mdaktionieontor

rasdsiiitbbornoani nr. 20, 1. ral.
aabert m 12 »ohm til 2 mat

eepeditionbeontor:
FREDERIKSBORGGADE 20, I. bal
aabent era 9 MORGEN til 8 aften
TELEFON h. 1172.

TELXrONgl;
(hedaetør maaløe).
8- W8 (REDAETIONS8EE RETÆREN 04
medarbejderne).
abonnement:
n. evabtal
er.,
VM. maaned 85 øde, pr. uge 20 øre.
h.

722

annoncer:

24

Nr. 642 . ,

ø, dag den 1

.'

FORSIDEN 35 0 , HENVISNINGER K 0.,
INSERATER 20 0., bekendtgørelser
15 0. PR. petitlinje.

19. Aarg.

April 1910

lO Sider.
rnn

K|.

Nytorv 8.

Café standard.
Telf. 1503.

»Iner å 3 Hr.

Nmffrfa.

med Boll.r,
Hupp.
Fiskefilet Royale.
Lammesteg med Compoi.
Dessert.

ttooeør« rra Kl.

5.

IHnrr å 1 Kr. SO Øre.

Suppe med Boller eller
Kogt Lax, se. holl.
Kylling mod Compot.
Appelsin Parfait.

O. Engmann.

LANDMANDSBANKEN
udsteder

Onsdag den 20de April Kl. 12 aabnes vor nye Afdeling
for færdigt Herreskræderi. Udelukkende 1ste Klasses Forarbejdning og Udstyr i moderne Stoffer og Fagons,

besørger

Rejse-Akk reditiver
Udbetalinger
pr.
Yexler
Telegraf
paa alle større Pladser i de fem Verdensdele.

10

I Anledning af Aabningen af vor nye Afdeling for færdige Herreklæder bortgiver vi 10
Klædninger til de ærede Købere paa følgende Maade:
Da første 5 Købere af en Klædning erholder hver fuldstændig gratis efter frit Valg en
anden Klædning til samme Pris som den købte, ligeledes erholder den 10. þÿ
20. þÿ
30. þÿ
40. og 50.
Køber af en Klædning hver en Klædning gratis til samme Pris som den købte.
Salget er udelukkende pr. Kontant.

Kjøbenhavns Handelsbanks
nye Hox Afdeling

er nu

taget i Brug og

er aaben hver

Dag

Klædninger gratis.

fra Kl. þÿ10 5.
(6168)

J akke-Habitter

Borgermøde
Lørups Ridehus.
1

Anledning

1 prima engelske Stoffer 38-40-42 -48 Kr.

til

afholdes

Onsdagen

i

Ridehus (Upsalagade).

Folketinget

Yachtklubs-Habit

med Sllkefoer 98 Kr.

1 ægte blaa Serges 68-78-80 Kr.

Jaket-Habit
I

den 20. ds. Kl. 8 et

prima engelak Kamgarn

stort Ifloile
Lørups

Talernes Navne vil senere blive offenliggjorte.
Et stort Musikkorps vil musicere under Mødet.

Adgangskort til Mødet kan mod Forevisning af Medlemskort erholdes fra Mandag den 18. ds. Kl. 1 Fmdg. gennem følgende Foreninger:

.

Ulster

1 prima engeløk Cheviot þÿ48
52-56 Kr..
med Sllkefoer þÿ88
76 Kr.

1 prima skotske Stoffer
45 55 Kr.

SPIS DAGLIG VAN HAUEN's

IFRN

Jørgen Larsen,

37. GriflVnreldtsgade 37.
Kobenhavn Tf.
6S62

Bred 10 Øre,
Tvebakker 35 Øra.

Telefon

esse

(C. A. Hagemeister og C. B. Simonsen)
= Engelsk Herre-Modemagasin =
Frederiksberggade 40.
Hjørnet af Raadhuspladsen (Hotel Bristol)

(94)

(6288)

Alfred Christensen & Co. A|s
<

f

4811.

finder Sted aaaledes:

Prima Kvalitet garanteres.

Blaamalet Porcellæn
Hvidt Porcellæn
Itlandnjf drn 35.
den 2«.

Tirsdag

m

%

Foraars-Udsalg

Import af Kul og Kokes

BySpecuu.
Appouufent

'

p«r

ToHisMajktv
a

April
April

Dekoreret Porcellæn
on Keramik
Maagestellet
den 30.
Fredag
April
I.ørdaK den 30. April

Vesterbrogade 149

fru Kl. lO þÿ 4.

THEKjn«.

l'ndcrvlsnlnK I Jlasklnskrivnlna
Kursus 5 Kr. Vester«. 27. Tlf. 6033 å 6034.

