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Tirsdag den 27. Februar 1912.

Fremskridt imod de tidligere, men

enhver Lov vil jo garne vise sig al

have sine svage Sider paa enkelte
Punkter, og disse maa man jo saa
iøge at jaa afhjulpne. I den An-
ledning har Købitadtoreningen i ad

skellige Aar udført et energisk Ar

besde for en mere retfardig Ord-

ning af de kommunale Skattefor-
hold, navnlig Forandring i den

mellemkommunale Beskatningslov
og Selskabsbeskatning, saaledcs at

Erhvervsskattekommuneii fik større
Indkomster og at Andels ?g

Brugsforeninger fik Skattepligt.
Til disie retsardige Krav, der

ilke gaar nogen Kommune for nar,
sluttede sig i de senere Aar þÿ ��T�e
samvirkende Sogiieraadsjoreninger",
og efter at disse 2 Foreninger
i Fallesskab havde indgivet et An-
dragende derom, nedsatte Inden-
rigsministeriet under 10. Maj 1910
en Kommission, der blandt andet
havde til Opgave

a t undersøge, om de paaklagede
Ulemper ved den nuvarende Ord-
ning at Erhvervsikattesorholdene
kan afhjalpes ved at tillade Skat-
tens Beregning paa Grundlag as
K rhve rvskommun e n s tnldc Skatte-
procent eller Ligningsproceni samt
ved en Udvidelse ai de skattepligt!-
ges Koeds, og

a t undergive de »ugaldeitde Reg-
ler om Statsrilfkud til Kommuner-
ne samt de Forslag, der er frem-
komne om ?Endringer i de nugal-
dende Regler en Prøvelse, under
hvilken ogsaa bor inddrages de fra
Kommunernes Tide rejste Krav om
Statens Overtagelse af eller Delta-
gelsc i større Omfang end hidtil af
forskellige kommunale Byrder iTc-
linkvenwmkoftninger, Skoleudgifter,
de ved de nyere sociale Love for-
aarsogede Udgifter o. l.

Efter mange Forhandlinger ene-
des hele Kommissionen, der bestaar
as Mand tilhørende alle politiske
Partier, om en enstemmig Udtalelse
om Selskabs og Erhvervsbeskat-
ning m. v. þÿ �Der var selvfølgelig
i Kommissionen ikke Enighed om
hvert enkelt Punkt i Betankningen,
men den famlede Betankning frem-
kom -som et Kompromis, idet Med-
lemmerne havde et alvorligt Onske
om at tilvejebringe er saa godt som
muligt Resultat. þÿ �Man maatte
nu, da som iagt alle polftifke Par-
tier vat enige, da Købstadboer stod
sammen med Landboer, have Grund
til at tro, at Betankningen vilde saa
en let Vej gennem Regering og
Tingene, men det blev desvarre ikke
Tilfaldet, idet hverken Betanknin-
gen eller Indenrigsministerens For-
slag endnu er ophøje: til Lov.

Da Regeringen i 1910 fremsatte
Forslaget i Folketinget, fandt mon
intet om Selskabsbeskatningen, og
da Betankningen, som jeg sør om-

talte, oar fremkommen ved ei Kom-
promis, oakie det i nogle Kredse
megen Utilfredshed, ligesom det hel-
ler ikte vakt« Tilfredshed, at Folke-
tinget indsatte en Bestemmelse i
Loven om, at Indtag! af fast Ejen-
dom for Ejerens Vedkommende ikke
kan smartes til et mindre Beløb
end 1 pCt. as den Kapital, som han
iiolge Ejendomsfkyldsvurdering har
indeitaaende i Ejendommen. En
saadan Bestemmelse er under alle
Omstandigheder uretsardig oocr'vr
Ejendomme, der anvendes til Ud-
leje. Det kan nemlig let vare saa-
ledes, at en Ejendom paa Grund ai
Lejeledighed ikke kan gwe 4 pEt.,
ja, det er paa de i afvigte Som-
mer afholdte store Grundejermøder
bestemt paavift, at der baade i Kø-
benhavn og ude i Provinsen meget
ofte sindes Ejendomme, hvor Eje-
ren ikke har 1 pEt. ai den Sum.
han har inde iranende, og del fore
kommer mig da at vare urclsar-
digt, at der skal svares kommunal
Skat as denne ikke tilstedeværende
Jndtagt.

Forslaget blev dog tkek til Lov,
men i afvigte Okkbr. sremattes del
i Landstinget, og man havde nu
den Glade al erfare, al det inde-
holdt Kommissionens Bestemmelser
om Selskabsbeskatning. þÿ �Havde
Forslaget nu varet som tidligere,
kunde Købftadern« med Tilsøjels«
as nogle saa Alndringer have varet
ret tilfredse, men nu -havde det saaet
tilført en Bestemmelse til flor Stade
sor Kommunerne. Del indeholdt en

Udtalelse om, at Statstilskudet til
Kommunerne, der hidtil havde v«
ret 1500,000 Kr., skulde nedsattes
til 300,000 Kr Denne Bestemmelse
vakte betydelig Opsigt og megen
Sorg i þÿ �kan jeg godt sige þÿ �den

langt overvejende Del as Landets
Kommuner. þÿ �Sagen var ester
Kommunernes pekuniare Forhold
meget alvorlig, og saavel i Købtab-

foreningens Bestyrelse som dens

Reprasentantskab tog man den vp
til Forhandling, og paa Modet i
Decbr. s. A. vedtog man med En-

sremmighed en Protest mod dette

Forslag, og denne er, som de årede

delegerede vil vide, afgivet til Re
gering og Rigsdag. þÿ �D'-Hrr. sra
Kommunerne, der møder her i Dag,
ved sra Deres Kommuners St»
relse, hvilken Betydning det vil saa,
om man mister det Tilskud, mau
»u har saaet siden 1904. For
den By, jeg har den ?Ere at. re-

præsentere, er Tilskudet ca. 11,000
Kr., hvilket omtrent svarer til \a
pEt. Stigning af Skatteprocenten,
der i Forvejen er meget hoj. þÿ �Ja,
det vil endog, hvis Loven vedtages,
saa en ubehagelig Indflydelse paa
Anret 1912þÿ �13, idet formentlig in-
gen Kommuner har strøget Tilsku-
det as deres Overslag og vil altjaa
ved Regnskabsaarets Udløb ende
med et Underskud. þÿ �Det er i det

hele taget ikke i Overensstemmelse
med de Opfordringer, der fremkom-
mer om Sparsommelighed, at de

fleste as de Love, der paalægger
Kommunerne Udgifter, ikke tager
Hensyn til Kommunernes Overslag,
men uden videre vedtager Lovene
til at trcrde i Kras straks uden Hen-
syn til, om de kan komme paa
Kommunernes Overslag eller ikke.

Jeg erindrer saaledcs, at da Loven
om Loererlønniugerne vedtoges, fik
Kolding Kommune en Udgift paa
over 20,000 Kr., der ikke kunde op-
fores paa Overslaget sor det Aar,
første Betaling skulde ske. En saa-
dan Udgift mcrrkcs betydligt paa
Regnskabet og medfører oste, at der
maa udskrives det dobbelte Beløb
næste Aar. Lovgivningen fordrer,
at Kommunerne skal styres ester for-
rid for Regnfkabsaaret vedtagne
Ovevjlag. þÿ �Det er derfor urigtigt,
at Lovgivningsmagten vedtager Lo-
ve, der treeder i Krast midt i et

Regnskabsaar, og jeg kunde ønske,
at Regerftlg og Rigsdag, naar der
ved Love paalægges Kommunerne
Udgifter, forst lader disse Love træ-
de i Krast fra et saadant Tidspunkt,
at Udgifterne kan blive opførte paa
Overslaget.

Personlig er jeg ikte nogen Under
as Statstilskud til Kommunerne,
men naar Staten vedblivende paa-
lægger Kommunen Udgifter, der

egentlig hører hjemme paa Stats-
regnskabet, bør man lade Kormnu-
nerne beholde Tilskudet, ti! hele
Forholdet mellem Stat og Koinmu-
ne er ordnet þÿ �Man siger, og det
er meget muligt, ar Fordelingen ikke

foretages paa rette Maade, men
dette retfærdiggør jo ikke Borttage!-
sen as den størst« Del af Tilskudet.
þÿ �Jeg er overbevist om, at ingen
Kommune har noget imod, om der

kunde sindes en meget retfærdig
Fvrdclingsmaade. þÿ �Det forekom-
mer mig ogsaa aldeles ubetimeligt
at stryge dette Tilskud, naar man

ved, at der arbejder en Kommission,
der netop beskæftiger i kg med

Sporgsmaalel om Statstilskud. þÿ �

Denne Kommission har ikke tilende-

bragt sit Arbejde, og det synes mig
at være en Tilsidesættelse as Kom-
missionen, naar Regeringen,
inden der foreligger en Betænkning,
selv sorioger at lovgive paa netos?
det Omraade, Kommissionen skal
udtale iig om. Der er jo en Mulig-
hed sor, at Kommissionen kan paa-
ofte en Ordning af det gensidige
Forhold mellem Stat og Kommune,
hvorefter Statstilskudet bortfalder
mod al Staten overtager nogle as
Kommunernes Udgifter, og der synes
mig derfor ai være nogen Grund
til al afvente Betænkningens Asgi-
vels«. Man siger vel, at det er den
saakaldle Sparekommission, der har
stillet Forslaget om denne þÿ ��B�e�s�p�a�-
relse", men det forekommer mig, at

denne Kommission, inden et saa-
dant Forslag blev stillet, burde have
konfereret med den kommunale

Skatlkommission om dnn Sag. þÿ �

Forøvrigt er del jo slet ikke nogen
Besparelse, der opnaas. Mister
Kommunerne Tilskudet, maa det

udskrives som Kommuneskat, og det
virker da lige haardt, ja inaaske
haardere, end hvis Staten udskriver
Skatten.

M. H. t. de to andre Punkter as
dn Resolution, Bestyrelsen i Dag
agter at sorejlaa, skal jeg endnu til-
lade mig at fremsætte et Par Be-
mærkninger

Kommunernes Udgifter til Hjæl
pekasserne stiger Aar sor Aar.
Trangen bliver større og større, og
Kommunerne kan ikke let, »aar Lo-
ven skal søres ud i Livet, modsætte
sig større Tilskud, end man egentlig
havde tænkt sig. Derved er gan
ske naturligt Statens Tilskud blevet

mindre, men delte bør ikke ske; naar
Kommunerne nødes til at yde større
Tilskud, forekommer det ' mig, at
Staren under alle Omstændigheder

.burde yde det Tilskud, Kommuner-
ne hidtil her saaet.

Det as Regeringen fremsatte øg
as Folketinget i disse Dage vodtag-
ne Forslag om Understøttelse til
Børn at Enker og Enkemænd er en

smuk Lov, dr har min sulde Syni-
pati. Det er, som Konsejlspræsiden-
ten nylig har udtalt, ikke humant
at give Understøttelse til uægte
Børn, naar man ikke samtidig støt-
ter de satrige ægte Børn. Men Lo-
ven bliver kostbar at søre ud i Li-
vet, og Kommunerne maa derfor
protestere mod, at Staten kun skal
yde et Tilikud as '/b, medens de ikal
yde þÿ �Loven angaat angaar en

Sag, der vedrører det hele Sam-
fund, og den bliver derfor kun ret-

færdig, naar Udgifterne deles lige
mellem Stat og Kommune.

Tænker man sig, at Regeringens
Forslag om at stryge de 1,200,000
Kr. vedtages, og at den kommunale
Skattelov ikke vedtages, vil de sinan-
stelle Forhold i Købstadkommunerne
blive yderlig slette. Flere og

flere ai Kommunernes Beboere -

vil flytte ud i de saakaldle þÿ ��S�k�a�t�t�e�-
ly", og Skatteprocenten vil blive

højere. þÿ �

Det er as Frygt sor en saadan
Situation, at Betyrolsen har beslut-
tet at indkalde til dette ekstraordi-
nære Delegeretmøde; man har vil-
let have enhver as Danmarks Køb-

stadkommuner i Tale, og man vil i

Dag þÿ �det tzaab har jeg þÿ �alle

som een, Højre, Venstre og Social-
demokrater, rejse sig til Protest mod

det fremsatte Forslag om Borita-

gelie as Statstilskudet og til Opfor-
dnng om hurtig Fremme as Forslå-
get om Mndringer i den kommu
nåle Skattelov.

Mosen som Græsgang. Den gamle
Græsftjold maa skrælles af og et
tqlt Tørvelag pløjes op, saa at det

fuldstændig dækker denne. Naar
Toroelaget er godt formuldet. hvil-
ket varer to Vintre /g den mellem-
liggende Sommer, saas Gr rs.
Mosen vil da give et aarligt Ud-
bytte as 7,000 Pd. Ho eller 90 Kr.
p». Td. Ld.

De aarlige Udgifter til lunstig
Gødning beløber sig til 15 Kr.

København. 2i. Febr.
Knud Svendsen,

Ingeniør.

menes at »ære en Fremtidens Herold
Han er i Følge þÿ ��N�a�t�t�.�"fra Størehedinge,
er 20 Aar gammel, hedder AsgerRyg
Christensen vg er af Profession
Barbersnend

Hans Lærer meddeler, al han er i Be-
stddelse as et ægte Operamateriale, fore-
lødig en Tenor-Baryton, der under god
Pleje utvivlsomt vil blive til en stor og
blod Tenor.

Damperen uden Storstene,
Molorstibct þÿ ��S�e�l�a�n�d�i�a�,har udsendt en

Mængde traadløse Telegrammer sra dels

første Fart.
Det sidste tom i Morges Kl. 7 sra Lou-

don, som naaeves med lir- Knobs Fart.

En Skatte-Bise.
Den sidste Dag sor Indsendelse as

Selvangivelsesblanketterne for Kommune-
flat er forbl, og Ligningsmyndighederne
har nu travlt med at sastsætte Skatte-
beløbet.

At en saadan Bestæsligelse kan være
særdeles underholdende, viser nedcnstaa-
ende Digt, som i Følge þÿ ��A�a�r. Amletid.
er indsendt til en Landkommune i Slebet
sor Selvangivelse :

I det svundne Aar har Sygdom og ann
Været en stadig Gæst i vor Havn,
Al tjene Foden det knebet har,
Til at svare Skal er jrg sor bar.
Over Land og Vej jeg maa trænere.
Fortjene el lidet for ej al krepere.
Paa Sygdom og Svaghed jeg stedle maa

-»ø» bære,
Derfor i mit Hjem jeg sor mcgei maa

være ;
Af del beskrevne, de mig »ok kan sætte
Paa en Plads i Skallen, som er den

rette.

var nogle as de Tanter, Provst
Nissen fremfort« i Bejen i Man-
dags, og det var da dem, Forhånd-
lingen væsentlig drejede sig om, og
da navnlig, hvad der maa gøres.
Man fik 'lærk Indtryk as, at selv
om ogsaa Hjemmearbejdet betonedes
stærkt som noget, der er uasviseligt
i denne Sammenhæng, saa er den-
ne Del as Undervisningsarbejdet
ikke i den bedste Orden. Cg dog
maa det jo være saaledes, at slørre
Børn maa have noget Arbejde; der
kan nok blive Fritid endda. Men
vil ntan have et Hjemmearbejde i
Gang, da gaar det ikke an at frem-
sætte saa lersindige Paaitandc som
de as I. Moller Nielsen i þÿ ��F�o�l�k�e�-
bladet"s Nr. 45 an-ørte; thi de sæt-
ter kun ondt Blod. En Paastand
som den, at Lærerne siger: þÿ ��H�j�e�m�-
mene aner ikke", hører uden Tvivl
hjemme i Fantasiens Verden. Jeg
tror, som jeg ogsaa udtrykte ved
Skolemødet i Bejen, at ved Hjem-
mearbejdc naas ikke alene en større
Fortrolighed og et bevrc. Forhold
mellem Hjem og Skole, men ogsaa,
at den Fortrolighed mellem For-
ældre og Børn, som man almindelig
klager over tabes saa tidlig, at den
vil kunne bevares længere og brin-
ge en hidtil ukendt Glæde og Beri-
geles ril mange Mennesker, baade
inige og ganile, Forældre og Læ-
rere. Derfor, lad os kun lægge
Haand paa Værket, men uden at

mistænkeliggøre nogen.
Brørup, den 23. Febr. 1912.

F. S. Jensen.

|)rn bed.tr Margarine
til 49. 66, 68, 59 0. hos A. Jessen vejle Mmé.

Slutningen af Keferalet.
Bi bringer i Dag Referatet as

den Del af Bejle Amtsraads For-
handlinger, som fandt Sled, efter
at Bladet i Gaar var gaaet i
Trykten.

Dalby Sogneraad
fik Tilladelse til at yde 20o Kr. til
Hjælpekassen.

Sygeplejesoreniitgeroe.
Bramdrup bevilgedes 40 Kr..

Egtved. Eltang Vilstrup. Starup-
Nebel og Tavlov hver 50 Kr.

Alminde Togneraad
fik Tilladelse til al afflntte Over-
enskomst om Højtidsofrets Afløs-
ning.

þÿ ��D�a�n�s�k�eAsholdSventtrrS
Redningsarbejde"

fik nægtet et Andragende om
Tilskud.

'

Kolding RaadhuS.
Overflaget over Indtægter og

Udgifter ved Raad-, Ting- og Ar-
resthuset i Kolding for Aaret 1912
þÿ �13 fremlægges paa ny ledsaget
af en Skrivelse fra Ribe Amt. i
Folge hvilken Ribe Amtsraad ved
i. Behandling har vedlaget Over-
staget, dog med Undtagelse af en i
samme indeholdt Post. stor 325
Kr.. vedrørende Ordningen as Ar-
kiverne.

Det nedsatte staaende Udvalg
indstiller Ooerstaget til Vedtagelse i
den foreliggende Form.

Ooerstaget vedtoges for Amts-
taadetS Vedkommende ved 2. Be-
handling.

Jydsk Husmandsforening
sik bevilget 100 Kr. til Foreningens
Alverdomshjælpekasse.

Danmarks Afholdsforening
bevilgedes 50 Kr.

Aorhsjet Skatteudskrivning.
Følgende Kommuner har saaet

Tilladelse til forhøjet Skaiteudskriv-
ning :

Taps. hvis Udstrivningsbeløb
i 1909-10 var 10.430 Kr. 25 O.
og i 1912þÿ �13 14,856,50, Hejls
henholdsvis 11,426 Kr. 56 O. og
15,900 Kr. 61 C., Sdr. Sten-
d e r u p 22.608 Kr. 26 O. og
32,834 Kr. 61 O.. Egtved
24,253 Kr. og 33,110 Kr.. Bon-
sild 15.284 Kr. 87 O. og 24.031
Kr 35 O-, Od is 23,100 Kr. og
32,460 Kr.

emu.
Kraftigste og virksomste

stiftende Jærnmedicin.
Mod Blegsot, Blodmangel. Trirt-

hed og Svækkelsestilstande.
6k Faas Paa ethvert Apotek. #

/llSan taler om:
Son julatvp' senet.

R. C. Michel! er blevel britisk Vire-
tonsul i Nyborg
Bore Præsier.

Pastor Tranberg. Bamse, har laget
sin Afsked.

Pastor Andersen, Thirstrup-Fugls-
len, er blevet Sognepræst i Bregninge
paa Mrrø.

Pastor Mogensen, Astrup, er sor-
styltet til Aislev'Ellested paa Fyn

De theologiste Kandidater M Poul-
sen og J.C.Pedersen er blevet
Kapellaner henholdsvis i Udby eg Taa-
gerup.

Kaveiian I. Faber, St Thomas,
er blevet Sognepræst i Frcderlkssted paa
St. Croli

Den danske M enighed
> Berlin samledes i Sønda o før første

Gang i den ny Kirke. .Betlehemskirken",
før al høre en Gudstjeneste paa deres eget
Modersmaal.

