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Skudt
sin Alsder.

Fra Paris ftrivcs til
þÿ ��F�o�l�k�e�t�sAvis" :

En KL-aarig Enkefru Wachb
blev i Dag i fin elegante Lejlighed i
Avenue Henri Martin ved Boulogne
skoven skudt as sin 3v-aarige Spa
Gustao.

Sønnen lod sig godvillig arrestere
og forklarede overfor Politiet, «t
Grunden til hans Handling var den.
at hans 60-aarige Moder i al Hem-
melighed havde giftet fig med »o
25-aarig Ungarer med 3 Bprn.

Netop i Dag stulde SEgtemanden
og hans 3 Lprn flytte ind i Lejltg-
heden, og han var derfor af Moderen
anmodet om fljeblikkelig at flytte ud.
Hans Moders Formue paa 3 Mil-
lianer vilde ved hendes Wgtestab
blive delt. Gaston.

Mark Twain duende.

En af VerklenS mest ktndko Forfak-
tcre. den amerikanske Humorist Mark
Twain ligger sor Døden ovre paa sit
Gods i Comeciicut. Mark TwainS
Liv har formet sig ret eventyrligt.
Han er født 1835 i Florida. Hans
virkelige Ravn er S a m u e l L a n g-

horne Clemens. Tretten
Aar gammel blev han sat , Bogtryk-
kerlare, og efter at vare udlart ar-

bejdede han ved forskellige Blade.

Pludselig slog han sig saa paa So-
mandslivet paa Missisippisloden.
hvor han i 1857 blev Lods paa en

Damper. Men allerede i 1802 slog
han ind paa en ny Levevej þÿ �Jour-
nalistiken. Han skrev Bynyt til et

stort Blad i New Orleans, og her be-

nyttede han Market þÿ ��M�a�r�kTwain '.
Ordene er Vet Raab, som gives ved

Ladningen ombord i Skibene, naar

man finder 2 Favne Vand (Marke
to!) Og under det Marke er Sa-

þÿ ��,�u�e�lClemens bleven verdenskendt

som ingen anden nulevende Forfat-
ter.
I 1867 slog han sig udelukkende

pna at strive humoristiske Bogkr. De
udkom i uhyre Oplag og skaffede
ham en kolossal Formue.

Forovrigt er Mark Twain« Pro-
dultion langt sra af den intetsigende
Art, som hans mangfoldige Esterlig-
neres. Man finder ofte i det grovere

humoristiske Skyts smaa agte Per-
ler as lodig Art. I en af sine sidst«
Fortallinger gør han saalede« gal-
dcnde, at þÿ ��d�e�nstorste Zorstel paa en

Kat og en Logn er, at en Kat ikke

har mere -nb 9 Liv þÿ �þÿ �þÿ �Adam

va: et Menneste lige som vi andre.

Han vilde isse have iSblet sor ?Sb-
let« egen Skyld, men blot fordi det

uar forbuden Frugt. Fejltagelsen ved

Syndefaldet bestaar simpelthen i. at

det isse blev Adam forbudt at ade

Slangen, ellers havde han gjort det

as med selve Djavelen."
(in Saregenhed Ho« Mat! Twain

var det at han kun kunde stribe,
naar han laa i Sengen. Alle han«
Boger er strevne paa den Maade.
þÿ ��S�e�n�g�e�ner Menneskets bedste Ben

nasi efter Doden", havder han.

Den sjette
Sans.

þÿ ��F�o�l�k�e�t�sAvis" indbyder herved
vore kære Lasere til en meget interes-
sant Seance om det saa aktuelle
Spprgsmaal þÿ ��D�e�nsjette Sans".'

Forestillingen finder Sted i Bla-
dets Kælderetage þÿ �under Stregen
þÿ �hvor vore Feuilletoner residerer,
og den gentages daglig |þÿ �desværre
knn i en stærkt begrænset Tid.

þÿ ��D�e�nsjette Sans", som man
altsaa skal læse om i vor nye Feuil-
leton, er en udmærket Fortælling af
cn aaildrig Franskmand E. Delpit.
Han har af en Særling af Viden-
skabsmand faaet en Lorgnet med Glas,
slebne efter en speciel Mcthode, og
som viser Beskueren det Ansigt, han
vil betragte, omtrent som naar man
betragter et Ansigt t et Hulspejl.

