
Nationaltidende
»Ikd tiladet i Ton fslger et Tillæg,

þÿ �uivend« t »I Fsrsvar s»r de ftore Ve-
",,?(e«voafta»»r. Crlaluale «u,umobiler.
)& r/Jar.«!«"''- brtliskr Verdens-

Willi«« skeddelrlfer. Idræt þÿ�- �N»r.
allier o# »»»»« ««ro« Tcheel vou PIe.
»t o« «»»« »»udeliideiide. Beretning
fkioc acjftline Embeder« Veffaffeiihkd.
L»er. tdr.de.
Zillii,''»(Bi« «e»s«>G'r '» .-re Indenby«
Gdossenler
Ddcslsndske

»sen.

Vuv»d«g.
Til ll<l.ing..r Naksknv i Morg. (kun for Code).Til Kvrndborg, F«uborg oc A..«ns

I Horn n» 1 5 Eft.
Til Hj«-rteurluda»,!h'yb«rgoKBudkJoblBg

Vedige

MKnnnxiler þÿ ��»�»�i�n�d�e�r�n�e�«Vlod" faml til »ar«
Skrnlondffr Slbamicuter el Tiiiorn. Indchvl
Ae Sv-rll-fe«"'"".

lleags 5 Kfi.
Til lirrnea, lleiltund, "«_ þÿ �þÿ �þÿ �p H Aflftkf f

Gudstjenester og Høder.
radlin Moratiiandaq« paa ftpgnedagc.

Ilorg.n o« 7 Afl.o: &JSS |

, Mork'fii- Holmen Kirke.
7 Aften: Synagogen,

ti Mur;< ii Holmen« Kirk«,
k »tom! Fr.a.r.k.kirk«n.
C mlvider« cr Broieonaklrkøn ul.en for AndikL»0

(r. Kl. Mdcitsd-lahirkau fr.
«u fra Kl. t

Hobro Ulv.und J 5 Kft,
Til itandrra Niels Brock 6 Hh.
Til Horsrtis (Thy) 6 Kft
Til iejl® Or.ik 6 Kfi. fra fiomtorrlnjrn-

aiagnsinet.
Til Frvdrrlria, niddrlfart og Koldina

|Senderjyllan3| 6 Kft.
Til Ntfgf, naHiirrlauud. Culdborg l'.ur

Nykjublug K. Fal-.ter 8 Alten.
Til l.ondon ill ngrai -L Kft. fra Larsens Plada.Til Newrastlrs |/;r»| 10 Alles fra llavnagade.

(Tond.ig I spedition I Havnrgada 7 ved
Nr. C K. ilanaanl,

TU Hull (Horal 0
(Tortdag Fspedltlon

Aften fr» Harne(ad«
I Ha\ neg; de 107)#

Dansk Arbejderbank, Sparekasse
samt Laane- og Forsørgelseakassr.

Fra 1. Haj ItblO ændres Tiden for Ind-
og Udbetalinger om Aftenen til

Kl. »7,-7 Kft in.

En opalgtvckkond« Redegørelse.

ifelflt þÿ ��K�a�l�u�n�d�b�o�r�gTagblad"« Referat :

a

Cnébdfl den 13. Avtil.

Halt, l.ø»-kfnr. K)kjnbing
fu«r(('<>d Hl llolatrbro og K "gkjøbing),

Tredag til HeUingør
M., . . rurr i ( .exK til llolatrbro ogK'ngki«
Fuur, bkive, Hvalptuad, )'rrtlrrilt«liHVii,

ffitll ftofp Kirke Pastor N. P. Rasmussen.
ct lbcinafl Kirkes akristir Menighedsmode Kl. 3. Ill.flaa ffl (I) alfa

Alten ved Paftor E. 91 effen.
fMtw Jlivft Piode Ise Hednlngemisfiotte« Jtt. 6/»

(Htm. Pastorerne fioflshup og 'Mohr taler.
Dril ewinfl >»>d jrifirw, Plurlinsvej 4, Plade »L 8

»sten Txiltor :Roieuuiitfd.
G, j|mfu> Hirft, :Klyrn«flnbr. Plade RI. 8 Viften.

NUiiasttlM«'- vaflet Chr. Jensen m. ft.
JfcAw« X Mod. RI. 8 Viften.

I #iefi«mtt % JsJoUefrn.

£friflt'utddf og Rtlfergaug.
fþÿ ��s�v�a�gden 1.3. April.

Et Eiestins Hitte, Paftor Waldl o«, 10.
Vieifdei 'ftrfr, Provst Cold, 8 Asien.

RI. 8

Det bl a a Nors.
Onsdag den 13. Aprtl.

Ei Andreas Zog». Plade i Plniighrdsfafen
A'ien. KiimmrmsfeisorEdholm og Fabrikant Chrl-
ften'en taler.

tjæiniansdaM, Torvegade dv. I. Eal. ?fade Rf. 8
«f!rn. Hun Adgang for Tilhængere og Pledlrminer.

gridftmane Logn, Missians og Biaa Rors Plade i
Di'nitfllirM'alin RI. M Viften. Ppmisfionatrerne PI,
Petrt'rii og o Arederfkfen.

| Rajoirtli Sogn Plade i Rlrfrn« RrypI Rl.8'|, Viften.
É Alle rr orlfomnr

>-. 5. u. ft.
| frtVma. .iion-J tt Sogn Plade Kl. 8 Viften. 8oto»;oan,

Laurvlg, Horten, Moaa AalLorg Coda 1. 1 Nibe,
Ha-ggrmnd), Aarbu« (Coda til Skandertorg1,
Silkeborg, Herning, Odder og Hou li Mon
(Itiltl likat nnaaat'ld«) ug lliacittna
Airea. Fra E- bjerg til Crlrnaby,

I.orilHg til Hclaingor, Nerreauadliy (God. i II
Bronder.lav), Aalborg, Aggrriund, Ih.ied,
I J.) v i r i ulde, Tambohus, Lenavig, Ånrlmo,
Hamborg, A rendal, Chriallan.aand, Slavanger,
Haugesund, Bergen, Aale.und, Cbrl- ilan»aund,
Trondhjem (fuld I,not auilielllt). Man.
chiater, Liverpool og Swanaea. bra Fable re
til Harwich.

Nondtajg lil Naknkov, San in Odcnae, Fredcrika-
bavn. Cbrlattarla og Slettin.

»dag til HeUingnr, Aatcna, Faaborg (Coda
til Fondrrl.org, Flaavbore). Svendborg (< oda
til Æriiskjel.lnt') Lokal. Ilngely kkf. Hud
kjubing, Knratnl. Hor«. ns, Ebeltoft, Bo-
ge ae, Vejle, kind rs .Cod, til Viborg), Fre-
dericia, Middelfart, Kolding .Godt til Esbjerg,
Ribe, Varde), Stubbekjøbing, Guldborg L,
Nykjobing K. (Godt til Saikjobing, Maribo,
Rødby), Flere, Kallehave, l'iaesto Aalborg,
Aarhus iGoda ti 1 Skandt rborg, Si'keborg, Her-
n n -, Odder og Hou.. Fra E-bjerg til Ha'rwick.

Tirsdag til Helalnger, Nykjobing Si., Frede-
rib alt i« v ti, Aai'ltuø, Windau, Riga og
Libau. Fra Esbjerg Ul Grloaby cg Harwich.

irsir Staffaliklh) talar.

I Aften
nI.o ban-a

ft. 5. II. M.
llntt Sogii larelrifititR« iMrnigbebshufel). .

aalnni Ri. 9. RL 8 Bibrl amlale cmI Mkn Taber.
Qkflnha, Vi.»rrdrvg.ide 80. Mode brer Enodag Rl.

lid,þÿ ��9�', ,) Afien Ri Ronftrmandmigde. Pa-
o. I -l ousdo, taler. Trans alor -.Vium lit rr ov.

| RirfrligNngdauiafaaening.TrengetlfdeiimBen
Wuinbiøtg« Vus Zludieflrcede 36, 4 -al

Pinde RI. 7 v fien. Art . arnd. mag, Bagge for-f55kt.
Marnifan« S. ,T. II. «.

: Pirnigbedsbnfet RL 'i, Aflrn. Hi. Ven-
tet i« Vi,flint lolri cut Rmnntisfioitnt. ifnboer ung

lAmnde

I Hag (Onsdag) wodragea Gods»»» »»ualkuadroan I» Kl. 4 Kit. til Samso, Odense,
Aalborg. Aarhus (Skanderborg, Si'keborg,
Herning. Odder, Hou), Nak, kiv og Helaingar,

pas Toldboden til Kl. 12 Middag til Stettin,
pta Larsens Plads til Kl. 3 Kft til London,
I Frihavnen til Kl. 2 Ffr, til Hamborg og anmeldt

Coda til Boston.

starte
ioritcforcuinfl(it þÿ ��O�a�n�k�e�t�"

Pauls Sogn. M. de RI i'l, tor alle
HU brigade )2b. Renjlordef jPotgen taler,
bnd« t s.!tntgb«d«k»fel. Rang >»»earga»«| 14.

I STI þÿ ��v S Mulle
et. Vtthi« Zaqn.. M-ston-mad. vi 'i. Aften i MisstonSbufei

riHeldr-tvi d-.'i . Itirr Rar' en taler

1 Nnrgen (Torsdag) modlages Gods
ved Korntrrringanietaaltret til Kl. 4 Bftm. til Vejlo,
paa Kvralhvabroen >11 Kl. 12 Middag til Stege, M.r

nedtur d Cu'db- rg F. og Ns kjubing þÿ�F �til KL 3
Hit. Ill Svendborg . Airoeskjebtng, Marstal), Faa
borg (FoDdeft.org, Flensborg), As'en- Kjer s
minde, N>borg, Radkjob ng. Groua, Hadsund,
Mae ager og Hobro, til Kl. 4 Eft. til Randers
(Viborg). Hor.en-, Fre.lcrcia, Middelfart, Kol
ding Ib -bjerg. Ribe, Vsrdc) og llelalagor.

paa Larsens Plads til Kl. IR »I .Ida g til London
t Frlhavaaa til Kl. 2 Bftm. aamaldtCods III Boston.

Til l«lau<l (via I.eith).
þÿ ��H�o�t�n�l�a�"den 24. ds. Kl. 9 Fm. ra D F.

& (»laodkplad« til VtMøao««, ltf)kjavik
og Havocfjord

Godt til uiiinlandikc Havne
wnmeldt skriftligt.

og I«) and lede«a

SVr.'fiøncn blandt hjem I »fe OWtvttb.
W Made '<"_! Velbesda Rrrldrrrn.
Fntbi ril V.'iiaflonaf. Viiafioadb«« Nanimffl 94).

| Hirtm Hr I! Poller Alle nddttdes.

Colosseum
(«)l i'ianl 2 Made far MuM tlaru CnsNtg,

trN'g kl r ,). '."iixtntti inolrder

F pi -l ir.nu n. Ky»aika>(a4 #.

Iiamiiskihssclskabft þÿ ��Ø�r�e�s�u�n�d�'
Kxpedlllaa: Hatargnda 49.WW9M.

Blaagaards Sogns
Menighedsplejes Bazar

I Gymnasliklokalarne. Blaagaa

Hr.

aaønardsgada IS.
Onsdag den 11. April.

Kl I Basaren aabnet.
Kl 6 Klaver; Frk Mary Henningsen. Sang:

"lud jur. Helge "ateraen | ... a av i s .,
1! '!r Te"orsan8rr Axel Olaan Accomp OnS ! K\ I TilSk I IM'.Ili Loum Clausen). 1

Kl 9vt: Improvisation og Oplåsning: lir Louis Hal
barsl adt.