LondonW.

tøesn Cigaretter

IH 6R05 FOR DANMARK

Cfi Moller »Cc kobenhavn.

| IntgrnaHonolt Bunrou |

Kj?R7jSu
H0FMAN-MN6EBQUTARD
8Cl»tlinfleril»urar8

Sidste Efteraar vandt B. 93 en
Derefter udkneben
et
Leve
Sejr, men 1 dette Foraar bar
bragte gamle Jungersen
Østerbroe
Boidklubs Hold gjort store
for Juni-Grundlovens Gennemførelse,
hvorefter 9 nye Hurraer klang gen- Fremskridt og har blandt andet forleden Søndag besejret Akademikerne.
nem Salen.
B. 93 er vel nok Favorit þÿ
med
Da Formanden derpaa havde
erklæret det 108de og sidste Møde i Spillere paa Holdet som LindHansen og
den 62de ordinære Samling for slut- gren, Harald
Ove
bør
Petersen
Medlemmerne
under
brød
Sejren tilop
tet,
þÿ
høre
kan man
men
den
derfor
bjærtelig gensidig Afskedtagen.
intet
ser
ofte de
vide
man
;
jo
I I. andstiliget
i
Resultater
Fodbold.
mærkeligste
Saa
meget er i alt Fald sikkert :
oplæste samtidig Formanden, Forpag- O. B.'erne
vil sætte alt ind paa at
ter Sonne, det kgl. aabne Brev.
vi
kan utvivlsomt veote os
inde,
og
Tingets Medlemmer paahørte alle en
og spændende Kamp.
fornøjelig
staaende Oplæsningen, og da Formanden havde endt sin Oplæsning,
y g.
MadsenStatsrevisor
udbragte
Mygdal efter Sædvane et : Kongen leve! hvilket Medlemmerne
besvarede med 9 Hurraraab.
Formanden hævede derpaa
det 51de og sidste Landstingsmøde
i Samlingen. Medlemmerne boa hverandre Farvel og paa Gensyn om
Lord Raseberys Bidrag
ikke altfor mange Uger, naar Folke
til Striden.
tingsvalget er overstaaet og den extraordinære Sommersamling indtræder
London, 16. April (R. B.)
Lord Rosebery har sendt
i
þÿ Times"et Brev, hvori han þÿ
af
den
konstiAnledning
alvorlige
tutionelle Krise þÿ
indtrængende lænstiller til det unionistiske Partis Førere at lade Tsnfsporgsmaalet Hggø
ved de kommende Valg og kun føre
Kampen paa Basis at Spørgsmaalet
vt »3 i. køntra o. k i.
.Etkammersystem kontra Tokammer-

des med 9 Hurraiaab.

Adgang 50 Øre, for Bøm 25 Øre.
Katalog 25 Øre. Tombola 1 Kr.

20

esee

FAAS OVERALT.

Daglig þÿ9 6.

-

Telefon

STYRKENDE, NÆRENDE.

Kunstudstillingen
Charlottenborg.

Antalleg-ade Tr.
Telefoner:

1 sorte og marengo engelske Stoffer 88 Kr.

Paletot

3. Sal).

Gravmonumenter.

Hans &

Diplomatfrakke-Habit

78-78 Kp.

Chr. L. Simonsens Efterfølgere

.Danske Kvinders Forsvarvforcning (Østergade 34), þÿ Københavns Venstreforening' (Kontor Akademisk Boghandel. Klareboderne 3),
Ilojres Arbejder- osr Vælgerforening" (Vimmelskaftet 47), .Studenterforeningen" (Holmens Kanal 9), þÿ DanmarksManifundet" (Gammel Strand 44), þÿ Forsvars-Ligaen
(Kontor LI.

Kongensgade 1,

1 prima skotske Stoffer B4-S8-6Q Kr.

Smoking-Habit

af det forcstuaende

Valg-

Jagt« og Sports-Habitter

sker

De ærede Abonnenter, som ønþÿ Dannebiog"sendt

til deres
Sommeradrcsser, bedes anmelde Flyt-

ningen paa Expeditionen, Frederiksborggade 20, t, Telf. Central 1178,
et Par Dnge forud for at s kre sig,
it Bladet kan være til den ny Adresse

den første Dng.

Omflytningsportoen

er 68 Øre.

Rigsdagen
hjemsendt.

Efter sikkert Forlydende vil Folkeblive opløst under 19de Maj
og nye Valg udskrevne til
Fredag den 20de Maj, altsaa
i Pinseugen.

tinget

I Folketinget

Krisen England.

Fodboldkampen
i Dag.

