
SN iv sten alle o a » D b o e r c
spiser i

L. P. Klausen.
Elagfører.

5ls benhavn : Vestergade 7 þÿ�(�9 �
3) og Lyngby : Jernbanevej 19
(5-7).

Nu vod alle
livor man bor henvende
sig, et 3» ar man vil købe

eller sælge en

Ejendom el'er Villa
nemlig til Grosserer

Chr. A. Bugge,
1, Kong (Jeorgs Voj 1.

Telf. Godt h. 224,
liontortid fra 10þÿ �t.

SSrff&SrSniltfii.
Frokostretter hele Dagen. þÿ �þÿ �Rimelige Priser.

MT Perauda nivd Tivoli.

Aiuei i le Rtisko Spiralina-
dratscr med Patentfjedre,
nyeste forbedret Kon-
struktion, leveres til alle

Jærn- og Træsenge og forsendes overalt efter Maal
imod Efterkrav. Prisen er 10 a 1 2 Kr, pr. Stk. l>i-
vaner og Feltsenge anbefales, og en Del aldre (ikke
brugte) Senge med Spiralmadratser sælges billig.

Spiralmadratser iaas absolut bedst paa Fabrikken,
forhen St. Hansg. 30, mi St. Hans Torv 20. Telefon
Nora 491 v. Linie 3, Stoppested ved Døren.

V. C. Larsen.

Nistsdasts-Vnllctin
15. April.

I Tag forandrede Folketinget
baade Automobilloven og Loven om
Fængselsvæsenets Overbestyrelse,
saa at de begge skal tilbage til
Landstinget. Terved bliver disse to
Foi slags Skæbne usitker.

Saa tog man paa ny kat. hvor
man slap i ffiaor ved Grundlovs-
forandringen. Og efter ot Gaard-
ejer Leth Espens n havde ka-
rakteriseret Telegationens Korslag

j som þÿ ��F�l�u�g�tover imod Hojre".
i holdt Hr. Borgbjerg en Tale,

der var anlagt som þÿ ��s�t�o�r�"�,men þÿ �

fraset nogle enkelte muntre Vendin-
ger þÿ �faldt saar? tarvelig nd

linder et paafrlgcnde Repliksliite
mellem Hr. Borgbjerg og Ti-
rektor Neergaard oplyste denne
sidste hvad der valle nogen Op-
mættsomhed . at efter hans Op-
fottelse taler overvejende Grund? sar,
at de kongevalgte Landstingsmænd
kan opi" se s. Uubei dette Ncpliijkifte
dokumenterede i ovrigt K.mfejlsrræ-
sident Zahle, at heller ilte han
þÿ �Negeringens Chef er saa par-
lamentarisk kultiveret, al han lan
tic, medens Modstanderne taler.

Henimod Forhandlingens Slut-
ning tog bl. a. ogfia Redaktor
Node Otdet og frcmialdtc derved
ct meget skarpt Svar men et
fuldkomment Pletskud jra Hr. I.
E. E h r i st c n s e n.
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en virkelig god Cigar til
rimelige Priser

da besøg
PJ trarkioskon p r i 111 n ,

Hovedgaden 11.
hvor desuden findes Udvalg af Ci-
garetter, Tobakker, 01 og Vine,
samt Stokke, Piber, Cigarror, Post-

kort, Skrivomaterialor ni. ni.

Prøv min ægte svenske Calorie Pøns,
pr. ' , FL 1 Kr. 95, ' , l-'l 55 Ore.

Ørholm Hotel.
(Ifet danske Sclineitx).

Ilyggclijje, opvarmede Lokaler.
S in u k k oste N a turo III g i v e 1 s c r.

ICesI uiiriitioiieii anbefales.
Telefon, Lyngby Nr. 138.

Ærbødigst .1. Jørgensen.

.vivad et Alibi er vcrrd.

Et fransk Blad fortæller solgende
morsomme Historie om. bvad ct
Alibi cr værd. En skikkelig Embeds-
mand blev for l 5 Aar siden mistænkt
sor ct Mord. Mordet var stel 10
Aar i Forvejen, men llnd.rsogclscs-
dommeren gav dog med streng Aline
den arme Mand det SvorgSmaal:
þÿ ��H�v�a�dtog Te Tein kor den 6. Marts
1885 om Morgenen Kl. 8?" Fuld-
stændig bjælpclost kom Svaret : þÿ ��H�v�o�r�-
dan fluide jeg dog kunne buske, hvad
jeg bestilte sor ti Aar siden paa en
bestemt Tag?" Dommeren konstaterede,
at dette maatte styrke Mistanken.
Manden blev fat fast. men til alt
Held fandt man snart den virkelige
Morder, og den uflyldige Embeds-
mand blev fat vaa fri Fod.

As Skade bliver man klog. og
sra den Tag sorte han nojagtig Tag-
beg over alt, hvad han tog sig til.
Hver Asken sorte han omhyggeligt
alle Dagens Begivenheder til Bogs.

Ti Aar ester, den 6. Juni 1905
Kl. 6 Asien, flete ct nyt Mord. og
ester seks Maancdcrs forgæves E'ter-
sogning arresterede Politiet paany vor
Embedsmand vaa Grundlag af en
anonym Angivelse.

þÿ ��H�v�a�dtog Te Dem sor den 6 Juni
Kl. «?"

