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Vaek med

Lovet, om kronisk syge. þÿ �I
Xnti skal der bruges Bomber

i stedet for Siaevekager.

I Gaar led I. C. Christensens
Parti et Nederlag i Folketinget: selv
var han fraværende, vistnok beskæsti-
get med at digte til det ny Ugeblad
þÿ ��T�t�d�e�n�"�.Lovforslaget om kronisk sy-
ges Behandling modte nemlig hoS I.
C Christensens Parti en haardnakket
Modstand. Forslaget er stillet as IV
Mand sra forskellige Grupper, og
man ventede derfor, at det var gaaet
glat gennem Tinget.

General Madsen anbefalede det
som Ordfor« sor Forslagsstillerne,
og han sik straks I. C.'ernes lumskt
Planer at sole.

Bordingborgfredsens Repræsentant
C a r l H a n s e n, der er en as I. C.
Christensens mest trofaste Livegne,
lod. som om han sympatiserede med
Forslagets Tanke men foreslog at
sende det i Udvalg. I den 12. Time
betød det jo det samme som at slaa
Forslaget ihjel.

Ter blev ogsaa rejst kraftig Pro-
test derimod. Bald. Olsen, Kapt.
Schack, P e d e r s e n>S a n d b h,
Rordam og Lange þÿ �altsaa
Folk fra forskellige Partier gik los
paa Carl Hansen, der ikke vilde ved
gaa sine Mordplaner.

Endelig gik man til Afstemning
on. Udvalg eller ikke Udvalg, men nu

viste det sig, at der kun var 5V Med-
lemmer i Salen, altsaa ikke en Gang
den lovbefalede Halvdel. Formanden
ringede Allarm sor at trække nogle
ind fra Snapstinget, og Asstemnin-
gen gentoges. Nu stod der 33 Stem-
nier sor Udvalg, 34 imod: den For-

i skel sandt Formanden sor ringe, og
;aa maatle man gribe til Navneop-

! raab.
Det viste sig da, at I. C.'erne, der

1 blev slottet as de Frikonservatioe
Højremænd samt Løsgængeren T >-' n e s e n, kun mønstrede 38 Stem-
mer, medens Radikale, Socialdemo
krater samt nogle frisindede Reform-
mænd tilsammen havde 42 Stem-
mer til Tisposition. Forsøget paa at
spænde Ben sor det demokratiske og
humane Forslag mislykkedes saale-
des.

33 as Tingels Medlemmer var fra-
værende, men ester 1. April arbejdes
der ogsaa for halv Gage.
I Dag skal Tillægsbevillingen,

Grundlovsændringen og Valgkreds-
loven til 3. Behandling. I. C. Chri-
stensens Folk ruster sig da til at ki
ste en Bombe mod Regeringen ved
at forkaste Tillægsbevillingen. Rave-
kager og Rævestreger hjælper jo ikke.
nu skal der Krudt til. Men »te.aske
brænder d'Herrcr dog Fingrene.

General Madsen modtog ester
Afstemningen i Gaar Lykønskning«
sra mange Sider: han er jo heller
ikke vant til at vinde Slag.

Fludenteincg Hus.

Paa Hjornet af Studiestræde og At-orreparkcn har Studenternes

ny Hus, hvorpaa der. som i Gaar omtalt, nu er holdt Rejsegilde, rejst

fine hoje Mnre. Set fra Aborreparten er deu »ti Bygning imponerende
huj z Grunden ffraaner nemlig saa meget, at der her er omtrent sutdc to

Ctager mere end ud mod Studiestræde.
Huset er bygget delvis for de Penge, Foreningen fif for den gamle

KaSfe paa Wammelholm. Til Inventaret har man endnu ikke faaet alle

Pengene tigget sammen, men Brygger Jacobsen har jo givet lo.ooo

lir. dertil, og andre er ogsaa bleven blokkede, saa Studenterne faar vel

nok Fadderne under Bordet uden a« bchove a« tage alt paa Klods eller

Afbetaling.

Pengestykker I Og det sik jeg slere
Aars Tugthus for l

«i kan ikke sige, hvad Vorherre vil
mene om det. Tet er vanskeligt at

afgore, naar man ikke er Præst og

Jurist.

Det usædelige
tyskland.

Fra Bremen skrives til
Folkets AviS:

En uhyggelig Sædelighadsslandale
er i disse Tage kommet sor Dagens
Lys her i Byen og vælter umaadelig
Opsigt, da en as Byens svrste Læger
er bleven arresteret sor al have ind-
ladt sig i utugtigt Forhold til en
Mængde as sine mandlige Patienter.

Foreløbig har Politiet foretaget 16
Arrestationer, men samtidig har en

Mængde as Byens Spidser taget
Flugten, (f u as de anholdte er Son
as en Politiin pektør, og Afsløringen
as det ækle Sædelighrdssorbryderkom,
plot skyldes i en væsenlig Grad ham,
idet han angav sig selv og Banden
for at ærgre sin Fader.
I Lægen? Hjem fandt Politiet

Opiums-Cigaretter og Cigarer med

hvilke denne farlige Forbryder bedo-
vede sine Lsre for at bringe dem i
sin Magt.

