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eventyr i Sydamerika". Han var fremdele«
Ben med Kongen af Sachsen og spillede
en Rolle i det offentlige Liv 1 DreSden.

Saa kom pludselig den store Overrafl, Ise.
Han er i den fidste Tid af den sachfiste
Soclalistforer Le din« bleven bestvldl for
al vsre indenlist med en for 40 Aar siden
kendt storbryder, der optraadte som þÿ �Rsver-
hsvdlng i de sachfiste Bjerge! Leblu« paa-
stod endvidere, at Karl May har afsonet
to Tvglhusstraffe, samt at han har begaaet
talrige Forbrydelser.

Som stsige af disse Beskyldninger anlagde
Karl May Injuriesag mod Lebiu«. Denne
Proce« fandt fin Asflutning med, at Lebiu«
blev frikendt, fordi han havde
været 1 Stand til at præstere Be-
vi« for Sandheden as sine Be-
skyldniager.

Udgaar hver Søgnedag.
. Alaa. Seeeadix. 1. G-tag i 5 S., 4g. Csngs lg ®. v _ ..... >

Torsdag de« 14 April 1910.

folk begynder al sælge, ver love, formuer
hoer eneste Vag. og endnu hor der intet Cad
været, da Kursen bestandig gaar op. Nogle
af de formuer, der er lovede, er enorme. Li
Mæglerfirma i Lily sige; al have tjent 20
Millioner Kroner i de sidste 6 Maaneder.
Børfen er overfyldt hoer vag, og mon regner
del for Intel, ol en Mand tjener 2000 Kr. om
vågen. Ln Købmand købte 60,000 Aktier a
I Shilling og solgte dem senere til 60 Shil-
ling Stykket, hans profit vor aitsaa 2,480,000
Shillings.

Hsnvlacinger . þÿ �
7.1
raNr. 89.

hed det fig fra þÿ ��r�a�d�i�k�a�l�"Side. at

der var Flertal i Befolkningen mod

þÿ ��L�a�n�d�s�u�l�y�k�k�e�n�"�,og at dette formodede
Flertal kunde vcrre hentet gennem en

Folketingsoplosning. Hvis iovrigt
Hr. Krabbes þÿ ��F�o�r�k�l�a�r�i�n�g�"bliver

godkendt, kan Hr. Zahles Ministerium
jo loyalt administrere þÿ ��L�a�n�d�s�u�l�v�k�k�e�n�"
videre, selv efter at have lidt et Balg-
nederlag. Og det er vel ikke Menin-

gen?
I. C. Christensen gjorde med

Virkning i Folketingets Aftenmode
opmærksom paa Ministeriets mærke-

lige parlamentariste Begreber, sam
tidig med, at han i korte fyndige
Ord flog dets militære Svingninger
fast. Den mildeste Forklaring paa
det hele Komediespil var. at Regerin-
gen i Efteraaret havde tænkt fig at

staa fig til Taals med ForsvarSlovene,
men af þÿ ��V�e�n�n�e�r�"og þÿ ��a�l�l�i�e�r�e�d�e�"var
blevet truet til en Frontforandring

Saaledes er vel ogsaa det fimpie,
nogne Forhold. Men det er i Sand-
hed ikke smigrende for þÿ ��L�a�n�d�s�u�l�y�k�k�e�n�"�s
loyale Administratorer.

- li:'
staltninger t Henhold til
de nye ForfvarSlove. Det er
de fra Regeringen og denS Menings-
fæller fremkomne Udtalelser, novnlig
under Generaldebatten om Finansloven,
der har givet Anledning til, at man
har onflet faadanne Oplysninger. Ord-
foreren omtalte nærmere disse Udtalel-
ser. Forsvarsministeren benægtede red
denne Lejlighed, at han ved et Vælaer-
mode i fin BalgkreS skulde have udtalt
fig om Formaalet med vort Forsvars-
væsen, saaledes som refereret af et lo-
kalt Blad, og tilføjede, at ethvert Barn
i Landet vidste, hvad der var det ra-
dikale PartiS Militærprogram, og at
han fluttede fig til dette Program. I
ovrigt havde Ministeren jo her i Tin-
get tidligere udtalt, at han vilde þÿ ��p�l�e�j�e
og udvikle" vort Forsvarsvæsen, og paa
Opfordring frem'om han med forskellige
Meddelelser om, hvad Ministeriet havde
sat i Værk i Vinterens Lob i Henhold
til Ordrer, der var givne af tidligere
Ministre. Han forklarede det
saaledeS, at hvad han havde
udfort, havde han været
nodt til at udfore; og der
stimledes gennem hans Udtalelser
et vist Tungsind over, at han havde
været nødsaget ttl at sætte i Værk,
hvad han ikke havde kunnet komme
uden om, uden for Resten at an-
tyde, at der var Mulighed for. at
noget af alt dette i Virkeligheden flet
ikke vilde komme ttl Uoforelse, saafremt
Folketinget fik en anden Sammensæt-
ning. I Landstinget er For-
svarsministeren fremkom-
men med yderligere Medde-
lelse om de iværksatte For-
arbejder i Henhold ttl tid-
tigere Ordrer. Men det er
ganske umuligt, at der i Mi
nisteriet kan herske en For-
retningSgang som den, Mi-
nisteren har henholdt sig
t i l. Det er da heller ikke Tilfældet.
De af I. C. Christensen som Forsvars
minister givne Ordrer ttl Paabegyndclse
af det ny Fort ved Drago: betod da
heller ikke, at dermed var der givet In-
geniorkorpset Bemyndigelse ttl at bygge
los ; der var tværtimod en Mængde En-
keltheder, for hviS Vedkommende der
krævedes Regeringens endelige Afgo
relse, saa Ministeren kunde ikke flyde fig
ind under, al der var givet Ordre, og
saa kunde Jngeniorerne bygge videre, ttl
de oc.r færdtg. Indtil den 10. Januar
var der da heller ikte anvendt mere end
10,000 Kr., som var brugte til Pro-
jektcringSarbejder. Ministeren lod da
ogsaa tydeligt nok forstaa, at han mente,
at han var fritstillet, da han ttl Fi
nanslovens anden Behandling stillede
Forflag om de bekendte Udsættelser.
Ministeren har da ogsaa, som
de nu fremkomne Meddelelser
viser, foretaget en Række For-
anstaltninger med Hensyn til
Udviklingen af Kobenhavns
Søforsvar og gjort ikke faa
Bestillinger, som aldeles ikke
henholder sig til de givne Or
drer, men i hvilke TilfældeMi-
nisteren har handlet frivilligt
og under Ansvar, og for hvilke
Foranstaltninger han ogsaa
skal have den ZEre, der tilkom-
mer ham. Men disse Foranstaltnin
ger falder jo ikke godt i Traad med de
Udtalelser, der fremkom fra Regeringen
under Finanslovbehandlingen, og hvor
efter alt, hvad der var foretaget for at
udvikle Sobefæstningen i Henhold til de
nye ForfvarSlove, kunde ventes raseret,
saafremt de nye Balg gav Ministeriet
Flertal. As de 1 1'/, Milt. Kr o n er.
der i Lobet af 8 Aar skulde an
vendeS tilSobefæstningen, har
Forsvarsministeren allerede
anvendt eller bundet 5'/, Milt.
Kroner. Han har saaledes i
Virkeligheden fremmet de ved-

