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Tilfnigelfe. Og man vil ikke kunne» 
oprethylde det; det kunde ene lade 
sig stre, hvis der itkg som nu ais-« 
saa fandtes et Benstreparti. 

,,Polit.« figer: »Navnet er en 

Tilsnigelse. De 65,000 Vælgere, der 
den 20. Mai ftenmte paa det radika- 
le Venftres siandidater, lader sig’ 
ikke ved et saadant Trik sætte udew 
for Venstre.« Og tiied Henblik paas 
at de nu sammeniluttede førft havde 
tcenkt at kalde deres Parti »det uafsz 
hæiigige Venstre«: »Bei uafhængige 
Venstre, som en Tid var Parolen, 
hat antagelig fmagt den Halvpart 
af de 57, der kun er valgt ved Hei-. 
res Stcnmier, lidt for spøgesuld«.« 
Endelig: »J« Juli 1895 dannedes 
Vensttereformpartiet som en Pra-« 
test mod den conservative Summen-y 
slutningspolitik mellem de Moderate 
og Heim 10 Aar derefter, i Januar« 
1905, traadte de radikale Medlems 
mer nd af Reformpartiet som Pros. 
test mod dets radikale Politik. 5Aar 
senerc, i Juni 1910 iluttede Re- 
foimpartiet sig fammen med de Mo- 
derate og med Mwnd, der var valgte« 
som, Fcklleskandidater for Højre og 
Venstre« Saalcdes endte Venstre- 
reformpartiet da begynder «Ven-J 
stre«. 

I 
s 

Tct nyc Vcnstrc overfor Heite. 
. 

Ved en Fest forleden for NyborgY 
kredsenis th. Folfetingsmand Jen-« 
sen-Toustrup fremhævede N. Reser-. 
gnard stærtt, at Resultatet af de 
sidste Valg ,n1anede til Eftertanke 
osg Sanimenhold niellem alle For- 
suarstsvenner« d. v. ogsaa mellenn 
Refornmenstre og Moderate paa den, 
ene Side og Højre paa den anden). 

«Aalborg Amtstid.« er imidlers 
tid gnnske haardnakket eller intrans 
sigent, overser ganske, at af Dele 
qationens 57 II and slyldeJ ««alget 
of niere end ZU kun Hejrestcmmer, 
taler om, at derknn i «enkclte Kred· 
fe« fandt Zamarbejde Sted med 
Heite, og at dette Samarbejde var 

,,fre1n tdunget af ekstraordinære 
Forl)old«, lader overl)ovedet, som 
om Vensire i alle Henseender kunde 
undvasre Etette fra Højre Denne 
Tankegnnn iinødegnas dog kraftigt, 
men paa sanliqt lieuisende ædrueo 
lig Vic- af Venitreblade som »Vejle 
Aintz zolleblad«, »Sorø Amtstid« 
og ,,Svendborg Amts Folkeblad« 

,,Jcttd « skriver: »Man man un- 

drei-« over, at en Nække af Underi 
skrioerne har kunnet sætte deres« 
Navn under en saa aabenbar Fejls 
shuskning som den, at de befinden 
sig ,,i Takt« med det, som skete paa 
Valgdnqen ZU. Maj, naar de optici--i 
der soin et til alle Sidek uafhæn-" 
gigt Venfike. Skulde dette vcrre me- 

re end en cadean til den godt dan- 
ske Parti-Adan1, som altid omgoeks 
der fig med »Selostændighed« og 
,,»Uafl)ængighed« og «retlitset Kurs«. 
— stulde den anferte Proklamations 
med andre Ord blive Jndledningen 
til en VenstreiKurs med Front til 
alle Sider, saa vil nasste Balgdag 
utvivlsonit bidrage sit til at skcerpe’ 
den nu noget sløvede Hukommelse.«, 

Skomauqer bliv ved diu Læstt 
Paa et Msde forleden i N. Alslev 
udtalte Folketingsmand Kl. Bernts 
sen ifølge »V. L. i Ud.«: « 