þÿ ��D�e�n6. Juni Kl. 6? þÿ �Et Øje-
blik." I en Fart fik ban Dagbogen
frent, slog etter og svarede: þÿ ��D�e�n6.
Kl. 5 paa Kontoret. Kl 6 hjem. Kl.
7 klædt mig om. Kl. 8 spist til Aften
i Restauranten". Triumferende vil
den brave Mand forlade Forhors-
lokalet, da Dommeren med ct inkvi-
sitoiifl Blik og overlegen smilende
erklærer: þÿ ��D�e�n�n�eForsigtighed at op-
notere sine Gerninger Time sor Time
cr mistænkelig. Saa let forer man
ikke Ovrigheden bag Lyset Jeg er»
f lærer Dem for anholdt. Sagen cr

ganfle klar."
Til alt Held kunde Alibiets Rig-

tighed fastflaas, og den forfulgte
Mand fik alter Friheden.

Fin, hvid Portvin a 2 Kr. pr. Flaske?'Denne udmærkede Vin egner sin særlig til Syge.
ttilbelwieø 'Bcnneiis Viahnudol. Heste-, Honse- og

Duefoder.
Torrede Strandskaller til

II on s.
A AGF PFTKRSKN,

Fouragehandel.

For 20,000 Kr. Moliler
uhørt hilUgt.

Strandvej 123.
Telefon Hel. 300. ,

TANDLÆG E
Fru Cortsen-Mollers Klinik,

Strandvejen 96, Sundborghus.
Konsultation: Hverdage 10þÿ �3.

Telefon: Hellerup .'IH.

MSBPJ

Jernbanevej 10.
Kongens Lyngby.
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Hr. Zahle sidder med Ansvaret
som Regeringschef og maa derfor
paalægge sig visse Baand, naar han

» udtaler sig om Fremtiden. Rogen
rig'ig klar og ren Bested saar man

vanskelig sra den Side þÿ �uden tud
i ct Ulykkestilfælde.

Men hvad Hr. Zahle ikke kan sige,
; del kan Hr. Borgbjerg þÿ �og
I denne drabelige Stridsmand taler
i da ogsaa lige sra Leveren om alt'

det, der stal ste, naar de radikale og
I Socialisterne har sejret ved ct Folke-
I tingSvalg.

Hor blot, l)vad Hr. Borgbjerg
j mener:

þÿ ��S�e�j�r�e�rRegeringen, vil den enten
! straks i en ekstraordinær Sommer-

samling eller >il Oktober forelægge
Forslag om MililærlovcneS Mndrlng
i Overensstemmelse u»d de radikales
Program.

Sker denne Forelæggelse soist til
Eitcraarct, vil der ikke blive optaget
militære Nybevillinger, som studer as
sorrige Aars MililæUvve, paa det
samtidig forelagte Finanslovflag. For-
slaget om Junigrnndlovut vil citer en
kort Behandling i Folketinget blive
sendt op lil Landstinget allerede i
Eiteraaiet. Nægter Landstinget at
gaa med lit den privitegrdc Valgicts

! Asflaffclse, vil del blive oploft, de
: kongevalgte iberegnet. Bil et Flertal
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Pcd F r. B i r l c d a l - B a r f o d,
Sognepræst til Gjelsted og Norup.

Johs. þÿ�1�4�.�1 ��1�1�.
Vor Herre I sns taler om sin

Bortgang, om sin Hjemgeing til Kå-
de ren. M: n Ijiiu maa igenueni To-
den sor selv al naa lii-m til Livets
Land, liv ea i i ni var kommen, og
for ol bered: LivsaZen for alle fine.
Han ved, at dans V:n : ? si rar »den
Forstaaelse os. hvad d:r skal st'. at
de vil bli a: som lams! ra 'de, naar
Todeus Porte ailava jia s or ham.
Te soistaar i,Se, ,1 dot bor Me sias
at lide alt betl«:, it Tun hans Blod
Ian roes ; dom. p ,l ond og oabn.:
dc n La nuievi - - Part. Ters.) c siger
1 ai s.ra mildt o, kærligt: þÿ ��E�d�e�r�s
Hjc.ter sarfære it. e ! fra paa
Gud og tro paa mi;!" Au, Ian
de i Proved m . >>> , -.sKjolde Troen,
2 roen paa r ud Fader m den Herre
Jesus Av i i j 1 1 > jo a o: forfærdelsen
paa d >a sor!'i Thi j.m nit de ane,
at som Hesn da' hg. > -ccl dem ti!
Velsiaiielj' saa leder- .i! o asaa bans
Tod bliae det. '.an gaar jo dog
bort s al bered' :> vn Plads i det
himmel ite moberhus.

O, Ictt Venner ! Pfln Tid stal
den Tag i _X tin bringe Tiost ogsaa
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JøiicnljfiBih' im.
0 lAlt tlAVPV ' "huglm Hovedga e LI. Telefon Lyngby 27.
H v'»ll>'U l . stationsvej ti, Hellerup (Stations Kirsti. Tis. HelrnpAl.

Københavns ilints 5!vis" er Egnens ældste og enege konservative
Dagblad.

þÿ ��5�C�ø�l�'�e�»hav«S AnriS SlviS" er paa Grund as sin store Læsekreds
1 et levedygtigt Publikum, Egnens bedste Avertcringsblad.

þÿ ��K�ø�b�e�n�h�a�v�n�sZlnito Avis" koster 2 Air. Kvartalet | Bud etter
Postpenge.

