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Annoncer beregnes efter en saft cz billig Tot.
Stadig averterende erhold« Rabat

Det kan jeg ikte sige. men mange
er det ikke Landflaqterne og nogle cs
Byens mindre Slagtere har købt noget
as Kodet, men det meste er gaaet til
København Jeg vil sige Dem, at det
er en stor Stam. at ikke Byens Befolk
ning har saaer Adgang til at saa noget
af det udmærkede Kød, der solgtes saa
billig Det vor jo noget gevaltigt Kod
Cq det blev saa strængt kontrolleret, at
man va.istelig kan saa bedre Kod

B> indrømmer at Hr Holm har Ret.
men nu er den Periode jo forbi

1 910.

Mange af Teltagernes Ansigter var
mærkede as Savn og Sorg og i den
'karpe Sol saa man altfor lydelig, hvor-
ledes de stenes Tøj var gammelt og
luvslidt

Overalt, hvor Processionen kom frem
veg Folk stilfærdig tilside og betragtede
næsten med AZresrygt disse Skarer

Man følte instinktmæssig at dette
Tog var den dybe Alvor, en Lidelser-
nes Procession, der krævede Respekt

Uden Bulder drog Processionen ind
i Zredericiagade og stoppede stille op
foran Rigsdagen, som allerede var om-
ringet as en stor Politistyrke

Tet valgte Udvalg med Formanden
for de samv Fagforbund tø F M a d-
sen i Spidsen henvendte sig nu først
til Landstingets Formand Hr. S o n n e,
der lovede, at Fvrsiagene stulde blive
behandlede tilende, hvis dec fremkom
en positiv Indstilling fra det nedsatte
Udvalg

Udvalget henvendte sig derefter t,l
Hr. Rottbøll, der er det nedsatte
Udvalgs Formand. Han meddelte, at

Udvalget holder Mode i Morgen og at
det vil modtage en Deputation paa 4
Medlemmer sra de ArbejdSlose.

Noget vo ftivt Løste om ForflagencS
Gennemførelse fik man ikke, men forhaa-
bcntlig tager Udvalget Hensyn til de

Oplysninger, som i Morgen vil srem-
komme sra de Arbejdsløse.

Da Deputationen alter kom ud paa
Gaden itod de ca 3000 Arbejdsløse
ganske rolige og ventede

Hr tø F Mad'en oplyste om Resul-
tatet as de sorte Forhandlinger, hvor-
etter han bad enhver gaa til sit. Ud-
talelser, der hilstes med stærkt Bisald

tøt Kvarter etter laa Fredericiagade
hen i idyllisk Stilhed. De Arbejdsløse
var vandret assted mod deres fattige
Hjem

Skam og Bauære vilde det være sov
Landstinget, om det nægtede d-Sse Men-
neiker, den ringe Hjælp, som rummes i

de to Love
Tb

Frihed !

i Skaarup I modsat Fald stiller þÿ ��d�e
27" op i B j e rr e kr e d s e n mod
tøllevemandSmanden I I Jensen-KlejS

TournSen udstrække« formodentlig
derefter til G u d m e« og N o r r e s u n d-
bykredsene, hvor ogsaa Broderkri-
gen raser paa det hæftigste.

Resultatet af denne Proveflyvning er

paa Forhaand sikker: Hr. I. tø. tøhri-
stensen faar s i n Favorit op i de saa«
ledes hjemsogte Kredse.

HanS ærbødigste Tjener Helten sra
tøbeltoft bliver tvungen til at gaa fri-
villig med. Ligesom i ForsvarSsagen
forbeholder han sig sin Overbevisning
om diSse Kredse þÿ �indtil 1922.

Sporgsmaalet er, om de Herrer og-
saa kommer til Kolding for at flaa
de Venstremænd, der ikke vil have tøne-
vold Sørensen op igen, as Marken.