Mens jeg var Minit r, kom man-« 
gen Bonde til mig tned sin Sen vg- 
ønskede, jeg fkulde itaffe denno« 
Plads ved Postvæsenet, Jernbanen 
eller lignende — han havde Prasli 
minækeksamen og mente sig kvalifis 
ceketi Jeg maatte spare, at der varf 
ingen Plads, og de vilde dog vel 
ikke have, at jeg ligefrem skuldH 
drcebe dem, der i Forvejen beklædte" 
disfe Stillinger. Somme Tider sag- 
de jeg til disfe unge Mennesket, at 
de gjorde bedke i at bltve Bdndel 
ligesom deres Fader. Naar de tnskes 
de at komme ind i Statens Tjenes 
ste, var Grunden vel nok ogfaa kun« 
den« at Lenningerne her stiger med 
Aarene og faa Gruft-net til Pen- 
sionen. Tit alle iet, der et her til 
Stede i Dag, vtl fes fige: Hat J 
en Sin, fasa lad ham fette en Nke 
let san i stu Faders spor, ler i- 
Tenno, det er newp ist-dete- kete 
W at m i TM. III bar des- 
sieeee let altfot We Land-im 
deutek der et W tot bot-edite- 

enjng« holdt den 28. Juni Aarss 
mode i Hellerup. 

Hovedbeftyrelsens Formand, So-. 
phie von der Osten bød Repræsen- 
tanterne og de tilstedeoærende Bel- 
kommen og indlede Mødet ud fra 
Ordet i første Mosebog 29, 30. 

Der overbragtes Hilsener fra Af- 
delingerne i Bierringbro, Aarhus, 
Sakskøbing og fra Mors. 

Formanden aflagde Beretning· 
»D. n. h. B.« hat nu 8 Afdelins 

ger udover Landet; de københavnske 
Afdelinger har i Vinter holdt flere 
offentlige Moder i Grundtvigs Has, 
som alle har vceret godt bessgteFors 
eningens Kursus hat i Vinter været 
besøgt af 114 Elever. Jndtægten 
hat vceret 726 Kr. og Udgiften 715 
Kr. J Anledning af Aarsmødet har 
en anonym Giver skænket 500 Kr. 
til Fremme af »D. n. h. B.«s Ar- 
bejde i Hellerup. 
J Stutningen af September Maa- 

ned oil der i Hellerup blive aabnet 
et Hjem hvorfra »D. n. h. B.«s 
Arbejde skal udgaa. 

Ost Forslag fra Fri. Jsabel Foss 
om at optage Bernehavegerningen 
sont Leb i »D. n. h. B«s Arbejde 
vandt Tilsluttring. 

Menighedsbcspg. Fra Valletilde 
skrioes til ,,.5ir. ngl.«: 

Valgmenighedens tidligete Præst, 
Pastor Helveg i Jdestrup paa Fal- 
stek, indbød i Fjor paa slere af sine 
Sognebørns VegneValgmenighedens 
Medlemmer til at aflægge et Veføg 
nede paa Falster, en Jndbydelse, der 
modtogeg med Tat, og der tom et 
Bei-g i Stand, sotn var til udelt 
Glasde baade for Bretter og Gcester. 

Tette Beng gengældtes nu Lørs 
daq den 25 Juni idet Pastor Hel- 
veg i Epider for godt et halvt Hun- 
drede nf sine Sognebørn aflagde 
Gen:«isit i Vallekildc, hoor Gæsterne 
blen indkoarterede omkring has-Balg- 
menithcdens Medlemmer. Der blev 
aflaut Beim paa Høffkolcn Lørdag 
Eftekntiddag, huor Forstander Povl 
Haus«-n talte, Søndag var der Gudss 
tjeneste i l«idorst«it«ken om Formids 
dagm hvor Pastor Oelveg holdt 
Skriftetale og Postor Wulff prcedis 
lede, og om Eftermiddagen foretos 
ges en Udfluqt til den bekendteBejrs 
høj og omliggende Skov, hvor der 
blev holdt Taler af Paftor Heloeg 
oq Forstander thl Hausen Man- 
dag Morgen afrefste Gæfterne til 
Falfter igen. 

