
En tysk Forsatter som
Forbryder.

Romanforfatteren Karl May, hvis
Bøger er meget udbredte i Tystland. oz
som nød stor Anseelse, ogsaa forbi han
ansaaS for at vare en særdeles vel-
staaende Mand, er Hovedpersonen i en
Proces, der i disse Dage har vakt stor
Opsigt. Den sachsifle SocialistsørerLebius
fremsatte offentlig den Paastand, at Karl
May var en gammel Forbryder, der
havde afsonet adstillige Tugthusftraffe,
og at han var identist med en frygtet Røver-
høvding, som sor benved 40 Aar siden
gjorde Bjergene usikre.

Karl May anlagde øjeblikkelig In-
juriesag mod LebiuS, og det er denne
Sag, som nu er ført til Ende. Den
har faaet det Resultat, at Soeialistføreren
er frikendt, fordi del var lykkedes ham
at bevise sine Beskyldninger !

Sagen har naturligvis vakt kolossal
Opsigt, og det er nok muligt, at Karl
May herester er færdig med at spille
en Rolle at i de toneangivende Kredse.
Men under alle Omstændigheder har
han jo sonet sin Fortid, og mindre inter-
essant, end han var i Forvejen, vil han
næppe blive

14. April. '

Da Folietinget i Dag begyndte
sit Mode, stod Hundreder af arbejds-
løse udenfor i Fredericiagade og
borte paa Hr. C. F. Madsens
Referat af et Besøg hos Landstin-
gets Formand. Og da han sluttede,
rungede Hurraerne . . .
þÿ �Under disse Forhold var der

ikke stor Opmærksomhed i Salen, da
indenrigsminister Munch andefa-
lede den kobenhavnste Skattelos.
Naa, der var nu heller ikke meget
at lytte efter. Ministeren þÿ ��b�e�k�l�a�g�e�d�e�"
og rar þÿ ��b�e�t�æ�n�k�e�l�i�g�"osv. þÿ �men
han modtog dog Landstingsaffattel-
sen af Forslaget. Hvorefter Hr.
Borgbjerg gentog baade Be-
klagelserne og Accepten. Over for
bisse Knytnæver i Bukselommerne
erklærede Dr. phil. H. L. Moller
xaa Hostes Vegne, at man vilde
stemme for For'Iaget rao kb rund as
dets Indhold, medens Redaktor S.
Berg og Direktør Kl. Bernt-
sen kraftigt haanede den þÿ ��R�a�d�i�k�a�-
lisme", som kendetegner Ministeriet
Zahle, naar de store Ord stal om-
jættes i Handling.

Dette gav Anledning til et læn-
ger« Ordskifte, som Hr. Anders
Thomsen dog þÿ �for en Gangs
Skyld þÿ �sogte at degr«nse ved at
mane til Saglighed. At det blev en
Rost i Orkenen. »il ikke forundre.
Tingets Medlemmer har jo nemlig
den slette Vane tun i ring« (strad
at rette sig efter Tingets Formand.
Men heri er denne selv ingenlunde
uden Skyld þÿ �tværtimod.

Ester at Lovforslaget var sendt
dstefte til 2den Behandling, og
Hofjægermester L u t t i ch a u og
Generalmajor Madsen stavd«
faaet deres to Lovforslag þÿ �om
Mergelbaner og om Forplejning af
kroniske Patienter þÿ �henholdsvis
gjort færdigt og sendt til 3die B«
handling, tog man fat paa Grund-
lovsforslagets 3die Behandling.

Det viste sig dog snart, at þÿ ��S�p�æ�n�-
dingen" allerede var taget as denne
paa Forhaand ganste resultatløse
Forhandling. Alle Ordførerne þÿ �
Direktør Neergaard, Redaktør
Rode, Etatsraad H a m m e r i ch og
Godsejer Johan Knudsen þÿ �
vor kortfattede og matte, og Kon-
sejlspræsident Zahles Indlæg
imod Delegationens og for det radi-
tale Venstres Forslag gav i saa Hen-
seende illc de tidligere Taler noget
efter.

