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Berlin hyldede i Aftes Venstres StorsForligden nye Rigskansler. j r rmed i agiorenmgerne.Hitler har dannet sin Regering.

Det første Resultat: Forbudet mod Lockout og

Strejker i et Aar vedtaget i Folketing og Landsting

Den parlamentariske Udvikling afhænger nu af Centrum.
Hvorledes vil Centrum stille

, t

(Fra ror Higadagtmedarbejder.)

til Stykket, og de resterende Timer
anvendtes til et Tovtrækkeri om Ga-
rantier for alle Aftalernes Gennem-
førelse. som medførte en ligefrem
Haandfæstning, der binder Parterne
paa alle Ledder og Kanter, ikke alene
med Hensyn til Kronepolitiken, men

ogsaa forsaavidt angaar Forligets øv-
rige Punkter. Saaledes vil der ikke
ske nogen Lettelse i Ejendomsskat-
terne, før Socialreformen er gennem-
fort. Man arbejdede i Timevis paa
denne Haandfæstning, før Parterne
følte sig tilfreds, og først ved io-Tiden
i Aftes kunde Forliget godkendes ved
en sidste Behandling i Partimøder.

Alle disse Forhandlinger medforte,
at Udvalget angaaende Lovforslaget
om Lockoutens þÿ�l ��d�s�æ�t�t�e�l�s�eGang paa
Gang maatte udsætte sine Moder.
Man skulde være begyndt Kl. io'. j
om Formiddagen, men kom først i
Gang Kl. 5 om Eftermiddagen, og kun
for at modtage en Deputation fra de
kvindelige Arbejdere hos Glud og
Marstrand, der protesterede mod For-

-laget.
Kl. 7 holdtes et nyt Møde, hvor

Nationalbankdirektør Schrøder var
kommet til Stede sammen med Han-
delsministeren. Christmas Møller

være gyldig et Aar og onskede, at der i spurgte herunder Nationalbankdirek-
fra Forligsmandens Side blev indledt | toren, om denne kunde garantere en
en Mægling, saaledes at man kunde
anvende den Uge, der blev indvundet,
til Forhandlinger om de øvrige Spørgs-
maal. Skulde Venstre gaa med, maatte
Loven ikke vare længere end til 1.

Oktober. Paa dette Punkt lod Rege
ringspartierne sig ikke rokke, og det
endte med, at Venstre besluttede at
undlade at stemme, og saaledes ikke
direkte banede Vej for Loven.

Hen paa Eftermiddagen var man i
Realiteten enige, men saa kom Ven-
stre til at tænke paa de Forudsætnin-

ger for det sidste Kriseforlig, bl. a.

Sænkningen af Kronekursen, som Re- i
geringspartierne løb fra. da det kom

Kurs paa 22 Yt overfor Sterling, og om

Nationalbankdirektøren fandt, at
dette var en rimelig Kurs. Efter For-
lydende svarede Direktør Schrøder,
at hvad Garantien angik, var dette et

Spørgsmaal om Tillid, og at Sporgr-
maalet om en rimelig Kurs var et

udenrigsministerielt Anliggende.
I et nyt Møde Kl. 10 meddeltes det,

at man var ved at skrive Forligs-Er-
klæringen mellem Venstre og Rege-
ringen, og i det sidste Møde Kl. 11

kunde Betænkningen endelig afgives.
ti henviser ievrigt til Refera-

tet af Rlr>dajrft-Korhaiidllnirerne
Side 5.

ig?

Sent i Aftes sluttedes paa Chri-

stiansborg det bebudede Trekant-

Forlig, det mest omfattende i Dan-
marks politiske Historie, og ogsaa det
mest betydningsfulde, siger Regerings-
pressen. At det er det største, forstaar
man, n3ar man véd, at Socialreformen,
et af de største Lovforslag. Rigsdagen
hidtil har beskæftiget sig med. er en

Del af Forliget.
De Repræsentanter for de to Re-

geringspartier og Venstre, der havde

tilbragt Aftenen forud i Kanslerhjem
met i Kanslergade og dér aftalt For-

ligets Hovedpunkter, blev, som det

fremgik af vore Meddelelser i Gaar.

hurtigt klar over, at det ikke var helt
let at faa Parti-Medlemmerne til at

slutte op bag Førerne. Der var

mange Ting i Forligs-Grundlaget, som
man forlangte nærmere fastslaaet
eller ikke kunde gaa med til. i alt Fald
saa længe der ikke gaves større Ind-
rømmelser paa andre Punkter. Paa
et vist Tidspunkt skal der saaledes
have været fire Femtedels Majoritet
mod Socialreformen i Venstre.

De to Regeringspartier og Venstre
holdt Partimoder næsten hele Dagen.
Engang imellem afbrød man. og For-
handlerne fra Venstre: Krag, Madsen-

Mygdal og Hauch, af og til ogsaa
Jensen-Kleis. fra Regeringspartierne:
Fisker, Ole Andersen, Stauning.
Munch og Niels Frederiksen, skred

gravalvorlige gennem Vandrehallen til
Ministerværelserne bag Folketinget og

talte sammen, for saa atter at vende
tilbage til Part iværelserne

Da Forliget var sluttet.
»Hvem blev snydt af hvem?«

Men ud' paa Aftenen glattedes de
saa alvorlige Miner, og i Dagens sid-
ste Time. da Forliget var klaret, var
der idel Glæde og Tilfredshed i de tre

Partier. Løve græssede ved Lam i

Snapstinget, og der var en Lvkonsken
og Haandtrykken.

L7denfor denne almindelige Jule-
dagsstemning var de Konservative, og
man lagde maaske allermest Mærke
til det paa Christmas Moller. Denne
altid travle Politiker, der befinder sig
bedst, naar han er midt inde i Tusin-
de Ting, glædede i Gaar sine mange
Venner paa Rigsdagen med for en

Gangs Skyld at have Tid at veksle et
'

Ord med dem alle. Der var intet for !
ham at gøre. og det var der i alt Fald j
ingen Fortrydelse over i Partiet.

Man søgte fra Venstres Side en i

Overgang at faa Christmas Moller !
ned i Forhandlingerne, men han sagde |

Nej Tak. og fik Tid til at forberede
den Tale. han i Nat holdt i Folke-
tinget, og som blev en af hans bedste.

l'd paa Natten, da Debatten i Fol-
ketinget var i fuld Gang, dukkede
Professor Birck op paa Rigsdagen og
var snart Midtpunktet i diskuterende

Klynger af tidligere Modstandere.
Hans stadige Spørgsmaal var dette:
»Hvem er blevet snydt af hvem?«, og
det syntes ikke at glæde hans nye
Meningsfæller, de Radikale, at han

personlig var af den Opfattelse, at

Venstrebøndcr har meget stor For-
stand paa Studehandel.

Billedtelegram fra Berlin :

PAA VEJ Til. Regi rigsbygningen blev Rigskanster Hitler i Gaar hyldet
af de begejstrede Folkemængder, som overalt emringede hans Bil, hvor
den kom frem paa Berlins Gader. Billedtelegrammet viser Hitlers Bil om-
(liret af saa mange begejstrede Saxister, at den knapt kan hane sig Vej

gennem Mængden.

FORLIGETS INDHOLD -

og Millionerne det koster.
Hojere Skatter, store Laan, lavere Indlaans-

Rente og stor Krone-Nedskcering.
(Fra ror Hi gtdagsm edar he jder.)

Vi bragte i Gaar en Oversigt over
det politiske Stor-Forligs Ind-

hold, og skal i Dag omtale det nær-
mere. Det gaar ud paa følgende :

Kronekursen.
En Kronrkurs i Forhold til Ster-

ling paa 2 2.
»Social-Demokraton« skriver i Dag,

at Sterling i Gaar h:irrdledes uofficielt
til 22 og derover, og at Kronens F'ald
naturligvis niaa standses af Regerin-
gen. Nationalbanken vil utvivlsomt
søge at fastholde Kronen omkring
dens nuværende Niveau. I Modsæt-
ning til disse Linier, der minder om

Regeringsbladenes Artikler efter det
forrige Kriseforlig, regner Politiken«
med en Kur paa .

Indlaansrenten nedsættes.
Maksimalrente jor huilaan i Ban-

ker og Sparekasser, hvorefter Renten
for Indskud paa Opsigelse ikke maa
overstige 3 'j og for Indskud, der kan
hæves paa Anfordring, ikke over t

pCt.
Dog kan Handelsministeren i visse

Tilfælde dispensere og give Tilladelse
til en Rente paa Indskud paa 4 pCt.
Denne Tvangsnedsæt telsc ventes at

ville medføre en Nedgang i L dla.m-
renten, saa at Renteniveauet sænkes
med et Point.

Likviditetsfond.
Der skal opretten et Likviditets-

fond , hvis Størrelse fastsættes 3f Fi-
nansministeren. Det bliver antagelig
paa ca. 200 Mili. Kr. Dets Formaal

Kravet om Garantier.Havde nogen faaet Lov at gaa en
Tur i Snapstinget, blev de omgaaende
indfanget. De københavnske Medlem- Fn Haandfæstning, som binder
mer var de eneste, som fik Lov at i Forligets Parter,
tage hjem at spise, og flere at dem var . Som i Gaar omtalt var del en Over
saa uheldige at komme ind i Taarc-Jgang navnlig Lockout-Loven, der
gas-Affærcn paa Slotspladsen. De kom voldte Vanskeligheder. Venstre vilde
grædende op i Partiværelserm ! ikke gaa med til, at Loven skulde

Hitler.
Berlin

, (Speeialtelegram.)