P, NORDSTEN« Hillerød Jo rn,stohen.
Tilkendt oyer 100 Gnid- og Solvinedailler samt Hædersdiploiner

iittjt sle |l(liiici'ke!si> taal/aiitl tiitlslilllnen 1 At:t hnsl!HI9
D'Hcrrer Landmænd anbefale s sæt lig mine 1 Klasses l'alenl

seltrensende Tierskevieiier og liitlmpresser. !. Sti. pa-
tent ItiidsaaniHsliiner, Itredsamiiuskine! . BCorfrnan-
maskiner, Kadrensere, A«erka:ilssprajter, Otiflninys-
spreder samt ifcsleriver, og iovrigt alle I Sti. Fandbrngs-
nasikincr og AKerdyrkiiinsretiskabci' alt til Nuti nis bil
ligste Priser.

Enhver Foresporgsel besvares og mit Katalog for 1910,
nye hvori flere Maskiner er optaget, sendes g, atis og portofrit.

Udland.
5Cønsojlspreosiocnt fllrinnds

Dvt'boltga riger.
For nogle Tage siden var en Del

Journalister forsamlede i Indenrigs-
ministeriet og ventede paa at bltve

rlilheds- m\ vertisscments-Tidende tot Lljngby-, Gjentoste-, gellernp-, Grdrnv-, Sollerod-. Gladlare-Herlsv- og omliggende .oime.

9t r. H7. Kordagen bcit 1«. Zlpril ID/ O, ttSL Aarg.
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Hele Lageret, bestaacnde af Herreværelses-, Dagligstue-, Spise-
stue- og Sovev;erelsesmobler udsælges til ca. halv Pris med 2 Aars
Garanti. P. Jakobsens Likvidationsbo, <ilotlierK«;ade II, Hj. af
Adelgade, København. Benyt Lejligheden. Iliiesfaaendc Til-
bud. Klip Adressen ud.

til os og hjælpe os N'i ai nnogaa
Forfærdelsen, hvad der saa end kan
ramme os. Kan vi holde fast ved
Troen paa, at C»ud er vor Fader,
og vl lians lære Vorn. og kan vi
tro. at Jesus er vor Frelser, og
at vi i bam har Livet, saa skal vi
ikic forfærdes. Thi saa ved vi, at
End altid bar Freds og Frelses-
tanter med os. at han lader baadc
Provelsen og dens Udgang blive saa-
dan. at vi lan bære den. Han vil
sorge for, at alt hjælper os til at
komme dybere ind i Livssamfundet
med ham, saa at Vonnen lan stige
varm og inderlig op fra vore Hjer-
ter. ctal Grenen bære Frugt, saa
maa den liippes og beskæres. Og
saaledcs er det ogsaa med os: skal
vi en Gang bære Livsens Frugt, taa
maa vi stundom under Herrens

-jkniv. Vi trænger baade til Med-
gang og Modgang, baade ti! Glæde
og Sorg. Hvis vort Liv blev et
Liv þÿ ��h�v�e�rTag i Herlighed og
Glæde", saa maatte vi ende som den
rige Mand i Herrens Lignelse. Et
saadant Liv kan intet Menneske taale.

Og som Jesus vil sige til os hver
Tag. naar noget moder os, der lan
bringe os Mngstelse: þÿ ��E�d�e�r�sHjer-
ter ,forfærdes ikke! Tro paa Gud
og tro paa mig !", saaledcs vil han
ogsaa sige det til os. naar vi læg-
ges paa vort sidste Leje, hvad en
ten vi saa er unge eller gamle. Han
vil komme og sige: ,,J maa ikke
forfærdes ved, hvad der nu skal ske!
Hold fast ved Troen ! Tro paa ©ud
som eders kærlige Fader og tro
paa mig som eders trofaste Frcl-
ser ! Jeg gik jo en Gang bort for
at berede eder Plads i det bim-
melske Faderhus. Nu er Pladsen
beredt, og nu kommer jeg igen for
at tage eder til mig, at hvor jeg er,
der stal ogsaa I være. Men I
maa tro paa mig som Vejen og
Sandheden og Livet, som den sande
og eneste Vej til det evige Liv hos
Gud, thi der tommer ingen til Fa-
deren uden ved mig !" Ja. praledes
vi! Acfus tale. Cct pia rt: -an c:\zc

paa vore Hjerter, fra at de saar
Fred og Frimodighed til den sidste
Nejsc.

Kære Venner ! Hvor er det dog
ilte slont ot sidde ved ct Todsleje.
hvorfra al Forfærdelse er veget bort,
og hvor der kun er Fred og Glæde.
Hvor er det dog slont at hore ct
Menneske i sin sidste Stund med
Fryd vidne om. hvad der venter
bam hinsides Tod og Grav. Tct
fr ir bet Menneske gorc. i luds Hjerte
Gnd Hclligaand hor jaae! Lov til
at g o re sin Gerning, det M.nnesle,
der bar greb: jer C roen paa Gud
Fader og den He..e Jesus Kristus.
Men ogsaa lun det At '»neste! Ved
ct saadant T obs. j' »i. a vi udbryde :
þÿ ��H�e�rcr jo ingen Jerg : hr er kun
idel Glæde!"

Vild: du ikte gerne nag dertil,
kære Ven? Vilde du ii le gerne, naar
din Time kommer, lumr j i o g Lier-
den Farvel mod Smil >m M'.ui'o ?g
O !>' ? "kilde du ikte gerne I<v>e a t
d i) m c d <v r I m odighed V M n
bcnil hover, at cui jorsk lær r at
leve in c b F r i m o d i g h c o. Og
Frimodigh den -g uadjiillelig so renet
med g roen. Tuden er ailc dem nis,
der iklc oplever Herrens <' nifomft.
Ogsaa bu maa altid være k dt
paa. at od,n an være rær. Der-
for maa dn holde sast »ed - o: ti.
5flUn þÿ ��t�æ�riro ei den Forvi- iiing
paa, at vi Guds . .'aade have".