Men Forltandlingen sortsættes i
Morgen þÿ �og saa er der jo endnu
Mulighed for cl sidste af de þÿ ��O�p�-
gør". Rigsdagssamlingen ellers har
været forholdsvis rig paa.

foreligger i Landstingets Affat-
telse. Paa Samlingens nuværende
Stadium, og da Københavns Kom-
mune befinder sig i cn Rodstilstand,
anbefalede Ministeren þÿ �om end
med megen Betænkelighed og Be-
llagelse þÿ �at vedtage Forslaget
uforandret.
þÿ �Borgbjerg kritiserede For-

slaget paa mange Punkter: men þÿ �

sagde han þÿ �der er jo næppe andet
at ,gøre, end at tage Loven, som vi
kan faa den, og i Forhold til ben
bestaaenbe Ordning byder den og-

saa paa Fremskridt, ligesom den hjæl-
per Københavns Kommune ud af en
utaalelig og demoraliserende finan-
siel Situation. Men vi forbeholder
os senere at kræve fuld Ligestilling
mellem Kobenhavn og det øvrige
Land.
þÿ �Sigurd Berg: Venstre har

altid arbejd t for at lægge hele den
kobenbavnske Skattesag > Vælgernes
Haand. 3 Forhold hertil er det «t
meget magert Resultat. Regeringen
her moder med. Hvor er Formue-
slatten? Hvor er den stærkere sti-
gende Skala? Hvor er Kommunens
Selvbestemmelsesret ? Taleren og
Meningsfæller vilde dog þÿ �da Mi-
nisteren havde accepteret Forslaget
þÿ �heller ikke lægge det Hindringer
i Vestn.
þÿ �Keiser Nielsen onskede og-

saa Forslaget vedtaget þÿ �trods dets
Mangler þÿ �; man maatte bort fra
den Tilstand, under hvilksn Koben-
havn kan kaldes et þÿ ��S�k�a�t�t�e�l�y�"�.
þÿ �H. L. Moller anbefalede

Forstaget og understregede, at
Skatteskalaen er gennemfort med
Tilslutning fra alle Partier i
Landstinget. Det er sandt, at ogsaa
forskellige mindre Skatteydere faar
større Byrder end nu: men Loven
skal jo ogsaa skaffe København flere
Penge, og i mange Købstæder er de
mindre Skatteyderes Byrder langt
højere, end de nu vil blive i Koben-
havn.

Efter at ogsaa I e n s en - K l e j s
havde givet Forslå zet en kolig Til-
slutning. udtalte
þÿ �Klavs Berntsen, at det

ejendommelige i Situationen var,
at den radikale Indenrigsminister
ganste roligt finder sig i. at Lands-
tinget har placeret ham langt til
Højre for det moderate Venstre i
denne Sag. Det viser, at d'Hrr. nu.
da de har Magten, nøjes med endog
meget smaa Fremskridt. Vi fra vor
Side har ingen Grund til at gaa
imod. naar den radikale Minister og
den socialdemokratiske Borgbjerg er
tilfredse. H. L. Moller er nemlig
ogsaa tilfreds þÿ �og saa kan dette
Trekløver jo gennemføre Loven trods
vor Modstand.
þÿ �Jacob Christensen og

Indenrigsministeren repli-
cerede til de nærmest foregaaende
Talere. Ministeren hævdede, at
Berntsen nok skulde faa Radikalismes
ar fe þÿ �naar Regeringen fik FI«t-
tal i Folketinget!
þÿ �Formanden beklagede, at

man end ikke i denne Sag kunde for«
handle sagligt, og henstillede til søl-
gende Talere at holde sig fra stor-
politiske Betragtninger iHør!).
þÿ �Borgbjerg: Berntsen taste

i ben drillevorne Tone, han er en
Mester i. Men Forskellen paa Ra-
dikalisme og Moderation . . .

Formanden: Det ærede Med-
lem maa holde sig til Sagen!
þÿ �Borgbjerg: Jeg kunde

gøre Gengæld over for Berntsen . . .
þÿ �Formanden: Det ærede

Medlem lommer igen uden for Sa-
gen.
þÿ �Borgbjerg slutter saa af

med nogle interesseløs þÿ ��s�a�g�l�i�g�e�"ild-
talelser.
þÿ �Sigurd Berg: Det radi-

kate Zstnstre ln>r Hundreder af Gange
afvist og angrebet langt storre Frcin-
stridt, end her er Tale om. naar de
var gennemførte fra vor Side. I
den foreliggende Sag vilde vi have
slottet Regeringen, hvis den var
gaaet imod Landstinget.