Minespillet træder frem k n
Grad, som vore ufuldkomne Hverd v

pjne slet ikke har Anelse om, men
som bekræfter den Lærdes Paastaue,
at et Menneske, som taler eller bloc

spger at vise sin Interesse, altid
forraadcr sine hemmelige Tanker "ed

sit Minespil. Det ubevæbnede r.'je
er blot for svagt til at se det. Kun
det meget stærke Minespil under Ind-
virkning af Vrede. Forundring. Kær-

lighed. Ydmyghed osv. forstå ar
men alle de utallige Nuancer, som
røbet Falskhed. List. Bravhcd r

Enfoldighed, og som det almiudcln.-e
Menneske ikke opfatter, det ses gen-
nem den magiske Lorgnet, som Hellen
i vor Fortælling besidder.

Pas paa þÿ ��D�e�nsjette San?",
naar den paa Onsdag optræder t

þÿ ��F�o�l�k�e�t�sAvis". Læs den. og naar
den altfor snart er sluttet, vll De

synes saa godt om den, at De blot
vil beklage, at den ikke var længere
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Den Subrske Husmoderskole.

nok.. De, som skaane« i Dag, angri-
des i Morgen. Raden lommer efter-
haanden til alle. og derfor bor man

Vare forsigtig med at le ad disse
blodtørstige Trolde, inden man aner

det, har man dem over sig. enten

man saa har med Blade. Boger eller

Bajerslol al gore. Te har saaet Blod

paa Tanden og smagt Mennestekodl
d« helmer ikke, sor de ligger 3 Alen
under horden med en forsvarlig Pal
rammet gennem Skroget.

Foreløbig kan alle Byens Bog-
handlere nu vente sig en Omgang,
saasremt de ikke horer til den lille
Flok, der gor i hellighed. For der

stal i denne Tid sarlig laves Stoj

og hvirvles Stov op. Tet galder
nemlig om at dakle de Udskejelser,
Missionen har gjort sig slhloig i.

Den 0. Mart« bf«o han anholdt af Po-
litiet i Antwerpen og har saalede« siddet
arresteret t ove» en Maaned. Han ser ttte

ganske ud som ved sin Afrejse her sra Byen,
idet han allerede i Hamborg lod sig maskin-
klippe over hel« Hovedet, ligesom han lod sit
Skag barbere as.

Opdagelsesbetjent Br lin niche as Kø
benhavn? Politi, der fulgt« Flygtningen«
Spor lig« til Bremen, afrejser t Dag til
Antwerpen sor at hent« den celebre lyve-
koagt tørn.

Ildebrand
i Hellerup.

Tc elektriske Ledninger setter
Ild paa en Ejendom.

Jgaar Formiddag var Elektrikeren fta
Hellerup <Slektricit»t«varft i Aebe>d« med

Lyiledningen ved Hellerup Viadukten.
Oppe paa en as de hej« Taarnvogne

stod en Mand med en leSlltppet Etikledning
til Strandvejen, da Hesten« sor vognen
pludselig rykkede, og Manden tabte derved

Ledningen, som faldt ned paa Kerctraaden.
Der opstod nu en Kortslutning paaLedntn-
gerne, der serer ud til Bomsorpagter Han-
sen« Ejendom paa Strandvejen Rr. S4, og
et Oieblik ester stod Lejligheden t Flammer.

Brandvasenet tilkaldte« og blev hurtig
Herre ooer Ilden, uren forinden var der

dog brandt en Del Mobler pao 1. »g 2.
Sal.

Fra ElektricitetSvarket« Side betegn«,
de« det flet« som et Ulytte«tilsalde, der

nappe vil gentag« fig.

Marskandiser Petersen hm mistet sin
Kone, og ester hende« Dod kommer han op

til Doktoren for at betale Regningen.
þÿ �Det bliver 75 Kroner I

þÿ �75 Kroner! siger Petersen sorskrak-
ket, saa var det jo nasten bedre, at hun
flet ikke var dad!