tagne ForsvarSforanstaltnin-
ger med betydelig Kraft. Og
vaa lignende VtS seS det at forholde
sig med Ministeriets Foranstaltninger i
Henseende til Anlæg af Ooelsespladser
og Anflaffelse af Sokrigsmateriel. Vi
bebrejder ikke Ministeren dette, men del

stemmer kun daarligt med Re-
geringen« egne tidligere Ud-
talelser om, at den kun har
gjort, hvadden har været tvun-
gen til, og om, at Regeringen vilde
foreflaa d-t hele flojset igen, hviS den
ik Flertal i Folketinget.

Ove Rode

udtalte, at det var ud fra ganfle for-
kerte Forudsætninger, at det lykkedes ved

Balgene t Fjor at fremflaffe et Folke-
tingsflertal, ved hvi« Hjælp man kunde

gennemføre ForsvarSlovene. Konsejls-
»rændflit Neergaard havde hævdet Be-
æstningen« Nødvendighed paa Grund-

lag af de Erfaringer, han havde gjort
om Minister. Siden har vi af den

nuværende Regering faaet at vide. at

der foreligger ikke nogen tvingende Nød-
vendighed for, at vi maa befæste Ko-
benhavn.

Det er de falfle Forudsætninger,
hvorunder Vælgerne i Fjor gik til

Balg, der er Skyld t det nuvæ:ende

Forsvarsvirvar. Den Maade. hvorpaa
der er gaaet frem fra det nuværende
Ministeriums Side, viser kun dets

Loyalitet, og hvad Ordføreren nu har
udtalt, viser kun, at Forsvarsministeren
noje har overholdt de vedtagne Love.
Selv beklagede han den unyttige Ud-
givelse af saa mange Millioner, og det
var derfor kun naturligt, at han og
Meningsfæller agiterede for at hindre,
at der blev anvendt endnu flere unyt-

eller denne« Piad. 22. Åarg

tige Millioner. Det vil være ganfle
betydel'ge Besparelser, der allerede det
tørste Aar vil kunne spares paa Milli-
iær budgetterne, og endnu flere Millio-
ner vil kunne spares de følgende Aar.
Hvad der allerede er anvendt, har De-
legationSpartierne og deres Politik det
fulde Ansvar for.

R. P. Jensen (H.)
hævdede, at Regeringens opttndetige
Stalling til ForsvarSlovene st..d i en
fuldstændig Modstrid ttl d>n, som den
senere har indlaget. Vi staar nu toran
en ny og bitter Kamp. Der er ikke
tidligere fremkommet saa meget som en
Antydning af, at Ministeriet vilde fore-
toge en Oplosning af Folketinget for
derefter at søge ForsvarSlovene foran-
drede. Og hvad der senere er kommet
krom. stemmer daarligt med Finans«
ministeren«: Lov er Lov, og Lov flal
holdes! Man kunde kun forstaa det
saaledes: Nu er Forsvarslooene ved-
tagne, og derfor maa de ogsaa gen-
ncm-øres. Det kan ikke nytte, at man
fizer, at Ansvaret for Forsvarsforan-
Kalkningerne er hos dem, der har ved-
taget dem. Det kan ikke nægtes, at
der ogsaa falder en Part af Ansvaret
paa dem. der udfører dem, og det er
denne Regering btgyndt med. Derved
kommer hele denne Regerings Optræden
ttl at staa i et ejendommeligt Lys.
Forsvarsministeren sælter Kraft ind paa
at fremme Københavns Søforsvar, og
Konscjlepræfidenten erklærer, at det hele
flal rive« ned igen, hvis Regeringen
saar Tilflutning hos Vælgerne.