Pastor Lindhardt lalle smutt over
Dagens Tekst.
3 5 0 Gange over Atlanter-

havet
har Kaptejn A. G. Thomsen været,

naar han denne Gang ankommer lit Kø-
benhavn med þÿ ��f�f�i�.F. Tietgen

50-Aars-Tagen sor Ingemanns
Død

mindedes t Sorø paa sorstelligc Maade.
Om Morgenen blev Graven pyntet med
Paaskcliljer, og senere paa Tagen indfandt
Sorø Skotes Elever sig og nedlagde en
Krans paa Granen.

Rektor Raaschou - Nielsen holdt
t Følge .Ringst. Ftktid. en kort Minde-
tale. hvorefter Eleverne sang : þÿ ��D�e�j�l�i�ger
Jorden.

Ogsaa Højskolens Elever aflagde et Be-
søg ved Araven, smykkede den med en
Krans og afsang forskellige Ingemanns!«
Sange.

Guldmedalje til en Eng-
lændep.

Videnskabernes Selskabs Gulvmedalje
er i Forgaars tildelt George Neoille
M a t s o n i Cambridge. Hans Besvarelse
af Selskabets matemaliske Prisopgave l
1910 var den bedste.

Svenskerne i Kobenhavn
elstcr deres Gesandt G ii n I h e r.
Forleden rejste han en lille Tur lil

Stockholm. Og straks skød Angsten for
al miste ham frem as h.jartans djup hos
dem alle.
I Forgaars vendte Gesandten tilbage

og fik en glædcstraalende Modtagelse baade
med Blomsterkost og Adresse.

Drachmanns
poetlste Skrifter i Udvalg ned Professor

Vilh. Andersen er nu naaet til 5.
Bind: þÿ ��S�a�g�n(.Troldtøj", .Bandenes
Datler" m m ), der udkommer paa Ons-
dag.

Samiidlg er T o l s l o s Romaner og
Noveller - l General Gerstenbergs Over-
sætlelse þÿ �afsluttet med 8. Bind, som
indeholder ven store Roman þÿ ��K�r�i�gog
Fred.
En nforbeholden Erklæring.
I þÿ ��F�r�e�d�.Dagblad læses følgende Be-

kendlgørelfe :

þÿ ��H�e�r�m�e�dlager undertegnede det af
mlg paa forskellige Steder fortalte
Rygte om, at Fru Juliane Jørgensen
stulde være min Mands, Skræddermester
Petersens Elflerinde, og hvad jeg løv-
rigt kunde hane fortalt i den Retning,
tilbage, saaledes at dette er Usandhed
sra Ende tll anden og skal ikke lomme
Fru Juliane Jørgensen til Skade paa
Navn og Rygte.

Frederlca. i Febr. 1912.

Anna Petersen
Sidste Parisermode.

Blandt Tilskuerne ved Parljerprcmieren
paa Karen Bramsons þÿ ��K�o�n�g�e�m�a�g�tvar
ogsaa Kritikeren Cantulle Mendees Enke.
þÿ ��P�o�l�i�t�.fortæller, at Damen efter sidst«
Mode havde sarnet fine Fingerled røde
indtil Knoerne.

Scenens Rangsforskel.
Ter er sor Tlden Uro blandt Eleverne

ned de forskellige Teatre. Der er nemlig
fra de þÿ ��r�l�g�t�i�g�eSkuespilleres Side Planer
oppe om en Ordning, i Følge hvilken Ele-
verne ikke stal hane deres Navne paa
Plakaten, naar de medvirker I et Stykke.
Kun Stuespillere og Skuespillerinder, der
er engagerede »il en Gage af mindst lOO
Kr om Manneben. stal i Følge þÿ ��K�d�h�n�n�.
fremtidig have den Fornøjelse at se deres
Navne paa Plakaten.

Der ofres megen Agitation og Beltalen-
hed pna det þÿ ��b�e�t�y�d�n�i�n�g�s�f�u�l�d�eSporgv-
maal.

En »q Tenor.
Paa Han« Fledlers Sangstøle ud-

dannes for Tiden en ung Vanger, som

SagforerLaus
Hale

t>rd

KoSliadforeningens
Z>elegeretmsde.

Te: or (lande rigtigt, som den
trrede Formand bemcrrkede, at de
tinamielle Forhold i Ksdnadkom-
muirenie sor Tiden er ret slette. Tel
er biener iaa ledes, a: mange af Køb-
stæderne bar en Skatteprocent ai
10 og derover, og flere Byer nær-
mer iig stærkt dertil. þÿ �Naar en
>aa stor Skaneproceni or nødvendig
til Kommunernes Styrelse, or dok
formentlig ikke fordi Kommunalbe-
styrelserne administrerer med nogen

Floched. - Jeg har rva'rtimod den
Formening. ai Byraadene er belja'-
lede af den samme Sparsommelig-
hedsfoleb'e som er raadende i Lan
deis Adminiiircnion laaoel Regering
lom Rigsdag. T'.Hrr. ml vide fra Te
red Byraadsqerning hjemme, al de
Udgifter, der opfares paa Overila
gene, ikke i nogen Maade kan goree
mindre og Indtægterne kan ikke
iaas større, idet de kommunale For-
terninger ikke giver nogen ncevne-

værdig ftsrre Indtægt og as For-
mue og Indkomstskat kan ikke iaas
mere. Overlaget er, som en bekendt
asdsd Politiker i sin Tid har ud-

kali, en barberet Pndel. Bunden er

naaet. þÿ �Nej, Gruirden til den

trykkende finansielle Situation er
iikken den, at Lovgivningsmagten i
de senere Aar har vedtaget en >tor

Tel sociale Love, hvis meget bety-
delige Udgifter er paalagte Kom-
lnunenie og som disse ikke har haft
nogen Indflydelse paa m. H. t- Be-
grænsning i Forhold til Kommu-

.nens Evne. þÿ �Jeg skal maledes
I »oevne Aiderdomsiiirderftøttelsen,

Skolsvæsen, Fattiglove, Lærerløn-
»iiiger, Arbejdsløshedskasser med
videre, og endelig er der de
aakaldte Delinkoentomkojtninger,

lom jo er paalagte Kommuner-
te, men som ikke har nogen som
helst Forbindeb'e med disse. þÿ �Jeg
skal i Forbigaaende ncrvne, at

Kolding Kommunes Tilikud til Al-
derdomsunderiiøttelje i det kom-
urende Aar vil blive 50,060 Kr.
Borl Rers- og Poliriva-sen ca.

i 37,000 Kr Jalt 87,000 Kr
Disse Udgifter oedrorer jo ikke

direkte Kommunerne, men giver sor
Koldings Vedkommende ca. 6 Kr.
pr. Indbygger og 21 _ ai Kommu-
nens Skatteprocent.

Det er som Følge af saadanne
Love, ai Kommunernes Skatter er
blevne iaa Høje: jeg er enig med Re-
gering og Rigsdag i, at disse Love

gode og til <Kavn for Samiun-
bet, men det er urigtigt, at de en-
keltt Kommuner ikal afholde Ud-
gi'terne ved Lovenes Udførelse. For-
delingen at disse Udgifter bliver ikke
ligelig og ikke retfærdig. þÿ �Det er
iikken iaa, at man i Landkommn-
nerne ikke har forholdsvis iaa store
Udgifter ni slige Loves Udsøreltic
som i Byerne, fa, der er endog de
meget velhavende Landkommuner,
der hverken har Udgifter til Alder-
dom eller Fattigdom, og de faar
maledes ingen Del i disi« Loves
Udførelse, skønt de dog maa betrag-
tes sam delvis Statsudgifter.

Men naar det er saaledcs, som
jeg her har udtalt, at Købstcrdernes
Udgifter bliver i tør te og større uden
egen Vilje, maa det, forekommer det
mig, ogsaa vare Lovgwnmgsmag-
tens Pligt dels at lade Kommu-
nerne beholde de Indtægter, de
har, og dels at sørge for, at de
kommunale Skatter fordeles mere
ligelige og mere retsardige.

Det er min Mening, a> Skalte-
lovene af 190.3 var et betydeligt

Me Uge.
þÿ �Oþÿ �

Da Italien den 29. Septbr.
erklærede Tyrkiet Krig, menle

man i Rom, at de 50.000 Soldater,
der stulde til Tripolis, kun stulde
foretage þÿ ��e�nmilitær Spaseretur".

Nu har Italien efterhaanden af-
sendt 200,000 Soldater til Tripolis.
Og det har allerede kostet mange
Millioner Lire. Men der er ikke
opnaaet andet, end at de af Jta-
tienerne besatte tripolitanske Kyst
byer bliver belejrede af Tyr-
kerne.

Under disse Omstændigheder vilde
det være rimeligt, om Krigsbe-
gejstringen svaledes af. Men det
lader det ikke til. I Torsdags
traadie den italienske Rigsoag sam-
men þÿ �første Gang siden Krigen
þÿ �. og saa vel l Senatet som i
Deputeretkamret gik Patriotismen
host. Under umaadelig Begejstring
hyldedes þÿ ��H�e�l�t�e�n�e�"�,og næsten en-

stemmig vedtoges þÿ ��A�n�n�e�k�t�i�o�n�e�n�"af
Tripolis.

Ikke blot Republikanerne jublede
med, men ogsaa de fleste Socialister.
Man har i de naive danstc Socia
listaoiser læst bombastiske Ord om

de italienske þÿ ��P�a�r�t�i�f�æ�l�l�e�r�"�,der kæm
pede ihærdigt mod Krigen. Ak og
ve þÿ �de stønne Teorier. A s D e

pnteretkamrets 5 0 Socia-
lister stemte kun 9 mod
Annektionen.

Om den italienske Krigssørsel er
at berette, at man fra Rom nu

stotter de oprørste Stammer i Ara-
bien og Rebellerne i Albanien.
Stotter dem baade med Penge og
Vaabcn þÿ �men naturligvis i Stil-
hed. Det hjælper dog næppe stort.
Og Bombardementet af Beyrut sy-
nes nærmest at være et Ulykkestil-
fælde. Om et effektivt Angreb paa
Tyrkiet er der stadig ikke Tale.

Grev Bcrchtolds Udnævnelse til
østrigst-nngarst Rigsudenrigsmini-
ster har fremkaldt en ejendommelig
Ministerkrise Der er Tradition
for, Zat af de tre Rigsministte stal
de lo være fra Ostrig, den ene fra
Ungarn. Nu er Berchtold ungarsk
Borger, men det samme var Rigs-
finansminister Burian. Og det er

saa endt med, at Burian har maat-
tet gaa. Det er ganste interessant,
at hans Esterfølger er blevet den
polske Fører Bilinsti.
I den tyste Rigsdag er det

kommet til en højst mærkelig Afflø
ring af Socialisternes Optræden
under Præsidcnt-Krisen. Det viser
sig, at B e b e I under Forhandlin-
gerne med de andre Partier har
erklæret, at Socialisterne var villig
til. at en socialistist Viceformand i For-
mandens Forfald udbringeret Leve for
Kejseren. Bebel søgte at benægte det.
men blev imødegaaet af en hel
Række Vidner, saa han blev siddende
i Saksen. De radikale Socialister
er rasende paa den gamle Fører for
hans þÿ ��F�o�r�r�æ�d�e�r�i�s�"Skyld, og han
er selv blevct syg af Wrgrelse.

Hov 4 et

Teatermisseren.
Skrider Skuespillerforbundet lnd ?

København, 26. Februar.
Tealermisecen I Kobenhavn synes

næsten vag for Dag at saa mere og
mere vidtrækkende Følger, baade for
Stuespillere og Musikere. Men vil
ikke Skuespillerforbundet der ja i Følge
sin Bestemmelse skulde varelage Skue-

spillernes Taleresser, stride ind ?
vi har i Dag spurgt Forbundets

Formand, Godsejer, Folketingsmand
Fohan Knudsen om del.

.Skuespillerforbundets Bestyrelse hol-
der Møde nu i de nærmeste vage før
al droske Situationen." þÿ �svarede hr.
Fohan Knudsen.

»Og jeg betragter det som gloet,
al Forbundet vil og maa 'skride ind.
Mandal lil al lale paa hele Bestyrel-
sens Degne har jeg ikke, men jeg per-

sonlig mener, al det, vi først og frem-
mest bør rette vore Angreb Imod, er

Zællesdriflen, þÿ �del er den, der mere
end noget andel har stådel Skuespil-
lernes Kaar. Ombytning og lldveks-

llng af Stuespillere fra det ene Teater
lil del andel. Anvendelse as samme
Orkester i baade Folke- og Dagmar-
teatret. þÿ �der er det, Skoen trykker.

Zøvrigl har A/S. .hippodromen",
der jo ejer Folketeatret, vistnok kun

givet sit Minde lil Sammensiutningen
for 1 Sæson, og jeg kan ikke tro, de
nu igen forlænger Tilladelsen til Fælles-
driften.

Forlystelsesstatlen lror jeg ikte i

nævneværdig Grad har stadet. Derimod

har Teatrenes Repertoire værel meget
uheldigt, og alle disse Aarsager har
ttlsammen bevirket den Misere, der
nu truer Skuespillerne".

press.

I Tolkerne.
Martinins Nielsen kontra

Adam Poulsen.

professor AlariiniuslNeljen har l

.Riget' (trenet en AttUel. hnnil han beklager
den Gageredukiian. der sar Ilden finder Sled

Indenfor Siuelpillerstanden, ag de Afskedigelse-,
der sniger med, ag protesterer mad, al del er

ham, der. sam vlreklnr Adam Paulsen har
sagt, barer en flor Del as Skylden ned i lin
Ild al gine all sar stalle Gager. IN-gei
bidsk skriver professoren. al den glubskeste lil
al forlange hni Gage nar Adam ponisen
seln, ag del er .ikke noget skonl Skue' al se
ham. der som »menig ailld nar farrest og
altid skreg højst sor ol .skrue' Gagerne i
I vejret, »nu sam vlreklnr med en ret haard
flaand skruer Gagerne ned. salter mange

Mennesker paa Gaden ag gor dem drndlnsn
þÿ �maast«'.

Direktør Adam Paulsen snarer i
.politiken :

.Jeg (nier mig ikte forpligtet til al indlade

mig i Diskussion am vagmarlealrels Zarhold
med en unedtommende forhennarcnde Inde-
haver af Bevillingen, der saa snldstandigt
sam fjr. prnsensor INartinlun Rielsen har be-
nlft sin ndministraiioe Udygtighed, bragt saa
megen Uorden i vagmarlealrels Drift og
farnoldl fine og Ifatrfts Kreditorer store
lab.

professorens personlige Uartigheder kan
jeg lkeenke ham'

Kysset
i Lovgivningen.
Parlamentet i K a n s a s skal om kor!

Tid træffe Afgereise om et Lovforslag,
som for første Gang beskæftiger sig med et

saa nigligt Zporgomaal som Kysset
Fra nu af vil de unge Piger og de

unge M<rnd i Kansas! nojagtig vide. ester
hnilke Paragrafer de har at kysse. Para-
gras t siger i Folge þÿ ��B�o�r�tLand", at
Syssel er en gammel Skik hos Menneske-
slaglen for at udtrykke Kærlighed, Ven-
stab eller Slægtskab. Definitionen er af-
gjort ikke baarlig, selv om den ikke er ud-
lommende. Lovgiver ne har nemlig glem!
al tilsoje. hvorledes el Kys ser ud.

I de solgende Paragrafer bliver det nu

udforlig udviklet, hvem der tor kysse hvem.
og under hnilte Omstændigheder Kys er
tilladt Desuden fastsættes der alle Slags
Straffe for Kussen paa Gader eller os-
fentlige Pladser, linder alle Omstæudig-
heder maa begge de tyssendes Slægtstab
kunne paavises. naar et Kys gines paa
offentligt Sted. Dette nil sikkert medforc
en uhyre Stigning i Handelen med for-
falstede Attester

Til Lnerflod meddeles til sidst en Bunke
hygiejniste Forskrifter med Hensyn til Kys-
set. Et særligt Afsnit behandler Smitte-
faren, som Lverforeisen af Baciller med

forer ved Kysset.
Man tor med spændt Jmeresse tmodese

den Forhandling, som vit sinde Sled til
Droftelse af dette Lovudkast.

iemmerfraublikum.
I Anledning as Skolemodet

i Bejen.
Fastelavs Mandag er mange Sre-

der i vort Land mere og »ter« ble-
o« Skolemodernes Dag, og dette er
jo meget glædeligt; thi at Skole og
Hjem stadig kan have noget at tor
handle, er en given Tag, saa meget
mere, som Børnene jo dog er de
største Skatte, vi har . Jeg har da
ogsaa lagt Mærke til, at adskillige
Steder har det gamle Wmnc væ-
ret taget op, og sra flere Steder har... lydt: Forholdet mellem Skole
eg Hjem er ikke, som det burde være.
Cg det er ikke, fordi der hersker
Uvilje eller Uvenskab, men det er,
som Provst Nissen sagde ved Modet
i Bejen, þÿ ��d�egilder sra hinanden".
Del oar det, som mindst as alt maat-
le ske, sor saa er Folkekirken uden
Grundlag, og saa fortjener den ikke
længere sit smukke Navn. Del
Kniidskabsmaal, som man maa kun
ne kræve as en Folkeskole, naas ikke
mange Steder. Færdigheden i Reg-
ii i ii g. Skrivning og Læsning er ikke
saa flor, joni man maalle vente, og
derfor bliver Sporgsmaalel let:
Hvis er Skylden!' Hjemmenes el
ler Lærernes? Men delte Sporgs-
maal horer til de umulige at saa
besvaret, og mens man kaster med
det fra den ene til den anden, sor
svinder Ansvaret. Nej, det er bedst
at hjælpe hinanden med god Bilje
at saa dette Forhold ændret. Det

Wkiit SM
lil

KMe $i)ø pøcrc.
I Harte mellem Højbjerg og

Sandbjerg ligger Stormose, Da
Tørvene fra Moserne i Lunderskov
og Egtved er bedre end Tørvene
fra Stormose i Harte, kan det be>
tale sig at køre Tørvene med Iærn-
bane fra Lunderskov til Ejstrup og
sra Egtved til Bramdrup og hente
dem i Ejstrup og Bramdrup. þÿ �

Noget ak Mosen er udlejet til
Græsning as Kreaturer for 6 Kr.
pr. Td. Land. Græssets Beskaffen-
hed svarer til den Pris, der giveS
for det.

Mosen har Asiob. der gaar un-
der Landevejen fra Kolding tit
Egtved. Hvis dette Afløb blev ud-
dybet, vilde Vandstanden 1 Mosen
synke, og man kunde da udlægge

Kn forsvunden
Mrnd.

I den lille By B a k e w e 1 1 i
England herskede der for saa Dage
siden stort Røre. da del sivede ud.
at en ung Dame. Datter af en af
Byens mest bekendte Købmænd,
havde forladt sit Hjem og var flyg-
tet Dagen for hun stulde have Bryl-
lup med en Præst.

Den unge Dame hed Frk. Bar«
ret, og hendes forlovede var Pastor
E o n g u e r. der fornylig var vendt
djem fra en længere Virksomhed som
Missionær i Afrika. De unge havde

i

Xr. 49.
41. Aarg.

.... Sogncraadel log Hensyn til Poe-
tens Hjærtesuk.



Weber.
Assensfredsen. Repræsentanter

sar det radikale Venstre i Assens-
kredsens Sogn holdt i Sondaqs
Bløde. hvor der i Fl. þÿ ��F�y�n�sTi-
dende" enstemmigt vedtoges at op-
stille en radikal Kandidat ved det
kommende Folketingsvalg. Der »ed-
sattes et Udvalg til at sinde Kan-
didatemner. og der vil saa blive
indkaldt til et nyl Mode.

Dødsfald. En af Kolds første
oq mest typiske Elever, fhv. Fristole-
lærer Hans Nielsen. Stige ved
ned Odenfe. er i Fl. þÿ ��F�s�.Bbl." i
Fredags ded. 78 Aar gl.