Hvad er det sor et Dyr, som har
to Ojne, men ikke kan s«, to Orer og ikke

kan hore, fir« Ben, som det tkk« kan røre'
men som alligevel kan hoppe lige saa hojt

som Rundetaarn?
B: ??k
A. : Det er en dvd Kat I

B.: Den kan da ikke hoppe?
A.: Nej, men det kan Rundeiaarn jo

heller ikke!
» »«

En lidt anløben Person kommer ind i

en Materialhandel og beder meget indtran-

gende om at saa Lov til at laane et Glas-

ror. Han faar sit Onfl« opfyldt, men kom-
mer lidt ester, meget nedbøjet, og leverer

Røret tilbage.
þÿ �Jeg fik ikke Brug for det.
þÿ �Hvad fluide De egenlig bruge det

til?
þÿ �Jo, se, jeg havde tabt en Pagt

Brandevin her henne i en Port, men nu er

det mig ikke n- ligt at find« Porten.

\lk«la Slra-Srcrle er den hed.t.
og bragt« ak dt allarflvvt«

ibui-ng udføret ved diittruk Drivkraft.
BUK D.nmtrki MII. 5v.ci.l-
lornu I uuv.rtr irfn. Sroi.ikin.r.
OJ.OIua. Nik«l«|g 4 For! III PrUL
BiM.g AJt.L SI R.bt laf Roakåat.

Vlsd
Dagens Eronike.
Zer er Selskab,
sor at node fine Gaster til at spise, isar
sin Bordlavaler. þÿ ��D�e�tmaa De virkelig
smage! Dot maa De virkelig prev«! For
min Skyld I". Saadan bliver hun ved. Til-

sidst orker Bordkavaleren ikke mere, og i sin
Fortvivlelse hvisker han til sin Sidemand

..Jeg tror. Gud dode mig. Konen har sat
sig i Hovedet, at jeg stal ad« mig ihjel,

sor hende« Skyld!"
Mon vi i det hele taget ikke herhjemme

gor lidt sor meget as at n o d « vore Ga-

fier til at spise < Hvert Øjeblik horer man

gerne Fnien udbryde: þÿ ��M�e�nDe spiser jo
ikke! Spis dog!", selv om hun afbryder den

-interessantest« Konversation. Der er jo nok

Gaster, som er saa tilageholdne, at de vir-

ketig tranger til Opfordring om at spise,
men de flest« skal »ok tag« sor sig. Og det

vilde vare mindre Besvar sor Husmoderen,
og tor o ilde blive mere Madro ved Bordet.

SirtturligviS.
þÿ �Det er dog en flrakkelige Hoste,

Du har.
þÿ �Hvad vilde Du gore i mit Sted?
þÿ �Ogsaa hofte.

Skoledrengen sved Billetkontoret): þÿ ��J�e�g
vil gerne have en Billet til Helsingor."

þÿ ��H�v�i�l�k�e�nKlaise?"
Drengen: þÿ ��A�n�d�e�nMellemstoleklaSse.

Moderen : þÿ ��H�v�o�r�f�o�rgrader ktlle Pe-
ter?"

Sosteren: þÿ ��J�o�,han har gravet en
Grav i GruSbunken, »g nu er han ked af,
at han ikke Ian tag« den med hjeml"

» »
G

Desværre.
þÿ �Hvorfor giftede Du Dig ikke med

den rige Brygger« Datter?
þÿ �Hun var baade dum og grim og þÿ �

þÿ �Ja, hvad saa I--- Og saa »ild, hun ikke hav« mig.

pas

Tanden.
Søm Trolde, der lugter Menne-

skeblod, sarer Mi»jion«n» Fanatikere
saeen est« Lsee M-an siger, at naar
en Biorn svrst har faaet Blod paa
Tanden, nedlader den sig nodigi til
at crde Bær, som den eller« j fine
unge Tage godt kan slaa fig til
Taal« med. Akkurat paa samme
Maade gaar det Fanatikere, naae de

forst er kommen paa Krigsstien,
fiaar de alt ned sor Fode; saa er
det for Resten lige meget, bdad Ret-
ning eller Mission de tilhorer.

Man kan se et Fingerpeg i den

Retning hos Ajholdsfanatikerne, der

efter lange at have kæmpet mod ®e-
batterne nu kaster sig over Brt>g-
gerne og begynder paa et rasende
Felttog mod disse.

