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Efter at have opført et Damp-Terrehus kan vi nu levere saavel
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Sagfører Ingvald Schey,

Overretssagfører Joh.s Grieg,

Axel Thallaug,

Tandlæge N. Nielsen»

<Biib?tjeiicffe i Lillehammer Kirke ved Pastor 23 i l>,
* i 2iN'U!ii5d, Kapel ved -$aftov Larsen,

i SRingéafer Pcb gtiftfifap. N. Krog,
i 'Zrsilnni ved Tredieprcste»,
i Aas Kapel Peb de» res. Kapellan.

Esndag Efterm, Sti. 5 Foredrag i £f)uigpang
af ©tift'Sfop, N. Krog (Fortscrtlelse).

Lillehammers Tilskuer Uli

kommer idag med 2 Uum6r6,
No. 15 03 16.

«Her Historiens Vidnesbyrd om, at Usand-
Rebell vel er gammel, men ©anbtjeben
atligeoel celdre, heder en Vog af Karl
Roll, forljen Prest og Forstander for
Missionsskolen i Stavanger. ©en er
netop udkommen fra Th. ©teens For
lagsexpedition, Kristiania, og koster hef
tet 1 Krone.

Den begaoebe og for Kristi Kirke
nidkjcrre Forfatter, ber paa en ©tubie»
reise farlig i be fattrolffe Lande lærte
Katholisismen at kjende paa nært Hold,
optræber her mob Pavekirken med Hi
storiens Vidnesbyrd og stiller ben titffue,
foømt af Guds rene Orb, baabe i fin
Opkomst, Uboifling og nuværende Skik
felfe. Man mærfer ftraj, at her taler
en Mand „meb Oplevelsens og Over
bevisningens Kraft". Af Cjærligfjeb til
Sandheden raaber han et Varsko ind i
vort Folks Øre og Hjerte.

No. 15.

Lillehammer.

Kontor: Kjøbmand Thallaugs Gaard.

Lillehammer.
Kontortid 10—2 Form., 5—7 Efterm

Telefon No. 23.

Overretssagfører

Tandlæge Sandvig
Lillehammer

Telefon No. 31.

Lillehammer fra 20de Februar.

Bopæl bekjendtgjøres senere.

Doktor Astrup.
Skjæggestad i Ringebu

Lillehammer Dampsag l Inleri

Lillehammer,
fra 15cls februar 1894

æ&ett Sønfcag i Faste

Pavekirkens Historie

(Diskussions-, Nyheds- og Avertissementsblad for Kristians Amt.)

Og det er paa t)øi Tid. Den fa»
tfjoljie Kirke har ved Oprettelfen af en
Bispestol ogfaa i tiort Land lagt for
Dagen, at bet er dens 2Raal atter at
lægge Torben under Pavens Slag. Dens
Mission drives af dens brjgtigfte Æræf»
ter, og be norske Sutfjeranere har faa
liden Forstaaelse af benne Missions
ffllaal, al be enbog i Hovedstaden har
stoltet ben med ©aber. ©et er paatide,
at vort Folk lærer at kjende ben Kirke,
som tjar brænbt Sandhedens Vidner, og
som endnu, hvor ben har Magten, for
følger bet rene Evangelinm og forbyder
Sagfolf a: læfe i Bibelen, at tii dog
engang kunde lære at siatte og holde
faft \>aa oor dyrebare Sefjenbelfe og
Gnds rent Ord, som bet kostede tiore
lutherske %xbxe endog Livet at gitie os
i Arv.

Bogen er forfynet med flere (ialt
35) fortræffelige Illustrationer samt For
fatterens Biografi og portræt. iiftaar
dertil kommer, at Sproget er letfatteligt
og Fremstillingen vavm og grei, faa maa
den paa det bedste anbefales som en for»
træffelig Folkebog, ber fortjener at komme
i hvert Hjem.

Prisen er i $ortjolb til Ubfttiret
meget billig. L.

Mode Mandag 12te Febr. Kl. 10 %m.

Til Behandling forelaa som førfte
Sag Indstilling fra Militærkomiteen an
gående gaftfættetje af ,!gefteljolb»gobt=
3Jørelfen for Kvarterndredere m. v.

gorinben Prcefidenten (S. Nielsen)
refererebe Indstillingen, begjærcbeS Or
bet af

Ullmann, der udtalte, at han ikke
kunde oære meb paa at behandle fRegje»
ringens Budgetforstag, før man gjennem
Trontaledebatten havde bragt 9tegjerin=
gens Holdning paa det rene baabe meb
hensyn til Konsulatbudgettet og Professor
rdnawnelsen, som han syntes var ben
jftatantefte Haan mod ©torttjinget. §an
: oreflog derfor: 53eb,anbIingen af be
Daa Dagsordenen opførte ©ager udstaar,
inbtil frontalen er behandlet."