Rft Son- og Hellig!., ge tillige 10 Efl.
þÿ �Landskrona 9 Fm.

uti flugter.
Torsdag den IV April:

5)4: Kammermusik og SollslnptrsBden af Orga- I
nist ved Set lians Hospitals Kirke Hr Louis
Clausen saml d'ilrr Palic-musikere Tornfelt ogAlired Hildebrandt Sørensen.' F"ng af <1 Herrekor paa M Mand under Le
dclse al Hr Loula Clauaen.
KV Rorllodning ide hvid. ladsedler).

Ib s v.,1 S gr , |.nrsl Thomsen. |
Udsalg. Tombola. Restauration.

Afgangssted: llavaegaile.
4 ru Kulx-nhuvu

(II Balmw 7, 10, II, O þÿ�F�m �3 5, 7,30 Rft., San
og Helligdage lllllge 1 1 Eft,

þÿ �I.antlokronu 4 Fflm.
þÿ �Helsingborg 5 Rft, Kun paa Hverdage.

Til liubmhnv n
fru Raima 7,30, 8,50, 11,10 dm, 1,30, 3,SO

þÿ �Helsingborg 9,15 Fm. K ua paa Hverdage.
Fartplan gratis i alle Kiosker.

. KAM UOAIIfC, slam- þÿ ��smlnrlrr,
meget l>i I ligt disponible til F'orenlmga-

(senneraiguaentle .lernltauebilletter
til lluvetlwtationer 1 Nverrig oaelgea.

tsarderobe og Venteværelse fore
iindea.

F'.xpd. Havnegade 49.
Telef. : Central 63 og 7790.

Til Mtockliolin9

Ijtnolsnlngcc;

eventuelt r nit trende Tielle motut lauer, afg.
I)p-k. ,(.ustaf Vis-«. Kapr. H. F. Falk,

forv F'redag .Tliddng d. 15. tla.
Vods bedes nnnieldt.

t'arl Krarup.
Amaliegade 31.

Obs. Gods til Kitrlrskrona. Kalmar,
(lararshamn og 34 esters Ib nedtagaa til
gennempaaeode Fragter over and-n Havn efter
Skibets Valg.

Tif. R 1964.a

Til Liibcck
fganr fra Toldboden Kl. 4 Kft. i

Dpak. þÿ ��H�o�l�l�a�n�dHaj;« Kit ni.
þÿ �þÿ ��M�a�l�m�øTorsdag d. 14. d«.
þÿ �þÿ ��L�Q�b�e�c�k�uFredag d. 15. d\

Cod« rrodtages paa Toldb. Søen dige lil Kl Kft«
Tlf. R 1964. tr,,,KrR'Amaliegadr 31.

I ratral
þÿ�F�a�r�m �5

N r. «SOO.
Kft.

''øbenh
Telefoi

v þÿ�K�j�ø�b�e�n�h�a�v�n �Aarhus.' 16. dft. <1 Ag; lig; (Snndag uudtapen):
fr« Kjøbenh'vn Kl. 9 Aften,
k'ra Anrhua Kl. II'/, Aften.

Til Ciiotcborgg
ael. Halm«. I.aiidakrona, Helsingborg,Halmstad og Waiberg, afgaar
Opak. .Ni.s.n" Hage Jlttltlug.
þÿ �.Malme" Lerdag Jlldd. d. 16. ds.
þÿ �.Ludvig Kollberg" Mandag JHfdd. d. 18, da.

Gods modiage« paa Toldb. I Oag ill Kl. 12 Tlidtl.
Carl Krarup,

Amaliegade ZiTir. R 1964a

Til <>wc«8tlo

Til Christiania
afgaar Dampsk bel .Hara', Kapt J, W. Havet,
Torsdag d. 14. April. Hl. IA Aftes,
medtagende Pa«>agrrcr og God«, rom bedes anmeldt.

a

» «. (via Frederikshavn)
Melchior44 hver Nondag 8 Aften. |

»"o'djyll.Bd"
Til Antwerpen.ndu laster her ca. þÿ�M�. �ZI. ds.

Generalagenter:
Det forenede

Dampskibs Selsnsh.

Underagent
for Rzpedltion af Gods,

C. K. Hansen.

Dumpskibet ..LaiigclaiHl,,
afgaar til Lokal«, Dagelykke, Aasø, Rudkøbing,Kadet y, Æroeakoblng, Marstal og Bagenkop

Onsdag døn Ilt. April.
Coda modtages i Nyhavn (Ih. S. i Onsdag til

KL 3 Efta.
B. J. Raammaes,

Nyhavn 35.
Telefon Central 231

IT od tag sNkibslojlighfd. God«
Marstal, Skon. þÿ ��R�l�l�e�a�a�,Hansen,
blege. Gal. þÿ ��K�a�l�l�f�e�a�,Mieleea.
Jlrøskabag Jg þÿ ��M�a�r�e�eKristne14. Svind e %
Kadkøbåag, C.al. þÿ ��f�a�g�e�b�o�r�g�,Chrisunaen,
Kragea-a Gal. þÿ ��M�i�n�e�r�v�a�,l eol.

Havneg.
Havneg.
Havneg.
Havneg.

Vardiagborg, Sk. þÿ ��FaotiUea. Haab44. Lar««a Hars«u

C. KS. 5910415« R.
X&T. 5010413. Intot llffdo.

þÿ�L�O �21þÿ �23" Bredde
0,85, 1,95, 1,59, 9,59 pr. Al.

Til Besætning
Moipé & Ottoman

1 rigt Farveudvalg.

I. 0. 0. K 914I38V, »L 8>/, I.

1. 0. 0. v.
V. af L'dvlg.

X. X.
ka d.

»I V. af L'dv. X X.a

r |i xiii. »V. vin. v
V9 V. f Cl 9

Dansk Sløjdforening.
Den sårlige t-eDt-ralforsjiiiiliiiy af-

holdes Onsdajr d. 27. April Kl. 8 Slots-
holmsgade 12, 2. Dagsorden: Aarstvret-
ning. Regnskabsaflæggelse.

BAKDELS «

Krogh )V Dahl.
Silkevirelager.

Amagertorv 13.

Prøver ng købte
franko udenbjres.

Varer forsendes

KONTORIST

pr.

roRENINGE"
OnHtlag den 13. April lil. 8'/,
als'uucs Vintersæsonen med en þÿ ��U�u�u�'�-
kalak Aftenunderholdning". Ne
Opalag.

Salg af gamle nihliotheksboger hver
Dij; fra Kl. þÿ�3 ��9�.bie Opslag.

Til Hudens fonscr-
veritag og ril Opnaaelæn af
rn smuk Teint, er Grsrnc
Simon (opfundet 18rjlt)of Poudra
de ri« samt Savos Simon, til-
beredte af J. Simon Sl Cip
i Paris altid de -n ate og mest
uuod sirlige Fabrikats De burde
ikke m -oglepaa nngetToiletbord.
Mao bede« bemarrkj Ftrketteo

-HAT H I ES E N 5
FLANTESKOLE- KORSØR .

Planreikole- Artikler i

garanteret fajlfri Vkre
tiltrukken paa asben
Mark uden La
Prraterte»nelae franco

De Massmaunskc Soadas-
skoler.

Ordentlig Generalforsamling Torsdag
den 21. April Kl. 6 i Prins Wilhelms
Palæ, St Annæ Plads 13. Dagsorden
ifølge Lovenes 24. Det reviderede
Regnskab for 1909 ligger til Eftersyn
for Medlemmerne fra den 7. April Kl.
12þÿ �2 hos Skolernes Sekretær, Inspektor
M. C. Harding, Polyteknisk l æreanstalt.

B)o(?siibofr
ti Ij»ak«<cs for»ca«'eA og opbevares

Salicath,
Gravmonumenter.

Hans
.17.

& Jørgen Larsen.
4. ri iTt-n ie lillo . »do 57
Kubonltavn X.

I'r«, Ilt,»visit (»uutivil.
Daeks: .kletanl", til kontor- og Skolebrsg.

I enhver Bog- og PapirbaodeLFans

Til Unll
lanchenler, Liverpool, Swansea,

jobenhavn og vlce-versa.

a'raar Datapak bet .F lorts". Kapt. P. Thirlemaaii,
Torsdag d. 14. April, Kl. 19 Alten.
nedtagende P»"«a»r« r r o,. Gods, som bedes aamcldl» >i- laster i Manchester 1 disse Dage, I

st00 Ca' þÿ�1�5�. �17. d». og i Swansea ca. 22.þÿ �

rfia' latter her C s. Is da.

nilletiialg

a

Fxpcdit on sf bega bkibo lorsdag I (lavs
gade Kr. 27

ikei lorenede Dnmpskibs-Melikab.
AktieseUk b

'' Sled I K vn-vt hu-gode Ur, 9 samt
Aiylorv Ar. Hg hvor Billetter erholdes
til ind«n- og udenlandske Ruter.

Til Leith

Fra þÿ�1�3�. �19. April,
rv-guiad Kvaathuabraen. hvor ansat Ikka ar asfsrt

Via Ch p i sti s nasand
afgaar Daopikibrt Tlinraa', Kapt. Stark,
Torsdag Aften den 14. ds. Kl. 10,
nedtagende Passagerer og Gods.

C. K. Hannen.

urne og Odense Kenedikt) 6 Eft®.
Klborgj Cimbriaj 8 Af»ee.
Arhu» (C. P. A. Koch 9 Atten

Direkte Billetter til nord- og midtjydske I
Krbttad-Baoesta(ioner.

(>ods til -Skanderborg, Silkeborg. Herningr flere Statshanestatloner omkring Aarhus

jimt tU 5tdtionerne pas Aarhusþÿ �þÿ�O�d�d�e�r �Hou
r oan cftrr grnaemgaaen<le Taster,

Til Goole

a
"'»ktv Si Kau.il 10 Aften.' brl-tlrinin (Vend.) -vel 10
H

'»«»» riads.a
Form. fra

|,j . tuburg (Mor-n forr. EfL fra Fribårnes.
I þÿ ��'�P�l�l�l�uIF.IIa forv. Fft. fra Toldboden.

f»r Coda i
r "bjerg til Arueantl« (Ralerrn Snare) I

V bid «. mJ

afgaar Dampsk bet þÿ ��Hamber"
Tarsdag d. 14. April, Kl. 9'|, Aftea,

medtagende r.ods og Passagerer.
Alfred <:brl»t«n»en.

Verelnigte Ilugsle
>d F'raehlsrblnahrt Keselsehaft.

Fra llainhorg
til Knbenliavn afgaar 1. Klasses Staal-lasbe-
skibe hver l.ardag. N-ermore Oply ningee
ved Hcnv-ndel-e til

1'elerraen, Haller A Hoppe,
Tlf. Nr, 14 Ry Toldbodgade 31,

" 'bjerg ru Harwich J.C.DCour. 4,46 Rfl

Sverrlgþÿ �Finlandþÿ �Rosland.
Se þÿ ��H�n�k�aAopf. Aktiebolngettfs Forbindelser.

I Følge Annonce i Lørdegsaumfel.

Snodkerlaiiools Laano- 05 Lcirat-
fond afho'der »rdtnrrr t.eneralforaamling Tor.dag
den 14. April Kl. 7.

Bestyrelsen.

Det kgl. kjol)!i. Skydeselskab
deno«: danske llro(fcrskab.

Onudag den 13. April Kl. 5 pr.afholdes Maanedsmode (Middag).
De sty reisen.

Cltdao, » 15 -Jipril.
Aatel« 103. Tog þÿ �Sien ku. Tage.