L. Rasmussen (S.)
ønflede at vide, hvorledes man fra de
tre Venstregruppers Side vilde flaffe
Balance i Statsregnflabet, saafremt de
igen kom til Roret, hvis det ikke fluide
være ved Hjælp af nye Skatter. Men
han kunde ganfle vist heller ikke tænke
fig, at de vilde regere med disse For-
svarslove uden at søge dem forandrede,
eftersom de var Udtryk for en Hæld-
ningspolitik ttl Gunst for Tyflland.
N. Neergaard mente jo heller ikke, at
en Ordning som den vedtagne var ttl-
strækkelig betryggende.

N. Neergaard
mindede om fine Udtalelser forleden,
hvorefter han ansaa Forsvaret, som det
vilde være tndtu ltt22, ror en meget
væsentlig Forbedring af, hvad vi hidttl
havde haft. Hvorledes Forsvaret flal
være senere, maa Befolkningen selv tage
Bestemmelse om.

Ellinger
spurgte, om det hele Tiden havde været

Ministeriets Hensigt, ogsaa da det den
12. Januar tilflrev Finansudvalget an-

gaaende en Udsættelse af forflellige Mi-
litærb-villinger, at gaa ttl Balg for at
søge ForsvarSlovene ændrede i OverenS-
stemmclfe med det radikale Program.

Forsvarsminister Krabbe
gjorde gældende, at det radikale Mim-
sterium lige fra første Begyndelse ikke
havde ladet mindste Tvivl om fin vir-
kelige Hensigt. Selv havde han i nogle
af fine første Udtalelser som Minister
ladet forstaa, at saafremt Vælgerne gav
Ministeriet Flertal, vilde det flride ttl
den ganfle vist vanflelige Opgave at

søge ForsvarSlovene reviderede.
Ministeren behøvede ikke den Trøst,

at Ordføreren ikke bebrejdede ham, hvad
han havde foretaget i Henseende til
ForsvarSlovene. Ministeriet havde kun
udført, hvad det havde været forpligtet
til i Henhold ttl de vedtagne Forsvars-
love.

Til Ellinger udtalte han, at det i
Januar, som tidligere og senere, havde
været Ministeriets Hensigt at søge For-
jvarslovene forandrede i Henhold ttl de
radikales Program.

Ellinger:
Saa har Ministeren ved fin Skri-

velse af 12. Jannar ført Folkettnget
bag Lyset. Han har, paa Trod«
af den finansielle Tilstand,
øst Millioner ud tilForanstalt-
ninger, som han selv senere
oilde søge tilintetgjorte; og han
yar dtdrc get til at opretholde den Opfat-
telse, at Ministeriet« Ord stod ttl Troende.
Dette er aitsaa ikte Tilfældet; og hvis
der er Retfærdighed ttl i Landet, bør

Ministeriet falde paa fine Gerninger.
Stærk Bevægelse.) Taleren rettede en

Forespørgsel til Finansministeren ang.
visse Omstændigheder, der stød i For.
vindelse med de fidste Statslaaitsfor-
handlinger.

Formanden afbrød dermed og be-

stemte nyt Mode til om Aftenen.

BMMjcktt.
De paatæntte Baneanlæg

i Himmerland, Ost og Best for
Statsbanen.

Som en naturlig Folge af den ret
praktiste Maade, hvorpaa Beboerne
i Als Sogn fuger at skaffe fig en

heldigere Forbindelse med Skelund
Station ved Anlæg af en Slags
Sporvognsbane, maa det nu staa
klart for enhver, at den tidligere
omhandlede Tværbane : Hurupþÿ �

A rdenþÿ �Haverslevþÿ �Aars
heldigvis kan betragtes som uigen-
nemforlig.

Saaledes vil Beboerne i de uvrige
Kommuner, der er interesserede i at
opnaa bedre og fordelagtigere For-
bindeiser med Nordjyllands bedste
Handelspladser, ikke længere være i
Tvivl over for Sporgsmaalet, om

Trafikken rettest bur fures i Ost og
Vest eller i Syd og Nord. Det tur

derfor med Sikkerhed forventes, at
naar Tiden og Forholdene anses
belejlige til paa nh at genoptage
Forhandling med de paagældende
Kommuner om Anlæg og eventuel
Ombygning af fulgende Banelinier :

1. Hobroþÿ �Valsgaardþÿ �

O v þÿ�e �A s t r u pþÿ �S t o r a r d e nþÿ �

S t o re-B r o n þÿ�d�u�m �B lenstrup
þÿ �H a a l s mellem Lindenborg
og F j e l l e r a d til V a a r s t, hvor-
fra den i Tilflutning til Aalborgþÿ �

Hadsundbanen fures over Kæret mel-
lem L i l l e v o r d e ogSkovstrup
ttl Gistrup Station. Samttdig
gennemfures et Baneanlæg fra K l a-
r u p gennem Norre-Tranders ad
Vejgaard til Aalborg.