Præsidenten forstod Ullmann
faa, at han ønffebe Trontalen behandlet
snarest muligt.

Michelfen tiar forundret over UCt=
manns Optræben, at fremscette et saa toibt=
rækkende Forslag uden Conference med
Meningsfæller.

Schweigaard fanbt gorflaget iffe
bare overrastende, men rent tiibunberligt,
ba jo nu alle Mennesker kjendte ben po=
litiffe ©itnation. ©er tiar altfaa ingen
Grund til nogen Udsættelse.

§orft: Forstagets Realitet tiar
benne: Regjeringens Budgetforstag be
handles ikke, førenb Trontalen er be
handlet.

Nynning var enig meb Michelfen
i, at Ullmanns Forslag oar ubegrunbet.
Ullmann bnrde oplyfe, om det tiar hans
Mening, at Trontalen skulde opflaaes paa
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Storthinget.

førfte Kart eller om Stortinget ffulbe
indstille fine Forhandlinger.

Pr residenten onstede at vide bet
samme.

Ullmann: Man trængte denne
Uge til Komitemsder, og faa funbe $ræ*
sidenten opflaa Jernbanesag?« til Be
handling.

Sverdrup forftob ikke bette: Disfe
paa Kartet opførte ©maafager ffulbe
man ikke kunne behandle for Trontalen,
men Sernbanefagen, hvor ber spurgtes
om Millioner, ben ffulbe man funne be=
handle. Vedtoges Ullmanns Forslag,
maatte Trontalen ftraj behandles.

Ullmann maatte fastholde sit For
flag. §er ftob man overfor SRegjeringens
forste Budgetforstag, og bet gjaldt da at
tage fit Staudpuukt, enten saa Trontalen
blev behandlet før eller efter jernbane»
sagen.

Michelsen maatte efter denne Ull
manns Udtalelfe erflære, at han ikke
kunde ftemme for Ubfættelfesforflaget,
thi fif man førft en ftorpblitijf Debat,
saa tiar bet forbi meb en rolig og faglig
Behandling af Sernbaneipørgsmaalet.

Horst fandt det ogsaa logisk rigtigt,
at Trontalen behandledes forst, ba ben
var Regjeringens forste forelæg, altfaa
førft Trontalen og bernæft Regjeringens
ønrige forelæg.

©oerbrup: Mærkeligt nok havde
man allerebe behandlet og bifaldt Re
gjeringens store forelæg om SBræubetiins»
og Maltafgiften. Er ben politiffe Situa
tion faa forfærbelig, at ©tortfjinget ikke
kan arbeibe, før man faar politif? Stor
vask, saa kan tiel heller ikke Komiteerne
ardeide, og ba er bet bedst at saa benne
Opvask snarest muligt, faa man kan faa
arbeide efterpaa.

Ullmann onffede førft Jernba
nerne, bernæft Trontalen. Flertallet er
iaar saa spagt, at det ikke er tilsinds at
nægte Indtcegtsbudget. Hvad der her tiar
Tale om, var berimob Øtegjeringens Fore
læg til Udgiftsbudget, og der vilde
man i mange ganffe bett)belige Sager
komme til at inbflueres af Trontale
trebatten.

§orft repticerebe til Sverdrup, Re
gjeringens Srænbeoinsforflag maatte
behandles ftraj.

Michelsen: Ullmann glemte ftun
bom unber sin ©ale, tmab han Ijaobe sagt
i bens Begyndelse. SSebtog ©tortl)inget
idug Ullmanns Forslag, saa vilde bet
tiære logisk og politisk rigtigt at behandle
Trontalen ftray.

Ullmann: Efter min Mening kan
man behandle Sernbanefagen før ©ron--
talen. Min Stilling til Sernbanejagen
er klar, jeg ftemmer for alle Forslag.

Schweigaard troebe, at Ullmanns
Standpunkt tiar temmelig eneftaaenbe.