Taberne« 4 Ni au 8 Mao II- 5670. Nnsi.logGrcek 1" MaiiS i. t. MuLaw.« 2. Redi .I acchrr I3W.31

kaniniormiisikforeiiinen.
Onsdag den 13. ds. KL 10'/,.
Ilaaart: Stryffckvartet. B-dur.
Schubert: Forelkvintet.

Frederiksberg.
.Daanarks-SamfundetR44 frb Aid. holder Ge-

neralforsamling paa .Gimle" Tirsdag d. 19 da.
Aften Kl 8.

Bcityrelacn.

Aatomobllea

I)o Dion-Douton
Han« Holm, København 0.

Telf. Øbro 70. Llpkøagade
Katalogar og Tilbød aende« paa Kor langøoda.

Adam
Nvg-.rU- 7, Telf, 7400.

indpakker
Dedsboer.

a

Soten: C
1.5, 15
N-0.pKl7,7
M. Tagen«
Længde 13 T
52 PL Tagen
tillogen 6T.

57 Min.

«pr.

Ms,

Maa ne n:
Z fat3 Tagea

'tffc krvorb

Iiiii >

S z

99
29

13
90
27

Redg næste Tag« goim. kl. 12, 49 Min.
Tiismartet vater 45 Min.

April, 19., FlvN'd. 99.. Almind.
o., ri|H ftimmclfarlsd. 15.,
Pinsedag 16., 2. Piniedag.

f)«. Maf.Jltmg Frederik VM.«

»in«.

Juni.
Fodfelsdag 5. Grundlovsdag.

a

a

Fodsels- og Mærkedag«.
1846. Professor Pi la Son r lades: dad 1908.

1833. stir Borgmester i Slide B. 9. HjorL
1834. OvetauOfin, Ctolsraab P. st. IL Koesoeh
J8»S. Slalsr, Grosserer Io. « A n I e r s I j » r n «
1842. Vvramefter i Sor» st « f> farin« kalla
1844. El-mdusbesidd»r Hostgm «. S. Hofmsn-

Vang.
4849. Oterstlsjlnanf S. S. VZafsmaua

£

Mosaik«
K g I. Befog paa Kit.

v« Mai Kongen har gennem .Kamrrtc..aaL
Klausen. ..Boegnæs". meddelt kSrsboernc at han
agter al defsge Akro og opdvld« sig der et Par Tag«.

tt- Mai. Kongen,
led faget af Prinstsierne Zdvra og Tagmar, aft
lagde i Gaa r et Bcfog paa Bornedfemmet af >870 ag
derrster oaaDr. Lendrop« Bomeklinik oa.t Sarte-
damsdasfenngen.

LkttvFLrellivgeriies
LA."!!ge tielegerelode.

l'n Mindesten.
Paa T ireklor i þÿ ��t�e�tforenede TawpKibsi.lfkaV

Jodn Larsens Grav paa Vestre »Irlegriard vil
Venner i en nær Fremtid rejse en 15 Fod doi>»!ranft-
Pyramide.

Under de svrijattc Forhandlinger paa de
daiistc Skytirforeningcr« uårlige Nepræstntant
mode t ©aar droslede man det nye Skyd>reglc-
ntent. som tidligere har været omtall her t
Bladel : det gaar ud paa at indsorr en plan
mrrssig Uddannelse as de unge Skytter I Stedet
for den tidligere Planlsshed. Let i Fjor fore-
liggende Neglemcii! var ret kompliferri : nu bar
ntan simplificeret def paa en Maade. som fviie«
ai have vaft almindeligt Bifald. Nimcligvis vil
Nt Nt ogfaa blive gennemfort overalt : men fore-
lodig mener Ledelsen dog ikke. at Tidspunktet er
kommet til al gore det odligaiorist, faa man
bliver indtil videre stagende paa Forsog»stadiet.

Endvidere forhandlede« om el Forslag, gaa-
nid« ud paa, at de over hele Landet

'

spredte
Skytteforeninger i JldebrandSrilsalde skuldr stil
le« ttl Naadighcd for Slukningsarbejdet. Folke
lhingsmand, Lirekisr Kl Berntsen talt
herimod, idel Kan mente, at det vilde stobc paa for
store praftistc Tfonskelighedcr, og Forsamlingen
sluttede sig dertil med den knebne Majoritet as
9 Stemmer mob 8.

Man gik berpaa over til del Punkt paa
Dagsordenen, der omfattede Krigsministeriets
Skrivelse til Overbestyrelsen om Iværksættelsen
af de ved den i Fjor vedtagne Lov om Hærens
Ordning givne Bestemmelser vm Nedsættelse as
Tjenestetiden for Værnepligtigt, der har faaet en
tilfredsstillende Uddannelse i Gymnastik og Skyd-
ning. Bi skal senere komme tilbage III denne
vigtige Sag.

Matt skred dernæst til Balg as Overdestyrcl.
stSmedlemmer. De afgaaende .j.virer var Byg-mester Bentsen, der ikke »nskcd« Grnvalg, og
©aardejer Eliasen og ©roSserer Albrecht-sen, der erklærede sig villig til at modtage
Genvalg.

Oberst Meyer udtalte, medens Foriamlin-
gen rejste sig, sin dybe Beklagelse over, at Byg-mester Bentsen, Overbestyrelsen« maugeaarige

Ved Maletiauktionen,
det Plandag og Tirsdag har været afholdt I þÿ ��.�>�i�a�t�i�o�-
roil ', opiiaaedc« bsjefte Pris for folgende Villeder:
Hein rid) Hansen ..Tel indre af Ptnreusfnken i
Venedig", 1506 Kr.. Proftssor I. la Cour þÿ ��A�l�l�e�«
ved en Vondegaard". 315 Kr. Peofessor V. stiofen-
stand þÿ ��T�a�m�b�u�r�d�r�e�n�g�e�"�,4«12 Kr. samt Tb 9) i f
þÿ ��V�i�n�t�e�r�d�a�gi Tore haven" og þÿ ��T�e�tstille Vand > Tyre-
haven. Cileraar". henholdsvis 350 og 720 Kr.

Aullioncn indbragte lait ca. 18,000 Kr Heras
var de ca. 7000 Kr. for Professor Franiz Hen-
ningsens eslerladle Akvareller og Tegsingrr.

Sn Rhododendron-Ndslilling
aobncs t»a Fredag i Zoologlst Have.

AkgirKonen ved Lor».
Cfter bvad der strive« III o« fra Tor«, bat Le-

delsen af Scto Akademi« Skovvæsen besluttet, al den,
ikke mindst ai alle forhenværende Elever pa-r Som
Akademi godt kendte og afholdte þÿ ��A�S�g�i�r�-�S�i�i�n�c�"i en
nær Fremtid stal forlade del lille Lkovloberhus, der
for mange gamle soranste Akademlster rummer en
Hoben gode og hyggelige Minder.

þÿ ��l�E�g�i�rLline". der i omtrent en Meiurrskealder
hor taget tig smukt og varmt as þÿ ��L�o�r�a�n�c�r�n�e�"�.hvoraf
mange fikkert nu og da > Mindet om Efoledagene med
Zlenlighed bar tænft paa den gamle rare Kone. »fl
blive erstattet af en yngre Tkovlaberfamille. der i sin
Tid boede paa þÿ ��H�j�o�r�t�n�æ�s�"�,og som forhaalvntlig med
Cmhu vil sorg? lor at bevare Traditionerne Ira ds
gode gamle Tider.

3 G lypiothekels Vinterhave
blommer I disse Tage den hoilftauimede Viflevalms
þÿ �Ch-nrorops axolss þÿ �og desuden 3 al Haven«
praglsiilde Dracaena llniata.

Fra Kunstudstillingerne.
Paa Charlottenborg Udstillingen solgtes i Gaar,

Ful. Pau Isen: þÿ ��P�o�r�t�r�æ�l�d�i�l�l�e�d�eas en mig l'kand"
30M Kr.. R. P. Mol, þÿ ��T�oZlenner". 7«' Sh.
samt to Kolvsriiykker af Georg 7 h y I s t r ri o.
þÿ �Paa þÿ ��T�t�nftie Udstilling" solgtes i

Riels Slovgaard: þÿ ��Z�f�o�v�m�o�s�e�n" 25tkl Kr.

''i
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Siiurft til vir. 12 231 Onsdag Morgen den 13. April. J910.

tir. Krabbe og Sandheden.
Paa ft Bælgermsb« i Nordby den 12.

Juli 1908 udtalte daværende FolkeihtngSmand,
nuværende ForsvarsmiuisterEhkisiopher ft r o b b t

»J'» »ror ikke, ai el Folk kan
beslå a. uden al del lærer al slaa
fr« sig »Bi maa have Bert For«svar saalede« indrette I, at vitan
slaa fro o< ag i ni af ti Tilfælde
afflaa N e u t r a l i I e i « « r æ n k e l s e r,
der rammer »«.-

Tntne Udtalilfc er for Tiden bleven i hoj
tørob afturl. I indeværende Rigsdagsfamling«
f«rste Maaneder (ptraadle nemlig Hr. Srobb«
vedblivende meget forfrarsvenligt. Han talte
om Hæ i magten font et Viod«. dn stuld« .plejet
og udviklet", fait« Fvrauftolininger i T'ærk,
fvm Zorfvartlovene krævede, og indlog overho-
rebel en Stilling til Forfvartfagen. font kun
kunde glæde ave dent Venner.

Under ginantloven« Iredie Behandling flag
imidlertid Hr. Krabbe pludselig out og erklærede
bl. a., al han kunde giv« del radikale Forsvar«-
program fin fuld« Tilfiufning. Eg da Hr.
Neergaard foreholdt ham dette pludselige
Emfiag og fremdrog ovenstaaende Udtalelse, er-

kl ærede han. al han felvf»lgelig al.
brig havde udtalt sig saalede«. fvm det
var bleven refereret.

þÿ ��K�a�l�u�n�d�b�o�r�gFolkeblad" taget i denne Au-
ledning i ©aer Hr. Krabbe alvorligt under
Behandling og offentlig«« t Spidsen as Bladel
folgende opsigtvækkende Erklæring :

Undertegnede, der overværede Hr. Folk-
Ihingsmand Lhristopher 8 r a b b e t Bælger-
mod« i Nordby den 12. Juli 1908, erklærer
h"ved, al vi lydeligt hulker, at Hr. Krabbe ved
nævrL Mode udtalte scm sin Mening. « vi
burde hav« en Forsvartvrdning. hvorved vi i nt
af ti Tilfælde kunde afværge Nniiraliiettkræn-
kelscr, og al vi moatt« rær« i Stand til at
floa fra o«, og at vt vgfaa af Hensyn til var
tgtti indre Udvikling maatte dave en Milt-
tærmagi.

Eamto April 1910.
3- 3- 3 ® 9 f Chr. Beyer,

©aardejrr. Nordby. »odmand. Nordby.
A. S. P a a r u p.

Forstelærer, Tranebjerg.
Kristian Kristiansen,

©aardejer, Nordby.
Kristian S o r e n s e n. Under« Hansen.Forpagter. Nordby Forflelærrr, Nordby.

þÿ ��K�a�l�u�n�d�b�o�r�gblad" fojer hertil folgende
Bemærkninger :

-Som man fer, er der den nojesie Lvereut-
stemmelse melkiii ErNæringcn og Referatet. Ter
er herred tilvejebragt et fuldgvldiat iu-
ridisk Bevis for. at Hr Krabbe j«aNorddymodet har udtalt netop det, lom han nu
benægter at have udialt. Cg denne fotKrabbe faa ubehagelige Kend,gerning kan
forklare« paa en af to Maader : enten lyver Hr. Krabbe, eller vgfaa
kanhanikkehufkr. bvad hanselv
har sagt. Bi ved ikke. brikken ForklaringHr. Krabbe vil foretrække af disse to. mcn vi
ved, al han forst »g fremmest skylder stue Bæl
gere en Forllartng, ag dernæst af .Hensyn til
fin Mnisterstilling skylder bele tandet« Befolk-
ning ctt Forklaring."