Valgdag den 20de Maj. fandt Afslutningsmodet Sled i Gaar
Kl. 3'» under Iagttagelse af de sædTingene Af alnlnlngamoder. vanlige Formaliteter. Formanden
Ved kgl. nabent Brev er Rigs- oplæste det kgl. aabne Rrev, som
62de ordentlige Samling i Medlemmerne med Undtagelse af et
dage
system.
Gaar sluttet og Rigsdagen hjemsendt. Par modige Socialdemokrater, d'Hrr.
Hovedinteressen ved FodboldI Morgen bolder Ils. Maj. Kongen Jessen og Stauning, paahørte kampene i Dag vil samle sig om
Statsraad paa Amalienborg og til- staaenda. lir. J. C. Christensen Mødet paa B. 93's Bane mellem
træder derefter i de nærmeste Page udbragte det traditionelle þÿ KongenKlubbens Førstehold og Østerbros
sin pantænkte Udenlandsrejse.
og Grundloven level som besvare- Boldklub.

SØNDAG

Officielt.

DANNEBROG
spunkter i den Fremgnngsmnade, Kon-'

-

17. APRIL 1910

3

le Dage siden rejste Sekretær Re r g,
bragte til Opførelse paa et af
Dir. Arne Petersen og Direk- vore
Theatre.
tør Emil II a n no ver derned. I Dag
Saa vidt man kan skønne, vilde
følger Dlrekfør Benny Dessau ef en saadan Opførelse vel nærmest
Kongens og Dronninge ris ler til
Ud"tj||ingsbyeri, hvor Snedker- kunne tænkes for Tragedieris VedMejse, rier gaar over Paris til Nizza, vil
mester Niels f. arsen I nogle Ug»r kommende.
Dapmartheatret i Prof,
strække sig over ro. 4 Uger. De ledhar I »det Arbejdet paa den danske Afde- Riis-Knudsens
Dage kunde mulig have
Hages ni deres Børn og et større Følge.
ling.
faaet Glæde deraf. Der er ikke
Paa Tirsdag »ager et lille elsksb af alene interessant Tidsfarve over de
Kronp rinsen var i Gaar For- andre intereaserede af Sted for at over- bevægede historiske
Optrin. Hovedmiddag ude paa Middelgnindsfortef, være Udstillingens Aabning
personerne staar klart rnod den givne
livor dej fortages en Hække SkaipskydBaggrund, lige fra den ædle Johan
ningsøvclser.
Hus
selv og hans blide Søster til de
m-+ Flyveren Thorup, der for
to
prægtige
Venner, den flammende
Tiden gæster OdenRe, foretog i Aftes
Kongen modtog i Ganr Formld- en
Magister
Hieronymus og den tapre
Prøveflyvning pan Exercerpladsen.
i

Vor Dagbog.