Hestene!
£e forpester og forurener

Luften for os.
I ,.Sundhe>d4bladet"» sidste Num-

mer har Bladet« Redaktør, Overlæge
Carl Ottosen, fremsat el meget
karpt Angreb paa Hestene, et An-

greb. der vil falde vore automobil-
jendtlige og hestevenlige Folketings

bonder stærkt sor Brystet.
Dr. Ottosen skriv«:
.Hestene bor asslaffte Lige indtil

sor nogle saa Aar siden jynies den

Fremtidstanke helt umulig, at man
lund« blive fri sor del stadige svineri
paa vore Gader, der afstedkomme«
gennem Hestegødningen Men estci
at Motorvognene er komne saa stærkt
i Brug, er den Tid tkle langt borte,
da man as Sundhedshensyn kan sor-
byde HestekøreUsj« Adgang til vore
Byer. Del n jo modbydeligt at
tænke sig. at man inde i saadan en
stor By. hver Gang Binden blæser,
faar Haar og Ansigt sor ikke at tale
om Skæg. Næse og Leen blæst« del-
vis suld« as Gadestøv, som sor Stør-
steparten bestaar as pulveriseret He-
stegødning: men det er ikke det ene-
ste. Hestene forbruger ved deres Aan-
dedræt en stor Mængde af den liv-
givende Ilt (Surstos), og vi vil an-
fore til Overvejelse, hvad en berømt
Londonerlæge har udtalt om dette

Sporgsmaal!
Hvor meget vi end hold« af He-

sten. hvor nyttigt og trofast el HuS-
dyr den end er, saa var det i høj
Grad ønskeligt, om vi kunde undvære
den i vore store Byer. Hesten har
ganske samme Indvirkning paa Lus-
ten i en stor By som mange Menne-
sier har paa Lusten i et Lokale,
hvor de sidder tæt sammenpakkede
med Tore og Vinduer lukkede. Lus-
ten fordærves, og de Mennesi«, som
indaand« den, sol« den tryllende
i Stedet for opsrisicnde.

Cn Hest brugen gennemsnitlig ligs
saa megen Lust som 5 Mennesi«. og

en stærkt arbejdende Hest odelægger
ved hvert Aandedræt saa megen frist
Luft. som vilde være tilstrækkelig!
for 20 Mand, hertil kommer endnu
Uddunstninger fra Hun og Urinen.
Alle disse Ting tilsammen bidrag«!
i høj Grad til at ødelægge Luften.

Automobilerne er bedre!
Naar Motorvognene passes godt,

som Politiet bor sorge sor ved skrap-
pe Forholdsregler, kan man ikke sige,
at de sorgister Atmosfæren: !d« sor-
bruger selvfølgelig Ilt og produce-
rer Kulsyre ligesom Mennesi« og

Heste ved Aandedrættet, men d« for-
gifter ikke som disse selve Luften.

Jeg tager ikke i Betænkning al

paastaa, at dersom man kunde ude«
lukke alle Heste fra vor« store By«,
saa vilde Bryst- og tzalssygdomme
aftage saa stærkt i Antal, at vi alle
vilde blive i h»i Trad forbavsede.
De fleste Klag« over Sidels« i Luft«
vejene vild« forstumme. Tilfældene
af Lungebetændelse og Bronchitis
vilde stærkt aftage i Antal, ligeso«
Sundhedstilstanden i det h«le vild«

stige'.''
.Hvis elektrifl Krast katt gNtN«fl»

fores helt', flutter Dr. Ottofen. .fa«
vil der .blive Plads for en funders
og stærkere Race. end de! Kuld sth
halvt-raste og Evækkingth dl «» t
sollet vor« store Bpt,4

Itørøeløfe.
3 den uhyggelige Voldtægts-Sig-

telse, der er rejst mod en Lcrrer fra
Hillerødegnen, er der lo Momenter,
som sorljener en nirrmere Trosteise.

Tet sorste er. al den sigtede er en

Lcrrer, hvem Børn betroes. og i hvis
Vold de som ostest er. Saadan noget
kan altsaa soregaa i vore Dage.

Lg det er ikke slet ude paa en as
d? ajstdesliggende Hedeegne, hvor
Vesolkningen ille kend« til at rejse
Hovedet og tanke Ryggen Tet er slet
t Hovedstadens Ncrrhed, lige op ad

Kongedyen Hillerød, og den sigtede er
ikke en ussel Stymper, et Subjekt,
der horer til Bundsaldet blandt Læ-
rerne. Han er Svigerson til Sognets
Præst og anset blandt Kolleger, slont
der nok Unge har vcrret skumlet i
ttrogene om hanS Lpsørsel mod Sko-

lepigerne.
Det andet Moment er, at

Offeret er et þÿ �Bærgeraadi-
barn. Naturligvis þÿ �hav-
de vi n»r sagt! For det viser sig
>o Gang paa Gang, at Born, der

mishandles eller misbruge?, er de

smaa Stakler, som Vcrrgcraadet ta-

ger sra Hjemmet og scrtter ud i Pleje
som de mest vcrrgelose Skabninger i
hele Samfundet.

Selv i bel uSleste Hjem hav et
Barn dog næsten altid- en, det kan ty
til, Faderen, Moderen. Tuskende eller

| fjerne Tlcrgtninge. Men Vcrrgeraads-
Barnet har tit at vcrrge sig kun
Plejeforældrene, der i Neglen nok skal
vogte sig for at fortælle til hojerc
Vedkommende om Forbrydelser mod
Barnet: saa bliver det jo nemlig som
ostest taget fra Plejehjemmet og flyt-
tet et andet Sted« hen, hvorved en

Indtægt gaar tabt for dette Hjem.
Her har Læreren regnet med dette

Forhold: ellers havde han jo ikke væ-
ret saa sræk at forsøge Forbrydelsen
mod Barnet þÿ �og for en Gangs
Skyld har han regnet forkert. Pleje-
forældrene, der er satlige Husmands-
folk, har forstaaet at vinde Barnets
Hjerte, saa hun turde aabne det for
dem og robe Forbrydelsen. Og de
har ikke skæld' hende ud eller pryglet
hende, som saa mange onde Pleje-
forældre vilde have gjort: de har
gjort det eneste rette: sogt at saa Læ-
rercn afskediget som Borneopdrager,
sogt at skærme det fremmed« Barn,
der var betroet til deres Varetægt.