Kaerteminbeaffaeren. Stiftamt-
mand. Kammerherre S i m o n y har
til »Fyns Tid." udtalt, at han
»malte anse den af ..Fyns Benst e-
blad" omlalle Sag om de forsvundne
Kendelser for al vare pustet v.l
stæikt op. Sliftamtnianden paape-
gede. at det var Herredsfuldmæg'ig
Dahlerup selv. der for et Par
Maaneder siden blev opmærksom
paa. at der var stet en Fejl med
Hensvn til Nærstgskendelserne, og
at dan straks lod foretage en Un-
dersøg.lse ak. hvor stor Udstrækning
Fejlen havde.

ung Pige falden gennem
Isen og druknet. En 19>aarig
Pige fraOnrø. Alvilda Nielsen, der
tjente paa Mørløvegnen, gik i Søn-
dags over Isen fra' Tudse Næs til
Ouiø, hvor hun vilde deltage i en
Mafferade om Aftenen. Omtrent
midtvejs i Løbet mell-m Næsset og
Oen brast Isen under hende, og den
unge Pige druknede, fer end der
kunde bringes Hjælp Ulytken ob-
serveredes saavel fra Ouro soui fra
Tudse Næs.

Eemeutindustrien. I Anled-
»ing af Arbejdsgiverforeningens
Varsel om Lockomi Cementindustriensra d. 4. Maris, a'hildes Torsdag
d 29 ds. Kl. 2 Fællesmode mellem
Hovedorganisationerne og Revræstn-
tanter for de interesserede Parler.

þÿ ��D�e�nbohcottede Marketcn-
der" paa Orlogsværstel bleo þÿ �
trods þÿ ��S�o�c�.�-�D�e�m�.�"�sBrandartikler
þÿ �ikte bovcoltel! De ældre Aibej-
dere vilde ikke være med til at ge-
nere Marketenderen.

Dansk Skolemusa-un, har den
1. Marts bestaaet i 25 Aar.

Nappet. I Frederikssund er
der siden Nytaar bleoeo begaaet en
halv Snes Indbrudstyverier, væ-
sentlig Boretyoerier, og heraf har de
fl ste været hos Kobmcnd Elsass'
Sønner. I Sondaqs fik man sat
i Tyven, en Arbejdskar! ved Navn
Anders Næsten. Han blev paa-
grebet af Købmandens Kommis'er,
der var oleven tilkaldte af Bydren-
gen. Tyven har tilstaaet.

("'» Stortyv anholdt. Ved
nærmere Undersøgelse af det Logi,
hvor den forleden anholdte Ind-
brudsiyv Rinck, der forsøgte Indbrud
i Søpavillvnen, boede, fandt Politiet
til sin store Forbavselse et mægt gt
Lager af Tyvekoster, Klæder, Dyner,
Tojoarer. Smykker 0. s. v. fandtes i
broget Mangfoldighed. Rrnck synes
altsoa efter dctte at dømme at være
en Stortyv efter bedste internaiio-
nåle Monster. Han Kæreste og en
Logerende, der boede hos d->m. er
nu ogsaa anholdt for Meddel-
agtighed i Tyverierne.

Drabsforsøg. I Søndags Af-
tes trængte en russisk Arbejdsmand,
B a sf i l i B e i. ind til en af sine
Kammerater, der boede i Prinsens-
gade, beflvldte ham for at staa i
Forhold til hans Hustru oq greb
r sende et tungt Stytke Værktøj
hvormed han flog Rival n oven i
Hovedet, saa han segnede bevidstløs
om paa Gulvet. Basstli Bei greb
desuden en Okse og vilde sikkert
have flaaet den anden ihj l, hvis
itke nogle af Husbeboerne, tilkaldt
ved Larmen, havde faaer ham over-
mandet og faaet Politiet tilkaldt.
Voldsmanden blev saa fort til Sta-
tionen. og der vil blive rejst Til-
tale mod ham for Forsøg paa Drab,
Den overfaldne Aibejder var saa
haard medtaget, at han maatte
paa Hospitalet.

Zllikll Zelte.
Seks Børn gennem Isen. þÿ �

Tv af dem udøver Snar-
raadighed.

Seks Smaabsrn gik I Søndags Efter-
middags ud paa Isen I Kalkbrænderi-
havnen I København, hvor de alle faldt i
Bandet. Det lykkedes det ene af Børnene
at komme op og derefter redde tre af de
andre. De sidste to Børn reddedes af en
ung Mand. R> dningskorpset bragte ta
af Børnene til Rigshospital«! ; det ene
af dem. Alfred Sørensen, var
død. ag det andet, Poul Nielsen, meget
forkommen. De var Sønner af Arbej-
dersamilier > Hjørringgade 27.

Ulykken har vakt den største Deltagelse
over hele København, mest naturligvis
med det Hjem. hvor den omkomne lille Al-
fred Sørens« 1 hører til. Fra alle Sider
berømmes cen S.aarige Jørgen Nielsen,
der ester selv at have reddet sig op paa
Isen løb hen efter nogle Aarcr og op-
naaede at saa dem skubbet ud paa Isen,
saa hans Kammerater kunde komme op.
En anden lille Fyr, Svend Svendsen, ud-
vifte en sjælden Snarraadighed, idet han
skyndsomst muligt løb hen til en Kafe og
alarmerede Redningskorpset.

Den Dreng, der var mest medtaget,
Poul Nielsen, syntes Mandag Eftermid-
dag at være kommen over Krisen. En
anden af Smaadrengene. Harry Hansen,
har derimod faaet en alvorlig Forkølelse
ester det kolde Bad.

Til Forstander Niels Pedersens
Monument har Nordslesvigsk Meje
riforening givet 500 Mark. Bidrag
til Mindesmærket ønskes inden I.
April sendi Iil Indsamliiigskvmi-
teens Kasserer, Forstander Over-
gaard, Ladelund.

tlaseinsabritken i Kolding flytter
til Skanderup. Kalseinsabrikkens
Indehavere har as Bestyrelsen sor
Skanderup Andelsmejeri købt den
i Skanderup By liggende Mejeri-
bygning med tilhørende Grund,
Dampkedel vg Maskiner m. m. Over-
tagelsen sker t. Maj. Mejeribygnin-
gen vil da blive omdannet til Ka-
seinfabrik, der vil blive installerer
Maskiner af nyeste og bedste Kon-
struktion til Tørring af Kaseinen;
ved Siden deraf agter Fabrikken at

udnytte en Del as Kaseinen til tek-
»isk Brug, iærlig Kaseinmaling og
Klister til Anvendelse ved Paasæt-
nin-g af Tapeter. I del hele vil
Fabrikken soge al udnytte Kaseinen
i saa stor Udstrækning som mulig.
Indehaverne har derfor dei bedste
Haab om at faa oparbejdet en stør-
re Virksomhed i sin egen Ejendom,
hvilket jo ogsaa vil komme Egnens
.ocejerier til gode, idet Fabrikken da
vil kunne tilbyde sine Leverandorer
de mest gunstige Betingelser for den
friske KaiemmaSfe.

Kolding FredSforening. Sen-
dag den 10. Marts afholdes et
offentligt Agitationsmøde med For-
manden for þÿ ��D�a�n�s�iFredssorening",
Overretssagfører N t e l s Peter-s e n, som Taler.

I Pagt med Udviklingen.
Bed den ekstraordinære Gereral-
farsamling i Aftes i N. Bjært
Brugsforening med Dagsorden
þÿ ��O�p�h�o�rmed Udsalg af spirituøse
Drikke" vedtoges det med 73 St.
mod 10 at ophøre med Udsalg af
sviritusheldige Drikke þÿ �enkelte
Vinsorter undtagne þÿ �fra 1. April
i Aar.

Allerede ved Foreningens Don-
nelse for ca. 14 Aar siden var dette
Spørgsmaal fremme, men den
Ganz ræsonneredes, at siulde man
bente de omdisputerede Varer andet
Sted. kunde man tage det andet
med.

Kolding frivillige Menighedsfyge-
plejeforening anholdt i Møde! i
Gaar Amtsraadet om Tilskud ril
Foreningens Virksomhed. Jsolge
Foreningens Love yder den syge og
lidende udenfor Fattigforsorgelsen i
Kolding Menighed gratis Sygepleje
uden Hensyn til om, vedkommende
er Bidragyder eller ikke; den erhol-
der el aarligt Tilskud sta Kolding
Kommune og Kornrng Sparekasse.
Andragendet kunde ikke bevilges.

?levotverjkud
i Underhuset.

London. 27. Febr.
Under Underhusets Forhandlinger i

Giar affyrede en gejstlig klædt Mand,
der 1 uogen Tid havde siddet paa en
Bank i Forsalen, et Re> olvcrskud mod

Loftet. Han blev straks anholdt og fort
bort.

Manden synes at vare sindssyg, og det
har ved Undersøge: fen vist sig, at Reool-
veren var ladet med løse Patroner.

SJwItflo«
København, 26 Febr.

Tinget begyndte i Dag anden Be-
handling alf Regeringens Indkomst!
og Formueskattelov, som vil rage
adskillig længere Tid end nogen af
de Skattelove, der er behandlet de
soregaaende Dage.

Der lagdes i Dag for med et
Par længere Taler þÿ �Udoalgsfler-
tallets Lrdforer talte i en Time,
Socialdemokraternes Repræsentant i
to Timer: og der er heller ingen
Grund til al tro, at de øvrige Par-
riers Ordførere vil satte sig i Kort-
hed.

Forhandlingen havde ogsaa i Dag
el i det hele sagligt Præg. Hr.
Gustav Bang viste ganske vist et Par
Gange Tilbøjelighed til at glide over
i et politisk Sidespor, men standse-
des af Formanden, der henviste til
der ønskelige i, at Betragtninger af
denne Art udsaltes ril næsre Om-
stang.

Tingets Formand, Hr. A. Thom-
fen, er nu saa vidt lommen over
sin Forkølelse, at han i Dag saa
sig i Stand til at lede Mødet.

Referat
Indkomst- og Formueskatten.
Lovforslaget om forhøjet Ind-

iomst- og Formueskat til Staten kom
til 2. Behandling

Ordføreren, Jørg. Jensen,
udtalte, at ligesom Venstre ved
Sagens l. Behandling havoe givet
Regeringen Tilsagn om Støtte ril
Gennemførelsen af de forelagte Skal-
telooforslag, savledes stillede dei sigosaa fremdeles paa del samme
standpunkt, ogsaa med Hensyn til
Forhøjelsen as Indkomst- og For-
mueskairen. Man er fremdeles paa
del rene med, at der ikke kan skaf-
'es Balance i Statsregnskabet ved
Besparelser alene, men at der ogsaa
maa skaffes sralen ny Indtægter,
og al disse ikke bør tilvejebringes
ved Hjælp af en enkelt Lov, men
paa forskellige Maader. Og man
kan slutte sig til Regeringens For-
slag mod .stensyn til de Vejs. ad
hvilke Indtægtsforøgelserne bør
skaffes til Beje. Der er derfor hel-
ler ikke fra Benstres Side stillet
Forslag om gennemgribende ?En-
ønnger til Lovforslaget angaaende
Indkomst- og Formueskatten

Det maa ved denne Lejlighed i
høj Grad lages i Betragtning, at
hvad der har fremkaldt det betyde-
.ige Underlud i Statskassen, er først
og sremmest de senere Aars forskel-
lige humane og social« Love og
Foranstaltninger. Hertil maa ogsaa
lueøregnes de vedtagne Lønnings-
forhøjelser, hvorefter de 95 pCt. as
disse Forhøjelser salder paa Tje-

, nestemænd med under 1500 Kr. i
aarlig Indtægt. Som Følge heraf
vil det være billigt, al man ved
de ny Skattepaalæg gaar ud fra
andre Forudsætninger end over for

vide JJerden.
Roosevelt og Præsidentvalget.

Roosevelt har paa en Fore-
spørgsel fra Guvernører i de vestlige

taler, om han vilde være Kandi-
dat til Præsidentvalget, svaret : þÿ ��J�e�g
vil modtage Nomineringen, hvis den
tilbydes mig, og jeg vil fastholde
denne Beslutning, indtil Konventet
har truffet sit Balg."
Hopc-Tiamanten solgt.

Den meget omtalte, prægtige Hope-
Diamant, om hvilken det. som bekendt,
meddeles, at den stedse bringer sin Eser
Ulykk--, er nu l Folge þÿ ��B�e�r�iTid." bleven
købt af Mrs. Edward Maclean for
t.IVS.Ovo Mark.

Denne Diamant, der stammer fra de
franske Kongers Kronskatle, vejer 44'/t
Karat, er af det reneste Band og flcben
som Brillant. Siden t79L har den oste
stiftet Ejer.

27.-L.-19l«.

Vejvæsenet. Bejle Amtsraad har an-
sot Bejadsiftent, Cand. poljt Jensen
Loostrand, Nakskov, som teknist Assi-
stent ved Bejle Amts Bej- og Vandløbs-
væsen.

Grænscgcndarmeriet. Sergent ved
Grænsegendarmeriet, N. C. Ander-

sen i Vamdrup, er udnævnt til Over-
sergent vg forbyttet til Stodbvrghus.

Landstingsvælgernc. For al være

selvskreven Bælger til Landsrin-get
i 10. Landstingskreds Tal man i
direkte Skat til Stat og Amt i sid-
ste Aar have svaret mindst 409 Kr.
88 Ore.

Formandsvalget i Bejle
Slagteri giv Anledning til en stor
Kamp. Nogle Andelshavere fore-
flog den tidligere Formand. Pro-
prietær Wist o st. der faldt i Fjor.
meoens andre holdt paa hans Af-
loser, Gaardejer Jens Pedersen,
Bredstengaarde.

Bed Afstemningen genvalgtes Jens
Pedersen med 8ll St. Paa Wis-
toft faldt 594.

Bed Besiyrelscsvalget genvalgtes
for de sydlige Sogne S. Ovist,
Gaverslund. og A.Jessen, Højen-
gaard.

Blandt de valgte Repræsentanter
var: Karl Nielsen, Højen, Jens H
Andersen, Billund, Jens I. Knud-
sen. Bork, S. A. Olesen, Ammits-
bol. og S. P. Kring. Jerlev.

Kreaturtyven fra Hejnsoig for
Overretten. Overretten har afsagt
Dvm i en fra Andsl--Slaugs Her-
reders EkSrrarel indanket Sag,
hvorunder BoelSmand Johannes
Pedersen er sat under Tiltale for i
Tiden fra Esteraaret 1910 til Slut-
»ingen af September Maaned f. A.
al have udovet en -stor Mængde Ty-
vener, og ved de under Sagen frem-
komire Oplysninger er der ogsaa
godtgjort, at han paa 14 forskellige
'Steder i HeinSoig og Omegn har
tilvendt sig -dels en stor Mængde
AolSredskaber, dels forskellige Krea-
turer, nemlig: I Vædder, 2 Faar, 2
Lam, 1 Ko og 5 Kvier. Alle Tyve-
rier udførte han om Natten, og del
sidste foregik Natten mellem den 28.
og 29. September f. A., da han fra
en Gaardejer Niels Christensen af
Hjonlund tilhorende Eng ved Løv-
lund Mølle tilegnede sig en Kvie,som var lojret der. Kvien tog han
dog, paa Grand af, al del var lyst,
ikke med hjem med det samme, men
trak den hen i en tæt derved oæ-
rende Planlage, hvor han bandt den
fast for den paafølgende Nat ai
hente den, og der blev han saa, da
han kom for at fore den hjem, an-
holdt af en Politibetjent, som holdt
Bagt der, idet Kvien straks om
Morgenen var bleven favnet og der-
efter funden i Plantagen.

Pedersen koble i Aaret 1908 et
BvelSsted i Hejnsvig, som han over-
tog i meget forsømt Tilstand, og
han har forklaret, at han var kom-
men ril al sidde for haardt ved Ejen-
dommen, og at han har udover sine
Tyverier for al kunne holde sig oppe
og blive ved Stedet, indtil han kun-
de faa del solgt »den Tab.

For de udøvede Forbrydelser blev
Pedersen ved Underretsdommen an-
set med ForbedringShusarbejde i 3
Aar. Overretten har ned-
sal Straffetiden til 2 Aar.

Syndikalisterne
de andre.

<?n Masse Sagsanlæg

København, 26. Febr.
Betegnende for den Kærlighed. Synd!-

kalifferne og Arbejderpartiets gamle Le-
delse nærer til hinanden, er et lille Lp-
gør. der i Tag er begyndt ved 2. Civil-
kammer, Assessor Rasmussen.

Den syndikalistiske Redaktør as .Soli-
daritet", Hr. Christensen, fremkom
for et Par Maaneden siden ved et Møde

Gothersgades Etsercerhus angaacide
Jord- og BetonarbejdersNejken med en
Række meget skarpe Udfald mod Lqngsie
og de andre Ledere af .Dansk ArbcjdS-
mandsforbund", kaldte dem .Slyngler"
og .Tyveknægte" og erklærede, at de alle
var modne til Forbedringshuset.

Naturligvis følte d'Hrr. Lyngsie, Mit-
teisen og Mortensen þÿ �alle Medlemmer
as D. AS Bestyrelse þÿ �sig selvfølgelig
brøstholvne over. og de anlagde derfor
sammen med S andre Bestyrelsesmedlem-
mer Sag mod Redaktør Christensen.
I Tag mødte? Modstanderne til For-

ligsprøve. Christensen mødte selv, lige-
som Lyngsie og Mortensen, medens Loer-
rctssagsører, Folketingsmand Jessen re-
præsenterede de andre Tagiøgere. Chri-
stensen benægtede at have brugt Udtrykket
.Tyveknægte", mt i indrømmede at have
kaldt Lederne Slyngler og er læret dem
modne til Forbedringshuset. Men om at
tilbagekalde Udtalelserne vild« han ikke
høre Tale. Heller« maatte Sagerne
gaa deres Gang, þÿ �hvilket altsaa nu
vil ske.

Christensen er ret overmodig, lhl 1 en
lignende Sag sor nogle Aar siden op-
naaede han en meget fordelagtig Lrdning.
Det var, da Svendborg Margarinesabrik
ftod paa Tapetel, og da .del nye Arbejd«-
mandosorbund" havde sin Glansperiode.
Da brugte han aklurat tilsvarende shlrln-
ger om Lyngsie og nogle as de andre Le>
dere, men ved det Forlig, der opnaocdeS,
og hvorved del nye Arbjvsmandssorbund
ophævedes gik Sagsøgerne þÿ �altsaa de
samme som nu þÿ �Ind paa at betale Chrl-
stensen« Sagfører 1700 Kr og dermed
lade Sagen udgaa. Christensen mener

2 sidste Øjeblist
Vriittttieetnun 11 ftu-Ciit«rmuu:

Kui-Hrtjktlt.

Til Bestyrelsen for Kolding
Raadhus har Amisraaadet genvalgt
T i n g l e s f. Sønderholm.

Til StatShingsteskuekouimis-
finnen har Bejle Amtsraad gen-
valgi H . Hansen. Jensg?ard.
og R s . Hansen. Stavnsbjerg.
Suppleanter blev P . Nielsen.
Nordbygaard. og M . S a n d a g e r.
N. Bjært.

Til StatStyrckominiSsioncn
har Bejle Amtsraad genvalgt
T i n g l e f f , Sønderholm, og
Chr. Jakobsen. Ulkjær. Sup-
pleanter blev Forpagter Hansen,
Tirsbæk. og P.K. Petersen.
Tyregodlund. -

Til <?g«vedt»ane«S Bestyrelse
har Bejle Amtsraad oalot Kon-
rad Konradsen. Sdr. Vilstrup.
Suppleant blev Thygesen,
Dalbygaard.