Det af Rigskansler Hitler i
Gaar dannede Kabinet har faaet
følgende Sammensætning:

Rigskansler Adolf Hitler, Sted-
fortræder for Rigskansleren og Rigs-
kommissær for Projsen, fhv. Rigs-
kansler von Pap en, Udenrigsmi-
nister von Neurath, Indenrigsmi-
nister, fhv. Statsminister F r i c k,
Rjgfværnsminiiter, Generalløjtnant
von li I o in li o r Finansminister
von S c h w e r i n - K r o g i g k, Mini-
ster for Økonomi, Ernæring og l and-

lirug, Gehejmrraad Ilugenberg,
Post. og Trafikminister Kl tz- Ru-
hen ach, Rigsminister uden Porte-
lolje og Rigskommissær for Luftvæse-

net, Rigsdagspræsident Goering,
der samtidig skal varetage den prøj-

siske Indenrigsministers Forretnin-
ger, Rigsarbejdsminister Franz
Se Id te, Rigsminister for Tilvebrin-
gelse af Arbejde Gericke, .lustits
ministeriet er foreløbig ubesat.

Ministerialraad i Rigs-Indenrigsmi-
nisteriet I.ammers vil blive ud-
nævnt til Statssekretær i Rigskancel-
liet og det nationalsocialistiske Rigs-
dagsmedlem Funk til Leder af Rigs-
regeringens Presseafdeling.

Det for Udviklingen afgørende!
Spørgsmaal er i Øjeblikket, hvor-
ledes Centrum vil stille sig, thi kun
hvis Centrum støtter Regeringen
direkte ved at stemme for den, el-
ler indirekte ved ikke gaa imod
den, kan Hitler hævde, at have et
Rigsdagsflertal bag sig.

For at opnaa Klarhed, har Re-i
geringen allerede i Gaar indledet
Forhandlinger med Centrum, som

udtrykkeligt har givet Udtryk for,
at det ikke har forhandlet om Re-
geringsdannelsen eller bundet sig
paa nogen som helst Maade.

Det ventes dog, at Centrum vil
indtage det Standpunkt ikke at
gaa i Opposition, før Partiet har
erfaret, hvorledes den nye Rege-
ring vil handle. Man vil ikke døm-
me Regeringen efter dens Farve,
men efter dens Handlinger. Der-
imod vil Socialdemokrater og
Kommunister straks gaa i skar-
peste Opposition og ved første
Lejlighed stemme for et Mistil-
lidsforslag til Regeringen. De to
Partier havde ønsket Rigsdags-
møde allerede i Dag. men dette har
Centrum modsat sig, ud fra den
Betragtning, at Regeringen skal
have Tid at forberede en Erklæ-j
ring. inden man tager Stilling til
den.

Regeringen er altgaa sammen-
sat af Repræsentanter for det na-
tionalsocialistiske Parti samt af
Tysknationale og Staalhjelms Fø-
rer.

y>En Fornyelse uf det tyske
Folk«.

j Med Hensyn til den nye Regerings
Maal bar man endnu ikke erfaret de-
taillerede Planer, men Indenrigsmi-
nister Frick har dog allerede fun-
det Anledning til i Pressen at advare
Kommunisterne, idet han har erklæ-
ret, at Gentagelse af Opfordringer til
Generalstrejke vil blive modt med de

skarpeste Midler.
Fndvidere vil Regeringen forelæg

ge Rigsdagen en særlig Bemyndigel-
seslov, thi þÿ �udtaler Frick þÿ �det
Værk. vi har foresat os at gennem-

IFortsættes Side S.)



FRA I MORGEN ONSDAG
og fremdele« hver Aften optræder
Danseparret

Kronen sænket Udsalget
slutter
Onsdag
Aften.

PREMIERE

til 22'/.CONCHITA & ROCCO
og Refrænsangeren
BØRGE CHRISTIANSEN

fra National-Scala

! gennemføres, hvilket betyder en Ud-
! gift paa 12 Mili. Kr.

Hjælp til Kommuner.
Der ønskes Støtte til vanskeligt stil ,

I lede Kommuner.

Henstands- og Akkordlov
forlænges.

Henstandslovcn ændres, saa Decem-
1 lier Termin 1932 medtages, og der til-
vejebringes Mulighed for Kreditfor-

eningerne til at bdaane Henstandsbe-
viserne.

Akkordlovcn forlænges

(lælda-lndefrysning.
j \foratorieloven ( Indefrysningsloven ) j
1 gennemføres med de Ændringer, hvor-
iim der er opnaaet Enighed. Den Del

Il OT Kl,
KOYA L Stigning i alle udenlandske Valutaer.

Ved Valutanoteringen paa Køben-
havns Børs i Dag steg Sterling fra
21,00 til 22,50 þÿ �den Kurs, som

Sterling handledes til i Gaar og som
man under de politiske Forhandlin-
ger er enedes om. at Sterling skal
fastholdes veti.

Dollar foretog et voldsomt Spring
i Dag fra 6,21 Kr. til 6,64 Kr. Tyske
Mark steg fra 147,90 til 157,85 bel-

giske Franc fra 86,35 til 9>40. Hol-
landske Gylden 250,00 til 267,10.
Svenske Kroner 1145 til 122,30
Norske Kroner .07,50 til 1115,50, og j ministeren"et Brev, hvori

skriver :Pariserfranc fra 24,40 til 26,05.

har fundet Sted i nogle Dage, viser,
at det ikke har været muligt at op-
retholde det Forhold mellem dansk

og engelsk Valuta, som har været til-
stræbt. 1 Forstaaelsc med Lovgiv-
ningsmagten <.g med Tilslutning af
Nationalbanken, udtaler Regeringen,
at den i Dag fastsatte Sterlingkurs.
Kr 22,50, agtes fastholdt.

Folkepartiets Svar.

Erklæringen blev forelagt i et kon-
servativt Partimøde KL 12, og efter
dette sendte Hr. Christmas Møller

han
Kakkelovn som Brandstifter.

Brandvæsenet blev i Gaar Eftermid-
dag kaldt til Ejendommen, Kloster-
gade 9, hvor en overophedet Kakkel-
ovn havde antændt et Bræddeskille-
runt. Ved Hjælp af en Haandsprøjte
blev Ilden slukket i Løbet af fnu Mi-
nutter.

Bil mod Sporvogn.
I Nørregade udfor Borggade, hvor

Sporvognsskinnerne drejer ind mod
Fortovskanten, skete i Gaur Eftermid-
dag et Sammenstød mellem en Spor-
vogn og en Lastbil fra Ødum. Spor-
vognen blev en Del ramponeret, me-
dens Lastbilen ikke tog nogen Skade.

krealureksporten fra Aarhus.
Med Banen afsendtes i Gaar fra Aur

hus Kvægtorv 20 Stk. Kreaturer til
Horsens og 47 Stk. Kreaturer fil
Aabenraa. Endvidere afsendte« 19 Stk.
Kreaturer til Aalestrup

By«o> Uastar.
Paa Hotel þÿ ��R�o�y�a�l�"bor bl. a.:
Fru Øjenlæge Lindgreen, København,

Fabrikant Sally Sibberfaden, Berlin,
Fabrikant Siegfred SeUger, Berlin, Fa-
brikant Wcingartnrr,t Berlin, Direktor
Brutto Horwits, Ingeniør Axel Morten-
sen , Ingeniør Adolf Mathiesen, Profes-
sor. Dr. phil. Hakon Lund, Professor I
Erik Ch. Bach Andersen og Overlæge
Knud Schroeder, alle København.

Paa Hotel þÿ ��R�e�g�i�n�a�"�:
Maskiningeniør H. Bursche. Køben-

havn, Maskiningeniør E. Hersom, Struer, j
Veterinærinspektor Siendahi, Kolding. |
Direktør E. Vogt, København, Kontor-
chef Zachariæ, København, Fabrikant

Viggo Andersen. København, og Organist
J. Emborg, Vordingborg.

Paa Det ny Missionshotel

Læge Wilh. Flog, Hamborg, Ingeniør
Birger HolmJtansen, Oalo, og Forsøgs-
leder Carsten tversen, Askov.

Paa Hotel þÿ ��S�k�a�n�d�i�n�a�v�i�e�n�"�:
Kammerherre, Greve F. Knuth, Valby,

Overinspektor Ussing, København. Fa-
brikant Henri Loerges, Kobenhavn. og
Fabrikant Berkermann. Hamborg.

Jeg tillader mig herved at medde-
le Hr. Statsministeren, at mit Parti
har bemyndiget mig til at udsende

følgende officielle Erklæring:
Statsministeren har i Dag forelagt

mig den udsendte Erklæring, som mit
Parti har kunnet tage til Efterret-

ning. Mit Parti er af den Opfattel-
se, at de sidste Dages Nedgang i Kro-
nekursen alene skyldes de mellem
Regeringen og Venstre trufne Aftaler

og mener, at Kursen kunde og burde
have været fastholdt.

Christmas Møller.

1. Februar ansat tom Politifuldmægtig
t Aarhus. Ansættelsen er blevet nød-

vendig paa Urund uf det udvidede Ar

bejde indenfor den kriminelle Hele

piele efter den nye Straffelovs Ikraft-

træden. Den nye Politifuldmægtigs
væsentligste Virksomhed vil da ogsnu

komme til at bestaa i en Aflastning af

Auditør Holme' Arbejde

Ejendom m ægler-Ekramen
i Aarhus '?