40,000 Kr. J Anledning af, at 
det i entelte Blade har været brugt 
som et Vaaben mod Rigsrettem at 
den var faa kostbar, fkriver ,,«Øftfj. 
Flkbl.«: 

«Ildgifterne til Rigsretten opgi- 
ins-Z til -10,0()0 Kr. Det er jo gan- 
sie Vift en betydelig Sum, men spit- 
ler dog ikke for en hel Etat saa ftor 
en Rolle, at Summen vil tage Veji 
rrt fra Skatteborgerne i et Tilfælde 
som dette. Og sont Vaaben mod 
Nigsretten duer det i hvert Fald 
ikle. Tænk, lwad der vilde være ble- 
ven spat-et, hvis vi havde opdaget 
Alberti nogle Aar tidligerel Han 
vilde i saa Fald ikke have faaet Lei- 
lighed ·til at forwøble flere Millio- 
nc-r. Pan denne Baggrun vil 40,- 
000 Kr. ikke gøre stor fett, end 
ille over for de meft paaseende 
E latteborgere.« 

Flyveslldsigtcr. Cedersttønh der 
for Tiden er Favokit, hat nu faaet 
sin Mafkine hertiL Der er imidlers 
tid ikke en ledig Hangar at sætte den 
i, og nogle Dage vil der gaa med 
LIeonteringm 

Ren-s faar tidligft sin Maskine 
færdigstepareret d. 30. Juni eller 
l. Juli, og de nærineste Tage der- 
efter foretager han siltert tun Pre- 
ncture fra den ene Ende af Fælles 
den til den andeu- 

Svendfens nye Aetoplan er i Or- 
den, men han føler sig endnu for 
sung til at gaa op. Det er overhoves 
det tvivlsomt, om han kommer til 
Jt deltage i Kontutkencen om Flo- 
nun-ten til Malta-. 

Ehristianlen hak not en zlyves 
nassine parat, men der er lot Die- 
blikket ingen Hangar ledig til at 
stille den i. 

Berg ä Sturms Mafktne stol- 
inden den bannte-, for-long med 
.-n Mt strecken Mater end sen- 
det un er indbygaetx det et We- 
rts-time at Dr. Ist-net Haufen vil 
Miste HI. le- lnqrt Rot-ten er i 
Ochs-. 
M i situ- dek do Mc III-Its 

me M fu« et den W 
lim, sen M I M. W sh- 
W 
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Kristeliqe Fort-lügen 

Neids-m N. P.: ·Din Broders Blod. 174 Sider. Nedsat 
Jndb. 40 Cents. 
G e n n e m b r u d d e t. En Fortælling sra Luther-s Tib. Paa 
Dunst ved N. P. Mai-sen Fint indb. 81.40. 
·S o l o p g a n g. En Fortælling. 245 Sider. Nedsat Pris. 
J Omslag 50 Cents. Jndb. 80 Cents. 

Denne Bog er en ypperlig Stildring as Livet i Danmark. 
som det roter sig paa saadanne Stedet, hvor den Jndke Mis- 
sions Jndslydelse meet-fes Den er streven i et meget tiltalende 
og sængslende Sprog. Den hat vunden stor Udbredelse blandt 
det danske Kirkesolk herovre og er vel veerd at eje. 

Mathiesen, H. J. F. C.: «100 Fortællinger til Brug ved 
Bernegudstfenester og de unges Moder. Denne yppetligeSams 
ling as kristelige Fortællinger scelges nu godt indbunden for 
50 Cents. 