2. Roråge þÿ�r �H a v e r s l e þÿ�v �
S u l d r u þÿ�p �H j e d s -O s t e r-H o r-
n u m til G o d t h a a b. Samtidig
i-?? der ste en Omlægning af Nibr-
bancn, der rettest maa udgaa fra
Skalborg om ad Drastrup,
Frejlev mellem Sonderholm
og Rorholm ad Nyrup til
Nibe.

a t der saa mere end hidtil hos
Beboerne vil vise fig en ganfle ander-
ledes Forstaaelse og paa en virksom
Maade Slotte af de Forarbejder, der
nodvendigvis maa gores for at klar-
gore, hvilke okonomifle Ofre, der flal
bringes for at opnaa de Fordele,
som en Realisation af de fornævnte
Planers Gennemforelse vil kræve.

Baarst. 13. April 1310.

Claus Johannsen.

L

Læger som Kokkenskrtvere.
I den moderne Lægevldenstab spiller D i æ-

ten en Hovedrolle.
12 yngre Læger har derfor faaet den Jdk

al de maa lære at lave Mad for at vide
hvoraf Maden beftaar, og hvorledes de en
kelte Dele indvirker paa stordsjelsen.

De har derfor Indmeldt fig som Kogeelever
paa Froken Suhrs Husholdningsskole.

Det kan være megct rart for deres Pati>
enter. Om det er lige saa behageligt for
deres nuværende som tilkommende Koner,
er et andet Spsrgsmaal. De bliver nok
nogle fiemme Kokienflrivere.

Et profitabelt Laan.
LI ejendommeligt held havde en Mand. som

for nogle Aar siden laanle en anden 300 pd.
.Zeg har," sagde Laonsøgeren, .mistet saa
mange penge I de sener« Aar, al jeg ikke kan

give nogen virkelig garanti men vil ve over-
lage nogle Summiaklier þÿ �som jeg frygter
for er lidet værd þÿ �, saa giver jeg vem Ret
Hl Aktierne, hvis jeg ikke kan befale." þÿ �

Manden fik Laanet og afleverede sine Aktier.
Laanet blev ikke betalt, og I disse vage har
Laangweren solgt dem og I Stedet for de 300
pd., han laante ud. fik han 6.400,000 Kr.

visse Lksemplcr kunde suppleres. Rundt
omkring i hele Lngland sidder der mange smaa
familier, der pludselig er blevel rige folk.
Zeg kender en Vansker, der paa en vag tjente
10,000 Kr. fjoor længe Bevægelsen vil holde
sig. er naturligvis ikke godt at sige. men man
er dog herovre tilbøjelig til al tro, at den
snart har kulmineret, vanske Læsere, der

skulde være blevet fristede af ooenstaaende
tørre fakta, skal jeg berolige med den Oplys-
ning, at del vil være ganske omsonst at skrive
ester Aktier. Ven stedlige efterspørgsel er saa
stor, al man intet hensyn lager til Anmod-
ninger udestå.

Marinus L. yde.

Mrø-jtøltøjl.
Siden den italienske Astronom Schia-

pin re 111 fra Milano forst af alle opdagede
M arS-Kanalerne, har Udforstnlngen af vor
Nabo-Planet stadig været første Punkt paa
Astronomerne« Dagsorden. Navnlig Eng-
lænderen. Professor Loweli, har bidraget
meget Hl at udvide Kendstabei Hl MarS.

Ifølge hans Paastand stulde MarS være en
døende Planet, hvor den evige Fred er

proklameret for ved fælle« Kræfter at op-
retholde det svindende Liv. Til dette For-
maat er hele del mægtige. Indviklede Kanal-
system stabl for at bringe Vandel ned sra
Polerne.

Denne Formodning er dog fra mange
Sider bleven betvivlet, og lige nu har den

sverfle Professor Arrhentus fuldstændig
forkastet Kanalleorlerne. Ogsaa Professor
Pickering stiller sig noget tvivlende, idet
han erklærer, al Kanalerne paa Mar« er

ganfle lig dem, der finde« paa Hawai-
Oerne. De er dannet af Plantevæksten
lang« vulkanfle Revner i Jorden. For yder-
llgere at bestyrke Tvivlen har Pickering
tegnet to Kort. Paa det ene

þÿ �'V.X 1 . at

)i
Pnldl indbetalt Aktiek»it«l og Reservefond

70 Millioner Kroner.
Bankens Aallorg-Afdeling modtager

Indrknd paa almindelige Sparekasse
vilkår- og giver Kautionslssn.
Vssterssgsds 23, ssben 10þÿ �3 og 0þÿ �7
Prinaensg. 4. ssben þÿ�S �10'/, og þÿ�2�'�. �4\'v
Sredegade 6, ssben IIþÿ �1 og þÿ�5 �6'/'«.

ZWkllS Emm.

þÿ ��L�a�n�d�s�u�t�y�k�k�c�n�stonale
Administratorer.

Med Ordene þÿ ��L�o�ver Lov og Lov
skal holdes", satte de ..radikale
Ministre sig i Esteraaret til rette

paa Taburetterne og gjorde sig til

loyale Administratorer af de For-
svarslove, de tidligere havde stemplet
som en Ulykke for Landet. Det viser
sig nu. at de har drevet Loyaliteten
over for þÿ ��L�a�n�d�s�u�l�y�k�k�e�n�"endog scrr-
deles vidt.