Hvis Fatter I. i. og Mutter Neer-
gaard kommer til Kolding, saa kommer
de af Kredsens Vælgere, som nu er saa
kede af Enevold, som Katten af Sennop,
til at hanke op i den gamle Overløber
igen

Det bliver et bedst Bæger at tomme.

siqbedl

Fredag den 15. April

ledes at Tantiemerne ialt beløber sig
ca. 05,000 Kr Der afflriveS 2",
ptøt. as Anlægskontoen eller 02,725)
Kr., og Resten fordeles mellem Bonus-
sond (93,000 Kr.) og Reservefond
(16,660 Kr )

Som mail ser, er tøikorieringen, der
nylig har ligget i Konflikt med Roe«
dyrkerne, ikke helt paa Fallittens Rand
endnu

I flere Aar undgik Røverne at blive
paagrebet, fordi de stadig itinede Klæde-
dragt tøndelig, da Ioiden brændte
under Mays Fødder, flyglet han til
Milano i Italien. Ta farn her blev
angrebet as Nerveiever, caavirkedes
Kriigel as Frygt se Opdagelse og
vendte tilbage til Tystland Til Slut
anholdtes de begge May blev paany
dømt til 4 Aars Tugthus, som han af-
sonede > Aarene 1870 74 i Wald-
heim

Da han slap ud af Tugthiiet, faldt
han paa den Tanke at nedskrive sine
Forbrydererindringer i en kolportage-
ivman Forretningen var itte lønnende,
men han havde samtidig tørsaltet fromme
katolske Fortællinger og usædelige Ro-
verhistorier

Bescestnings-
mcendene

skælver for Valget.
I. <5. Christensen turde itte gaa

i aaben Alliance med Hajre.

Efter hvad vi erfarer fra paalidelig
Kilde, henvendte Højre sig i OnSdags til

I tø. tøhristenfen og anmodede ham
om at vcrre Medforslagsstiller til sol-
gende Mistillidsvotum:

þÿ ��I�d�e�tFolketinget i Anledning af
Ministeriets tvetydige Udtalelser i
ForfvarssporgSmaalet, udtaler sin
Mistillid til Ministeriet, gaar Tinget
ov.r til Dagsordenen."
De to tøllevemandsgrupper var ester

Sigende villige til at gaa i Spcrnd med

Hojre
Hr. I. tø. tøhristenfen ncvgtede der-

imod at vcrre med, faa Hojre maatte

gaa beskæmmet bort. Det Hojre, der
lob til Grev Holstein og anmodede ham
vin at danne et Ministerium, der vilde

nedlcrgge Kobenhavns Befcrstning, det

gik i Ondags til den Mand, som Hojre
har stedet for Rigsretten, og anmodede
ham om et Samarbejde, som kunde fore
til, at Hojre dannede et nyt Ministerium
sammen med I. tø. tøhristenfen.

Hojres Ankelighed syne« at vcrre »den

Grcrnfer.
Formaalet med Mistillidsvotumet

var at standse' Tillægsbevillingsloven,
og dermed tvinge Regeringen bort straks,
saa den ikke kunde oplose Rigsdagen og
regere videre, indtil Valgene er siut-
tede.

Tisse krampagtige Forjog paa at

undgaa Balgene, viser, hvor ængstelige
Hojre og Delegationsparlierne er for
Vælgernes Dom.

Det usle Militærforlig, Kneblingen
af Vulgkredsloven m. in. har vakt bit-
ter Harme i Befolkningen. Hojre og
det militære Venstre har fort denne

bag Lyset i Militærfporgsmaalet. Og
disse Partier har vist deres Foragt for
den almindelige Valgret ved at hindre
Geinieiiisorelse as en retfærdig Valgkreds-
ordning.

Junigruiidloveii sparker Neergaard og
I. tø. Christensen i Grosten

Det er naturligt, at de ester en saa-
dan Politik stælvrr for Vælgerne.

Men I. tø. tøhristenfen tor desuagtet
ikke paa nærværende Tidspunkt tage det

gamle Hojre under Armen i hele Fol-
kels Paasyn.

Derfor gav han denne Gang Hojre-
mændene Kurven.

Den tyske Forfatter
Karl May

afstoret som e« gammel
Ksverhovding.

En meget opsigtsvækkende Affære.

tøn højst interessant Sag har i de
sidste Dage sundet sin Afslutning ved
Retten i Eharlvttenburg, Berlin, og
har vakt en Opsigt, som fordunkler
selve den berømte Kopenickaffære Sagen
angaar den kendte tyste Forfatter Karl
May, hvis Bøger, navnlig þÿ ��S�l�a�v�e�,
jægere" og , Rejjeæventyr i Sydamerika"
er yndet Læsning for Ungdommen.
Karl May er en hovedrig Mand, og
han har som ivrig Samsundsstølle spillet
en Rolle i Sachsens Hovedstad, end-
ogsaa staaet i venflabelig Forbindelse
med Landels Konge.