Mau, E.: FireHundrede Fortællinsger sor Stolen 
og Hjemmet 592 Sider. Jndd 81.50. Et nyt Oplag 
as denne sortrinliqe Bag er udkonimen Maus 400 Fortacllins 
ger er en as de mest ndbredte Veger vor Litteratur kan apvise 

Mein-, Pastor Nicolaj: H e r r e n s H e r l i g h e d. Kristelige For- 
tcellinger fta det virkelige Liv. 220 Sider. Nedskt Jndb. 
50 Cent5. 
S a r o n s r o s e r. Fortællinger sra Jsraelsmissionen, sam- 
lede sra manae Lande. sMed et Forord af Dr. teol. R. Vols. 
172 Tiber. Nedsat Jndb. 40 Cents. 
2. Somian 168 Sider Jndd 40 Cents. 

Nathusins, Makic: Elisabeth. En interessant og opbyggelig 
Fortælling oversat og bearbejdet for «De unges Bibliotek« as 
«Ellen«. Udgivet og sorlagt as C. B. Kjær, Kobenhavn 694 
Sider. Smnkt og gadt indb. sl.20. 
Fra vaenskab til Venskab. Fortwlling. 252 Si- 
der. Jndbunden 80 Seins-. 

Odebtckt, eller Vekslingerne i en Synders Liv. Fra 
Tysk ved Johannes Clausen Udgivet as Den indre Mission i 
Danmark. Ny Udgave Ved ,,Kirken og Hjemmet«. 266 Sider. 
J presset Shirtingsbsnd 80 Cents. 

Pan-sy: E s t b e r Nie d. paa Tanik ved N. P. Madsen. 250 Si-· 
der. Jndbunden 80 Cents. 

« 

F i re Veninder. Fra Engelsk ved Olga. En god Bog. 
326 Sider. Jndbnnden 81.00. 

Pedersen, Elith: H je r t er n e d r i o e s. Fortælling sra et jydsk 
Provrietcerbjeni. 295 Sider i komponeret Bind. stssl 

Forfatterens Hjemsted er Bondelandet. Han saerdes hjemmes 
nant i Stald og Folkesme lJan kender Lisvet til Bunds, som 
det leves i Herregnnrd og Hytte Og han er en sin Jagttager 
og en sremmqende Fortæller. Hans Livsbilleder er leisende og 
klare, bans Kamktertegninger smar faste og skarpe, ofte kun 
ved .stælp as et aanske enkelt Pennestrøg. lLJan forstaar me- 

sterligt at gribe og qengive de Esendommeliqheder, der giver 
Personen Sterpræg. Tertil kommer et nist fornemt Lune, som 
glimter og leger ou lyser ooeralt. 

Petersen, Lauritz: U n ge sjertet En god lille Bog, hvis 
Motto knnde gadt nasse dette: Ten, fom vil stelse sit Liv, skal 
miste det, inen den, sont mister sit Lin for min Skyld, skal finde 
det. — Tet er i Grunden denne Zandhed, som denne mester- 
Iige Stildring paaviser. 

Tet smukke Udstyr tjener yderligere til at sorhøje dens 
Beet-d 

Priss i komponeret Vind 70 Centh 
Prentiss, E.: Solskin og Skyer. Et Ægteskubs Historie. 

Paa Tansk ved Pastor H. J. F-. »C. Matthiesen. 214 -Sider. 
Fint inle. 80 Centh 

Satgcut, Gcotget H v ad B i b e l e n so r t a lte. Paa Tansk 
ved H. J. F. C. Mattbiesen Jndb. 90 Cents. 

Schmidt, Hat-old: J g e n n e m J d p r ø v e n. En Fortælling sra 
Kirkens sørste Martyraat 288 Sider. Jndb. 50 Cents. 

Schmidt, N.: Sieghardus, Høvedsmanden ved Kor- 
set. Paa Tanst ved Pastor Madsen. 302 Sider fint indbun- 
den Pl.2(). 

Schritt, Ernest (S. Keller-P ,,Jadwiga.« En Fortælling sra 
Russland Pris indbunden 50 Cents. 