Pærerkaldelse. Skoledirektionen
sor Malt m. si Herreders Provsti
bar kaldet Andenlærer I . P .
Christensen i Hjarup »il Ene-
lærer ned Ne> el Stole i Borbasse
Sogn sra l. Marts d. A. at regne.

TvanqSavktion. Murermester
Poul Nielsens to Ejendomme
paaAlsttvej var i Gaar til Tvangs-
avktion. Paa den største blev der
af Købin. H u » d e v a d, Haders-
lev, budt 5140 Kr. og kor den an-
den af samme 4900 Kr. Tredje
Prioritetshaver. .Grosserer Har.
Jensen, forlangte en 2. Avktion
afholdt.
þÿ �Bed Tvangsauktion i Gaar

over Niels Chr. Petersens
Ejendom i Dons blev Kreditsorenin-
gen højstbydende med 2000 Kr.
Anden Prioritetshaver. HerredSfm.
Vilstrup, forlangte 2. Avktion
afholdt.

(Egtved TognS Syfl»f««f af-
holdt Lørdag den 24. Febr. Gene-
raliorfamling hos A. Simonsen
i Egtved.

Formanden K r. H c s s c l b a I l e,
Egtved, bød Velkommen, eg Regn-
fkabssøreren. Lærer Andersen.

Smornoteringen.
Repræsentanter sor de job':

Mejeifforeninger vil is. þÿ ��A�a�l�b�o�r�.�:
AtrnSriD." i Marts Maaned dril
Møde i Aarhus ivr at tage Stilli:..:
til SpørgSmaatei om al træk?:
Mejeribrugets Repræsentanter ni
bage sta SmørnoteringSudoalger

Sidste Iernbanktyvcri.
I Na: ved 3-Tiden er »er ror

øvet Indbrud paa Rungiled Jern
banestation. Fra det opmesslede
Pengeskab er der srjaalei 11þÿ �1200
Kr Staispolinel er tilfaldt. Man
har intet Spor as Tyvene.

Stor Udrensning.
Sporvejsfunktionærernes Gen

ralsorrnmling sluttede r-ed O-Tiden
Morges. Resultatet as Afstem,' ",
gen om BestyrelseSvalgei bleo, a:

Vognstyrer Nr. 40, Sørensen, bl-v

valgt ni Formand med 148 Slem
mer. Konduktør Herlus Ra?m-, ,»
fik 144 Slemmer, og den ridlig re

Formand, NrelS Hansen, 78. Kun
cl Medlem as den gamle
Bestyrelse genvalgtes
Der vedtoges ai vedblive med Sirei
teunderstøttelsen til de tidligeve sre
derikSbergike Funktionærer endnu i

to Maaneder.
Underskud i en Brugsforening.
Ved en sornylig afholdt General-

forsamling i Nøddelund Brugsfor-
ening ved Bjerringbro meddelre

frugttræerne ued Landevejene.
De nærmere Regler fastsættes.
AmiSoej inspektoren og AmtSraadS-

Amtsvejinspektøren øg Amtsraads-
medlem Konradsen havde til Amts-
raadeis Møde i Gaar fremsendt
med deres Anbefaling et Andragen-
de sra Andelsselskabet, der agter at
gøre Forsøg paa Frugtrræplantning
paa Landevejen ved Kolding.

Selskabet ønsker sig til disse For-
svg anvist en Landevejsstrækning as
godt og vel '/4 Mil. De plantede
Træer vil efter 25 AarS Forløb til-
falde Vejvæsenet. Selskabet anhøl-
der dechvs øm, at det maa blive
paalagt vedkommende Vejmand at
føre Tilsyn med Træerne og gøre
Indberetning om mulige Freds-
brud.

A 111 tsvejinfpekløren fy-
ites, man bør stille sig imødekom
mende, og han udtaler sin Glæde
over, at Sagen har vundet Jnter-
esse i Kolding og haaber, ar Inter-
essen maa brede sig videre ud i
Amtet.

Andragirdel bevilgedes saaledes,
at de ommeldte Forsøg anstilles
paa Landevej Nr. 2 og iovrigt paa
de Biltaar, som er forejlaaet as
Konradsen og Amtsvejinspektøren,
ligesom Vejvæsenet i det hele be-

myndiges til at træffe de til SagenS

I Haar begyndte den

London, 26. Febr.
Strejken er i Dag begyndt og vil

i Morgen blive udvidet samtidig
med. at Arbejdernes Nationalkonse-
rercen begynder Drøftelsen as Rege-
ringens Forflag. Paa Onsdag ud-
løber Strejkevarslerne for 100,090
Arbejdere. En Fælles-Konfcrence
er sandsynlig. Paa Torsdag ud-
lober Strejkevarslerne for '/, MiC
Arbejdere, og bois Forlig ikke op-
naas, beaynder Generalstrejken, hvor-
ved Hundreder af industrielle Virk-
somheder vil blive standsede.

M'litæret er overalt rede til bur
tig Udrykning, oq Tropper afgaar
i A'ten til Sqdwrles.

Fagforeningerne har fuldendt Ord-
ningen af Udbetaling af Strejkeoenoe
og hor til Disposition 2 Mill.
Pd. St. til 1 Mill. Arbejdere.

Pil Mine fjerne bøje sig før
Negeringens Forsiag ?

London. 26 Febr.
Det forlyder, at Mine Ejerne paa

Premierminister A s g u i t h s Fore-
stilling har akcerterel Princippet om
Minimalløn. Arbejderne skal paa
deres. Sive være villige til at onbe-
fa le Medet i Morgen at udsætte
S'rejkevarslet fra Dna til Dag ind-
til der er ovnaact Forlig eller et
saadant definitivt er strandet.

Regeringen har aabenbart over-
vunden Modstanden hos Mine-

jort h'nandenS Bekendtstab. m eng
Conquer studerede ved Cliff Col
lege i Bakewest

De skulde vies i Metodistkirten
idet Købmand Barret var et frem
ragende Medlem af Metodilimen g
heden der i Byen. Alt var bragt
i Orden til Brulluppet ; der var ud
sendt 200 Indbydelser dertil, og
desuden havde ca. 100 Mennesker
givet Mode far at hilse paa Brude
parret, naar det vendte hjem fra
Kirken.

Eiler hvad der senere er oplyst,
synes det. som om Frk. Barret paa
selve sin Bryllupsdag har besogt
nogle af sine Venner og overfor dem
ertlceret. at hun under ingen Om
skændigheder vilde gifte sig. De
forsagte at overtale hende, men for
gceves.

Fra deres Hjem telefonerede hun
efter en Bil, kom stulde holdes rede
til hen paa Eftermiddagen, en Ti
mes Tid inden Vielsen stulde have
funden Sted. Vognen kom. og Frk.
Barrett korte sammen med en ak
hendes Veninder, en ældre Dame.
forst aisted i Retning af Buxton.
men under Vejs indtraf et Uheld
med Bilen, og for saa at lede de
eventuelle Forfølgere vaa Vildspor
fortsattes Turen efter Reparationen
i en anden Retning.

Da Kobmand Barrett erfarede
sin Datlers Flugt, blev han ude af
sig selv af Fortvivlelse. Brudgom
men. der snnes at have væv-t meget
forelstel i sin Kæreste. blev ligeledes
ude af sig selv. og han og Faderen
begyndte straks Forfolgel'en efter
den forsvundne Brud. Dagen eficr
fik de et Spor at gaa efter, og med
en Bil korie de afsted saa hurtigt
som muligt. De fik at vide. hvor
den forsvundne Brus havde opholdt
sig den Nat; de fulgte hendes Spor.
og efter at de et Par Dage havde
kort gennem en stor Del af England,
indhentede de hende endelig.

Men derved var de i og for sig
lige vidt. Frk. Barret erklærede
nemlig, at de hverken med ondt
ester godt kunde faa hende til al
vende tilbage, og langt mindre t l
at gifte sig med Præsten. Hendes
nærmere Motivering var det umu-
ligt at faa hende til at rykke ud
med.

Og Præsten blev ikke gift denne
Gang.

Fonvarsskalten. Del er derfor mi

turligt, at man ved oenne Lejlig
hed tager alle med, om end med
væsentlig Hensyntagen ril de min
.ae Indtægter. Derimod har man
ikke ment at burde gaa endnu videre
i Retning af en stigende Skatteskala
for de store Indtægter og Formuer
Indkomst og Formueskatten til Sta
i en er as sorchokdsvis ny Dato, og
man maa bevæge sig fremad med
ikke alt for store Skridt. Skatteinyn
dlghederne maa opøves i at benytte
den ny Skatteudskrivning, for at den
kan virke fuld retfærdigt.

Del er blevet paastaaet, under
Henvisning til de sidste statistisk
Opgørelser, at Landboerne har søgt
at unddrage sig en Del as Indkomst
skatten til Staten. Det skulde frem
gaa deraf, at medens Skatteevnen
i de sidste Aar er steget betydeligt
for Byernes Vedkommende har »o
get lignende ikke været Tilfældet for
Landels Vedkommende. Og navn
lig er del gjvrl gældende, al det er
den store HnSmandsstand og de min
dre Gaardmænd, der er opført med
for »maa Indtægter.

Al Schovelin har kunnet hævde
c» saadan Paastand, er ikke saa
meget at nubres over: del er mær-
keligere, al man ogsaa har kunnet
se Socialdemokraterne mode frem
med den. Sagen er jo den, at de
senere Aars store Lonningsfvrhojel-ser ganske særligt har gjort sig gæl-
deude i Byerne, hvor de fleste af de
paagæroende Tjenestemænd er bo-
satte: 'og »aar Skatteevnen stigei,
maa delte jo ogsaa give sig Udslag
i Skatteansættelsen. At Lonmiigs-
forhøjelserne ikke i samme Grad la-
der sig spore paa Landet, er jo na-
turligt nok. Al Skatteevnen er sre-
gel saa stærkt i Byerne i Forhold
til Landet, maa for en væsentlig
Del henføres til den Omslændig-
hed, ai Lønforhøjelserne har so'r-
rykkel Fort,videt mellem de saftten-
nede Stillinger og de sri Erhverv.

Der er talt om, at dei er vanske-
ligt al kontrollere Indtægterne paa
Landet: men det er mindst lige saa
vanskeligt eller vanskeligere ai kon-
trollere Formuerne i Byerne. Det
vilde ganske vist være en betænke-
lig Sag, hvis det virkelig forholdt
sig maledes, al det store Flertal as
Landboerne unddrager sig e» Tel as
Statsskatten. Men der soreligger i
Virkeligheden inrel, der leverer no-
gei i Reinrng af Bevis for en saa-
dan Paasland.

Det socialdemokratiske Mindretal
omtaler i Betænkningen, al del har
hast under Overvejelse al stille For-
slag om at ophæve Skatteraadene.
De skulde være sor dyre i Forhold
til deu Nytte, de gor, og man sor-
beholder sig at lage Sagen op til
9. Behandling. Der er hertil at
bemærke, at del er ganske usand-
innligt, ai Socialdemokraterne vil
være i siand til al give Anvisning
vaa el brugelig: Organ, der vil virke
billigere end Skatteraadene, naar
de foreslaaede Indskrænkninger er
gennemførte. Der findes overho-
vedet ingen Skatte-Institution her
i Landet, der virker billigere. Man
behøver blot al regne ester, hvad
Toldvæsenet kofter os i Forhold til
de Staisindlægter, der salder ind
under dels Myndighed.

iFlertattet erkender, al dei i det
hele er el heldigt Princip, der er
lagt til ivrund sor det foreliggende
Forilag. Man kunde have onsket,
al de mindre Indlægrer var slup-
pei sor en Forhøjelse, men erkender,
<n de Grunde, der har nodvendig-
gjorl al der skaffes ny Indtægter
for Statskassen, er af en saadan
Natur, at del maa anses for for-
svarligt ogsaa at draqe de mindre
Skatteydere ind under Lovforslaget,
'øvrigt billiger man ganske, ar F-or-
bejdserne salder forholdsvis stærkest
paa de store Indlægrer, og ashol-
der iig sra at stille TEndriuger til
den foreslaaede Skatteskala.

Ordsoreren takkede Fininsmrnisle-
ren for den Imodekommenhed, h.i.i
havde vist under Udvalgets For-
handlinger, og omralle derefter de
as hele Udvalget eller as Flertallet
stillede A5ndringSsorslag. En as Se
væsentligste as Flerralsændringerne

ader Skattebeløbets Forhøjelse,
paa de aarlige Finanslove, medens
en anden gaar nd paa ar ncdætte

katteraadenes Honorarer, saaledes
al der her vil kunne spares ca.
100,000 Kr. aarlig. En tredje ?En-
bring tager Sigte paa at begrænse
Retten til Fradrag i, hvad en Hu-
stru erhverver ved eget Arbejde.
>lere andre Wndringer har ril Hen-
sigr ar letre LovenS Anvendelse og
Forstavelse samt afhjælpe forskellige
Ulemper, som Erfaringerne fra de
8 Aar, i hvilke Statsskatten har vir-
kei, har bragt for Dagen.

Dermed anbefalede Ordføreren
Lovforlaget med de as Udvalget
eller detS Flertal stillede ?Endrin-
tøer-

G. Bang,
der var Ordfører for Socialdemo-
kraterne, omtalte med stor Udfor-
lighed Partiets MndringSsorslag,
lom ikke blot lager Sigte paa selve
Lovforslagets Indhold, men oasaa
paa dets Forhold til de andre
Skattelove. Disse Wndringcr gaar
»d paa at soretage en saadan Om-
kalsalring as Forstaget, al samtlige
de andre foreslaaede Bestemmelser
om ny Indlægier sor Statskassen:
Olskarien, Spiritusskatten, Eigaret-
skatten, Kultoldens Bibeholdelse,
Posttaksternes Forøgelse og Ned-
iærieljeii as Statsrilikudet ril Kom-
munerne, stulde blive ganske over-
flodige.

socialdemokraterne, sagde Tale-
ren, holder paa en Indkomst- og
Formueskat med stærkt sligende Sta-
la som Hovedgrundlag for hele Be-
skarningen. Regeringen og Fler-
tallet tager alt for haardt paa de
mindre skatteydere og alt for blidt
paa dem med de store Indtægter.
Især maa Regeringens Fremgangs-
maade anseS wr uforsvarlig, naar
man tager i Betragtning, at For-
slaget med Hensyn til Formueskat-
ten er saa lidt vidtgaaende oversår
de store Formuebesiddere, som dog
i egentligste Forstand maa siges ai

repræsentere den store Skatteevne
Socialdemokraterne kan derfor ikke \

slutte sig til nogen af de sorestaaede
Skatteskalaer, men opstiller to »y,
der sigter mod i højere Grad at lade
Skatten ramme de støre Indtægter I
og de store Formuer. For Ind- i
lægtSskattens Vedkommende sore- !
slaas samme Skala som i Regerings-
forilager for Indtægter paa indtil

2000 Kr., hvorimod der forejlna« en
Forøgelse af det Beløb der fradra-
ges som skattefrit i enhver Ind-
lægt, ligesom man forager Skørestenas det 'oelrib, der stud rages for Børn
"»dei 15 Aar I de følgende Grup-
per lader man snittet stige stadig
stærkere, saa man ved de højeste
Satsi-r naar op til henved det dob-
belte as Regeringssoislaget« Skatte-
beløb. Man regner med, at med
disse Aiitdringer vil ca. 11115,000
Skatteydere komme til at betale
»lindre end ester Finansministerens
Forslag, medens kun ca. 10,000 vil
komme til al betale niere men ganske
vist ogsaa klækekiigt mere.

Hvad Formueskatten angaar, ind
rommer Socialdemokraterne, at der
er skel et Fremskridt til dc't bedre,
ved at man under Udvalgsbehand
tingen er gaael bon sra, at der
skulde svans þÿ ��S�k�a�taf Skatten",
d. v. s. siatten maa fradrages det
tattevligtige v døb: men denne ?En-
bring er langtfra fyldestgørende, es-
tersøm der er taget alt for lempeligt
vaa Indehaverne as de store og især
de allerstørste Forumer. Sorialde-
mokraterne soivslaar derfor en Skala
med en betydelig stærkere Stigning
end Regeringens og Flertallets. De
ioreslaar, at Formuer paa under
11000 Kr skal være skattefri; men
medens Regeringsforslanvi bestem-
mer, ai der af Formuer paa over
110,000 Kr. skal svares 110 Kr. i Skat
af den nævnte Si»» og 1,0 pro
mille af Resien, soveslaar Sociald?
mokraterne, at dei skal svares 40 Ki.
as de 30,000 og 3 pro mille as Re
stev indril 50,000 Kr; saa stiger Pro
mil len paany indtil man as Formuer
vaa l Mill. Kr. svarer 0000 Kr.
og 10 pro mille af det overskydende
Beløb. Bed 2 Mill. indtræder »y
Forhøjelse øsv.

aleren ernærede, ar hans Parti
iiilrsrdiært kunde tiltræde de radi-
kales Forslag om, al det ved den
aarlige Finanslov skal fastsættes,
hvorvidt Indkomst- og Formueskat-
len skal opkræves »red sil Grundbe
lob, eller oni den kal forhøjes, i
hvilket Tilfælde det ligeledes ved
Finansloven skal fastsættes, ni ed
hvilken Brøkdel Forhøjelsen skal so-
reiageS.

Iovrigt stiller Socialdemokraterne
en Række andre ATndringer. Man
soreslaar saaledeS en Udvidelse as
Selskabsbeskatningen dels ved at
forhøje den bestaaen-de Skatlepvo-
rent, dels ved at gøre Selskaberne
skattepligtige ogaa til Staten as de-
res stride Udbytte. Naar denne
Skairendvidelse regnes med, kan bet
ventes, ar den as Socialdemokrater-
»e foreslaaede Skat vil indbringe
ialt godt 27'i Mill. Kr., eller ca.
9i. j. Mill. Kr. mere, end man ven-
ler sig as Regeringsforslaget.

Enovioere soreslaar Socialdemo-
kraterne bl. a., al den foreslaaede
Skattefrihed for Medlemmer ar
udenlandske Fyrstehuse bortfalder, og
al del danske Kongehus i Henseende
til Skattepligt stilles lige med Lan-
dets øvrige Beboere.

Med Hensyn til Landboernes
karrepligt mente Taleren ikke, al

det blot var de mindre Landbrugere,
men i særlig Grad de store Ejen-
domsbesiddere, der betaler for lidt
i Skal. Man regner ikke i tilstræk-
kelig Grad med Værdien as de Go-
der, som maa regnes ril Indlæg-
lerne, selv om man ikke har dem
i klingende Møm. Der kan fornuf-
ligvis ikke være Tvivl om, at der
fra de store Gaardejeres, Proprie-
lærernes og Godsejernes Side be-
gaaS store Skattesnyderier. Sagkyn-
dige regner med el Tab for Stats-
kassen as sra 1 M- til 4 Mill. Kr.
om Aarel. Ester de Oplysninger,
Statistisk Bureau har skaffet til Veje,
synes Forholdene mange Steder al
være særdeles graverende. Han an-
befalede at omforme Skemaerne saa-
ledes, al man derved modvirkede
skattesnyderier.

Hr. Bang anbefalde dermed So-
eialdemokraternes TEndringer. Selv
om de blev stemt »ed stod de i
Rigsdagstibenden, og de Ideer, de
var Udtryk for skulde nok vise deres
Livskraft.

Dermed afbrødes Fvrhandlin-
gerne.

dermed al have ført tilstrækkeligt Bevis
for Rigtigheden as sine Udiryk. og derfor
lader han ikke Sagen saide.

Men dette er det .enige" Arbcsder
parti.

S oc.

Ejerne i WaleS ved al true med at
indføre Minimallønnen ad Lovgiv
ningenS Bej.

<Kt krast Lpraab.
London, 27. Febr.