Bladet fremhæver i Forbindelse dermed den
ejendommelige Skæbne, som rammer den radi
kafe Negering, nemlig, al dette er den tre die
af de radikale Ministre, der forfoger at fragaa
tidligere Udtalelser þÿ ��p�a�aen Maade, der hidtil
ilke er blevne laalt blandt honette Mennesket.

Ter er nu tilvejedragt fuld! og klart Bevi«
for. al den Benægtelse, .Hr. Krabbe fremsatte i
Folkelhinget den 17. Man«, er usand og
urigtig. Bælgerne i Holbæk Amts fjerde
Balgknd« vil derrster med god ©rund kunne
fporge :

Kan vi rære bekendt at hare den Mand iom
var N epræjeittani paa Thmgc?

Og Landet over vil Borgerne fporge med
samme Ret : kan vi være bekendt at have den
Mand som Medlem af vort Ministerium ?

Formand, paa ©rund af Alder ikke vild« lad«
sig genvælge. Han minded« »nt, hvorledes Byg-
mesteren havde været knyttet lil Sktziicsoienin-
gerne omtrent fra dere« forste Begyndelse, hvor-
lede« han i 25 Aar havde været Formand i sin
Amtsforening og omtrent lige faa fænge Med-
lem af Lverbesiyrelfeii. som hvi« Formand ha«
ledede Foreningen i det kritifle Aar 1887, da
det gjaldt Skytteforeningernes Existen« paa det
givne ©rundlag. Han havde gennem hele denne
Birkfont hed vist fin usvigelige Kærlighed til
Sagen og til Landet og det kunde siges, at ingen
nulevende havde hav, den Beiydinng for Slyne-
sagen iom han. Oberst Meyer sluttede med et
med kraftige Hurraraab besvaret Leve for Byg-
mester Bentsen.

Denne takkede bevæget for de venlige Ord
og for deti Modtagelse, han altid havde faaet
under sin Færden i Skytteforeninger ne.

(Efter en Pavse skred man til Balget, og
Folketingsmand, fireftor Klav« Berntsen
valgtes enstemmigt til Overbestyrelse« medlem.
Hf Berntsen lakkede for Balget: naar han
modtog det trods de Betænkeligheder, han som
aktiv Politiker nærede herved, var det, fordi
han af (knstemmigheden mente at kunne slutte,
at det ikke var Politikeren men Kollegaen fra
Odense Amt, man havde onsket paa Formands-
pladsen.

Te lo andre Overbestyrelsesmedlemmer ogRevisorerne, Rust mester B j a r n o w og ><at»
itlliroad Steinef« genvalgtes ligeledes en-
stemmigt. Overbestyrelsen trak sig derp.ia m
kort Tid tilbage Ttø den atter indfandt sig i
Modtsalen, meddelte Oberst Meyer, ai den
enstemmigt havde valgt Fvlkeihingeni.nd Klavs
Berntsen tit Formand. Stærk Til-
slutning).

Hr. Berntsen takkede og udtalte Handelcm, al Skytterne vilde ovetf'ore noget at den
Kærlighed og Hengivenhed, de havde vist den
afgaaede Formand, ogsaa paa ham. Han takkede
endnu en ©ang Bygmester Bentsen for hans
Arbejde i Foreningernes Tjeneste og stillede stut-
telig Forslag om. som det bedste Middel til
stadig al beholde ham i Foreningerne« Midte,
at udnævne ham til AZresmedlem.

Lette vedtages under stærkt Bifald.
Udenfor TagSordenen monve rede Næstfor-
manden , Kobenhaon« Skytteforening, ©ro«,
irrer (Edvard Jensen derpaa et Fonlagom, at Betty teisen for en Skytteforening »aar
Omstaendightde-ne maatte tale derfor, »udi., gel-fesvis kan tillade kvindelige bidragqdend. Med-
lemmer at deltage i Farenliivens Skydning, her-
under ogfaa Foreningen« Præmie- og Medatlie-
Rydning : dog vil de ikke kunne opnaa af Over-
bestyrelsen udfatte Mcdailler. Oberst M c y e r
opfnfte, at Overbestyrelsen havde givet ..koben-
horns Skyttrforetiing" Tilladelse til at vedtag«
en faadan Bestemmelse : men den kunde ikle gaa
med til, at dette kom til at gælde for hele Lan-
det, da det vild« blive en masteret Ændring af
Foreningens fælle« Love. Oberftl-intani Par-
k o v stmieb« varmt Forstaget : alle Skyttefot-
filinger burde staa lige. Le dunste kvinder, der
gennem dere« !eor'var«forening havde vist dere«
kærlighed til Landet« Forivar, burde ogsaa, om
de onstede, have Lov lil i Prapi« at vist deres
Kærlighed ril Skyttesagen.

Der serie« endnu en lang Diskussion derom,
under hvilkrn bl. a. Pastor Bruun. Levring,
med megen Bægt Nag til Lyd for, at Knuderne
burde have en l v v m æ s s i g Net til al blioe
aktiv« Skytter : maaste kunde Bedtagelstii el det
foreliggende Forflag udstvde denne endelige Ves-
ning og derfor bad han ©toSserer Jensen tage
det tilbage. Lette strie da ogfaa. ester at Oberst
Meyer bavde lovet velvillig Jmodckoniuienhed
ogfaa overfor andre Skyitekredst, der maattr
ruiT at optage Kvinder.

Tilfibst sortes nogen Lisknsfion om al giv«
Soforiffelplaber som Flidspræmier t Stedet for
Broneemedailler : Forslaget stammer fra Odense
Amiskred« »g i Debatten deltog bl. a. Lirekisr
klan« Berntsen, cand. polyt. Liebst
Akademisk Skytteforening . Obkrftloiwani Par-

k o v, Scgforer Keller og Oberst M e y « r.



»et unge Hejre. I Aften Kl. taler
Bibleoldclar Aage Schmidt om þÿ ��T�e�lunge Højres

Sled de l« sidste Moder i denne Maaned »tl der
»ed det ene blive holdt Foredrag os en as del radl-
kate Ztensire« Førere, ved det andet holder Eand iut.
Otto Jensen Foredrag am N«oninger.

Først i Maj ajhotde« en selftabetig Tammenkomst.
pjendønisauktion. l!>ed den i Gaar asbøldle

Auktion o»er Ejendommen Rr 33 i Amagergade og
Rr 34 I Prins' ofeyaoe ble# Frt M. Petersen
høfflbydmde med W.Vlll) Kr. sor hviltes Bud hun som
u fvldesigjort Panthaver agter at tabe sig Ejendommen
udlægge.

iffolgc O »givende er Ejendomvienes Areal : Mate.
Rr. .11.5. 110 og .a
Rr 308 A ea. !»«

L-løi B ca. Il174 K. Alen og Mate.-
Kv.-AI.

lllvkkeSiltfarlde paa BaadoniandSftrædeø
Kaserne. H>-nao Kl < i Asie« stele paa Buad«-
manos'iræU« Katerne del Ututteslitfælde. at korpa-
ra telen Fvrgenfen dtev fporfrt i WiWM af en
Heft. Den tilftadclomne syntes ilde tilredt og maatte
køres til ttiaruison« Tygehu«.

VjeudømSsalg. Murmester Ernst Jensen hor
solgt ttfendomnreii Guldboigvej Rr. o, 8 og 10 til
Arkitekt Holger Rye sdr lOS.KOO Kr.

Kobsfad o?. Land.
ZyvlkrthingSvalgeue. Gaardejcr Gram-

strup Andersen, Bcslervig, har nu giøet
endeligt Tilsagn vm at ville stille sig som de
Konservatives og lvkodemle« Kantidal i MorSo-
Kredsen ved de sorestaamde FolkelhingSvalg.
þÿ �Cand. polit. & jur. Rasmus Fog,

København, har ester Opfordring erklæret sig
villig til at stille sig i Slorehedingelredsen i
Tilslutning til de samvirkende LKnstregrupper«
Politik. Sporgsniaalel afgøre« paa Benstecfør-
eningen« lRneralforsamling, der afholde« i Løbet
af kort Tid.

þÿ ��L�o�l�l�a�n�d�-�F�a�l�s�t�r�r�«Stiftstidende" meddeler, at
þÿ ��L�o�l�m�n�d�-�F�a�i�s�t�e�r�«Foltetidendc"« Meddeleise vm,
at lkaordejer L u nd i Abed stiller sig som Ben-
strc« Kandidat i Zlkaribokredsen efter Opsordring
af et as de 3 Ltenstregrupper nedsat Udsa'g, er
del« urigtig, del« forhastet. Der sinde« ikke
noget saadant Udvalg, men dermiod et, der er
nedsat af Redaktør Reventlows Stillere
og rummer Højer, Moderate og Resormmænd,
øg af hvilket Lund selv er ivkrdlem. Kandidat-
spørgdmaalcl endnu ikke afgjort.

Bed et Med« i Gaar u Dronninglund ved-
loges det enstemmigt at opfordre Foltclhing«-
mand, Gaardejcr Hedegaard til igen al
stille sig ved det kommende FolkethingSvalg som
det radikale Venstre« Kandidat.

StorclxrltS-Færqen þÿ ��C�h�r�i�s�t�i�a�nIX"
løb þÿ �ifølge Privciltelegram til v« þÿ �
i Gaar Eftermiddag« ved eu miSforstaoet Ordre
med saa stærk Fart ind t Kor«ør Færgeleje, al
Bolværk!« Støbpet le knækkede vg en Godsvogn
hoppede ud paa Dækket. Færgen sit cn større
Bule i Stævnen. Uheldet vil kræve en ret vm-
fattende Reparation.

Den projekterede Tinddfteqeanstalt.
Til den af Etaten projekterede SindSsygeanstrlt,
der stal ligge i Nordsjælland, vil der efter sit
ter i Forlydende dlivc tilbudt gratis Jord af
Hovedgaarden þÿ ��T�o�r�b�c�n�s�c�l�d�t�"ved Mørkøv.

Fyend Stifts patriotiske selskabs
14>4» kl ard Jubila uui. Bestyrelsen sor
Fyen« Stift« pairivtifle Sclflab henlagde i An-
ledning af Selstabet« 100 Aar« Jubilæum i
Gaar Kranse paa det« to afdøde Sekretærer,
Landinspektør Andersen vg Kandidat
Kroghs Grave. Jubilæet fejrede« med cn
Festmiddag.

Bed Mibdagcn afsendte« en telegrafist HU-sen ttl Kongen. Formanden meddelte, at der
var præget to Sølvmedailler, hvoraf den ene
overrakte« Selstabet« ældste Atrdlem, Justits-
raad. Direktør Berg, Odensr, medens den
anden vil blive tilstille! den tidligere mange-
varige Formand sor Selstabet, Kammerherre
Bind, isanderumgaard, der paa Grund as
Sygdom var forhindret i at være til Stede.

Fra kongen indlob følgende Svartelegram :
þÿ ��H�e�.Majestæt kongen sender Fyn« Stift« pa-
tnolifle Selskab cn Tak svr den telegrafiske Hil-sen og en hjertelig Lykønskning til Selstabet«
100 Aars Jubilæum."