Solbsrn i et solrigthnd: Ziildringer as indiske Born 
ved Mart) N. Tuck. Paa Dansk ved A. K. Jllustreret. 108 Si- 
der, indb. 40 Cents. 

Stesseusen, H» og H. Ussing: Seks Forttellinger for 
B n rn. Jndbunden 40 Cents. 
Fire Forteellinger sor Born. Jndb .40 Cents. De 
er ypperlige Sanilinger, meget interessante og særdeles pas- 
sende for Vern. 

Stonnberg, C. S.: Laster og Kirkesanger i llggerby ved Hjørring. 
Hy r d en osg L am m et. En lille Bog sor Vorn. 48 Sider. 
Trykt nied latinske Typer. J Omslag 10 Cents. 

Sibyl Gakth eller ,,lært as Gud«. As Forsatterinde as Skjulte 
Statt-L 251 Sider. Smutt indb. 40 Cents. 

Stretton, Desha: A dlede S s æle. Tre Fortcellinger med For- 
ord as Tr. F. Telizsch 133 Sider. Papbind 40 Cent5. 

Teddys Flaum Tenne npperlige Fortælling saas nu indbnnden 
for 25 Cents. 

Ulmen, B.: Maka. En Valdenserhistokie fra Slutningen as det 
17de Aarhundrede· Paa Dunst ved Past. N. P. Madsen. 121 
Biber Jndbunden 50 Cents. 

Bitte-Peterskir, Ich-: Ved Juletid Diqte og Smaafortcellins 
ger for Juli-it 132 Sider. J smukt Omslag 50 Cents. 
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Bellt-sah An Tre Juleastener. 259 Sider. Jndb. 80 Cents. 
Præstegaarden i Harzen og Pkæstegaarden 
i J n d i en. 327 og 323 Biber Jndd i et Bind 1.00. 
L o to m o t i v s I r e k e n. Cn Fortcellink1. 47 Sidet J Om- 
slag 5 Cents. 
J Balgerne En Fokiasllina 77 Sidet. J Omslag 10 
CentQ 
Glceden i Herren Fite Fortikllinqet tilsaimneu 190 
Stdn Med Forotd as Post Asch.-ansen. Judit. 50 M. 

Sess. Its-. J· Q: Nin-mi- Fortwllins fks Jerusalems sit-sie 
Dage. 484 Stdn Jndbnnden 1.00. 

Vorstel.ktisise:1de blide Barndomsdqsr. tu soe- 
tællinger. 75 Sidee Jndd 25 Gent-. Jud-holder Umschw- 
aen. Rolle, Not-bangen 
Besiegend-solt Feuers-eisu- svktcslek. SM, 
med Medus- J Mag 20 costs. 
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Landirus. 
,«Efter .,Ugesktift for Landmwnd« 

for l. Juli. 

Endelig kom den lcenge ventede 
iFokandring i Vejret. Torsdag den 
23. Juni regnede det næsten over 

hele Landet, og siden hat Vejret 
haft en urolig Karakter med stadige 
Regnbyger, der ogsaa er kommen de 
Sgne tilgode, hvor Regnen ikke naas 

ede om Torsdagen Det regnede 
ikke stærkt, men Rennen faldt jagan 
og ftadigt, saa i Dagens Leb blev 
det alligevel til noget, oh dette, at» 
Nedbøren faldt saa jævnt, bevirkede,« 
at den haarde, tørre Jord knnde op-’ 
fange huer Traube Tet blødte gen- 
nemgaaende et Par Tommer ned i 
Græsmarkerne og vel dobbelt san 
meget i Noemarkerne, og det kendesk 
allerede i betydelig Grad, selv omz 
den famlede Nedbør ikkc bleo san 
stor, som man kunde anste. Som. 
nævnt er der jo imidlertid senerc 
faldet betydelige Bogen saa der er» 
sikkert mange Siedet-, hvor man i 

