbytte til Ak- 
tionærerne samt fm indoværende 
Aar at ckprette et Fornyelsesfond for 
Mafkinmatetiel 

Endvidere vedtoges enstemmig fil- 
gende Udstaielse, fom man Inskode 
optaget i Bladet: 

,,Vestyrel-se og Repræfentantskab 
bringet Redaktsr Matthiaer en 

Tat sfor hans Ledelfe If »Ist-Mosis 
WAG« og udtqler for heim sin 
fulsde Tillid og Tilflutnöngs« 

Politift Msde i Grejsdalem 

Tet politiife Møde i Grejsdalen 
den 10. ds. var ifl. »Vejl«e Amts 
Foltebl.« beiøgt af henved 3000 

Meiinejken Folketiiigsiiiand Narre- 
gaard anbnedse Medet oq ioresilog 
Grosierer Jørg. Christenien, Vejile 
(Veiiftrereformpartiet) til Ordstyrer. 
Frei cui-den Side foresloges Guard- 
ejcr Kr. N. Kristewsen, Lildsfrost Ma- 
dital). Førstiiævnte oalgtes med 
ovcrvcrlldeiiide Majoritet. 

Folketingsmaiid Kl. Berntsfeii 
holdt Jiidledningsforedrciget og ret- 
tede et stasrkt Angreb paa Ministe- 
riet, fordi det heivde ført Rigssdas 
gen og Vælgeriie bog Lyset vcd at 
inde, som det wide ioyait udspke def 
vedtagne Forslagslove, og havde 
bundet 121,.-x Million Kr af Sta-i 
teiis Midler til Militcerforamtaltsi 
ninger, fom alligevel nu ital vcere 
ipildt —- eii mcerkelig Maade at 

vise sin Økonomi paa ; 
Sagen Var, at Socialdeinokraters 

ne havde faaet Ovcrtaget og ført dc 
Radikale ind paa eii Alliance, der 
nii for stedse gnv dein iSociwldeino-" 
tratiets Voldi De Radikale spillede 
et kiøjt Spil med Landets frem- 
tidige lldvi-kliiig, sda Allianceii kun 
vilde føre os nasrmere mod det so- 
cialifiiiite Regiiii-ciite, og det iiaatet 
Jiiidenrigsniiniftcren fornylig havde 
erklæret iig iienig med Kærnen i 
det iociciliftiske Program, og alle 
oidste, at de tun var enige i at slaa 
Forsvarsloixene ned, men iide af 
Stand til at eiies om iiogein po- 
sitiv Forsvai-sordniiig. 

Twlereii paaviste, at der iiigen 
For-e var ved den økoiiomiike Situa- 
tion. Midlerne tiil Forsvarslovene 
var tilvejebmgt ved eii Foriiiiie- og 
Jiidtasgtssknh der faldt paa de bedrei 
fiillede Sanifuiidsklcisser, vom-us- 
iteiiiinende med Venitres gaiiile Pro- 
graut 

Han paaviiste, at Alliaiiken vitde 
blive til Fordel for Nasdikalismems 
idet Socialdcmotratiet trofast stein-i 
te paa radikale Kandidater, ivden at? 
viere sikker paa at san Geiigceld Li- 
aoledes paaviste him, hvor ugrmisdet 
Beityldniiiaen var for, at Benstrel 
hasde fortiet den øksoiiomiskse COJituasi 
tion. Misiorholdet mellem Stett-ens- 
Jiidtægter og Udgisfter har Nadickw 

»le og Socialister Hovedifikylden for. 
Hemde Nigsdagen sfulgt discse to 
Partien var Unsdeiikiiddet blevet 
laiigt større 

Talewn fremhævode Situatio- 
nens Alvor. Fik de allievede Flertal, 
vilde man med itække Skridt nærs 

me sig et soeialistiik Ministerium, 
der viide føre lldviklingen i Kirke, 
Stole og Stat i Retning cii do so- 
cialaftiske Ideen derfor tilraadede 
chan alle borgerlige Partier i Fcels i 
lesfkab at forhinidre en faadan Udsi Hviklinkx 

H Han iluttede med et Levo fori 
iFædvelandet mod Øniket om, at; 
:·Vælgserne overcilt i Land-et vildes 
Mem sammen for at forhindre det 
Attentat paa Fovaarssagem som nu 

stilledes i Udsigst. 