Men hvor mange as Bærgeraads-
bornene har ikke klaget forgæves og
raabt om Hjælp uden at hoste andet
end Skænd og Prygl!

Dærgeraadene er en snavs Insti-
tution: derom er alle frisindede Men-

nesker enige. De er bleven til en þÿ ��A�u�-
toritet', der spiller Bussemand lige
som alle elendige Lærere. De bor der-

for ogsaa slaa« i Hartkorn sammen
og afskedig»ft.

Hvorfor
kobc kontant,

sar tte kno kok« fik«

Afbetaling
Xlidninger fru SO Kr.
PaM t .... . 30 -

Fme 1)1. Seeges Kostumer IO þÿ �
Kulert« », »n-farv. do. - SU þÿ �

lierne Krakker 2S þÿ �

KniiHiniationt Kjoler . . - "SS þÿ �
do. Kostumer- 23 þÿ �

do. Kl-rtninger. Klatte. - 25 þÿ �
do.- do., Vatroefac-n IH þÿ �
amt all lil »vainr-, Herre- ok
»leriteu nrderotie tio>ilior«uJe .

Med rimelig Koi udbetaling og
1 a 2 Kr. pr. I g- leveret alt «aa
vel f»rdig«yel torn oftrr lletlil-
ling af enhver Arl i amuk og
totid Udføielve

tam tak
r' þÿ ��|f Hvad a Sjæl sot noget, og

|jo ot sidder Sjælen? Paa
ett Sild ved de fleste af os, hvad þÿ ��S�j�æ�l�e�n�"

er, men paa et Menneske þÿ �?

De Tilde mener, at Sjælen sidder i

Leveren eller i Hjertet. Blandt os civilt-

serede Mennesker er der nogle, der mener,
at Sjælen sidder i Maven ellar ogsaa i þÿ �

Pengepungen.
Troværdige Undersøgelser er kommet tit

det Resultat, at Sjælen flal have sit Sæde
i Hovedets Bagparti. Det bygger man paa
den Erfaring, at Mennesker med høj Jnlelli-
gens flal hav« et særlig veludviklet Nakke-

partt.
De nyeste Forskninger gaar endvidere

ud paa, at en Sjæl »ejer 3 Gram. Det
har man udsundct ved nøjagtigt at ves«
et Mennest« lige sør og lige ester Dødsoje-
blikket.

þÿ �Det er ikke til at tro, hvad man

flal tro I

En fornem Forbryder.
Hvad er Albert!, Ole Nifingcr og Slingre-

johan
Mod þÿ ��E�nsornem Forbryder", vor nye Ro-

man?
»

Logik.
þÿ �Vil Du helst brændeb eller begraves

i Jorden?
þÿ �Det ved jeg ikke. jeg har ikke prøvet

nogen as Delene.

Paa Fælleden.
þÿ �Du. Glosser! Var Du oppe at gra

tulere Politidirektøren?
þÿ �Nej, jeg var bange for at han fluide

spørge, om jeg ikke vilde þÿ ��s�i�d�d�e�"�.

En Besked.
þÿ �Har der været nogen, medens jeg

var borte?
þÿ �En og Tyv«.
þÿ �Det var mange.
þÿ �Den ene vild« tale med Dig, og

Tyven« har stjaalet paa Pulterkamret.

Holbergs Troe, Københavns smuk-
kest« Kastanie, sprang ud i Gaar.

Det gamle Træ bøjer sig »ver den lave
Mur i Fiolstræde, lige over for Universitets-
btdltvtekeU massivs, sorterede MurmoSsee.

Peler Thomsen,
Xicolaignde Xr. 13.

N. Thomsen,
ChriwtianvliavnN Torv G

Anker hat.

P. Thomsen,
K.v« Kgatle V r. 128,

lige ved Østerbrogade.

Skal n. an Løbe llørater og Koste til
IMs'yi eller Foraaisrengørmg, er det
otdeles ubestridt, at man køber bedst
ag hilliget i den bekendte Hørstefor-
n-tning i Grønnegade. Der spares meget
ved ikke at eua paa Sneget. Prøv blot
vore ekstragode og billige Koste, (tør-
ster, solidt forarbejdede og af det
bedrte Itaani&tenate. Se vort store
Lager. A'siliningsbørsler til 25þÿ �þÿ�3�5 ��5�0�.
Kakkelovnsbørster til 50þÿ �þÿ�7�5 ��1�0�0þÿ �125.
Blankebøi sier Ira 25þÿ �'50 Absolut gode
Fejekoste til þÿ�6�0 ��7�5 ��1�0�0 ��1�2�5�.Sløve
koele 25þÿ �þÿ�3�5 �þÿ�5�0 ��7�4�.IlaarbørUer og
Klædebørster, enestaaende billig og i
»Ile Kvaliteter fra 50 Øre til højere
Priser. Udmærkede Tandbøister, som
ikke taber 11 iareoe, 25þÿ �35þÿ �50. Friser-
og Tættekamme i meget stort Udvalg
fil alle Pri-er.

Kirfcvait.
KirkeboSsen i S n o d e Kirke paa

Langeland blev i Torsdags toml as
en ganske uvedkommende Person.

Der fortælles, at i Onsdags var
der stort Bryllup i Kirken, og der blev

ofret saa rigeligt i Bossen, at de sid-
ste Bryllupsgæster tke helt kunde faa
deres Skærv ned gennem Bossens
Revne. Ter var blandt Bryllupsgce-
sterne Tale om, at denne fede Kirke-

sparebosse virkelig burde tommes. El-
lers vilde andre glade Givere jo ilte

en Gang kunne komme til.
HviS den Mand, som saaledeS har

sørget for, at der ikke bliver Stands-

ning i Menighedens Offervillighed,
blider opdaget, er Tugthuset ham bis.