Socialdemokraterne har udstedt et
Opraab lit G 1 ub> arbejderne, hvori
Arube-Ejerne karakteriseres som
Slaveholdere, der udbylter Al bej-
derne og langsomt myrder dem. gOpraabet opfordres Arbejderne ind
trængende iil at afflaa cnho, r Mæg
Ung og enhver Afgørelse ved Bold
gift og ikke at akceptere nogen bin-
dcndc Overenskomst, men for enhver
Pris forbeholde sig deres Handle-
srihcd. Del t'lraadeS Arbejder-førerne itke al flulte nogen Overens-
komft, uden al Arbejderne ved As-
stemning hor vedtaget den.

Ophidselse og þÿ �Tavshed.
London, 27. Febr.

De yderliggaaende fri begge Si-
der fører stadig et ophidsende Sprog,
inedens de, der er stemte sor For-
lig, mener, at Tavshed er mere for-
maalstjenlig. De yderliggaaende
udfolder en voldsom Agitatmn for
at forhindre Udsættelsen af Strejke«
varslerne. Man synes kun at ville
give en Udsætteste paa 24 Timer
od Gangen, og Arbejderkongressen
vil da rimelignis blive siddende,
indtil der foreligger et Resultat.
I Handels- og navnlig i Søfarts-

kredie beklager man meget, at Usik-
kcrheden saaledes vil vare ved.

Da Ledelsen i flere Distrikter har
mistet Herredømmet over Arbejderne,anses partielle Strejker for uund-
gaaelige.

OKnnemførelf« isvrigt fornødne Be-
stemmelser

<?n Koldingenser som Flyver
i Pari«.

Hr. D . Brandt, hvis Forældre boer
I en Bllla paa Alhambravej, har erholdt
Certifikat som Flyver paa FarmannS
Flyvestole l EtampeL ved ParlS. Hr
Brandt var for et Aars Tid siden paa
Flyvestolen i København, men ester et

Ophold der paa el Par Maaneder, rejste
han sammen med en anden Flyver, Btrik.
iil Farmann i Paris. Her styrtede Bir-t
under et as de vanskelige Sving lll højre
ned og knust- Laarbenet ; delt gjorde et
saa uhyggelig, Indtryk paa Brandt, at
han sor en Tid opgav Flyvningen og
rejste her hs-m Først i Januar rejste han
dag atter til Paris ag har altsaa nu Ia>
get den asflutlende Eksamen. Brandt er
»0 Aar gi. ; han er Broder »l C. Brandt,
.Rosenlund", Skanderup.

Mode i Kolding om Mund-
og Klovsygen. Paa Torsdag vil
der paa Kolding Højskolehjem blive
afholdt et Mode med þÿ�2 ��3Repræ-
sentanter for hver af Landbofore-
ningerne i de smittede Egne. Pia
Modet þÿ �der er arrangeret efter
Onske sra Formændene i Fredericia.
Kolding Herreds og Kolding Om-
egns Landbofoieninger þÿ �vil man
drofte forflellige Forhold vedrørende
Afspærringsreglerne. De der har
noget at anke over. ved Afspærringen,
kan herom henvende sig iil A. Høyer,
Bissingsminde.

Kolding Koucertsorening lader paa
Onsdag Alten afholde sin første Koncert
paa þÿ ��A�l�h�a�m�b�r�a�"�.Hovednumret bliverþÿ �
som det var planlagt ved Direktør Lom-
h o l l g Abonuementstoneert þÿ �Grieg«
Peer Gynt-Luiie.

Foredrag om MælferibrugDen 24. dS afholdt Berrit Hus-
mandsforeninq Møde med Fore-
drag as Landbrugslærer Kon-
radi. Ladelund, om Mælkeribrug
i Danmark. Han belyste ved Tal
saa vel som ved praktiske Erfaringer
Faktorerne ved et rentabelt Mæl-
keribrug.

Endskønt der var fri Adgang og
Foredraget var interessant, var der
kun saa til Mødet, som varede ca.
l '/- Time og siuttede med lidt Dis-
kusston.

dl.

Banernes Bogntrafif er sor
Tiden overordentlig stor. Dels
har Isen forsinket en Mængde
Bogncs Overførsel over Bælterne,
en Mængde Gods har været til-
bageholdt hos Afsenderne, mange
Havne har Isen lukket, saa Gods,
der ellers ankommer med Skib, maa
lages hjem pr. Bane. og endelig er
der som Følge af den i England
truende Kulstrejke gjort store Bestil-
linger paa Kul og Kokes i Tyst-
land.

Der var saaledes i sorrige Uge
til Ruhrdistriktet bestilt 35,000
Godsvogne mere end sædvanlig.

Stort Sangerstævne i Kolding.
Paa Initiativ af Sangforeningen
þÿ ��B�r�a�g�e�"afholdes paa Foreningens
38 aarige Stiftelsesdag. Søndag den
44. Juli et stoit Sangerstævne,
hvortil følgende Sangforeninger alle-
rede har anmeldt deres Deltagelse:
Fredericia Haandværtersangsorening.
Den borgerlige Sangforening i Es-
bjerg, þÿ ��O�d�e�o�n�"i Esbjerg. þÿ ��B�r�a�g�e�"
i Esbjerg. Kolding Arbejversang-
sorenina. Ribe Sangforening oa
Ringkøbing Sangforening, ialt 200
Sangere.

Taagelund. oplæste Regnffabet. der
godkendtes. I Dagpenge er ud-
betalt 210 Kr., Lægeregninger 2600
Kc. Kassebeholdningen var 70 Kr
foruden nogle Refusioner, derendm
ikke var indkomne.

As Bestyrelsen afgik ester Tur
H. P. Sørensen, Egtved. N
Mortensen, do.. B. S m i t.h.
Bøgvad, P Sørensen. Bøll ng
Ti) Nielsen, do.. Lærer An
0 e 1 f e n, Toag lund. oq P. C h r i-s t e n s e n. Vort. " v y

Deretter valgtes MartinThomsen. Eg'ved. þÿ�« ��i�e�r�iJensen, do. H P. Skovs
gaard. Bort I. Jørens
do., P. Søndergaarv.
lup. A. Andersen. Hjelmn,
ag genvalgtes Th. Nielsen'.
Bølling, og Lærer A n d c r i e n
Taagelund.

Det vedtoges at yde Formand«
en aarlig Løn af 25 Kr. og at fri-
høje Kassererens Løn fra 50 til 7",
Kr aarlig.

Til at fungere som en Elage
Voldgiftsmænd valgtes Terkel
Jensen. Egtved, Niels Jo-
k o b s e n. Egtved Skov, og S o : u i
Larsen. Bork.

Ledige Lærerembeder. Med
Ministeriets forvenicde Approbation
oprettes følgende Embeder r Gjesten
Sogns Skolevæsen, at tiltræde sta
I. Maj d. A. at regne:

1. Et Andenlærerembede ve.:
Gjesten Centralsiole. Løn 1.000 K
med Afkortning for Akcidenier 2
Kr.. alisaa Restpengeløn 767 K
desuden Kilternngerløn 100 Kr c.
20 Kr. som Kirtebylærer And-
læreren assisterer ved alle Sogne:
kirkelige Handlinger.

Indtil videre ledes Gymnast'-
under, isningen of en anden, me:
Læreren sial eventuelt være vist:
til at undervise alle Centralskolen-
Drenge i Gymnastik indenfor d-:
lovbefalede Timeantal. Anorc-
ningsmæesig Bolig sor en giit Læ-
rer i den ny Centralsiole, Ugerne
Brændsel og Have.

2 Et Forstolelærerindeembed:
ved Gjesten Centralsiole. Len 5'
Kr. øg 50 Kr. for at undervis« alle
Centralsiolens Piger i Haanvarbeidc
Indtil videre leves Gymnast.!-
undervisningen af en anden, men
Lære: inden stal eventuelt være vil-
lig til at undervise alle Central-
stolens Piger i Gymnastik indenfor
vel lovbefalede Timeantal.

Ligeledes udrøres Organifttjene-
sten ved Gjesten Kirke indril virere
af en anden, men Lærerinden sial
eventuelt være villig til om ønsies
at overtage Organistjenesten mob
sædvanligt Honorar 100 Kr. aar-
ligt.

3. Vester Gjesten Forsiolelærer-
indeembede ved Staushede. Len
550 Kr.. Skoltstue og Bolig, an-
ordningsmæssig Brændsel og Hav.
1 en as de gamle Stoler, indtil den
ny Skole bliver bygget.

Oiganisttjenesten ved Gjest-
Kirke, som indtil videre udføres <r
en anden, sial Lærerinden eoentu,.:
om ønsies være villig til at ovennre
mod sædvanligt Honorar 100 K:
aarligt.

4. Røj Forsiolelærerindeembede
1 O. Gjesten, Løn 550 Kr . anoid-
ningsmæssig ny Bolig. Brændsel
og Have.

Envoidere er ledigt :
Andcnlærerembedet ved Hjarv.

Skole, Hjarup Kommune, Løn 7-0
Kr., anordningsmæssig Bolig og
Brændsel. For Afsavn af Havs
20 Kr. Læreren er pligtig at un-
dervife alle Stolens Drenge
Gymnastik.

Ansøgninger (Skemai stiles r.
Skoledirektionen for Mali m. n
Herreders Provsti og sendes n
Provst H j o r t t j æ r. Malt r:
Bejen St. inden den 24. Maris
d. A.

Indgaaedc Skibe i Kolding
Havn :

Dampsiib þÿ ��N�-�l�a�"af Odense fra
Hamborg med Stykgods.

Pc« 4. Side stades :
Amozonia.
Brigader Halling.
En Dames Udtalelser om McVcn.
Tagliste.
Posttakster.
Handelstetegrammer
Rosinen.

Hvordan bliver Bcjretl
Meteorologisi Institut meddele.
Binde omkring Sydvest og Ben

med mildt Vejr.



KE.XMJ.
Ostergade 17. Gaard til Salg.

Kjebeahavo og Omegn

Dramatisk Selskab.
afholder

Lørdag den 2. Marts, Kl. 8
Aften, i

Hotel þÿ ��K�o�l�d�i�n�g�"�«Feataal :

Formanden, nt der var konstateret
rt Underskud paa ca tMX) Sh. Un«

derskudet skal if. þÿ ��R�a�n�d�e�r�sAmtS

Dagblad" sordelc sig paa li Aar
eg v«re sieinfominen dels ved Sio-
>eri fra Uddelerens Side, dels »ed,
al de forskellige Formænd har
mangle! Foistaaels« af, hvorledes
Regnskabet skulde fores. Uddeleren
har stillet en Kaution as 2000 Kt ,
som skal vcrre indbetalt. Reitbclo-
bei as Medlemmerne betale

Kolding Venstreforening
holde Mandag den 4 Marts, Kl.
8 Aften. Mode paa .Kronborg".

Redaktør L. T h a s t u m taler
om Forfatnlngsforandrlnger.

Adgang for Foreningens Med-
lemmer med Damer samt Menings-
fæller fra Landet.

Pig-e,
som kan Madlavning og sammen
med en anden ung Pige vil be-
sørge indvendig Husgerning, søges
til T. Maj.

II. P. Slotli,
Andst Mejeri pr. Andst.

Den mig tilhørende Gaard
.Skødebjerg Nygaard", beliggende
mellem Vorbasse og Bække, er
billig til Salg naar Handel kan
ske inden I. April. Kreditfor-
eningslaan 12,500 Kr., Restgæld
10,300 Kr. Købesum ca. 21,000
Kr., Udbetaling ca. 6000 Kr.

Gaarden anvises af Forpagte-
ren samt Gaardejer A. Straarup,
þÿ ��F�r�y�d�e�n�s�b�o�r�g�"pr. Lunderskov,
og Hotelejer Hejsel, Brørup

Grdj. P. J. N. Petersen,
Herningløse pr. Viksø.

$ Karneval. D
Wm Alle "W»

Deltagere maa være maskerede.
Entré i Kr.

En Liste til Paategning cirku-
lerer blandt Medlemmerne, og
en anden Liste er fremlagt paa
Hotellet.

Ny Medlemmer optages ved
Henvendelse til Formanden,
Købmand C. Jensen.

Beatyrelaen.

giver Laan mod 1. Prioritets
Panteret i faste Ejendomme i Kø-
benhavn og paa Frederiksberg
samt i Landejendomme over bele
Landet.

Begæringer om Laan maa være
bilagte med alle Ejendomsdoku-
menterne samt Vurderingsforret-
ning, Ejendomsskyldattest og
Panteattest.

Rentefoden er 4'/« pGt. p. a.

Laanene udbetales kontant uden
nogen som helst Art af Afkortning

Endvidere gives Laan paa
| haandfaaet Pant.

Tre offentlige Møder.
OiiMilag den 2H. Februar, Kl. N1/,:Til 1. Maj

kan en flink og pæn, ung Pige
med Lyst til Stuepigegerning faa
Plads paa Eliselund.

Ida Højer Kruse.

Starup Sog-ns
Æg-salgrskreds

afholder «enerulloro»niUn i

Starup Øvelseshus Mandag den

4 Marts, Kl. 7. Dagsorden efter
Lovene. Madkurv medbringes.

Monty reisen.

Melskabet

Karakter.
Sekretær, cand. theol. Joh. With, Viborg.

Tor«dag den 519. Februar, Kl. H'/a:Pig-e sog-es.
"En Pige kan til 1. Maj faa

Plads paa en Gaard i Sydfyn,
l'/j Mil nord for Svendborg.
Vedkommende maa være villig
til at deltage 1 Malkning.

Chr Christensen,
Højrupgaard. Oure St., Fyn.

Hvad skal jeg- være?
Pastor Schack, Vonsild.

Fredag den I. Hart«, Kl.

Den romerske Badeanstalt

Kolding Horv ep riser.
Meddelt as Gartner H SUclsen. Seest. >

Den'27. Februar.
Slagterisvin, si. V.rg!. ur. Hit" ff-S« O.

Al . . if if .1 An Hz þÿ �Do., lev Vlrgt, pr. Kilo .
i. Al. Oksekod pr. Kilo
l Kl Flaest pr. Kilo
SSg pr. Kilo
Log pr. Kilo
Torv pr. 10C0 Stkr. . .
Kartofler pr ICO Kilo

68 62 -
þÿ�9�0 ��1�V�0þÿ �
þÿ�1�1�0 ��1�2�0-
þÿ�1�S�6 �140 þÿ �
30-40 þÿ �

8 Rr.
8-7 -

a
a
a

a

Kolding Kirke.
Onsdag den 18. Februar, Kl. 3 'liften,

Gudstjeneste med Altergang. Pastor
Kiorb e.

Sftiftemaal Kl. 7l,.|

f t t
Det meddeles herved, at vor

kære Moder, Elise Jensen.
Kathrinegade 40, Dags Morgen
er afgaaet ved Døden i en Alder
flf 57

Kolding, den 23. Febr. 1912.
Hendes efterladte.

Begraves Onsdag Middag Kl. 12
fra Kirkegaardens Kapel

Min Hustru,

þÿ ��B�ø�r�n�e�n�e�sVel"
i Uolding

afholder ordinær Weneralfnr-
Nanilliig paa Kolding Haadhus
Onsdag den 6 Marts, Kl. 8 Af-
ten, med føleende Dagsorden:

1. Formanden aflægger Beret-
ning for 1911.

2. Regnskabet for 1911 afgives.
3. Valg af Bestyrelsesmedlem-

mer og -Suppleanter.
4. Valg af Revisor og Suppleant.

Bestyrelsen.

I Fredericia aabne« atter
Fredag den 1. Marts.

Kristendom og- moderne Ung-dom.
Sekretær, cand. theol. Ad. Friis, Kolding.Kolding Koncertforening.

1. Koneert afholdes paa
þÿ ��A�l�h�a�i�n�b�r�a�"Onsdag den 28. ds.,
Kl. 8'/«- Knn Adgang for Med-
lemmer.

Indmeldelser kan ske hos Mu-
sikhandler Ma ens eller hos et
andet Medlem af Bestyrelsen.

En ældre Pig-e,
helst fra Landet, søges til 1. Maj.

Peter Lyse« Vinhandel.
Enhver ung Mand er velkommen.

Girail« Entré. Kun for Hænd. Kb Malerforretning
i

Sgtved Skos.
Undertegnede har begyndt en

Malerforretning i Egtved Skov,
og anbefaler jeg mig til det ærede
Publikum med 1. Kl s Arbejde i
Bygning«-, Høbel- og Vogn-
arbejde.

Ærbødigst
Theodor Nielsen, Maler.

Gravmonumenter.
Jærnhuieg. 50, tæt ved Stationen.

Th. Møller.

En Smedelærling-
kan antages i Lære til 1. Maj.

K. Eskeluud,
Vogn- & eksant. Beslagsmed,

Aaatorp.
Gravmonumenter.

Læge GabeStort Lag-er. Allerbilligste Priser.
Kolding -Egtved

Jærnbane.
þÿ ��M�i�l�l�i�o�n�e�n�"kommer!

Teatret i Kolding.
Lørdag d. 2. Marts S1/þÿ �10'/,-
I Anledning af Svineslagteriets

General f rsamling opføres

LAatti
I Anledning af Generalforsam-

lingen i Kolding Andelsslagteri
afgaar Lørdag den 2 Marts føl-

gende Særtog:
A Fra Egtved Kl. 92u hind. bl
Kolding Nordbg.
B. Kolding Nordbg. Kl. 1145 Aften
til Egtved.

Togene standser ved alle Mel-
lemstationer.

Driftsbestyreren.

En Smedesvend
kan straks faa stadigt Arbejde hos

Smed Ander« lle««elballe,
Egtved.

H. Nielsen,
Kundergade 22 Kolding. Køndergade !i!t.

VlnnonlAtU 7i b« Kr , '/. 28 Kr , '/« 14 Kr., '/« 8 Kr., alle

er hjemkommen.
Se Barnevog-ne-

Udstillingen.
Ca. 300 Vogne hjemkommen

Th. Knnd«en, Axelhus.

K aSSé Oflfler fornyede til 6 Klasse, sælges. Fru Rrunner,'
Møntergade 7, København Telefon 5813.

VlnnnolA/IAn« '/» 50 '/i Kr , '/, 14 Kr., '/-> 8 Kr., alle
K aS&eiOaaer fornyede til 6. Kl., sælges. Fru Hermansson,' Lille Kongensgade 32, København. Telefon 7548.
TT1 , , , '/. 56 Kr . '/, 28 Kr., v« 14 Kr . Vs 8 Kr.. allé
ivlaSSalOQQ fornyede til 6 Kl, sælges. Skriv til S. Cohen,'

Grønnegade 36, København. Telefon 5236.
Ifed Forretningens Overdragelse den 1. Marts til Hr. Smed O. C."

Schmidt tillader jeg mig høfligst at bringe alle min bedste Tak
for Arbejdet, Tillid og Velvilje, og beder jeg samme overført paa
min Efterfølger.

Sdr. Stenderup, i Februar 1912. Niel« Petersen.

f Henhold til ovenstaaende tillader jeg mig at anbefale mig saavel_ til Hr. Niels Petersens Kunder som til enhver, der vil forunde
mig deres Arbejde, som jeg til enhver Tid skal bestræbe mig for at
udføre til Kundernes Tilfredshed.

Ærbødigst O. C. Schmidt.
N'B. En yngre Svend eller Forbundter antages til 1. Matts.

Henvendelse til Smed O. C. Schmidt, Hjsrup. Telefon Nr. 1.

En pæn Karl
med gode Anbefalinger søges til
1. April.

J. C. l.uUNtgøn.
Lunderskov.

Samme Sted staar en god,
brugt Hakkel«emn«kiiie billig
til Salg.

þÿ ��M�i�l�l�i�o�n�e�n�"�,
Farce i 5 Akter.

Handlingen i Stykket forbindes
i Mellemakterne ved

Kehlets
Favorit-Chokolade

1 Kr. - 1 Kr. 20 0. - 1 Kr. 40 0.
og 1 Kr. 60 0. pr. Pund,

Halm.
Pre««et Havre-, Byg- og

: Rughaim kan faas hver Onsdag'
paa Lysholdtgaard i Jordrup.