to genudgivne Ungdomsarbejder derejlspræsidenl og Justitsminister Zahle
for strax indvarslede nye Tider paa
har valgt for at bringe sin uophjælUdnævnelse :
vore Scener. Historien lærer os, at
Protokolfører i Kriminal- og Politi- pelig umuliggjorte Kollega saa vidt
det snarere bliver en ny ung dramaretten, cand. jur. J. S a x i I d er ud- muligt paa det tørre.
tisk Digtning, der fremgaar som Renævnt til Herredsfoged og Skriver
sultatet af de aandelige Brydninger.
Den Maade, hvorpaa I Ir. Zahlo,
Ribe Herred.
Men hvorom al Ting er, man vil
efter Uger igennem at have fundet
have
Udbylte og Fornøjelse af at
Kontulatsvcrsenet :
sig i de graverende Sigtelser, der i
Henrik Scharling baade paa
følge
P. V. Ny man af Jakobatad er Blade af saa
godt som alle Partihans
polemiske og hans digteriske
blevet ansat som ulønnet dansk farver
ned over Landdaglig
haglede
Veje. De þÿ lo
Skuespil" med deres
Vicekonsul dersteds under det kgl
literære
brugsministeren, pludselig hagede sig
Redegørelse er værd at læse.
Generalkonsulat i Helsingfors.
i en Artikel her i þÿ Dannebrog"som
Hæren j
Paaskud til at falde over et helt
Tidligere Reservelæge J. A.
bøhmiske Ridder Chlum. Et TheaFriis udnævnes til Korpslæge og andet Blad med kriminelt Furhør, dng Residenspalæet den nye spanske I Dag begynder de
offentlige Flyvvar et Stykke Juristeri af en sjælden Gesandt, Don Francisco Gutlsrder vilde give disse historiske
ter,
ansætles ved 4de Regiment.
n Inger, som fortsættes TJgen Igennem.
razdeAguera
sorn
yBays,
Billeder
en værdig Ramme, kunde
mpn
Kaptejn af Fodfolkets Forslærk Lavpandethed,
overordentlig be- overrakte sine Akkreditiver.
ikke
ønske
sig nogen bedre Opgave
ning 0. C. Chr. Larsen, Fuld- tegnende for Hr. Zahles Kvalitet som Efter Avdiensen blev
Spisevogne p»a vore lærnbaner.
Ministeren mod
for en farverig og massevirkende
mægtig i Krigsministeriet, er ud- Aand. Hvad vi skrev, var nemlig i taget af
Hr. Redaktørl
Forfatter og Reverkaptejn.
Dronningen.
scenisk Illustration.
nævnt til Ridder af Dannebrog.
om Masn ed ø Broen er altRealiteten intet som helst andet, end Den spanske Afsending blev i
Forslaget
Forf. bar sikkert ogsaa nogen
kgl.
Søværnet :
En tysk Forfatter, Karl May, hvis
hvad vi havde skrevet flere Gange Ekvipage henfet i Hotel d'Anglelerie saa foreløbig stillet I Bero. Der er et Ret i, at de
Indvendinger mod Tra
Kommandør Jøhnke er be- før, og hvad mange andre Blade af Kammerherre O. Bu II, der ogsaa ,ndfl l'or8,,,g. betydelig mindre kost- gedien, der i sin Tid fremkom fra literære Virksomhed aldrig har været
af heldigste Art, er I disse Dage blevet
b8rt st
ordret til Chef for Flaadens Stab. havde
paa hvilket Jeg C. Hauch eller Chr. K. F.
I
skrevet. Vi paaviste blot, ledsagede harn tilbage til Hotellet.
Molbech,
afsløret
som en Mand med en ganske
gærne vilde henlede Opmærksomheden. ikke var
þÿ
for saa vidt det
afgørende,
hvilke for Landbrugsministeren yderst
P r i n s-G emalens
vi ber i Danmark lkBesøg. "vorfor
sig om Værkets literære elkompromitterende Slutninger og For- Det er nu fastslaaøt, at Prins Gemalm k" D<1 dpl L80,,,t« Rejsegods, gom drejede
ler sceniske Værd. Men naar Tramodninger den offentlige Mening fra Holland kommer herfil Pinse-I.ør- flpdder Spise-Vogne? Dette Forslag har gedien og det store Drama overhomaatte ledes ind paa, hvis den dag og tilbringer de lo Pinsedage in,ot rn',f, Broen at "kaffe, thi Gedser- vedet altid har maattet
krydse op
ikke snart fik det Korrektiv, som en paa Resøg ved Hoffet.
PublikumPrinsen, Tos?",', «v?n'uelle RestavrantAVaggon imod Strøm og Vind þÿ
Københæt n og Strøm og Kritik-Vind þÿ
vil man
klar og uomtvistelig Udtalelse af der er om Rord paa et storf Krigsskib, i kaI kun Iøb8
rejser 3. Pinsedag til Kristianfa og MH8nrd: Frokot ud og Middag hjem, kunne forstaa, at en Theaterdirek»c
Landbrugsministeren selv vilde være, Stockholm.
ganske som Tilfældet er pnA den anden tion altid har staaet tøvende overfor
