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Del si Dakket oi slillete s g 1 Kimp-
pasitue, iss saart et Menneske nar
med« sig

Der bier da intet sndet tilovers for
Besartn ingen end st barrikadere den
Del si Drkket, pas tmlken Slangen
befandt ug Stiledes stod Sagerne, da
Indram« lagde til i Bostun. og Kaptaj-

nens første Opgave var nu at ugr et
tsr en Slangetammer, aom lokkede Dy-
ret ind i Buret til dets (em Kamme-
rater.

O
Paa en Kirurgkongrea. sem i dias

Dage afholdes i Berlin, foreviste Dr
med Hahn fra N'Qmberg en »Symaski-
ne for Mavtsyning« Dat lyder nrsten

utrolig men det ar altsaa nu Tilfa-ldat.
at naar man ar gåset i Stykker, kan
man blive tyet sammen paa Maaklna

Forevrigt har Maskinerne holdt de
-es Indtog paa liere andre kirurgiske
Omraa ter Men paa Kongressen udtal
aa dat. at Ma«kinerna dog vansketis
otl kunne erstatte Kirurgens avede
Usand

<£»
D«n gamle Høvding for Chippev-

Indianerne. Ray Muh Ji Skung. rejste
nylig til Washington for at hi!«e paa
Pr»sideeit Taft. »den a'ore hvide Hev-
ding«. og døde dr under ejendomme
'ige Omstændigheder

Høvdingen som paaa'odes at være
n ævl en hundrede Aar gammel, havde
kun ringe Kendskab til det civiliserede
Luv, og aa kan paa øit Soveværelse
saa at Gasblus, troode han at aet var
en fortiedret Form af et Tælle! va

Da han havde g>ort sig i Stand tit
at gaa til Sengs. b!æ«te han Blusset
ud. men skruede ikke Hanen om Mar
fandt ham næste Morgen ded i Sengen

2 Øre. telefon i 41 W3.2 Ore.

Tre Hekse paa et Kosteskaft
Soener

.Tre velse paa st stoneskast' er
»I Dartleenummer. der har vakt me-

gen Lv'tgl i Ud.andel« klordyer
Del kalde« vg'aa .Levende Pvrcel

lan", da del er en tro Gengivelse
as Maleriet paa el beromt Stel af
Metsen-Porcellan Ter er kun den

lille Forskel, al paa Porcellanel er

Heksen« gamle Kallmger. der rider

paa deres Kofod loft henover en
slumrende By, medens de i vands
ens Geng »els« er nogle allerkaessl,
unge Piger, som uden Ko<trftaft«l
ogfaa kunde fortjen« Navnet af
Heks«, da de forstaar at lalle Hsar
ler i Brand og gor« Mandfolk fpil-
lossede.

Cook.
þÿ �þÿ�o �

Har han ikk« vaerat par
Toppen af Mo. Kialey

Bjærget.

SBjwrgboere paa Toppen.

3 et Pnvalbrev til þÿ ��A�f�o�e�n�b�l�a�d�s�i
orleden sra en Dansker, der boer

Fatrbank« i A'.at'ka sorlall« vt. a

nogle Mand sra Byen var draget t:

loppen af McAtn!«y'B>arg«t sor o

e efter om de kunde sind« Spor o

Cool.
Nu telegraferes ti! .Aftenbladet
Fait banks (Alaska), IL

April En Ekspedition, beftaaende o

I sagkyndig« Biargbeboere, begå
>g sor nogen Itd foden ud paa et

Vesttgntng a« McHtnley Bt-rgel fc
tiarmet« at underlog« Hooks Paa
tand om at han havde naaet Top

ved. Ekspeditionen naaede Topper
d»n ? April, men fandt ingen Lp?r
as. at Eook havde vare! bas

Mammon-Tilbedere.
Et Kapløb før Aktiør I Øumml-PI« ntaøer.