Karl May havde som god konserva-
tiv og kristen ment sig beføjet til at
angribe Arbejderne. Det gav Fagfor.
eningSsekretær Lebius Anledning til at
undersøge Karl Mays Fortid, og paa
Grundlag af sine Undersøgelser sigtede
han May for at være en for ca. 40
Aar siden straffet Roverhøvding, der
havde opereret i de »lellemtyfle Bjerge
LebiuS paastod, at May havde afsonet
Tugthusstraf gentagne Gange og be-
gaaet en Række Forbi ydelser.

Lebius Defensor fortalte under Rets-
modet, at Karl May havde allerede som
Seminarist begaaet Tyverier og som
nybagt Lærer var kommen hjem ved
Juletid og as sine Tyvekoster havde ivr-
æret sin Fader et Uhr og en Merflums-
pibe. Han huvde stjaalet disse Sager
fra sin Logwært. Tyveriet indbragte
ham 6 Ugers Fængsel. Saasn rt han
kom paa fri Fod igen, beg:k han Ind-
brud hos en Uhrmager, blev atter
fængslet og dømtes til 4 Aars Tugthus
samt til Anbringelse i en Arbejdsan-
stalt.

Straks ester sin Løsladelse as Tugl-
huset i Aaret 1869 begik Karl May
nye Tyverier, og der blev udsendt Stik-
breve ester ham Han flygtede til
Skovene ved Hohenstein i Erzgebirge,
hvor han traf en Skolekammerat, Louis
Kruqel, som var roml af Soldater-
tjenesten. Kriigel havde lige stjaalet
l00 Thaler af Kompagnilassen og var
deserteret. De to Flygtninge svor at
vilde holde sammen, og blev enige om
at danne en Røverbande sammen med
nogle Bekendte, der navnlig havde været
virksomme som Hælere. Saavel inden-
sor Banden som overfor Offentligheden
gjaldt Karl May for Bandens Over-
ljvved. Røvernes Tilflugtssted, som
aldrig er bleven opdaget, var en mos-
dækket Hule, indvendig tapetseret med
stjaalet Lærred og herskabeligt indrettet.
Banden foretog næsten hver Dag røve-
riste Overfald, navnlig mod Sælgekoner,
som passerede Skoven. Endvidere for-
øvedeS Tyverier, Indbrud og andre
Ulovligheder. Da de ugentlige Marke-
der ved de nærliggende Byer blev daar-
ligt besøgt paa Grund af Usikkerheden
i tøgnen, udsendte Regeringen Militær,
der afsøgte Skovene. I denne Røver-
jagt deltog tillige Brandvæsenet fra
Hohenstein og en Skytteforening fra
Ernstthal. Men man fik ikke sat i May
og Kriigel. De havde bragt sig i Sik-
kerhed ved Anvendelsen af følgende
List:

Blandt de mænge stjaalne Klædnings-
stykker, som May havde ophobet i Rø-
verhulen, var ogsaa en sakSist Fange-
vogters militære Uniform. Denne iførte
han sig, bandt sin Ven Kriigels Hænder
paa Ryggen og flap paa denne Maade
gennem Milltærkordonen, da Soldaterne
troede, at det var en Fangevogter, som
bortførte en Arrestant. Ved en anden
Razzia undflap de tv Venner kun der-
v«d, at de i det Ojeblik, da to Gen-
darmer traadte ind i et BærtShuS, hvor
de opholdt sig, sprang ud as Vinduerne
og flygtede bort paa Gendarmernes
Heste. May følte sig saa vel tilpa« i
sin Rølle som Røverhøvding, at han
ved sine Pralerier oste udsatte stg for
Fare.

LebinS præsterede under Retsmodet
fuldgyldig Vevis for, al Karl May vor
en straffet Røver, og han blev derfor
frifunden

Sagen har vakt kolossal Opsigt i
Tystland.