Vi har kun Grund til at være fuldt
Side Østersøen, mellem Berlin og War- et
Arbejde som þÿ JohanHus". Forf.
ud tilfredse med at have givet AnDen amerikanske Ge- nemOnde.
vil selv indrømme, at hvis f. Ex.
til den Afslutning, Sagen har sandt, Dr. E g a n fik i Gaar fra sin Samtidig vil jeg foreslaa Statsbaner- det kgl. Theater i Øjeblikket staar
Det var ganske naturligt, at Folke- edning
faaet. Naar Regeringen ønsker ved- Ven, Ex-Præsident Roosevelt et ne at sætte Spisevogne i Gang paa Ru- overfor Opgaver som f. Ex. Oehleni
Gaar
ten Fred»riclaþÿ
tinget
paa Samlingens sidste ilivende
Frederikshavn. De for- schlågers þÿ Axel
og Valborg", Schilat tælle denne Landbrugs- nyt Brev, i hvilket Mr. Roosevelt atter
udtaler sin store Beklagelse over, ikke jagede Maaltider, de rejsende nu ind- lers
Dag, da det skulde gøre Regnskab minister i sin
þÿ
WaJlenstein.
Shakespeares
Midte, er der saa san- at kunne ofre mere end 4
op med Landbrugsministeren for,
Timer paa tager paa Fredericia Banegaard, burde þÿ JuliusCæsar" o. s. fr., vilde det
Grund til at misunde den København.
snart tilhøre en svunden Tid.
ikke falde let paa Repertoiret at
hvorledes han havde passet paa det delig ingen
lam.
Det er mig bekendt, at Statsbane- gøre Plads for et
Det havde været Ministerens HenUngdomsarbejde
eneste betydningsfulde
Lovforslag,
Under Forhandlingen i Gaar be- sigt at give et Bal til Ære for Miss Ledelsen agter at overdrage det inter- af Henrik Scharling.
det har været ham betroet at bringe
Endnu vanskeligere vilde det
yste Hr. Anders Nielsen med Elhel Roosevelt, men da den un- nationale Sovevogns-Selskab den nye
op i Landstinget, fandt Anledning til
hvis
da
det
Dame
vistnok
Spisevogns-Entreprise,
være at faa en af vore Thege
hendes
og
Broder heller ikke
al ønskelig Skarphed det ejendomat udvide denne
bliver
til
ellers
Alvor
med
Planerne.
kan
blive
aterdirektører
til at indstudere Komen
her,
Regnskabsopgørelse
rejser videre med
i det Forløb, Justitsministeren
lidt ud over selve dette Lovforslags melige
deres Forældre, har Dr. Egan maattet þÿ Scandia"i Randers faar Leverancen, medien þÿ ModerneKristendom". Det
or sit Vedkommende gav Sagen,
men saadanne Vogne
maa bestilles er ikke Stedet her at tage Forf.'s
opgive Ballet.
Karl Maj.
Rammer. Det drejede sig jo om
derved at han lagde den an paa en
mindst et Aar i Forvejen. Altsaa bør ovenfor omtalte literære og sceniske
Husmandsloven, som alle demokratiske uldkommen falsk
Fortid. Han har nemlig i sin
Maade, idet han
Folketingets sidste Mode Sporgsmaalet tages op snarest muligt! Indlæg cm ældre og nyere Tiders frygtelig
Partier har ønsket udvidet saaledes,
Tid
siddet
adskillige Aar i Tugthuset
Med
Tak
for Optagelsen!
Dramatik op til Diskussion. Men som
formelt rettede den imod andre, me Gaar overværedes bl. a. af et stort AnMaaske
Tyv
og
at der i indeværende Finansaar kan
selv om Forf. havde endnu mere vilde denne Landevejsrøver.
T r a v e 1 1 e r.
dens dens Realitet var den at skaffe tal Provinsredaktører. Man bemærkede
Hemmelighed
aldrig være
anvendes 1 Million haardt tiltrængte
de Herrer Nygaard, Odense, Rye, Ranend han har, i sine Udtalelser kommet til Offentlighed ene Kundskab,
Ret,
hvad hans egen Kollega
om vore Dages realistiske Skuespil, hvis han Ikke hevde været uklog nok
Kroner mere til Oprettelse af Hus- oplyst,
ders, Hans Jensen, Slagelse, Sønder- þÿm +Fødselsdage.
havde udtalt ved en given Lejlighed,
er
det paa Forhaaod givet, at en til et anlæage Sag mod Forfatteren
gaard, Vejle, J. A. Hansen, Aalborg,
Kammerherre Krogh, 78 Aar.
mandsbrug, end den oprindelige Lov
Assistenshusforvalter Schønberg, Theaterieder þÿ
og derved at han selv traadte ind Brandt, Faaborg, Sørensen,
for hvem det prak- LudwigLeblusfor Ærefornærmel«
tillader. Hr. Poul Christensens
Silkeborg,
faaet op77 Aar.
i denne Sag, i hvilken han paa Em Bondegnard, Svendborg, Chr. Nielsen,