Jens Kchnltz.Jeg advarer Forældrene paa

Ny vej om at holde deres Børn

rolige, at de ikke slaar mine
Ruder ud. Saafremt det sker
oftere, vil det blive meldt.

Christine Andersen, Enkefrue.

levende Billeder.
Det er den 45 Opførelse af

þÿ ��M�i�l�l�i�c�n�e�n�"i Provinsen.
Gør overalt megen Lykke.

KehletsEn ung- Karl,
der har Lyst til at følge Heste
og som vil hjælpe at malke, kan
faa en god Plads straks hos
Gaardejer Uffe V. C'hri«ten«en,

Aatte pr. Holsted.
Samme Sted staar en god Kort-

hornstyr til Salg.

Favorit-Cacao
i lii og '/1 Kilo Daaser samt 1

H

og '/'i Kilo Pakker,

Intet forhøjet Forsalg.
Otto Jacobsen.

En net, ung Stuepige
kan 1. Maj faa en let Plads paa
en mindre Proprietæ 'gaard. In-
gen Børn. Løn efter Overens-
komst.

Fru Holot,
Kongens Hørgaard pr Varmark.

Kehlets
Yrsella Spise -Chokolade
i smukke 25- og 60-Øres Kager

og Ruller
er de Kvaliteter, der i Aroma og
Velsmag har opnaaet den største

Fuldkpmmenhed.
Faas overalt hos d'Herrer

Handlende.

En ung- Karl
eller kno Urineret Dreng søges
til 1. Maj til Hestene.

Jørgen Grau. Vejstruprød.
En pæn, velanbefalet En Jordlod Ejendomme

Tilbud ønskes
paa Opføre'se af Beboelseshus og
Udhus ved det ny Mejeri i Lunder-
skov. Tegninger og Konditioner
ligger til Eftersyn paa Skanderup
Mejeri. Tilbudsfristen udløber
Mandag den 4. Marts d. A.

Bestyrelsen.

Petra,
f. Skov, er i Dag afgaaet
ved Døden.

Kolding, den 26. Februar
1912.

Paa Børns og egne Vegne:
Hannibal Harens.

Begravelsen foregaar Tors-

dag den 29. Februar, Kl.

ll/j fra Kirken.

At vor kære Mand og Fader,
Hans (hr. l>alil,

er afgaaet ved Døden den 25. ds.,
bekendtgøres herved for Slægt
og Venner.

Gjelballe, den 26. Febr. 1912.
Anne .Marie Dahl, f. Koed.

Chr. Dahl.
Begravelsen foregaar Fredag

den 1. Marts Kl. 11 fra Hjemmet,
Kl. 1 fra Harte Kirke.

t t t
Det meddeles herved for del-

tagende Slægt og Venner, at min
elskede Hustru, vore Børns kær-
lige Moder, Maren, født Ter-
kildsen, Dags Formiddag afgik
ved en blid og rolig Død efter
faa Dages Sygeleje.

St. Andst, den 23. Febr. 1912.
Paa egne, Børns og Svigerbørns

Vegne:
Anders Hansen.

Begravelsen er bestemt til
Torsdag den 29. Februar, fra
Hjemmet Kl. 12, ved Kirken Kl. 2.

nær Kolding er til Salg.
Sagfører Bnch, Søndergade.
Min forhen beboede

anvises til Salg og Mageskifte af
L. J Nielsen,

Viuf (Egen Telefon).
Træffes hverTirsdag paa þÿ �Nørre-

jyUand" i Laasbygade, Kolding.

er i Dag hjemkommen og
staar til Salg og Bortbyt-
ning.

En flink Pige
søges til Maj i Lindkuud Præste-
eaard pr. Brørup. Ingen Avling.

Karl,
15þÿ �18Aar, kan faa Plads straks,
1. April eller Maj.

P. tladson,
Skanderup Nygaard.

Paa Grund af Sygdom
kan en Pige straks faa Plads i
Køkkenet paa Kolding Sygehus.

H. J. Hansen. En mindre Butik
Ejendom

tæl ved Kolding er til Salg eller
Leje til April Flyttedag med eller
uden Jord.

Fn indhegnet Græsmark,
knap 6 Tdr. Land. ved Alpedals-
vejen, er ogsaa til Salg eller I.eje.

Jens Dahl,
Frihedsly, Harte.

Tilbud
paa Opførelsen af et Stnehns i
Vorbasse. Tegninger og Beskri-
velser ligger til Eftersyn paa
Vorbasse Hotel. Tilbud maa
være indgivet inden den 1. Marts.

Chr. Petersen, Urmager.

En Gaard,
54 Tdr. Land, V Mil fra Station,
med en Udbetaling af 6000 Kr.

Fn Ejendom, 4';i Tdr. Land,
Udbetaling 300 Kr., er til Salg.

I J. Nielsen.
Viuf.

, ; :-y.

med Kontorer eller Lagerrum
bagved kan faas til Leje. Butiks-
indretning med Marmordisk fore-
findes.

Jærubanegade 40.

Ing-vard Hansen,
Vejen.

Klaver og Orgel.
l'ndervisningen fortsættes i

Vestergade Nr. 24 fra Mandag
den 18. Marts.

Karen Dahl.

En pæn, ældre Pige
eller Enke søges som Husholderske
straks eller til 1. April.

Boelsmand Bertel Felsted,
Ødis.

En ny Sending. 50 Stk.

hjemkommer paa Mandag.Tilbud
ønskes paa Murer-, Tømrer- og
Snedker-, Glarmester-, Blikken-
slager- og Malerarbejdet ved Op-
førelse af et Beboelseshus til
N. A. Bundsgaard, Gesten.

Tegninger og Beskrivelser frem-
ligger paa Gesten Afholdshotel
og paa Hansens Hotel i Vejen.

Tilbud indgives til Arkitekt N.
E. Grue, Vejen, inden Tirsdag
den 5. Marts, Kl. 12 Middag.

lid VW tilsnig;
varer nu kun

Licitation.
Arbejderne ved Opførelsen af

en mindre Gaard for Hr. Parcel-
list Kristian Hermanssen, Nagbøl,
udbydes herved i Henhold til
Tegninger og Betingelser, der
ligger fremlagt paa Lassens Hotel,
Lunderskov. Gaarden skal op-
føres paa Skanderup Mark. Even-
tuelle Oplysninger faas hos Ar-
chitekt Svend Theisen, Kolding.
Tilbudet indgives ril Bygherren
inden Tirsdag den 5. Marts 1912,
Kl. 12.

Benyt Sejligkedea
til et fordelagtigt Indkøb af alle

anufakturvarer.N. I. 0. G. T.
Str. Elise Jensen af Logen

.Koidinghus" begraves Onsdag
28. Februar, Kl 12 fra Kirke-
gaardens Kapel

Licitation.
Brude-Udstyr, Konlirmations-Udstyr, Personligt 1 dstyr, Senge-

Udstyr og- Montering- af Hjem.

Tømrerarbejdet paa Ny- og
Ombygningerne til Kolding Folke-
bank udbydes herved i Henhold
til de Tegninger og Betingelser,
der ligger fremlagt hos Architekt
Svend Theisen.

Et begrænset Antal Tegninger
kan udlaanes mod et Depositum
paa 20 Kr.

Tilbudene indgives hos Archi-
tekten inden Mandag den 5.
Marts 1912, Kl. 12, og aabnes i
Overværelse af de Bydende paa
Folkebankens Kontor samme
Dag, Kl. 5 Eftermiddag.

Kolding, den 24. Febr. 1912.
Byggeudvalget.

Søndag den 3. Marts, Kl. 8:

Hjærtelig Tak
for Deltagelsen ved min Hustrus
Sygdom, Død og Begravelse.

Chr Alexandersen, Bakkevej.
Tæpper, Gardiner, Møbelstoffer,

Moder i Betkel.
Toradag den Av. Februar.

Kl. 8. taler Kvartermesteren fra
Arbejdshjemuiet i København.

Køndag den ». Marta, Kl.
4 1/2, taler Missionær Jacobsen
Vejle.

Mandag den 4. Marta, Kl.
8, taler Bymission ær Andersen
København.

Ost aarlige Udsalg slutter Lerdag Aften Kl. 11. Eleg-ante KjoJestofFer
ca. halv Pris.

Crome å Goldschmidts Fabrikers Udsalg i Kolding.
"r
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þÿ �160 þÿ �

Hitset var i Opror, og enhver skælved« fra
-top til Tna blot ved Synet af hende.Den eneste, som var bleven i London, oqwm >sfe paa nogen Maade vilde dersra, sorenSCarmela rejste, var Vadsalla; den unge Mand
l?avde hurtig opdaget, al der var kommet nogetffonnela og Ronald, hvorfor Jtitbesluttet at drage Fordel heraf og be-

<- bctaf paa cn Maade. faa at lmn
ttljtdst tornærmede Ronald. Bed enhver ai-ven cilighed fremfont han nemlig med For-nærnielscr tmod den fraviercnde. indtil bunen Dag blev vred vg sagde:
r at skulle have >aalom Hr. Montcith, medens jeg ivtvriimod sin-

der ham baade korrekt og meget tiltalutde
Der viste fra xn rod Plet paa hendes Kur-

der. ia hun hastig tilsosede:
þÿ �Desuden þÿ �hvad er han vel sor mig? Du

tror vist, at jeg er forelstet i ham?
þÿ �Aldeles ikke. kcrre Kusine, svarede Bas

salla og snoede sit velplejede Overstceg. Fxgved kun, at dn holder as ham: det viidc der-
for gove mig meget ondt, hvis han har op-
fort sig mindve pcrnt imod dig.
þÿ �Hans Opfors«! er upaaklagelig þÿ �saa

vidt jeg kan domme, lod det starpc Svar.
Hvad mente du med, at han har opfort sig
mindre peent?

«- Ter er naturligvis en Kvinde nied i

þÿ �157 þÿ �

Spillet - det er jo gerne Tilfældet, svareds
Fætteren med et ironisk Smil.

Larmelas Hjerte ophorte ncrstcil at banke.
Hun blev ligbleg, men bevarede ved »n

Kraftanstrengelse sin Fatning.Det var altsaa Grunden til hans Kulde!
Han var forelsket i en anden og havde kun
moret siL med hende paa Rejsen þÿ �med hende.
Cnrmela Cotoner!

Tennx Tanke var ved at gorr hende afsin-
dig: hun foldede Hænderne krampagtig, zne-
dens Blodet foer hende til Kinderne og sar-
vede disse morkerode.
þÿ �Det tror jeg dag ikke, svarede hun Hæft.þÿ �Ag har Beviser, lod Bassallas alvorlige

Svar. Gaa med mig til italiensk Udstilling:der kan du se dem sammen!
þÿ �Hvorfra ved du det? spurgte hun ogsaa op.
þÿ �Det er min Hemmelighed, Sarmela!

Gaar dit saa med?
þÿ �Nej!
þÿ �Tcrnk over det! Jeg kommer igen t <kf.

termiddag!
Og Bassalla forsvanot, nynnende xn be-

kendt Gadevise.
Han vidste, at Ronald vilde boere paa Udstil-

lingen samme Eftermiddag, fordi han havde
trstsset ham om Morgenen aldeles tilstrldigi,
»g Monteith Havde da omtalt, at han (kulde

- 160 þÿ �

þÿ �Hbot sor tror De?
þÿ �Jeg mente kun, hdis Te genga'lvte hen-

des Kærlighed þÿ �jeg kunde lydelig se, at
hun er forelsket i Dom.
þÿ �Det er umuligt!
þÿ �Aldeles ikke þÿ �jeg er Kvinde og har en

Kvindes Instinkt! Fortcel mig, om De gcngcel
der hendes .Koeriiqhed?
þÿ �Ja, svarede han dedrovet. Jeg elster

hende kun alt for hojt.
þÿ �Aa Snak, svarede Fru Taunton hurtig :

ingen Kvinde kan ristes for hojt.
þÿ �De har Ret þÿ �i det Tilsieide hun er

værdig til ens Kærlighed.
þÿ �Oa h/tn er maasse uværdig, dertil?
þÿ �Det kan jeg ikke sige þÿ�s �jeg ved det

nemlig ikke !
þÿ �Hvor De er hemmelighedsfuld! Det pr

for Resten ikke pænt as mig at lægge faa
megen Beslag paa Deres Tid og vedblive
at tale til Dem om min Broder, naar
har niere Lyst til at være sammen med denne
ung« Dame.
þÿ �Adcn Sagen er just den, at dersom De-

res Broder iffc var bleven dræbt, vilde jca ikke
have jpivlet om hun var værdig fil min Kær-
lighed eller et,

Han udstodte et dybt Suk.
þÿ �Men hvad er dog Deret Mening der-

þÿ �155 -
endelig ikke tage herfra itu, da jeg morer
mig alfer bedst.
þÿ �At tænke sig, at man kan more sig her

i London, udbrod Bell i en foragtelig Tone
Jeg er led og ked af disse uendelig lange Ga
der, af dc overfyldte Balsale og Herrerne, som
alle taler paa samme Maade. Nej, Landet þÿ �

det er noget ganske andet, der ser man da en
klar Himmel og har sin gode Ridehest!
þÿ �Bi rejser snart derned, Irostcde Carmela

hende og kyssede den naturlige lille Bell
Jeg vilde kun saa gerne blive her endnu r»
Uges Tid: derefter vil jeg rette mig fuldstændig
ester eder.

Sagen var, at Earmela endnu nærede Haab
om, at Ronald vilde opsoge dem for al give
Forklaring paa, hvad det var, der var Aarsag
til, at han holdt sig fjernt fra hende.

Og han kom virkelig og til i Besog, men
jorde aldrig mindste Tegn til at nærme sig,
evarede tværtimod samme kolige Optræden

over for hende, som brod sit Hoved med ol
udfinde Grunden dertil.

Ronald Pinte og plagede naturligvis sig
selv ved at vise denne tilsyneladende Kulde
imod sin elskede.

Bar Earmela virkelig Soster til Fru Ber-
schoyle?

Hvis saa var, maatfe Tarmela altsaa have
vævet forelsket i Berschoyfe, hvilket ben af-
VlMW.'l PM HP. "Hfpiun,

e

Kirkeligt Møde.
Vi indbyder til Deltagelse i et

kirkeligt Møde I Kolding Tirs-
dag den 5. Marts med Knda-
tjeneate i Kirken Kl. 11, hvor
Pastor A. Munk fra Vording-
borg prædiker, og Forhand-
lingsmøde om de kirkelige Fri-
hedsspørgsmaal i þÿ ��H�ø�j�s�k�o�l�e�h�j�e�m�-
met-s Sal Kl. 2l/j, hvor Valg-
menighedspræsterne Morten
Larsen og V, Briicker samt
Højskolelærer, cand theol. Johan-
nes Monrad indleder.

Adgangstegn til Salen betales
med 35 Øre.

H. J. Birk, Rasmus Hansen.
( arl Jensen. Konrad Jørgensen.

P. Klausen. L. S. Larsen.
Johannes Lind. A. S Petersen.

S. Simonsen.

Koncert
af Hr. kgl. Kapelmusikus P eder
Møller og Koncertsangerinde
Fru Ellen Simmelkiær-
Larsen. Ved Klaveret Fru
S a n d b y-H e n r i k s e n.

Efter Koncerten Dana til Kl. 1.
Billetpriser: 1. Parket 1 Kr., 2.

Parket A., Siderække og Nr.-
Balkon 0,75, 2. Parket B 0,50,
Staaplads 0,25. Billetter faas hos
Musikhandler Marcus.

Bestyrelnen.Lysbilleder.
þÿ ��B�l�a�aKors" holder Mode iI ejrsknv Missionshus Tirsdag d.

-7. og Onsdag den 28. Februar
Kl. 7'/,.

Torkel Scholander :
Vise-Aften
til Luth

i Hotel þÿ ��K�o�l�d�i�n�g�"�)Sal Fredag
den 1. Marts, Kl 8'/4.

Programmet indeholder Viser
og Recitationer af Bellman,
Frøding og Sehlstedt samt
franske, tyske og engelske
Sange.

Billetter å l,o0 for Nr. Plads
og 1 Kr. for unum. Plads faas
i Chr. Hansen« Boghandel
samt ved Indgangen.

Aagaard Højskoler
Aage Meyer Benedictsen taler

Søndag den 3. Marts, Kl. 43/t.
Adgang 25 Øre.

V. Rriieher.
a

I Lejrskoy og Ferup
Forsamlingshuse

taler Grønvald Nielsen
Søndag den 3. Marts. 1 LejrskovKl 51 4, i Ferup Kl. 7'/t præcis.

En flink og dygtig rjen Kvistlejlighed, gom vi
U selv har beboet, er til Leje,
og passer bedst for enlige Folk.

H. Andreaaen,
Blæsbjærggade 18.



indien, b»or han naaede sin for-
nævnte militære Grad. samt erbver-
vede en stor Formue.

Mange Penge har han hast, Bri
gaderen, thi ester sin Hjemkomst
lunde han koste foruden Dronning-
lund Gaardene Tirsbæt, Petcrsholni
ved Bejle og Kjærgaard i vlording
Herred.

Saadan en ny Mand inaalle dei

gores Stads af. Han blev ophojet
i Adelsstanden, noget, der lunde
være Mening i, da Manden trængte
svært til at adles. Han udnævntes

tillige til Storkorsridder af Danne-
drog.

Denne Adelsmand og Ridder und-

gik dog ikl« Processer og Konslilt
med Loven, sor han var vel Ridder
uden Frygt, men ingenlunde uden
Dadel. Han sorhuggede Dronning
lunds store Skove, hvilket naturlig-
vis ikke var tilladt. Men da Hal-
ling havde saact Færten af den

Undersogelsesloinlilission, der vilde
ankomme fra Kostenhavii sor at se
ham efter i Sonnnene, forstod han
al redde sig. Han tilsagde sine Folk
til at hugge en Del Træer om inde

i Skovtykningen, og disse Træer blev
da plantede omkring alle Vegne,
hvor der trængtes til at dækkes.
Opsynet tom og sandt en frodig og

sinuk Plantage, saa Rapporten lom
til at lyde: þÿ ��S�k�o�v�e�nganske vist for-
hugget, men der er plantet en nyde-
lig Ungskov i Stedet."

Saaledes beholdt Halling sit Rov
og slap fri sor Straf. Det gjaldt
for ham om at faa mange Penge
sammenskrabet, thi han havde store
Udgifter. Dronninglunds anseligs
Hovedbygning, der destaar af tre

Floje i to Etager, har han delvis
opbygget. Murene er af en saa væl
dig Tykkelse, al der i den brede
Vindueskarm kan sidde en Pige og

spinde paa sin Rok. I Trappen op

til anden Etage er der tydelige Mær
ker af Hestehove. Der fortælles, at
Brigaderen en Gang stal have redet
op ad Trappen.

Under sin Omflakken i fremmede
Lande drev han Soroveri, og der
er fra den Tid en styg Historie.

En Gang bordede han en hol-
landsk Koffardisarer. Ejeren var en
hollandsk Kobmand, der havde sine
to unge Dolre med paa Skibet. Den
grumme Torover beordrede sine Folk
til at myrde Fangerne, inen Mand-
flabet nægtede at adlyde. Selv disse
vilde, raa Karle blev grebne as Med-
lidenhed ved at se de to stakkels
unge 'Piger kaste sig paa Knæ for
Soroverkaplajnen og bede om
Raade. Men Sorooeren var ubon-
horlig, han stodte dem selv ned. In-
let Under, at de ulykkelige Ofres
Skrig siden ofte maatte lyde. for hans
Ore, og at Samvittighedsnaget over
den gruelige Daad jævnlig blev
druknet i Brændevin.

For ellers slap Halling for at blive
straffet, skont hans Misgerninger un-
dertiden gjorde det nodvendigt at
stævne ham for Retten. Det hed
sig, at han ved sit vindende Væsen
og ved Hjælp af Penge altid kunde
klare sig. Vel begavet har han jo
været.