Og endnu tydeligere er Finger pe-
get i det Felttog, som Præsterne har
indledet mod Forlagsboghandlerne,
holmen« Provst, hr. Fenger, po-
pulart kaldet þÿ ��d�e�nlille Finger", har
endog udset fig vort storste og mest
ansete Forlag. Gyldendal, til Offer.
Ester at Bladene har faaet deres
Svovlprædiken, stal Bogerne nu
have det sorte Stempel paatrhkt.

Eaalede« gaar det altid med Fa-
natrsmen. Ten stal have Afløb en-
ten det ene eller det andet Sted; in-
»et er d herrer helligt eller helligt

Kaslelslyven
hentes hjem.

I Lørdags modlog Kastellets Komman-
. ?ant, Generallojtnani G o r tz, og Avditor
> R e l l « m a n n gennem det danste Uden-
' rigsministerium den officielle Meddelelse om-
at den belgiske Regering i Briissel intet har
at indvend« imod, at KastelStyven udleveres
til de danske Myndigheder.

Samtidig fik Auditoren Meddelelse om,
at de ca. (XXX) Kr., som Tyvon var i Be-
siddeise as ved Anholdelsen, er til Dispofi,
tion gennem Nationalbanken i Antwerpen.

Kafielstyuen, Militararbejder Nr. 014,
Hansen, stjal, som bekendt, 12,(XXI Kr. as
1. Regiment« Pengekasse, men de 6000 Kr.
soldede han op paa en Ug« sammen med et
flamsk Pigebarn.

Il r. 4408 lidgciar tver Dag.

ikrtmi Vi anvender d-tz«ilitt þÿ ��I�t�O�l�i�aPlttllte
flaricarinc11 her paa £»kOltlft og finder

KfalilHni fortrinlig« Den egner sig
udmærket saavel til IIOIMlbrUg »om tH

ftlUtf llillg og Megllillg« og vi kan ab-

oiut aiiticlale den til enhver
Husmoder.



4 Ekspeditricer
arresterede

Et «> gptaSfe-Forhold, der
bør tijttrtjf'cø.

Dr» Sygekasse -Affære, tri har
omtalt, give« el greil Billede aj den

Højttals iuaiia, der paalægget Sy
jjelaejemedlenuneene.
I delle specielle Tilfælde naglede

en Sygekasse at yde el Medlem hans
letmæsfige Understøttelse, forbi han
ikke vild« paa Hospitalet for anden
tfiaug. Han havde flet« ».'agers Ud-
sagn sot, al el fornyet hofprtalsop
hold jnueere vilde stade end gavne
han>. men iftc desto mindre fordrede
Eygckasjen, at hun fluide indlægge

ci/efaefelagen, der øprmdelig
var af de« Mening, al et Rekrea
tronsophold paa ilandet vilde gavn«
Manden dedfi. inaatte tilfldfl pa
ære Hidre fra Sygekassen og
sierne Hofpitalsfeddel trl Patienten
tkagen« A lorilct gfaldl med andre
Ord ikke en Dosi overfor Sygekas-
sen« llrav onr Hojp»ta4«>ndlægg»lfe.

Al dette er el ganske umulig! For-
hold l ehvOet vist (Ifc at deleje« nar
mere.

Ecnnemgaaende er denne Hospi
t">?

'

vang saa iirdgroet i vore Stz-
gekasfer, at der, naar Sygekasselo-
ven skal revideres, bor rejfe« e« kras-
tiu Prokrch hen mod. saa at Bette ene-
ncngsløs« og uretfærdige Forhold
kar blive afslaffet.

Hee , Byen, hvor der i saa hej
Grab mangler Hvfpilaltplad« for
en flor Mængde Syge, som virkelig
tranger til Hospitalspleje, er det
ganske ueHne'igt øg i høj Grad sar-
ligt for den almindelige Jiindhcb«
tilsland, at Sygekasserne optager
Klodsen paa Hospitalerne i mang-
foldrqe Tilfalde, hvor Hospitals-
pleje skel ikke er nødvendig

Lmgern, buede vare de første tik
at erkende Hospital? Tvangens Uri-
meliqhed þÿ �ag adslillige as dem gor
bH oasoa! þÿ �men d«r er dog endnu
en god Kortion Sygekasselæger. der
for dercs private Praksis Skyld so-
ger at glide saa let hen over deres
'Ygekaslepraksié som muligt og
dnfor ftridti Patienter paa Hospita-
let selv om de lige saa godt, om
ikke bedre, lunde behandles i Hjem
mel