tiske, bl. a. Hensynet til Indtægten, ser. Lebius havde imidlertid
Fortid og leverede
Fhv. Kontorchef Schauenborgsporet
Modpartens
fremragende Forhandlingsdygtighed beds
þÿ
vilde betænke sig
spiller en Rolle
Vegne kunde komme til at Ringkøbing, J. V. Christensen, RingDomstolen Beviser for, at Karl May alMoller, 68 Aar.
og Statsmandskunst har ved at være
to
at
binde an med et lerede som
sted,
Gange
paa
Jordan, Nykøbing F., Jensen, Maskininspekfør Duseberg, 54
træffe Afgørelser, traadte ind i den
ganske ung Seminarist havblevet bragt i Anvendelse overfor
der har et saa gammel- de gjort sig skyldig 1 Tyverier og var
Skuespil,
Fredericia,
Nest
Regnar
Petersen,
Aar.
ved,
som Vidne til Gunst for sin beThastum, Kolding, m. fl.
Parfumefabrikant Fisker, 54 Aar. dags. nu og da naivt, Præg. De blevet straffet. Ser.ere havde han bøLandstinget baaret den Frugt, at trængte
Efter de Udtalelser,
Kollega.
der kan huske Henrik gaaet et etørre Indbrudetyveri og var
Maleren Otto P. Balle, 45 Aar. Læsere,
Husmændene for at faa denne Milblevet dømt tfl 4 Aars Tugthus. Det var
der faldt i Gaar, staar dette ikke
A.
NathaFrantzen,
Sognepræst
Scharlings Komedie fra dens Frem- imidlertid
Schnrffenbergs Brigade.
lion i Aar maa miste den I Løbet
lykkedet ham at flygte og
45
Aar.
tilvil
vistnok
naelskirken,
endnu
føle
þÿ
komst,
at dette ikke er sket paa hans I Morgen Aften
sig
den 18. April þÿ
han var søgt op I Errgebirge, hvor han
af de kommende Aar, med andre fast,
Overlæge
Strandgaard,
Boserup
hvormed
af
talte
lune
den
Humor,
Initiativ ; de Bemærkninger, samles paa Hotel þÿ Fønix"11 gamle
var blevet Reverkaptejn. Efter et Aars
48 Aar.
Ord: at Husmændene bliver 1 Mill. eget
Forf. lader det tomme københavnske Forløb var
De
11
Herrer
er
de
Krigere.
overlevenhan dog alter blevet
hvormed han søgte at komme udenom
Forf. Fru Gyrithe Lemche, f.
Kr. fattigere, end Folketinget havde
de danske Officerer fra 8. InfanteriOverflade-Hjem pludselig agere inter- grebet og puttet i Tugthuset. Efter at
Frisch.
dette kildne Punkt, var ingenlunde
esseret kristeligt, fordi en forment- have forladt dette, skrev han først paa
ønsket, de skulde være.
brigade i 1864, der mødes til Minde om
helt klare og afgørende. Yderligere
lig grundtvigiansk Godsejer kommer Grundlag af ime egne Erfaringer en
Dybbøldagen.
Det faar nu Hr. Poul Christensen
blev det af Hr. Zahle selv bekræftet,
paa Besøg. Mange vil ogsaa huske, Række Forbryderromaner og RøverhiDisse Sammenkomster indstiftedes
og hans Kammerater klare med Hushvor dras'isk man den Gang fandt storier. Senere kastede han sig over at
at før han mødte for Vidneskranken den 18. April 1889 paa Foranledning
skrive religiøse Noveller og Rejsebesom
de kan bedst. For
mændene,
det, at Sønnen i Huset og hans skrivelser
for at yde sin betrængte Kollega af daværende Kaptejn 1 Garden, numed Skildringer af Lande,
Kammerat var saa flabede i deres som han aldrig havde
Folketinget var det lige saa naturligt denne rørende
værende Generalmajor, Kammerherre
eet
havde
Vennetjeneste,
om Jacob
fra
at kræve Landbrugsministeren til
Repliken
lige
Jargon,
har
været
holdte i
han benyttet sin embedsmæs- Lemvigh, og
Holmblads Psalmebog til den unge
Hævd siden. I den første Sammenkomst
Regnskab for hans Mangel paa Evne
'
Rdt
til
de
at
Henrik Scharling
To Mands Ytring om, at man en Søngennemstudere
til at føre dets Tanker og Ønsker sige
deltog 26 danske og svenske Officerer:
forud afsagte Vidneudsagn, som man nu lever der ikke flere end 14 af de Skuespil.
I. Johan Hus. dag Morgen nødvendigvis maa være
frelste igennem Landstinget, som det
II.
Moderne
Kristendom. en Smule sjofelt klædt for ikke at
vidste vilde blive de for samme Kol- gamle Officerer, 1 1 danske og S svenske.
var nærliggende at finde en væsentmed en Rede- blive antaget for en Snedkersvend.
Anden
Udgave
De er jo ikke unge Mennesker længere
lega mest generende i Sagen