Eieblikket ikke mangler Nenn 
Ugefkriftets vestsirellandske Korre- 

spondent stritten 

»Den saldne Rein 
hat bedret Udsigterne for Lied. Bygs 
get-s Striduing i høj Grad, einend 
denne Egn endnu hat saaet for lidt 

Regu. Udiigterne for Scedhøften ec 

gede. Hveden er vedre end singen. 
Bauten blioer Voget fort, niedens 

Bygget nasrmeft er normalt. Nu vilj 
meget afhasnge af de kommende 3l 
Ugers Vejrlig, nemlig om siæknen; 
blioer ftor euer lille; den indtkaadteI 
Iiplighed er not heldig i den onstedei Retninq. Roerne staat yderjt for ( ikelligt; den tidlige Saaning har i1 

iaaede Roer mangeZtedek er jmaa.«» 
Ugeikriftcts lollandste og nmensx 

sie Korrespondent skrivek, at Regnen» 
kom lige tilpasx tun paa meget texts 
Jorder havde Koknet tagetnogen 
Stade af Tat-ken, elleks er Udsigter- 
ne for Hasten absolut lavende. De 
forst faaede og udtyndede Roer paa 
god Jord er nu iaa vidt, at de oms 

trent dættek Jorden; de seneke sau- 
ede hat ftaaet noget i Stampe 

Ugeskristets midtfnnfce Korrespon- 
dent omtaler sprit, at 

det staktede H- 

er blevet noget vaadt, saa at man 

maaske kommer til at scette Stattene 
om, og skriver dernæs1: men 

det har dog mindre at sjge imod al 
den Gavn, Regnen hak gjort; dens 
Bærdi er ftot netop i det Øjeblih 
den kom, og hvoc megen Sæd var 

udiat for at give Misvækst. Nu kan 
Oi rundt omkring se Dosten frimos 
digere i Msde og forhaabentlig faa 
en god Kasrne og paa den leite Jord 
ogsaa Sæd, der fylder nogenlunde i 
Læs.« 

Fka Ribeegnen heddcr det: »Res- 
nen hat hjulpet betydelig paa Baar- 
fæden, der var ved at stride. Pan 
Nagen hat den endnu ingen synlige 
Fokandtinger gjort og endnu min- 
der paa Græsmarkerne. isasr ikks 
paa hsjere Jordety men den vil vel 
not ienere blive synlig.« 

Ligcledes strivers Ugeskriftets midts 
jydske Korrespondent og dets Korre- 
spondent pqa Mars, at Regnen vit 
faa megen Betydning for 

Wurf-den« Steinin 
men paa de meget lette Jokder er 

den dog kommen for sent til, at HI- 
ften san dlive tilftedsstillende Bette 
sælder ogsaa for det sftlige Jot- 
lands Bedkommende, hvad der frem- 
Iaar of fslqmdeMeddelelfe fta Ran- 
dekskortespondentem Rennen bar 
sksstet ftmä ov paa alt. Mad, 
Ader og Gut-, oqsaa i Musikanten- 
svor Feiukrudtet fkulde Welscqu 
et Resnen kommen til M. Im 
deletteJorderoqidethelepqq 
Judex-. hvor Tit-sen bar fat W— 
sure spor, bat M fecpfilqeliq 
II binnet vvteih IMM. Der dis- 
ise tidliq hist og under Inde de 
Msiedenidvotstiseches 
m III. Inn der komme meet Im 
i ds- Icemeste SM. 