Midt Jydsk þÿ�K�j�e�n�d�o�m�s�m�a ��g�l�e�r�f�o�r�e�n�i�n�g
bar holdt ekstraordinær Generalfor-

JUster oq

JUstpaetiec
tii Spotpris.

havde i Gaar Premiere i Kosmorama.
Det er en ejendommelig Film, ejen-
dommelig fordi den er saa fjern fra
det hektiske Glimmer, man altfor ofte

præsenteres for. I.eni Heifenstahl fø
rer os op i F.ventyrets, Legenden«
Verden, derop, hvor Virkelighed og
Fantasi glider sammen i et skønt
Digt. Der er Poesi, Ungdom og Gratie
over liendes Junta, den halvvilde Bjerg
pige, der lever deroppe i Nærheden
af det mystiske blaa Ly« og i den
overtroiske Befolknings øjne næsten
er identisk dermed. Hun selv føler

sig som Hemmelighedens Vogter, saa

stærkt, at Livet ingen Værd har for
hende den Dag, Hemmeligheden er

røbet og hendes Eventyrhule plyndre:
for de skønne Krystaller, som var

Aarsagen til det hemmelighedsfulde
blaa Lys.

Filmen er skrevet af en Digter, Ho
vedrollcn er udført af en stor Kunst
nerinde, selv om hun kun er en ung

Pige, og Filmen er optaget af en stor
Kunstner med en Digters Blik bande
for de smaa Detailler og for det stor
slaaede Hele.

Det blaa Lys« er en Film, der vil
huskes la-nge efter, al de fleste andre
er glemt. Miss O.

Likvidations-
UDSALG

Alt skal sælges
Vurderingspriser

paa Manufaktur,
Trikotage, Arbejdstøj

in. ni.

Benyt Lejligheden
til at købe billigt

K 11 r 8 e 11 2 2, 5 0
fastholdt.a g I e 8

En Erklæring fra Regeringen.
Efter Folketingsmødet i Nat udbad

Statsministeren sig en Samtale med
Christmas Møller i Formiddag KL
11, og her forelagde Statsministeren
Christmas Møller en officiM Erklæ

ring om Kroneforliget. som senere

udsendtes .
Erklæringens Indhold er følgende:
Den Nedgang i Kronekursen, der

i 1 1 U 1 1
f-. tt. K Il II II 'I II 1/

jn ' '
'QLvor-Jt-

Forligs - Udgifternes
Dækning.

CHR. SØRENSEN
I LIKVIDA I I O N

TordenskJoldsgade 40.

A/
S

skal være at tilvejebringe forøget
Likviditet for Erhvervslivet og at gen
'kåbe en mere normal Kreditgivning.
Pengeinstitutter, der kommer i Likvi-
ditetsvanskeligheder. skal kunne faa
Støtte her mod fornøden Sikkerhed.

Ohligations-K onvertering.
Der søges gennemført en Ændring

i de gældende bestemmelser for Kre-

ditforeninger, saaledes at Konverte-
ring af Kreditforeningsobligationer
lettere og billigere vil kunne opnaas.

Landbrugets Ejendom-
kntter .

Landbrugets faste Ejendomsskatter
lettes for et Beløb paa jo Mili. Kr. og
sættes i Korhold til Konjunkturerne,
saaledes at de naar deres fulde Høide
med et Prisniveau, svarende til tQJQ.

Socialreformen.
Socialreformen g. niu mjøres med

visse Ændringer. Merudgiften hertil
vil andrage ca. 5 Mili. Kr

Offentlige Arbejder
uelle» i (lang.
Der skal Iværksættes offentlige Ir-

l>r ider i betydeligt Omfang. Man n.rv-

ner en Post paa ca. 75 Mili. Kr., som

af Regeringen delvis stilles til Raa-

dighed strakv

Jordlovene forlænges.

Jordlovene forlænges et Aar.

Kad-Ordning.
Der indføres en Kødordmng, hvor-

ved Staten i ti Uger kobor 1500 Krea-
turer ugentlig til Destruktion og 1500
af god Kvalitet. Kødet af de sidste
anvendes til Supplering af de offent-
lige Understøttelser. Udgiften hertil
vil andrage 1.7 Mili. Kr.

linterhjælpen.
Vinterhjælpen til de Arbejdsløse

i af Gælden, der overstiger Ejendoms-

| skylden, og et Tillæg for Besætning
jog Inventar, indefryses i to Aar, naar

| Kreditor ikke vil give Akkord.
Lil Kartoffelnielsfabrikernc gen-

l nemføres en Støtte i Lighed med Suk-
I
I kerordnimgen.

Nyt Stat»laan.
Der optages et indenlandsk Stats-

laan paa ca. 100 Miil. Kr. til Iværk-
sættelse af de omtalte, offentlige Ar-
1 lejder. Ved disse Arbejders Udførelse
skal Arbejdstiden stiges tilrettelagt
saadan, at de flest mulige finder lte- 1

skæftigelse.
Grundrtigningsskyld.

Der gennemføres en Grundstig-
ningsskyld efter de i Finansministe I
rens Korslag givne Retningslinier.

Staten skal ved Nedsættelsen af

Ejendomsskatterne dæk kos ved en til-
svarende Forhøjelse af Statsindkomst- 1

skatten.

EkatræSkatter.
Anden Dækning tilvejebringes ved

Besparelser og ved direkte og indi-
rekte Beskatning. Der kommer i hvert
Kald et Kvartals ekstra Indkomstskat
til Staten, eventuelt to, <>g der indfø-
res Ændringer i Formucheskatnmgen
tål et Beløb af en Snes Millioner Kro-
ner.

Enrbntiel mod Arbejd-
atarulaning.

Endelig indeholder Forliget jo og-

saa en Aftale om Gennemførelsen af
Forbudet mod Arbejdsstandsninger

Forliget iikonomike Ile-
tydning for Landbruget.
Forliget menes at skulle forbedre

det kriseramte Landbrugs Budget med

150þÿ �200 Miil. Kr. aarligt. Man har

regnet ud, at den nye Valutakurs med
de nuværende Priser |iaa Smør og
Flæsk vil betyde en Stigning i Smør-

prisen paa 22 Øre pr. Kilogram og en

Stigning i l læskeprisen paa 1 r Øre pr.
1 Kilogram.

Cykle- og Automohillygterne
kril fra þÿ�2�6�. �31. Januar være tændt Ira

t Kl. I ti..VI til 7,js Morgen

NlwrgsMtalet or Ikke
afgjort.

Efter hvad vi erfarer i Formid-

dag. foreligger der ikke i den

skriftlige Aftale om Forliget, som

Venstre og Regeringspartierne har
skrevet under paa, noget direkte
om et eller to Kvartalers Ekstra-
skat. Det siges blot i det Afsnit,
der vedrører Dækningen, at Under-
skudet paa indeværende og næste
Aars Finanslov skal dækkes dels

i gennem Besparelser, dels gennem

BUNDT
Vejrmelding og/idromefer.

leteørologtik Institut meldte I Efter-

luuidag om Vetrforholdene:
Meget lavt Lufttryk ved Island, par- | samling i Viborg. Der behandledes

tlelt lavt over Sydskandlnavien. Fal- 1 Spørgsmaalet oni en Ejendomsmægler-
elende Barometer over Nordsøegnene og | eksamen, og der blev nedsat et Udvalg
Frankrig, ret stærkt faldende over Ha- |(.| arbejde med Sagen og eventuelt
vet Veat for de brltl.ke Øer , KkMnwn,n holdt i Var-

Udsigt: Midlertidig opfriskende mod . ....
Vest drejende Vinde med To og forvlobtg Hus I dette Udvalg sidder bl u. Land

Slud eller Regnbyger, derefter Opholda- | brugskandidat J. Jespersen og Ar-

vejr med Taage flere Steder. !
kilekl V 1 Whltt. begge Aarhus.

Hvad
Barometret

viste 1

Eftermiddag
Kl 4
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Yy Gave til l niveraitetet.
Universitetet i Aarhus har gennem

Ingeniørfirmaet Niepoort og Wied mod

taget Tilsagn om Leverance af følgen
vb tekniske Materialer og tnstallntio

ner, der enten udføres gratis eller til

vin muh lav Pris. at det betyder en vær

difuld Gave:

Akts. Danni. Ilanders: Staalpladers-
diatorer, Fabrikant H. Hollesen, Kø

! benhavn: Staalpladeradlntorer. Gørt-

! ler I. P. Lund, \ arhus: Regulerings
t ventiler. Wellbnch og Cohn. Koben-

havn: Ventiler, Chr. Nielsens Eftf 1-,
Horsens, Ventiler, Dansk Akkuniuta

; tor- og Klrktro- Motor Fabrik. Odense.

Cirkulationspumper. \kt>. Magnus
Nielsens Isnleringsforretning. \nrhus

Isolering. Carl Sinding, \arlms. Vn

Mkekedel. Ilasmnssen »V Co.. Odense

i isterner.

Bestyrelsen tor Universitets Suiunr

ket udtaler sin hjertelige Tak for de

smukke Bidrag, der betyder en væ

sentlig Hjælp til Færdiggørelse af Unt

versitetsbygnlngen.

Ny Politifuldmægtig i Aarhus.
Tidligere Dommerfuldmægtig i

Odense, rend tur. O. G \ i b r e er fra

Dr gumle Dragoners Jubilæums-
fest.