Men vore Dages Skildringer af køNord. Forlag.)
Grund
til
denne
lig
gørelse. þÿ(Gyldendal
svigtende Evne
General Lemvigh er den yngste þÿ
Et Spørgsmaal til burde være þÿ
og
benhavnsk
flabet Mutterwitz er unægen
Det
Forfatter
af
er
ældre
den
i denne besynderlige Ministers totale
stillet til Justitsministeren, dette nem- de svenske Herrer har efterhaanden Skole, der her har Ordet. Men Hen- telig adskillig mere krydrede. Man
maattet opgive at deltage i SammenMangel paa de fleste af de Egen- lig: Talte han med
rik Scharling var jo ogsaa en Gang vilde nu flnde Dialogen i þÿ Moderne
Landbrugskomsterne.
' Mill. bornholmsk
der
altid
burde
skaber,
forudsættes ministeren om
en ung Mand, og de Læsere, der Kristendom" altfor tam, og Hand- For
i Løbet af den
Sagen
11
De
danske
der
samles
Officerer,
hos en Minister.
Granit til Kongeborgen.
Aften og den Formiddag, der ligger i Morgen Aften, er Generalerne Lem- kan huske saa langt tilbage som til lingen mangler i endnu højere Grad
bitte
Idet man saaledes førtes midt
lille
af Treserne, vil ikke baade Saft og Kraft. Den
imellem Forhøret over Landinspektør vigh og Holbøll, Obersterne Berg, Begyndelsen
Et Arbejde, som ril tage
have glemt, hvor meget man i lite- Misforstaaelse imellem Godsejeren og
hid I hele Historien om hans beStage og Landstingsmand Ras- Jantzen, Peterse n-P 1 a u n og rære Kredse ogsaa lovede sig af den unge Pige har altfor ringe sceIV, Aar.
rygtede Udtalelser paa Sparekasse- m u s s e n-K r ø e r u
Rist, Oberstløjtnanterne W i 1 1 e r u p dette
Medlem af det Scharlingske nisk Spænding.
j
p og Forhøret
tillidsmændenes Møde i Sorø i SepK n u b og Kaptejnerne Baumann
Der er usædvanlig stille inde paa
over Landbrugsministeren selv, og og
Trekløver. Der gik ikke saa ringe
Men, som sagt, herom er Forf.
Arboe ogSchønheyder.
tember 1908, saa ophørte man selvi
hans
vil
Man
os.
med
ikke
Henrik
endda
af
romanKristiansborgs store Byggeplads i
enig
Ry
Scharlings
drejede deres Samtale sig da om de
hans
Andenne
Tid. Først om 3 þÿ
efter
det
4 Uger vil
at
se.
følgelig med at have nogen yderli- to nævnte Vidners
tiske
Digtcyklus þÿ FolkvarsKamp og Indledning
som
Alliance francalse afslutForklaringer,
er
kommet
der
blive
der
Liv
i
er
skuelse
Tiden,
rigtigt
Murerarbejgere Intpresse for denne ministerielle Justitsministeren
og J. L. Heibergs Censur
Det ter paa Onsdag Aften sin vellykkede Sejr",
jo kendte ?
over Komedien þÿ Moderne Kristen- ind paa Afveje. Efter hans Syn derne, idet der i disse Dage er
Herre. Thi det er jo godtgjort med
kan nemlig ikke nægtes, at der e r Sæson med en Sammenkomst, af hvil- dom" vRkte
Andre paa Forholdene er det ikke Theatret, bort liciteret for ca. 1 1 Mill. bornOpsigt.
betydelig
aldeles urokkeligt Bevis, at han ved
noget besynderligt i, at Landbrugs- ken man kan vente sig meget. Den Interesser og en anden Livsgerning der trænger til Reform. Han inter- holmsk Granit til Facaderne.
det nævnte Møde paa en fuldkommen
Den rigtdekorerede Hovedfaade
ministeren, der hidtil ikke havde elskværdige og aandfulde franske Mili- lagde imidlertid Beslag paa Forf., og esserer sig kun lidet for en ny
forvirret Maade har staaet og pralet
tær-Attaché, Major Hepp har lovet at der
saaledes som han selv Theaterbygning, fri Theaternæring, er tilfaldet Stenhuggermester Carl
gik þÿ
kunnet mæle et Ord overfor Offent- ville holde en
Konference om det mo- nu
med en Viden, som han muligvis slet
Censurens Ophævelse o. s. fr. Hvad S c h e 1 1 e r (for 1 14,000 Kr.), meForordet til sin Bog þÿ
i
siger
nu pludselig fik Veltalen- derne
Frankrig, i hvilken Anledning 10 Aar og mere, inden han følte det gælder om. er en sundere og dens Firmaerne Maag ét Møller
ikke har haft, og som vilde have ligheden,
heden paa Gled paa Grundlag af en det diplomatiske Korps og mange af
Lyst til at draee dette Ungdomsar- rigtigere Opfattelse af Dramaets Op- samt O. V. N i e I s e n tilsammen