Negknslindens Jubilæum 

J Dag, skriver »Kr. ngl.« den« 
12. ds» er det 125 Aar fide-L als 
Regenspræft As C. Hoiid plantedei 
Linden i Reacnscns Gaard til Min-( 
de om en Saus Fødsel En latinsk 
Jnssfription paa on Glasrude i 
Provstens Bolig fortalte om, hvorq 
megen Lid, Faderen havde sat till 
denne Son. 

J sit 125·am«ige Levetid har Ne- 
gecislinden famlet adsskillige Ver-amt- 
heder under sin Krone, som f. Ets. 
Nymp, Rasmus Rafk, Andreas Pe- 
ter Berggren, Johannes Helm, Ho- 
strup, o. s. v. Naar Regensianerne 
holde Linde-fest- mindcs de iser de 
Hostrupske Ord om, at Lindon er 

Neacnsens Smykke 
,,·-’5alder den, falder den gamle 

Gaardl« 

En Gang i Juni vil der blive 
holdt en starre Fast for den gamle, 
æwærdige Lind; men Dagen l Dag 
vil dog ikke gaa hon, uden atman 
højtideligt Insker Linden til Lykke. 
Dette foregaar paa en ret kurisö 
Mande. »Kloksceren« har i sit Ksonstor 
liagiende en nydelia usdstoppet »Da- 
mearm" med Glacchandiker op til 
Ssulderm Paa Fsdfselssdagen eller 
ved andre hsjtideliqe Lejligheder 
anbringe Klokkersn »Armen« i 
sln bestomte Plads paa Lindons 
iStannne, ca Regmsianeme bar nu 

Liejlkahed til at trykse den lille 
Domehaanid til LMV 

S— 

Den «l)iftori«s«ke, gsamle Lind vil 
Fiktert i Tag modtage man-ge die-er- 
ve ·Haa11dtryk. Der blander sig for 
saa vidt nagt-n Vemod i Hyldsestem 
idet en Gaftner for nylig har nd- 
tnlt, at drt finnkte Trcr udesn Tvivl 
bar levet fin lcrngste Tid En skønne 
Daa vil Byen kvæle det, ligeayldigt 
hvor meget man end hæger om 

Borgens kostelige Sriiykke. 

HTen nyc Stole paa Fredcriksbcrg. 

Der hat« i den jenere Tid inden 
for Menigihedstredse vceret udfoldet 
Beitrcebelser for at faa oprettet en 

krijcelig Prinntikole paa Jrederitsi bera. 
Man er nsn, naonlig oed en en- 

kelt Monds «Offervillighsed, kommen 

saa nidt, at Stolen, der sskal vcere 

en tristelig Forsberedelsess, Melleins 
og Realskole, og bcere Navnset Jo- 
hannieiisskolem kan begyirde sinsFirts 
ssonikied after Somineirferien med 
Laster H. Hausen, Haslev, som 
Stiilislieftyren 

Virtiomheden begynder i lejede 
Latinen H. C. Ørftedsvej 29, man 

alt Materie-l og alle Samlingerne 
er nn og tidssvar-ende. 

Tot er et glcedeligt Tidens Tegn, 
sskriver »m. Dadl.«, at »der forudon 
de att etszisterensde Stolen der staat» 
paa tristelig Grund, f. Ets. Øftersøii 
gadess Latini og Realilole med den 
dertil tnyttede Komtossfe Moltkeöi 
Pineftole, viser fia at vcere Trang3 
til flere kristelige Privatskoler. 

