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l-ejdcrblad.
Organ for det socialdemo krattflre Arbejderparti.

Kroderlitad!Frihed!

Nr. »2. Abonnement: Indenbys IV Ore ugentlig.
Gennem PostvcrSnet Kr. LU Ore Kvartalet.

handlingSleder, medens denne gan-
fle sikkert burde have revset EtatSraaden
for hanS Insinuationer mod Borgerne.
Borgmesteren burde have gjort det, selv
om EtatSraaden og hans Venner var
blevne vrede.

Man havde saa meget mere Grund
til at vente sig en saadan frygtlos
Optræden af Borgmesteren, som han
afsluttede Debat en med en Bemærkning,
der tilfulde viser, at han ikke er bange
for at þÿ ��n�æ�s�e�"selve Indenrigsministeren
paa en Mavde, der er Opmærksomhed
værd.

Han sluttede nemlig med triumferende
at sige, at hverken ListningS- eller Over-
ligningskommissionen bchovede at tage
Hensyn til, hvad Ministeren siger.

Maaste er Borgmesteren ikke bange,
fordi han har siddet paa Kontorstol ved
Siden af Ministeren, da de var Skrivere
i den rode Bygning, men alligevel, det
er saadanne UafhængighedSytringer, der
gor, at man godt kan lide Borgmesteren,
selv om vi syneS, han gor lidt for megen
Stads af en Etatsraad.

lighed!

Tirsdag dev 7. februar.

Referat.
Borgmesteren: Skattelignings-

kommissionen har fremsendt Fortegnelse
over de efter Behandlingen af de ind-
komne Klager over Skatteansættelsen for
1890 foretagne Forandringer i denne.
Afgangen udgor herester: i Formue- og
Lejlighedsskat 6327 Kr. 75 O. saml i
Kirkestat af Budolfi Sogn 6 Kr. 52 O.
og as Frue Sogn 25? Kr. 38 O.

Redaktor Christensen: I For-
tegnelsen over de Borgere, som er op-
taget paa Listen efter derom indgivet
Begæring, findes ca. 80. Det kan se
ud, som om alle, der har nieldt sig, er
optaget, men det er ikke rigtigt, thi op
mod 200 har begært sig sat i Skat.
Ligningskommissionen forlanger Oplys-
ning om disse udelukkede Borgeres
Indtægt og ovrige Forhold. Jeg kan
ikke finde nogen Hjemmel herfor hverken
i Loven eller Vedtægten. De Oplys-
ninger, som Borgerne frivilligt moder
med, bor sikkert tage« gyldige. Bien
selv om der gives Beviser for, at en
Mand har en meget stor Indtægt, næg-
ter man alligevel at tage Hensyn deitil.
SaaledeS har man nægtet at sætte en
Mand i Skat, endskønt hanS aarlige
Overskud af en Vognmandsforretning er
1350 Kr. Andre, der har fra 10þÿ �
1400 Kr., maa heller ikke betale Skat.

Indenrigsministeren har nylig ud-
talt, at der stal stelnes mellem dem, der
selv onster at betale Skat, og dem, der
af Ligningskommissionen sættes i
Skat, og at selv om der i Vedtægten
er Bestemmelser, der sætter en Grænse,
hvorunder ingen Indtægt kan bestattes,
saa bor der intet Hensyn tages hertil.

Ligningskommissionen bor have til
Opgave at sætte saa mange i Skat som
muligt, derved bliver Skatteprocent-n
mindre for de ovrige; og naar dette ikke
goreS paa en tilfredsstillende Maade,
saa tror jeg og mange med mig, at
der tagcS uvedkommende Hensyn. De,
man nægter at sætte i Skat, er alle
Folk, der er Medlemmer af socialdemo-
kratifle Organisationer, og gennem disse
er der alene indsendt 176 Klager, men
man har kun taget Hensyn til de sær-
reste. Man forlanger, at Havnearbej-
dere og andre, der er bessæsliget med
tilfældigt Arbejde, stal godtgøre, at de
har 10þÿ �1200 Kr. i aarlig Indtægt,
men det kan de siet ikke bevise, netop
fordi de har mange forstellige Arbejds-
givere. Og hvorledes vil Lignings-
kommissionen bevise, at de ikke har det?

Der er ogsaa Folk, der er afvist,
som har selvstændig Forretning og ar-
bejder tillige; de maa heller ikke betale
Skat.

Det er muligt, at LigningSkommiS-
sionen ikke tager saadanne Hensyn, som
mange tror; men det er vore Folk, der
behandles paa den af mig anforte
Maade, saa vi tor med Sikkerhed regne,
at der er berovct os mindst 100 Stem-
mer; dette kan blive afgorende for,
hvorledes det næste kommunale Valg
stal falde ud.

Borgmesteren: Jeg finder, det
er et uberettiget Angreb, som her er
rettet paa en Institution, som ikke kan
forsvare sig. Det er nok rigtigt, at der
er indgivet 176 Klager, hvoraf nogle
er afvist, men saa er til Gengæld andre
sat hojere i Skat end de 100 Kr., de
ønskede at betale af. (Grin.)

Er nogen misfornøjet, kan de jv

gaa til Overligningskvmmissionen; her
bor vi ikke droste den Sag

Red. Christensen: De, der er
pligtige at betale af mere end 100 Kr ,
har jeg jo ikke omtalt. Saavel efter
Kobstadkommunalloven« 8 26 þÿ �hvori
der sige« : Under Ligningen paa Formue
og Lejlighed inddrages enhver, som
har fast Ophold i Kommunen, þÿ �som
i Følge Kvmmunalvedtægten for Aal-
borg Kobstadþÿ �hvori det hedder : Paa
denne Fortegnelse optages de, der har
en Indtægt i Penge eller Penges Værd
paa mindst 600 Kr. þÿ �er Lignings-
kommissionen formentlig uberettiget til
at afvise de frivillige Skatteydere

Det er dog for galt, at Borgere
med 1400 Kr i Indtægt stal fritages
for at betale Skat. og det ster, selv
naar de kun har 4 Børn. Noget synes
jeg, der maa kunne gøres, ogsaa fordi
vore øverste Autoriteter mener ganste
som jeg. Eventuelt mener jeg, at de
paagældende maa kunne saa deres Ret
ved at anlægge Sag. (Triumferende
Stemmer: þÿ�N�æ �þÿ�æ �æ )

Kier: Ligningskommissionen er en
selvstændig Institution og har ingen
over sig, og det er forkert at staa her
og kritisere den.

Rafn: Jeg deler ganste Etats-
raadenS Anstuelse og stal derfor ikke
om>al? selve Sagen, men kun udtale
min Forundring over, at ikke Redaktør
Christensen ved, at her ikke er Pladsen
at bringe den Sag frem paa. Jeg
syneS ogsaa, at det er forkert af C. at
sige, at de afviste ikke er kendt þÿ ��v�æ�r�d�i�g�e�"
til at betale Skat. Endelig er det urig-
tigt, at enhver skal sættes i Skat, thi
der stal stønnes over hans okonomiste
?Evne, og det besørger LigningSkommiS-
sionen. Har Ministeren udtalt sig som
af Christensen omtalt, saa har han ud-
talt sig i Strid med Loven.

Berg: Det er naturligvis ikke sær-
ligt Ligningskommissionen, man vil
kritisere, men nærmest det Byraad, som
i 1894 fandt paa at fastsætte den
urimelige Grænse, for derved at hindre
en vis Samfundsklasse i at komme til
at svare Skat

Rafn: Lad os dog nu være fri
for den Snak, Ministeriet strøg jo den
omhandlede Bestemmelse.

Christensen: Her staar dog i
Vedtægten, at Indtægten stal være 600
Kr., det er sandelig ikke strøget, men
godkendt af Ministeriet.

Naar Rafn er ked af, at jeg har
sagt om de afviste, at de ikke var vær-
dige nok til at svare Skat, kan jeg
godt ændre denne Udtalelse til, at de
ikke blev anset for velhavende nok.

Fortegnelsen over de godkendte Klager
er fremlagt her, saa maa det ogsaa
være tilladt at gøre Bemærkning over
det stor? Antal, man har udeladt. Jeg
finder, at den benyttede Fremgangsmaade
er uhyggelig og bor paatalcs.

Kier: Naar vi i sin Tid foresiog,
at de, der ikke kunde betale Skat af
100 Kr., stulde være helt fri, var det,
fordi vi syntes, det var Synd si), de
iknlde betale, og ikke af Valghensyn sil !).
De Folk klager sorovrigt aldrig, und-
tagen naar der skal være Balg, saa det
er fagmænd ikke for at komme til at
betale.

Berthelsen: Baade i Loven og
Vedtægten tænkes paa dem, der ikke
selv melder sig, men ingen har sikkert
tænkt paa, at noget saa urimeligt stulde
ste, at en Ligningskommission kan eller
vil afvise en Mand, naar han onster
at betale Skat.

Christensen. Kier mener, at det
kun er for et Valgaar, at der melder
sig saa mange Klagere. Det er troligt
nok, det er maaste, som jeg har hørt,
at det netop er saadanne Aar,
der glemmes mange paa Listen.
(Knurren )

Borgmesteren: Ja, den Udtalelse
var ikke passende, men nu vil jeg sinttc
med at sige, at hverken Ligningskommis-
sion eller Overligningskommission be-
høver at tage Spor af Hensyn til
Ministerens Udtalelser.

Punktum.

Hr. Davidsen satte sig. Der blev en Pavse.
Saa lettede Hr. Davidsen sit Hjærte.

þÿ ��IGaar sit jeg en Regning sra min Kul-
handler, striftede han, þÿ ��e�nsabelagtig Regning.
Jeg er Fader til en talrig Række sultne Born
og taaler ikke godt Sindsbevægelser. Med Reg-
ningen i Haanden styrtede jeg ned til Man-
den; han bor i en underjordisk Hule. Jeg
var stærkt ophidset . . ."

þÿ ��H�a�rDe myrdet ham?" asbrod jeg og be-
gyndte at lede ester en Pen.

þÿ ��G�u�dvære lovet, nej. Jeg aabnede mit
Jaderhjærte for ham og tryglede ham om

Medlidenhed. Jeg beskrev h. m hver enkelt as
nliuc Bern þÿ �hvor sultue, beskidte og van-
rvgtede de var . . . kort sagt. jeg bad ham
om 4 pTt. Rabat. Men ved De, hvad Kul-
handleren svarede?"

þÿ ��D�e�r�s�o�mjeg vidste det, sad De ikte læn-
gere der og spildte min Did", sagde jeg
strængt.

þÿ ��J�o�,Kulhandleren er en ulykkelig Mand,
grænselos ulykkelig. Han kunde ikke lade mig
saa Kullene billigere", sagde han. þÿ ��u�d�e�nat be-

gaa en Forbrydelse mod sin Familie. Han
skyldte sin Familie at tjene saa meget paa
Kullene som niuligt, saa længe der over-
hovedet findes Kul. Om saa og saa lang Tid
vil Jordens Beholdning as Kul nemlig være
opbrugt".

þÿ ��H�v�o�r�n�a�a�rindtræder det Tidspunkt?"
spurgte jeg tilsyneladende interesseret. I
Virkeligheden var det mig fuldkommen lige-
gyldigt.

Hr. Davidsen lvstede sine blaa Hænder og
kom i Ertase.

þÿ ��T�æ�n�k�,om kun 346 Aar I Hvor det maa
være en forfærdelig Tanke for Kulhandlerne!
TereS Forretninger lukkede þÿ �, de selv drevne
til Vanviddets og Selvmordets Rand þÿ �,
deres Bsrn strejfende om paa Gaden i util-
strækkelig Paatlædning þÿ �, deres Koner . . .
Nu vel, jeg betalte Regningen og bad ham
tilgive min Optræden".

Jeg rejste mig med et ondt Blik i Ljet.
Denne Idiot til Davidsen Kulde ikke for ingen
Ting have stjaalet en halv Time af mit Liv.

þÿ ��K�u�l�h�a�n�d�l�e�r�e�nhar bedraget Dem", sagde
jeg alvorligt. þÿ ��K�u�l�h�a�n�d�l�e�r�n�evil stet ikke uddo
saa tidligt, som ban har bildi Ten: ind. Ester
de nyeste Undcrsogelscr vil Kullene forst slippe
op om 351 Aar".