De arbejdsloses
Demonstration

mod

Landstinget.
B> bragte i Gaar el Telegram om

den Temonstranon, der havde fundet
Sted af de arbejdsløse« foran Rigs-
digenS Bygning Om Mødet i þÿ ��F�o�l�-
kelS HuS", Temonstrationstogel til
Rigsdagsbygningen og Tcvmationens
Foretræde for Landslingers Formand
og Formanden for det Udvalg, der be-
handler Arbejdslosbedsloven. Godsejer
Rottbøll, ftriver vor Korrtsvondent :

Landstingets Behandling af de to

Arbejdsløshedslove der nu faa Tage
før Rlgidagssainlinqens Slutning er

henvist til Udvalg, har naturligvis vakt

Harme i Arbejderkredse og Støngttelse i

de arbejdsløses fattige Hjem Fælles-
organisationen for Fagforeningerne her
Byen tog sirats Affære og indbød i For-
middags de arbejdsløse til « stort Møde
om i þÿ ��F�o�l�k�e�t�sHus" paa Jagwejen, og
her sik man desværre Beviser ivr, al

de arbejdsløses Tal stadig er meget
stort. Ter var mødt ca l500arbejds-
løse, da Formanden sor De samv Fag-
forbund tø F Madsen bød velkom-
men, men store Skarer strømmede stadig til

Bygningen uden at kunne saa Plads
Folketingsmand Stauning ind-

ledte Model Han omtalte del store
Arbejde, der er udwl>et sra Arbejder-
klassens Side sor at gennemføre en

human Lovgivning til Fordel for de

arbejdsløse Telte Arbejde har baaret

god Frugt, men nu truer Landstinget
de to vigtige Love om ekstraordinær

Hjælp De arbejdsløse inaa protestere
herimod, thi der staar store Interesser
paa Spil. Loven om forsat Hjælp ud-

løb den l. April, og der gaar Hun-
drcder as Mennester, lom vil være

henvist til Fattigvæsenet, hvis Lands-

tinget nægter at forny L:ven
Hr. Stauning anbefalede under stærkt

Bifald at vælge et Udvalg, der straks
kunde henvende sig til Landstinget ved-
rørende de to Love

Dette Forstag vedtoges under stærk
Tilslutning as den store Famsamling.

Fru Falk dukkede nu frem med en

Resolution, der krævede afholdt nogle
store Moder sor arbejdsløse

Forsamlingen, der havde modtaget
gruen noget demonstrativt, sluttede sig
dog til Resolutionen, som anbefaledes
af Borgbjerg.

Fra Forsamlingen lod nu Raabcne :

Lad oS straks marschere til Rigsdagen
Borgbjerg andefade Forflaget, idet

han opfordrede Forsamlingen til at ud-

vise en rolig og værdig Holdning
tøt Ojeblrk ester stillede det store Tog

op ude paa Jagtvejen vg lidt efter
satte Processionen sig i Bevægelse

Vejret var herligt med Foraarssol
vg blaa Himmel over Byen, men For-
samlingen harmonerede kun flet til den

soraarstindrende By Tung og mørk

stred Processionen gennem den fattige
Fredensgade over FredenSbro, ad Sølv-

gade vg videre gennem det fattige Bor-

gergadekvarter. tøn Gang imellem
istemte man Socialtstmarschen, men der
var ingen rigtig Klang i Stemmerne.

Poghurt.
Et Laboratorium i Holding.

Bulgarerne er kraftige Folk. og de lever

lange. En berimt franst Videnskabsmand
Meesinghost tog sig derfor for nogle Aar fi-
den for at nnderfoge, hvad Aarsageu hertil
kunde vcrre. og han kom til det Reiultat. at

Bulgarerne holdt deres Fordsjelie i en ud-
mcrrket Orden ved til Stadighed at nyde den

bulgarste Tykmalk. yoghurt
Og narsten med et Slag blev Poghurten

til det Universalmiddel, der stulde kurere alle

svage Maver og g»re Gnavepotterne til ge-

mytlige Mennester Kort fagt. den lange
Levetid stulde ikke vcrre forbeholdt Bulga-
rerne.

jjoghurten indeholder en Stavbakterie der

isslg« Lagers Udiagn stal have en farlig held-
bringende Indflydelse paa Fordsjelfen i Tyk-
tarmen.

Rundt om i Verden er der nu »vrettet
Laboratorier til Fremstilling af Koghurt. Det
forfte Laboratorium, som er oprettet i Nor-

den. findes i Odens« og vore Lasere vil dav«
set der af Bladet, at der i de sidste Tage er

oprettet et Laboratorium i Saksildhus under

Hr. Mejeribestyrer Brasts Ledelle Bl har
befsgt dette Laboratorium, hvor foruden Hr.
Brast tillige Osterikonfulrnt Wennervald var
til Stede.