Scene udenfor Barsen I London

London-Borjen et en land Spille«
bule i disse lage, en Bule, der gor
langt storre Skade end de smaa Sa-
Ioner med gronne Borde, som lys'ky
Spillevaner gemmer bort i assideS
Ii> ende Gader. Paa London-Banen
er der ncmlia host Zipil, man oover
ikke, som i den lyS'ky Spillebule en
ilrone for at pinde de hundrede, nej,
man o' rer Formuer sor at tjene For-
muer, saar i et Lftebliks pengegrisk
Rus Gummi-Aktier skruet op til sa-
belagtige Priser, til Bardier, som de
>kkc har og ikke kan have þÿ �et sor-
d.rrvcligt Spil selvfølgeligt der brin
ger Rigdom til de saa og sikkert, som
Solen staar op. fører til Ruin sor de

mange, der drister sig ud > Boisspil-
let.

Iveren for at sikre fog diSie Ak-
tier, der under normale Forhold
bringer et godt Udbytte, har o saa
virret voldsom og uden Lige i Bor-
senS Historie. Saa stor Rift har der
varet om dem, at man selv udenfor

Barsens Indgang slogev fem hylende
Vilde sor at sikre sig Lykke og Rig-
dom gennem en Gummi-Aktie.

Og naturligvis steg Aktierne, steg
til hidtil ukendte Hosder, saa man

endogføa betalte dem med en Pris,
der var 3000 pGt. højere end den.
føm Aktien oprindelig lød paa.

Optxiagniu en ester dette vilde

Borsspil bliver sikkert uhyggeligt. Te
koldt beregnende, alle de gamle BørS-

rave, der kender Rumlen vg k«lger
ud. naar Lidenikaberne gaar højest va

Pri'erne surrer op, de vil sikkert vide
at hylle sig. Fkke en Gummi-Akt ie vil
de cse. naar nu E-'terimcrkkct kommer
og Gummi-AklierncS falskelig op
skruede Værdi begynder al dale.

Te mange godtroende derimod, de,
der lod sig rive med i Kapløbet for
Aktierne þÿ �paa dem venter nu Ruin
og Odelcv grise, naar Borscns Vande

igen bliver stille og Gummi-Aktierne

paany saar deres virkelige Værdi.

Berlh

F. Tliomsons
11« i iirrlnirr

f«l. hl. Iiiiii|riia| ti

ue- I lirlullii( 4Ma

uden Udbetaling,
A. Nr rdlialin.fos Absalonsgade 22.

8'nnte LMnaIk »f (rjititii»|»Lonp! »der

Ministeriet
Zahle

foran Katastrofen.
Mumle« <l«>r Ujiiumll under

TaburrlternnV

PitlilirtU« Itiaiiilrricr

Wut> Anbeifen, del vil foge ben

tnoprt- og hutiign . ende føn i fe Ho>re-
rcbaftor, !vm Sftumtnbffiibien har
frnbi i nb i Jo. f, tinget, fandt, som ben
b'.inve Hune, veb Fin,indsoens 3. 5Dc-

handling cl Guldkorn.

Han sagde: al naar Ministeriel
Zah.e sit et Mio illidsvotum, skuldr
bel ojehlikkeligt a»ra sin Bej. Tel hav-
de ingen Ret til farsi at opln'e Folke-
tinget og udfonve nye Val :. let skul-
de da vatre al M ungen i Forvejen hav-
de givet Lov dertil elleis ikke. þÿ ��N�a�-
tionaltidende" har derefter uden vi-
dere pamiaai t, at Ministeriel Zahle
slet ikke skal have Lov til at regere
fangere eller ubskiiv« nt) Valg og ud-

satte Landet for ben Ulykke at miste
de deslige Militarlvsc, 'om bet kastede
saa meget at saa gennemført sidste
Sommer.

Hr. Zahle 'kal tiden videre ferttcS
fra Bestillingen enten han synger
eller piber.

Nu vil Rygtet vide, at dette Styk-
ke i de ncrrmestc Tage vil blive op-
farl \xia vvr politiske Scene.

Ministeriet vil, sigeS der, i naste
llge saa et Mistillidsvotum og skal
tvingeZ til at gaa med det samme.
Og berester saar vi uden videre et nyt
Ministerium, sam vil holde Lovene
løtwlt, det vil sige bygge videre paa
Militarlvvrne sra sidste Sommer.