Gamle Dragoner af 3. Dragonregi-
ments Aargang 180H fejrede i Gaar I

et \ntnl af ra. 30 40 Aars Jubilæums
fest i Aarhus. Om Eftermiddagen be

I Gaar »am- 1 snH8 <icn nu rammede Kaserne ved j
nte Tid var j Frederik sport, og i Aftes var der Feet ,
Barometer | middag paa Østergades Forsamlings i

standen: 'bygning, hvor Aarhus R\ tterlforenlng j
, samtidig fejrede 30 Aars Dagen for sin
IStiftelsø nted en Fest, i hvilken bl. a. j
deltog syv 50 Aara Jubilarer fra Regi
menlet samt aoui sa-rlig Indbudte i

Oberst Krarup og Ritmester B | o r n-
h o I ni.

þÿ�T�u�n�t�l�k ��i�t�e�-�M�w�l�e�li Varhiis.
Jydsk odontologisk Selskab arrange-

rer l.ordag og Søndag en Foredrags
række paa Hotel »Royal«, hvor Profes
sor B jerregaurd, Tandlægeskolen,
vil tale om Protesclarre og i et Kursus
gennemgaa de nyeste Maader, paa
hvilke tnun fremstiller kunstige Tæn-
der til praktisk Brug.

Kirkens yngste Slægtled.
I Set. Lucas kirkes Krypt taler paa

Torsdag Aften Kl. 8 Pastor Jobs. A s-

ni u n d fra Søby over Emnet: Kir-
kens yngste Slægtled«.

Mulige Snekastere i Arbejde.
Den Sne. der faldt i de tidligste

Morgentimer, gjorde det nødvendigt
for Kommunen i Formiddag at antage
ru. 70 Mand til at fjerne Snedriverne
fra de Gader og Pladser, hvor Betl-
holde Iscspligten paahviler Kommunen

Ved Middagstid var Sneen smeltet,
og Gaderne laa hen i Søle.

Teatertur for de Gamle.
Aarhus Journalistforenings aarlige

Tentertur for de Gamle finder Sted
paa Mandag Eftermiddag Kl. 4 paa
Aarhus Teater. Der opføres Nøddebo
Præstegnard'

Ejendommelig Film ,1re Skatter, direkte og indirekte.
dels ved Laan. Man gaar ud fra,u
at de midlertidige Afgiftslove ved-
rorende Benzin, Kaffe o. s. v., der

gennemfortes i Sommer, vil blive

forlænget, men om Formen for den

øvrige Dækning har man overho-
vedet endnu ikke forhandlet.

i þÿ ��K�o�s�m�o�r�a�m�a
Den lyske Filmstjerne Leni

Relfenstahls Film þÿ ��D�e�tblaa þÿ�L�y�s ��.

Den tyke Filmstjerne I.eni Rei-
fenstahl, der er bekendt fru sin
Medvirken I en Hække Snefilm, fik
under et Ophold i Dolomittpr-Bjerge-
ne Idéen lil Filmen »Det blaa Ly«,
Eventyret om det ejendommelige blaa
Lys, som paa Fuldmaanenætter viste
sig paa Monte Cryetello og lokkede
de unge Mænd, som søgte at løee Gaa-
den, i Døden. Hun skrev Filmsmanu-
skrlptet, men skønt alle Ftlmsdirektø-
rer indrømmede, at Handlingen var
baade smuk og poetisk, turde ingen
paatage eig Opgaven at optage Fil-
men.

Saa engagerede den unge Dame, der
er ligesna energisk som smuk, Tysk-
lands bedste Filmsfotograf, og Skue-

spilleren Matthias Wiemann, som hun
for havde optraadt sammen med, og
tog til Dolomitterne, hvor hun ikke
blot selv dirigerede Optagelserne, men
ogsaa spillede Hovedrollen »amt over-
talte de stedlige Bønder til at medvir-
ke som Staffage, hvorved Filmen fik
saa ægte en Kolorit, som sjældent set.
Og da Lykken etaar den Kække bi.
fik hun en atraalende Sukres paa
»Det blaa Lys«.

Filmen er nu nuurt t i F Aarhus og

187,284
Arbejdsløse.

F.n Stigning paa .1555 i »idsle

Uge.

I Følge Arbejdsdirektora-
tets Opgørelse var Antallet
af Arbejdsløse ved Udgangen
af sidste Uge IR7.281, hvoraf
12,322 var personlig tilmeldt

I (ikke arbejdsløsheds-forsikret ) .
Det er en Stigning i Ugens I.rtb

paa 3355.

V >

I Morgen Kl. 10 begynder Udsalget
i Klosterport. Nu er Tiden inde lil at købe billige

i Uld og Silke (ra Wien.
Paris til httlv Prla.Modelkjoler

NB. Fikse Sommerkjoler uhyre billigt! Fra Foreningslivet.
Djurslands Skomagerm«stertor«nlng

nyvalgte paa en Generalforsamling i

Ryomgaaril I Gaar Skomagermester
Osvald Storm. Mnrke. som For-
mand

Jxu £auis,
Monterport t 1 Ttf. 199.5.

31. Januar.Aarbnne Stiftstidende

Sløvler i de originale aner-
kendte Modeller af vandtæt
Fedtlæder og Boxcalf, til Da-
mer, Herreri Børn udsælges
i disse Dage med stor Rabat

75 fT/1
Nye Solister 'paa Hotel »lloyul«.
Fra i Morgen Aften optræder paa

Hotel Royal et nyt Dansepar, Conchita

og Rocco, saml Rrfrainsangeren Borge
Christiansen, der kommer fra
Nutional-Scala og iøvrigt har optraadt
i Co-Optimisternes Revy.

kioskbud puukørt al en Bil.
Da et cyklende Kioskbud, Otto

Jensen, Monlanagade 11, i Formid-
dag ved 10-Tiden vilde dreje fra Mon-

tanngade tilhøjre om ad Jægergaards-
gade, blev han paakørt i Gadekrydset
af Bladhandler Østergaards Au-
tomobil. Hans Cykle blev ødelagt, me-
dens lian selv slat« med al faa Benene
forslaaet.

Ny Servicestation ved de Mezasvej.
I þÿ ��e�tMøde i Gaar i Uyruadsudi alget

for Udvidelse og Bebyggelse blev der
oprettet Kontrakt mellem Kommunen
og Dot danske Petroleums-Aktiese I-
skab om Salg af en Grund tii D. D.
P. A. paa ca. 2100 Kvadratmeter paa
den østlige Side af de Mezasvej. Købe-
summen er ca. 44,000 Kr., og D. D.
P. A. vil paa Arealet opføre en moder-
ne Servicestation, der bliver den stør-
ste af sin Art i Aarhus.



Det politiske Stor-Forlig: UDSALGETDa Lockout- og Strejke- Forbudet
blev vedtaget i Nat. fortsættes

NYE
PRISNEDSÆTTELSER

Christmas-Møller retter en haard Anklage mod
Statsminister Stauning.

M | i >4 ag

l>e socialdemokratiske Forllgsmagere: fra venstre Handelsminister Hauge, Undervisningsminister
minister Stauning og Folketingsmand Alsing-Andersen.

Borgbjerg, Stats-

(Fra ror Ri gtdagsm edarbe jder.)

Folketingets Møde i Gaar, hvor
Lockout -Forbuds-Forslaget skulde
til 2. Behandling, blev udsat Gang
paa Gang. Endelig Kl. 12 i Nat
kunde det begynde. Den socialde-
mokratiske Udvalgsformand Lund-

sultaterne, naar de føres ud i Livet,
vil være af væsentlig Betydning for
Genskabelsen af Rentabiliteten, Frem-
skaffelsen af billige Penge, med det
Incitament, der ligger deri, og blive
Led i Foranstaltningerne i beskæfti-
geisesmæssig Henseende og for en
fast Kurs for den danske Krone til

berg var syg, og i hans Sted anbe- 1 Gavn for Befolkningen (Latter fra de

falede Alsing-Andersen Lovforsla-

get i Flertallets Affattelse og ud-
talte sin Glæde over, at det var lyk-
kedes at sikre Lovforslagets Gen-

nemførelse. Han mente, at det store
Flertal vilde være af samme Opfat-
telse.

Konservative)
I alle Dele af Erhvervslivet vil man

sikkert føle Lettelse, hvis det lykkes
at genskabe Købeevnen i Befolknin-
gen. Det opnaaedc Forlig skulde jo i
nogen Grad faa den Virkning, at der
indtræder Prisforhøjelser. Det er
utvivlsomt ogsaa nødvendigt for Be-

den Lovgivning, man var enedes om.
Han beklagede ligeledes, at det ikke
var lykkedes at faa de stridende Par-
ter i Forhandling, og ønskede For-
ligsinstitutionens Autoritet forstær-
ket. Han beklagede, at Regeringen
ikke havde fulgt de Veje, man havde
paavist fra Venstres Side. Forslaget
betød et betænkeligt Indgreb i Orga-
nisationernes hidtidige Ret. Der blev
saaet en Opløsningsbakterie i Orga-
nisationernes Struktur, hvis Virknin-
ger nok skulde vise sig soin en Svæk-
kelse af det, der har været Rygraden
i Regeringens og Socialdemokratiets
Opbygning. Det cr ubegribeligt, at
Regeringen har villet det saaledes,
men os vil disse Virkninger ikke fyl-
de med Sorg. Regeringen har Ansva-
ret for den Lovgivning, vi er enedes
med Regeringen om. Vi sætter vor
Lid til, at vi inaa bidrage til at skabe
Lysning i Mørket. Han anbefalede
slutteligt under Munterhed fra kon-

skæftigelsen. Jeg maa dog erkende, at
det næppe faar den Indflydelse paa
Beskæftigelsen, man kunde ønske.