Glimtvis kom det frem under Fi-
nanslovens 3. Behandling þÿ �da

Regeringen overraskende og pludselig,
presset as fine kcrre Venner og
allierede gjorde Front mod Ordene

..Lov er Lov og Lov stal þÿ�h�o�l�d�e�s�" ��,
al Hr. Krabbe havde foretaget sig
betydelig mere m. H. t. Forsvars-
lovenes Gennemforelse, end ban isi.
Lovene var nodt til. Men ganfle
utilsioret for alle. der vil se, ligger
Regeringens vidtdrevne Loyalitet
overfor ForsvarSlovene aabenbaret i de
Skrivelser, som i de seneste Dage er
udvekslet mellem Finansudvalget og
Forsvarsministeren, og som vi i Dag
gengiver i vort Ekstranummer. Med
disie Skrivelser i Haanden kunde

Finansudvalgets Ordforer, Hr.
Enevold Sorensen, i Gaar i
Folketinget uimodsagt hcevde, at

Hr. Krabbe paa eget Initiativ og
under eget Ansvar har foretaget en
Rcekke Forstaltninger med Hensyn til

Udvikling af Kobenhavns Sobefcest-
ning og gjort hverken faa eller smaa
mllitoere Bestillinger, som aldeles ikke
denholder sig til tidligere Ministres
Ordrer, og som Lovene ikke kroever
udsort pr. straks. Naar Hr. Krabbe
under Finanslovens 3. Behandling har
henvift til Ordrer fra fine Forgoen-
gere og givet det Udseende af, at
han ikke har forelaget sig mere,
end disse Ordrer nodvendiggjorde,
saa er dette en Beskedenhed, som
let iaar et falsk Skoer over sig,
naar man erfarer Ministerens beun-
dringsvcerdige Loyalitet og store
Foretagsomhed m. H. t. de mllitoere
Bevillinger, der flyder af Forsvars-
lovene. Han har handlet ganfle
under eget Ansvar og stal ogsaa
have ZEren derfor þÿ �som Hr. Ene-
vold Sorensen i Gaar udtalte. Og
naar þÿ �fax at tage et staaende
Eksempel þÿ �Hr. Krabbe as bt ll'/s
M'llion Kroner, som i Lobet af 8
Aar stal anvendes til Forbedring af
Kobenhavns Sobefoestning, i Lobet af
ca. o Maaneder har fundet Anvendelse
for de .V t, \aa tyder dette paa en
laa usvækket Energi og udpræget mili-
tær Virkelyst hos den 70aarige Krigs-
minister, at vel endog enkelte vil
finde den foruroligende og Flertallet
i det mindste hcevde, at al Tale om
Beskedenhed her maa forsvinde, saa
meget mere som denne Dyd jo efter
Ordsproget kun er for ynglinge

Hverken Hr. Krabbe eller Hr.Rode
kunde i Gaar i Folketinget flippe uden
om den bemærkelsesværdige og scerlige
Velvilje, den .radikale" Regering har
Vist den þÿ ��L�a�n�d�s�u�l�y�k�k�e�"�,som den nu
bereder sig til at drage i Leding imod,
efter al have plejet og udviklet den
paa det kærligste en hel lang Vinter
igennem. Hr. Krabbe sagde noget
om, at han havde handlet, som han
havde, fordi der maatte administreres
under Henjyn til Folketingets Flertal.
Hr. Krabbe glemmer, at i Esteraaret

/
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Ailllllk og Noter.
þÿ ��T�i�d�e�n�dTegn".

Jselge et Privattelegram til þÿ ��P�o�l�i�t�i�k�e�n
har bet norste frisindede Venstres Ledelse,
som tidligere forgæves ssgte al indvirke paa
Tirekioren for Aktieselskabet þÿ ��B�e�r�d�e�n�SGang",
Sagforer Madsen, for ai skabe Forsoning
mellem ham og Redaktionen af Bladet, i
Tirsdags sendt Redaktsr Thommesen en
skrivelse, hvori det nye Blad þÿ ��T�i�d�e�n�sTegn
omtales som Partiets fremtidige officielle
Hovedorgan i Stedet for þÿ ��V�e�r�d�e�n�sGang".

Stiivelfen er undertegnet af Statsminister
Konow, Stortingsvrcestdent Halvorsen
og stormanden for Partiorganisationen,
StatSraad Berge. Der udtales i den de
oedfte Lutter om Hrlo og Kremgang for
þÿ ��T�i�d�e�n�sTegn", og der rettes en Tak til
Redaktsr Thommesen for hanS politiske Ar-
dej de.

Bed yachtklubbens Provins-
Kapfejlads

overtager i Aar Kommander Kofoed
Hansen Tommer-Hvervet.

Forlovelse.
Lsjtnant Riel« Holftein-Rathlou.

en Sen af Hofjægermesteren paa RathlouS-
dal ved Grenaa, er bleven forlovet med
Frk. Ellen Howden-Rsnnenkamp.
Kammerherren paa Ncrsbqholm, Howden-
Rsnnenkamp fedt Mullers Datter.