Qi man kan tun ønske, at de 
man finde saa stor Tililutninn fom 
mulia fra alle Forældi·e, der ønsker,» 
at date-J Vørn stal rnodtage en ged- 
og tidkisvarende llnderoisning paaf 
Kriftendommens Grund. F 

Landbrng. 

Efter ,,llgeskrift for Landmænd«. 
Den foreløbne Uge (for11d for 12. 

Maj) har med Hensyn til Vejrfok- 
holde-ne i det ucesentligfte lignot sin 
Forgænger. Efter et lille Tilløb til 
mere Varine Tagen forud oprandt 
Mandag d. 9. ds. med fuldftændig« 
ointerligt Bein Temperaturen tun 
nogle Grader over Fryiepunktph 
dertil Regn og stærit Storm, der i 

nsogle Egne l)ar forvosldt nagen For- 
træd. Maaste har dette oæret den 

stdste Kamp om Herredøncmet mel- 
lem Vinter og Sommer-, i hvert 
Fald har Vejret bagefter antaget 
en betydelig mildere Fiaratten 

Hovedarbejdet i Beretningsugon 
har nattirliavis, saa vidt Veirfors 
holden-e tillod det, vceret Saaning 
af den endnu manglende Foraarss 
scrd og Lægning af Roerne Pan de; 
fydlige Øer er man ftcerkt i GangJ 
smed Lægning af Stifterroerne, ogJ 
ester hvad Uaeftriitets Møens Kot-; 
reipondent meddelet, er man derz 
paa Øen i det store og hele færdigH 
med sdetre Arbejde. : 

Saaningen af Vanrsæd striverH 
Ugestriftets fydøftjyske Korresponss 
dent:. «Paa faavel de store som de? 
misddelstorie Gaarde kan der nu mel- 
des alt tilfaaet, med Undtagelie af! 
Roernez der er dog allerede lagt enl 
Del af disse. Paa de mindre Staat-; 
de og i Hasmandsbrugane er der 
derimod ier saaet rset meget endnu, 
den sidfte Uge hat« jo ikte vceret 
gniistig; og mnnae af disfe smaJ 
Brugere holder ikko saf at faa tfds 
list spaa Grund as Frøutrndtet 
Men det er sittert, at der er mange 
Here-, der taber ved at -saa for sent, 
end for tidligt; vil man have et 
godt Foldudbytte, saa maa man; 
faa ti-dligt. l 

Den først ssaasede Sced, der for 
længst er kommen op, er ikte groet 
nie-get, og tun de Tierrefte Steder 
ser man, at den begynsder at buske 
sin, der hat været alt for lidt Var- 
nie i Befret i do fidste Uger til, at 
der Bunde komme Fart i Vætsten«. 

Ganlike det samme gælder for 
Vintexfædens Bedkommende, menl 
Meningerne om dennes Tilstand er 

dog rot sorstellige Medenö den 
sysdsjællandske Korrespondent nævs 
net-, at Nagen staat tilftedöstillens 
de, hvorimod Hveden mange Steder 
er en Oel tilbage i Udoikling, stri- 
ver Randerskotrespondentem ,,R-uaen 
bliver lanatfta ged, faa vidt det 
skon WO, det er sijeeldent at se 
en riqtig god Mark, oa sder vil tun 
bit-Ue lidt Fyld i det, som erklingan 
til Wdfoder. M teqner ultae 
bedro: W Mkninq strkekker Fig 
ogfaa over en leenaere Periode end 
Aus-ON 
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ØNSKER DE EN FARMP 
ggakchs MIIIIISII for Des-I! 