Indenrigsministeren:
Vil d'Hrr. hjælpe os over for Lands-
tinget, maa det ske ved Tilslutning
til hele vor Politik, ikke til cn enkelt
Sag.

Sigurd Berg: Det var et
interessant Synspunft ! Sandheden
er, at i den foreliggende Sag turde
og vilde man ikke Kamp.

Efter yderligere Bemærkninger af
Berntsen. P. T. Nielsen og
Borgbjerg gik Forslaget direlte
til 2den Behandling.

Derefter foretoges 2den Behand-
ling af Forslaget om

Grund til en Meigeldane
fra Rindom til Ringkøbing.
þÿ �Ordføreren (Liittichau) an-

befalede Forslaget, idet l>an særlig
dvalcde ved. at Udvalget var enigt
om at udvide Forstaget til at om-
fatte ogsaa andre Andelsselskaber,
saaledes at Landbrugsministeren þÿ �

efter Indstilling fra vedkommende
Amtsraad og Erklæring fra Hedesel-
skabet þÿ �bemyndiges til at give for-
noden Koncession til saadanne An-
Iceg.
þÿ �Landbrugsmin. lunde au

ceptere det foreliggende Mndrings-
forstag og ønskede Sagen fremmet
saa hurtigt som muligt.

Ved Afstemningen vedtoges Mn-
dringsforslaget og Lovforslaget zik
til 3die Behandling.

Derefter foretoges 2den Behand-
ling af Forslaget om Statsstøtte til

Forplejning af Patienter.
der lider af kroniske Sygdomme.
þÿ �V. H. O. Madsen anbefalede

tre af ham m. fl. stillede mindre
Mndringer.
þÿ �Iustitsmin. oplyste, at

Lovforslaget vilde komme til at om-
fatte ca. 500 Patienter i Koben-
havn. De stillede Mndringer kunde
Ministeren tiltræde. Der maatte vel
i øvrigt udfærdiges Regler for Over-
øvrighederne, for at disse ikke skal
gaa for vidt i deres Brug af Loven.
þÿ �Carl Hansen skulde ikke

modsætte sig ?Endringerne.
þÿ �Madsen takkede Ministeren.
Ved Afstemningen vedtoges Mn-

dringsforslagene, og Lovforslaget gik
tik 3die Behandling.

Derester gik man over til 3die Be-
handling af

Glundlovssorslaget.
þÿ �Ordføreren (N. Neergaard)

erindrede om Sagens Forhistorie.
Telegationen anser ikke Tiden for
at være inde til en stor Grundlovs«
kamp og stiller derfor Mndringer
om at begrænse Forslaget til at om-
satte Folketingets Medlemstal jsom
fastsættes til 132), og Valgretten
(der udvides til alle Mænd og Kvin-
der fra 25 Aars Alderen). Ved at
køre denne Reform igennem, vil Dan-
mark blive et af de første Lande,
som giver Kvinder politisk Valgret:
derimod vil Valgretsalderens Fast-
sættelse til 25 Aar lun stille os paa
nogenlunde lige Fod med andre
Lande. Og at der gives Tyendet
Valgret, vil ogsaa stemme med For-
holdene i de fleste andre fri Lande.
Paragraf 32 foreslaas i ovrigt af-
fattet saaledes, at Forholdstalsvalg
kan indfores uden ny Grundlovs-
forandring. Dette er en Imodekom-
men imod Forholdstalsvalgets Ven-
nev þÿ �men det betyder ikke, at man
vil gaa med til Forholdstalsvalget
uden Forandring med Hensyn til
Landstinget.
þÿ �Ove Rode karakteriserede