Samarbejdet indenfor Delegationen.þÿ �Reformvenstres TtiUing , Norre-
fundbykredfcn. Reformpartiets Repræ-
sentanter i Nørresundbylrcdseu har i
disse Dage afholdt et Mode angaaende
Kandidalspørgsmaalet i Kredsen. Stem-
ningcn paa Blødct var ikke flet saa krigerfl
overfor Ellcvemandsgrupperne som ved Reform-
venstres tidligere politiske Sammenkomster i
denne Kred«. þÿ ��A�a�l�b�o�r�gAmtstidende" oplyser,
at der under Forhandlingerne fra flere Sider
ytrede« Betænkelighed vvcr for de Følger, der
kunde hidføres ved Opstilling af Partiets Kan-
didat ved sidste Balg, Gaardejcr Pinstrnp ; det
mcntcs, at der herved kunde flades Vanskelighed
for Samarbejdet þÿ ��iandre vg vanflelige
.Krcbjc".

Resultatet af en Afstemning blev dog, at 46
as Mødet« Deltagere fastholdt Pinstrnp« Aandi-
dattir, medens 8 afgav blanke Stemmesedler.
Hr. Pinstrnp selv erklærede, at han delte de
fremførte Betænkeligheder vg del« af Hensyn hertil,
del« af Hensyn til Afftemntngens Ubfald maatte
udbed« sig Betænkningstid, til Rigsdagen var
fluttel.

Onsbjerg Kommune laauer '/, Mill.
lir. Esbjerg Byraad vedtog ifølge R. B. i
Aftes at optage et Laan paa 512,lXX) Kr. i
Kommunerne« Kreditforening. Laanet stal be-
nyttes til Udvidelse af Vandværket og Elektrici-
tetsværkcl og til Kod af Jord ttl Opførelse af cn
ny Badeanstalt.

Paakort af Toget. Eftermiddagstoget
fra Sæby til Aal borg har tf. R. B. i Gaar
ved Gaarden þÿ ��B�r�c�d�m�o�s�e�"paaksrt cn Befordring,
tilhørende Gaardejer P. Skak. Hugdnip. Bog-
nen knustes, og Skak kom cn Del til Skade og
maatte tage« under Behandling af en Læge, der
var med Toget.

5l rralttrudforfelen til Tyskland.
Kolding telegraferes i Aftes til R.
Slagtningen af de Kreaturer, der reagerede
Karan'æneanstalterne, er nu tilendebragt,
er iaU bleven slagtet 169 Kreaturer. Det
vist sig, at de alle havde Tuberkulose, men

paa
Der
har

en

Uroligheder i Marseille.
Sammsnatød mellem Politiat og de Strikende.

Præfekten anmoder om militær Bistand.
Paris, dm lX. April. <R. v.)

De i Eftermiddag fra »Marseille indtrufne
Meddelelser lyder temmelig alvorlige. Præfekten
t Nlarseille har anmodet om, al der strax maa
blive afsendt et Kyra«serregiment og et Husurre-
giment til Marseille samt 500 Gendarmer, der
iblandt 300 beredne. Sekretæren ved Psttalar-
bejderforbundet er blevet arresteret for Ophidselse
til Strike. Bed Sammenstad mellem Politi og
de Strikeitde i Marseille er 2 Betjente blevne
saarcbc. Flere Personel blev arresterede.

I Præfekturet« store Gaard holder 2 Efla-
droner Husarer, I Balaillon Infanteri og flere
Hundrede Gendarmer og Bcljcnte rede til at
stride ind.

Arbejderne har vedtaget at fortsætte Striken,
til Sømændene har faaet dere« Krav opfyldte.

Arbejderbevægelsen.
IKubt Strike. Arbejderne paa Maflin-

fabrikken þÿ ��N�o�k�s�t�ø�v�"i Nakskov, med Undtagelse
af en. har is. R. B. i Gaar Rlorgc« genoptaget
Arbejdet efter at have opnaaet et Kompromis
mcd Fabrikken.

Ræstc Møde

Looks fiestigning
af Mc. Klnlej Bjerget.

Dan udamdta Expedition f« .dt Intet Spar.
Fairdonk« (Alafla), dm 12. April.

(R. B.) En Expedition, destaaende af 3 sag-
kyndige Bjergbcboere, begav sig for nogen Tid
siden ud paa cn Bcsttguing af Mk. Kinley
Bierget for na rmm at undersøge C o v k « Paa-
stand om, at han havde naact Toppen. Expedi-
tionen naaede Toppen den 3. April, men fandt
intet Spor as, al Eook havde varet der.

Regeringen
®K

Forsvarslovene.
Hvad Krabbe h r givet Ordre til.

Mellem 2 »g 3. Behandling af Tillag»be-
villingsloven har Finansudvalget som allerede
dersrt her i Bladet asastet Forsvarsminister
Krabbe Redegørelse sar de i Henhold til For-
svarsloome givne Bevillinger« Anvendelse.

porgSmaalet omfatter Jngmiorardejdern«
ved FvrftarkulNg af København« Sodetastmng,
hvor det i sin Tid bebudede«, at der skulde an-
vende« 20,000 Kr ved Edarlvttenlund- Batteriet
vg 200,000 kr. ved Salthoim«fic.ksorlet, der-

»«sl m Post paa 511,000 Kr. til Skyl« og
Projektiler m. m., m Post poa 700,000 Ar.,
hvorover der er ditponerrt til OvelseSpladser og
til Paabegyndelse af Arbrjdemr i Rrknitlejrme
og endelig k,400,000Ar. nl Nybygninger under
Sørarn« til K Torpedobaad« og 2 Undervand«-
baad«. Og Udvalget udbad sig dl. a. de paa-
galdmd« Ordrer vg nannere Besked om afholdte
Licitationer, afsluttede kontrakter o. s. v.

Dm 9. d«. har Ministeren svaret herpaa.
Om de udførlige Svar stal vi give svlgmde
Oplysninger.

S » j » r t e r n e.
Ordrcn til Udførelje as Arbejderne ved Ehar-

lotienlund Batteriet og Saltholmsflaksortct er
given allerede dm 30 September 1909 af I.
E Ehrtslensen i en Steivels«, hvori Mi-
»istcrici godkmdcr Ingcniortorpset« Forstag til
Ingeniørarbejderne og anmoder Korpset om sna-
rest at satte Arbejderne i Gang og fremme dcm
med størst mulig Kraft. Dm 11. Februar 1910
hvidte« Licitation over SantekaSser til Salt-
hvlmsflakfvrtet« Underbygning. LicitationSfum-
mcn var ca. 175,000 Jdr. Strnkastningcn foran
Fortet fla> der vare Licitation vvcr den 18.
April Der er udstedt Bemyndigelse til al
erhverve for ca. 75,000 Kr. SantekaSser til.
Uddybelsen as Arbejdet ved Charlottenlund Batte-
riet er forberedt. Arbejdspladser i Land ved
Dragordatterfet er erhvervet. Forhandlingerne
vm Kod af Saltholmsbalteriet« Grund er paa-
begyndte.

Skyt« og Projektiler w. m.
Ogsaa Ordrm til Anskaffelse os Skyt« og

Projektiler m. m. flyide« I. C. Christen-sen. Der cr fra Schneider og E" i Pari«
bestilt tt Stk. 29 cm. Kysthaubitier til 696,000
Ar., fra Bosor« Gullspany i Bofor« 6 Sti.
21 cm. tbystkauoner til 948,000 Kr. > begge
Dele dog sorst ester Krigsminister Krabbe«
Godtendclse) og 1050 Stk. 29 cm. Panscrgra-
nattr til .128,500 Kr., fra Tho«. Firth and
Son« i Sheffield 900 Stk. 21 cm. Pansergra-
nater til 207,200 Kr.. 126 Stk. 30 /, em.
Pansergranater til 7300 Kr. og 200 Stk.
17 cm. Panscrgranatcr til 32,800 Kr. og fra
Siemens- Schubert i Nurnberg 3 Projektorer til
48,000 Kr. Der forhandlede« dernast for Tidm
om sor ca. 180,000 Ar. Sprangladning til
Paniergranaterne.

Bed Udgangen af Aaret þÿ�1�9�1�0 ��1�1vil der
dciiasvare anskaffet ca. 220 Trainvogm ag ca.
240 Sat Seletøj ; og ca. 80 Pogne og ca. 60
Sat Seletøj vente« al vare delvis fardige. Bed
Udgangm af samme Aar vil der foreligge ca.
6500 nye Gevarrr. vg et lignende Antal vil
vare paadegyndt. .36,15)0 Kr. anvende« til Fod-
folksipader og andre Stanscrcdflaber, .585,000
Kr. til Harm« Laboratorium til lRastiner,
Bygninger, Materialicr. Fremstilling as Hylstre
og Projektiler, Indkod af Skydebomuld, Frem-
stilling af Krudt og til LEndring af 30,000
Gevarrr 1889.

Af Beløbet til Omdannelse af Iernkanoner
til Kysthaubilsrr, Frruisttlling af 5 Kanoner,
Skyts og Kmdt til disse Kanoner m. m. er
auvmdt 276,232 Kr., hvortil i denne Maaned
kommer 274,000 Kr.

Ovclseslejre m. in.

Dm 20. September har I. E. C h r i -
ftcnfcn givet Ordre til Udarbejdelsen as et
Forslag mcd Overstag til Etabtcring af 5 Ovel-
jr« lejre for Fodfolket i Købenavn« Omegn
m. m Ordren til Anskaffelse og
Etablering af Lejrene skylde«
imidlertid den nu varende For-
svarSministrr, Hr. Christopher
Krabbe, som dm 24. November som Svar
paa en Skrivelse fra Ingeniørkorpset paalagger
Korpset at erhverve som OvclscSpiad« for 2
Rckrnlbalilloner af Fodfolket nogle narmere be-
tegnede Arealer Sydost for Bloustrød og giver
Ordre til saastiart Arealerne er erhvervede, at
trafte all« Foranstaltninger tBehandling os Ivr-
den, Savning af Gras o. s. v.) som er nød-
vcndigc af Hensyn til Arealerne« Anvendelse som
OvelfeSplad«. Endelig giver Hr. Krabbe Ordre
til Erhvervelse as Lejrpladser. Til disse Areal-
erhvervelser stillede Ministeren 235,000 br. til
Disposition.

I samme Skrivelse beordrer Hr. Srobb«
Ingeniørkorpset til snarest at slutte Overenskomstmed j-ls-s Ejere om Aftparring as Søm paa
S '

þÿ � Bygningm af en MtlltarBadeanstalt og til snarest a, anlæg« Skydewn«T Krudt 7

Minister Krabbe
, rtoltT >6 Skydebane-antag Syd for Ganløse Ore. og dm 4 Mart«bestemmer han at der «d Er5r«priati.n fl',erhverves 12 Tdr. Land as Proprietar L o t »'

Ejendom þÿ ��S�a�n�d�h�o�l�m" til Lejrplad« sor m Re
krulbatillon af Fodfolket.

ven 5. Februar 1910 købte« ca. 300 Tdr

meget stor Del af dcm i ganste ringe Grad.
141 blev sat i l. Klasse, 18 t 2. og Kodet af
de øvrige U) er bleven steriliseret. De fleste af
de flagtcde Kreaturer er bleven sendt til koden-
havn. En Del er solgt til Byens og Omegnen«
Slagtere.

Ildebrand. Bed Middagstid i Gaar ud-
brød der tf. R. B. Ild i þÿ ��S�t�o�u�g�a�a�r�d�"i Grind-
sted ved Hjallerup, ttlhørende Gaardejer S t e s .
s « n i e u. Alle Gaa. den« Bygning e nedbrændte
i Løbet af kort Tid. Besætning og Indbo blev
reddet. Ilden forplantede sig ttl Enke Marie
Jensen« nærliggende Hu«, der ligelede« ned-1 brændte til Grunden.

Rigsdagen.
L.audathlnget.

(Slutning »s Caarsni ødets Korhar dllager.)