Ost III da nd. Im at III-I ps- 

gode Jordcr endnu hat Lov til at 

haabe paa en nogenlunde ordentlig 
Hsst baade as Sæd og Roer.Paa let- 
tere Jorder vil Dosten sikkert komme 
til at ligge under middeL flere Ste- 
der maaske ogsaa adskilligt under 
middel, 

Græsmaiketue 
har naturligvig ogfaa taget bande- 
lig Gavn as Regnen, og selv om den 
hat lagt Hindringer i Vejen for HI- 
bjergningen, iaa bctyder det jo kun 
lidet i Sammenligning med detTab, 
man vilde have lidt i check-marter- 
ne under en fortsat Tørkeperiode; 
nu er der da Udsigter til, at ders 
atter kan kommeGrwsning til Krea« 
turerne og dermcd fokhaabentlig en. 
Staudsning i den ftadigc Nebgaith 
i Mastiemængdm i 

Politik. 

Reformpartiets og de LIloderates 

Sammenflutning til et nyt Parti, 
der kalder sig flet og ret »Venitre«, 
fuldbyrdedes ifølge »V. L: i Udl.« 
den 27· Juni i Nigsdagsbygningem 
Tagen fer seine Rigisdagens Sam- 
nientræden. 

Mandag den 27. haode Nydorgs 
kredfens nyoalgte Folketingsmand, 
slnonsnl Birch, fannnenkaldt alle de 

nyualgte Venstremænd, der ikke for· 
hat haft Scede i Tinget, til et Ulslø 

« 

de De gav dete-: Tiljlutning tilk 
Venstresammenilntningen Omtrenti 
saiiitidig holdt Refotumenscre og da« 
to moderate Grupper hocr sit Mede, 
huorpaa Sammenilutning ligeledeii 
tiedtogeis, ug endelig afholdtes et als . 
ncindeligt Fællesmøde hnori Zum-- 
nienslntningen sluttelig vedtoges. i 

»Venftre«s foreløbige Beiiyrelies 
bleu as det gamle Fliefortnparti: Eli-T : 
Andcrfcn (Skclikør). C Christen. 
sen, Jngm Jenseit og oAnd Nielien,, 
og af de moderate Gruppen Bei-tits- 

sen, Linde og N Neetgaard Til 
Formand er valgtz And Jlielsen As 
dem, der var valgt Ved Samarbejde 
med Højre eller nf de nye kom ingen 
i Bestyrelsen. 

Ledelsen befmar oltsaa paa det 
mermefte as de iamme Perioner som 
Delegationsbestyrelsen 

Tet nye Parti udfendte folgende 
Opraab: 

»Til politiite Meningsfcellerl 
Valget den 20. Mai d. A. beseglesi 

de Samarbejdet mellem Benftrei 
grupperne. Dei almindelige Ønike 
blandt leaetne gik tydeligt nok i 
Retning af, at Grupperne efter 
Valget bucde famles i et Parti, der 
kunde staa uafhoengigt og sitkert paa 
Bensttes ganile Grund. Flertallet af 
Vælgerne Inskety at der ital ist-es 
en friiindet Politik, lige saa langt 
frq Socialisme og Radikalisme iom 
fra Reaktion og forbenet Konserva- 
tisme 

Ud fra Opfattelse og i fuld Takt« 
med Valgdagen hat undertegnedei 
Medlemmer af Folketinget i Dag 
iluttet sig samtnen i et Partl under» 
Navn of ,,Benstre« og paa Grund-I 
lag af Programmet af Lö. Septemss 
ber 1909 med Tilfsjende, at vi ikkeä 
alene vil medvikke til, at Landets 
Finanser bringes i god Orden, men 

ogsaa t Fremtiden arbejde for, at 
der sites en fornuftig og sparsam-« 
melig Statshusholdning ; 

Jdet vi tslek os sikre paa at vore« 
politiske Menlngsfæller rundt om ij 
Landet herl giver os Tililutning,i 
opfordrer vi dem til at se bort fra 
Fortidens Stktdigheder oq til at 
iamles om vort Parti, for at dette 
tan ftykkes til dets tremtidlge Oct- 
beide for Folkets og Feedrelandets, 
Bel« 

satt-e Ray-et Mit de IIMsle 

Unmut Wcmstke jvotpm Sam- 
mfkntningent Mond im sei-ne vll 
banget Muthes-Moskau 
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