4 jVtennssker dræbt.
Fra Bitterseld gik Lørdag Aften

Ballonen þÿ ��D�e�l�i�l�z�s�c�hop med 4 Pas
fagerer, Ballonens Forer, Købmand
Karl Luft fra Bitterseld, der fore
tog sin 2b Ballonfart, endvidere
Herrerne Leuchfenring, bev
som Medlem af Luftskibsfelslabet skul
de uddanne« til Ballonsører, og

Hacker og G r a u p n r r fra Leip
l>h.

Ballonen kom jnd i et Uveje, blev
ramt as Lynet og styrtede ned fra e»
betydelig Højde Ballonens Hylster
fandtes ved Reichensachsen, og i »o

gen Afstand sandle« den sonderslaa
ede Gondol og de sire Passagerer
Teles Legemer var knuste, og det har
ved Ligsynet vist sig. at de alle har
varet ramt as Lynet,

Af de Dødes Ansigter kan man
tydeligt tase deres frygtelige Tods
kamp. De« første, som opdagede
Ulykken, var en Bonde, Han Hørte et
votdjoml Brag og troede, det var Ly
net, som vae slaaet ned, men saa op-
dagede han Gondolen » et Kirsebæe-
teer. To af Ligene laa paa Jorden,
de to andre hang i Gondolen, de
Tødel Handee vae krampagtigt knyt-
led,

i det ny Varehas.
I Barehuset i Frederiksberggade,

hvor man fra ben første Dag aj hat
holdl et vaageir! Eje med Personalet,
for at der ikke skulde gaa for ftarft
Svind i Barelageret, har man i Lør-
dags skredet til at lade 4 unge Eks-
peditricer anholde sot Tyverier

Te sire unge Tamer er faldet før
Fristelsen og hae begaaet Brug«-
tyverier, hvad Hundreder af unge
Ekspeditricer og Ekspedienter før
dein har gjort , større eller mindre
Grad uden at blive straffede.

Tel forekommer os. at Sagen bur-
de have varet ordnet med nogle al-
vor lige Advarsler og Afskedigelser.
Derved vilde megen Sorg og megen
Ulykke vare undgaaet

Ulsskbudet
sgiLykletyoen

tn velflabt <0 tiårig Mand Henrik
Hansen lom i Lørdags cyllende
gennem Slaisbolmsgade. du han ud
for Miiiislkiiulbygningen saa en (split
flaa og vente pau sin Ejermand.

Hansen sprang as sin Eylle. log
den fremmede Eqtle paa Ryggen og
ey/Iede videre Han tog sig imidler-
tid ikke i Agt for en itiosldreng. der
saa, I>»ad han bedrev, og cytlede es-
ler ham Da Drengen paa »kongens
Aytorv saa en Betjent, korte han op
paa Siden as Tyven og valtede ham.

Tyven protesterede, Drengen lo. og
saa fulgtes man med Beljente« tit
Stationen.

Det viste sig her al Hansen var en
lange eftersøgt Eytlelyv.

Uditeeet
UauMnifet.

Hedevig Ø.nidiiig.

Len afslørede
Røverhøvding.
Forlntlvren Karl tt««

roriindvrligMte Eventyr. þÿ �
Alle Ue andre er opdigtede

og tj vøljaulue.

mod

Cijé þÿ ��V�t�g�a�"�.

Processen mob den beremle nu
E6 aacige Forsaller Karl May
har vakt voldsomt Røre i Tyskland.
Ten Mand, der har afsløret ham, er
Sekretaren for Berlins Fagforenin-
ger Lebius. Han har i Retten be-
vist følgende:

Karl May skulde i sine unge Dage
vare Laree. Paa Seminariet stjal
han som en Ravn, men han forstod
at dakle sig mod Mistanke. Fra en
aj Kammeraterne havde han imidler-
tid stjaalet et Guldur og fra en an-
den cn solvbeslaaet Merskumspibe.
Disse to Tyvekoster forarede han
sin Fader, og da denne noget efter
aslagde Besøg i den By, hvor Se-
minariet laa, s or at hilse paa Søn-
nen havde han Piben med.