Breinholt motiverede sin Modstand Imod
Retsretorwm son, Hrlhed med et indgaomde Fore-
drag, som han erklærede blev hans sidste ftorre Ud-
talelfe i Thlnget. Han opfordrede indtrængende ttl
at stemme imod del foreliggende Forslag sor ilte at
giv« Retsiesoimm Livskraft igennem bikse Love.

Johnsen ønftede af Hensyn til de store Udgif-
ter, som Retsrrsormen vild« medier«, at dens Iværk-
sættelse blev udskudt indtil bedre Tider, og han kunde
derfor ilte stemme sor det foreliggende Forstag,

I»rg. Berthelsen anbefalede Forslaget sor at
saa det oversendt til det andel Thing.

« o » s erklærede, at han ttte her kunde Indlade
sig paa en Tiskussion om Loven om Retten« Pleje.
Ten fottlaa ikke til Forhandling, den »ar allerede
forlængst Lov, vedlagen as begge Rigsdagen« Thing
med den« Mangler og den« Goder. Lgsaa de finan-
fælle Folger havde man l sin Tld overvejet, og Resul-
tale! var blevet, at man davd« vedtaget Loven. Og
imod del foreliggende Forflag« Bestemmelser havde de
saregaaende Tatere jo ikte udtalt sig, Tet Flertal i
begge Thing, som havde vedlaget Loven om Rettens
Pleje, maatte vg kunde ogsaa bllve enigt om disse
Looe, hvl« Virteliggorelse var Forudsætningen for
Retsresormens Ikrafttræden.

Justitsministeren oplæste cn Skrivelse
sm Justitsministeriet ttl vedkommende Landslhings-
udvalg, urdedoldrnde et lallulatorift Overslag over de
Udglsler, Retsresarmen »ilde medsøre. Det sremgil
Heras, at den aarlige Pterudgist vtlde andmge ea. X
Mill. Nr. plus de Ertmudgiiter og Mindreindtægter,
som de as Lantølhinget ændrede Love om Landpoliltet
og Retsakgisieni« »ilde medsare. Dertil kom en Ud-
glit en Gong sor alle paa ea. 5,400.000 Kr. Hvis der

saa »ar Tale om en ganste ideel Retsresorm. kunde
man maaste gaa til disse uhyre Udgister, men denne
Retsresorm var jo meget langt derfra (ffl o o s : Den
er meget god!) Ja. sor en dvjlonservaiio Betragtning
so« det ærede Medlems. Retsresormcir »ar maaste
tilfredsstillende sor det konservative Flertal, som havde
gennemfor! den her, men sandelig ikke for den store
Besolkn ng. Cg Goos tog ganste sikkert sejl, naar han
betragtede Rel»resormen som en asgiott Sag. det
skulde nok »is« sig. at Besolliringen hellere vilde dav«
en stykkevis Reform paa det destaaende« Grundlag end
denne uhyre kostbare og Krmmedartcde Reform. Mini-
sterrn havde i denne Samling været megel forbavset
over den Lethed, hvormed dette Thing gil til Krogede
Udgifter. Der »ar en Syge. som hed Gammelmands-
odselhed, og den stulde man vogte sig sor.

Breinholt takkede Justitsministeren varmt sor
hans Udtalelser.

Johansen hævdede, al Kravet fra Beiolknln-
gen atter og atter havde lydt paa Opfyldelse as Grund-
lovens Lofter med Hensyn til Retsresormen. Det var
nu stel saa godt, det kunde lad« sig gore, og Taleren
salte sig overbevist om, at Retsresormen i den ved-
tagne Sktktelse vilde blive tilirctøstillende sor Befolk-'
ningm.

P i p t x udtalte sig i Tilslutning til Johnsen.
S o o s haadede ikte, al Danmark nogen Sinde

»ilde udstede sor sig selv et saadant Fattigmandsvid-
nesbyrd. at Landet ilte havde Raad til al ofre, hvad
der maatte vires for Hævdelsen af Danmark som Kul-
turstat þÿ �og til en Kulstirstat harte en kultiveret
Retspleje. Han imadegii ivvrigt nærmere Ministerens
Udgiftsberegninger med Hensyn til Lovens Jkraft-
træben.

Efter yderligere Bemærkninger gik man til Af-
stemning.

Bed denne vedtoges Forslaget med 34 Stem-
mer imod 11). de Frikonservalive samt Hage, Johnsen.
Doeter, la Cour og Pipcr) og gaar tilFolke-
t h i n gæ t.

Dll 3. Beh. »ar endelig Forflaget om L ø n n i n-
ger for forskellige i Retsresormen om-
handlede Embeds- ogBestillingsmænd.
Det vedtoges med 34 St. imod 8 og gaar til
F o l I e t h i n g e t.

Her asbrod Formanden Forhandlingerne og an-
satte nyt Mode til i Dag.

Folkethlng«t.
(51wtalag; »f Caartraadeta Forhandllnjar.)

Finansministeren troede ikke, at Thrnget
interesserede sig saa stærk! far dette Spcelalsporgsmaal,
men hvidt dog en længere Evartale, hvori han ud-
talte, at da de gamle Tonder blev bestaltede, gav man
dem Lov til at holde indtil 144 Potter, hvad der
var et Overmaal as 5,88 pCt.. Det »ar dennc Over-
maalstilladelse, man uden »idere havde oversorl paa
de nye Forhold, Angaaende Flaskerne da havde det
»ed Riaalii.ger vist sig at Baserstolsiasterne var og
altid havde været mindre, end de angaves ttl l'/.Po!),
og Bryggerne havde da altid as Jl-fkeol betalt naget
mere Skat, end der egentlig stulde betale«. Men ttl
Gengæld havde Publikum jo ogsaa alttd betalt ikke
blot del LI, der lkke »ar i Flasterne, men ogsaa
Skalten as delle manglende ØL Saa vidt »l forstod,
sandt Ministeren imidlertid ikte, at der administrativt
set vor noget galt i at fortsætte med den nuværende
Ordning, O« han giord« gældende, at Loven »ar
bleven hvidt, »g at man rundt om i Verden tillod
Anvendelsen as Fustager as alle Storrelser.

Handelsministeren udtalte, at han gan-
ste billigede de trufne Beflutninger i denne Sag fra
Administrationens Side,

Ellinger hævdede, at man dog maatte i«
rette sig saalede«, al man en Sang kom bort fra de
nuværende Fustageft»rrelter og over til Metasystemet
t sin rette Form.

Folketheatrei
Karen Bornemann: Fru Dybwad.

Havde Opgavm egentlig fristet Fru Dyb-
wad ? Med »»gen Grund lund« man wivle. I
det første Par Akter flagrrde hun rundt i Pro-
frSsvrhjcnimcl« still« Stuer søm m stakket Rov-
fugl i et Dueslag : man undrede« vvcr, hvor
hun kunde vare der þÿ �man undrede« maafb
endnu mcrr over, hvordan hun overhovedet var
kommen der; selv hende« verden«ma »sige Dragt
virtede besynderligt i den borgerligt Iavnyed.

Først i Sccnm mcd Billedhuggeren, som
hun krankrt cr flygtet fro og nu forbitret af-
viser, udsoldede hun sin starte kunst. Der
var en pludselig og martelig Boidsomhed i
hendes Brede, et pragtfuldt Tcmperammt i hm-
des rige og vilde Kvindesind þÿ �jo, det var
Rovfuglen« Klo !

Og hvilken Balde i hende« ømme og for-
tvivlede Kamp med dm gamle vg tåre Fader,
da han vil gaa og krave Forforerm til Regn-
flab. Det Optrin sik et Liv, som ganske udflet-
tede Indtrykket as dm fade og ligegyldige Epi-
sode mcd den liberale Doktor« Frieri. Lyset i
dette Skuespil blev unagtclig paafaldende skiftet
under dennc Opførelse.

Ilkc mindst i sidste Akt, hvor Hr. Johan-
nc« R i e l s e n s smukke og ejcndommcligc Ka-
ratterkomedic ved de soregaacndc Opførelser
ganske beherflcde S««m. Ligevægt blev der vel
heller ikte i Skuespillet nu. Bied stilfærdige
Virkemidler stil die Feu Dydwad dette Talerstol-
Optrin ved sin Personlighed« sejrrige Magt.
Bar det Karen Bornemann, der diskuterer sin
Karlighed« Ret med sine Forældre ? Nej. det
blev noget ondet og mere. Det var Stvrfnglm,
der hæver sig paa sit brede Vingefang og svæ-
ver »p i de blaa »g høje Bidder.

Ckr 6.

Livsforsikrings-Striden.
Overfor Overretssagfører Heerf orbii

Replik i þÿ ��N�a�t�i�o�n�a�l�t�i�d�e�n�d�e�"i Dag blot fetqent .
Hr. Hcrrfordt »illader sig ogsaa her sug

andre Steder i sin omfattende PrcSsekompa
at misbruge ForsikringsraadetS Navn. Del mas
nieget bestemt bestrides, at Forsikringsraei«
flulde have godkendt de paaankcde Forhold ved
rørende AndelS-AnstallenS Forretningsførelse i,
RegnfladSposteringer.

Hr, Heerfordt ssger et mat Forsvar for i«
af mig rent exrmpelvi« paaantede Rcgnstadt
postering ved at anføre, al der her kun var TE
vm et þÿ ��r�e�g�n�s�k�a�b�s�m�æ�s�s�i�g�t�"Overskud. Re«
bortset fra, at ethvert Overskud jo rr rrgnstadt
mordsigt, saa at jeg ikke forstaar den dybere M
ning med Forsvaret, stal jeg blot bemærk, d
Andels-Anstalten i sit Agent Cirkulære Nr I II
tillader sig at benytte sig af de vmspurgie sv«
ringskunstcr saaledes:

þÿ ��D�e�rcr næppe noget andet Sclflab hn
hjemme eller andet Sted, der i det fjerde Drift«
aar kan mode med et Overflnd paa ca. 28,001
Kr . det bør d'Hrr. erindre."

Hvi« Sagen ikke havde mere alvorlige !!»»
sekvenser, kunde man fristes til blot »ledlideta
at smile over den forretningsmæssige Forta«
hed, der giver sig Udstag i de citerede Piruet

Jøvrigt vil Hr. Heerfordt, der jo heldig' 4
ikke flal afgøre, om Sagen er þÿ ��d�a�a�r�l�l�g�"�,fa
Svar paa Tiltale paa rette Sted, mulig s«
Domstolene.

København, den 12. April 1910.
N. H. Pa-ti«,

llajcsteretaajgfarcf

I alle Farver.
þÿ ��F�a�r�v�e�lþÿ �farvel, lille Løjtnant ?»

þÿ ��A�a�l�b�o�r�gAmtstidende" gor i en Artckcl opmæck-
som paa, at Radilaltsmcns sorfte omreisendeAgitatcr,
Hr. Slengerik, har gjort et forbavsende træt vg mt
Indtryk paa de sidste Moder, hvori han har beltaget

Han, der l gamle Tage rejste rundt med en li
Lommebog snld as Avis-Citater, som han lorte g
med som Beviser paa Svingning vg Brud, lan «
ilte taale at se et Aviscitat sor sine øjne. Hold g
med de gamle Aviser, raaber han, en gammel A«i
er intet Argument t Tidens Polllil. Ru svito
nemlig degomleAviser ttl den radikale Politit. Fald«
der en kraftig Vending l Disputen eller en Bits, ta
Forsamlingen ler over, bliver han dydig. Lad «
»ære saglige, siger han. Forleden drev han bet til s
bllve sorargel, fordi en Taler mente, al SlengnR
Humor ikke »ar saa muntert som i tldligere Degr
Den Slags saglig Diskussion brod han sig ilte co
at deltoge i.