Om Avertissementet
skriver et tyfl Blad:
Et Avertissement der staa mindst 10

Gange i et Blad og saa vidt muligt paa
samme PladS. stsrste og anden Gang fer
Læseren det, men læser det ikke. Tredie
Gang Isser han det. og fjerde Gang no-
terer han Prisen op paa den Bare. der
reklameres med. stemte Gang skriver han
KsbmandenS Adresse op, sjette Gang taler
han med fin Kone om den og raadssrer fig
med hende. Naar han leejer Avertissementet for
syvende Gang. lover han fig selv at ville
ksbe for at fe, om Ksbmanden holder, hvad
han lover i Avertissementet, og efter ottende
Gang at have set det keder han virkelig.
Hvis det saa viser fig, at han er tilfreds
med fit Ksb. taler han ved den niende
Gang med fine Benner om det, og naar
Avertissementet staar i for tiende Gang, taler
Vennerne med deres Koner om det. Saa
har Avertissementet gjort fin Virkning.

En Javaner-Prins ved det
russiske Hof.

Den japanske Prln« st u s ch i m i, der er
Mikadoen« Revs, er mev fin Gemalinde og
et stsige paa 5 Personer ankommet til St.
Petersborg, hvor han er Gæft ved Ezar-
Hoffet. Han deltog i Tfushima-Slaget om
Bord paa Admiral Togo« Eskadre og
blev ved denne Lejlighed baordt saant.

Prinsen« Bessg anse« i Rusland for en
Demonstration imod de russisk- japanske
Krigsrygter.

Mere Ehanterler-Mode.
En ksbenhavnff VekSellerer gav forleden

en Middag, som 1 hsj Grad var inspireret
as Roftand« stdste Digtning.

Herrerne fik udleveret Huer. der hver
havde storm af et stuglehoved. Samtidig
var der Naale Hl Damerne, og til hver
Naal var fæstet en Tusk veritable stugle-
fjer. Det gjaldt nu om. at Herrerne fandt
den Dame, hvis stjer passede til det stugle-
hoved, de havde paa Hovedet, for at fsre
hende Hl Bord«.

Bordpynten var lutter smaa Haner og
stasanhsn«.

Kongen af Sachsen« Ben þÿ �en
Rsverhsvdlng.

Forleden stod den lyste Forfatter Karl
May for Domstolen som Hovedpersonen s
en yderst sensaHonel Proces.

May er en rig Mand, der Indenfor fin
Bekendtflabskre« betragte« som Millions,.
Han har desuden et ret anset Ravn som
Forfatter, hovedsagelig for Ungdommen,
som har flugt han« þÿ ��V�l�a�v�e�j�s�g�e�r�r�"og þÿ ��R�e�j�s�e�-
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se« Kanalerne saaled.« som de viser fig for
Astronomen i Kikkerten, mens han paa det
andet

bar fremstillet Marsoverfladen, som han
tænker flg, at den i Virkeligheden ser ud

Sagen er, at det er meget vansseligt at

Iagttage Mar«, og den lange Afstand gør,
at man ser alle di«se Punkter som sammen-
hængende lige Kanaler.

Men naar man ikke kan tro paa þÿ ��K�a�n�a�.
lerne" som Resultatet af en fremragende
Ingeniørkunst, falder rigtignok Hovedarpu
mentet for Paastanden om den af levende
Væsener beboede Klode bort med det

samme.

Den Itflhr
NMjlMingsIkat.

Jfl. de tyfle Blade bliver Statens
Andel af den nye, foreflaaede Værdi

stigningsflat 50 pCt. De enkelte For
bundsstater faar 10 pCt. til Deling
og Kommunerne faar 40. þÿ ��B�e�r�l�i�n�e�r

>Tageblatt" mener, at dette er for lidt

for Kommunerne, da det er dem, der
oela.rr

"
ijfifT ttl Værdiftiguiaaeu.

I ovrigt meddeles det, at Skatten
vil andrage 5 pCt. ved flattepligiig
Værdistigning af indtil 10 pCt. af Er
hvervssummen, og den stiger med 0,5
pet. for hver 10 pCt., Værdistigningen
gaar op, indtil 100 pCt. Ved Voerdi

stigning, der ligger mellem 100 og 200

pCt. af Erhvervssummen, andrager
Skatten 10 pCt., mellem 200 og 400
11 PCt. og over 400 12 pCt.

ftøinnanglcn i WM.
Et afsiaaet Andragende.

Den tyste RigSdag behandlede i Gaar
et Andragende fra Berlins Slagterlav
om til Afhjælpning af den vedvarende

Mangel paa Slagtekvæg at aabne

Grænserne for levende Slagtekvæg og
om Ophævelse eller Nedsættelse a

Kvægtoldrn.
Udvalget, til hvilket Andragendet

havde været henvist, havde foreflaaet
Overgang til Dagsordenen ; Socialdemo
kraterne havde derimod stillet Forflag
om at efterkomme Andragendet.

Efter en kort Debat forkastede«
Socialdemokraternes For flag, for hvilket
Socialdemokraterne, de frisindede og
Polakterne stemte, og derefter vedtoges
Udvalgets For flag om Overgang til
Dagsordenen.

XgUIWstMinrt
i fijflto M.

Brutalitet og Skinsyge. þÿ �Hustruen
gaar stedse i Angst for fit Liv.

Koben havn, 13. April

Opdagerne fra Lyngbygade« Politistation
har nu tilendebragt en sorelobig Undersøgelse
af det i Gaar omtalte Drama i Bjelke«

All«. og det har da vist sig, at det er Skin-

syge, der ligger bag ved den uhyggelige
Begivenhed.