þÿ ��A�a�,den Skurk", stonncde Hr. Davidsen.
þÿ ��O�ghan. som bandede Ed ester Ed paa, at
det allerede var forbi om 346 Aar ..."

Han rejste sig og gik med en Mine, der
betod, at han den 6. dennes, Kl. 6 Efter-
middag, tabte Troen paa Menneskeheden.

(Kbhvn.)
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Vort Telefonnummer: 265.

Lignings-
kommissionen

kritiseret i fiiwnM

Porgmefteren og Rafn giver
Indenrigsministeren en Raese.

Redaktor Christensen gjorde sig i
AfteS til Talsmand for den Harme,
der i denne Tid er oppe blandt alle
ByenS Borgere i Anledning af Lignings-
kommissionens mærkelige Adfoerd ved
Behandlingen af de indsendte Skatte-
klager. Med god Grund paatalte han
det urimelige i, at Ligningskommissionen
þÿ �i Stedet for at skaffe Kommunen
saa stor Jndtcrgt som muligt þÿ �tvært-
imod afviser skattevillige Borgere i
Mængde.

Borgmesteren sogte at hindre denne
Omtale af Ligningskommissionen ved at
henvise til OverligningSkommiSsionen ;
han glemte aabenbart, at han ved
Budgetbehandlingen tillod, at man i
Byraadet udtalte Onste om, at Lignings-
kommissionen maatte have Held til at

finde dem, der havde Skatteævne. Her
var naturligvis nærmest tænkt paa de
store Skatteydere, men hvad enten man

paataler de smaa Skatteyderes Ret eller
de stores Pligt, maa Forholdet dog
være det samme, med mindre der skal
gørcS Forskel þÿ �hvad vi for Resten
nok tror der stal, der blev ofte gjort
det for.

Mod Slutningen as Debatten rettede
Etatsraad Kier et meget simpelt Angreb
paa de Borgere, som har indgivet
Klage. Han insinuerede nemlig, at

Klagerne kun fremkom, fordi der stal
være kommunalt Valg til næste Aar.
Denne grove Fornærmelse mod 200 af
ByenS Borgere paatalte Borgmesteren
ikke; derimod paatalte han, at Christen-
sen forklarede, hvorfor der netop for et
Valgaar fremkom saa mange Klager.
Borgmesteren hostede Bifald fra den
Ende af Bordet, hvor man ikke vælgeS
i Kraft af Forstand eller Intelligens,
men derimod i Kraft af nogle Penge-
poser.

Vi gratulerer, Hr. Borgmester!
Redaktor Christensen forklarede Kla-

gernes Fremkomst ved, at Lignings-
kommissionen mærkelig nok þÿ ��g�l�e�m�m�e�r�"
saa mange smaa Skatteydere Aaret for,
der stal være Valg. Vi lan ikke se
nogen Fornærmelse i denne Udtalelse,
saa meget mere som det er bevisligt,
at der er Folk, der i Fjor klagede over,
at være udeladte af Skattelisten og den
Gang optoges, medens de atter i Aar
blev udeladt. Er dette ikke Bevis for,
at Ligningskommissionen enten mangler
Forstand eller ogsaa god Vilje til at
rogte sit Hverv? Og er det ikke tillige
et Bevis for, at den fine EtatZraad er
i hoj Grad uretfærdig, naar han inst-
ituerer, at Folk klager alene for at
saa Valgret; thi af det anforte Exempel
ser man jo netop, at Smaasolk klager,
naar de er udeladte af LigningSkommiS-
sionen, uden Hensyn til om der stal
være Balg eller ej. Heraf lærer man,
at det gode Borgersind raader iblandt
Smaasolk, medens det aldrig falder en
Storborger ind at klage over at være
glemt i Listen; han luster sig helst fri
for at betale Skat. Maaste er det
ogsaa derfor, at man i Lignings-
kommissionen ikke forstaar Grunden til
de mange Skatteklager.

Derfor var Red Christensen« Svar
til EtatSraaden paa sin Plads og burde
iffc paataleS af den upartiske For-

Oore

Fagforeninger.
Karetmagerne.

Forbundets Medlemmer gøreS op-
mærksom paa, at de i Følge Lovenes
8 6 ikke maa søge Arbejde r København
paa Vognsabrikant Nielsens Karetmager-
værksted, Vesterbrogade Nr. 71, fordi
denne bestæftiger Personer, som har
overtraadt Forbundets Bestemmelser og
Vedtægter.

Sagen forholder sig fra første Be-
gyndelse saaledes, at Hr. Nielsen ikke
sandt sig foranlediget til at understnve
paa den Priskurant, som Byen« øvrige
Mestre har godkendt Som Følge
heraf nedlagde« Arbejdet, og strax der-
efter indmeldte Fabrikanten sig i Karel-
magerlavet og i Karetmagermesterfor-
eningen for København og Omegn, og
da begge Organisationer har godkendt
den gældende Priskurant, vilde Konflik-
ten haøe været endt, hvis ikke Fabri-
kanten havde haft en altfor ivrig
Støtte i en Svend ved Navn A Chri-
stiansen, som ganste ugenert fortsatte
Arbejdet, da dette nedlagdes

Afdelingen i København vedtog, in-
den Arbejdet blev standjet, at den«
Medlemmer ikke maatte arbejde sammen
med Svende, som mod Forventning
blev stavende. þÿ �Men Strejken vilde
dog for længe siden have været siuttet,
hvis ikke E. Breindahl fra Kolding og
P. Jensen, som tidligere har arbejdet
i en af LimfjordSbyerne, havde siuttet
sig til Tanken om at danne en Mønster-
anstalt paa nævnte Værksted, som bl. a.
bestaar i at arbejde fra Kl 5 Morgen
til Kl. 8 Aften. I Afdelingen« Pris-
kurant er fastsat henholdsvis 50 og 100
pCt. for Overarbejde; men om denne
Bestemmelse overholdes, maa vistnok
være Tvivl underkastet, da det som sagt
er en Mønsteranstalt.

Karetmagerftrejkeu i Aalborg.
Forældre eller Værger, som onster

dereS Born oplærte i Karetmagerfaget,
goreS opmærksomme paa, at hos neden-
nævnte Mestre i Aalborg og Nørre-
Sundby er Arbejdet nedlagt, fordi disse
Mestre nægter at understrive den Pris-
kurant, som de øvrige af ByenS Mestre
har underflrevet, og som BeviS paa de
rimelige Fordringer kan anføre«, at de
som Minimalløn forlanger 32 Ore pr.
Time samt Akkordpriser i Forhold
dertil.

Strejken har varet siden 1. Maj
1897, og Grunden til den langvarige
Kamp maa forst og? fremmest søges
deri, at enkelte Personer har ment at
tjene deres egne Interesser bedst ved at
støtte Mestrene i dereS Bestræbelser for
at holde Lønnen nede.

Men ogsaa Lærlingeforholdet spiller
en stor Rolle i denne Konflikt, idet det
som Exempel kan anføres, at en enkelt
Mester til Tider har bestæftiget henved

Hcrrtgaardsliv.
IHaralrti paa Zohngaardsholw.
Hvad vilde Forvalteren ved Pige-

kamret .<11. 12 om Ratten?

Det er ikke alt godt, en Pige maa
døje, naar hun stal ud for at tjene sit
Brod, men ingen Steder er hun vel
mere ilde faren end paa Herregaardene.

Om Forholdene paa þÿ ��S�o�h�n�g�a�a�r�d�s�-
holm" har vi fra en agtet Borger her
i Bnen modtaget følgende meget talende
Skrivelse:

Hr. Redaktør!
Vil De være af den Godhed at

sive mig Plads for følgende Linier i
TereS ærede Blad.

Min Datter var bleven fæstet til at

isene paa þÿ ��S�o�h�n�g�a�a�r�d�s�h�o�l�m�"�.Allerede
den forste Nat, hun laa der, blev hun
vækket ved en sagte Banken paa Vinduet.
Da hun troede, at det var Tid, hun
fulde til sin Gærning, stod hun op,

og da hun kom udenfor, stod Forvalteren
aer og spurgte, om hun allerede var
oppe, da Kl. ikke var mere end 12V».
Hun forklarede, at der allerede var
banket, men han mente, at det ikke var
muligt, hvorfor hun atter gik i Seng.
Senere begyndte Karlene deres svinste
Tilnærmelser, som endog var af en saa-
dan Art, at de ikke kan nævnes her i
Bladet I Aftes forklarede min Datter
mig Sagen, hvorfor jeg gik med derud
for selv at overbevise mig om Forhal-
dene Da vi kom ind i Kamret, laasede
vi Doren vg undlod at tænde Lys, og
ganske rigtigt, kort ester kom 2 Karle
listende hen til Døren og begyndte at
banke først ganste sagte, deipaa stærkere,
men da vi forholdt os rolige, begyndte
de at pille ved Nøglen, hvorpaa der

fulgte nogle Slag, som for at sprænge
Døren. Da dette ikke lykkedes, gik de
om til Vinduet, hvor de med en Kniv
begyndte at stære Kittet fra en af Ruderne,
hvorved denne gik itu. Nu strøg de en
Tændstik, hvorved de fik Oje paa mig,
som stod indenfor, parat til at gribe de
indtrængende og give dem en forsvarlig
Velkomsthilsen, hvilket disse Slyngler
havde fortjent; men da stak de af

Jeg var nu bleven overbevist, hvor-

Hojrtliladcne
om

1' itbtcnti.

Højres Penneførere, saa vel i Køben-
havn søm Provinserne, siger altid de

taabeligste Dumheder om Socialdemo-
krattet.

Saaledes skriver nylig et Højreblad
om Lønbevægelsen blandt Mastinarb si-
derne, Syerskerne, Slagterne øg Bog-
binderne følgende Vendinger sra Sytten-
Hundrede-Hvidkaal :

þÿ ��S�o�c�i�a�l�i�s�t�e�r�n�eer der med derrS
Bukkefod for at afstedkomme Uro,
Forvirring og Utryghed saa i denne
saa i hin Erhvervsgren.. . . Socialisterne er vaa Færde
for at saa Splid og Uenighed i
Gang; thi det stal alter ved drnne
Lejlighed siaas fast, at det ikke er
fra Arbejderne selv, at Urospiren
kommer."

Det maa være ualmindelig forstenede
Mumier, som roligt kan lade sig byde
noget saadant Sludder, efter at Fa
foreningSbevægelsen er bleven ikke al.. .c
en mægtig Organisation, men ogsaa ,n
af Arbejdsgiverne officielt anerkendt
Organisation.

Naa ja, Socialdemokratiet kan taale
at blive stældt ud for Handlinger si rn
dem at hjælpe Syerster og andre Ar-
bejdere til lidt højere Løn og lidt
kortere Arbejdstid. Men kan det poli-
tiste Højre vedblivende virkelig taale at
bekæmpe vor Stand med saa dunnne

Paastande og derved markere sig sel
som Partiet for de saa Kapitalister rg
for ingen andre?

Et Bessg.
En lang, mager Mand med store, blaa

Hænder listede sig i Gaar ind paa Kontoret.
þÿ ��M�i�tNavn er Davidsen", kom det sty

fra ham.
þÿ ��S�æ�tDem ned, Hr. Davidsen", sagde jeg

opmuntrende.

Annoncen ti Ore pr. Linje.
Ltorre Annoncer Rabat.

1HW.

Thi Højre er jo eller« ikke bange
for Strejker, men det er blot Arbejderne,
der ikke maa stille Krav.

Lægestrejken t. Ex , den føreS af en
af Højres egne Ledere, Or. L. Toft.
Han befaler Strejke paa et Sygehus
paa Grund af forholdsvis saa ringe et
SporaSmaal som nogle Kandidater«
Strid med en Sygeplejerste. Han
sætter Skruebrækkerstemplet paa enhver
Læge, der melder sig til de syges Tjeneste,
og indtil er det lykkedes ham at holde
þÿ ��T�i�l�g�a�n�gaf Arbejdskraft" borte fra
Hospitalet.

Og den samlede Højrepresse sympa-
tiserer med denne Syqehusstrejke.