Da han kom til Pensionatet, hvor
Sønnen boede, var denne ikke hjem-
»te; derimod traf den gamle, der

stol' rog paa sin Pibe, nogle as han-
Kammerater og blandt dem Pibens
rette Ejermand. Han lod som ingen
Ting, men spurgte kort ester den
gamle, hvad Klokken var, Saa trak
gamle May Kulduret srem og for-
talte, at baade bet og Piben var Ga-
ver fra hans fare Søn; nu var alle
klar over, hvem der var Ophavs-
manden til de mange Tyverier,

Karl May fif et Pat Aars Fceng-
selsstraf, og efter Afsoningen tog \
han for Alvor sak paa Forbryder- !

Arresteret Grevepar.
Grev og Grevinde Andy de

Glatigny er bleven arresteret i
Tours paa Anmeldelse as en ameri-
kanst Millionærfrue. som d« har solgt
vcrrdilose Malerier under Foregivende
as. at det var agte Corrego'er og
Piunllo'er.

eJlyåeder\
IN April.

Indbrud pa« lKvrsor Zcru-
bancstativu.

Forrige Rat har en Tyv brudt
ind paa Jernbanestationen i Korspr.
I Restaurationen har han tpmt
Pengeskuffen og hugget en Del Bio
og Cigarer.

(?» 70 a rrig Ttivrkoinde.
g Lørdags lom »n 70 aarig Kone

op til en Pantelaaner i Borgergade.
Mvdcns Puntelaaneren gik ind i et

Bagværelse, gil den gamle Kone in-

dcnfor Disker og stjal 3 Lommeure
og f>0 Kroner fra Pengekassen Pan-
kelaaneren kom lige KSSnot til at
sange hende. Hun >»ar været straffet
mange Gange og hedder Antoinette
Bohr.

svindleren Ludvigsen.
Den ofte tidligere her t Bladet

omtalte Mathias Ludvigsen, der
kalder sig þÿ ��L�l�v�S�s�a�r�s�i�k�n�i�i�g�S�i�n�s�p�e�k�t�O�r�"�,
efterlyses nu af Politiet sot Be-
dragen.

Saadan ser han ud.

?!u gaar den gødt igen!
Den russiske Bryder P u g a t s ch o s s,

der var B e ch - O l s e » s Modstander i Eir-
kus, er t Gaar pludselig rejst her fra Biien
lit Esbjerg for at udfordre Bech tit en Re-

þÿ ��D�p�r�o�r�e�t�"
i Korsgade.

Iustitsminifteriet beordrer n»i
ttndersogelse i Politisagerne

fra Erriyoe-Asfa'ren.

þÿ ��F�o�l�k�e�t�sAvis" bragte for nogen
Tid siden et Par Referater fra den

ofsenlige Politirets 2. Afdeling, hvor
Assessor R i i s e behandlede de man-
ge Rapporter, som Politiet paa Nør
rebro havde oplaget over Byens
Borgere i de berømmelige Sabroe
Tage, hvor Bagermester E r t i t g ø c
samlede Oplob ved al udstille fil
Barn i sine Vinduer i Korsgade.

Vi oplyste allerede den Gang, at
en stor Del as de Tiltalte ikke var til
Sinds at finde sig i Politirettens
Vodedomme, men agtede at indanke
Sagen til Justitsministeriets endeli-
ge Afgørelse.
I et as disse Tilfælde, hvor en Ci-

garhandler Frederiksen og Hustru,
Korsgade 50, tillige besværede sig
over Inspektionsbetjent Jensen og

Betjent Nr. 390, Andreasen, har
Justitsministeriet beordret kriminel
Undersøgelse og nye Forhor optaget.

De Tiltalte havde nemlig en halv
Snes Vidner paa, at de ilke havde
deltaget i noget som helst Opløb,
men Assessor Riis« ashørle ingen af
disse Vidner.

For et Par Dage siden blev Vid-
nerne þÿ �ialt elleve i Tallet þÿ �til
sagt til at møde paa Fæledvejens
Poitiftation, hvor der blev tagcl
Rapport over det passerede.

Vi skal nærmere holde vore Læsere
a jour med. hvad der videre passerer
i denne og de efterfølgende Sagei
as samme Art.

Anton Gylling.