Delegationens Forslag som et For-
sog paa at slaa Folketinget Vaab-
ncne af Hænde over for Landstinget.
Det radikale Venstre vil ogsaa for-
handle om Forholdstalsvalg, men
kun, naar det kan ste samtidig
med. at Landstingets Sammensæt-
ning forandres. Taleren og Me-
ningsfæller havde derfor stillet Un-
derændringsforslag om at føje Juni-
grundlovens Landsting til Delega-
tionens Mndringer. Forkastedes
dette Forstag. betyder det. at d'Hrr.
ikke vil gaa imod Landstingets pri-
vilegeredc Valgret.
þÿ �Hammerich: Hejre maa

stemme imod det oprindelige Forslag,
idet man ilte onsker at optage en
Forhandling om Landstinget, før
dette selv har udtalt sig om Sagen.
I Stedet sor det oprindelige Forslag
stiller man derfor et Mndringsfor-
stag om kun at forandre Paragraf
32 derhen, at der indføres Forholds-
talsvalg. Forkastes dette Forslag, vil
vi stemme for Delegationens, idet
dette dog aabner Muliglied for For-
holdstalsvalg uden ny Grundlovs-
kamp. og i Betragtning af, at Højre
i al Almindelighed er Tilhænger af
politisk Valgret baade for Kvinder
og sor Tyende. Højre er nnod at
nedsætte Valgretsalderen til 25 Aar:
men vi erkender, ak en Mndring af
Valgordningen er onstelig, og at De-
legationens Forslag er et brugeligt
Grundlag for videre Forlmndling.
þÿ �Johan Knudsen havde

haabct, at det skulde lykkes at faa
sendt et Forslag om Forholdstals-
rm Ig op til Landstinget. Dette lader

54» Kargang.

þÿ ��o�n�e�rkan affyres paa Bredsiden
Netop i denne Kanonopstilling skal
den nu Kæmpe hatte sin Force.
Tisse ti Staalkæmper kan mansv-
rcres i cntwer Retning ved Hjcrlp

af Elektricitet, og Betjeningen ded

dem er indskrænket til det mindst
mulige. Tisse ti Kanoner staar
næsten samlede, medens alle tid-

ligerc Panserkoiosl'er bar hast Be-

su'fninaen anbragt i fem Panser-
taarne Om Størrelsen af Ukmrets

Besætning er der endnu ikke taget
BestcmmUse.

sig nu ikke gøre þÿ �Valget staar os
for nær. til at en frugtbringende Fov>
handling kan føres. Taleren og hans
Gruppe vilde stemme for Højres Mn-
drmg om Indførelse af Forholds-
talsvalg: derimod kunde Gruppen
ikke stemme for Delegationens For-
slag, der skyder Forholdstalsvalget
ud i en uvis Fremtid, og endnu
mindre for det radikale Venstres.
þÿ �V. H. O. Madsen og Ham-

me r i ch vekslede Bemærkninger om
Forholdstalsvalg i Enkeltmands-
kredse.
þÿ �K onsejlspr. ( Zahle) fandt

det uretfærdigt at aabne Ildvej for
Forholdstalsvalg til Folketinget
uden at affkaffe den privilegerede
Valgret til Landstinget þÿ �men
netop dette tilsigtede Delegationens
Mndring. Dertil lunde Ministeren
ikke gaa med. Et saadant Tilbud
fra Folketinget var der i det hele
itke Grund til at forhandle videre
om. Derimod var der godGrund til at
sende det radikale Venstres Forst, til
Landstinget, og det var ingenlunde
umuligt, at der kunie optages en
frugtbringende Forhandling med
Landstinget paa dette Grundlag.
þÿ �Formanden afbrød her

Forhandlingen og ansatte nyt Mode
til Kl. 4. Ved dette Mode var For-
slaget om

Gnmdafstaaelse til Mergelbanen
til 3die Behaitdling, vedtoges uden
Forhandling og gaar nu til Lands-
tinget. i
þÿ �Næste Møde Fredag.

iir. 5

0Bestilling
paa

Skal De avertere,
pas da paa at give Deres
Penge fornuftigt ud.

Vofjt Dem for de Blade,
der løber Dem paa Døren
for at faa Deres Annoncer;
det er et umiskendeligt Tegn
paa, at dér skal De ikke
komme.

En Annonce, som er be-
regnet paa Kallundborg og
Omegn, gør kun den til-
sigtede Nytte ved at ind-
rykkes i

allundt»org Avis
".'Stages daglig paa alle Postkontorer

og Brevsamlingssteder samt paa Bla-
dets Kontor i Kallundborg.

Prisen er 2 Kroner for et helt
Kvartal (foruden Postpenge sor uden-
bns Boende).

Naar Bladel bestilles paa Bladets
Kontor, betales det kun fra Bestillings
dagen.