Kan Højre saa ikke førstaa, at man

gennemskuer Humbug'en, naar Partiet
siger, at det ikke er Syerflerne selv, der
kræver lidt mere Løn, ikke Smedene
selv, der værger deres Priskurant, ikke
Slagterne selv, der ønster dereS Kaar
forbedrede, men at det kun er oS, som
spekulerer i Splid og Uenighed?

Spekulerer Hr. Or. L. Toft maaste
i Spliden paa Amtssygehuset? Enhver,
der sagde dette, vilde blive anset for
Idiot; men lad Højre være overbevist
om, at netop saa idiotist har Partiets
Angreb været paa os i de forløbne
mange Aar.

Derfor staar vi nu som det stærke
og voxende Parti, meden« Højre raadner
bort og visner hen.

for jeg beordrede min Datter til at
pakke sit Tøj sammen og følge med
hjem ; men da vi lukkede op for at gaa,
stod Forvalteren udenfor Døren med 2
Karle, rimeligvis de samme, som vilde
trænge ind i Værelset. Forvalteren þÿ �

der lignede alt andet end en saadan þÿ �

meddelte jeg Grunden til min Tilstede-
værelse, hvorpaa han kun svarede med
en stainmende Mumlen, lig den, man
hører fra en, der bliver overrastet paa
forbudne Veje. Dette undrede mig, thi
sorsaavidt han ikke var i Ledtog med
dem, der systematifl krænkede min Datter,
saa burde han, syneS jeg, have talt dem

strængt til. Naa, i dette Tilfælde havde
Pigen sin Fader til at forsvare sig,
men hvorledes gaar det nu de Piger,
som ikke har det?

Jeg har ment, at jeg af Hensyn til
andre Piger burde bringe dette offentligt
frem, saaledes at anstændige Piger kan

tage sig i Agt
Med Tak for Optagelsen.

En Fader.
Denne Skrivelse taler for sig selv

og viser tillige, hvor lidet Storagrarerne
eller deres Forvaltere bekymrer sig om
de Piger, som sætlcS i Tjeneste hoS dem.
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'2 Maaneder. Tjenestekarl Thomo« Anton
Poulsen, Svanfolk, tit Aar. Ugift Stine
Larsen. Poulstrup, 78 Aar. Arbejdsmand
Chr. Jensen« Son Christian John Jensen,
O. -Sundby. 6 Dage. Gnardbeityrer Sorcn
Cllcren Christensen« Datter Sigrid Christensen.
Bisse. 1 Dag. Husmand Sorcn Pedersen«
Datter S orine Ane Marie Pedersen, Romdrup, 19
Aar. Arbejdsmand Riel« Nielsen Bech« Dalter
Andrea 'Nicoline Nielsen, Bejgaarden, 2 Aar.
Anker« Larsen« Datter Erna Erika Sarien,
Tordernp, l1 Aar. Husmand Sar« Chr.
Sorensen, R.-Tranders, 43 Aar.

Frederikshavn, 6. Februar.
Arbejdernes Fællesbageri

afholdt i Aftes sin ordinære General-
forsamling, ved hvilken Regnskabet blev
fremlagt og godkendt; det udviste en
Driflsvmsætning sor Aaret 1898 af
vver 25,000 Kr., hvilket maa betragtes
som et godt Resultat efter den Modstand,
det har haft at kæmpe med fra alle
Sider. Formanden, Povl Christensen,
frabad sig Genvalg, hvorfor Peder
Hansen valgtes, og N. M. Jensen gen-
valgtes til Bestyrelsen. Som Suppleant
valgtes Laurits Jacobsen og som Revisor
I. C Ottesen. .

Stedfundne Uregelmæssigheder nied
Mærkerne diskuteredes, hvorefter Modet
hævedes.

Sons trup, 7. Febr.
Fyrtaarn eller Fyrskib«

Ved Folketingsmand Jungersen
er der i Rigsdagen indbragt et Andra-
gende fra Fisserne i Lonstrup om, at
den foreflaaedc Bevilling til Fyret ved
Rubjærg Knude bibeholdes og ikke er-

stattes med en Bevilling til et Fyrflib
paa þÿ ��S�t�o�r�eGrundet".

Andragendet er, i Folge R. B ,
henvist til Finansudvalget.

Thisted, 6. Febr.
(it betydelig Udvidelse af Post-

gangen
mellem Nykøbing og Thisted er i denne
Tid under Overvejelse. Det er Handels-
standen i Nykøbing, der har taget denne
Sag op til Drøftelse. Herfra vil blive
stillet en Forespørgsel til Handelsstanden
> Thisted, om den vil være villig til
at fliitte sig til et Andragende om denne
Sag til Postvæsenets Autoriteter.

Det er Meningen at andrage om,
fvruoen den nuværende natlige Deligence-
forbindelse, ogsaa at saa etaaleret en
saadan om Dagen mellem de to Byer.
Dagpostcn tænkrS at skulle afgaa fra
Nykøbing ved Ellevetideu om Formid-
dagen, umiddelbart ester Færgens An-
kvrnst oertil, saaledes at den kan vpnaa
at faa Tilssntning til det Tog, som
asgaar fra Thisted Kl. 2,45 Cfterm.

Alliblirll Liicaiiil.
I Modet i Gaar behandledes þÿ �

foruden det andet Sted« omtalte
følgende Srnaasager:

Nlderdomsuiidcrstøttelscr.
2. Indstilling om Alderdomsunder-

stottelse, nemlig: 8 ny faste Understot-
telser med i alt aarliig 984 Kc ; 21
Forhøjelser af ældre dø. med i alt aar-
lig 564 Kr. Paa Grund af Dødsfald
føres 3 Understøttelser til Afgang med
i all aarlig 708 Kr 8 midlertidige
Understøttelser indstille« med i alt 57
Kr. Endelig indstille« 8 Begæringer
øm Understøttelse til Afvisning. þÿ �Til-
trædes.

?ilba>rbctaling as Varrcasgist.
Indstilling fra Havneudvalget om,

at Byraadet vil udvirke Ministeriet«
Samtykke til, at Halvdelen as el Belvd
af 662 Kr., som þÿ ��d�e�tostasiatisse Kom-
pagni"« Dampskib þÿ ��C�a�t�h�a�y�"har erlagt
i Barreafgift, maa tilbagebetales Sel-
stabet med 331 Kr. þÿ �Tiltræde«.

Andragende.
Andragende fra en Grundejer om

Tilbagebetaling af et as ham betalt
Beløb for Omlægning af en Kloak-
ledning. þÿ �Henvistes til Behandling
for lukkede Døre.

Soldaterne ftal i >vad.

Forcsporgsel fra Kommandanten i
Aalborg, vm den i Vestre Fristole ind-
rettede Badeanstalt, eller en anden lig-
neiide, vil kunne stilles til Raadighed
for Garnisonen til Tider, der ikke kolli-
derer med vedkommende Skoles Benyt-
telse af samme, og mod et Vederlag
svarende til de Byen i den Anledning
soraarsagede Merudgifter. Skolendval-
get anbefaler, at den attraaede Benyt-
telse indrømmes indtil videre, saalede«
al Badningen soregaar udenfor Skole-
tiden og uden Udgift for Kommunen,
hvilket tiltræde«.

Stemmer fra Publikum
<Kn þÿ ��k�r�a�f�t�i�g�"Smed.

Hr. Smedemester Petersen, Bispens-
gide, er af Borheirc forsynet med
gnnste gode Kræfter, men vin han just
har faaet dein sor at bringe dem i An-
vendrlse paa sine Folk, tinde maaske
være el Sporgsmaal. At han har den
Opfattelse, at Kræfterne er godt an-
vendt, naar de brtlge« til at garve
Rygstykker med, saa man Bevi« paa
forleden Tag.

I de sidste 3 Aar har Hr Petersen
hast et ungt Menueste i Lære, »nn da
det nu synes at gaa tilbage med For-
retningen, og da Forholdene just ikke
var paradisiske hos P , spurgte den
unge Mand, oin ikke han skulde se sig
om efter en anden Plads.

þÿ ��J�o�,�"svarede P, þÿ ��g�ø�rkun det;
men inden vi stilles, er det bedst, Du
saar et godt LagTærft." Og ndrn at
give nærmere Forklaring, slog han saa
løs paa Lærlingen, saa denne« ene Oj«
i disse Dage skinner i alle Regnbuens
Farver.

Men nn er der Plads hoS Hr Pe-
tersen sor et ungt Menneske, der vil
lægge Ryg til.

?.

(R B )

Konflikten i Vogbinderfaget.
København. 400 mandlige og

200 kvindelige Bogbindere har nn ned-
lagt Arbejdet.

Afverbningskonferencen.
Køln. Til þÿ ��K�ø�l�n�.Zeit " telegra-

feres fra St. Petersborg: Alle de ind-
budte Regeringer har nu sluttet sig til
den rnssiste Regerings Forstag om at
sammentræde til en Asvæbningskonference
i Haag.

Konferencen sammentræder rimelig-
vis i Begyndelsen af Marts.

Programmet vil først blive definitivt
fastflaaet paa selve Konferencen.

Myrderierne paa Filippinerne.
Rew-Aork. I Følge Telegram

fra Manilla anslaas Jnsurgenternes
Tab ved de sidste Kampe mod Aineri-
kanerne til 4000 Mand. Fra ameri-
kanfl Side deltog 13,000 og paa Jnsur-
geniernes Side 20,000 Mand i Kampen.

Særlig svære Tab led Jnsurgenterne
nord for Byen, hvor de amerikanfle
krigsskibe bestød dem.

JFrø stib feter.
JenS Vnff og Vøriieailif jbrf.

I Bust har indbragt et Andragende
i Folketinget fra 8 Sogncraud i Vest-
jylland om, at der i det foreliggende
Skolelvvfvisiag udtrykkelig maa blive
tilsojet, at Kommunerne har Ret til at

give Bor,rene Hverdags-UndeiviSning
om Vinteren, for at Bornene dels i
Hjemmene og dels ude kan deltage i
Somnierarbejdet. þÿ �Andragendet er
henvist til Skolelovsudvalgete

llickliHltmnts
LsnuiM.

Lovforslaget om Forhøjelsen af Un-
derofficerernes Lønninger var i Gaar
til 1. Behandling i Folketinget.

M. Madsen udtalte, i F. þÿ ��J�y�l�l�p",
at Underofficererne var en forglemt
Stand, som levede under trykkede Vil-
kaar, og da der stadig stilles storre
Fordringer til den, er Tilgangen derfor
ringe. Den forestaaede Forhvjelse er
saare befledeu og burde ikke mode Mod-
stand fra Tingels Side. þÿ �Sv. Hogs-
bro anbefalede at modtage Forflagct
velvilligt. Underofficererne maatte vide,
at de i dette Ting yavde deres Venner.
Men Sporgsmaalet burde loseS sammen
med andre SpvrgSmaa! Hæren ved-
rorende, og Tinget kunde ikke glemme,
at det her havde at forhandle med en
Minister, der havde brugt »bevilgede
Beløb til Militærvæsenet.

Meyer anbefalede Fvl slaget Det
var ikke rigtigt at lade Underofficererne
undgælde for Ministerens Handlinger.

Jensen-Bælum onstede Forflaget sat
i Forbindelse med Sporgsmaalet om
Forhvjelse af de meniges Lonning;
han troede ikke. det var Lønnen alene,
men den Behandling, der oste i lev
Underofficererne til Dcl fra Officcnr-
nes Side, der hindrede Tilgang til
Standen.

Krigsministeren henstillede til Høgs-
bro og Jensen-Bælum ikte at gore
Sporgsmaalet afhængigt af Afgorelsen
af andre Sporgsmaal, da det ellers
kunde trække sor længe ud. Han havde
stillet saa smaa Fordringer for derved
at lette Sagen« Genncmjorelle. Under-
officererne var i de senere Aar gaaede
betydeligt frem i Kundstab og Dan-
gelse og fortjente det lille LonningS-
tillæg.

Bjerre glædede sig over, at Under-
officererne var gaaede saa stærkt frem i
Dannelse, men forstod da ikke, hvorfor
Officererne fremdclcs opretholdt den
store Kastesvrstel.