Lab os da alle lykonfle Hr. Elengerft til de
Statsrevisorat, som ban« Alvor kvalificerer dam til
og som er Mojm« Lon og Slut paa Rnmwelæ

þÿ ��F�a�r�v�e�l�,sarvel. lille Lojtnant l"

Kongeriget
folkekirken.

þÿ �Under 9. d«. tr Sognepræst for Nordby
Menighed paa Fanø under Ribe Stift A. A.

Nielsen udnævnt til tillige at vare
Provst for Skad« Herred i samme Slist og
Sognepræst sor Matt og Folding Menigheder i
Ribe Sust E. C. Hjortkjar til tillige at
være Provst tor Malt, Andst vg Slangs Her-
reder i somme Stift.

II æren.
þÿ �I Fodfolket sker der fra dm 20. d«.

ølgcnde Forsættelser m. v. :
Kaptajn C. T. Wegener, Kompagnichef

ved 1. Livgardcbataillon. forsatte« til 2. Liv-
gardebalaillou som Chef sor 4. kompagni ; Kap-
tajn E. B. Grev« Knulh, kompagnichef ved
2. Liogardebalaillon, forsatte« til 1. som Ehef
or 2. kompagni ; Premierløjtnant F. B.
Munter, kompagnichcf ved 2. Livgardcba-
taitlon, forjættes til 1. Livgardebataillon, Pre-
mierløjtnant <J. L. E. Ollgaard ved 30.
Bataillvn, tjenstgørende ved 1. Livgardebataillon,
orsætte« til 2. Livgardebataillon som Ehef for

3. kompagni. Premierløjtnant T. Thaulow
ved 23. Bataillvn fortsættes til 1. Livgardeba-
taillon.

Hæren l.ægeKorp«.
þÿ �Overlægt T. S. W. M o h r. Chef for

Garnisonssyzehuset i Aarhus, ansætte« sm den
15. ds. tillige ved 8. Regiment.

Undertage Riel« Nielsen er udnævnt til
Reservelæge og ansat ved 8. Regiment og Gar-
nisonssyzehuset i Aarhus.

Konvention mellem
ldnnmurk og Untnænirn.

þÿ �Dm 11. tø. er der i Wien af dm
danfle Gesandt, kammerherre Bernhoft, og
den rumænske Gesandt undertegnet en Handel«-
og SkitøsariSkonventivn mellem Danmark ogRumænien. Konventionen træder i Kraft efter
Udvexlingen af Ratifikationerne.

Ntalnnnntnlten
for Kiivnforaikring.

þÿ �Under 9. tø. har Finansministerilt ud-
nævnt Assistent i Statsanstalten sor Livssorsik-
ring H. E. F. H o r n c m a n n til Fuldmæg-
tig ved nævnte Anstalt.

Teleø;rafvæenet.
þÿ �Ministeriet for offentlige Arbejder har

under II. April efter Ansøgning meddelt Tele-
grafist i København I. I. P o u l s e n Afsked
af Zclegrasvæsenkt« Tjeneste paa Grund afSvagelighed nicd Pension med Udgangen af
indeværende Maaned.

l novedataden.
vaudsthingrt holder Mød« i Dag »l.

bl. a. med 3. Beh. af Eneret sor fotagrafiste
Arbejder, 3. Behandling af Husmantølovm ogVrhoudUng as Wndringer i Ejendomsskylden
paa Dag»«rdcnm.
þÿ �8Wethlngrt holder Mod« i Dag Kl. I' 3- Behandling af Nota-
ænbr'm, SII>ittin9Uwn' Grundlovsændringerne og Valglovena

. W

En tysk Forfatter som
þÿ �fh?. RmrhøYiiiiifl!

Berlin. 12. April (Privattelegr).
Den tpste Forsatter Karl Mao stod i Dag sor

Domstolen jo« Hovedperson l en ops>gt»<rkkend« Pro
ces. »er nu hor fundet sm Aigvrelse. Rtay er en rig
Mand. der indenfor sm Bekendtskabskreds betragte«
som Millionær. Han har desuden et ret anset Navn
som Forfatter, hovedsagelig sor Ungdommen, som har
slugt ban« þÿ ��T�l�a�v�e�j�æ�g�e�r�e�"og þÿ ��N�e�j�s�e�e�v�e�n�t�o�ri Tyd
-»erika". Han var desuden Ven med Kongen ,
Sachsen og spilled« en Rolle i det offentlige Liv
bereden

Taa tom pludselig den store Overraskelse. Han
er i den srdste Tid af den sachsrfte Tocialistsvrer Le
dius bleven beskyldt sor at »rrre identisk med en sor
40 Aar siden kendt Forbryder, der optraadte som þÿ �
Stawlwvtmg i de sachsrfte Bjerge ! Lebius paastod
endvidere, at Karl May har a> sonet to Tngthusstrasse,
samt at ban har begaaet talrige Forbrydelser.

Som Folg« as disse Beskyldninger anlagde Karl
May Fniuriesag mod Lediu«. Denne Proces sandt
Dog sin Afslutning med. at Lebius ble« fri
kendt, sardi han havde »æret iEtan
til at præstere Bevis for Sandheden a
sine Beskyldninger. Zllay er saaledes stemplet
som cn strafset Forbryder, hvilket har vakt »hyre
Opsigt ilte blot i Dresden, men tillige i Berlin, hvor
han ogsaa var rn velkendt Personlighed.

Theater og Musik.
Tet fgl. Theater. Forestillingen ta

Søndag Eftermiddag bliver þÿ ��E�l�v�e�r�h�ø�j�"�,
þÿ ��D�a�m�eThe", þÿ ��E�v�e�n�t�y�ri Rosendog

Have" vg þÿ ��E�tBondegilde" vil komme op Out
dag den 20. ds.
þÿ �Til þÿ ��D�a�l�m�"sik Theatrct i Gaar hfk

Huset solgt til dobbelte og forhøjede Priser, Alle
rede en halv Sne« Blinutter efter det forhøj
Salgs Begyndelse kunde Thealret hænge del
røde Lygte ud.
þÿ �þÿ ��C�a�r�m�c�n�"vil i en nær Fremtid W

genoptaget mcd Kammersanger Herold so«
Don Jose og Fru Lendrop som Larmen.
þÿ �Fru Dagny Schyberg hor faaet Cf'

lov og rejser i næste Uge paa cn Studierejse >>'
Berlin og Wien.

Koncerter. Paa Fredag Atten Kl. 8 afholdes '
Odd Felloiv-Palæels store Sal en Koncert til ste
sor Kvdenlavns Lliflknrsted og Hjælpekorpset. Ste
bod Bastion, mider Medviiknwg oi Sepi an large!'
inden. Frl. Martha Stormgaard (DtelmO. So"'
ponistrn Fini Henriques, (gi. Sknrsp ller A'«1
Poulsen, kgl. Operasanger Plarius Jorn
s e n og Pianisten Chr. Christiansen.
þÿ �Mia Lordag Atten Kl. 8 aiholdes i i

Fellom Palæets staie Sal en Koncert til Fordel
et Enlrhjem. Ter yde« velvillig Assistance al
Operasange) inde, Frt. Oderwa l d-La n de r , ø'
Karen Sand t Sang), kgl. Operasanger Riels (>"'
sen. Herrekoret Bel c.nto (Dirigent: Bildel«
Poulsen).
þÿ �Den ungarske Violinvirtuos Frani

B e c s e y s sidste Koncert sindcr Sled i Asien
8 i Odd Fellowp.ilæet« store Sal.

Et Familiedrama
i Bjælkes Allé.

En Mand fcrieger paa at dræbe sin Kone
med en Skræddersax.

Beboerne af Ejendommen Bjalke« Allce Nr.
.8 blev i Gaor Eftermiddag lidt over Kl. 4
»vftronme yed at hore Raad om Hjalp fra dm40-.w,ge Maler Fischers Lejlighed paa 3.. ili« Hel! usædvanligt, atman hvrte Nedrand fra Lejligheden, da F i j ch e rsom har Ord for at vare m brutal Mand, gen-
tagne Gange har mishandlet baade Kone oa
Born.

Inden Beboerne havde faset sig gjort Nart,
hvad der dennc Gang var paa Færde, hertes
hastige Skridt paa Trappen. Det var Fischers
Hustru, som under Raabet : þÿ ��H�a�nflaar mig
ihjel" forsøgte at undløbe. Bagefter hende kom
Manden med en Stræddersax.

koncn tog Flugten henad Gaden og lob ind
1 Gaarde« til Ejendommen Nr. 29, hvor Rør«
fabrikant Christiansen har en Del Ee-
mentror liggende. Del var formentlig hcndeS
fiaab. at kunne skjule sig her, indtil der kom
Hjalp ; men Manden var lige bag hende, greb

Idræt.
Te militær« jltapridninger. S!ft

Gcneralkoimnando afholdte« i Gaar SkolrtaP
ning va Kapspringning paa Gardebusarkascr
under Ledelse af Ryttergeneralen. Generalnn
Balle. Søm Deltagere var beordret Ry!
effiaeer fra de sjællandske Afdelinger ni. fl
12 Deltagere, nemlig fra Gaidehiftarrrgi»n>
Premic r løj! na nierne Heacnnann Lindeun>

Uarberføreniiigrn
afhold i AM i Odd Fello« Palæet fin mamieblige

der havde (amtet c-, 400 Vtedlemmer.
Ht. Jmlg« Rosenberg holdt Foredrag om en Rejse

Denne«, Bagiudien og Ali«.
Derefter »ar der arrangeret BoL

Fra Bogmarkedet.
Sidste Hæsle as X. lldgave as .>ller» illustrerede

tkoilversattondlesikon". hvt« Udgivelse er ledel as Frt.
Mathilde L ll t I e », er nu udkommet, og Værket tore-
ligger saaledes færdigt i 6 Bind, son, er udkomne
t Ledet as 4 Kat.

Personalia.
Over»o þÿ ��m�e�t�i�e�rMerib har den t. n M varet

ansat > Statens Tjeneste i 50 Sar

Fuldmægtig i Rigsdagens Bureau C. Salleath
»r etter Aiifsgntno asstedlge« af Rig-dagens Tjeneste
»ed Udgangen as September Maaned,

G

Den tidligere Forstander sar »Frederik VU.s Ettf-
ielseV Kaptajn Haase, sarlod i Baar Jægerspris,
ttaptainen, der har ligge! fag en Maaned af Aarebe-
tandelse, »il nu sage til et Badested.

Paa Fiedag halder Fad, ilant Knud K Brae
Bryllup med Fraken Anna I. Pedersen as Esper-
garde

VillDgsbevilllllgsloveii.
Ænrle ingern« til 3 Behandling.

3 Afte« omdelte« Finansudvalget« Liste
aver 8Eiidringsforflag til 3. Behandling uf
Tillægsbevillingsloven sar l909 10. det sidste
Supplement til dette Star« Finanslov. Der er
kun stillet tk LEndringsforflag, sam alle er
tiltraadt as hele Udvalget.

Koppecpidcmien i Odense har foranlediget en
Esirandgist paa 500 Kr., idet Lægerne paa
Fqe» har rekvireret rn saa star Mængde Bak-
rine, al den kgl. Bateiimiiansanstali ikke har
kunnet klore sig med sine almindelige Udgift«-
beløb

Til ministerielle Kontorudgister bevilges
12,000 Ur., der begrunde« ved den sartsatte
Stigning i lizpeditionernk« Antal; denne Post
er en fiffer ©tilganger paa TillægSdeviUing«-
lovene

..Samfundet vg Hjemmet far vanføre" faar
et Tilskud eu Gang for alle paa 20,000 Ar.,
idel det sidste Aar« Drist har givet et saa stort
Underskud, og det oplyses, at mon med dette
Tilskud vil kunne goa ind i det nye Aar, der
bringer cn ny Ordning af Institutionen« For
Hald. uden nvgeitsomhelst Gold, hvis man faar
disse Penge.