J. i Cftripensen

Koben havn, 1. April.
I Folketingets Mode i Aftes

hævdede I. C. Christensen,
at Ministeriet straks burde have
spurgt Vælgerne, naar det ikke
vilde udfore FoNvarslovene loyalt.
Det var en underlig Sparsomme-
ligbedspolitik at anvende 12 Mil-
lioner Kr lil ingen Nytte.

Hertil bemærkede Krabbe,
at den nuværende Regerings mi-
litære Foranstaltninger kun var en
simpel Folge af de af Ministerens
Forgænger givne Ordrer.

I. C. Christensen: Bi
bebrejder Regeringen at den har
givet os andre det Indtryk, at den
vilde gennemføre Forsvarslovene.
og at den samtidig har hast den
Bagtanke at ville omstyrte Lovene
ved den tørste den bedste Lejlig-
hed.

Rode hævdede, at den Mili-
tærordniny. som nu var vedtagen,
ikke paa nogen Maade kunde siges
at være godkendt af Vælgerne.

Borgbjerg erklærede, at
Socialdemokraterne vilde gaa med
til en Folkeafstemning.

I. C. Christensen hæv-
dede, at det vilde være en Svæk-
kelse af Folketingets Stilling at
iværksætte Folkeafstemning om alle
mulige Sporgsmaal.

Brandes oplyste, at de tre
sidste Finansaar havde givet et
samlet Understud paa 84 Mill
Kr. Han hævdede, at naar Mini-
stenet ikke straks var gaaet til Valg.
var det. fordi det først gjaldt for
Landets Skyld at bringe Orden i
Finanserne.

Ved Afstemningen vedtoges Til-
lægsbevillingsloven enstepimig med
81 Stemmer.

Jiallundborg Avis.

bande foranstaltet en ttkassedemow'trq«
Non lit Rigsdagen for derved at opnaø

Tilsagn om dlrbejdslosbedslcvenøø
Gennemforelfc i denne samling.
I Formiddags Kl. fO samledes de

arbejdsløse lit el skort ttlode i Folket-
Lsus paa Jagtvejen, hvor .folketings-
mændene Borgbjerg og Stau-
ning samt Formanden for He samvir-
kende Fagforbund, X. F tt? a d s e n,
var til Stede som Talere. Ukodet forlob
meget livligt med 'karpe Udfald mød

Rigsdagen og navnlig imod tandstin-
get, fordi det faa ud til, at Arbejds-
losbedslovene ikke skulde blive gennem-
sorte i denne Rigsdagssamlmg. Klas
enedes til sidst om en Resolution, bvon
det bl. a. udtaltes, at j.500 arbejdslofe,
samlede til et Ukode i Folkets Lus.
klagede, at Arbejdsløshedslovene af 8
Rlaj 1909 f var blevne fornyede
inden den April i Aar, da der alle-
rede var de. >st over stOO Andragen-
der om ffjælp, som man nu ikke havde
Rlidler til.

Het besluttedes at overbringe tands-
tingets Formand denne Resolution, og
hertil valgtes et Udvalg paa 9 Uland
med X F. Uladsen som Grdforer.

Derefter vedtog Forsamlingen at

folge Deputationen til Rigsdagen, og
dot store Demonstrationstog satio sig 1

Bevægelse ind gennem Byen. Her fore-
faldt ingen Uroligheder paa vejen, men

politiet, fon« var blevel bange for, at

det ffulde komme :il cvptojer, rykkede
mandssrærkt ud og slog Ring omkring
pligsdagsbygningen, medens Depula-
tionen var oppe hos taiidslingets For-
stand. Forpagter c o 11 n e.

Sonne svarede Deputationen, at han
iffe havde noget Ansvar for, at tovene
iffo var blevne gennemførte inden den

lste April, eftersom do først var blevne
oversendte fra Folketinget den 7. April.
Fan lovede for ovrigt at sætte dom p»ia

Dagsordenen, fan snart Udvalget var

færdigt mod sit Arbejde.
Bagefter havde Deputationen en

Konference med lidvalgets Formand,
Godsejer Ko tt bo 11, font udtalte, at

Udvalget holdt Riede i Uiorgen, og
at der muligvis derefter kunde siges
noget nærmere om Udsigterne.

Disse Svar overbragte X. F. ili a d-

sen den forsamlede Ulennestemængde,
som derefter 'kiltes under Durraraab,
medens politiet atter gik hjem, uden
.-t der havde været Brug for dels As-

sistanco tiber.