Halling havde Forkærlighed for
hoje, smukke Folk og fik da den Ide
at ville forskonne Folkeracen paa
Godset. Derfor sogte han at forene
de smukkeste Piger med Ercnader«
og andre velvoksne Folk og skænkede
dem Fæslegaarde.

Hertil var der intet at sige. del
kunde kaldes en Grille eller en node!
Tanke, eftersom man vilde tage det.
Men Ulykken var naturligvis, al
Godsejerens stridige Sind ikke kunde
taale Modsigelse, eller at inan vilde
sætte sig op mod hans Villie. Navn
lig var ikke altid vedkommende unge
Pige tilfreds med den Brudgom, der
blev valgt til hende. Det nyttede
imidlertid ikke at vægre sig, saa blev
den frygtelige Herremand rasende og

satte sin Villie igennem med Magt.
Saa hændte det en Gang, at en

meget smuk og velvoksen Pige, der
var trolovet med en Bondekarl, ilte
vilde tage den Mand, hun skulde
have. Hun blev stedet for den strenge
Herres Aasyn, og Halling, der kunde
være behagelig, »aar han vilde, tog
forst Sagen ined Mildhed og an-
vendt« al sin Overtalelseskunst over
for Pigen. Desværre var hendes
forlovede ikke af passende Hojde og
altsaa ingenlunde efter Godsejerens
Hoved, men Pigen vilde nu ikte give
slip paa ham.

Brigaderen stummede af Raseri,
al hans Vildhed brod los mod den
stakkels Pige, der var nær ved a!
daane af Skræk. Udyret tog med
sine tykke, behaarede Næver. der mest
lignede Bjornelabber, fat i Pige-

barnet og ruskede hende, til hun var
halvt sanselos. Imidlertid gav hun
sig ikke.

Halling lod hende saa fore ind i
et Værelse, hvis Dor han lukkede
af. hvorefter han sendte Bud eftei
Grenaderen.

For at forstaa en saadon Volds-
handlings Mulighed. maa man
erindre, at det var i det Herrens
Aar 1784. Hoveriet og Stavns
daaudet bestod, tbi det var forst paa
den Tid, at Andreas Peter Bern-
storis begyndte sit ædle Værk til
Bondestandens Frigsrelse. Endnu
var Bondemanden Herremandens
Træl, som han havde Hals
og Haandsret over. eller i hvert
Fald ikke dehovede at tage det

saa noje med. Da led og laalte
den usselige »Bonde, saaledes som
Holberg har vist os det i þÿ ��J�e�p�p�e
paa »Bjerget".

Retning, men dog moderne? En eneste
Stil, tun anlagt sor tynde Millionær«
damer, er lovlig lidt! þÿ �Ganske vist,"
siger Damen, þÿ ��d�e�rsindes jo »tvinder,
som nol tor tage Ordet sor at bevare
et eller andet, som nu eu Gang klæder
hende, ud over den Tid, hvor det er
egentlig moderne; men hun inaa allige-
vel snart give sig þÿ �sor ikke at lomme
til al ligne en »Ifonne blandt sine mere
spraglede Medsøstre."

Systue.
Slln Nyntue, Frederiksgade 22,

anbefales.
Pelrea Peterden.
(in) vauixerede

wy n| »» v"HV4iVUl«

I Danmark noterer den 26. Februar:
Ekstra 1. Kl Bagerimel 24,Of)
Ekstra Bagerimel 22,50
Bagertmel 21,50
Flormel 1. Kvalitet 20,00

Do. 2. Kvalitet 19,25
Rugfialemet 19,50
Holvfigici Rugmel 18,25
fflroft do. 16,00Brove Hvedeilid u,26Fine do 13,76Hvedeftromet 14,76
®rop« Rugklid 14,26Fine Rugttib i g 50
Byggryn af danst Bqo 26 00
»--'iromel ig'gd

Amazonia.
(Sit Vlitiid med"denne Titel i el stort

ainctifmiff JiKftTrijt indeholde, nogle
Smaating, som har almindelig Jnler«
»»se. For Eksempel oplyses, al de sor-
rnede brasilianske Aristaler, som tæller
.!> enkelte Stater, omsatter el Areal
JtiO.OøO engelfte »kvadratmile større end
Nordamerikas 48 sortnede Stater og
har en >t»sl>tiæli»»g as H» engelske
Mile As dette »hyre Land destaar
Ainazonia as de lo nordligste Slater,
Para og Amazonias, som vaa en lid-
jirækning as Hundreder as Mile paa
degge Sider as Amazonejloden er dæt-
tede as Urskov, hvie Rydning vil vcrre
let gjort sor moderne udstyrede Pione-
rer, og i hvis Sled der da vil opstaa
hordens srugtbareslc Distrikter.

Artiklens Forsatter sorudser, at der >

disse Egne þÿ �Slettelandet langs fre-
dens storfte Flod, Amagonesloden þÿ �

en Gang i Tiden vil opstaa et Ver-
densrige og pdger i den Henseende paa
'Fordene andre store Floder, as hvilte
'.»filen, Tigris og Ganges i svundne Ti-
der gennemstrømmede lignende mægtige
Riger. Til Nutidens vigtigste Floder
regner dan Volga, Tonau og Missis-
sipvi og til Fremtidens, sornoen Aura-
zoneslvden, tillige Orinoro og »vngojto-
den.

I Godsejerens private 'Bærelse
paa Dronninglund hinder vi Hus-
herren i et lystigt Samlag »ned
Sognepræsten. Magister »Anders.
Det var en jævnt hoj, svær MaNd,
hvis tylle Mave dog skjultes af den
vide, sorte Præstedragt, den Præ-
skerne paa hin Tid brugte til daglig
og færdedes i alle Vegne. Det flod
ined ædel Druesaft, saa Præsteman
dens rode »Ansigt allerede var ble
vet blussende morkerodt, medens han
med en lyksalig »Mine laa henslængt
i en blod Lænestol. Den fedtede,
snavsede »Pibekrave hang skævt om
Halsen paa ham med Tilbindingen
drejet om mod Hagen. »Paa den ene
Side af Præstekjolen saas en lang
tillyet og repareret Flænge, der skrev
sig fra et Tlagsmaal paa sidste
Hjallerup »Marked. Den velæroær-
dige Hr. »Anders var sluppen med
en »Rift i Kjolen, men »Modstande-
ren havde han, dygtig beruset, som
han havde været ved den Lejlig-
hed. stodt ned med en Kaarde, han
tog fra en »Vogn.

þÿ ��H�o�r�,min kære. velærværdige H
»Anders," sagde Godsejeren, der
gjorde sin Gæst dygtig »Besled i den
ædle »Vin. der funklede i slonne vene
tianste ©las. þÿ ��Ived jo, min hoj-
ærværdige Hr. »Anders, undskyld, Hr
Magister »Anders »Andersen, som jeg
vilde sige . . . ."

þÿ ��A�k�,jeg beder ærbodigst, velbyr-
dige Herre!" lallede »Præsten, yderlig

»smigret, þÿ ��j�e�ger slet intet hovmodig."
þÿ ��V�i�s�tsaa. eders Hojærværdig

hed!" titulerede Husherren videre.
þÿ ��M�r�eden. som Mre bor. saa staar
der udi den hellige Skrift. En liden
Taar mere. Hojærværdige ! Staar
der ikke i Skriften: þÿ ��V�i�n�e�nglæder
»Menneskets Hjerte"."

þÿ ��»�A�kjo," þÿ �»Præsten grinede lyk-
saligt. idet han sogte at lægge sit
»Ansigt i kirkelige Folder, þÿ ��d�e�ter
saa vidt jeg erindrer Salomo. den
Vismand, som har sagt det. Skaal.
eders Velbyrdighed, og Tak for den
kostelige Drik ! Jeg mindes ej nogen
Tid for at have smagt en saa liflig
Druesaft. I er en saare ædel Herre,
og gudfrygtig tillige, saa vel I kan
ihukomme den hojhellige Skriftens
Ord. »Men forlad mig, edeks Vel-
byrdighed. I maa ej give mig Ti-
telen hojærværdig, for den tilkom
mer mig for Sanden ikke. En Kir-
lens Hyrde, »Præpositus eller »Bijkrp
alene tor kaldes hojærværdig . . ."

þÿ ��E�j�,min kære Hr. »Anders. I er
og alt for beskeden. I kunde min
Tro saare vel være Biskop med den
Opdragelse og Viden, I har. I
burde være Bisp. siger jeg, og bliver
det ogsaa nok."

þÿ ��S�m�i�g�r�e�r�,Smigrer!" aidrod
Præsten, þÿ ��m�e�nsiden I siger det. Vel
byrdighed, saa vil jeg ej anstaa at
nægte, at en »Biskops hoje Embede
vilde passe mig saare vel. Jeg er
vel saa stiv i Latinen som den liden
Bisp, der sidder i sin »Rede udi 'Aal-
borg, og om . . . ."

Tagdækningsplader
leveres og oplægges.

Tilbud paa Forlangende#

Blikkenslager A. X. Barsee,
Vonsild Station. Telef. 29.

Kolding Tandteknik.
Kunstige Tænder, meget smukke og solide.
Garanti. Helt Ta ulsæl fra 20- 36 Kr.
I'rtabel»nn> t >>»» I 4»tUIli>,«» 1 Hornemi 1 «()>">.
H. Mortensen, Laasbvgade 48. Tlf. 663.

Dansk Fløde.
Mejeriet þÿ ��D�y�b�d�a�l�s�r�n�i�n�d�e�"øn-

sker at træde i Forbindelse med
et eller flere (helst større) danske
Mejerier for at forarbejde dansk
Fløde. Forsendelse med Bane til
Vojens Station. Godt Kølerum.
For godt Smør garanteres. Hen-
vendelse til Formanden,

.larob Friis.
Styding pr. Hammelev.

HaandværksmesterforeniDgeDS
Syge- og Begravelseskasse

afholder sin aarlige Øeneral-
fomaiiiliiiK i I dmtriforenin-
gens Lokale Onsdag den 28.
Februar, Aften Kl. 8'/», med føl-
gende Dagsorden:

1. Fremlæggelse af Regnska-
berne.

2. Lovændring.
3. Valg af Bestyrelse.
4. Valg af Revisorer.
5. Eventuelt.

Bentyrelaen.

tioreplau
for Roldiag Lydbaner
Ayldig.fra 29. Novbr. 191 l.j

KoldingHejltmind«.
Kolding Sydbanea.
Tved"
Straarup"
Skartved"
Bjært
Aalry"
Barmart
Bjært Strand"
Dalager
Skamlingsbanke"
Grsnnighoved'
Sjslund
Vejstruprsd"
Kjær Mslle"
Hejls
Hejlsminde

8,30
8,3«
8.40
8.43
8,4«
8.66
8,68
9.10
9.16
9,24
9,27
9,30
9,37
9,40
9.44
9,63

4,00
4,06
4.10
4,13
4,16
4,23
4,2«
4.3«
4,42

4,61

Hejlsmind«
Hejlsminde
Hejls
Kjær Mslle'
Vejstruprsd"
Sjslund
Grsnninghoved"
Skamlingsbanke"
Dalager
Bjært Strand"
Varmark
Aalry"
Bjært
Skartved"
Straarup"
Toed
KoldingSydbaneg

a

4,48

4,64
4,69
6,02
6,0«
6,13

8,2«
8,26
8,30
8,33
8,3«
8,43
8,4«
8,56
9,02
9,08
9,11
9,14
9,21
9,24
9,28
9,35

koldiit«.
6.40 11,45 5,30
0,45 11,50 5,33
6,53 12,00 5,43
0,58 12,05 5,48
7,02 12,09 5,52
7,08 12,17 5,58
7,11 12,20 6,01
7,14 12,23 6,04
7,20 12,31 6,10
7,26 12,37 6,16
7,31 12,44 0,21
7,36 12,49 6,2«
7.41 12,56 0,31
7,44 12,59 6,34
7,47 1,02 6,37
7,53 1,08 6,43

þÿ�K�o�U�»�i�»�> �Vamdrup.
Kolding Sydbaneg. 8,23 3,54 8,15
Von. ild
Hoppeshuje
Fovslet
Taps
Tapssre
Brænsre"
Odis
Odis-Bramdrup
Gaaskjær'
Oster Vamdrup"

8,38 4,09 8,30
8,47 4,18 8,44
8,54 4,25 8,50
9,02 4,33 9,00
9,08 4,39 9,08
9,12 4,43 9,12
9,19 4,50 9,19
9,26 4,57 9,28
9,31 5,02 9,35
9,3« 5,07 9,40

Vamdrup Ostbaneg. 9,40 5,11 9,44

Vamdrupþÿ �Kolding
Vamdrup Ostbng. 6,20 12,25 5,26
Oster Vamdrup" 6,24 12,29 5,30
Gaaskjær" 6,29 12,34 5,35
Odis-Bramdrup 6,34 12,39 5,40
Odis 6,43 12,46 5,47
Brænsre" 6,52 12,53 5,54
Tapsore" 6,57 12,58 5,59
Taps 7,01 1,02 6,03
Fovslet 7,12 1,13 6,12
Hoppeshuse 7,21 1,20 6,19
Vonsild 7,32 1,29 6,28
KoldingSydbaneg. 7,46 1,41 6,40

Bed dc med " betegnede Holdepladser
standser Togene kun, naar der er Personer
eller Vogne at optage eller afsætte.

Ligtorne « Negle
behandles.

Karl Joh. Nlelaen,
Jærnbanegade 34.

' eTEXTRAKT-ØL> - fl&ger som et fortrinlig1 a
bande for Voksne ofl B«rn- j

Faas bos Aug. Christgaus Kftftgr., Kolding. Skovplanter
Alle Slags Skov-, Læ- og

Hegnsplanter fra Skovplante-
skolerne i Vonsild og Dollerup
anbefales. Ordrer paa Planter,
som ønskes udleveret fra V'onsild,
udbedes inden 1. Marts, da
Planteskolen ophører fra 1. April
1912. Forlang Prisliste. Telefon
Lunderskov 15.

N. Damgaard Mkov,
Dollerup pr. Lunderskov.

Vejle Amts
Landboforening

afholder sin Foraarsgeneral-
forxauiling I Teatret i Vejle
Tirsdag den 12. Marts dette Aar,
Efterm. Kl. »2l/2.

Be«t)rel«eD.

LANDMÆND!
Ærede Landmænd erindres om, at vi fører et meget stort Lager ibrigader Alling.

Fortælling as Andreas Briter

(Eftertryk jorbydeS.

Om Dronninglund gaar der sære
Frasagn.

Tidl'gere sted Gaarden Hunds-
lund og var »lofter for Nonner as
Bencdiktincrordcnen. Dette Kloster
maa have været et as de forstc, der

vvrettedes i Landet, tsti allerede
1268 blev det betcrnkl med Gaver
af Fru Gro. 1396 skodede Dron
ning Margrethe en Del Gods dertil,
for at lade bygge et Aller og for
at bolde en evig Messe for sin egen.

sine Forældres og Venners Sjcrle.
Sfter Klosterets Ophævelse gi!
Ga arden over i profane Hænder og
asstcrndedes 169(1 til Christian den
V.'s Dronning Charlotte Amalie,
som forandrede Navnet til Dron«
»inglund.

Det er dog ikke om Klosteret, vr
her skal berette, men om Dronning-
lund og en af Eaardens Ejere, hvis
Navn endnu lever der paa Egnen,
skont ikte i þÿ ��h�o�j�l�o�o�l�i�gIhukom
melse": Brigader Halling,

Han spoger i Sindene, han svo-
ger paa Gaarden Brigader Halling
kommer korende en Gang om Anret,
saadan hen mod Jul, og det sker
ined stort Rummel og Bulder Naar
Kusken lommer ud for at se ester
Koretojet, er der intet: rcedselssla-
gen gaar han til Sengs igen,
rædselsslagen putter Gaardens o o

rige opskræmmede Befolkning sig un-
der Dynen og slaar Kors for sig.
Thi de har jo horl Vognen komme
korende over den store Gaards-
plads og under rasende Piskesmæld
standse foran Hovedtrappen

Det er Brigader Halling, den
hoilelose Aand, der kommer, som var
han endnu Eaardens Ejer. For be-
standig er hans uhyggelige Person-
lighed knyttet til den gamle Gaard,
til Egnen, hvor hans Skygge lærnve
hoj staar som en morknende Rædsel
over Godset, over Beboernes Sind,
saa han kan aldrig finde Fred eller
Hvile. þÿ ��T�h�ideres Gerninger skal
folge dem."

Det er Kærnen i de gamle Sagn,
i Folketroen: de indeholder en Dom,
Nyere historiske lindersogclser ribber
undertiden Kodet fra Benene paa

mangen historisk Skikkelse og paa
viser Sagnets Uægthed. Alligevel
har det ofte sin Sandhed, det viser
i et poetisk Billede Tidens Opfat-
telse as Personen, Dommen over
ham og hans Birken, Og denne
Dom lader sig ikke omstode, den staar
urokkelig fast.

Hvein var Brigader Halling?
Noget storikaaren og kæmpemæssig

var han. som af Krop saa af Sind.
Stor og svær, med brede, muskulose
Lemmer, et rodt Ansigt med et vildt,
busket Skæg. et Par stive, stirrende
Dine, der ligesom det vilde Dyrs
Blik lammede log slog den med Ræd-
sel, paa hvem han hæftede dem. Den,
der fortornede ham og bragte hans
grove Rosts Torden til at buldre,
maatte have Aiod og Mandshjerte
for at kunne staa fast paa Benene

Udgaael fra et sjællandsk Præste-
hjem. hvor han som Dreng ved sin
Uregerlighed var Forældrenes Sorg
og ved sin Ondskab Egnens Skræk,
drev hans Lyst til Eventyr ham i
en ung Alder udenlands. Efter
mange Eventyr kom han til Ost

- 164 þÿ �

bobe udtrykkelig havde sagt. Og i dette Til-
stribe var Ronald i hvert Fald ikke hendes
iorste Kærlighed, hvilket bidrog til hans Smer-
te og forvoldte ham nye Lidelser.

Dernæst var der noget andet. Hvis Ear-
mela havde staaet sammen med Sssteren paa
Takkel hin Aften for Afrejsen, maatte hun
ligeledes have genkendt Verschoyle, øg ved
at erfare om Mordet kunde hun ikke undgaa
at mistanke Sosteren for at have udfort For--
brydelsen. Og i det Tikfalde, hun vidste Be-
sted derom -og bevarede Tavsheden for at be-
stytie Sosteren, var hun da ikke dennes med-
skyldige? Nej, og atter nej, enhver vilde have
handlet paa samme Maade, og dog þÿ �dog
var hun i huns Ojne ikke heft ustyldig.

Vilde han kunne agte en Kvinde, som ikke
alen« var vidende om en stor Forbrydelse, men
tilmed var i nar Slagt med den Person, som
havde begaaet den?

Ronald laa nasten hver Aften vaagen til
sent ud paa Natten, grundende over alt dette
saa lange, indtil han tilsidst troede, han skulde
gaa fra Forstanden. Han var vanvittig for-
ristet i Carmela, men havde dog bibeholdt saa
megen Selvbeherstelse og Krast, at hansBe-
slutning om ikke at ville fri, forinden Hemme-
ligheden var opklaret, forblev urokkelig

Dersor holdt han sig pgsaa borte fra
de, da han ikke var finer paa at kunne

selvbalancerende Ajlespredere
med Regulerings-Kugler, saa Sprederen altid ligger vandret under
Kørselen.

1. Klasses Ajlepumper
i de nyeste og bedste Konstruktion. Bemærkes bør det, at Model
þÿ�1�9�1�0 ��1�1med Jærn- og Metalhaner samt med Læder- og Metal- og
Jærnstempel (galvaniserede og i sort Jærnrør) overgaar alt.