Men naar han har lidt sin jordiske
Straf, og naar han en Gang slat
slaa for en større Tommer og ser, at

denne med et langt mildere Blik be>

jkuere de s»taa Shndcre end de store
Farisæere, vil han maasle med soldede
Hænder sige :
þÿ �Kære Vorherre I Jeg »og jo

det. der var i Kirkcbossen i Snodc
Kirke, fordi jeg var saa fortvivlet sat-
tig, og fordi Bossen jo var til de

fattige. Og hvillet Udbytte havde jeg

deraf ? Drengene havde puttet Papir
i Revnen, for al de kunde stoppe Pen
gene og tage dem ud, idet de lod,
som om de gav deres Skærv, Alt
det, som var i din Bosse, kære Bor-
herre, var tre 2> Orer, en lv Ore,
to 5 Orer. sytten l Orer. enogtre-
dtv» Bukseknapper og femten salske

Bedragne
Millwmrrer.

Fra London telegraferes
til þÿ ��F�o�l�k�e�t�sAvis":

Bankfirmaet Hambro og Sj>n,
der vil være Københavnerne godt
kendt sra de store Laan. som de har
ordnet sor Kpbcnhavns Kommune,
har i de sidste Dage været Genstand
sor nogle Millionbedragerier. t 4

Det har nemlig vist sig, at nogle
Chcquer, der var trukket paa Hambro
as dcrcS Forbindelse i Havana, har
været falske. Da Sansynligheden
taler for. at disse Cheque-Falsknere
ogsaa vil sorsjige sig i andre Byer,
advarer Hambro alle Landes Banker
og Vekscllerer imod at modtage
Chcques af disse farlige Forbrydere,
der rejser rundt fra Land til Land.

Hambro udlover 54,(XX) Kroner
til den. der kan give Oplysninger,
som leder til disse Forbryderes Paa>
gribelse. S i m S.

þÿ ��-�4�-

V. Gerner & Søn,
Cr«øneK8<le 32, llj. af Ny Adelg..

tæl ved Kongens Nytorv.

Til Bryllup og Selskab udlejøs
ttnle- Diplomat og Sniokingklædnioger.
td-alg af nye og gode hiugte Heirekl.

ItnvK korsssile 4 O, Ml.

5HOO I Klædninger,
krusl«! Som mri Irak It er.

Smoking, Diplomaltr., Herrekj., Kelner-
jakker. Benklæder, Regnflakker.

Herreklæder udlejes.
Tøl- nornen, Grønnegade 43.

Kede, bragte Hømnisr-Over-
rakker,Veste Diplomatfrak-

ker, Herrekjoler, Jakker, Benklæder
dmrl hillig Linnésgade 26, 4. o G. De Averterendes

Opmærksomhed
ntgentllc

Afbetaling.
Ilolcer

lanskesv. 10
hjulede paa, at þÿ ��F�o�l�k�e�t�s
Avis" i I-otterirlajrene ud

gaar i betydeligt forøget
Oplag.

Fodtøj 1 Kr.

é
Cbre paa Afbetaling

Kr. aienlli.
Mom e ringen 4, dat etore

Utor ved Ur. Løuieeø Orø.
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1 Norden I' oriiiidilug iil. 10
paa Jutvojeu.

De ksberchavnsle Fagforeninger
fu m 1 1 1 i Morgen formiddag Kl 10
&c Arbtjdslpse til Mod« i Folkets
Hus paa Iagtve, t!9 s or al rejs« en

Protest mod den Behandling. »ligs-
dagen yur givet Arbejdsloohcdslv
vene.

Folketinget har forsinket disse
Love i den Grad. al de nu ikke kan
stive færdig« sra Landstinget, oq de

lo Love maa derfor > Aar imdvæ-
ns de A i b e j d « l v s e bliver

snydt og »arret for
H j æ l p « n.

Enhver af de Arbejdsloie maa

medbringe sin Medlemtbog Der-
imod bortfalder ten Dag Kontrol-
ten med Bagerne i Fagforeningen.

Tit Madet er d« socialdemokratiske
Folketingsmænd indbudt.

Ib' m Kornetter.
£0 udiiu>\ nv i l>aj.

De unge Mennesker, der i Vinicr
har gaaet paa Sekondloitnantbsko
len, saar , Dag deres Udnævnelse
l>l K o r » e t t c r, og dermed tråder
den ny Klasse Underbesalingsmand.
som H.rrlvven har indfort, jor far
ste Gang ud i Livet.

Da de q»k ind paa Skolen, var det
i den Forventning, al de »u vilde
forlade Skolen som Aspiranter med
Tafseldistinktioner. og ved næste Ind
kaldelse var de jaa bleven Selond-
lvjlnanter.

Saa kom Hærloven og snob dem
Au bliver de altsaa Km netler, saar
Korporalssnme og en Knapi de
kammer til at rangere midt imellem
Korporaler og Sergenter Men med
al blive Setvndlvjtnant har det
lang, lidsigter.

Enkelte as dem har maasle en saa-
dan Foruddannelse, at de til Ester-
aarel kan komme i Officersskolens
næstældste Klasse, og saa kan de om
kort Tid bliv, Premierlojtnanter.
Men Resten har »kke Udsigt til al

opnaa Zekvndlojtnanttgraden for de
er 25 Aar. og i den Alder svoermer
man ,o ikke langer« for en saadan
Titel. Det er ikke en Dang sikkert, at
de nogensinde naar saa vidt. Hærlo-
ven er nemlig lumske den siger, at d«
ka n udnavne« ril Lvjtnanler. ikke at
de skal.