I. W. ZUITM Fressen-It 
lmmlskstlca Lin-l sur-III, Ahn-sus- s. I. 
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IIIP’«I« s, IIMlGIATION LAND IUIEAU, ABBEs-SI, S. V- 
lIIIII Besen-Ipo- Assokisssrn klkst Ittlossss »- Plksl Muth »vor-Muls. Rktiv sskm Pistol-Mk 

NORD- 00 SYD DAKOTA FARMsLAND. i 

Vi III-r sur stlxx ists-Um Land i Nssrth »g- South Unsinn-. Sknnclinnvcrncs 
Yntllingdiitsnh Lan-list Isr nnsmsi Man JU« Hort JUnL VI knn Seel- 
Lp (1--tt(- iur sm NTI Eil N« ist-. A("rt- III-« listttt Vljkuuh eriv Himks tilos 
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DRAEGER LAND CO» ABERDEEN. s. D. 

JBibelordbog 
Judesollek ac. 4s,000 alfabetist ordnet-e Mitan til den 

helise Mit mariejdet af K. O. III-d Unbefalins IIf M. cisle 
JOHN-m Cte siehe Udmwe 520 Silber steh Inst-specifisch sf 
del selbe Land samt adstilliie Jllustrattoner. in spptklis dich 
sit W. 

xled sat Arie HLLO 

Vanistj Lusti. Puth Hause, 
sciiy seit. 
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Höndagsskolekort 
med daan Tekst. 

New-Mit 
B l. 

72 Skriftfprog (Tickets) alle forfkellisr. 
Stsrrelfe 11-L)X214. Trykt paa godt Karten 
i fire Kulsrer. Ny Udgave. OCUO 

BL. 
24 Goldne Belønningskort med ligesaa man- 

ge forskellige Sktiftsprog og Vers. Trykt i 
Guld paa forskelligfnrvet Karten Ztøri 
telse 234x472 .ls 

B Z. 
12 forfkellige Blomsterkokt med udvalqte 
Skriftsprog af Joh. Ev. paa Forsiden. 
Starrelse 214X234 .10 

B 4. 
Summe Kort som Nr· B 3 og med samme 
Tekst paa Forfiden, men med Salmen »Alle 
Guds Baru, hvad skader dis« paa Bagiiden. 
Eet Vers paa hvert Koth .12 

B 5. 
10 forfkellige Blomsterkort 294X372 Tom- 
mer. Teksten er udvalgte Vers af l. Joh. 
Brev, alle forskellige. .10 

B 6. 
Summe Kort som Nr· B 5 og med samme 
Tekst paa Forsiden, men med Salmen ,,Qp 
al den Ting, iom Gud hat gjort« paa 
Bagsidm Es 

B 7. 
10 smukke Blomsterkort hver med forikellig 
Tekst fra Jer Bjergptædiken og med Sal- 
mevers bag paa. Størrelse 31ÆX4 Tom- 
mer. .ls 
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Wirs. Grimkes Trkftkort. 100 Landskabss 
billeder med Bibeltekst. Chroma. Stsrrels 
se 3X434 Tommer. 

B 9. 
»Gut-s Fted«. 12 bibelske Tekftkott med 
Blomster og Fugle i smuk Farvetryk. Stir- 
relse 3X4 Tommer. 

B 10. 
,,Salmeord«. 10 Kort i fmuk Farvetryk 
med Blomftcr og Landstaber, samt udvalgt 
Tekst fra Salmernes Bog. Stsrrelse MAX 
314 Tommer. 

B 11. 
»Gut« Otd bei Livscns Lys«. 12 bibelste 
Tekftkott med Vlomstek og Jnittaler i site 
Farver og Guld. Størrelse 5X4 Tommer. 

B 12. 
»Gebt i Vetters-. 12 fine Landstabsäls 
leder med Blomster og Fugle i Farver oq 
Guld. Stsrrelfe 464X5Z4 Sommer-. 

Duich Luth. Publ. posse, Blair Uebr. 

.I
IQ

O
IO

O
O

O
O

O
O

O
IO

O
IO

IO
O

IO
O

O
Is

ss
ss

ss
ss

sl
 

OOOOOOIOOOOOOOZOIIOOOOIOIIOOOOO 