P, Rasmussen,
Hstte & Bundtmager-.

Tif/.fi. -Det grønne Hus. Tit His

Smukt Udvalg. Smaa Prise?
Husk min Landbr upslctter ikoilfcktscn

Thynitt & Bøn,
Uhrmagere.

Største Lager af Briller

Lauritz Sørensen
»?betaler: Tobakker, Cigarer 4 Cigaretter
Tobakspiber. Cigar- 4 Cigaretrer, Spad
serestokke. Paraplyer, alle Slags Kamme
Klæde-, Haar-, Tand- 4 Negleberste
Lommeknive. Portemonnæer- Cigaretuis
5ed4eltaaker, Tobaksæsker. Pibeorædter
Konsoller. Rav- 4 kiersknmssager m. m

Obs. Paraplver overtrækkes og Stellen
repareres grundigt Tell 207. Landstinget.

Mødet den 14de April.

I Landstingets Møde den 14d'e
April vedtoges Forstaget om Løn-
ninger ved Rigshospitalet
enstemmigt ved 3die Behandling ; det
er dermed færdigt fra Rigsdagen.

Forslaget omllndersogelseas
Levnedsmidler vedtoges lige-
ledes ved 3die Behandling og ex
dermed færdigt fra Rigsdagen.

Endelig var Forslaget om Foran-
staltninger til

Udryddelse af Rotter
til 2den Behandling.
þÿ �B ram sen anbefalede Forstå-

get til uforandret Vedtagelse.
þÿ �Ior g. Berthelsen henviste

til sine Bemærkninger i Udvalgsbe-
tænkningen, om at han ikke kunde
tiltræde Forstaget, da han havde den
Opfattelse, at der i høj Grad er dre-
vet Humbug med Rotteudryddelsen,
og at store Summer er bortkastede
til liden Nytte. Hvis private Folk
vilde ofre Penge paa sligt, maatte
det blive deres Sag. Staten havde
ikte Raad til den Slags Eksperimen-
ter. Det bedste Middel mod Rotte-
plagen var Renlighed og Orden.
þÿ �Finansmin. (Brandes) tak-

kede paa Indenrigsministerens Vegne
for den velvillige Behandling. For-
slaget havde faaet.
þÿ �Breinholt kunde slutte sig

til Iorg. Berthelsen, navnlig med
Hensyn til det sidste 'Punkt om Ren-
lighed og Orden. Han vilde dog
anbefale at vedtage Fvrstaget ufor-
andret.

Forslaget gik dermed til 3die Be-
handling.

Næste Mode Fredag.

Barnevogne, Legevogne
Dukkevogne, Vugger

købes billig-t i
Kallnndborg Iseuskram og

Udstyrsforretning
J. Jensen

Leverandør til Yarelotteriet og
Landbrugslotteriet.

kordagen den 9. April 1910
vil bl've indskrevet med rode Bog-
'taver i dcn britiske Marines Hi-
none.

Ten Tag løb nemlig Englands
førfte Tuper-Treadnought af Sta-
belen Tenne Havets nvesle Koem-
pe skal gam'ke stille de hidtil byg-
gede Dreadnaught'er i Tkygge. og
den er et truende Svar paa Tyst-
lands seneste Flaadebyggeri. Det
var et højtideligt Ojeblik ikke blot
ior de 20,000 Mennesker, der
overværede Stabelafløbningen. men
oqiaa sor de Millioner, der saa
Timer senere kæfte de snaltelange
Telegrammer i Bladene Enhver
go) Englænder glcrdcde sig i det
Ojeblik, denne kolossale Koempe
lob af Ttabelen. delle Havets
'rygleligc Uhyre, dette ncesten le-
aende og tænkende Boesen as
5laal og Jern. der maaske en

anq skal sprede Roedsel og Død
omkring sig T-enne kaempcmcvs-
sige Kolos maaler 520 Fod i
Loengden Bredden er over 89
Fod. Tybgaaendrt 27 Fod. og
den maaler ovrr 20.000 Tcms.
Tf gamle Dreadnought'er maalte
ifkf 500 Fod i Loengden og oQr
þÿ ��f�i�m�"paa 17,000 Tons, Turbine,
anilinerne reproesenterer 25,000
Heste« Kræfter, eller 2000 mere
end Trcadnought'erne fra 1906.
Uhyret har 20 Kedler, hvis Damp
lan bringe Hastigheden op til 21
Knob. Hvor meget del er for et
iaadant Ttaaluhyre. kan man van-
'kelig gore sig noget Begred om.
Fartøjet skal have þÿ�1�0 �12-T om-
niers Kanoner, der er opstillet
diagonalt. Medes at alle ti Ka

Jtø alle (ine.
©ulotti er tilfreds.