þÿ ��H�v�e�mder smile lan od Boden,
Ham har Jesus smilet til.
Og som Sol i Aftenroden
Luller han sil Oje mild!"

Gud give dia at mode Smilet i
din Frelsers ; >e. tinn i Livet og
fan i Toben '

A m c n !

derimod nok gaa med tik Junigrund-
loven, men nægte at ændre Militær-
forliget, vil Regeringen være villig
til at forelægge Militærsporgsinaalet
lil Folkeafstemning.

Skulde Forfatnings- og Militær-
sporgsmaalel ikke være lost inden
næste l ste April, og skulde en eventuel
Finanslovkonflikt med Landstinget og
en sornvct Oplosning af dette endnu
ikke fore til et Resultat, vil de af
Militærlovene nodvendigt flydende
lldgiitcr blive optagne paa Finans-
loven eller Finanlovenc, indtil Kampen
cr endt med Sejr, ti þÿ ��L�o�v�e�nskal
holdes, indtil den forandres"."

Rigtignok fremtræder disse Planer
han omtaler, som en SlagS maskerede
Ordrer, men da de radikale har vist
sig simre villige til ifl It'trc ester
frdrcr sra det socialistiske Hoved-
! varter, saa lystrer de jo ogsaa nok.
naar þÿ ��S�e�j�r�e�n�"cr vundet, og Hr.
Borgbjerg i endnu bojcre Grad toger

Styret over Hr. Zahle og Fæller.



Ovnb. styr. Isen for Fængselsvæsenet
tit anden Behandling.
þÿ �Ordforeren (Kr. Pedersen)

anbefalede at tiltræde en af Justits-
ministeren stillet Mndring "»> at fore
Lovforslaget tilbage til den Skikkelse,
hvori det oprindelig forelagdes i
Landstinget.
þÿ �Carl Hansen kunde paa De-

legationens Vegne slutte sig til In-
stitsministercns Forslag.

E l I i n g e r beklagede meget,
at man saaledes vilde stryge den
Bentepenge, som var tiltænkt den im<
værende Overinspeltar, dersom lian
ille bliver Dircltvr.

Justitsministeren lak-
kede Udvalgels Flertal, fordi det var
aaact med til hans Mndring.

Denne vedtoges derefter, og For-
slaget gik til 3b te Behandling.

Derefter fortsatte man 3die Be-
handling af

GruiUl-zr sforslagct.
þÿ �L c Ih Espensen fandt det

ganske ufatteligt, at Venstremænd
lunde gaa med ti! en Grrindlovsfor-
andring uden at forlange Landstin-
gels Sammensætning forandret. De-
legationens Forslag illustrerer den
hurtige Flugt over imod Hojre. og
Taleren vilde derfor stemme sor det
radikale Benstres Forslag.
þÿ �Borgbjerg fremhævede, at

Hojre havde staaet villigt til at op-
give den privilegerede Valgret til
Landstinget for at saa Forholdstals-
valg til Folketinget, men n u byder
Delegationen Udvej for Forholds
talsvalg uden Forandring i Lands-
tingets Sammensætning. Hvad er
Grunden hertil? Hvilke Jndromiuel-
ser er der gjort Hojre >op at saa det
med til dette Stylte FrmlidspolitikV

Hvis nu Balgene former sig i De-
legationspartiernes og Hojres Fa-
vor, hvorledes vil da Neergaard som
Konseilspræsident I. C. Christen-
sen er jo forhindret nogle Maaneder
endnu ! bære sig ad med at saa
gennemfort den lille Grundlovsæn-
dring? Hvorledes vil han stille sig
til Sporgsmaalet om de kongevalg!?
Landstingsmands Oploselj rhed ? Er
han enig med I. E. Christensen om,
at de t an oploses, eller er han ille?
I fvrstnævnte Tilfælde vil han ab-
solut ilte kunne gennemsore den lille
Grundlovsændring! og mener han.
de kongevalgte bliver siddende under
en Landstingsvplosning. er det et
uhort Forræderi imod Den olratiet.

Taleren vendte sig nu imod Hojre
og hævdede, at dette alle 21
bavde »myndiggjort sig selv ved at
boje sig fvr Delegationen. D'Hrr.
er nu ganske overstadige. De har
ingen Opgave, de er end ikke de
Diæter værd. de hæver . . .

F o r m a » d e n : Det ærede Med-
lem kommer for langt bort fra Sa-
gen.

Borgbjerg: Hojre har umnn-
diggjort sig selv. det er gaaet. i 2Egtc-
seng med Delegationen og staar nu
rede til at myrde Junigrundloven.
Men det Folketing, der gaar imod
Grundloven, dommer sig selv til Do-
den! Det vil ikke leve en Uge ester
denne Bedrift. Og Junigrnndloven
vil rejse sig paa ny paa alle Lan-
dets Talerstole.

linder sine fortsatte Betragtninger
kom Taleren bl. a. ogsaa ind paa,
hvorledes Kristus vilde være stillet,
dersom han nu færdedes her paa
Jorden. Han vilde ikte engang have
saa store Rettigheder som A. P.
Andersen . . .

F o r m a n d e n paatalte, at Borg-
bjerg forte Kristus ind i Diskussio-
nen.

Borgbjerg: Jeg mener at
have Ret til at belyse Forslagets
Tendens ved al fremholde Kristen-
dommens store Lighedsprincip . . .

F o r m anden: Jeg talte ilte om
Kristendommen, men om Kristen
dommens Stifter.