M. Madsen vidste af Erfaring, at
der efterhaanden havde udviklet sig et
særdeles godt Forhold mellem Officererne
og Underofficererne. þÿ �Sv. Høgsbro
mente, at Officererne stadigt oversaa
Underofficererne. þÿ �Jensen-Bælum ud-
talte, at der langtfra var den Kloft
mellem Underofficerer og de menige, som
mellem Underofficerer og Officerer.
Ester Udtalelser af forskellige vedtoges
Overgang til 2. Behandling og Hen-
visning til Finansudvalget og Soværns-
udvalget.

Den ni! Kmechllmk.
Naar den ene skal betale, skal

de« anden ogsaa.
Byraadet behandlede i Aftes et An-

dragende fra þÿ ��A�k�l�i�e�s�e�l�s�t�a�b�r�tPortland-
Ccmentfabriken Norden" vin Samtykke
til Anlæg as en Mole og Anlægsbro i
Limfjorden udfor Selskabets Ejendom i
Hasseris. Havneudvalget sandt intet
imod Andlagriidet at erindre, naar det
bestemmes, at Broen kun maa benyttes
til Selstabels egen Trafik, altsaa til
Losning af saadanne Vnrer, som er be-
stenne til den af Selstabet drevne Fa-
briksvirkiviiihed og til Udstikning af
Selskabets Frembringelser.

Konsnl Rechnitzer: Da Portland-
Cementfabriken i sin Tid bad oin det
samme, maatte den iudgna paa at betale
el Bidrag til Kommunen. Del samme
bor ste her. elle, s foruretter vi den
gamle Fabrik. Ten ny Fabrik vil þÿ �

hvis ikke ogsaa den kommer til at be-
tale þÿ �kunne have stor Fordel ved
Levering as Cement til Aalborg By.

Borgmesteren: Varer, der fores
mellem Aalborg og andre Limfjords-
byer, er fri for Afgift, men denne Be-
stemmelje bor snarest soges ændret.
Indtil da mener jeg ikke, vi stal paa-
lægge Fidrikeu þÿ ��N�o�r�d�e�n�"nogen Afgift,
men stille den lige ond Tæglværterne.

Citer yderligere Udtalelser as Dyhr
og Rechnitzer udsattes Sagen i 8 Dage.

...
Jtrrnbauelaan til Kommunerne.

Det af Neergaard »i. fl. i Folke-
tinget freinsatte Lovforslag gaar ud paa,
at der af Staten kan udlaaneS indtil 3
Mill. Kr. som Jærnbanelaan til Amts-
og Kobstadkommuner. Laanene forrentes
og afdrages med LV« pCt halvaarligt
af den til eiihvcr Tid skyldige Kapital;
heraf beregnes l7/n> pE> som Rente,
Resten som Afdrag. For Belobet be-
myndiges Ministeriet til at udstede 3
eller 3'/, pCt S Statsobligationer.

Dyrtidstillæg til TtatSbnncrneS
underordnede Funitionerrer.

K. M. Klausen har i Folketinget
indbragt Andragende sra Hovedbestyrelsen
for þÿ ��D�edauste Statsbaners underordnede
Funktionærers Forening", som paa saml-
lige SkibtfyrbodercS, Matroser«, Bane-
arbejderes, Depotarbcjdcres, Stations-
budes, PonorerS, OverportvrerS og
Konduktorers Vegne andrager om ct
midlertidigt Dyrtidstillæg. Andragendet
er henvist til Finansudvalget.

Nordjylland.
Aalborg, d. 7. Februar.

ikysto»l«rgSudvalgct
meddelte i Asie« Byraadet, at Ud-

valget savnede et Medlem, da Dyrlæge
H. P. Hansen var gaaet af. Udvalget
foreslog ham valgt paaiiy, og del var
der ingen, der havde noget imod.

Byggevirksomheden i 1 898.
Bygningsinspektoren fremsender Over-

siat over Byggevirksomheden i Aaret
1898 og Rapport sor Okiober Kvartal
s. A. samt en grasist Fremstilling as
Beboelsesbygningerne« Antal fordelt paa
Aaret« Mnaneder. Foruden efternoevnte
storre Byggeforetagender: Obel? To-
baksfabrikker, Glasværket, Exportstagte-
tiel, de forenede Textilfabnkker, Budolfi
Kirkes Udvidelse og en Lokomotivreniisc
for Statsbanerne, er der i Aarets Lob
meddelt folgende Byggetilladelser: 4:;
Stkr. 4 Etagers Bygninger (67), 12
Stkr. 3 Etagers (27). 19 Stkr. 2 Eta-
gers (40), 30 Sikr. l Etages (42) og
98 alm Skure (32) samt 110 Bvg-
ningsforaudringer (1 10). De i Parantes
anforte Tal angiver det tilsvarende An-
tal i 1897. Ter <r i Aaret 1898 er-
lagt i Bygningsgcbyrer 3506 Kr. 99
Ore imod 3566 Kr. 81 Ore i 1897.
I Boder for Overtrædelser af Byg-
ningsloven er der i Aaret erlagt 1 1 00
Kroner.

Oppcborsler
for Pontonbroen og Aalborg Havn

samt Hals Bro sor Januar Maaned
d. A.:

Bropenge har fra 1. til 31. Jan.
d. A. udgjort 7300 Kr. 50 Ore imod
6684 Kr. 41 Ore og 5612 Kr 50 Ore
i de samme Tidsrum henholdsvis i 1898
og 1897. Oppeborslen af Havnepenge
har fra 1. til 15. Ian. d. A. udgjort
7510 Kr. 63 Ore imod 6130 Kr. 16
Ore og 3367 Kr. 90 Ore i de iamme
Tidsrum henholdsvis i 1898 og 1897.

Ltatstclefone«.
Fra den 10. d. M. nedsættes Tax-

ierne for Samtaler mellem en Række
Bycr i Indlandet.

Fra samme Tid opkræves der et
Bestillingsgebyr ns 15 Ore sor forlangte
Samtaler, som ikke kommer i Stand,
uden at dette kan tilstrives Telefon-
væsenet.

Taxttabeller udleveres frit af Stats-
telegrafstationkrne.

I Folge denne Tabel kan man sra
Hjorring tale med Aalborg, Frederiks-
havn og Sæby sor 25 Ore (tidligere
75 Ore). En Samtale med Aarhus
koster 50 Ore alm. Taxt og 35 Ore
nedsat Taxt.

Samtaler mellem Aalborgþÿ �Frede-
rikshavn og Aalborgþÿ �Randers koster
35 Ore.

As Tabellen frenigaar iovrigt fol-
gende:

Almindelige Taxier gælder for Sam-
taler Sognedage mellem Kl. 9 Form.
og 6 Esterrn.

Er muligt?
I þÿ ��T�h�i�s�t�e�dAmtsavis" meddeles

svigende om en lille Dreng, der sor-
leden Dag omkom i en Torvegrav i
Klim :

Dodsaarsagen maa tilstrives Kulde,
idet Drengen forst gik til Bunds efter
at have tilbragt mellem 3 Kvarter og
l 1 a Time staaende i Vand til op vver
Brystet, uden at der fra de tilstede-
værende Folks Side blev foretaget noget
sor at redde ham. De nærmere Om-
stændigheder ved denne Ulykke, som
saa let kunde være undgaaet, var fol-
gende :

Drengen, der tjente paa Klitgaard
og var Son af en Fister ved Klim
Strand, var den nævnte Dag blevet
sendt i rt Mrinde til en Nabogaard
med en levende Gaas. Paa Vejen
hjem til Klitgamd hortc han Skrig fra
en nærliggende Torvegrav, ilede derned
og saa en Kammerat i Fare, idet han
var falden igennem Jjcn. I Forening
med Karlen sra Klitgaard lykke, es det ham
at redde denne Dreng l Land, men
Drengen fra Klitgaard faldt derved
selv gennem Isen, og kom til at staa
paa en Bulk midt i Torvegraven med
V. ud til over Brystet. Karlen var saa
medtaget af sit Bad, at han intet yder-
tigere Redningsforsøg kunde foretage,
og gik hjem, overladende Drengens
Skæbne til de andre tilstedeværende,
voxue og Born.

Af disse havde ingen Lyst til at
gaa ud ester Drengen, hvilket en voxen
uden Fare kunde have gjort, ligesom
heller ingen fandt paa at hente en
Stige eller andre Redningsmaterialer.
Drengen jamrede og klagede sig og
bad, om dog ingen vilde redde ham.
Omsider blev en Dreng sendt til et
Na-wsted med Bested vm at komme med
en Baad hurtigst muligt. Ved Budets
Ankomst hertil þÿ �fortæller Rygtet þÿ �
var Baadens Ejermand med nogle flere
v.d at drikke Punsch, hvorfor han sagde
til Budet, at det jagede vel ikke saa
stærkt, at de vel nok kunde saa Tid til
at drikke Punschen ud. Da det varede
sor længe, inden Baaden kom, lob en
uf de voxne op og sagde, at det maatte
ste i en Fart med den Baad, hvis det
ikke stulde blive for sent. Baaden kom
s rå assted og kom ad en lang Omvej
til Ulykkesstedet, hvor imidlertid Dren-
gen as Udmattelse var gaact under.
HanS sidste Ord var: þÿ ��K�o�m�m�e�rder dog
ingen snart og redder mig?" Baaden
fik saa Liget i Land, og det sorste,

Dni ny Mole.
Fanden los« i Qlkarret.

Hr. Dyhr modte i Aftc« i Byraadet
med en meget bedrovelig Meddelelse om,
at nu var Fanden los i þÿ ��F�a�n�d�e�n�sOl-
kar", hvor den ny Skole stal bygges.
Som man vil erindre, blev der i et

tidligere Mode talt en hel Del oin,

hvorvidt Grunden var brugbar til Skole,
og Dyhr kæmpede tappert for at faa
Byraadet til at begynde Arbejdet der-
ude. De sagkyndige havde sagt, at

þÿ ��F�a�n�d�e�n�sOlkar" var god, naar der
blev rammet nogle Pæle ned.

I Aftes havde Sagen faaet en an-
den Kulor:

Dyhr: Ministeriet for Kirke- og
Undervisningsvæsnet har meddelt Ap-
probation paa Opsorelsen af Friskolen
for den ostlige Bydel, af samme Type
og Størrelse som den for nogle Aar
siden opsorte Vestre Fristole; men nu
har jeg en bedrovelig Meddelelse at
gore det ærede Byraid.

Som man vil erindre, bemærkede
Formanden sidst, om ikke det var bedre
at udsætte Sagen, da man kunde vente,
at Grunden blev kasseret af Ministeriet.
Det fandt vi imidlertid ingen Anledning
til, da vi mente, Grunden var ganste
god, men nu maa selve Fanden have
været paa Spil derude, sor ved nær-
mere Undersøgelse viser det sig, at hele
Grunden er Morads ligesom i selve
Olkarret. Vi maa naturligvis beklage
vor Fejltagelse, men der er næppe andet
at gore, end at ofre, hvad der er nod-
vendigt for at faa et godt Fundament,
sor vi kan ingen anden Grund finde.

Borgmesteren: Havneudvalget
har en Grund, %en der maa betales
for den, da den er med i vore Bcreg-
ninger. Den ligger paa Hjørnet af
Ofterbro ved Trækbanen og er ca. 7000
Kv.-Alen stor. Vi har flrevet til Mini-
stenet, at Grunden ved Fandens Olkar
var god, men nu viser dette sig ikke at
være rigtigt, hvad der er virkelig kede-

ArbtjWMniiMit
»el Wre.

Det er ganste fornojeligt at se et
Venstreblad rent og klart tage Parti
for Arbejderne i Lonlonflikter þÿ �det
er saa sjældent det ster.

þÿ ��H�o�b�r�oAvis" horer imidlertid til
de faa Blade, der ikke er bange, det
flriver om den i Gaar omtalte Strejke
paa Havnebanen :

Arbejdet blev paabegyndt i Begyn-
belfen af sidste Uge; Byens Arbejdere
tog imod Arbejdet, og Entreprenoreu
tog imod Arbejderne, uden at der blev
truffet nogen særlig Akkord

Arbejderne var da i deres naturlige
Ret, naar de gik ud fra, at den her
gældende Arbejdslon stulde lægges til
Grund for Betalingen. Ligesom man
bliver nodt til at betale eu Kobmand
den Pris for hans Varer, han forlanger,
uaar man ikke paa Foihaand er bleven
enig med ham om noget andet, sanlcdes
stulde det synes ganste naturligt, at

Arbejderne for denne UgeS Arbejde fik
udbetalt den Pris, deres Organisation
havde sat sor en Dags Arbejde.