De 36 ung« Mennesker er derfor
bleven brandt godt asi deres Beges-
string for Militarlivet har nok saoet
et Knak, men det var jo ogsaa det
bedste, der kunde hånde dem.

2 i ai dem kommer sra Fæstnings-
artilleriets Sekondlojinanlsslole. II
sra Kyjtartillerict og I sra Fodfolket.
Betegnelsen Kornet var jo i gamle
Tage > Rytteriet det samme som
Fandrik i Fodfolket: den yngste
Lojtnant, der bar Fanen. Selv del
Ravn er altsaa bleven degraderet,
»» maa Kornetten nojes med den
lille Knap over de to Korporals-
snor.', men maaske saar han dog
Kælenavnet ..Knaplojlnanten".

I. liltU'lV var au El Aar gamrruA As sin« Irr-
ocraione og Kammerater var ha» me-
gel ashv-di.

Sile bddrb
og Kærlighed.
Ku P«>nsioiinlitvtprtind«

diKner xig uiod <«.

Da Pensionærerne i Pensionatet Strand-
boulevarden 00. 3. Sal. i Asie« »ed7>Diden
lom hjem tor at spise slog en stars GaSlngt
dem i Mode.

Ud« i itott.net sandt de Vårtinden,
Fru Asta Moller, liggende livloS paa
Gulvet med en Gasslang« i Munden.

E» Lage slev tilkatdt, og det vist« sig,
at Fruen if?« havde saa. i mere Gas i sig,
end at man kunde lad« hende bliv« i sin
Seng i Hjemmet

I den senere Did har Fru Meller væ-
»et en Tel melankolsk. I Gaar Formiddags
sagde hun tit en Tante, at saasreint en
as Pensionærerne, en Sporvogntlondiislvr,
ttt« ..denherte" hende, vild« hun laget Li,
vel as sig.

Tanten troede, det var noget Pianl,
hun kunde >kt« godt tank« sig, at den 33.
aarig« fraskilte »kone virkelig vilde g,re Al
vor af fin« Trusler.

3 Murges sorvarrrd«« hende« Tilstand

oved 3, Tiden afgik hun ved Teten.

"<'ii heroin!« Forfatter
Karl May, Kongen at'

Saclis«-iis Ven, har været
ItoverhovdiiiK «>g i Tugt-

huset.

Fra Berlin slrives ttt þÿ ��F�o�l�-
iets Avls".

Socialistforeren Le brus er i
Gaar ved Retten i Berlin bleven fri
sundet , en meget »psigtvakkcnde
Procel, som deu beromte Forsatler
K a ri M a y havde anlagt imod
han, sor Fornarmelser.

Lebius Hayd« beskyldt Karl May
sor at have varet Roverhovding i
de fad, fiste Bjerge sor ca. 4U Aar si-
den og jor al have varet et Par Aar
, Tugthuset sor disje Rovener. Og
Lebius har bevist, al sigtelserne var
rigtige I

Karl May. der har skrevet en
Rakke Sensationscvmaner sor Ung-
dommen, bl. a, .Llavejagerne'',

Rejseeventyr i Sydamerika" in. si ,
er Millionar og bebor en pragtfuld
Bilka i Dresden Han har i mange
Aar varet intim Ben med Kongen
as Sachsen og har en Tid varet kon-
slituertt Borgmester i Dresden

Hassnb
Naar Forlagsboghandler Vilhelm

Tryde. som i Gaar meddelt, træ-
der tilbage, maa man haabe, al han
bliver erstattet med en ung, rast Bog-
handler, ikke nogen hellig eller tyran-
nist Herre.

Boghandler Tryde har sikkert le-
det Boghandlerforeningen med en
kraftig Haand og med megen Dygtig-
hed; men han har gjort Boghande-
len endnu mere monopoliseret og pri-
viligeret end godt er.

Saaledes er der paa Ostergade
kun en eneste Boghandler, nemlig Hr.
Tryde selv, og paa det svrige Stryg
kun Universitetsboghandler Gad og
mærkeligt »ok den forholdsvis nye
BoghaiU.-t Fer lo iv.

Naar en Boghandler, der er ung
og energisk, vil nedsætte sig. er der
Hindring paa Hindring.

Han maa sætte eiiotiiii Kautioner
til ingen Verden« Nytte, binde sig
paa alle Kanter, lade sig anvise Bu-
tik. sor det meste i en lidet trafikeret
Sidegade, hvor han ikke kan sinde
Kunder, og Kunderne ikke ham.

Vore Boghandlere har ikke Ry sor
at have opfundet Krudtet, men selv
om de havde, fik de ikke Lov til at
skyde med det.

Paa alle Omraadcr omgærdes de
as forbenede og forældede Bestemmel-
ser, som »belægger dem selv og mange
nye friske Forlag.

Den frie Konkurrence er ukendt i
Boghandlerverdenen, alt her er Mo-
nopol og Privilegium.

Maatte Foreningen saa en frist
og fordomsfri Formand ; Navnet
Frimodt holder næppe, hvad dets fri-
modige Navn lover.

R a m s e i .

.\icMlt« Crraui .. bedt'« tilan«.

En Haler Klikker en Saks
to Knuge i Kjggen pun

sin Kone.

Bed 4-Tideir i Gaar Eftermiddags
genlad den ellers fredelige Bjclkes Atle
af Raab on> Hjælp fra en Kvinde,
der med udslaget Haar lob gennem
Gaden.