Orned Landbrugsskole og »kerteminde Høj
stole optoge« blandt de til StatSunderststtelse
berettigede Skoler.

Til LonningSsvrhsjelse sar Lrrrerue og Lærer
inderne paa Færøerne sorrflaa« en Bevilling
paa 5-000 Ar. Derved opnaar man at give
Forhøjeljen tilbagevirkende »rast fra 1. April
1909, og at dette betyder noget for de paagrrl
dende. ril man sontaa, »aar man harer, at det
drejer sig om cn Forhajclse af Stat«ka«scvS
Løntillæg paa 5)0 (Alt.

FuglevæniSfvrcningen þÿ ��S�v�a�l�e�n�"faar de
1000 þÿ�M�x �som den har anjagt om »il Beftri
delse as lldgisterne ved den internationale Dyre
beskyttelse« longers i København i 1911.

Til Bearbejdelse af det ved de rationelle
Fisterin'id>nsvgelser ved Grenland« Vestkyst
Aareuc lftOH og 1909 indsamlede dialogiske og
Hydrografiske Materiale bevilge« som 1. Halvdel
as eri ivaarig Bevilling 4000 Ar.

ttt lignende Belsd opfsre« tom Udgifter
ved S on»ni«sioue» angaaende Folkeskolen« Til
syu

ltndriderr finder man paa Tillægsbevilling«
laven som Udgiftspost de 6 Mill. Kr., der stal
indbetale« til »Asviklingskassen af 1910"
henhold trl BanNoven af 26. Mart«.

Endelig bevilge« 56,000 Kr. til Hjalp til
stadclidte ved Stoiii'/Ioden den 3. December
1909. hvad der er Resultatet af Kommis'ariuS
Lerche« Rejse til de fladelidtc Egne ved Rib«.
De« Stade, der ved Stormfloden er paakert
privat Ejendom, er anstaact til 000818 Kr.,
hvaisro dog maa drage« et Bclsb af ca.
80,000 Kr.. der vil blive udbetalt Kutterrjcre i
Esbjerg. Hjerting vg Nymindegab af Forsik
riugss.rrntngen for Fistcrifarlajcr. Man er
gaocl ud fra, at Erstatningen Højst maa an-
drage '/, af det opgivne Tab og i de Tilfalde,
hvor Trangen er mindre, kun '/» eller
Man har nemlig ment, at Staten kun stulde
tråde hjalpend« til i saadanue Tilfalde, hvor
del er at befrygte, at de paagaldende, saafremt
de ingen Hjalp faar, vil blive ruinerede eller
dog »forholdsmæssigt slet stillede.

med begge Hander fast om hende« Hal«, saa at
hun ikke mere kunde skrige og stsdte saa Saxen
i« Gange i Ryggen paa hende. Hvorefter han
l»d sin 4tej.

Mirrktiigt nok lykkede« det ham at undløbe,
stam der eslerhaandrn havde sainlet sig flere
Mennesker, ganste vist udelukkmdc Kvinder.

Rogie as dem løsted, saa den siared« og
bevidstlafc Kvinde op og dar hende ind til Vogn-
mand Olsen i Eejndvmmen Sir, 17 ; herfra
blev der sendtBud efter Dr. Bitsch, sam strap
kom til Sted«. Da han befrygtede, at den ene
Lunge var bleven beskadiget, beordrede han hende
øjeblikkelig dragt til Kommunehospitalet og ind-
knrnkede sig til ved Hjalp af cn foreløbig For-
binding at stands« Blodet. Paa Hospitalet viste
det sig imidlertid, at Saaret heldigvis ikke
naaede ind til Lungen, »g at det vel havde givet
ri stort Blodtab, men ikte var livsfarligt. þÿ �
Da hun meget snart kom til Bevidsthed og gerne
vilde vare fri for al blive paa Hospitalet, fil
hun Lov til at bliv« kort hjem til eu Sviger-
inde, der ogsaa bor i Bjalkr« Aller, og her
bragte« hun saa til Seng«.

Endnu niere markeligt mb, at Manden sik
Lov at undslippe, er det imidlertid, at ingen
tankte paa at anmelde det stele til Politiet.
Forst henad Kl. 9 i Afte« sit Politiet paa Lyng-
bygade« Station Melding om Dramaet, og paa
det Tidspunkt lod der sig selvsolgclig ikke udrette
meget. Den overfaldne Kon: kunde følgelig ikte
ashvre«. Og Lejligheden stod tom, idet Manden
ikte havde vist sig ester DradSfvrsoget. þÿ �Bor-
ncnc var blevet anbragt Ho« en Familie.

Politiet har naturligvis sine Folk ude for
lal sikre sig Fischer« Person Men forst uaar
Koucn i Dog til Formiddag har varet i Stand
til at afgive Forklaring, vil del vare muligt at
tag« Sa.ien vp til effektiv Behandling.

Land ved Sjælsø for ru. 213,000 Ar., dm Ili.
Mari« ca. 3. T dr. Land sor ca. 2000 Wv. ; ved

Sonders« tvbie« co. 200 Tdr Lund sor ca
159,000 Ar. ! og endelig er der kobl ca. 24
Tdr. Laud til Aasciiartabllssmitm sor 25>,300
Kr As Foranstaltninger, som Forsoarsimntstel
Krabbe har truffet med Hensyn til Indretningen
af Rrknuaablissemniterne, kun mrone«, at Pro-
jektet til Vandforsyningen bliver færdigt i dm
allernarmeste Tid, al der er foretaget Boringer
paa tre Steder, og at de øvrige Projekteringer
nastm er fardige.

S o v « r n e t.
Bemyndigclscn til Orlog«varslei til at trasfe

Foranstaltning til Bygning og Anskaffelse af tt
Torpedvdaade m. m. samt til al indhcule Til-
bud paa to UndervandSdaad« skylde« davarende
Konseilspræsident H o l s t e t n ; uieii de afgø-
rende 'Dispositioner er trufne as den nuvarmde
Forsvarsminister.

Dm 2b. Januar er der savlede« afsluttet
Kontrakt med ?)arrøi» and (lo. i Glasgow out

Levering af cn Torpedobaad til L. 24,000, dm
7. Februar med F. Schichau i Elbing om m
anden Torpedobaad til 5tX),000 Mark, den 23.
Februar med Burmeister & Wain om to Tor-
pedvdaade til 1,013,000 Kr. ve to resterende
Baabe bygge« paa Orl»g«varstet. For Under-
pandsdaadene« lttedkomnicnde er der endnu ikke
asfluttct Kontrakt, mm Forhandling vm den ene
kore« med Whiiehead and Eø. i Fiumr. ineden«
det er Hensigten, at OrlogSvarstct stal
den anden Baad.

Crbeiiftføflt-ti. A«je«>or Moller har si Gaar affiuttet Undersøgelsen i Orden«sazen.
Oeuneo Akter vil derefter gennem Politidirektøren
dlevr tilstillet Justitsministeriet, vg herfra gaa
videre til Rigsdagen« farlig« Udvalg.

Pludselig did. Mungcaarig Forvalter
Bestie Hospital cand. polyt. E Leth

rtrde i ttlliar Estermiddag« udfor Hospilalet
død om, ramt af et Hjerlestag. Den Afdøde
blev ttl Aar gammel.

Deu sæUeS staudiuuvisle Puvgivuiug
paa Civilretten« Ommade, som tidligere har
givet sig lldflag i den svr et Ptar Aar sideu ved-
tagne Løv vm Kød, vil frmnidig bliv« udvidet
tit Familieretten« Omraadc. Arbejdet« Genop-
tagelse vil finde Sted en t nær Faemt.id

idel. Apily't" A. Lundh, er inaaenistel med tlor-
diugdoig Apotbek. Apolhrter Fr Kabell. O»ec-
tapetten sinoer ileo til Juni Fremly.

Hølgi Holet. Hotelel« H o j > u u o heir lf. R.
ud" i BiHiiderSIeii til Ptopritlai

ueid, tor 1X5,001) Jte
B fe>tgt wifl þÿ ��t�e�d�u�a�r�d�"I
Wudr, Kerrsgaarv t HeUr

a

Gjrndomsfnla. Piopiiflne I o danse it, Rode-
I « »d. »ed Skovby Station bar Is R. B. solgt sin
Ejendom til Puitikulter I Mikkelsen, Huuttiiu
jpr 85.500 Kr 311 Gaarden horer ri Areal pen> >00,
Fdr Land. Al ltteialntng m m. medi»!ger, hvorimod
Sælgeren har forbeholdt sig sin Andel i Mejeriet.
Overlagelim flet strap

tilfredse med den »uvæieude Ordning Ølskallen
W'uiine »ar altfor hoj Ten burde sættes y, v""
vilde Folk dilkke mere Øl og mindre Brændevin,

Etter endnu nogen Debat om brune Dag tom Lov.forslaget oiu Slatsslolte til Foiplriutng af Paij,,,.
»'ed 1 1 o ii t s f » 6 « g b o in ui t til 1. Behandsitt,,

"
Madsen anbefalede paa Forslagsstillerne« avan.Loven so in filtetl lod sig fore ud l Livet, mm-

"
blot var god Btllte dertil.

Carl v a ii s - u underkendt« »te Fotflugsfttu,,.god« Btllif og Sagens Godhed, men sandt den« n.
soimiiing som Lovforslag mindre heldig.

'

fæstede han sig ved, at man her stod over %|or "
Opgave, der nærmes! »ar as kommunal «rt. og gbeifot kommunerne og Amlrnie burde opiclle Pi,i.
afdelinger ved dere« Sygehuse.

Bald. Olsen kunde t det hele anbefale al »s,tage denne Lov og »ilde sraroad« Udvalg,
vlsning.

Schack kunde I Pttncippet Ilttræde Tantes idenne Lov og lakkede Forslagsstillerne sor deres hg.tiattv. Men der var unægtelig Ting, der trængte m
at rette«. Han mente imldlertid. at lldvalgsdehoog.liliørn maatte kunne tilendebringe« paa el Par lo«saa Loven godt kunde gennemsore« l Aar.

Rordam roste stærk« Forslaget og hævdede
man meget god« kunde gennemsore Loven, som den y

Justitsministeren ydede sin TiliUilnl«,til Lovforslagets Principper. Skulde det imidlerm
ikke blive gennemfort i Aar, vllde Ministeriet sig, gforberede Sagen til Gemiemsvrelse i Lobel as £»».
meren. FoielvUg havde han sendl det til Ertl-rnyt Sundhedsstyrelsen.

Lange sluttede sig »armt til Tanken i g«,
forslaget og hnistilledt at smsalde Øustet om Uoouio«.
behandling.

Ester endnu en Del Debat, hvorunder Sold.
Olsen angreb Carl Hansen sor hans afvisenta
Holdning mod Loven, foreslog Carl Hansen !!».
valgshenvtsning, meden« Balb. Olsen ogAtads,,
smraadede denne, Forstc Sang. man stemte deri,,
afgavc« der sor saa Stemmer til en gyldig iftefiig.
ning, anden Gang var der 33 sor og 34 «od u»>
valget. Formanden lod da foreloge Afstemning
Ravneopiaad. Den fil det Resultat, at 4X stemte iaø
Udvalg og 38 sor! 33 var fraværende Loven M,
da direkte ttl X. Behandling.

holde« i Dag Kl. 1.
Paa Dagtordciini staar bl. a. 3. Betane; njg

Tillægsbevillingslove« Grundlovsændringerne ogjlch
loven.