Dekorationsmaler Fischer, der er en Mand

paa nogte og tredive, fllldre« som en ganske
dygtig Arbejder I sit stag, men hvad der

var hans Ulykke, var han« Hang Hl Drik

og hans grænselos« Jalousi overfor fln 28

aartge Hustru. Nu og da har det i de senere
Aar knebet for ham at faa Arbejde, og han
har derjor sagt udenland«, del« til Tystianb,
bel« Hl Amerika. Hustruen blev ImenS her
1 Byen, og for hver Gang, han vendte hjem,
blev han« Beflyldringer om hende« Utrostab
grovere. Beboerne I Kvarteret saavelsom
hende« Famille hævdede bestandig, at han«
Mistanke var aldeles ugrundet, men derom

vilde han Ikke hore Tale.
Den ulykkelige Kvinde har overfor Op-

bagerne forklar« t, at storholdet var det, at

hun stadig gik 1 Angst for stt Liv. Han har
ofte baade truet hende og Bornen« med at

ville myrde dem, men saasnart han« Sind
var faldet lidt Hl Ro. har han. som I Gaar,
været ude af sig selv as Fortvivlelse, og hun
har da Ikke kunnet bekvemme stz Hl al gaa
Hl Politiet. Nu er hun Imidlertid fast be-

stemt paa al ville stille« fra ham, om end

hun helst ser, at han gaar fri for Straf.
Familien arbejder nu paa at faa ham

sendt ud af Landet 1 al Stilhed, og der er

en ikte tinge Mulighed for. al delle kan lade

flg gore. Selvfølgelig har Politiet ingen
som helst Interesse 1 ni eftersøge en Volds-

mand, som den overfaldne beder om Staan-

sel for.
Ester Bestemmelsen mødte Fru Fischer i

Eftermiddag paa Kommunehospitalet, hvor
det vifte flg, al hende« Saar Ikte var helt
ufarlige. Lægen, der undersøgte hende, er-

klærrde, al en Hospitalsbehandling sandsyn-
ligvis senere vilde blive nødvendig, og han
paamindede hende om Indtil videre al Iagt-
tag« den stsrste Forsigtighed med Hensyn Hl
sine Bevægelser.

Hun er naturligvis nu afstaaret fra at

tjene Foden ved Syning, men Familien har
da ogsaa krak« taget fig af. hende og
Bornen«.

Gummiens Roman.
vældige Spekulationer i Gummi-

plantager.

Store Formuer tjeut paa eu Dag.

Fra vor særlige Londonertorrespondent

London. Ssndag.
v fortalt« for nogle vage siden, al Ssiasia

isk Kompagni har omdannet sin Summiplan-
ag Hi et dansk engelsk Aktieselskab. visse

Akt cr er siden sieget deiydellgt I værdi þÿ �

ooe to hundrede procent þÿ �, og naturligvis
jubler m herhjemme, vet er jo ikke hver vag.
vi gør saa gade forretninger, vet dansk-
engelske Selskab er ikke noget enkeltstaaende
fænomen, for at kunne bedømme hvad der

egentlig er. der er sket, maa man s« Selska-
bets Start i Sammenhæng med den store Be-
oægelse, hvoraf den kun er et lille ditte Led.

Sagen er nemlig den. at der forsiden hver
eneste vag laves nye Gummi Aktieselskaber i
London. lag en hvilken som helst engelsk
Hvis for den stdste Maaned og de oli finde
kæmpestore Hnnocer. hvor, der indbydes til

Cegnmg af Aktier i gummiplantager. Snart
er Kapitalen en Million Kroner, fnori to. tre
elier mere. Alene Aktiekapitalen i de Seijka-
der. jeg kan overse, andrager over .300
Millioner Kroner.

Jævne Folk spekulerer.
vel er et Særkende ved disse Aktieselskaber,

at Aktierne er meget smaa. Man kan faa
dem fra en Shilling Stykkel følgen heraf
er den, al ganske jævne folk giver sig HI at

spekulere. Ln vroEekusk. der har tjent godt
en Vag, koder sig for 10 Schilling gummi-
aktier. fattige I,melærer« fælter der«, halv«
Maanedsgage i gummi. Ln Opgørelse, jeg
aa I Saar i Lily. viste, al falk fra alle mu-

lige Samfundslag køder Aktierne, ver er

derfor heller ikke Cai« om. al nogle enkelte

lengemænd forcerer Aktierne > vejret. Sand'

heden er. at

hele London er gummlgal.
ver er en faadon Lsterfpsrgfel ester gummi-

aktier, at forraadet ikke strækker til. LI Sel-
skab med f. þÿ ¬�k�s�.30,000 Aktier, faar Beløbet

overlegne! flere gange. 3 et Selskab, der blev
dannet i gaar, blev der kun tn Aktie Hl hoer
20.. der havde anmodet pm dem. fslgen
heraf er naturligvis den. al Kursen stiger, og

Nyt HrøalønDrama
i Kodtlihavn.

En Bodkersvcnd dræber fin
Kæreste, fit Barn og fig selv.

Fra København telefoneres 1 Dag:
En Bødkersvend Bah 1. der borde i

Smedegade 13, 4. Sal over Gaarden,
er i Nat fundet liggende død i fin Lej-

lighed sammen med fin 2 aartge Son.

De var begge studt med en »Revolver i

Hovrdet. I rt Brrv. som han havde
sendt til fin Moder, der boede paa

Amager, havde han strevet. at han
ogsaa havde studt fin Kæreste, Barnets

Moder, den 23-aarige Mathilde An

drrsen, Mariendalsvej 43. I Nat Kl.