Dr. Krag beklagede, at Regeringen
og dens Partier ikke havde vist For-
stnaelse af Betydningen af en Lønned-
sættelse, men man erkendte fra hans
Partis Side. at en Arbejdskamp vilde i servativ Side sil Parti at afholde sig
modvirke de heldige Virkninger af | fra at stemme.

Chrisimas Møller fortsatte, direkte
henvendt til Indenrigsministeren, som
for ikke længe siden har udtalt, at

Sterling ikke kom over 20, mens han
var Minister: Jeg har Lov at spørge
den højtærede afgaaende Indenrigs-
minister, hvad han mener þÿ�n�u�'�. �Der er

j Grund til at spørge den fungerende
'indenrigsminister, hvad hans Sjns-
, punkt er i Dag. (Stor Bevægelse.) Der
er Grund til at spørge andre Ministre:

IJvad er det for en Politik, I fører?
Jeg husker en Situation fra denne Ta-
lerstol, hvor Undervisningsministe-
ren fremlagde »Socialdemokraten«
som Sandhedsvidne. Jeg fremlægger
ogsaa nogle Aviser som Bevis for, at
med den Overenskomst, der er sluttet,
cr der ført en Politik i Modsætning
til, hvad denne Regering lovede ved
sidste Valg.

Der var to Ministre ved Siden af den

fungerende Indenrigsminister, Finans-
ministeren og Udenrigsministeren,
som har hævdet, at Valutaen ikke kun-
de anvendes til at bekæmpe Krisen,
naar vi har ført Spørgsmaalet om Eng-
lands Stilling frem overfor Befolknin-

gen. Jeg mener ikke, at England kan
foretage noget overfor det Skridt, vi
nu er ved at gøre. Men den Politik, der
er fort, er i Overensstemmelse med
det Indtryk, Dr. Krag havde af Mini-
steriet i Juni Maaned i Fjor.
Citater fra sidste Valgkamp.

BILLIGE TILBUD

CROME &
GOLDSCHMIDT
INDEHAVER: EJNAR KJÆR

i Betænkningen, men Regeringen har
ment det rimeligere at handle paa an-

den Maade. Det Fagforeningsdiktat,
som Loven er, vil om faa Tinter blive

vedtaget. Vi stemmer intod, fordi vi
anser det for en urimelig Fremgangs-
maade, og vi vil senere tilkendegive
klart enten gennem selvstændige For-

slag eller Ændringsforslag til Rege-
ringsforslagene, hvilken Politik, vi
mener er den rigtige i den foreliggen-
de Situation.

Skæbnesvangre Folger.
Christmas Møller trak de tidlige-

re omtalte konservative Krisefor-

slag op og sluttede:
En sttatlan økonomisk Politik

vilde være rigtigere end det Forsøg,
man nu gør paa at skabe en Infla-
tion, en Kronesænkning, hvis Goder

ingen med Vished kan kende noget
til. men som af fremragende Mænd
allerede erklæret vil gøre afgjort
Skade paa en Bække af de Oniraa-
der, hvor der endnu er Arbejde i

dette Land. Man kommer med For-

slag, som en af Landbrugets leden-
de Mænd allerede har erklæret ikke
er tilstrækkelige. Denne Overens-
komst er blevet undfanget i Dplgs-
maal og bærer Præg af dette. Si-

tuationen er erhvervsmæssigt dybt
alvorligt. Det er ikke Foranstaltnin-

ger, som man intet ved om, der kræ-
ves, Foranstaltninger, som ikke gi-
ver Landbruget dets Rentabilitet til-

bage og ikke genskaber Beskæfti-

gelsen i Landet.

Anbefaling og Kritik.
Panikstemning overfor Kommunisterneþÿ �

«
.Yiels Frederiksen (R) anbefalede

stærkt at stemme for Forslaget. Han
fandt, at Christmas Møller havde væ-
ret meget lidenskabeligt indstillet,
men det skyldtes jo nok, at han havde
været udenfor denne Gang.

Hans Hansen (Retsf.) angreb For-
slaget, der gik Højfinansens Ærinde,
og som utvivlsomt vil snyde og narre
Arbejderne.

Axel Larsen (Komm.) udtalte, at Re- j
geringen ved Hjælp af Taaregas og j
Politiknipler havde forhindret Folket
i at give Begejstring tilkende i Tin- !
get. Han betegnede Forslaget som et j
Bagholdsangreb paa Arbejderne.

Purtchel (K) karakteriserede For-
slaget som Udtryk for socialdemokra-
tisk Paniksteinning overfor Kommu-
nisterne, men mente, at det tværtimod
vilde give Kommunisterne Vind i Sej-
lene. Han spurgte, hvor den positive
Indsats for Beskæftigelsen var i dette
Forslag og stillede andre Spørgsmaal
til Forligspartierne. Hvor er nu den
hellige Strejkeret? Den stolte Krone?
Kræfternes frie Spil? Hele Liberalis-
men? Han fastslog, at hele Tendensen

i denne Lovgivning er at gøre Land-
bruget rentabelt, og dets første Led
var at tvinge Byerhvervene til at gøre
sig selv urentable. Piirschel fremdrog
Udtalelser af Forligspartiernes Førere
og fastslog, at begge Parter nu van-
drede over Bunker af sammenbrudte
Programpunkter.

Statsministeren
om Samarbejdet.

Intet Svar til Christmas Moller
Statsministeren udtalte den Forvent-

ning, at de Foranstaltninger, man var
ved at planlægge, maatte virke beld-
bringende, saa der kunde komme mere
Produktion i Gang. Han vilde ikke be-
stride, at der havde været Samtaler og
Forhandlinger, der havde bragt For-
staaelse mellem tre Partier, men han
kunde ikke imødekomme Christmas
Møllers Videbegærlighed paa det nu-
værende Tidspunkt. Christmas Møller
vilde senere faa Lejlighed til at høre

Venstre er tilfreds.
Men Dr. Krag sky der Ansvaret

fra sig.
Dr. Krag fremhævede i sine Udtalel-

ser ved 1. Behandling, at Erhvervs-
livets Tilstand her i Landet nødven-
diggjorde en omfattende, dybtgaaen-
de og dristig Indsats fra Regeringen.
Siden da har der mellem Regeringen
og Venstre fundet en Række Forhand-
linger Sted for at muliggøre en Ind-
sats. Man havde ønsket at samle samt-
lige fire store Partier om disse For-
handlinger, men det havde desværre
ikke kunnet lade sig gøre. Forhand-

lingerne har fort til en Udformning,
som ikke er Udtryk for alt, hvad Ven-
stre ønsker og finder fornødent, men
vi nærer dog den Forventning, at Re-

Den konservative
Afvisning.

Christmas Møller tager skarp Afstand fra
Regeringspartiernes Fremgangsmaade.

ChHstmns Møller talte derefter i
henimod cn Time.

Da Rigsdagsarbejdet begyndte,
sagde han, henstillede Regeringen
til Oppositionen ikke at komme
med Forslag, for at der mellem Par-
tierne kunde optages Forhandlinger
om Midlerne mod Krisen. Opposi-
tionspartierne svarede Ja hertil,
Forhandlingerne blev optaget og
fortsattes. Men jeg maa spørge
Statsministeren, om de fortsættes
endnu, for det opfordrede han os til
i Lørdags. Men i Mellemtiden har
der været ført hemmelige Forhand-

linger. Der er ikke noget at bebrej-
de Venstre for dette, de har holdt

mig underrettet. Men jeg maa sige
til Statsministeren, som benægtede,
at fortrolige Forhandlinger blev

ført, at hvad han der sagde, var i

flagrnnt Modstrid med Sandheden.
Man har ikke Lov at sige Løgn i
dette Ting, men Formandens Magt

I er ikke saa vidtgaaende, at han kan
I forbyde os at ta-nke, hvad vi vil.

Jeg skal intet bebrejde Venstre,
men jeg bebrejder Statsministeren,
at han spiller under Dække og ikke
i Dag klarl og tydeligt lader Tinget
vide, hvad der er Baggrund for
dette Forslag. Venstres Standpunkt
er, at isoleret kan dette Forslag
ikke gennemføres. Dr. Krag er dog
for stor en Matematiker til at ville

sige, at naar .'14 Venstremænd i

Folketinget og 28 Venstremænd i

Landstinget gør sig til et stort Nul,
har de ikke mere end Nullets Be-

tydning for Lovforslaget. Nu ved
vi, at der skal Gang i Foretagendet,
og derfor er det rimeligt, at vi faar
klar Besked. Det var værdigere, om
Statsministeren straks havde givet
os den.

»Et Dødsstød for Parlamen-
tarismen.«

Chrisimas Moller spurgte Statsmi-
nisteren, om det var rigtigt, at der
var opnaaet Enighed mellem Rege-
ringen og Venstre om et stort politisk
Forlig, hvorved dette Lovforslag blev
gennemført, og om der i den nærme-
ste Tid skulde gennemføres For-
anstaltninger, der medfører, at Ster-
ling stiger til en Kurs af 22K? Og
dermed trak Christmas Møller de fle-
ste af de Spørgsmaal op, som er nævnt
i Forliget, under stigende Munterhed
fra Regeringens Side, Christmas Møl-
ler bemærkede: Jeg forstaar Munter-
hrden blandt Regeringspartiernes
Medlemmer. De har jo sikkert ikke
anet noget om dette. Ingen, der øn-
sker parlamentarisk Styre opretholdt,
kan være i Tvivl, om, al man giver
Dødsstødet til Parlamentarismen i ilel
Ojeblik, man ikke erkender Baggrun-
den for et Forslag, man ønsker gen-
nemført uden videre.

Statsministeren forlader
Salen!