Men saaledes gik det ikke her.
Underentreprenoren, Hr. Madsen, havde
Ordre til ikke at udbetale udover 25
Ore pr. Time. Hvorefter Arbejderne
sig havde at rette.

Prisen er her 30 Ore pr. Time,

en halv Snes Lærlinge, og eu llbbait-
iielje, som finder Sled under saadanne
forhold som ovenfor skildret, vil sikkert
sætte sine dybe Spor, naar Lærlingen
bliver Svend og selv stal til at tjene
til sit daglige Underhold.

Hertil kommer, at Forbundtere, som
efter 1. februar 1899 tager Arbejde
ho« de blokerede Mestre i Aalborg eller
Nørre-Sundby, efter udstaaet Læretid
ikke vil blive optaget i þÿ ��D�a�n�f�lKaret-
magerforbund".

De Voerksteder, paa hvilke der er
Strejke, er svigende: P Petersen,
Norrrgade 20, R Hansen, Norregade
18, H. P. Christensen, Norregade 14,
©. Nielsen, Stranden 7, Bjornlund,
Nørre-Sundby

Det forventes, at ingen Kollega
soger Arbejde paa ovennævnte Poerk-
steder, for Forholdene er ordnede og
Meddelelse herom er tilstillet Asdelin-
gerne.

Paa Hovedbestyrelsens Vegne:
O. M Jensen.

Vodkerne.
Svendene ho« Bodkermester N. P

Olsen, Norregade 7, Kobcnhavn, har
nedlagt Arbejdet.

Flere Uger i Troek har han aver-
teret ester Lærlinge. mod at love at
udlære dem paa 3 Aar, og det lykkedes
ham paa den Maade at saa fat i 3
unge Mennester Den almindelige Lære-
tid i Faget er 5 Aar, og desværre har
mange Mestre stort Besvar med at
lære dem Bodteriet i den Tid, ikke
mindst af den Grund, at nogle har
for mange unge Mennester i Lære ad
Gangen. Bodkerlavet, hvoraf Hr Olsen
ogsaa er Medlem, har imidlertid af let
forstaaelige Grunde erktcrret ikke at ville
gore Hr Olsen« Udlærlinge til Svende
efter kun 3 Aars Læretid, men dette
bryder han sig ikke om, og han lover
de unge Mennester, at de efter 3 AurS
Forlob vedblivende kan arbejde hos
ham. Dette var fikst rt det bedste, da
det, de kan lære paa Hr Otsens Værst
sted, ikke sætter dem i Stand til senere
at kunne soge Arbejde andre Steder
Hr Olsen beskæftiger fjældent mere end
3 a 4 Svende, den storste Del af Aaret
endda kun 2, men desuagtet lover han
disse 3 unge Mennester, at de kan blive
hos ham, samtidigt med, at han stadigt
soger flere Lærlinge.

Under disse Forhold niaa Hr. Olsen
finde sig i, at Svendene forlader hans
Værksted, og at dette paa Hr. OlsenS
Bekostning, indtil videre er blokeret for
Fagforeningens Medlemmer.

Samtidigt meddeles til alle For-
bundets Medlemmer, at man for Tiden
i Kobenhavn har paabegyndt en Under-
handling med Bodkerlavet om en ny
Priskurant, der stal være færdig den
1. Maj.

Og at vor Generalforsamling med
Hovedbestyrelsens Sanktion har vedtaget
at aflyse Tilgang her til Byen af For-
bundets Medlemmer, og at ingen ar-
bejdssogende maa tage Arbejde, forinden
de har henvendt sig til Formanden, der
træffes hver Dag paa Kontoret mellem
Kl 10 og 11.

E. Svendsen.
Formand for Bodkerforeningen af 1873.

ligt. Nu maa vi bede om Undskyldning
for vor Fejltagelse, og saa lave en Ind-
stilling, hvori vi giver »oje Bested om
Forholdene derude.

Bogtrykker Hansen glædede sig,
hvis Udvalget vilde se sig om efter en
anden Grund. Selv om vi anvender
þÿ�7 ��8�0�0�0Kr. paa et Fundament, er
der dog ingen Sikkerhed for, at Skolen
kan blive staaende.

Bertelsen: Da Sporgsmaalet om
at pæle Grunden forelaa, beklagede jeg,
at der ikke var foretaget en grundig
Undersogelse. Nu viser det sig. at jeg
havde Net.

Skoleudvalget vil nu fremkomme
med en ny Indstilling

en Lon, det har holdt ByeuS Arbejder.'
haardt at naa, og foui de felvfolgrlig
ikke gaar bort fra.

Naturligvis vil der vel nu blive
gjort alle mulige Anstrængelser for at
hidstaffe den fornødne þÿ ��b�i�l�l�i�g�e�"Arbejds-
krast. Hvem ved. maafte eu lille Jiiva-
finit af forsultne Polakker er nær fore-
staaende. Men Dhrr., der har Hobro
Havuebane i Entreprise, stal da med
dcl samme have at vide, at de i delte
Sporgsmaal har Byen« Borgere imod
sig. Dels onster de næringsdrivende
Borgere, at det bliver Byens Arbejdere,
d, I saar den med Arbejdet forbundne
Fortjeneste, dels finder de det kun i sin
Orden, at fremmede Arbejdsgivere be-
taler ByenS Arbejdere den samme Lon,
som By'UtS Borgere og som Byen selv
betaler dem.

Eje' en af Baaden beklagede sig over,
var nok. at hans Baad havde taget
Skade af Isen.

Dette er i fan Træk Skildringen af
en lille DrengS grufulde Dod, kun faa
Alen fra Land, rundt om omgivet af
Kammerater og voxne

Forst er han med til at redde en
Kammerat og overlades derefter til sin
egen Skæbne!

WWA'WIlliKfklS

Nedsatte Taxier gælder for Samtaler
Zon- og Helligdage 8ele Dagen samt
Sognedage fra Kl. 7 (Oktbrþÿ �Mart« 8)
til 9 Form. og fra Kl. 6 til 9 Estm.

Samtale i mere end 6 Minuter til-
stedes kun, hvis ingen anden Korrespon-
dent har forlangt Samtale.

Samtaler med Fortrinsret er: II-
samtaler, forudbestilte Samtaler og
Seriesamtaler (nemlig Samtaler, der
for en eller flere Maaneder er bestilte
dagligt til et bestemt Klvkkcflet).

De paa Tabellen anforte Taxier
gælder for hver Periode paa 3 Minuter
af en almindelig Samtale.

For Samtaler med Fortrinsret for-
dobles Taxierne.

En bestemt Person« Tilkaldelse til
Samtale, eventuelt paa en offenlig
Samtalestation, 25 Ore.

For Samtaler, der ønske« imellem
Statstclrfonstativner oin Natten fra Kl.
9 Aften til Kl. 7 þÿ�(�O�k�t�o�b�e�r �Marts 8)
Morgen, maa særligt Gebyr betales,
hvorom Oplysning erholdes paa Sta-
lionerne.

Direkte Dobbeltledningsforbindelser
til Statstelefonstalioiierne tilvejebringes
af Telegrafvæsenet mod 48 Kr aarligt
i Kobenhavn og 32 Kr. aarligt udenfor
Kobenhavn.
FaftelavnSlojer.

Aalborg Skipperforening vil atter i
Aar foranstalte Optog gennem ByenS
Gader Fastelavn« Mandag.

Foreningen beder os gore opmærk-
som paa, at det ved Baaden indkomne
Belob, med Fradrag af de nodvendige
Udgifter, tilfalder Foreningen« nystiftede
Enkekasse, ligesom de hjemmeværende
Medlemmer gratis ofrer deres Arbejde
og Tid herpaa.

Det bemærkes, at Optoget bestaar
af 2 Baade, som folges ad paa hele
Ruten.

Paa Teatret
gives, grundet paa Sygdom, ingen

Forestilling i Aften.
Todc

anmeldte sor Aalborg Birks og
Flefluiii Her: ede Skifteret l sidste Halv-
del as Januar Maaned:

Indsidder Tvren Pedersen« Hustru Inger
Kirstine Pedersen as Dokkedal, 38 Aar. Hu«-
mand August Jensen. Storvorde, 41 »lae.
Gaardejer as Tordcrup Christen Dyhr« Daiter
Mary Dyhr Nielsen. 7 Maaneder. Smed
Cyr. Christensen« udodte Barn. Cementfabriken
ved Perdal, 3 Uger. Hansine Margrethe
Knudsen, Datter as Sypige Ane Knudsen,
Sejlflod, 10 Maaneder, Tjenestekarl Stephan
Christian Andersen, L.-Uttrup, «>4 Aar. As-
loegttkone Maren Kirstine S«re»sen, s. Jacob-sen, Enke ester Jen>s Sorensen, Bolsted, 83
Aar. Astcegt«mand i 'Gistrup Jen« Overgaard«
Hustru Mette Kirstine, s. Christensen, 62 Aar.
Arbejdsmand Chr. R. Norqanrd« Son Carl
Nielsen, Bejgaardcil, 3 Dage. Gaardes« Riels
Andersen« Datter Karen Marie Andersen, N-
Trander«. 1 , Aar. Geardejer Chr. Jensen
Thorstcds Son Jen« Nielsen Thvrsted, Bolsted,

Herfra Thisted tænkes Dagposten at
flulle afgaa strax ester det Tog« An-
komst, som indgaar hertil Kl 2 Ester-
middag, saaledes at den kan vpnaa
Forbindelse med Dampsærgen, son, ns-
gaar sra Nykøbing omkring ved 5,30-
Tiden. (Th. A )



Aalborg kvindelige
Fremskridtsforening

afholder Medlemsmøde Tirsdagen
den 7. ds., Aften Kl. 8, i det store
Lokale.

De kvindelige Arbejdere paa
Obels Fabrik indbydes, Syerskerne
lig« ledes, da vi af Bladet har set,
at der er nogle, der er ved at indse,
hvor daarligt de er lønnede.
1589 Bestyrelsen.

Kravaimayasinet A.B.F. 1853 A.B.F. 1853.

prcvmie-Maflebal.
Fastelavns Mandag afholde« i Håndværkerforeningens smukt pyntede

Lokaler Mass, bal fra Kl. 8þÿ �5. Den lille Sal vil blive omdannet til Bintrrhave
med manqe Lysthuse, der vil blive oplyste med eleklrisse Glødelamper Et begramset
Antal Jkke-Medlemmer kan deltage, naar de indføres ved et Medlem

Billetter a 75 Ore for Medlemmer og l Ki for Jkke-Medlemmer,
lydende paa Navn og kun gceldende sor dem, de er udstedte til, kan faaS Baldagen
fra Kl. 4 hos Restavrator Morten Larsen.

Balkonbillelter a 50 og 35 Ore kun goeldende til Kl. 12.
Demussrring finder Sted Kl. 11 og før den Tid tilstedes kun masserede

Adgang til Sulen.
WØT De lo smukkeste Dame- og de to bedste Herremafler erholder

vcerdifulde Prcemier.
1606 Bestyrelsen.

50. Algade 50.

Kra vat-
Magasinet

Algade 50.

Største Lager 33

af

Havnearbejdernes Op-
holdsstuer

afholder Generalforsamling Onsdag
den 8. Februar. Aften Kl. H, i den
vestre Stue med

Dagsorden :
1. Regnskabet og Virksomheden.
2. Andragende fra Værten i den

østre Stue.
3. Angaaende Kontingentet.
4. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet,
maa indgives til Formanden mindst
4 Dage før Generalforsamlingens
Afholdelse.

Bestyrelsen.

Rigsdagen.
Folketinget.

I Dagsmodet foretoge« l. Behand-
ling af Lovforslaget om Statsbaneanloeg
i Jylland og Fyn.

C. Hage udtalte, at Ministeren
burde have fremlagt en famlet Plan
over alt, hvad der forestod paa Trafik-
væsenets Omraade.

Han var imod Statslaan, fordi det
havde vist sig uheldigt at have en storre
Beholdning liggende i Statskassen
(Brisantgranaterne !), og var tilbojelig
til at anse en Tunnel under Lillebælt
for at vcrre heldigere end en Bro.

i i.