Ved direkte Køb nu i Foraaret givés <85 pCt. Rabat paa vore
kendte og prisbelønnede Fabrikater.

Vi har erholdt fire 1. Kis Diplomer paa Maskinudstillingen i
København 1906, Diplom i Horsens 1905 og Diplom i Aarhus 1909.

Bestilling bedes for rettidig Levering snarest indsendt.
Forlang Prislister og Kataloger.

Med megen Agtelse

Andels-Svineslagteriet
1 Kolding

afholder ordinær Øeneraifor-
Hainling den 2. Marts d. A , Kl.
2 Eftmd.

Dagsorden tilsendes.
Generalforsamlingen afholdes

paa det ny Slavteri.

Hvorfor?
give 2 Kr. oOJØre
for en Fjeder, naar
De hos mig kan faa
den samme Fje-
der for 1 Kr.

Garanti 2 Aar.
Hvorfor give 50 a 60 Øre for

et Uhrglas, naar De hos mig kan
faa det samme for 85 Øre.

Lommeuhre renses og repa-
reres for 1 Kr. H5 Øre med
2 Aars Garanti.

Husk al Tid:

Auktion overFaar
fra

Bredr. Bentzen,
Bække Mask'nfabrik pr. Lunderskov.

Binderupgaard.
Fredag d. I. Harts d. A.,

Rfterm. Kl. !i, afholdes paa
Hotel Aagaarden Auktion over
tf unge. drægtige Faar af
Binderupgaards bekendte Stamme
samt en 2-Aars og en 1-Aarn
Væder.

þÿ ��L�a�a�s�b�y�h�u�s�"�,Kolding, den 20.
Februar 1912.

Otto Kiørboe,
Byfogedfuldmægtig.

Edv. C.Berg
<(, Laanbygade tf.

HWdtlslettyramn
iRH. S9ur )

tf»b«uhavuS Kornmarked.
lBed B. Muus & To )

Kobenhavn. 2t> Februar.
SveVe dansl >Sl-!»4Pds. 1410þÿ �1425 E.
Rug dansl 126-128 Pds þÿ�1�3�7�0 �!380 þÿ �

Byg 2-rd. bang, 111
þÿ ��1�1�8Pds. þÿ�1�5�0�0 ��1�6�3�0þÿ �

Byg 6-rd. danst, >14
þÿ ��1�1�8Pds. 1610þÿ �1680 þÿ �

Havre dansk 86-91 PdS. þÿ�1�4�2�0 ��1�4�1�0þÿ �

For fremmede Kornsorter noteres:
Hvede Manitoba Foderhvede 1840 þÿ �

Rug nordtysk, 124 PdS. 1393 þÿ �

Fvderbyg Sortehavs þÿ �þÿ �

Joderbyg Sortehavs 104
Pds. - -

Byg Moldau 118 Pd.S 1480 þÿ �

Donau-Byg 114 Pds 14- O þÿ �

Havre nordtysk þÿ�1�4�2�0 ��1�4�4�0þÿ �

Majs Salfos 1400 þÿ �

Majs amerikansk 1840 þÿ �

Majs Sortehavs 1390 þÿ �
Alle Priser er pr. tOO Silo.
Markedet fast, men stille.
Alle Bagte galder som Ssbenhavns

Bsrsoagi ester Kvalitet, i sunde Barer
og frit paa Vogne leveret; for Majs gal-
der Noteringen frit paa Farnbanevogne
Frihavnen og ved Larsens Plads eller frit
paa Vogn i den gamle Havn, leveret i
Koberens Sakke eller med Tillag af Sakke-
leje.

FallrSooteriligeo sor Svin. Koben-
dav »S Flaskehal.
Ko ben havn, 26. Februar.

Ter tilsortes >191 Stkr., deraf 64 over-
hangendc, og betaltes folgcnde »Priser:
»Prima fl. Svin, pass. Bagt. þÿ�8�4 ��8�8Kr.

pr. 100 Kg.
»Prima stor- Svin þÿ�7�8 ��8�2Kr. pr. l00 Kg.
Prima slagt. S-er þÿ�6�8 ��7�3Kr. pr. 100 Kg.

Petroleum.
Kobenhavjn, 26. Februar.

Standinavlfl amerikansk Petroleums-
Aktieselskab noterer kor Petroleum:
Columbus, rent pensylvanst

Water White 6,5"> Kr.
Diamant, rent pensylvanst

Standard White o,4b Sti.
Gylfie, Dtolorvetroleui 5,25 Kr
Standard Whb (»tai jtk Prima

White) 5,16 Kr.
AU pr. 50 Kg ekskl Emballage ab Lager

uden Told.

Foderstofmarkrdet in lo« e.
(Bed Jens Sigsgaard.)

Kobcnhavn, 26 Februar.
Solfikkekager, tynde 1350
Soyakagcr, fremmede þÿ �

do. kobenhavnste 1400
Soyame! 1450
Bomuldssrokager. amerik.

Nem -Orleans s 1860
Bomuldssrokagcr, amerik. Texas 1504

do. do. »Bombay 1110
Bomuldsfromel amerikanst þÿ �

Hampesrokager. tynde 1230
do. tykke þÿ �

Ssrsrokager, kobenhavnste 1860
Jordnodkager, saak. haarfri 1500
Palmekager þÿ �

Rapsfrokagcr. kobenhavnste 1320
do. fremmede ester Kv. þÿ�1�2�5�0 �1300

MaUspirer, kobenhavnste þÿ �

do. fremmede efter Kv
Hvedeklid, grove kobenhavnste

do. fremmede ekstragrove
do. do. grove
efter Kvalitet 1380þÿ �1400

Mclassefoder. Dc danske Sukkersaar. 1220
do. fremmed þÿ �

Rugklid, grove kobenhavnste 1360
do. fine do. þÿ �

Risaffald, fremmed þÿ �

Tendensen saft og stigende.
Alt pr. 100 Kg. frit paa Banevogn her

Kobrndadus offentlige Fiskeauktion
Kobenhavn. 24. Februar

Lev. udsogte Torfl 22-28 Ore pr. Pd.
Lev smaa Torfl þÿ�1�8 ��2�2Ore pr. »Pd.
Kassc-Torst. 15-18 Ore pr. Pd.
Lev. RodivoeNcr 1 »Pd. 80-85 Ore pr. Pd
Do., /, Pds. 50 - 55 Ore pr. Pd
Do., >/, Pds. þÿ�3�0 ��3�5Ore pr. Pd.
KaSsc-Rodspaeitcr 2 þÿ ��2�5Ore pr Pd.
l »Pl-s lev. Blankaal 100þÿ �115 Ore pr. Pd.
S-Ucfifl fersk 80- 90 Ore pr Pd
Laks þÿ�9�0 �115 Ore pr. »Pd.

«?»->!»« gpin«rf(k

Berlin. 26 Februar
»Priserne er i »Mark og Pfcnning pr

1000 Kilogram frit Berlin netto Kasse:
vrede pr Maj 214 75
Hped« pr. Jul! 2:5 25

Hr,d« or Scptbr 202
rend>»f» svag

Rug rr. Mal > s0
Rug |K. Juli 103 25
Rug pc Scptbr 177 25

keudeoleu hervdet
Harre pc Maj 195
Harre pr. Juli 198 75

Tenbeusen hævdet.

1380
1430

a

Auktion
over

et Hus i St. Andst.
Over den Boet efter afdøde

Staldforpagter Niels Hansen Niel-
sen tilhørende Ejendom Matr.
Nr. 32, St. Andst, Andst Sogn,
af Hartkorn l'/a Alb. afholdes
offentlig Auktion paa selve Ejen-
dommen Onsdag den tf Harts
d. A., F.f t in Kl. 1.

Bygningerne, der for Tiden er

udlejede, er brandforsikrede for
ialt 4620 Kr.

Auktionsvilkaarene henligger til
Eftersyn paa Andst Slangs Herre-
ders Kontor i Kolding, hvor ogsaa
de øvrige Ejendommen vedkom-
mende Dokumenter bero, og Ejen-
dommen staar til Eftersyn for
Lysthavende ved Henvendelse til
Kroejer Folmer, St. Andst.

Kolding, den 19. Februar 1912.
Som Befuldmægtiget for de

selvskiftende Arvinger.
J. Schrøder,

Herredsful d mægtig.

Boge Navigationsskole
(Kostskole)

antager Elever til enhver Tid til begge Afdelinger af Styrmands-
eksamen samt Fiske- og Sætteskipperprøven. Foruden de sæd-
vanlige Skolepenge betales 1 Kr. 35 0. daglig for Kost, Logis, Lys og
Varme. Skolen blev oprettet 1866; ved Skolen virker som faste Læ-
rere, Timelærere og vikarierende Lærere foruden Forstander Hjelm
tillige Navigationslærerne W. Hartvig, L. Møller, O. Mathiasen og A.
Landt samt Dr. Linnet. Udførligt Program sendes, og yderligere Op-
lysninger, der maatte ønskes, faas ved Henvendelse til Skolen. Post-
og Telegramadresse: Bogø

I Jærnbanegade
paa Byens livligste Strøg, er to
gode, umobl. Værelaer, paa
2. Sal, med egen Indgang, til
Leje til April Flyttedag. Disse
har ogsaa tidligere været benyttet
til Kontorer.

Henvendelse til
Isenkræmmer A. L. Roller.

En lys

er til Leje straks i min ny Ejendom.
31. B. Henriksen,

Brørup.

En ung Pige,
som vil hjælpe ved Ekspedition i
Butiken samt deltage i lettere
Husgerning, kan faa Plads til 1.
Maj Samme Sted kan en 14þÿ �
Itf Aars Pige faa Plads til Maj.

Bager Kjong, Søndergade.

posttaktierne.
(Fra 1. Maj 1908.)

As de fta 1. Maj 1908 gældende
Posttakster hidsættes:En konfirmeret Dreng,

som har Lyst til at køre og passe
Heste, kan straks eller 1. Maj
faa Plads paa

Solgaard, V. Nebel.
Telefon Aagaard 47.

ii liþÿ �
E

il
c?«
5 O

10 þÿ �

Z K I f
10 O.
20 þÿ �

éllm. frank. Breve
Do. uftank. do.
Do. do. sra eller til

oss. Myndigheder 10 þÿ �05 þÿ �

Anbefalede Breve 25 þÿ �20 þÿ �

Pengebreve:
Den sædvanlige Porte af Brevet

og desuden eu Forsikrings-
præmie, der udgor:
Af Belob indtil 1000 »r. 15 C
og for hvert 1000 Kr. mere 5 -

Denne Præmie er ens i samme og
mellem to Poststed »r.

Auktion
paa Skjutetøerggaard.
Lørdag den tf. Harts, d.

Aar, Fornid. Kl. 11, lader
Enkefru Straarup ved Auktion i
sin Plantage bortsælge SOO
Xr. (iraa, tjenlig til Bjælker,
Spær, Hegnspæl, Brændselstræ
og Kvasbunker.

Derefter sælges paa Gaarden
ca. 158 1. Kl.s Grlneseer,
5000 Pd. forædlet Fate-

liavre, 1 tftftf Pd. Blandsæd
af egen Avl, m. m.

Rose,
Kancelliraad, Herredsfuldmægtig.

Viborg Kreditforening.
De Ejendomsbesiddere, som

ønsker l.aan i dette Foraar bedes
snarest indgive Begæring derom
til Foreningens Kontor.
Ansøgningsblanketter, samt andre

Oplysninger gives af underteg-
nede Vurderingsmænd.

J Nikolajsen, Tirslund.
J. Koed. Cathrinelund,

Vogne! Vogne!
En ny Ponyvogn med Buk, 4

ny Ponyvogne uden Buk, en ny
Char a banc, 2 ny Gigger, 2 smaa,
lidt brugte Amagervogne samt
flere ny og brugte Vogne sælges
billig. Kan ses hos Maler Lind-
berg, Kolding.

Smed Jens Sørensen,
Telefon. Bramdrup, Kolding.
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8n Dames Udtalelser om Kloden.
þÿ ��D�e�tværste, der er at sige om Mo-

den," udtaler en Amerikanerinde, þÿ ��e�r�>
at den de ni Aar af ti ugler de fleste
af os ud paa den værste Maade. »Men
noget mere taabeligt kan heller ikke
godt lænkes, end at der opfindes en
eneste þÿ ��S�t�i�l�a�r�t�"�,svin saa stal passe sor
baade tykke og tynde og sar dem med
den stvrste Portemonnæ og dem ined
de allermindste Indtægter. Siden vi
nu en Gang alle sammen stal þÿ ��f�l�æ�b�e�s
paa", hvorfor saa ikke ogsaa opfinde
ikke blot forstellige þÿ ��S�t�i�l�a�r�t�e�r�"�,men
ogsaa forstellige Stosser, saa at baade
tykke og tynde og Ejere as saa vel vel-
spækkede som niagrc Portemonnæer kan
klæde sig ester deres personlige Om-
skændigheder i den ene eller den anden

- 159 þÿ �

net, der stod sammen med Marchesen,mensaa paa sin Elskede med store, bedrøvede ©sne.
þÿ �Ser du, jec havde Ret, hvisted: Marche--

sen.
þÿ �Ja, s varede Earmela sagte. Men del kan

Vceve, ' den unge Dame er en god Beteltot
as ham.
þÿ �Ja, sikkert en rigtig god Bekendt, svarede

han med en spottemie Latter. Tel er nllige-
vel mærkeligt, saa ofte de er sammen!
þÿ �Hvad hedder hun? spurgte Earmela.
þÿ �Tet ved jeg virkelig ikke, lod Svaret,

stont Vassalle meget godt vidste det, men med
Vilje ikke nævnte hendes Navn. Jeg ved
kun, at de altid er sammen.
I dette Ljeblik lastede Ronald Ojnene øg

saa da Earmela. Et pludseligt Udbrud brod
frem sra hans Loebcr, og han gjorde en Bevæ
grise som for at gaa imod hende, da han med
et betænkte sig, loftede Hatlen og bukkede,
bod den pnge Kone Armen og forsvandt i
Mængden.

Tenne Bevægelse lod til at have befragtet
Carmelas Mistanke: med et undertrykt Suk
vendte hun om. medens Marchrien fulgte es-
t«r. pyden de jjn Triumf i Tavshed.- þÿ �Hvem var den Dame, spurgte Fru Taun-
um, da de var komne hidt bort.
þÿ �En af nyine Bekendte, svarede han.
þÿ �Maaste Or, De et forelsket i?

Ejendomme
tages i Kommission og anvises
til Salg afþÿ ¬�.Frandsen, Lille Andst.

Træffes paa Hansens Hotel i
Vejen Mandag Formiddag.

f £
i ?I i

En god Følhoppe,
4 Aar, ca. 11 Kv., staar til Salg
paa

Molgaard,
V. Nebel. Telefon Aagaard 47.

sig i den unge »Piges Nærværelse, men gerne
kunde give efter for sin Lyst til at fri og saa
hende til at love at blive hans. Og han kun-
de gerne fortryde dette Skridt og bag efter,
»aar alt opklaredes, blive ulykkelig.

Tisse to unge Mennester var forelstedc >
hinanden uden at turde nærme sig hinanden,
Earmela, fordi hun ikke anede Grunden til
hans pludselige Tilbageholdenhed, øg Ronald,
fordi han nærede Tvivl om den Kvinde, han
elstede.

Hvad Neptuns ovrige »Pasjagcrer angik,
var de paa dette Tidspunkt spredte rundt oni.

Pat Ryan var rejst bort for at vise sig paa
sine Godser i Irland og der efterse, oin alt
var, som det stalde være; han maatte nu tli
at tage ordentlig sat, da han truedes med store
Tab, hvis Ejendommene ikke blev bestyrede

Kate Lester og hendes Moder var rejst til

Hampshire paa Besog hos en rig »Pebersvend,
Kates Onkel, der var helt forgabet i den unge
Pige og havde udnævnt hende ftl sin Arving,
hvilket aldeles ikke var den jornojelseslystne,
tinge Pige imod.

Fru »Pellypop var i Marlow hos sin Svi-
gerson, Biskoppen, og dennes sagtmodige, lille
Hustru, og blandede sig naturligvis straks fra
.-avndelien i Husholdningen, hvorsvi l>elt

2 Piger
søges paa Christiansminde
ved Kolding Fjord pr. Bjært
Station, en til Marts, den anden
til Maj.

Rosinen.
I saa Fald þÿ �

Ung Dame: Bær saa god, min

stakkels Mand, her har Te 50 Senls. Er

De gift '
Vagabonden: Gift ! Tror De. eg

vilde lade vildfremmede Mennester under-
holde mig. hvis jeg var glst.

Uheld.
S n S a v n e s j o v e r finder en Dag en

liore paa Gaden.
þÿ �Ja, er et nu ikke et nederdrægtigt

Uheld, man altid har, þÿ �ha de de været

enhver anden, der ha de funden den, ha de

de' selvfslgelig mindst været en Krone:

Ilckjmdtujøi'ciser.
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derhen med en Dame; den ondskabsfulde og
og snedige Malteser havde benyttet Lejlig-
heden til at vcekke Carmela-Z Skinsyge.

Han mente, at naar hun blev vred paa den
anden, vilde hun af Hævn gifte sig med ham.
Fætteren, som hele Tiden havde sværmet sor
hende og derfor syntes, han var i sin Ret til
at vinde hende. Han kendte den unge »Pige
alt for godt til at tvivle om, at hun vilde gaa
med ham; og det viste sig, at han ikke tog sejl,
thi da han Klokken tre kom til Hotellet, sandt
han hende ventende, paakleedt til at gaa ud.
Han var imidlertid alt for klog til al sige
noget; de tog en Droste og korte lige hen
til Udstillingen.

Ronald var der virkelig, fordi han havde
lovet at ledsage Fru Taunton; den stakkels lille
Kone var saa bedrovet over Broderens Dod, at
hun bad Ronald om at blive hos sig for at tale
-ned ham om Mordet og faa hanr til at paa-
skynde Sagen niod Mordersten. Han paa-
stod imidlertid, at der ikke kunde gores noget,
forend »Brevet fra Malta indtraf.

Fru Taunton var i hoj Grad utaalm odig og
var kun gaaer med Ronald paa Udstillingensor at saa ham til atter at tale øm hendes
stakkels Broders soraeliac Dod. De gik øm
i Salene i den dybeste Samtale uden al la-g-

: Mcerke til Mcengden uden om dem; derfor
mærkede Ronald heller ikke Froken Eolo-

rit pr. 100 Kg ekskl. Seekte. i Par-tier leveret frit om Bord eller pr. e««.
gaard

Pak kesager:
For Pakker mdt. 5 Pd. »20 O. 15 O
þÿ�5 ��1�0Pd. 30 þÿ �20
10 Pd. pr. Pd. 5 þÿ �4

Er der angivet Værdi, da tillig.
Forsikringspræmie som for Penge
breve.
Postanvisninger:
Indtil 25 Kr. 10 O
Fra 25þÿ �50 Kr. 15
þÿ �þÿ�5�0 ��1�0�0Kr. 20
þÿ �þÿ�1�0�0 ��2�0�0Kr 25 þÿ �
þÿ �þÿ�2�0�0 ��3�0�0Kr 30 þÿ �
þÿ �þÿ�3�0�0 ��5�0�0Kr 35 þÿ �
þÿ �500-720 Kr 40

Postopkrævninger:
Indtil 10 Kr lb -
Fra þÿ�1�0 ��5�0Kr. 20
þÿ �þÿ�5�0 ��1�0�0Kr. 25 þÿ �
þÿ �þÿ�1�0�0 ��2�0�0Ki 30 þÿ �
þÿ �þÿ�3�0�0 ��5�0�0Kr 40
þÿ �200-300 Kr 35
þÿ �þÿ�5�0�0 ��7�2�0Kr 45 -

Medsslger Brev eller andet, maa
den sædvanlige Porto deraf tillæg
ges.