WW þÿ ��U�g�e�b�l�a�d�e�t�"bringer hver Uge
haondværket. Han stjal og røvede, til J et Afsnit af en spændende Roman. v<u>ch«t»mp t hane tttrku«.
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Til .Tie Morgenpost" telegraferes
fra Sniyrna: I Landsbyen Eghin
i Austrasten, der væsenligt bcboeS as
Armenier«, lhtr der i nogen Tid her-
sket stor Hungersnød og smitsomme
Sygdomme,

For nylig er der alene paa
Dag død 80 Personer uf Sult.

cn

Skuespilleesoreningen havde fifret
s'g en ualmindelig slot Assistance i
Gaar til sin M-AarS ubilirumslon-
cert. Herolbtifliunbe Lvalioner blev
Hr. Helge R i s s e n tildelt ester
hans klangskonne lldsørelfe af So-
loen i Griegs .Ten store hvide Flok".

Frk, Odervald Lander fik
e» Sncres paa en Arie af þÿ ��W�i�l�h�e�l�m
Telt", men jrf samtidig Lejlighed til
at vise, at fonnere, end hun sang
Griegs ..Tet første Møde", kan den
ikke synges. Bell canto Koret
sang herligt, og vore to Kammersan-
gerinder Frk. Krarup Ha n s e n
og Ida Møller sørcdroq med
ualmindelig sin Intonation cn Duet
af þÿ ��L�a�r�m�e�"�.

Tet kvindelige Strygeorkester viste
atter, hvor fint og font det kan spille.
Alt i alt en Koncert, som man kun
havde Emnd til at gloede sig over.
Ter var þÿ �dcsv.rrre þÿ �kun omtrent
ndsolgt.

Fodbolden.
C. P. L sejrer ovor V 93 1.

Det nar en god og interessant Fod-
bold,'anrp, de I i cJtuoi Eftermiddags
uMpillcbeo paa 9. g! s Bane i Oster
tUc mellem B i« l og O, B, l.

Sidste Søndag sejeede 0, B gan-
ske vrst »ver Akademikerne, men man
nnsaa dog B 9« for silker Binder i
Kaae Nen det skulde blive anderle-
des : thi 0. B, fejrede med 3 Maal
mvd z

9. tte S gode Spillere, som Harald
Hansen og Lundgreen, slog
ikke Kl overs« O, B « trænede Hold.
Dertil kom, at Tannenberg. der
kan spille godt, i Gaar var umnlig
og lob , 'Seje« for sine egne Kam-
me racer,

£PrUe< i ®aar var tH Tider ret
l»vkigr i m begge Sider, thi begge
Holdene mangler endnu en Del i Tek-
nik og Sikkerhed, for mange Bolde
gaar tabt,
I første Halvleg fik B 93 et Maal

dvd et Frispark, men 0, B fik «,
nq>>? regulært Ka-K »ed at centre
Bolden.

Straks i anden Halvleg sit B, S3
ti Mao i til, ogfaa ved et sykispatf,
men« 0. B »ed et meget pænt Spil
plantede Bolden 1« Gange i Modstan-
dernes Maaknvt,

kj næste Maaned begiyrder de inter.
nationale stncnpe, men det skal blive
morsomt senere hen paa Sæsonen at
«r en ltevanchclainp mellem O, B og

D » m t « g o.

Aarcts
førfte TordtVtjr.
(frr dct Kometen etter ttua k

ydnedslag i SiandhuS-
taarnet.

Bed 7-Tiden i Ajtes trak dcr et
heftigt Tordenvejr henover Byen.
Allerede ved 4-Tiden var der faldet
enkelte Draaber, men nu styrtede
Regnen ned i Strømme, og samtidig
jog det ene Lyn efter del andel i
Zigzag hen over Himlen.

Enkelte aflagde ogfaa Jorden Be-
søg. Kl. 7,34 slog el Lyn ned i Rnad-
huslaarnet og standsede Xaarmiret;
det har dog nppe taget synderlig
Skade. Men Byens Befolkning kig-
gedc hele Aftenen sorgcrves ester
Uret; bet var nemlig i (Te tandt Lys
bag Skiven, da man ikke vilde narre
Foks.