Statsministeren rejste sig og gik.
þÿ �Ja, jeg forstaar godt, at Stats-

ministeren rejser sig og gaar, bemær-
kede Christmas Møller under Munter-
hed. Mine Udtalelser er ham sikkert
ubehagelige, men det viser ingen Re-

spekt hos ham for Forhandlingerne

Christmas Møller spurgte Regerin-
gen, paa hvilken Maadc og ad hvilke
Veje samt med hvilke Midler det var

Meningen at føre den ændrede Poli-
tik. Har Statsministeren Sikkerhed for,
at Handelsministeren og Nationalban-
ken kan føre den Valutapolitik, man
ønsker? Kan man hindre Fald eller
Stigning i Sterling? Hvorledes agter
Regeringen at handle overfor Medbor-
gere, som i Tillid til Regeringens Ord
har regnet med Stabilitet paa Valuta-
markedet og foretaget de økonomiske
Dispositioner herefter? Hvad vil man

sige til Handelen. Vor Opfattelse er
den, at dette at føre en Politik, som
ad Valutaens Vej søger at løse en Kri-
se, er af tvivlsom Nytte og utvivlsom
Farlighed. Man kan ikke pege paa no-

get andet Land, hvor man med Nytte
har fulgt den. Opgaverne løses ikke
gennem de begrænsede Foranstaltnin-
ger. der her er søgt. og man vil ikke
faa den Nytte deraf, som vi alle maatte
haabe. Allerede nu er Krag betænke-
lig. Hans Tale var ikke blot cn Und-

skyldning. han sagde rent ud, at det
var rimeligt, at Lønnen sktilde gaa ned.

VI stemmer imod!
Nu har Venstre i Aarevis krævet en

Løntilpasningspolitik baade af Staten

og af de Private, men i samme Ojeblik
denne Politik skal føres ud i Livet,
gaar man fra Vid og Sans og lader ikke
Arbejdsgiverne ordne dette private
Forhold. Denne Politik har Krag sat
en Spærrebom for i et Aar ved at gaa
med til Regeringsforslaget. Man kan
heraf lære, hvilke trange Kaar Ar-
bejdsgiverne i denne Situation bar her
i Landet. Vi har ment, at man skulde
forsøge at faa Forligsmanden i Ar-
bejde igen. i>g har tilkendegivet dette

Benyt
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EMIL SØRENSEN
Borgporten.Tlf. 503.

5.31. Januar. Aarhunt Stiftstidende

her i Salen. Man kræver nu af os, at
vi skal tage Stilling uden at ane, hvad
Overenskomsten officielt gaar ud paa.
Der kan ikke være Tvivl om, at isole-
ret gennemføres dette Forslag ikke!
Der er truffet Aftaler mellem Rege-
ringen og Venstre. Mit Parti vil over-
for det Diktat paa en Række Lovgiv-
ningsomraader, der stilles os, gaa ind
i en saglig Forhandling. Der vil sik-
kert være flere Forslag, hvortil vore
Stemmer kan faas, og der vil ogsaa
være dem, vi gaar imod. Men naar
man udtrykker Haabet om, at vi vil
deltage i en Forhandling, siger vi:
Det kan vi ikke være med til, hvis de
andre Parter møder med bundne
Hænder . . . Nøglen til hele Situatio-
nen efter Valget i Fjor og ved Aarets
Begyndelse var og er Valutapolitiken.
Vi stillede i Forhandlingsudvalget det

Spørgsmaal til Regeringen, . hvilken
Valutapolitik den havde, og vi sagde,

! at vor Politik var, at Valutapolitiken
ikke maatte bruges til al løse Krise-
spørgsmaalet. Det blev givet tydeligt
til Kende, at Regeringen mente det

i samme. Statsministeren sagde ganske
| vist intet, men han gav Tilslutning til
I Udenrigsministeren, og spørger man

mig, om der ikke under Forhandlin-

ger var en af de yngre Ministre,
som sagde, at han paa dette Oinraade
var Fanatiker, vil jeg ikke benægte,
at der skete noget i den Retning.
Hvad er det for en Politik?

Christmas Møller fremdrog en Hæk-
ke Citater af »Politiken« og »Social-
Demokraten« fra den sidste Valgkamp,
da begge Blade paastod, at de Konser-
vative sammen med Venstre vilde øde-
lægge Kronen, og fortsatte: Dette viser
med Tydelighed, at man fra Regerin-
gens Side gav Lofter til Vælgerne, som
man lader haant om nu. Jeg har Lov
at fremdrage det, fordi vi har spurgt
Regeringen om dens Kronepolitik og
fik det Svar, at den var ligetil! Man
har ovenikøbet nu givet de Konserva-
tive Skylden for den Valutapolitik, der
er ført i det sidste Aar. Jeg tilbageviser
det, og Hr. Krag vil være enig med
mig i, at havde man i Fjor Sommer

fulgt Aftalerne, vilde meget have kun-
net være undgaaet.

Har man Midlerne?



MONAOVERLÆGE ALBECK
BISAT 1 DAG

OPTIKER n. c. » i: c h
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nye Lokaler

I« ii Ichmedade 39
ug anbefaler sig som hidtil med alt til

Faget, saavel Reparationer som nye Varer til

konkurrencedygtige Priser.

Restpartier udsælges
Bemærk Priserne :

Et Restparti lange Bømeitrømpe , (rit Valg.. . 0,38
Restparti heluldne BømesporMtømper, frit Valg 0,48
Restparti Waco- og FlordameHrømper 0,50
Prima Kvalitet Iraad- og Stlhe-Dames'.rømper . 0,98

Pastor Sennels Tale i Domkirken.

Herjføtngpt til gøre Holdt foran FødselsMifteUen o«
Inlversltelsbygningeii.

liauren foran Altret i DommrKeii.

Overlæge, Dr. med. Victor Albcck
blev i Eftermiddag Kl. 2 bisat

fra Aarhus Domkirke, hvor den hvide
Kiste stod nedenfor Altret, svøbt i et

stort Dannebrogsflag og smykket med
Kalaer.

Et rigt Væld af Kranse og Blom-
sterdekorationer strakte sig fra Ki-
sten og ned over Kirkerummets Lø-
ber.

Der var signerede Dekorationer bl. a.

fra Universitetsundervisningen 1 Aarhus,
Undervisningsministeriet, Københavns

Universitet, det lægevidenskabelige Fa-

kultet, Dansk medicinsk Selskab, Sund-

hedsstyrelsen, Fyns Stifts medicinske

Selskab, Universitetssamvirket, Aarhus

Byraad, De forenede Teglværker, Aar-

hus By og Amts Jordemoderforening,
Den almindelige danske Jordemoderfor-

ening, Statsbiblioteket, Jydsk medicinsk

Selskab, Lægeforeningen for Aarhus og

Omegn, Direktør Axel Kier, Otto Mon-

sted, Studenterraadet 1 Aarhus, Studen-

terforeningen l Aarhus, Universitetslæ-
rerne 1 Aarhus, Lægeraadet ved Aarhus

kommunale Hospitaler, Teaterforenin-

gen, Aarhus kommunale Hospitaler,
Personalet hos Andersen og Albeck, Kø-

benhavn, Foreningen for Gynækologi og

Obstetrik, Jydsk naturvidenskabeligt
Selskab. Aarhus naturhistoriske Mu-

seum, Aarhuus Privatbank og Aarhus-

ianersamfundet.

blevet ham en Hjertesag.
Det er jo ogsaa det, der har præget

hans Gerning som Læge. Han er paa
det Omraade kommet 1 Forbindelse med

mange Mennesker. Han har haft man-

ge Medarbejdere og mange Unge, han

har skullet være Lærer for. Men jeg
har lagt Mærke til. at de takker ham
ikke blot for, hvad han gav dem af atn

videnskabelige Viden og sine rige Erfa-

ringer, men ogsaa for, hvad han har

været for dem som Menneske.

Og det samme gælder hans Patien-

ter. Han havde den Lykke at se Fodsels-

anstalten vokse fra en ringe Begyndelse
til en þÿ ��s�t�o�rInstitution. Denne Vækst

skyldtes m voksende Tillid til Institu-

tionen, og da navnlig dens Leder. Jeg
tror, at Overlæge Albeck har mange

taknemlige Patienter spredt ud over det
hele Land, og der findes blandt dem
Ikke blot en stor Skare Unge, men og-
saa mange, der netop har hørt til de
smaa 1 Samfundet, baade Intellektuelt

og socialt. Og Jeg tror ogsaa. at de

takker ham Ikke blot for den Hjælp,
han som Læge og Videnskabsmand har

ydet dem i Livets mest kritiske øjeblik-
ke, men frem for alt takker ham for
den Kærlighed og menneskelige Eor-
»Laaelse, hvormed han mødte dem, eaa

han blev for dem som en faderlig Ven,
de frimodigt kunde betro sig til og luk-
ke deres Hjerter op for. Og det er vel

det største, at faa sit Navn skrevet ikke I
blot 1 Bøgerne, men faa det skrevet ind
i taknemlige Menneskehjerter.

Og det er der vel Ingen, der bedre |
samstemmer i end I, der stod ham nær- 1
mest 1 Livet, Ægtefælle, Børn og Sø- 1

skende. I har jo dog kendt Mennesket
Victor Albeck bedre end nogen af os

andre. Og Jeg ved, I giver ham det

Vidnesbyrd, at han var en g o d Mand,
glad for sit Hjem og for Samlivet med

eder. Og midt 1 Savnet vil der være j
mange gode og lyse Minder at drage
frem og sig Tak for. Tak til ham for de
svundne Aars Samliv, og þÿ�T�a ��-til Gud
for al hans Godhed og Velsignelse over

jeres Leven og Virken.