Hjsrring.
Klager over Omdelingen af þÿ ��N�o�r�d�-

jyllands Arbejderblad" maa indgives til
Riels Johansen, Kolsmissegade 21.

Nyt Abonnement modtages af Budet
og paa Bladets Kontor hos <5igar-
handler Jensen, Nørregade, hvor
ligeledes Avertissementer bedes ind-
leveret

Det aarlige Udsalg
af Mønstre, som ikke skal fabrikeres mere, samt
Rester begynder Onsdag den 1. Februar og fort-
sættes til den 26de. Partiet er i Aar større end
sædvanligt, og anbefales det derfor det ærede
Publikum at benytte Lejligheden til virkelig bil-
lig Køb.

Havnearbejdernes
Fagforening

afholder extraordinær Generalforsamling
Onsdag den 8. ds., Algade 19, 2. Sal,
til Gaden.

Dagsorden :
1. MedlemSbogerne.
2. Assurancen.
3. Stiftelsesfesten
4. Beretning fra Forretningsudvalget

og om FælleSbestyrelsens Virksom-
hed.

5. Eventuelt.
Mod alle.

1594 Bestyrelsen

fil billige Priser
anbefales :

Brændt Rio-Kaffe pr. Pd. 0,80
Fineste Brasil Kaffe 1,00
Lyseste eng. Farin, tørt

og storkornet, pr. Pd.
15 Øre, pr. 4 Pd. þÿ �0,14

God Kongo-The þÿ �1,40
God Sinul-The med grønt þÿ �1 ,20
Chokolade i simpel Indp. þÿ �0,65

Kraver. Flipper. Manchetter,
Kravats, Slips og Sløjfer,

Underbeklædning for Herrer.

Ingen sælger saa smukke
Hatte til 3,00 og 4.50

»»'"'Kjærs Malles Udsalg«'Gudstjeneste.
Fredag den 10. Februar. Kl. 9'/t, Alter-

gang i Frue Kirke. Pastor Darre.

þÿ ��C�e�n�t�r�a�l�"�,østergade 8,

Mærk
som

Chr. Jensen,
Hjørring. 1616

SO« Algade SO.
SoriulDrmohrniillt Af-

holdsforening
afholder extra Generalforsamling Tirs-
dag den 7 Februar, Kl. 8, i Lokalet,
Lsteraa >9, 2. S

Alle bedes mode.
15s4 Bestvrelsen.

Handelsberetning.
(Stitz. Bur.)

Københavns Kornmarked Kobenhavn.
0. Februar. Stemningen stov med ringe Om-
tætning. Priserne nominelle.

Hvede, 128-130 Pds. 580 -695 Ore.
Rug, 118 Pds. 515 Ore, 122 PdS. 655
Ore, og 124 PdS. 575 Ore, Byg. 2r. alm.
þÿ�1�1�2 �114 PdS. þÿ�5�2�0 �535 Ore, fint. þÿ�1�1�3 ��1�1�5
PdS. þÿ�5�4�0 ��5�5�5Ore. 6r.. þÿ�1�0�5 ��1�1�2Pd«. 525
þÿ ��5�8�0Ore. Havre. þÿ�8�2 ��9�2PdS.. disponible
Barer, þÿ�5�0�0 ��5�3�5Ore. Ivenst Havre 10 Ore
lavere. Mujs, amerik.. frit paa Bogn. prima
Kvalitet 405 Ore.

(Alt efter Kvalitet og frit paa Bogn leveret
og for Partier paa mindst 100 llentner. dog
sor Majs' Vedkommende i KoberS Sække eller
med Tillæg as Sækkcleje.)

Københavns Flæskepriser. Kobenhavn.
6. Februar. Slagtede Svin. gode. 31-33 Kr.,
slagtede Soer. gode. þÿ�2�2 ��2�5Kr. pr. 100 Pd.

MiV

Kedel- og WlllkinpasserntS
Fagforening.

Agitationsudvalget afholder Mode
Onsdag den 8. Februar, Aften Kl 8,
Algade 19. 2. Sal
1609 Formanden

SlllfdtlltsogMllgiittilrbildtUltS

Arbejderpartiet
afholder

llorrc Sundbii.
pnmitWlkrbal

afholder N -Sundby Afholdsforening
Fastelavns Søndag fra Kl. 8þÿ �4 i
AfholdshjemmetS Sal.

Flere komifle Optog finder Sted.
Den bedste Herrc- og Damemafle

erholder Præmie.
Kun masserede erholder Adgang lil

Salen.
Demaskering Kl. 11.
Et begramset Antal Fremmede kan

indføre«.
Billetter a 75 Ore for Herrer, 50

Ore for Damer, indforte 1 Kr og
Balkon 35 Ore faas fra Kl. 5 Efterø,
i Asholdshjemmet
1618 Bestyrelsen.

PRÆMIE-MASKERADE
med 3 store komiske Optog

Fastela vns-Søndag fra Kl. 8 Aften til 5 iVlorgon
i Arbejderforeningens store Sal.

Kun Partiets Medlemmer mod Damer har Adgang
Billetter erholdes Baldagen fra Kl. 4 Eftermidag i Lokalet paa

2den Sal. þÿ �Medlemskort eller gyldig Kvittering maa forevises ved
Billetsalget.

Billetpriserne er: Herrer 1 Kr., Damer 75 Øre, Balkonbilletter
(kun gældende til Kl. 12) 35 Øre.

De to smukkeste Damemasker og de
to mest komiske Herremasker erholder værdi-
fulde Præmier.

SJfJF" Kun maskerede tilstedes Adgang til Salen.

Forretningsudvalget.

Fremlysning af
Hittegods.

Siden den 1. Januar d. A. er hertil ind-
leveret folgende Hittegods, hvortil endnu ingen
Ejere har meldt sig :

Et lort Forklæde, et Cylinderuhr. en Trenge-
hue, 2 Ksrepille, 2 Paraplyer en Stok. en
Lommekniv, et Korset, et Stykke Broderi, en
Rejserem. en Serviet. 2 Danser Sardiner, en
sort Herrchat en Shagvibe, en sort Haand-
taske med et Par uldne Damebenklæder m. m..
en Auerit Brænder med Glas, en Provemavpc
med Mastinnaale. 2 Ringe, et Hestedækken,
en Kurv, et Par Dameb.nklæder en Uhrkæde,
et Armbaaud, en Brosche, et rodt Silketor-
klæde, en Bog (Ry Testamente), 2 »mage Ga-
loicher. et Pengebelob as 1 Kr. 50 Ore, et
do. as 2 Kr., tu Portemonnæ med 2 frem-
mede Monter, en do. med 65 Ore, en do.
med 4 Ore. en do. med 2 fremmede Monter,
en do. med 15 Ore. en do. med 2 Kr. 70 Ore,
en do. med 92 Ore. en do. med I Kr. 82 Ore.

Aalborg Politikammer, den 6. Febr. 1899.
1599 Jul. Karberg.

þÿ �þÿ�i �IIIji i mimmagatammm

Fagforening
alholder BesturelseSmode Onsdag den
8. ds., Aften Kl. 8. Algade 19.
1608 Formanden.

Teatret.
I Aften, Tirsdag, in-

gen Forestilling.
Onsdag den 8. Februar, Kl. 7V»,
første Gang i ny Indstudering:Bekendtgørelser.

afholder extra Generalforsamling
Lørdag den 11. Februar, Kl. 8.

Vigtige Sager ligger til Behand-
ling. Alle bør møde.
153 Bestyrelsen.

Lad os skilles,
Lystspil i 3 Akter efter det franske

ved Erik Bøgh.
Torsdag den 9 Febr. ingen

Forestilling.
Fredag den 10. Februar:
Lad os skilles.

1558 Oddgeir Stephensen.

Præmie -Maskebal.
Arbejderpartiets Sangforening f

Norre-Sundby afholder Præmie-
Maskebal Fastetavns-Søndag, d.
12. Februar, fra Kl. þÿ�8 ��4i Hotel
Skandinaviens Sal.

Program :
Kl. 9 '/» : Stort Optog (Udvisnin-

gerne fra Sønderjylland).
Den smukkeste Dame- og den

bedste Herremaske erholder værdi-
fulde Præmier.

Billetpriserne er 1 Kr. for Her-
rer og 50 Ore for Damer. Tilskuer-
billetter, gældende til Kl 11, 35 Øre.

Demaskering Kl. II.
Fremmede kan indføres ved et

Medlem. þÿ �Billetter faas Baldagen
fra Kl. 7 Vi.
1565 Udvalget.

lødekvartetten ankommer.?;
Arbejdsmandenes

jødekvartetten ankommer.?.
Ea. 20 Mand kan faa fuld Kost i dcn

ny Bcivisning Brcdcgadc 9, St. 1620

En ny og rummelig Kuffert er til Salg.
N. C. Nielien, Brandstrupg. 18, St. t. h.

555b

En brug! Sota snskes til Kob« Danmarks-
gade 67 2. S. 574b

Log, kan iaas Hielmerktald 22. St. 573b
Et smukt medieret 2 Fag« -vacrelse til

Gaden er til Leje strax. Absalonsgade 1, 2. S.
1613 Axelrii«.

Tombola.
Med Ovrighedens forventede Tilla-

delse agteS afholdt en Tombola Lordag
den 4. og Sondaq dcn 5 Marts hos
RlSmus Rasmussen i Bleilstrup :il
Fordel sor Blenstrup Sogns Syge-
kasse.

Tombolaen aabneS begge Dage Kl.
4. Dansen begynder Kl. 7'/- sidste
Aften.

Gaver til Tombolaen modtages med
Tak af Murer JenS Jensen og Skomager
Lavrids Kristensen, Blenstrup, Skomager
Kristen Andersen, Dollerup, Købmand
Kristian Pedersen, Horsens, og Lars
Kristensen, Gjerding.

Gaverne bedes indleverede til oven-
naevnte senest den 26. Februar.
1605 Komitéen.

Frederikshavn.
Nordjyllands Arbejderblads

Kontor i Frederiksbavn er Ho? I
M. Joh. Inwr Slniiotuer
samt Bestillinger vaa Bladel modtages

0t famuirhruttr Fagforeninger
i Frederikshavn

asholder Medlemsmode paa. For-
samlingSgoordei! Onsdag den 8. Febr..
Allen Kl 8. Ter vil blive indledet e >

Diskussion om FagsoreningSdercegelsen.
1614 Revræfenlankssabet

<£» flink Pige kan saa PladS
til I ske Maj hoS

Oltapper Lindholm,
1605 Frederikshavn.
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Fagforening
afholder Bestyrelsesmode Tirsdag den
7. ds., Aften Kl. 8, Algade 19, 2.
Sal.
1592 Farmanden.

Code

Murernes fagforfiiiup
afholder extra ordinær Generalforsamling
Onsdag den 15. ds.
1591 Bestyrelsen

Statstelefonen.
Fra 10. d. M nedsættes Tax-

terne for Samtalar mellem en Række
Byer i ludlandet

Fra samme Tid opkræves der
et Bestillingsgehyr af 15 Øre for
forlangte Samtaler, som ikke kom-
mer i Stand, uden at dette kan til-
skrives Telefonvæsnet. 1607

Taxttabeller udleveres frit af
Statstelegrafstationen i Aalborg.

Telegrafdirektoratet, Febr. 1899.

Spisekartofler.
Magnum honura pr. Skp. 65 Øre
Gule skotske » 50 þÿ �

Husholdningsløg, pr. Pd. 10 þÿ �
Dadler, pr. Pd. 20 þÿ �
øde Appelsiner, 12 Stkr. 50 þÿ �

Store Mesina do. » 75 þÿ �

v£n Butik
samt 2 og 3 Værelsers Lejligheder til Leje
Borgergade 24. Anvise« af Murermester A.
Jacobsen. 572b

En ung Pige med gode Anbefalinger kan
strax saa Plads paa 1621

Aalborg Damvvaskeri.
En konfirmeret Bydreng kan strax saa

Plads hos
1611 F. C. Iversen Kongensgade 4.