Fremstillingen gaar til paa fslgende Maade
Ten i »de Malk halde« i et Pasteuriserings-
apparat, hvori den opvarmes til ca. t<5 Gr.

Derved dråbes de Batterier, fom Malken

indeholder, og en Del af Bandet fordamper.
Fra Pasteuriferingsapparatet tappes Maiken
on, i et tilsvarende Apparat. Der ned'vales
den til ca. 40 Gr. og ttlfatte« nu Hoghnrt i

Renkultur, ligesom naar der. fattes Gar til

Ollet. Under denne Temperatur foregaar
den Proces, hvorved Mallen omdannes til

Poghurt. Den tappes derefter paa Glas. der

indeholder '/« eller '/» Liter, og de fyldte
Glas fattes hen i et lille NedjvalingSbasfin.
Der bringes Koghutten ned paa en Tempera-
tur af p Gr. Maiken stivner nu fom Tyk-,
malk. og den er saaledes. fom man kan node
den.

Lokalet er propert, og naar man har set,
hvorledes Hoghntten fremstille«, »yder man

den med Appetit.
N» vil det vise sig, hvorledes den flaar an

her i Byen. Bliver Forbruget stort, kan den
utvivlsomt falges til billigere' Priser end

dem, der »u forlanges for den »avnte Bare.

Splinter.
Thorvalds Synspunkt.

Lcereren »av sine Elever, Dreng« paa 10
þÿ �IL Aar en moral? Bel-ring, i hvilten han
farlig fremhavede det aandelige Liv« Fortrin
for det legemlige; men Drengene lorftod ikke
ret meget af det lcrrde Foredrag.
þÿ �Bltiaa. lille Thorvald, sluttede han en-

delig og vendte sig til en as Eleverne paa
den forreste Baenk. þÿ �hvad er saa varst?
At saare en Mands Folelser eller han«
Finger ?
þÿ �Folelserne, svarede Drengen ester en

kort Betankning.
þÿ �Rigtigt, min Ven, rigtigt, sagde Laere-

ren, tilfreds med Undervisningens Virkning.
Og hvorfor?
þÿ �Fordi þÿ �fordi saa flipper man for at

binde en Klud om, lod Svaret.

Det var vsrunden.
Onkel Hans: Plejer du altid at vcrre saa

stille, min Dreng ?
Lille Jens: Nej, men Moder har lovet mig

10 Ore, hvis jeg vil lade vcrre at snakke om
dit staldede Hoved og den store Borte, du har
paa Ncrsen.

Paa Restauranten i Paris.
Fru Olsen : Ih, der ligger to Fluer i

Suppen, har du set noget saa crkclt i

Olsen (ler sig forsigtig om): Hys, snak ikke
saa hsjt, Bertha. Hvorfor stal du endelig ud-

basuner« for alle Mennester, at vi ikke for-
staar Franst. Jeg ved ikke, hvad der ftaar
paa Spisekortet. Maastc har vi bestilt Flae-
suppe.

Efter Omstændighederne.
Læreren, der lige har forklaret om Blidhed

og Beherflelse:
þÿ �Hvad vilde du altsa« gore, Frits, hvis

en Dreng skældte dig ud for en Logner?
Frits (betænkende sig): Hvor stor er

Drengen :

Betingelser.
þÿ �Fa er i
þÿ �Ja, min Dreng.
þÿ �Hsrer þÿ ��F�æ�t�t�e�r�«�"til de þÿ ��n�æ�r�eSlægt-

ninge" ?
þÿ �Ja, min Dreng. Naar de er rige.

Rigsdagen.
Sobenhavn Torsdag

Forflaget om en ny

Skattelov for Ksbenliavn
var lil 1. Beh. i Folketingets Mode i

Dag
Indenrigsministeren forelagte Forsia-

get, idet han beklagede, at Landstinget
i hoj Grad har forringet Forflagets
Værd Kobenhavns Kommune besinder
sig imidlertid i en Nødstilstand og der-
for vilde Ministeren anbefale Forstagel
selv om han nærede store Betænkelig-
heder.