Saa vil der forst blive gvd Giiitg
i Tiovlernet

Bi skulde altsaa hverken have
Folkeiiiigsoplosning eller ny Valg i
Sommer!

Men lad os nu se det, for vi tror
del Det kan dog vcrre at Grev An-
dosen og Has re har forregnet sig.

For Resten hedder det sig nu, at
Rigsdagen bliver hjemsendt St. B»-
dedagS Ufoen. Tet passer meget
bedre! Hoføe vg alle det frisindede
Ministerium« Fjender tranger most

ah til at holde stor BvdS- o, Bede-
dag til Afsoning af alle deres Syn-
ben »g liZiidisarsisee.

Rudolph Berghs
Hospital.

Vestre Hospital omdøbes.

En Kreds as Lager har henvendt
fog kl Kommunaldeslyrelsen med An
modning om. at Bettre Hospital
naa blive vmdsdt til .Rudolphs
Berghs Hospital".

Telte er nu baade Magistraten
vg Borgerrevrasenlakonen gaaet
nd paa Telviolgeltg med Alad«
For del sarfte har Venavnelsen .Ve
'tre Hospital' tkke nogen sarltg god
Klang, forbi delte Sygeinstitut har
varsl knyttet til Prostitutionen Men
'vravrigi vil man naturligvis gerne
vare med til al skabe et synligt Mtn
de sor den Autoritet. Proses'or R u

dolph Berg. som virkede paa
Hospitalet sra 1365 til fon Todsdag

Kosakken

ten, fordi hendes Herskab har Frem-
mede.

Da han saa, sf den arme Soldat var
ude af sig selv al Forskrækkelse, føjede
han venligt til:
þÿ �Din Kæreste gav mig ogsaa et

Kys. men det kan jeg jo ikke give Dig
Derfor har Du her tre Kroner i Stedet

-S
Den engelsk Fragtdamper »Indrani«

løb forleden ind i Bostons Havn. Ski-
bet kom fra Singapore, hvor det for-
uden andet -Gods havde taget et flur
med seka kæmpestore Pythonslanger
om Bord. Denne Ladning blev skæbne-
svanger for Opsætningen.

'Den størst« af de giftige Slanger,
som havde an Længde at 10 -Meter, lyk-
kedes det at slippe ud paa Dækket, hvor
den i fire Dags var Skibsbesætningens
Skræk AU# Mandskabets Anstrængel-
ser for at fat fat paa Slangen var for
ømvea Da den først blev arrig og styr-
tede eig orer en ung Matros, borede
denne et Stykke Træ ind i dens Svælg
Pythonslangen rasede deretter omkring
I>aa Dækkat og aaa rede tiere Matroeer
Attuatienea tilspidsede eig, 4a Kaptaj-
nen ikke vovede at skyde den ham be-
troede Slange, «« den blev aaa keltisk,

liiKaUH-hutr,
aom skal slaas mød Bech-Olten,

laften skal Bech-Olsen altsaa atter

paa Madratsen Den aflange Kosakhøv-
ding har jo svoret at slaa ham i Jorden
med begge Skuldre nedad, og Bech
Olsen mener, at det vil han alligevel
nappes med ham om Vi bringer her
et Billede af Kosakken Hr. Pugat
sohoff, der, som man ser, nok kan
staa Maai med Jlecli-Olsen i Korpus
men som næppe er saa durkdreven Og
det kan jo ogsaa have sin Betydning

Morgen-Interview med Bech-Olsen.