Borgbjerg afsluttede nu sin
Tale med en kraftig Opfordring til
Kamp for Junigrundloven.
þÿ �Ordføreren (N. Reer«

gaard) karakteriserede Borgbjergs
Tale jam þÿ ��e�i�n�egrausame Sal læ"

De forenede Bryggeriers
Export Dobbelt 01.

Gul Etiket. þÿ �Rødt Segl.

de Ra'" stole om. al Udgangspunktet
sor hele denne Forhandling var
Kravet om en Balgkredsordning,
ikte mu en Grundlovsforandring.
Og det, vi nu byder, giver niere,
end Konseilspræsidenten selv for-
langte i sin Programtale I>er i
Tinget den 3'ok November.

Det gik derefter til 3die Belmnd-
Ung. som foretoges i et

nyt Mode
fem Minutter senere.

Bed denne afsluttende Behand-
ling vedtoges Forslaget med den
tilfojede Mndring enstemmigt, og
det gaar dermed tilbage til Folke-
tinget.

'Næste Mode Lordag.

(<11 mærkelig Forgiftning.
(ft Rev' þÿ �Porker Blad meddeler,

at Fru Helen Mitchell, 62 Aar gnni-
mel, bosiddende i Brooklyn, er dod as
en Forgiftning, og at Lægerne, der
bar tilset hende, ikke kan forklare sig
Dodsaarsagen. Sidste Lprdag havde
Fru Mitchell skrællet en Ananas og kom
derved til at stikke sig paa en lille
Torn, der gik ind mellem Neglen og
Kodet paa den hojre Haands Pegefinger,
ftaa Minutter efter fik h»n bestige
Smerter, der stadig tog mer og mer til
Lægen konstaterede, at Gisten, der var
lgrt ind i Blodet, var trængt ind
bele Organismen, og at det allerede
var sor sent at sorspge paa at srelle den
Syges Liv ved at amputere Armen
Der var ikke andet at ggrc end at give
Fru Mitchell Moisinindsprojtninger for
at mildne bendes Smerter, indtil Gis-
ten bavde fuldendt sit Værk. fireogtyve
Timer ester det tilsyneladende laa nye-
lydelige Uheld drog Frn Mitchell sit
sidste S»k.

Dette Dodssnld er meaet mærkeligt,
og Lægerne bar endnu ikke kunnet as-
gyre, >,vilken Slags Gjst Ananasen har
indeholdt.

Liget vil blive obduceret.

Kunstmaler-Artikler,
danske, tyste og franske Olie- og
Akvarelfarver. Lærred, Pens-
ler, Modellerstokke og Pinde.
Farvehandelen, Margrcthevej 2.
Telefon Helrnp 725. (Heorg Reich.

Alle Farver
lorre, olierevne, samt færdige
til Prng, Kalk, Cement, Tjære,
Carbolirium, Tagpap, ildfast

Per og Tten.
Farvehandelen,

Margrethevej 2.
Telf. Helrnp 725.

Georg Reich.Fra Landstinget
Modet den 15. April.

I Landstingets Dagsmode ved-
toges Forslaget om Foranstattnin-
ger lil Udryddelse af Rotter
enstemmigt ved 3dic Behandling og
er dermed særdigt fra Rigsdagen.

Derefter var

Tillægsber'iilingsloven
tit 1ste Behandling.

Johansen anbefalede For-
slaget til uforandret Vedtagelse.

la Cour lunde itte andet
end være betænkelig ved hele den
finansielle Situation, som de store
Underskud paa Finansloven og Til-
lægsbcvillingsloven afmaler. Han
(,måbede, at det maatte lykkes ved Ki
fornusiig Administration at komme
ind i bedre Tilstande, og at saa-
danne Poster som s. Eis. de to Mil-
lianer til Bondestandens Sparekasse
aldrig vilde lomme lil at figurere paa
Statsrcgnjlabel igen. Med bisse Ord
tilde han anbefale Forslaget.

Hermed rar Dagsordenen udtomt,
og Forhandlingerne sluttede.
I et

nyt Mode 1

et Kvarter senere kom Forslaget om
Grundafstaaelse til Anlæg af

Mergelbaner
lil 1ste Behandling.

P. G. C. Jensen udtalte,
at det var sorgeligt, at en Mængde
Forslag skulde pistes igennem nu
red Rigsdagssamlingens Slutning.
Derved blev Lovmageriet til ct Lov-
jasken. Det foreliggende Forslag
lunde Taleren ille tiltræde, men
han bebudede at ville fremsætte et
nyt Forslag ved Sagens 2den Be-
handling, som dog sorhaabentlig
ille vilde lægge dens Gennemforets«
Hindringer i Bejen.

>. Berthelsen anbefalede
Forslaget til uforandret Vedtagelse.

Breinholt forstod godt
P. G. C. Jensens Betænkeligheder,
men vilde dog anbefale Forslaget.
þÿ �Landbrugsministeren

(Poul C,iristens, n) var glad ved, at
P. G. E, Jensen ikte vilde lægge
Sagen Hindringer i Bejen, og haa-
bede. at den maatte blive gennem-
fort snarest.

Dermed sluttede Forhandlingerne,
og et

nyt Mode
ansattes til Kl. 3.

Her anbefalede
þÿ �P. G. C. Jensen at sore

Forslaget tilbage ril dets oprinde-
lige Skikkelse, idet han pustede til-
fojet en Mndring om. at Planen
om Grundasstaaelserne forst stuldc
tære godlendt af Hedeselskabet og

Ringkoding Amtsraad, hvorved
Parterne formentlig kunde blive
enige v.den Ekspropriation.
þÿ �Land b r ugsministeren

tar ille imod P. G. C. Jensens
Wndringer. men han vilde for ov-
rigt protestere »rod cn Btring. der
rar falden under Sagens lste Be-
handling, og ifolge hvilken For-
slaget ille stulde være i Overens-
stemmelse med Grundloven.