Et Stykke bag efter hende kom e»
''tand lobende med en stor .SakS, som
han truende svingede i Luften

Da hun naaede Nr. 50 i BjelkcS
Alle. lob hun ind i Ejendommen, og
den rasende Mand lob efter hende,
greb sat i hende og holdt den ene

Haand fastklemt om heades Hals, mens
han med den anden studie den spidse
Tkr.rdersaks i Ryggen paa hende

Ten saarede Avind« sank sammen,
og Manden lob sin Vej.

-tililende Husbcboere tog sig af tien-
de, og Dr. Bitsch paa Norrebroga-
de 1 40 blev hentet og beordrede hen-
de straks i en Ambulance indlagt paa
Hospitalet.

Tet opklaredes, at den saarede Kvin
de var en Fru V i s ch e r, boende i
Bjclke« Alle Air. >8, og at den Mand.
der saa skammeligt mishandlede hen-
de. var hendes egen ?Egtcfælle

Manden har oprindelig været Bager,
men da han i »te i Arbejde kunde faa.
gav han sig iil ai være Dekorations
maler.

F den senere Tid havde han intet
Arbejde haft. mens Konen energisk,
sled i det med Syning for ai mætte
dcrcS fire fmaa Born.

Manden har været en Tel nedtrykt
i dcn senere Tid, og man mener, det
er i et Anfald af SlndSspge, han har
vist sig saa brutal overfor Konen.

Politiet meddeler oS til Morgen, at
gru Fischer er kommen tilbage til sit
Hjem og ikke onsker Manden straffet,
da Hende-Z Saar er ufarlige Han vil
derfor slet ikke blive efterlyst men faa
Lov til at vandre rundt med sin
Skradersaks. til han en Gang selv
vender hjem.

forsvinder.
Fra 1. Maj forsvinder alle 1.

Klasse« Kupeer fra de fleste inden-
rigske Tog i kun t de Tog. der har
Forbindelse med Ildlandet, altsaa
Berliner« og Hamborger-EkSpressen
samt Togene til Sverrig og Norge
bibeholder disse Kupeer.

3. Klasse benyttes nu af ca. 89
Procent, 2. Klasse af ca. 11 Pro-
cent og 1. Klasse af ca. '/.Procent.
Der er da ingen Grund til at be-
holde disse dyre Kupeer.

Forclobig tages de ud af 18o
Tog, og om et halvt Aar forsvinder
de fra Resten, ca. 35 Tog.

Om en Mcnneflealder er Folk
nok bleven saa demokratisk«, at de
kan fare paa 3. Klasse allescnnmen
lige som i Sporvognene. Saa bli-
ver 3. Klasse-Lognene til Gengæld
saa meget desto bedre.

þÿ �

Scene «z Crilmse.
I vcldaedigt Ojcmed.

Paa Sondag afholder 'kEhokdssorenin-
gen þÿ ��F�r�e�m�"en Aftenunderholdning i Ea-
finoo lille Sal til Fordel sor to as þÿ ��F�i�c�u�i�"�«
trængende Medlemmer.

Blandt . andre medvirker Fru Betty
Henning« og Fru Johanne « r u n n.
Billetter saas i Musikforlagene, ved Ind-
gangen »g i Zimniermanni Bureau, Gi-
Kongevei l.'-ll

Zlftcricrrs Prvstrniu:
Det tgl. Teater

.Hamler".
»asino 8-10Ji :

novru".
Dagmarteatret

bladet Lyset".
Det nye Teater

dig lidt af Amelie
Folketeatret 8-10:

Bornemann".
Norrebros Teater 8:

fcv<" og »Marsk og Drot"
Frederiksberg Teater

»Oliver Twist".
Sonderbros Teater: V

.Guldklumpen".
E i r I u s S : Stor BarictesoresiiUing.
3 r a I a 8 : Stor Barirlcsorestillina.
Tivoli > Variete 8: Ctor Va-

riet« forestilling.
Olympia 8 : Stor Varicttlorestrl«

ting.

þÿ�7�/�4 ��1�1i

»EsteraarSma-

8-10% : »Dag

þÿ�8 ��1�0�1: .Tag
.Koten

.Ve«

8:

a

a

a

a

a

a

a

Strid om dlyfxeder
I» April.

.Hlsrstet.
Flaskeberrcrn- foler sig truet

af deu uy Flaskehal.

I Daar var der Rare paa det

gamle Flasletorv til Trods sor, at

Flytningen er bleven udsat.
Kommissionærerne havde paa et

Mode besluttet, at Flaslebarerne
fremtidig »lke skulde have LV Ore
for stykket as Grise men kun IV Lre.
I mange Aar har Flaslebarerne

saoet LU Lre sor at bare en Gris,
Deres Arbejde begynder Klokken 5
om Morgenen og varer oste til Kl,
IVþÿ �II om Aftenen, saa de kan ab'
soliit ikke have andet Arbejd«,

Arbejdet med hver Gris bestaar i
at bare Kroppen sra Iernbancvog-
nen til Transportvognen, fra Bog-
nen ned i Dastgivergaardene, deres
ter til Torvet, saa ttl Vagten og til
slut til Koderens Vogn,

Ta Flaskebarerne i Daar sik at
vide. at sra paa Mandag, naar den
ny Flaskehal tages i Brug. skulde de-
res Betaling nedsalte« til det halve,
fordi Arbejdet ester sigende vilde
blive lettere, samlede« de rundt om
paa Torvet og i de omliggende Be-
v.rrtninger og vedtog overall, at

hvis der ikke som hidtil blev betalt
dem 20 Ore pr. Dril, vilde de melde
sig ind i Arbejdsmandenes Forbund
og stoppe Arbejdet,

Ta Kommissionærerne fif den

Besked, gik de ind paa sorclobig ikke
at forandre noget ved Betalingen
sor Baring as Flasket. Men der er

nappe Tvivl om. at Flaslebarerne
nn, da de ved. sra hvad Kant Vin
den blaser, vil sorge for i Tide al
komme ind i Fagforeningerne.