2' , har man fundet hende« Lig paa det

opgivne Sted.

HalleyS Komet.
Halleys Komet kan nu med det allerfsrste

ventes al bliv« synlig paa Morgenhimlen.
Fra Midlen af April 1« Midlen as Maj
vil Kometen lyse med voksende Glan«. Den
tyste Astronom Ebell har 1 þÿ ��A�s�t�r�o�n�o�m
Nachr." offentliggjort en Forudberegning
over det Maksimum, til hvilket Lysstyrken
tsr antage« at naa. Jfslge Hr. Ebell« Be-
regninger. der støtter fig Hl Iagttagelse«,
rækkerne fra Kometen« Optræden i 1635 og
1 834 vil Halley« Komet ved Midlen af Maj
præsentere fig i lige saa smuk og imponerende
Skikkelse som þÿ ��J�a�n�u�a�r�-�K�o�m�e�t�e�n�"�.

Man stal staa tidligt op for at saa Le>»
lighed til at tage Fænomen-t t Osesyn.
Kometen viser fig nemlig kun el Bar Timer«
Ild ssr Solopgang. I stdste Halvdel af
Maj begynder Kometen at mindste« I Stor.
relje og lave I Lysstyrke, men den vil dog
rimeligvis vedblive at være synlig for det
blotte Oje til Slutningen as Juli Maaned.

Fra fjerte« Observatoriet ved Ehicago
orelog man i Februar en Række Maallnger,

der gav til Resultat, at Halley« Komet tæller
ca. 300,000 Kilometer i Diameter. Trod«
Ine uhyre Dimensioner har Kometen aldrig

generet de Planeter, den kom I Nærheden
af, eller svet nogen paavlseltg Indvirkning
paa dere« Baner. Kometkærnen« Masse og
Tæthed maa aitsaa være overordentlig ringe.
Men uendelig meget ringere endnu er Tæl-
heden af del Stos, der danner den« Milll-
oner Mil lange Hale. Bi kan derfor med
fuldkommen Sindsro imødese det Ojebiik,
da Jorden stal fare tvær« igennem Halley«
Komet« Hale. Maaste lykke« det de udsendte
videnstabetige Ekspedittoner at konstatere
nogle magnetisse Forstyrrelser. Men isvrigt
vil man sagten« ikke mærke noget til Mødet
elle. Kollisionen mellem Jorden og Komet-
halen.

Hr. Zchtks Nkgrring
og

ForslHtrstiiliklle.
Eu Debat ved Tillægsbevilling«-

lovens 3. Behandling.

3. Behandling af Tillægsbevillings-
loven t Gaar i Folketinget gav An-
ledning til en interessant polittfl De-
bat angaaende Regeringens Stilling til
Gennemførelsen af ForsvarSlovene.

Ordforereu. Snevold Sorensen,
udtalte. at Finansudvalget

avde s u n d r t A n l e d n i n g t i l
at anmode Regeringen om

ærmere Oplysninger om,
vad der t Vinterens Lod er

udfort af militære Foran-

Aftenmodet.
Enev. Sorensen

beklagede, at Forsvarsministeren ikke
havde fundet Anledning ttt at komme
ind paa en Omtale af de forflellige For-
IvarSforanstaltninger, han havde ladet
foretage i Vinterens Lob, uden at der
iorelaa nogen Ordre fta tidligere Mini-
fire. Der er her Tale om en Række
Punkter, paa hvilke Ministeren har
været fritstillet. Det gælder saaledes
den Ordre, han den 24. Rovbr. gav
Ingeniørkorpset ttl at erhverve Arealer
lit OvelseSpladser, hvortil Generalkøm-
mandoen saa bemyndigedes til at give
Sanktion paa Købet.

Udgivet af Marie Lasaea.

il liioaeer - « - « t »r- p#,,,lin"

Et Bryllup, der vil vække Opsigt.
Efter storlydende vie« i Dag 1 Gjorslev

Kirke den kendte Skuespillerinde Fru Gerda
Krum-Nathansen Hl Overreissagssrer
Juncker fra Koden havn.

Bryllupet foregaar i aller stsrste Stilhed
Kun den aller nærmeste Familie overværer
Vielsen i den asfides Landsbykirke. Fru
Gerda Krum þÿ �saaledeS kalder den smukke
Dame fig þÿ �er for Tiden ved det nye Tea
ter, men optræder HI næste Sæson alter paa
Kafino, den Scene, hvor hun for et Par
Aar tilbage fejrede fine Triumfer som Fru
Glawart i þÿ ��T�e�nglade Enke".

En ny Ballet.
Paa det kongelig« Teater er man i disse

Dage travlt beskæftiget med Indstuderingen
af en lille, ny Ballet, hvorHl Solodanser
Gustav UHIendorfs har strevet Teksten,
meden« en Kommunelærer, T o r v a 1 d st r e-
deriksen, har komponeret Musikken.

Balletten handler om to unge elskende, der
ikke maa faa binondfn. ssr han har tjent
nogle ve»gc/ men yldigcld r>iæl»re ru

Herremand b.'m ooer Vanskelighederne.
Hosedpartlerne i Balletten, der faar

Navnet »El Bondegilde", udfore« af Uhlen
dorff og Frk. Elna LaueSgaard.
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