Skønt der nu er gaaet adskilligt
mere end de 3 Maaneder. en Staffe-
fange i Horsens Tugthus plejer at hen-
sidde i Ensomhed, opholder Rovmorderen
Bulotti sig endnu stadig i sin Enecelle.
Han nægter nemlig bestandig at ville
arbejde, og saa længe han gør det, maa
han blive hvor han er.

Ester hvad OverfcrngselsinspektØren
mevdeler, lader Bulotti til at være ganste
tilfreds med sin Tilværelse, og man hører
ikke, som i den føiste Tid nogen Art
grovkornede Udtryk af hans Mund.
Naturligvis regner man med den Even
tualitet, at han blot sidder i Ro for
at spekulere over et Oversalg paa fine
lo Vogtere, men hidtil har hans Op-
sørsel ikke givet Grund til Klage, hverken
i den ene eller den anden Retning.

E n Hund overfalder en
Dreng.

En lille Dreng ved Bejle blev forleden
Dag overfaldet af en stor Hund, der
tilføjede ham flere alvorlig Bid i Hove-
det. SaaledeS blev Munden helt flæn-
get ud ved den ene Side. Drengen
maatte til Læge Blem i Jelling, der
anlagde Forbinding. Drengen vil ifl.
þÿ ��V�e�j�l�eAmts Av." altid beholde et stemt
Ar ester Biddet.

O

Døbt 1000 Børn og viet
4 0 0 Par.

»kv0?01 iWim 8 ' Søndags

i«
lil«

De ardcstsiosc træver Arbejdslos-
hrdsl ovene gennemførte.

Politi;! rytter ud.

En bevæget Formiddag.

Khhøn , Tersdag.
Ha Rigsdagsmændene eg Tilhorerne

i Utiddags indfandt >ig ved Rigsdags-
bygningen paa 1) jernet af i-ivdgade
og .fredericiagade, overrasedes de ved

at finde Indgangene befatte af en iterre

politistyrke, medens Gaderne var fyldte
til Trængsel af en urolig ttiemtefle-
rnasfe, der lalle Tufinder.

.forklaringen paa .fænomenet kom
snart. Hel var de arbejdsløse, som

hW stille We ØM
Politiet 1 Et. Etienne har arresteret

en Drejer ved Navn Duplanil,
som havde tage Ophold i samme Hotel,
1 hvilket Ministerpræsident B r i a tt b

havde boet paa sin ValgagitationSrejse.
og som indtrængende havde Ytret On

sket oin at se Briand.
Man sandt hos ham en Dolk og

2 ladte Revolvere.
Han erklærede, at han havde villet

dræbe Briand. fordi denne havde be-
røvet ham hans Mre. Senere klagede
han over, at han var bleven et Offer
for Spiritisterne. Man formoder, at

han er sindssyg.

?

Jol'ketinget.
Modet den 14d« April.

Første Sag paa Dagsordenen var
1ste Behandling as Forslaget om

Københavns Kommuneskat.
þÿ �Indenrigs min. (Munch)

gennemgik ForNaget, som det nu

iX ,T1 Æ'S-AV:

Fru E »v a n s
har nu faaet udbetalt en Erstatning paa
250,000 Kr. i Anledning af Branden
paa þÿ ��A�l�d�e�r�s�h�v�i�l�e�.Hun havde forlangt
'/s Million.

Up' -ninri boer Ssftuebags Dsten.

Arts og Skippinge Kerreders Fidende.
in. tiufi »i udgive, «t »bi. » Torijen. - Kbonntir.ciil«pr<« 2 »r. p,. twiriul med iiUoep aj Pofto'glfl s»r udenby« Boenbe. «ve.iidstme..ier »ploves til tofte T.fftet med R.b-I for større «»eue>e,.be