Slengerik Statsrevisor.
Folketinget fore-

tog i Gaar for
forst« Gang Valg
af Statsrevisorer
ester Forholdstal.

De Radikale og
Socialdemokrater«
»e gik sammen i
Valggruppe og

satte Slengerik ind med 41
Stemmer. Anders Thomsen valg-
tes med 48 Stemmer af ve tre De-
egationogrupper.

F-orhdrcue i OrdoirSsagra
er i Gaar bleven afsluttede, »g

Assessor Moller sender derpaa La-
gens Akter til Justitsministeren, som
saa stal afgore. om der stal rejses
Tiltale og mod hvem.

WeitSlgzrelser.
Ansvarlig lltlllniu Olaea.

Den kvindelige
ChaufførStore

AtToraobil ulykker.
Z ?iærhed,n af Krakou styrtede i

Gaar et Automobil ned i en dyb
Grpfi. 3 af Passagererne blev dræbt
og 7 faaret.

Berlin. 13. April.
Ta Ritimster Fahrenholy i

Gaar Eftermiddag var paa en Auto-
mobiltur med stn Kone og to Herrer,
korte Automobilet i PichelSbcrger mod
et ræ. Fruen blev dræbt. medens
de pvrige Passagerer slap med lette
Saar.

inserater.

itoes'-inrl Uolh< rgKsnilr ae,
rir. iinl.iler guilt rwrnrbeldede
Wobler til ' Ta-reUrr kom-
plet lll lli>glis-IUe Kr. 10« III
eis, lioieiurelie lir. 'ilt (11
391.

O råbere. Huhrirnbrkaat
M K t.-fhuij Guinivora!agora| jk
þÿ �_ Olle Sygepleje Artikler CjV Patent, non plus ultra 'A

beaeral flqi.ituret 16. <-o!h» riy ad«

Knetitaaende llot M«kk« Chats«.
Ion,-, bedste I'- yd« godt stoppet, ea-lgee
(or hvstt rimeligt tlud. Stelauig. 5, SL

vsdsbsoietsimssms«

i Flammer.
En kvindelig (fhaussor, der koe'e

Automobil 1053, bemærkede i Ajles
ved II -Tiden, da hun kom lorende
ved Rorre Boulevard, at der pludse
lig blev varmt under sadel, vg i
næst« Nu slog Flammerne op om
kring hende Hun tog dog Sagen me-

gel roligt og korte med sulo Fart
ned til Holdepladsen ved Raadhuset,
hvor hendes mandlige Kolleger, der

paa Afstand havde let ten brandcnde
Vogn, modtog Ildvognen med Span
de sulde as Vand Del lykkedes paa
den Maade at retde Automobilet.

Ile.Tinaunlllucliil'iikrpiilirr
(loblieli eau drejl cam de udanlamieke

Fra New ?vrk telegraferes
til Folkets Avis:

For 7 Aar siden forsvandt den rige
Kornmægler Habershams Dat
ler I e s s i e, nogle Dage forend hun
skulde holde Bryllup med en Soossi-
eer, som hendes Fader havde tvunget
hende til at ægte. Faderen anvendte
en Formue paa at saa sin Datter vp
sporet, men alt var forgæves
I Gaar har Zigvjnernes Konge

John Mitchell, id-er for Tiden gi-
ver Forestillinger i St. Louis, tilslre
det Habersham, at hans Talter i de
7 Aar har opholdt sig hos ham, og
at hun er Dronning sor Zigojnerne
i hans Trup. Han indbyder HabcrS-
ham til at komme til St. Louis og
overvære en Forestilling samt udbe-
tale ham den Medgift som Soossice-
ren skulde have haft. Zigojnerdron-
ningen indbyder samtidig sin Moder
til at komme til St. Louis, saavel
Moderen soin Faderen kan godt bo
i Zigojnerlejren, for hvor der er
Hjerterum ... skriver Datteren.

A5gteparrct HaberSham agter al
efterkomme Indbydelsen. Samtidig
er 700 Reportere rejst til St. Louis
sor at referere Gensynet i Bladene.
Det bliver eu storartet Reklame.

Green.

/lijiir-WtjMr.
Sflaar styrtede Grev Berneuil

u«d med si.r Flyvemastinc ved Mour-
melon le grand.

Han blev haardt kvastet.

Kort ihjel at Toget.
Postkonduktvr Hansens nogle

og halvfjerdsaarigc Kone blev forrige
Nat kort ihjel af Toget i Vc'le.

Hun led af Nervcsvækkelse og er
sandsynligvis under et Anfald gaaet
ud paa Banelinien. Hendes Hoved
var knust og begge hendes Len kork
af.

-slvtSlrraudcu i '0 igsværd.
Fru E v a n S, þÿ ��G�r�e�v�i�n�d�e�naf

Bagsværd", har i Gaar faact »dbc-
talt '

4 Mill. Kr. i Erstatning for
Slottet Aldcrshvile. der i Fjor ned
brændte.

Hun havde forlangt ' Mill. Kr.

Indbrud i þÿ ��H�i�m�t�t�i�e�r�i�g�e�"�.
Jganr Murges opdagedes det i Kasc

þÿ ��H�i�m�m�e�r�i�g�e�"�,ai GaSaviomateir var opbrudt
og plyndret for 100 Kr. Desuden var der
i Kokkenet stjaalct en Det Service, Vin og
Eigarer.