En stink Skolepige kan strax saa Plads.
1612 Strikkeriet Skoleg. Bandgyde 8.
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Bydrroiuy.En stærk Dreng kan strax faa Plads hvs
Kobniand Tbr. Jansen. N. -Sundby. 15S8

En 2 og en 3 Værelses Lejlighed er til
Leje fra April Flyttedag hos M. Morck i N.-
Sundby. 1439

Si Lejligheder er lil Leje til April Flytte-
dag Vestergade 62, N.-Sundby. 571b

, .,9 Frugthandler Larsen.
Fuld Kost, Louijcgadc 10, 1. S. t. h.

1462

en bedre Betaler end De. Erfaring viser, at
det onde bliver bedre betonnet end det gode,
det er i bajere Pris paa Markedet."

þÿ ��O�gDu er ikke bange?"
þÿ ��N�e�j... De kan jo rigtignok lade mig

hænge, men De vilde derved robe Dem selv.
Under vor Kamp forleden A'ten i Parken kom
jeg efter en Hemmelighed det var ikke vort

forste Sammenstod."
þÿ ��H�v�a�dmener Du de, med?"
þÿ ��S�a�alænge £ William Mowbray

lever, vil De ikke vov at give Dem til Kende.

Fik han det mindste N ? om Deres Tilværelse,
vilde han forfølge T v til Verdens Ende.
De ser, at jeg kender Dem og ikke er bange
for Dem."

Khanen syntes <1 Ojeblik raadvild; han
indfaa det unyttige i : ville nægte sin Jden-
ditet for Will, der ud idigvis havde genkendt
ham.

En hul Knurren ni Leoparden bragte
dem til at fare samme-:: Dyret for los paa
Hunden, soni var sprui. l ned fra sin Herres
Arm. Will, der hold! - set af sin Griffon,
som i lang Tid havde holdt ham med Selflab

Hvilket sørgeligt og smukt Ord er ikke
þÿ ��F�a�r�v�e�l�"�.Og hvilken Møje koster det os
ikke at udtale det. Men hvor længe vi end
opsætter det, maa det dog tilsidst ske. I Ung-
dommen siger vi det fulde af Haab, selv om
Taarer formørkede dette Haab; i Alderdommen
er dette Ord ligesom et Segl paa Fortiden
og paa en Nutid, der ingen Fremtid har.

Walter Mowbray soresiog at følge Joe
til Portnerhuset, for at de elflende kunde sige
hinanden Farvel uden Vidner, thi der giveS
Ojeblikke, hvor selv en Ben er tilovers. Henry
og Ellen gjorde sig begge Umage for at være
standhaftige og indgyde hinanden Mod. Efter
at have beseglet dereS Kærlighed med et KyS,
fliltes de, stærke ved Tilliden tit hinanden og
Fremtiden.

Efter en lang Samtale med Baronetten
forlod vor Helt Earrow-Abbedi. Idet han
holdt stille for at kaste det sidste Blik paa det
gamle Herresæde, blev et Vindue sagte aabnet
og en halvvissen Rose, paa hvi« Blade en
Taare glindsede, faldt ned for han« Fødder.
Henry vidste, hvorfra den kom, han trykkede
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den unge Hindu, for at denne kunde indtage
hans Plads i Forværelset, og begav sig til
Skurken, som ved deres sidste Møde havde
forsøgt at myrde ham. Denne Gang var han
imidlertid fvi beredt.

Khanens Værelse, hvortil Will Sideler
var bleven ført, laa for Enden af en lang
Gang i den venstre Floj af Sir Jasper
Peppers Slot.

þÿ ��D�e�ter et underligt Sted," sagde Skur-
ken og saa sig om i Stuen, der kun var vp-
lyst af en Lampe, der stod paa Bordet ved
Siden af en Hjærnessal, nogle Glas med mcdi-
cinsse Urter og et kemiss Apparat.

þÿ ��D�e�r�ihar De Ret," sagde Tjeneren,
og han, der bor i det, er endnu mærkeligere.
Pas paa, at De ikke kommer for nær til
Vinduet."

Efter at have givet denne Advarsel gik
Tjeneren, medens Will og hans Hund ventede paa
Khanen, der betragtedes med en Blanding af
Skræk og YErbødighed af alle paa Bangalore-
Hall.

þÿ ��I�k�k�ekomme for nær til Vinduet,"

mumlede Will, da han var bleven alene,
hvorfor monstro? . . . Vi vil dog en Gang se."

Med disse Ord tog han Lampen og
nærmede sig forsigtigt det forbudte Sted, men
opdagede til sin store Forbavselse to uhyre,
sammenrullede Slanger i et stort Bur. Skræm-
mede af Lampessinnet eller tirrede ved Hundens
Nærværelse, der ubekendt med Faren snusede
til Jærngitret, løftede Dvrene Hovederne i
Vejret og begyndte at hvisle. Will og Hun-
den trak sig strax tilbage til den anden Ende
af Stuen, men her modtoges de af en hul
Knurren.

En Tschita eller Leopard, soni Miran
havde haft med fra Indien, stod lænket her
ligesom en Hund. I Indien er de saa tamme,
at man lader dem løbe frit om i Husene.
Den lange Indespærren havde imidlertid gjort
den vild.

þÿ ��N�a�a�l�"mumlede Will med stigende
Forundring, idet han af Frygt for en Ulykke
tog Griffon paa Armen, þÿ ��d�e�tvar da et be-
synderligt Sted ! Lad dem, der holder af disse
Dyr, blive her, jeg for mit Vedkommende ven-
ter ikke længere."

ProeeSrevisivuen i Frankrig.
PuriS De Blade, der er Mod-

standere af Revisionen, udtaler den
Overbevisning, at Deputeretkamret trods
RevifionSudvalgets Indstilling vil ved-

tage Regeringen« Forflag om ProceS-
revisionen for at undgaa en Minister-
krise, der under de nuværende Forhold
anses for faretruende.

Snedkernes og StoltMMNtS
afholder Bestyrelsesmode TorSdag den
9. Febr., Aften Kl 8, i Bestyrelses-
værelset

Udvalgsmedlemmerne bedeS mode.
1610 Formanden.

Foreningen



flldbfm fom Lud o; Kuulner
i Arbejdsmændenes Fagsvreninger« Be-
gravelseSkasse er ledig vg kan ssgeS af
Medlemmer.

Ansøgning indgive« skriftligt inden
den 9. d«, til A Sørensen, Reberbans-
gade ti4, 1. Sal. 1561

Licitation.
Til Aalborg Havn ønskes leveret:

ca. 2M,000 Pund Iacrnplader
(forte) til Pnlebeslaq og .»»5«
Mille vg 4 " sveufkc 2«m
i Henhold til Betingelser, som ligger
til Eftersyn paa og kan faaS tilsendte
sra Stad«- og Havneingenioren« Kontor,

Skriftlige Tilbud indgive« samme
Sted inden Tirsdag den 21. ds Kl, 12.

Aalborg, den 4 Februar 18'.t9.
1690 Udvalget for Havnevæsenet.

Norske Sild
af prima Kvalitet anbefales.

þÿ ��N�o�r�d�j�y�l�l�a�n�d�sArdrjdrMad".
Kontor: Algade O, Aalborg.

þÿ ��N�o�r�d�j�y�l�l�a�n�d�sArbejderblad" udkommer hver Søgnedags Eftermiddag og koster
Is! lre ugentlig, 2 Kr Kvartalet. Gennem Postvæsenet 2 Kr. 20 Ore Kvartalet.

þÿ ��N�o�r�d�j�y�l�l�a�n�d�sArbejderblad" bringer hver Dag ledende Artikler om politiske og
sociale Spørgsmaal, Korrespondancer fra By og Land, Efterretninger fta Ind- og Udland samt
meget fyldige Telegrammer, saavel fta Ritzaus Bureau som fta et stort Antal Privatkorre-
spondenter

þÿ ��N�o�r�d�j�y�l�l�a�n�d�sArbejderblad" indeholder Referater fra Rigsdagen, AmtS- vg Byraad
samt alle Moder.

þÿ ��N�o�r�d�j�y�l�l�a�n�d�sArbejderblad" bringer Handelsefterretninger, MarkedSberetninger m m.

þÿ ��N�o�r�d�j�y�l�l�a�n�d�sArbejderblad" er med sine mange Forbindelser et udmærket Nyhedsblad.
þÿ ��N�o�r�d�j�y�l�l�a�n�d�sArbejderblad" indeholder interessante Føljetoner samt anden under-

holdende LceSning.
þÿ ��N�o�r�d�j�y�l�l�a�n�d�sArbejderblad" er Arbejdernes eget Blad; det læses i de fleste Hjem

med stor Interesse. Bladet egner sig derfor i ganske særlig Grad for Optagelse af Avertisse-
menter.

Fineste Anchiovis
pr. Glas 12 Øre.

Gode
Budplads.

Medlemmer af Arbejdsmændenes
Fagforening, der ønfler Pladsen som
Bud til Ombæring af Fagbladene for
Vinterhalvaaret, maa indgive skriftlig
Ansøgning, som maa være Formanden
i Hænde senest TirSdag den 7. dS.,
Aften Kl 7.
15»S Bestyrelsen.

En Pige þÿ�1�1�) �IL Aar, kan saa PladS
strax Korsgade 40. 1. S. Mb

2 og 3 Værelser« Lejlighebcr er til Leje
i vore nyvpssrte Ejendomme i Borgergade
33, 35 og 37. Anvise« as Ejerne 1425
Murermester Borri«. og Eigarmager Petersen.

Kayerodsgade W.

En 3 Birrelser« Lejlighed er til Leje
straf Valdemarsgade 34.
946 Han« Petersen, Murermester.

To 3 Bæreiser« Lejligheder er billig til
Leje strax eller til April Flyttedag Helgo-
landsgade 9. 1M

2 Værelser« Lejligheder til Leje Bal-
demarSgade 23. Anv. fra Stuen t. h. 1255

En S værelser« Lejlighed til Le>e
strax.
3174 Louiseg. 15, Lodberg.

Et stort værksted passende sor en llykle-
reparat»r eller anden virksomhed, er at saa
til Leje sra April flyttedag. Anvise« as Maler
H. P. Jørgensen FrederikStorv 4. 1426

Mobl, Etue til Leje ttristian«g. 21, 2. S. t v.
564b

Paerelse med fuld Pension Kattevad 6.
312

ihørlaug al Tid Ho« TereS Eigarhandler
LouiS Tobdelmann« Guiden Shag.

(Ørøn Advarsel paa Pakken er
lsarantl for PEgthedeu. 230

ii Spisekartofler
anbefales. 1537

partifceller !
Bliv Medlem af oeialdemo-

fratisk Afholdsforening- Jndmel-
delser modtages hos Formanden, Eigar-
mager Hansen, Dalgasgade 16, 3. Sal,
Næstformanden , Maler Christensen,
Frederiksgade 8, 1. Sal, samt hos
Kassereren, St, Vestergade 15, Stuen,
og paa de forskellige Modeaftencr
574 Bestyrelsen

J. C. Jensen,
25 Kayerødagade 25.

K Fodtøjm Stort
Godtkøbs-

Udsalg
9 Algade 9

samme Ejendom som Arbejderbladet.

Skrædderforretningen,
Niels Ebbesensgade 2. 550h

Total-Udsalg under Judkobspris.
Mine anerkendte Vaske«

dr«dter ailbefahs sau vel til
Forbrugere soiu Forhandlere. 1309

Chr. Nielsen, St. Mortensg. 14.
Zink puasættes gamle Brædter.

OOOOOOOOO606OTjenestepigernes Fagf.
i Aalborg.

Da der er oprettet en Fagfor-
ening for kvindeligt Tyende, bor
enhver Tjenestepige være Medlem
af vor Fagforening. Indmeldelser
modtages hos Formandinden, Mur-
tine Nielsen, Kristiansgade 11'.
917 Bestyrelsen.
Ttromper strikkes og forfoddes
Fredericiagadc 11, 1. Sal.
1453 A. S. Jespersen.

Abonner. Averter.
Paa Jorden

findes ikke et Sted, hvor der sælges
saa hillige Herreklæder, Hatte. Kra-
ver, Flipper, Manchetter, Uldtøj in.

m. som Algade 5. 95
Et stort Parti Varer udsælges i

deune Tid til uhørt billige Priser.
Algade 5.

KMUWZMZMWNZMZEWMWW
Togplan.