£>augtanb fpurgte, om Sanbet tiar
tjent med dette? Her handledes om lou
bundne ©nm mer, som maa bevilges, en
ten saa ben ene eller den anben SRegje»
ring er tieb Roret. Landet ventede, og
han troede ogsaa, at bet oilbe tiære tjøift
ønffeligt at faa be store øfonomiffe
©pørgsmaal behandlet faa fagligt og li=
denstabsfrit som muligt. Var bet Me
ningen, at heller ikke Komiteerne skulde
arbeibe?

Ullmann: ©et er Meningen, at
Komiteerne stal arbeide.

Sch øye n : Storpolitiken havde alt
saa holdt sit Indtog her i ©alen; den
tiar for Hr. Ullmann, hvad SSanbet er
for Fisken; ben tiar for ham det førfte
og bet sidste.

Engel hart vilde, efter be i Debat
ten faldne ytringer, foreflaa: „Setjanb»
lingen af Regjeringens 53ubgetforelæg
Sernbaneforflagenetjerun ikke
indbefattede ubftaar, indtil Tron
talen er bleven behandlet." Han frem
satte dette Forslag kun for at klargjore
Meningen.

Ullmann gik otier til Gngelharts
Forflag.

Prcefidenten fandt, at ©ngeHjartS
Forstag i Realiteten tiar forfljelligt fra
Ullmanns oprinbelige.

Rinde fandt Stillingen efter den
ftebfnnbne ©ebat temmelig uflar og
vilde derfor foreflaa 93eljanbtingen af be
paa Kartet opførte ©ager ubfat indtil
tiibere. Der blev ba for $ræfibenten at
opflaa et nyt Kart, og det vilde faa tiære
overladt Forsamlingen at Dotere over, i
hvilken Orden ©agcrne skulde behandles.

Hægf t a b: Vedtoges Rindes For
flag, fif man nceste Gang bare op igjen
hele denne Debat. ©aleren vilde stemme
for ©ngeltjarts Forslag.

Præsidenten ønffebe Ubtalelfer
om, hvorledes Komiteerne og Arbeidsord
ningskomiteen ffulbe stille sig, hvis En
gelharts Forstag blev tiebtaget, og 33ub=
getfager altfaa ikke ffulbe betjanbles før
efterat Sernbanefagen og Trontalen tiar
betjanblet.

Ullmann kunde ikke forståa, at
ikke den Sag var klar.

ib enten vilde ikke indlade
sig i nogen ©ebat med §r. Ullmann;
men bet forekom ham noget forunderligt,
at Komiteerne ikke ved Vedtagelsen af
@itgelb,arts Forstag ffulbe binbes i sit
Arbeide. ©er byggedes saa meget paa
Resultatet af Trontaledebatten noget
Tal. ikke tiilbe modsige og faa skulde
Komiteerne ikke tage noget Hensyn til
dette Resultat, men arbeibe iblinbe?

Engelhart tiar gaaet ud fra, at
ethvert Komitemedlem handlede efter sin
egen Overbevisning uden førft at ffjele
op til ©tortfyingsfafen for at fe, hvor
ledes bet ber vilde gaa.

Schweigaard: Det tiar jo fra
©herrers Side netop fremholdt, at man
kunde ikke banne fig nogen beftemt Over
bevisning, for man havde hort Trontale
debatten?

Ullmann: Jo faamænb havde
man sin Overbevisning ligefaa flær! som
§r. Schweigaard; men Repræsentanten
kjendte vistnok til, at ben politiffe ©itua»
tion kunde foraasage anbringer i Komi
teens ©tanbpunft, faalebes at f. Ex.
9Jiinbretal blev glertal.

Lutzow Holm: Under §r. UH=
manns Forndscetning fif man ikke alene
en men to Overbevisninger om Budgettet
unber Hensyn til Trontaledebattens Ub»
fald. Under faabanne Omftænbigfjeber
kunde komiteerne ikke arbeibe sikkert.

Ullmann bemærfebe til Hr. Lutzow
Holm, at bet lod sig tiirfelig gjøre at
have, hvad Repræsentanten kaldte „to Over
bevisninger" i Subgetfager.

SitJo ro Holm havde ingen Tvivl
om, at Hr. UUmann funbe tjaoe to Over
bevisninger.

Ved Afstemningen kom Rindes For
flag forst under Votering; det bifald
tes med 53 mod 52 St. Ogøire og
moberate famt Michelsen, Krohn, Reinert
og £>ægftab.) 5rat)CErenoe: Dugstad, G.
Knndsen, Slefaftab, Lovland, Fasting,
Heiberg, Storeng og §anig.

50be Mg.