Cffciiliftt Mode.
I Asien Kl. 8'/. tater Nedaktor Nt el-

se»-Svinning ved ct offenligt Mode,
som Asljothotd-Zsamsundets Ny Kobenhavns
Kreds lader afholde i þÿ ��F�l�o�r�a�"�,Havesetska-
bels Vej. Efter Foredraget oplæser Iourna-
list Fru Aohann« Meyer H. E. Andersenskc
Wvenlyr. Gratis Adgang for alle.

'Arbejdskraft soges.
Frelsens Hærs Arbejd Zanvisnkngs-

tontor i Saxogade Nr. 8 sogcr over
100 Arbejdsmænd baadc til Byen og
paa Landet.

Dod nf et Hjerteslag paa
Gaden.

Den gamke Fvrvall.r Leth bed
Vestre Frrngsel saldt i Gaar Qpf ter. |

middags dod OM paa Gaden ud«n for
Hospitalet. Han blev baaret ind i Ho-
spitalets Lægevagtstue, men Doden var
allerede indlraodt.

Leth har været i siommunens Tje
neste fra fin tidligste Ungdom i han

VulKan- forlystelser.
Oasino. TV»£U
Kl. 8þÿ �11: Nretsid-te Ueag:
1CI (eranrnni»noTrer.

Fredag Kl. H Jnrqulw WirliM
Juhiln-umvlnrentllllnR.

F«r«t« flif i þÿ ��l�.�nNaaneili- sta-
pnlt l'a-acsfl, LytiUpil i 4 Aktor

j af llenneqnin & Veber.

DaøMiteatreL SSS
I Kl. þÿ�8 ��1�0�'�;�'�,fnrMtr Dag.
himlet ,(>»»(". 1 Murgeo ofesj.

»Iltete Uanp: Uoniriicliia-
Skæret.

?f si ure iJlrrjlirr.
Marseille, 13. April.

Jdng vil Sporvejsfunktionærerne
nedlægge Arbejdet for at stolte de an-
drr strejkende.

OgslM ButiksekSpedienterne vil
fetlge Cksemplel.

undersøgelser.

Vort Billede viser Tirektoren sor
Observatoriet ved Vulkanen AZtna,
Professor R i c c o. i Fard mod at
»ndersoge den sidste af den beromte
Vulkans Lava- Udgydelser.

«+.»

Indbrud
ct Vinlager.

Tyvenes Zingeraftrhk.

Folketeatret. T;l'.T
Kl. þÿ�8�1�/�, �10'/, kun Taa C-anys:

i
Karen Hornemann

med l'ru .lohæitne Hybiait
Gast. sandag Kl. 4: Halv« fri-
aer: Nett»(»relee.

Losks Cea
tral
1935.DGTrølSÅTeR

Kl. 8-10'/,: .Tus »is lidt nr
Amelie".fra Sybvat)

som Karen Hornemann
Folketeatrets norske Gast Fru

T y b w a d spillede i Afled Karen
Bornemann.

Det kneb for Fruen at solge med
itiie danske Medspillende, men takket
vare hendes Rutine klarede hun dog
alle Vanskeligheder.

Johanne« R i e l se n s gamle,
strenge Professor var et rent Mester-
vark.

gaadel Fingeraftryk, og da det sandsyn - Karen Bornemann vil kun
ligvis cr professionelle Forbrydere, nogle saa Gang« over Scenen,
d'r har været paa Spil, mener man' I en Loge i Teatret saas i Aftes
at luiiue genfind« disse Fingeraftryk den danske Karen Bornemann. Fru
i Po!iti»r» Protokol!« Læge Forchhammer.

Svindlerier.

Fairbanks (Alaska), 12 April.
(Ritz. Bnr.) En Ekspedition, bestaa-
ende as 3 sagkyndige Vjcrgbcbocre,
begav sig jor nogen Tid siden ud paa
en Bestigning af Mac Kinley-Bjerget
sor nærmere at undersoge Cooks
Paastand om at han havde naaet
Toppen den 8. April, men sandt
ingenSpor af, at Cook
havde været der.

Nørrebros Teater.
»i- - Orfeus,
ij; : Karak oy Srot
Hill. Kl. 12-4 oz fra Kl. S. Dik. 27 li.

Frederiksberg Teater, K;©?
ki. s: Oliver Twist. w'I'.TJ'iS.i1,

Swionen slutter bestemt lete Maj.

Kor«al|>
þÿ�1�2 ��3

g (5-8. Scala. Telefon
5860
etter?
584.

lt nyt I r Hubnnhavn !
Mlllieii! "ereell«! riuhortl
I ril li.iori! 5 K-ti-iniiau ! j
Martin V) onders ! MlteCernilU.

6 Bracksl
Ax«l HrekUhl ny« Koifcren««.
NM ! Bestilte BillHUr iud«m d.

De Arbejdsløses1 Knaplajtnantgr
' Gasslangen

Forrige Ral Hat nogle Tyve be-
gavet Indbrud Ho« Etatsraad Han«
F u s t, som har sin stor« Vinsorret-
ning i Peder Slramsgade Nr. 5.

Tyvene har for at lomme til Vin-
kalderen maattet bryde 3 Hang«-
laase fra og boje en tyk Jernstang.
De har bortsort saa megen af de si.
neste Marker Vin, at man maa sor-
mode. de har hast en Vogn med til
at transportere Varerne bort paa.
Alligevel er der ingen j Ejendom-
men. som Hat hort noget til Ind-
brude!.

Tyvene har alligevel efterladt et
Spor. som Politiet mener kan lede
til deres Opdagelse. Man har nem-
lig paa en Del flovede Flasker fun-