Borgbjerg kunde stutte sig til Mini-
sterens' Beklagelser. Ganste vist indehol«
der Forsiaget et Par Fremskridt, idet
man saar en noget stigende Skala, men
dette inaa til Gengæld betales med en

Forhøjelse as de mindre Skatteyderes
Skat og sørflcllige andre uheldige Be-
stemmelser. Beklageligt er det ogsaa, at

Fvrinuestatten er stemt ud i Landstin-
get Men København har et Understud
paa 3 Mill. i Fjor og 4Mill i Aar,
og der maa staffes ny Indtægter.

Sigurd Berg anerkendte, al Koben-
havns Kommune maa have forhøjede
Skatter. Del foreliggende Forslag er
imidlertid et meget magert Resultat for
Ministeren, og det glæder mig at hore
saavel Ministeren som Borgbjerg ånde-
sale de smaa Fremstridt. Jeg er ikke
tilfred«, men naar d'Hrr. anbefaler For-
flaget, saa vil jeg hcller ikke modsætte
mig dette.

Kejser Nielsen anbefalede ligeledes
Forflaget. Han onstede ensartede Skat-
tcregler for hele Landet og var derfor
utilfreds med, at Kobenhavn vedblivende
beholder en Særstilling.

H. L Moller (H) anbefalede Forslå-
get Han sandt ingen Grund til Klage
sra de smaa Skatteydere, fordi de fik »o-

gen Skatteforhøjelse.
Ie»se«-Slkjs havde stor Lyst til at

stille Forslag om at genindsætte For-

Kommer de ogsaa
til Kolding?

For at bringe de stridbare Gemytter
i Delegationen til Ro inden Valgdagen
vil de to gamle Dødsfjender og i Bun-
den uenige Herrer I. C. Christen-
sen og Neergaard, saa snart
RigsdagSarbejdet er til tønde, foretage
en Lyn-TournS i de DelegatioSkredfe,
hvor der for Tiden er Mudder.

Gaaledes flal der þÿ �efter hvad en
Delegationspolitiker betroede oS þÿ �hol-
des et Mode i Brædftrupkred-

s e n, hvor Neergaards Partifælle, Fol-
ketingsmand K. Kristensen og I. tø.
Christensens svorne Ben, fhv. Folketings«
mand, Ungkarl Laust Jensen, Bjornftov,
strides om Kredsen.

Derester kommer Turen til Hor-
fens LandkredS, hvor P. Th.
Nielsen-MaSnedsundbroen er i Fare.
Bilkaarene for Freden her er, at Gdr.
NielS Larsen, Skaarup, þÿ �der forovrigt
er en af Hojremanden Wenzel Neer-
gaard« Stillere 1 1 þÿ �skal blive hjemme

Kreaturudførselen.
Det flugtede Kvæg.

þÿ �Hvorledes gaar det med Kreatur«
udførselen ? spurgte vi i Dag Hr. tøks-
portør Holm.
þÿ �Ja, hvad stal man sige. det gaar

jo; men man ved jo ikke hvorlænge.
Nu kasseres der ikke stort flere end for
den her Misere kom, og Kreaturerne
bliver igen assurerede. Men det er saa
usikkert. Vi ved jo aldrig, hvornaar de
finder paa at lave en lignende Historie
igen dernede Og saa har de da nu
saaet lavet oS den Kvalm med Indsprøjt-
ningen.

Det har imidlertid ikke bevirket at
Kvæget er bleven billigere, tværtimod
Det er snarere dyrere. Sagen er, at
alt det Kvæg, som stod paa Fedestaldene
er snart solgt Her er ikke meget Kvæg
nKre.
þÿ �Hvormange as de flagtede Krea-

turer er bleven her i Byen?

De danske
Cikoriefabriker.

Netto Udbytte for i Aar
370,000 Kr.

?'/« pCt. til Aktionoererne.

05,000 i Tantieme til Bestyrelsen
og Direktionen.

Aktieselstabet þÿ ��D�edanfle tøikoriefabri-
ter" udsendte i Mandags deres Regn-
flab, der viser et Netto-Udbytte for Aar
1909 af 370,000 Kr , hvilket Beløb
Bestyrelsen foreflaar at fordele saaledes :
Aktionærerne flal have 7'/« ptøt. af
deres Penge eller ca. 134,000 Kr.,
Der udbetæleS i Tantiemer til Direk-
tionen 21,568 Kr. og lige faa meget
til Bestyrelse og til Funkttonæner, saa«

Rr. »6, Abonnement: Jndeiidy« 16 Ørt ugentlig
Gennem Postvcefenet a Jtr. Rcartalet.