gjort ham komplet umulig, hvis
Uoverensstemmelse mellem de Mons. Ilepps Venner vil give Møde.
ringe
bejde frem. Sammen med et andet gave i det store og hele samt af har overtaget Sidefacaderne samt
han havde siddet inde med den.
to Vidners Udsagn, som endda kun Salen bliver sikkert tæt fyldt.
dramatisk Værk fra Studenterda- Thestrets Stilling hertil. Forst naar Facaderne imod Gaarden.
Med andre Ord: en Pralhans, en
er
der
Efter
De omtalte Arbejder vil strække
Foredraget
og
Souper,
Hus", fore- en saadan er vundet, vil de nutidige
beroede paa en sproglig Ubehjælpgene, Tragedien þÿ Johan
Vrøvlobøttel Og hvem kan i Længstiller i Udsigt, at der slutklamme
bet
Bestyrelsen
Tanger vige
sig over ca. I1/« Aar, og først efter
ligger det nu her, og Forf. har gre- tunge og
somhed fra den enes Side, der seTidsrum vil man være naaet
tes
ren
lille
et
dette
af
fixt
Bal.
med
alForaarshinimel
en
den nære nogen større Interesse for
Yderligere bet Lejligheden til i en længere og
lys og
nere blev rettet. Denne Adræthed
til
som
over
hvælve
har Frk. Vivi Pedersen lovet at Afhandling cm Drama og Theater at ter
Hovedgesimren.
op
tidligere
sig
den Slags.
er langt mere en Prokurators end
Som Læserne véd, er Slottets
danske
den
franske
sit
Skueplads.
for
Rede
synge
nogle
Sange.
nutidige
paa
gøre
Syn
Man tør næppe antage, det var
en Træskomands.
Der er ingen Tvivl om, at Forf. Hoved fa <ptde i dette Øjeblik ført op
Skuespilforhold og scenisk Literatur. þÿ
hans egen Opfindelse, naar han i
Kælder og Stueetage, med andre
i større eller mindre Grad naturProf. H. Scharlings 40-Aars Hist og her meddeler Forf. tillige et
Dette er en Besynderlighed, som
Gaar under hele denne meget skarpe
þÿ
med disse Betragtninger Ord indtil den saakaldte þÿ Cordonendnu ikke er helt opklaret, men Jubilæum i Gaar forløb i al Stilhed. og nr.det af mere selvbiografisk Art, ligvis
ved adskilligt, der ogsaa hos Gesims". I de nævnte 2 Etager er
Debat ikke mælede et eneste Ord.
lører
som der maaske kan blive kastet en Han modtog en Del Lykønskninger paa men skønt ban i Forbipaaende ogsaa
Det er utvivlsomt en Ordre fra højere
fra Uni- berører sine under Mærket Nicolaj andre tinder Genklang. Men det er de Sten, som blev skænkede af LanSmule Lys over, naar Regeringen sin Bopæl i Studiegaarden og
af dets forskellige Kommuner, indsatte.
Sted, der sad som en dirkefri Laas nu kommer ud i Valgkampen for versitetet vajede Flaget. Professoren udgivne Arbejder, er ban fordrings- altid saare sjældent, at en Mand
Det er Meningen, at hele Facaden,
Theoreden
ældre
som
Skole
baade
den
over
let
ben
løs
til
at
nok
holdt sin sædvanlige Forelæsning
glide
for hans Mund, medens hans Chef
ikke
blot Vinduesindfatningerne , akal
sine
foie
tiker
at høste de Lavrbær, som Landskulde
Praktiker
vundet
bar
,
ber
og
Populnritet, ban
paatog sig Defension. Til den Pro- brugsministeren har bragt til Blomallerede
beklædes
med de glatte GranitHvad
vilde
til
Der
Meninger Sejr.
En lille dansk Koloni er den slore læsendo Almenhed.
kuratur knytter der sig da ogsan bebornholmske Granit er
kvadre.
Den
være
er
dette
at
om
Indlæg
meget vundet,
disse Dage etableret i Verdensudslil- det er ham om at gøre her,
|
string.
eller
delvis
i
baade
blev
diøftet
na<vnte
to
forestørre
Interesse
den
rødlig eller helt spragog
giaablna
tydelig
Ung-,
alvorlig
lingsbyen Rrdssel. I forrige Uge tog slaa til Lyd for de
bliver af d«
Stive
IVitlen
ikke
let.
vilde
heraf
ham
3þÿ
øjen- anerkendt. Men
4 al Komitémedlemmerne, ledsagede domsarbejder. Dat ligger
liggende Forbindelse. Lad os underþÿ
»om nu
Sten
disse
mest
at
faa
at
dem
med
Sikkerhed følge,
netop
spraglede
af Medhjælpere, til BrQssel, og for nog- vnliqt varmt paa HJærte
strege de ejendommeligste Hoved-

En fæl Afsløring.
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En Landbrugsminister
en Justitsminister.
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