Ester en replicerende Bemærkning
af P. G. E. Jensen anbefalede
I. Berthelsen Forslaget med
den tilfojcdc Mndring.

Paa Kryds oq tvcrrs
Vindmotorer findes der nu

paa godt 4600 Landeiendommc i Dan-
mark. De fleste Ejendomme med Vind-
motorer findes i det nordlige og vest-
lige Jylland.

Maribo A in t er det mest srugt-
bare i Danmark. Det har 5 Gange
saa hoj Hartkornsansæltelse som Ring-
kjobing Amt.

Folket »dgaar fra Barnekammeret,
og den offentlige Mening sodes i Al-
mindelighed i Hjemmet.

Over 2 0 00 Mennesker sor-
svinder aarlig i London uden at man
ved, hvor de bliver af.

En t 1 - m a s t e t norsk Damper
þÿ ��B�o�r�g�e�s�t�a�d�"har i Aarhus Havn ved
Hjælp as sine t() Kranmaster og sine
mekaniske Losseapparater losset 7000
Tons Kitt i i) Timer.

(5» kedelig
Opdagelse.
þÿ�o �

Cu tysk Forfatter overbevises
om at være eu gammel

Forbryder.

En meget opsigtsvækkende Proces
har i disse Dage sundet sin Afslutning
vcd Retten i Berlin.

Hovedpersonen er den gamle Ro-
inansorsattcr Karl Mav. bvis Boger
er meget udbredte i Tyskland, og lom
ogsaa bar sundet Vej til den danske
Læseverden. Et Par as hans fantast'
sulde Romaner er oversat paa Danst.
Karl May nod stor Anseelse, ogsaa
forbi han arstaaS for at være en endog
særdeles velstaaende Mand, og i Bour-
geoisictS Kredse var ban selvfolgelig en
velset Gæst. I Dresden bar han boet
i cn Slarrække, og han var forovrigt
Ven med Kongen as Sachsen.

Men sor nogen Tid siden begyndte
der pludselig at dukke Rygter op om,
at May slet ikke var den, han »dgav
sig sor at være. HanS Fortid skulde
nok være mindre heldig. Den sachsiskc
Socialistsorer Levins frcmsalt offent-
lig den Paastand, at Karl May var
en gammel Forbryder, der havde as-
sonet adskillige Tugthusstraffe, og at
han var identisk med en frygtet
Roverhovding, som for hcnvcd 4" Aar
siden gjorde Bjergene usikre.

Karl Mav anlagde ojeblikkclig
Injuriesag mod Levins, og det er
denne Sag, som nu er sort til Ende.
Den bar saact det Resultat, at Social-
istsorcren er frikendt, fordi det var
lykkedes bam at bevise sine Beskyld-
ninger !

Sagen har naturligvis vakt kolos-
sal Opsigt, og det er jo nok muligt, at
Karl May herester er færdig med at
spille en Rolle i de toneangivne Kredse.
Men under alle Omstændigheder bar
ban jo sonet sin Fortid, og mindre
interessant, end han var i Forvejen,
vil han ncppe blive.

Fotografiske Artikler
sor fotografer og Aniatorer.

Stort Udvalg. Billige Priser.
Morkekgmmer soresindes til fri

Afbenyttelse sor mine ærede Kunder.
Fartirhatidrleii, Margrethevej 3.
Telefon Helrnp 725. (Kevrg Reich.

Moderne Tapeter
i meget stort Udvalg til Kobenhavns

billigste Priser.
Husejere storste Rabat.

Proveboger udleveres og sendes overalt.
Farvehandelen, Margrcthevej 2.
Telefon Helrnp 725. (leorg Reich.

Folketinget.
Modet den 1 5de April.

Jorste Tag paa Dagsordenen var
Nie Behandling af Lov om

Korsel ire Mol rr agne.
Ordfor cren l Jensen Bæ

Iniut anbefalede en Del af Udvalget
stillede Mndiinger. særlig om Græn
sen for Mvtorliv, lernes Lysstyrle,
om Læger og lignendes Ret li! Kor
sel paa Biveje og om Ratkorsel!
endelig var der stillet en 2hindring
om Afgiften og om Fordelingen af
denne men d> n tog Ordforeren til'
dage. Selv om Loven illc var til-
fredsstillende for alle Parter, haa-
bede raleren dog »». at det maatte
tyktes at fore den igennem.

W. 'N eergaard fandt Bed-
tageisen ved »den Behandling bedre
end de foreliggende ændringer. Men
da disse rimeligvis vilde lette Lo-
vens endelige Gennemforelse (i
Landstinget) kunde Taleren slutte sig
tit dem.

Justits m i n. < Jah'e) kunde
tiltræde de stillede Miidringer og tak
kede Udvalget, fordi det havde taget
Forslaget vedrorende Afgifterne til-
bage til Fordel sor et af Ministeren
stillet Forslag, som Ministeren anbc-
sålede.

<T> n st a v B a n g tog et af
Socialdemokraterne stillet Fors'.i g
vedrorende A> gistens Fordeling mel-
lem Stat og Kommune tilbage til
Fordel for Ministerens.

I o h a n K n u d f c n anbcfa-
lede de nu til 3die Behandling stil-
lede Abndringer.
þÿ �A. C. Meyer: Det forelig-

gende Forslag er ikke særlig tilfreds-
stillende. Men det gaar dog fra
Sogneraads over til Aintsraads-
fynspunltet, ag er for saa vidt et

3nMain\
Lykkelige Hjem.