Thi naar vi prøver at samle Linjerne
i det Billede, der her er ridset op, saa

maa vi dog sige med Apostelen: Alt det-
te er af Gud, og saa skimter vi bag ved
det ham, dan Herre og Frelser, der
selv er den største af alle Læger, ha1!,
der som Ingen anden har elsket de smaa

og givet sig helt for at tjene andre, og
som Ikke knækker det brudte Rør og
ikke slukker den rygende Tande. Maat-

te vi alle faa lært at gaa 1 hans Fod-

spor, saa det kan passe paa os, hvad
der staar i en sandelig Sang:

..Der er nogle, der bestandigt
gaar, som de gik Kongebud".

Svend Pedersen
Cigar- og Vinhandel.

Lille Torv 4. Telefon 4817,

Oplag af anerkendte Vine og
Spirituosa fia Petersen & Hansen,
Svendborg, og /ensDynesensE/tf.
v. Chr. Riis A/S. Aarhus - - - -

ministeren, der sammen nied Venstre
slaar Kronen ned! Han kan ikke be-

stride, at der fra vor Side har fore-
ligget Tilbud om en Sterling-Kurs paa
20, og saa kommer han og andre og
beskylder os for en Valutapolitik, som

slasr Kronen ned.

Afsluttende Repliker.
Efter Udtalelser af Munch-Petcrsen

og Axel Larsen spurgte Christmas Møl-
ler atter om Begeringens Valutapoli-
tik. Det var vigtigt for Landet at faa
Besked.

Statsministeren svarede: Vi skal og-
saa nok give Besked, men vi plejer jo
at tage hver Sag for sig. Valutaen vil
vi senere faa Lejlighed til at tale om.

Christmas Muller: Jeg har ondt af
Statsministeren, iler ikke ved, at der
intet Forslag kan komme om Valutaen,
fordi vi har en Valutaordning. Allige-
vel siger han, at det kan vi lale om,
skønt <let først er Meningen at ind-
kalde Folketinget til Kl. 2 i Eftermid-
dag, efter at Valutanoteriugen er sat.
Kan De ikke se, spurgte han, hvilken
farlig Situation, De slaur Landet ud i?
(Munterhed fra Begeringspartierne.)

Dame-BenhlæPer med laadden Vrange 0,88
flerrelrøier med laadden Vrange 0,98
Fikse Damehandsher, Str. 7 0,48
Prima Uld- og Felin-Dames rømper 1,65
Restparti smukke heluldne Drenge- og Pige-

Pulloeers, frit Valg .... 2,65
maeo- Dame-Linned 0,68
normal-tlerre-Undertøi pr. Sæt 2,95
strikkede Børne Benhlæder 0,38

H. Banegardens RestaurantI.

I
om dem og kunde fna Lov nt deltage,
hvis hun havde Lyst.

Hcgeringen havde været ledel af
Onsket om ut afværge Kntastrofen og
havde vierel rede til et Samarbejde
ined dem, der vilde hjælpe. Hun havde
ingen Grund til al beklage sig over
dette Samarbejde, men vilde i den
givne Situation have forhandlet med
endnu værre Folk. Det havde ikke al-
tid været heldigt, at Christmas Møl-
ler havde interesseret sig saa stærkt
for Kronen, og hvad »Berlingske Ti-
dende« har præsteret, lod til at skulle
blive Landet en dyr Spas. (Latter fra
de konservative Bænke.) Christmas
Møller taler om Undfangelse i Dølgs-
maal. Det er ikke ualmindeligt, nt den

Slags sker i Dølgsmaal, og Christmas
Møller havde jo heller ikke været saa
knibsk tidligere, f. Eks. ved Forliget
i 1031.

Se Vinduerne! Bemærk Priserne!

MONA
Forslaget vedtages.

Klokken var nu 3,20, og man ved-

log el lille Ændringsforslag. Kommu-
nisterne krævede Afstemning om.
hvorvidt Forslaget skulde overgaa til
tredie Behandling, og det vedtoges
med 70 Stemmer mod 25 (Konservati-
ve, Belsforbund og Kommunister).

Venstre stemte ikke.
I et nvi Møde Kl. 3,25 vedtoges For-

slaget ved tredie Behandling med det
samme Stemmetal.

saavel Sørgeflor i Kirken som Ligvogn
og sortklædte Heste. I Stedet blev
Kisten stillet op paa en almindelig
aaben med Gran og Blomster smyk- 1
ket Vogn, paa hvilken den, ledsaget j
af det store Følge, førtes gennem

Byen, hvor alle Flag vajede paa halv,
og op over Randers Landevej, hvor
der blev gjordt Holdt ved Fødsels-
stiftelsen. Her stod det samlede Per-
sonale opstillet, og efter at Sørgetoget
havde gjort Holdt i et Minut, traadte
en Skare Sygeplejersker ud og strøede
Blomster paa Vejen, efterhaanden
som Vognen med den blomstersmyk-
kede Baare kørte frem. Ogsaa ud for

Universitetsbygningen blev der gjort
et kort Ophold, inden Kisten førtes
det sidste Stykke Vej til Krematoriet
paa Nordre Kirkegaard, hvor Følget
sang »Jeg er træt og gaar til Ro« og
en Søn af Afdøde bragte en Tak for

den store Deltagelse.

Vestergade 24
(Kvindernes Hus).

ANKE
En Knockout i Vestergade

Forleden Nat opløstes et Selskab i
Landmandshotellct, Vesterg. 48, og da
en af Deltagerne kom ud i Gaarden,
blev han angrebet af en anden Mand,
der gav ham et voldsomt Kæbestød,
saa han sank bevidstløs om Den Over-

faldne blev kørt lil Kommunehospi-
talet, hvor Diagnosen blev stillet og

kom til at lyde paa: Voldsomt Kæbe-
brud. þÿ �Patienten lettere paavirket
af Spiritus.

Ikke desto mindre forlod Patienten
Hospitalet med den Motivering over-

for en Sygeplejerske, at »han risikere-
de at blive fyret fra sin Plads, hvis
han laa og drev den af paa Hospi-
talet.«

Imens havde Politiet sikret sig to
Ma-nd, der sigtedes for at have over-
faldet den skamslaaedc Mand. Den
ene af dem havde den paagældend«
Aften faaet 30 Bajere, den anden 6. I

Dag var de til Afhøring i Aarhus Kri-
minalret, hvor de forklarede, at den
ene af dem ganske rigtigt havde gi-
vet Anmelderen den haardc Medfart.
Men den havde han ærlig fortjent, da
det var ham, der havde givet Anled-

ning til Sammenstødet. Voldsmanden
betragtede Afklapsningen som en na-

turlig Hævn og nægtede at betale de
(H) Kr., som den Overfaldne havde for-
langt i Erstatning for sit skamferede
Ansigt.

Sagen gaar nu til Statsadvokaten.

I Landstinget.
Venstre-Komedispil.

lir. Htuirli mener ikke, at Venstre
liar noget Ansvar for Lockout-

liuvrn !

<r ra rur Hi gtitagsinrdarbrjder.)
Kl. 10,15 t Formiddag kom Forslaget

om Forbud mod Lockout og Strejke til
1. Behandling i Landstinget. Statsmini-
steren fremsatte det og þÿ ��g�e�n�t�o�gi dæmpet
Form alno Udtalelser fra Folketinget.
Han haabede, at den Kriseplan, aom tre
Partier var anedes om. vilde give Stø-

det til den Udvikling, alle ønskede.
Haueh (V.) glædede sig over, at Land-

boforeningernes Krav nu var trængt
Igennem. Han forstod ikke, at Rege-
ringen vilde gribe Ind overfor Organi-
sationernes Selvbestemmelsesret. man

det kom Jo Ikke Venstre ved(l), og man

vilde afholde sig fra at stemme.
Ludvig Christensen (8.) anbefalede.

konservativ Advarsel.
Axel B. Lange (K.) paapegede, at

Forslaget Ingen virkelig Tilslutning
havde 1 noget Parti og kun blev gen-
nemfort, fordi det største Parti i Lands-

tinget afholdt sig fra at stemme. Men

derved paatog Venstre alg Ansvaret for
denne Lov. Han var forbavset over, at

Stauntng stadig Intet havde at fortælle

Rigsdagen om Forligets Indhold. Man

maatte have klar Besked om ValutapoU-
tiken. Skulde Handelen nu udsættea for

nye store Tab, »om den Ikke kunde bære,
fordi den paa Forhaand var svækket af

Krisen? spurgte han. Han spaaede, at

Forliget vilde skuffe og anbefalede at

stemme Forslaget ned.

Vejstrup (R.) anbefalede.

Ile konservative kumlc Itave ydet
Landbruget en bedre Hjælp!

Poulsen, Risagergaard (K.t. fandt det

mærkeligt, at kun de faa Forhandlere
kendte de Forslag nøjere, man var enedes

om. Han spaaede, at den senere Be-

handling af dem vilde blive Komedie-

spil. Han frygtede, at Landbrugst
langtfra vilde faa den Hjælp, der var

nødvendig. Der taltes om halvandet

Hundrede Millioner Kroner, men saa
havde Venstre Jo langtfra faaet Land-

brugsorganisationernes Krav opfyldt. De

Konservatives Forslag vilde have skabt
Rentabilitet, men skal vi nøjes med

Halvdelen, saa har Venstre købt For-

liget for dyrt.
Sfntam teisteren oplyste, at Christmas

J Møller var blevet orienteret, og efter
1 yderligere Bemærkninger gik Forslaget
j til anden Behandling.