Samtidig med, al Taarnnrcl gil i
.laa, standsedes alke Readhusels 50

Uve, d«r Ijolbes i Gang og reguleres
f del store Ur.

i fa« tidlig Torden plejer at
t c om e varm Somme«. 2.

Msi-llnZerzozelzen

Overbetjent Jepsen har i den
imløbne Uge afholdt eci Aaike For-
hor i Anledning af den tik Poliiidi-
rektoren indsendte Klage over Anti>
antomatkafeen þÿ ��B�e�g�å�"i Tlindergadc
t.9. Jalt er dcr afhork hen imod cn
Snes Vidner, som paa forskellige Ti-
der har besogt Kafeen, og del er bl.
a. konstateret, at der i flere Tilfalde
er udskanket Spiritus tit Mindre-
lurijt.

Hospitals
Tvang.

Kampen om Reflningsbaaøene.

>:.«»

Xn Damperen þÿ ��C�n�i�r�a�n�t�o�i�i�"forleden
led gennem Kanalen, uddr»d der, som tele-
grastjl ineddelt, Ild i den« ttulrnm, Andre
Tampere ilede 111 Hjalp og optog dens Pas-
jageter, mm ved Locifvringen aj Passage
rerne opstod de» en »tid stamp om Rcd
ntirgsbaade»re.

M.indstabel, der forlangte, al stvln
deene først skulde gaa fra Borde, maatte
staas med de mandlige Passagerer, og der
saaredes en Del under den brutale stamp
Det ex denne Panik, Tegneren har gengivrt
paa »oensuaende Billede.

var dog ikke herom Samtalen igaae
hovedsagenlig drejede sig Kometen
stod Folk i Hovedet, og de satte ten«
nære Ankomst i Forbindelse med
Uvejret.

<Sn nærmere Forbindelse har dette
Uvejr, der som andel Steds i Bladet
omtalt, har hjemsøgt baade Thskland
øq England, sikkert med ?Etnas Ud-
brud. Di plejer altid at saa Esierdon-
ningerne, naar Desuv eller ?Etna la-
ver Ulhkker, Selv Mont Pele'es Ud-
brud paa Martinique sil vi et Ester-
smak as i Form af Torden og Storm,

han paany kom i Tugthuset. Det
deempede ikke hans Mod han log
sat igen, og da han havde udfølt et
Hørt Inveltyveri siyglede han til
Italien Hcra vendle han nogle
Aar senere tilbage, men Politiet f,k
hurtigt Flirten uf ham, og sammen
med en Desertør flygtede han da op
i de fchlesijke Bjerge, hvor de to
Kammerater samlede en hel Røver-
bande om sig.

Deres Specialitet vae at oversalte
rige Bonder og Bonderkoner, naar
de vendte hjem jsa Marked, Tet lyk-
kedes dem lange at undgaa Politiet,
men liliidst rndsaa de. at de vrtde
blrve grebne, Ta sil May en lys
Ide. Blandt hans Lplag , Rovce-
hulen vae der ogfaa en Fcrngfels-
beljent-llniform. fom han havde
trukket af et af sine Ofre. Den tog
han paa, bandt sin Kammerat« Horn-
der og førte ham igennem Soldater-
uel Ring, idet han fagd«: Se nu at
fange de andre af Banden!

Senere blev han dog nappet og
maatte mange Aae i Tugthuset,
I fine Rejsebeskrivelser fortæller

han jo, at han har sartct hele Bcr-
den rundt Lebius har dokumcnte-
ret. at udover den foromtalte Afstik
ker til Italien, har Karl May mdtrl
Aaret 1900 ikke varet udenfor Tysk-
lands Gramser. Alle hans Eventyr er
tyvjtjaalet. sammenstillet God« fra
fremmede Boger.

Deb Siden af fru Komanvirksom-
hed har denne syv. Rover og Tugt-
hussange, i hvis flotslignende Pilla
alle Dresdens Berømtheder flokkedes,
og hvor Kongen var en daglig
Gast, >kke alene varet en flittig Med
arbejder ved Kalolikeenes hellige
Skrifter, men forfattet Tynger af
slibrige og usadelige Skrifter, der
spredtes over Tyskland og Frankrig
under et opdigtet Forfatternavn

Det er Karl May« store Livs-Evcn-
tye, det eneste sande Karl Mahske
Eventyr.