Paa G. E. E. Gads Forlag er
udkomme« en Bog under Titlen þÿ ��L�y�k�-
kelige Hjem". Forfatteren er Pastor
E. H a l v o r s e n, som gennem fire
Taler behandler Sporgsmaalene :
Kærlighed þÿ �Forlovelse og Mgtcskab
Den lille Bog indledes mcd svigende
Ord as MathæuS : þÿ ��E�rikte Livet
mere end Maden? Er ikke Legemet
mere end Klæderne?"

Kontorchef »chovelin
bliver Hojres Kandidat i Kobenhavns
4de Kreds, hvor Dr. Birck, som med-
delt, ikke vil tage mod Genvalg.
Ct Pillede as Oberst .Helgesen
vil blive ophængt i Raadhuset i jrc-
derikSstad.

Billedet er skænket af en Sonder-
jyde i Flensborg.

.Sagsanlæg mod Redaktsr
Aubeck.

Der er nu anlagt Sag mod Redak-
tor Aubeck i Hobro sor hans Forvær-
melser mod Hærcns Befalingsmænd-
Sagen er anlqgt as Genrrallojtnant
Leschly, og Randers Amt bar paa det
Offentliges Vegne beskikket Sagsorer
Andersen, Hobro til at forer Sagen.

Lokalt Nyt.
Rigsdagen hjemsendes i Dag

Folketingsvalget kan Ventes
udskrevet til den 20. Maj.

Clenkendt. Manden som sor et
Par Tage siden sandtc« hængt i cn
Stald i Brondshoj er nu genkendt
som en Slagtermester Hansson fra
Lund.

Albcrti i Arresten. Trods
den voldsomme Forandring i AldertiS
Levevis, den bratte Overgang fra
Hovedbruddet i Forhorcne til en fuld-
stændig Uvirksomhed, besinder han sig
fortræffeligt i Arreshn, i hvert Fald
har han stadig cn udmærket Appetit.

Forriden den sædvanlige Fængsels-
kost bliver dcr hver Dag bragt Eks-

Fint Papir.
Oþÿ �

Forleden Dag gav þÿ ��D�e�tdanske
Petrolcumsselskab" sine Aktionærer det

modtagne as Konseilspræsident Briand,
da de pludselig saa ham gaa sin Vej.

Journalisterne sulgte straks ester
bam og sandt dam ogsaa, men da de
saa rigtig til, bemærkede de, at det
ikke par Briand sew men hans Dob-
beltgænger.

Denne lignede i Virkeligheden
Briand livagtigt. >aa blot et Par
Aar vngre ud. Dobbeltgængeren, der
par henrvkt oder Fejltagelsen, sortaltc
Journalisterne, at ban par en Barn-
doinSvcn as Briand. og at de utallige
Gange par bleven forvekslede med
hinanden.

Gaar ban ind i en Kafe, en Re-
staurant eller i Teatret, er han sikker
paa, at Folk lober ester bam for at
se bam, og mansoldige Gange hilser
Folk paa ham i dybeste Wrbodigbcd,
ja selv paa Jcrnbanerejser bliver hans
Billet ikke ffterset.

Forvekslingen morede Journal-
istcn meget.
Ten stor»te Port out i Tyskland.

þÿ�( ��R�i�f�t�.Bur.")
Berlin, 15de April. Lvck out'en

blandt Bvzningsarbejdernc begynder
i Aften Kl. S over hele Tyskland.

Det bliver den storste Lock-ont,
der nogensinde bar sundet Sted i Tysk-
land. Med Undtagelse as Berlin og
Hamborg vil fra i Morgen al Byg-
ningsvirksomhed være standset i hele
det tyske Rige.

Fremskridt, medens ganske vist Skat-
ten er et Tilbageskridt. Taleren
kunde derfor ilte stemme for denne.

Efter nogle yderligere Udtalelser
af forskellige Talere vedtoges lid-
valgets og Ministerens 'Mndring er.
og Lovforslaget gaar nu tilbage til
Landstinget.
þÿ �Derefter forelaa Forslaget om

Kod nhaons Kommuneskat
til anden Behandling. Forslaget
vedtoges i uforandret Skikkelse og
gik til 3die Behandling.
þÿ �Endvidere var Forslaget om

uden stort Indhold (Hor!), Borg-
bjerg befandt sig nemlig i en Situa-
tion, som han itte magtede. Han
þÿ �der mere end nogen anden speku?
lerer i Klassekamp (Hor!) ilulbe
bebrejde os, at vi staber Klassetamp.
Og samtidig med, at han beskyldte
os for demolraliil Faneflugt, for-
klarede han Hojre. at vor Indrom-
nielfe over for det absolut intet var
værd !

Taleren spurgte om min Stilling
til de kongevalgte Landstingsmænds
Oplofelighed. Det er ct meget van-
skeligt Fortolkningssporgsmaal. og
hvad der stal ske i den Retning, maa
þÿ �som jeg i sin Tid udtal!« i ands-
tinget þÿ �afføres i Statsraadet.
Dit samme maa enhver Rejerings-
chef svare . . .

Borgbjerg: Nej !
þÿ �Konseilspræsidenten:

Da der spurgtes, hvad jeg mener,
sagde jeg det.

Neergaard: En Regerinc sches
kan hojst sige, hvad han vil indstille
til Statsraadet. Og sporges jeg om
d e t, kan jeg svare, at jeg aldrig har
lagt Skjul paa, at de overvejende
Grunde var for Oplosningen . . .