Tydpaa asgaar Tog: Nordpaa afgaar Tog:
Person- Person- Person

Gvdstox tog Bl.-T. Gvdst. tog- Exprt. Bl.-I. Jltog. Jltog. Bl.-T. Bl.-T. Ervrt. toga a a

Fra Frederikshavn
Fm. Fm. Fm. Em. Em. Em. Em. Em.
2.35 6,30 10,35 4,40 6,45 Fra Berlin 1,13 7,20

a
a

a
þÿ �Kvissel 2,50 6.42 10,50 4,52 þÿ �Altona 7,25 11,3«)a 9,00þÿ �Tolne 3.37 6,55 11,13 5,05 þÿ �Flensborg 11,23 3,01 11,57a
þÿ �Sindal 3.22 7.05 11,29 6,15 þÿ �København 3,13 9,06
I Hjørring 3,43 7,23 11 56 5,33 7,24 þÿ �Odense 12,24 1,18a a

Fra Hjørring
Em.

3.53 7,29 12,11 5,38 7,26 þÿ �Fredericia 2,34 6,02 Fm. 8,06
Ein.
3,25a

þÿ �Hæst nip 3 3 8 þÿ �Aarhus 5,01 ! 3,28 11,25 5,45 6,38a a
þÿ �Braa 4.17 7,47 12,38 5,56 Mid. Em,a
þÿ �Emb 3 3 3 þÿ �RanderS 6,54 10,34 11,40 3,10a 7,12 8 3
þÿ �Brønderslev 4,33 3,04 12.57 6,13 þÿ �Hobro 7,42 11,26 1,03 4,39 7,48 030a a a
þÿ �Tylstrup 4.5«! 3,15 1,17 6,24 þÿ �Doense s ; i S 8a
þÿ �Sulsted 5.04 3,21 1,26 6,30 þÿ �Arden 8,07 11,60 1,38 6,19a

I |þÿ �Mosskov
a 9,54

I Norre-Sundby 5,23 3,37 1,53 6,46 8 8a

Fra Norre-Sundby 5,33 3,39 1.53 6,47 Em.
I Aalborg 5.44 3,49 210 6,57 8,16 þÿ �Skørping 8,18 12,01a a 1,59 544 10,08

Fra Balborg
Explt Fni. þÿ �Støvring 8,29 12,12 2,17 6.06 10,20

5,59 3,53 9,10 2.28 7,06 8,22 þÿ �Ellidshoi 8,37 12,20 2,34 6,27 10,28a a a
þÿ �Svendstmp 6.14 9.25 2 43 7,18 þÿ �Svendstrup 8,45 12,29 2,48 6,43 10,37a a a
þÿ �Ellidshøj 6,24 9.39 2,58 7,27 I Aalborg 8,57 i 12,42 3,10 7,05 8,44 10,50a a a a
þÿ �Støvring 6,34 9,54 3.15 7.36 Fm. Persnt.a a
þÿ �Skørping 6,54 10,22 3,39 7,53 Fra Aalborg 5,45 9,06 12,57 3,55 8,52a a
þÿ �Mosskov ') 3 3 þÿ �Norre-Sundby 6,09 9,16 1,09 4,19 9,03a a
þÿ �Arden 7,13 10,48 4.(13 8,06 þÿ �Sulsted 6,35 9,31 1,24 4,46 9,16a a
þÿ �Doense 3 8 3 þÿ �Tylstrup 6,43 9,37 | 1,31 5,01 f 9,22a a a

I Hobro 7.41 9,56 11,25 4.33 8,28 9,23 þÿ �Brønderslev 7,06 9,48 | 1,42 5,21 9,32a a

Fra Hobro 7,51 9,59 11,37 4,53 8,32 9,26 þÿ �Emb 8 Sa a

Em. þÿ �Braa 7.33 10,02 1,59 6,65 9,45
Fra Nauders 9,13 10,45 1,16 6,20 9,29 10,11 þÿ �Hæstrup 8 1 8a a

Em. I Hjørring 3,15 10,18 . 2,18 6,29a 10,00
Fra Aarhus 11,17 12,02 4,53 8,16 10,63 11,24 Fra Hjorriiig 3,29 10,21 2,21 6,45 1005a a a a

Ein. Fm- Fm. I Sindal 3,51 10,37 2,37 7,07 10,20a

I Fredericia 2.16 2,33 10,45 1,25 1,53 I Tolne 9,11 10,49 . 2,49 7,31 10,31a a

I Odense 4,30 3,20 3,64 I Kvissel 9,25 10,58 2,58 7,45 10,39a

I København 8,45 ; 8,02 I Frederiksh. 9,45 11,11 . 3,10 8,05 10,50a a a

1I Flensborg 6,56 4,58a

) Bcd Mosskov sindcr Togstandsning kun Sted paa Son- og Helligdage fra 1. Maj til 30. September.

Fest- og Brudegaver faas i meget
stort Udvalg og til meget billige
Priser hos 311

N. P. Nielsen.
Heftehaar og Kvhalehaar,

stav, vox cg vildtskiud tvbes as
03 «. Wønftcb.þÿ ��L�a�n�d�a�r�b�e�j�d�e�r�e�n�"�,

Organ for Landarbejdernes Interesser.
Udgivet af det danske Socialdemokrati,

redigeret af Folketingsmand Harald Jensen.
Foruden ledende politiske Artikler om Landarbejder- og andre

Spørgsmaal, bringer »Landarbejderen« lærerige Afhandlinger om Landbo-
forhold.

Med hvert Nummer følger desuden et særligt
Fo d t øj

samt Filtsko, Tøfler og prima Ga-
loscher anbefales fra

Skotøjsforretningen,
Bredegade 12, Hj af N. Ebbesensg

HT" Fedtsniørelse, Læderolie
og Galoschelak anbefales
653 C. Madsen.

Romantillæg
med udmærket underholdende Læsning. »Landarbejderen« er Landets
billigste Ugeblad. Det koster

kun 50 Ore Kvartalet
og kan bestilles paa alle Postanstalter samt hos Landpostbudene.

Aalborg billigste
Frederikshavn. Isenkram-,

Glas- & Porcellæns-
Forretning

anbefales i velvillig Erindring.

En ung, flink Karl kan strax faa Plads
hos Øltapper Lindholm, Frederikshavn. 1585a

OIOIO H. Lunds Eftf,
Bestillingsseddel.

/ I

Hr 1

ry
Stilling: 6»)

Gade Hus-Nr (?)

bestiller herved »Nordjyllands Arbejderblad« som Ugeabonnent. ©
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den til sine Læber og gemte den derpaa paa
sit Bryst.

Tidligt næste Morgen tog den unge
Mventyrer til London i Selstab med Walter
Mowbray.

I flere Dage var det, ligesom en Sorgens
Sky hvilede over Forpagtergaarden og Ab-
bediet.

Eexogiredivte kapitel.

Imidlertid sad Khanen alene i Miran-
Hafaz' Forværelse. Den Gamles Ansigt havde
et ængsteligt Udtryk, hvilket dog ikke flrev sig
fra Bekymring over den saarede, thi ham
havde Lægerne for længe siden erklæret at
være uden Fare.

Det, der gjorde ham saa bekymret, var
den Afgrund, som den unge Jndier i sin halst-
arrige Lidenflab mere og mere nærmede sig,
og hvorfra han ingen Udvej saa til at redde

(Y. Holm),
3. Bispensgade 3.

Telefon 38.

Udgivet as det danste Arbejderparti.

Redaktører: Folketingsmand N. ii. Chri-
stensen og S. Bresemann; sidst-
nævnte ansvarlig overfor Presseloven

Leander Nielsen« Bogtrykkeri.
Aalborg.
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ham. Det tidligere fortrolige Foihold fandt
ulykkeligvis ikke mere Sted mellem dem. Oberst
Mowbray var nu MiranS eneste fortrolige
og Raadgiver, og hans Dor vor lukket for
alle andre.

I Will Sideler saa Khanen fim et Red-
stab, som han let vilde kunne knuse, hvis han
nogen Sinde flulde blive farlig.

þÿ ��J�e�gvil redde ham," sagde han til sig
selv idet han tænkte paa Miran, þÿ ��j�e�gvil
redde ham for hans Faders Skyld og mod
han« egen Vilje. Han vil maaste en Gang
takke mig, fordi jeg har forhindret ham fta
at begaa en Forbrydelse."

Han afbrødes i sine Betragtninger af
en af Sir Jasper« Tjenere, der underrettede
ham om, at en Mand, der efter Bestcivelftn
maatte være Sideler, forlangte at tale med
hanS Herre.

þÿ ��S�k�u�r�k�e�nhar nu fuldbragt sin Udaad
og kommer nu for at hente sin Løn," mumlede
Khanen.

Ester at have betænkt sig et Ojeblik be-
sålede han Tjeneren at vise den ventende ind
i hans Værelse. Derpaa kaldte han paa

Det store Udsalg >.Jh. Springborg,
som omfatter det meste af Lageret, bringes i velvillig Erindring.
Af det af mig købte storeGlarmester S. Nielsen,

Valdemarsgade 30, &08
anbefaler Hig med alt til Faget henhørende Overproduktionsparti fra F. C. Madsens Fabriker, Horsens,

fremhæves fjertætte rosa Nankins og Bolstre til 21, 23, 27, 33 og
39 Øre 41en, Tvistlærreder til 12, 15, 17 og 19 Øre, Bomulds-
tøj til 22, 25. 29, 31 og 33 Øre.

Alt er fra 15 indtil 33 pCt. under Pris.Byggegrunde.
Te bedste og billigste Byggegrunde er til

Salg paa Kastet-Arealet (halv Skat i 14 Aar).
961 A. . Trucker.
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færdig. Hør mig: jeg vil spare din Sam-
vittighed for i det mindste en Forbrydelse ved
at berøve Dig denne Undskyldning med din
Fattigdom. Nævn den Sum, Du behøver
til at begynde paa en hæderlig Haandtering,
lov ikke oftere at vise Dig for mig og agere
Værktøj for Miran-Hafaz, og den Mand,
Du har villet berøve Livet, vil udbetale Dig
Summen."

þÿ ��V�i�lDe?" udbrød Forbryderen for-
bavset.

þÿ ��J�a�,jeg."
Will Sideler tovede, aabenbart kæmpede

Klogstaben med det onde Princip i ham.
Havde ikke den unge Jndiers Planer givet
hani Udsigt til at faa Hævn over Sir
William Mowbray, er det mere end sandsyn-
ligt, at hans gode Cngel vilde være gaaet af
med Sejren.

þÿ ��J�e�gkan ikke," svarede han endelig gna-
vent. þÿ ��J�e�gvilde gerne tage Deres Penge, da
jeg har Brug for dem, men jeg kan ikke give
det Løfte, De forlanger."

þÿ ��H�v�o�r�f�o�rikke?"
þÿ ��F�o�r�d�ijeg antager, at Deres Herre er

>OOOOOOOQOOOOO(
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Med disse Ord vendte hau sig om mod
Døren, der i det samme gik op for Khanen.

Hvor forhærdet Will Sideler end var i
i Forbrydelser, var det dog med en vis
Rædsel, han mødte den Mands Blik, som
han havde villet myrde. Han var langtfra godt
til Mode.

þÿ ��D�eher!" stammede han, þÿ ��j�e�ghar for-
langt at tale med Deres Herre."

þÿ ��O�gDe ser Deres Herre!" svarede
Renegaten. þÿ ��E�l�e�n�d�i�g�e�,nederdrægtige Mor-
der! For hvilken Forbrydelse stal Du hente
din Løn?"

þÿ ��F�o�rhvilken Forbrydelse?" gentog
Will.

þÿ ��H�v�i�l�k�e�nanden Forbindelse flulde der
vel kunne være mellem et Væsen som Dig ig
min ædle unge Herre? Folk af EderS Ka-
liber hader man, selv om mau bruger Eder."

þÿ ��J�e�ger fattig."
þÿ ��F�a�t�t�i�g�d�o�mer en Ulykke, men ingen

Forbrydelse."
þÿ ��M�e�nVerden straffer den som en For-

brydelse."
þÿ ��D�e�ter sandt. Verden er sjælden ret-

Guldsmed A. Jørgensen,
Hj. af Bispensgade og Østeraagade.
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