Vedtagelsen.
Kl. IH kom Forslaget til anden Be-

handling og kort efter til tredie Be-

handling, hvor det vedtoges med 34

8temmcr mod 12 Konservative. Venstre
undlod at stemme. Forslaget er dermed

færdigt fra Rigsdagen

r
4-5 Mand i Drift

paa en Isflage.
Ved den tyske Østersøkyst.

Gøteborg (R. B.)

I Følge et BcrUn-Telegram tål

þÿ ��M�o�r�g�o�n�t�i�d�n�l�n�g�e�n�"har Fiskere udfor

Holberg observeret 4 eller 5 Mund

paa en drivende Isflage t Østersøen.

Enten drejer det sig om Skibbrudne

fra et eller andet forlist Fartøj eller

ogsaa oni bortdrevne Fiskere fra den

vestlige Del af Østersøen. Om Nat-

ten har der været iagttaget (Idsig-

nater. Alle Eftersøgninger har hidtil

været resultatløse.

Fflget.
I det store Følge, der helt fyldte Kir-

kens Stolerækker, saas, foruden Afdødes

nærmeste Famille, Universitetsbestyrel-
sen in pleno, Untversitetssamvtrkets
Medlemmer, Professor H. M. Hansen,
Overlæge Knud Schrøder, Køben-

havn, Professorer, Docenter og Studen-

ter ved Aarhus-Unlversitetet, fhv. Borg-
mester Jakob Jensen, flere af By-
raadeta Medlemmer med Borgmester H.

P. Christensen! Spidsen, en Række

Overlæger og Læger fra hele Midtjyl-
land samt mange kendte Aarhusborgere
fra saavel Embedsstanden som Er-

hvervslivet.

Pastor Sennels' Tale.

Sørgehøjtideligheden blev indledt
med Salmen »Dagen gaar med raske

Fjed«, hvorefter Sognepræst Sennels,
der som Præst for Fødselsstiftelsen i

en lang Aarrække var en nær Bekendt
af den afdøde Overlæge, talte over Or-

dene i Mathæus 25. Kapitel: »Jeg var

syg og I besøgte mig«.
Man kan, udtalte Pastor Sennels. sige,

at Herren 1 dette Ord har vist. hvorledes

han bedømmer Menneskers Liv og Vir-
ke. Han spørger ikke saa meget etter,
hvad Mennesker har tænkt eller talt.
men efter hvad de har g j o r L Det er
i hans Øjne Ikke saa meget de store

Resultater, der gælder noget, som den | Ro t0 Vers af Salmen
personlige Indsats, det Sindelag, der har .Juaei bag ved Gerningerne, og den »Nu utte ul hinanden«. Derpaa fulgte
Aand. hvor! de er udfort. Endelig ser . Korstarersalmen »Dejlig er Jorden«,

Kislen føres ml af Kirken.

Pastor Sennels Tale fulgtes af Sal-
men »Lyksalig, lyksalig«, hvorefter

Koncertsanger Thøger Rasmussen fra

Hørren eftør. hvor langt et Menneske«
Virke har rakt nedad t Samfundsla-

gene. om det har næet til dem. han

kalder þÿ�f�o�r �þÿ ��d�l�s�ø�e�,mine mindste
Brødre".

Og hvis man vil lade dette tredobbelte

Lys falde hen over Overlæge. Albecks

Livsgerning, da vil man allevegne se

netop den personlige Indsats.
Det gælder ogsaa Universitetssagen.

Man kan sige, at Albeck 1 den Sag bar
virket i det store og for det store, har

været med tll at lægge ny Glans over
vor Bys Navn. Men det var visselig ikke
blot, fordi han havde Evnerne, Evnerne
tli at forhandle med Mennesker, til at

organisere og administrere, men frem
for alt, fordi han var et Menneske, der
kunde gribes af en stor Sag og være
villig til at tjene den og bringe Ofre
for den, handle uselvisk, fordi Sagen var

stinget af hele Følget. Under denne
Salmes næstsidste Vers bar Repræsen-
tanter for Universitetsbestyrelsen,
Univmitetwamvirkct, Universitetets
Lærerforsamling og Jydsk medicinsk
Selskab Kisten ned i Midten af Kir-

ken, hvorfra den under sidste Vers

førtes videre ud af Kirken af tidligere
og nuværende Reservelager samt
Funktionærer fra Den jydske Fødsels-
stiftelse. Kisten fulgtes, mens den
bares gennem Kirkerummet, kun af
Familien, og først da den var ude i

Vaabenhuset, fulgte Følget efter.

Forhi Fødselsstiftelsen og Uni-
versitetet.

Overlæge Albeck havde frabedt sig

LassosOverfaldene.
Røverne er stadig paa fri Fod.

(Fra ror Kebenharns- Reda letion.)

Lasso- Roverne er endnu paa fri Fod,
og de Spor, Politiet har fulgt, har alle
vist sig at være blinde.

Den af Politiet efterlyste Droske-
chauffør, der har kort for en ung
Mand, som man mistænkte for Delta-

gelse i Overfaldene, har meldt sig til
Politiet, men kunde ikke give Oplys-
ninger af særlig Værdi.

Lasso-Overfaldene er de forste, som
nogensinde er forefaldet i København.

Uro omkring den danske Mønt med der-
af følgende yderligere Lammelse af Er-
hvervslivet.

Industriraadet vil derfor advare imod,
at den nødvendige Tilpasning indenfor
det økonomiske Liv søges tilvejebragt
ved en politisk bestemt Værdiansættelse
af den danske Krone.

Ogsaa þÿ ��B�r�i�t�i�s�hImport Union"
advarer.

Endelig har »British Import Union«
i Dug tilstillet Regeringen en Skrivel-
se. hvori det hedder:

»Bestyrelsen for British Import
Union maa bestemt protestere imod.
at Kronekursen overfor Sterling ad

kunstig Vej ved politiske Aftaler yder-
ligere forringes og derved i mangfoldi
ge Tilfælde ødelægger ikke alene aar

gamle Forretningsforbindelser med
England, men ligeledes de i det sidste
Aar og navnlig under Udstillingen
knyttede þÿ�n�y�e �Forbindelser, paa hvil-
ke der fra alle Sider þÿ �og ikke mindst
fra begge Landes Regeringer har
været lagt saa stor Vægt.

De terste Protester
mod Kronefaldet.

Advarsler fra Grosserersocie-
tetet, Dansk Dampskibsrede-
riforening ojf Industriraadet.

Grosserersocietetets Komité sendte i
Gaar en Skrivelse lil Statsminister

Stauning, hvori der bestemt protestere-
des mod, »at den danske Krone, som
et Led i politiske Aftaler devalueres paa
unaturlig Maade,« thi »det er Komi-
téens faste Overbevisning, at en yder-
ligere værdiforringet Krone i det lange
Løb vil virke ødelæggende for Landet,
baade indadtil og udadtil.«

Samtidig sendte Dansk Dampskibs-
rederiforening til Regering og Rigsdag
en Skrivelse, hvori del hedder, at man

enstemmigt maa advare mod unaturlig
Devaluering af den danske Krone, da
man mener, at yderligere Værdiforrin-
gelse vil virke skadelig for Danmarks
Stilling udadtil og ogsaa kan blive skæb-

nesvanger indadtil.
Endelig vedtog Industriraadet i Gaar

en Udtalelse, hvori det hedder:
Industriraadet befrygter, at den al-

mindelige Forbedring af Erhvervslivets
Indtjeningsevne, som ventes frembragt
ved en Kronenedskæring, ikke vil frem-
komme under de nuværende handels-
politiske Forhold, men at Resultatet
alene vil blive fornvet Usikkerhed og
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Justitsministeren beroliger.
Justitsministeren, der syntes stærkt

ophidset, kunde afgive den beroligen-
de Erklæring, al Politiet vilde sørge
for, at der Ikke oflere skete Sammen-
stimlen I Bigsdugsgaarden. Ethvert
Medlem, sagde han, har Bel til at tale
fra Folketingets Talerstol, og det er

ingen Nytte til. at der skal rejses en
anden i Gaardet). Dette vil ogsaa frem-

tidig blive forhindret, og Demonstra-
tionen i Aften vil blive bande den før-
sle og den sidste nf den Art.

»I Strid med Sandheden.«
Christmas Møller paapegede over-

for Ministeren Forskellen paa For-
handlingerne i 1931 og nu. Statsmini-
steren havde nu indbudt begge Parter
til Forhandling, nten herunder er ført
sa-rligc Forhandlinger med den ene
af Parterne. Delle har Ministeren be-

nægtet i fuldkommen Sirid meil Sand-
heden. Det er Forskellen I Vi kan ikke
deltage i en Forhandling om Forsla-
gene, fordi vi kan risikere, at de tre
Partier paany løber sammen i fortro-
lige Forhandlinger. Men det er Uri-
melighed, i Virkeligheden parlamen-
tarisk skandaløst, at der er sluttet
Overenskomst om en Bække vigtige
Spørgsntanl paa Baggrund uf forelig-
gende Forslug, og nt Statsministeren
san nægter al give Oplysninger. Vi har
hedt om Hovedpunkterne, og naar
Statsministeren ikke vil svare paa del

hele, vil jeg spørge ham og Venstre:
Kr det virkelig Meningen at lade Lan-
dets lovgivende Forsamling være uvi-
dende om, hvilken Landets Valuta-

politik er? Statsministeren talle om en

dyr Spas. Det er en urimelig Insinua-
tion, for enhver ved, ni det er Stnls-