Borgbjerg: Endelig!
N eergaard: Det har altid væ-

ret min Opfattelse . . .
K o n s e j l s p r. : Hvorfor iagde

De ilte det, da De blev spurgt?
Neergaard: Jeg svarede, som

en Regeringschef b o r svare, og som
Konseilspræsidenten burde have sva-
ret, hvis han vilde vptrædc lorrelt
(Hor !>.

Sluttelig taraUcriserede Taleren
Konseilspræsidentens Haab om Mu-
ligheden for en stor Grundlovsom-
drings Gcnn mforelse » u som ganste
ubegribeligt. Man naar ilte frem
ad Forhandlingens Bcj ved at vise
Knytnæven. Den Vej. vi har valgt,
er den eneste mulige henimod Juni-
grundloven.

K o n s e j I s p r. : Neergaard har
mindre Begreb om prnltifl Politik
end nogen anden, saa han slat itte
tale om M'uli-, heder eller ille Mu-
ligheder. Del har lian slet ille Blik
for. Neergaards Underst :>i»g om,
hvorledes en Regeringschef stal op-
træde lorrelt, maatte Taleren af-
vise. En Regeringschef i cm rolig
svare, hvad hans Mening er. Kan
han itte jua den fort igennem i
Statsraadet. man han gaa.

H a nr m e r i ch bemærkede til
Borgbjerg, at Forholdstalsvalg til
Folliungct 1 1 i c er et Hojre! rav. men
ct Nelsærdighedslrav. Bi er derfor
veltilfndse »red en Ordning, der aab-
irer Muligheder for Forholdstals-
valg uden Grundlovs, orandring.
Hvad vi tænker om eller venter os
af Fremtiden, skylder vi ilte Borg-
bjerg Regnskab for.
þÿ �Jol). Knudsen sluttede sig

fuldt ud til denne Afvisning af
Borgbjerg.

Efter Bemærkninger af Borgbjerg
udtalte

L. B. B i r el, at han lun
krævede et af en Grnndlvvsforan-
"bring : Forholdstalsvalg lil Folke-
tinget. Hammerich staffer sig selv,
naar han tillægger den Attrap, De-
legationen byder, nogen Betydning.
Taleren vilde derfor stemme imod
Sagens Oversendelse til Landslin-
get.
þÿ �Ove Rod« angreb skarpt I.

C. Christensen, som havde forvaltet
sin historiske Opgave saaledes. at
han forte Venstre til Forlig med,Mi-
litarismen og nu forer det ril et For-
kig paa Forfastiingssagen med tide-
lutkelse as Junigrnndloveii. - Han
bringer Slam over Venstre . . .

F o r ur a n d c n : Det ærede
Medlem brug.r alt for stærke lld-
tryl.

I. C. Christensen: Rode
tager grundigt sejl. Dei, d'Hrr. by-
der paa. er nemlig snare langt fra
Junigrnndloven - det er kun et
Agitation forslag, som d'Hrr. haa-
der at vinde nogle Vælgere paa,
intet andet. D'Hrr. vinder in-
gen Junigrundlov ved at rejse Sirid
til alle Sider.

Og da vinder den endnu mindre
ved at benytte Forsvarssagen i For-
falningssagens rim-ile det var
jo netop det, vi bebrejdede Estrup!
Bi bar stilet im K> at fkasfe Juni-
grundloven gennem Mægling mel-
lem Tingene. D'Hrr. vil kun fore
vort Land ud i ulylielige Tilstande
(Hor! Hor!«

K o n s e j l s p r æ s i d e n t e n :
Det Grundlag, I. C. Christensen
mægler paa, er Bevarelsen aj den
privilegerede Valgret. Men den
man bort (Hor).
þÿ �Anders Nielsen mindede

aarlige Regnskab, og denne Gang lige«
som sidst vil de saa udbetalt det svim-
lende Udbytte af 45 pCt.

I de sidste v Aar har der fra
Selskabet været udbetalt i

þÿ�1�9�0�1 ��0�235 PCt.
1902-03 40 þÿ �
þÿ�1�8�0�3 ��0�430 þÿ �
þÿ�1�9�0�4 ��0�58 þÿ �
þÿ�1�9�0�5 ��0�615
þÿ�1�9�0�6 ��0�717
þÿ�1�9�0�7 ��0�825

"

þÿ�1�9�0�8 ��0�945
"

. 1909-10 45 þÿ �
Det er med andre Ord 250 pCt.

paa 9 Aar.
Og tilmed fik de lykkelige Aktionæ-

rer denne Gang en Extra Dividende
udbetalt paa 3200 Kr. for hver 5000
Kr s Aktie.

Altsaa har de alene i Aar faaet ud-
betalt 109 pCt. as deres Penge. In-
tet Under da at Aktierne senest har væ-
ret betalt med 22,000 Kr. pr. Stk.
De er væsentligst þÿ �eller i hvert Fald
for en Del þÿ �i den aarhusianskc Fa-
milie Wulffs Hænder.

Nu skal der is. þÿ ��A�a�r�h�u�sStifts-
tidende" foretages en Udvidelse med 4
Millioner Kr Den overtages af det
amerikanske Selskab.

Og saa at tænke sig, at vi herhjemme
fornylig nedsatte Pctroleumstolden sor
at skaffe Smaafolk det kostelige Fluidum
billigere !

Ikke cn Cent blev Varen billigere
sor Forbrugerne Men hvis Tolden
> u blev sat op, skulde man nok se Pri-
sen fare i Vejret.