Bech -Olsen kom her til By»» i Mor-
gos Klokken 9. Vi tog ham i Tele
fon og spurgte, hvordan Udsigterne var
þÿ �Ikke helt daarlige Ganske vist

siger den tidligere Bryderkonge, nuvæ
rende Cirkusdirektør, dot er ikke den

gamle Magnus Bech-Olsen, der nu skal

paa Brædderne; men Herregud; man
kan jo ikke bliv« ved at være ung
smuk og slank ; men jeg skal alligevel
gøre, hvad jeg kan, mere kan Folk da
ikke forlange Og jeg tror det er med

mig som med en gammel Cirkushest
Naar den hører Musiken, saa danser
den. Der skal i hvert Fald nok blive
Dans paa Madratsen iaften, selv om

det saa ogsaa skal blive mig, der først
danse« trat,

Ll nyt Familiedrama.
o - -

En Dekorationsmaler i Bjælkes Alle vil myrde sin Hustru.
Han tilføjer hende to Stik i Ryggen med en 8kr»d-

dersaks.

Brændevinen igen.
I Gaar Eftermiddag« ved 4-Tiden

kom en yngre Kone styrtende henad
Bia'lkes Alis med en as Raseri fraa-
dcnd« Mand i Halene.

Han svingede en stor Skradder-
saks i Haanden og udstedte frygtelige
Trusler, og h u n raabte i fltngrenbe
Skrig:
þÿ �Min Mand vil myrde mig!

Han myrder mtgl
Mens hele Nabolaget kom i Lp-

rer. fog!« den forfulgte og rådsels-
slagne Kone Tilflugt i Ejendommen
Nr. 24. Nu var Manden imidlertid
kun faa Skrtdl sra hende, og uden

Maal og Med styrtede hun ind i

Gaarden, hvor hun sank halvt af-
magligl om.

Her foer Manden til og greb
hende i Struben med den venstre
Haond, mens han med den hejre ha-
vede den store Saks og jagede
den to Gange ind i Ryggen
paa den stakkels Kvinde.

Paa dette Tidspunkt ilede en dsr
i Ejendommen boende Rorhandler
Christiansen til, og hans hose
Raab fik den rasende Mand til at
forsvind«. Med den bloddrnppende
Soks i Haanden forsvandt han ud
paa Gaden þÿ �og kog Flugten.

Konen, fra hvem Blodet flod, blev
baaret ind hvS en voqnm.nd Olien
i Nr. 17, og Dr. Bi tifch fra Rør-

rsbrogad« 140 blev tilkaldt pr. Tele-
son.

Alle troede, al det var ude med

Konen, og Lagen mente ogsaa, at det

gjaldt Livet. Han anlagde en fore«
ledig Forbinding og fif skyndsomst
den Saared« kort til Kammunehospi.
lalel.

Da hun her blev taget under Be-

handling, kom hun heldigvis snart til
Kraster, og Lagerne konstaterede, at
Stilkene ikke, som man først troede,
havde naaet Lungerne

Ester nogle TimerS Forlob gav
Lagerne endog efter for Konens Bon-
n«r om at komme hjem til sine Smaa,
og hun blev befordret til sin Bopa
Bjalkcs Alls IS. Sdje Sal.

Hendes sire imaa Bvrn havde en
Svigerinde i Nr. 50 taget fog aj
Hertil blev hun ftrak« efter feld dragt
vg taget under karlia Behandling.

Ten ubændigt raiende Mand, der
havde bcgaaet dette morderiske Atten«
tal paa sin Hustru, er en noole vq
fturetyoeaartg Dekorationsmaler
Fischer. Hin rv'es sor at vare
helt talenttiuld i fin Profession, men
han har en ae,Te ustyrlig Karafler
og han har oste misljandlet Hustruen.

I Gaar yppede han atter Klarn«
nteri med hende, ag pludselig areb ban
den omtalte Skraddevsoks oa r«ott «t
jage ben i dende, idet han udbrod:

Naar man lytter
til Jordens Stemme.

Vort lille Billed« viser Direktøren
for Ætna-Observatonet Professor Ricco
ved et vigtigt og sjældent videnskabe-
ligt Arbejde Han lytter efter den un-
derjordiske Larm, der gaar forud for
eller ledsager Vulkanens Udbrud, og be-

nytter hertil et Instrument, der lige
frem optager Lydene og regtdrerer dam
efter Styrke

Professor Ricco vil prøve paa at naa
til det Resultat, et han nJ den under-
jordiske Larm kan forudsige et Udbrud
og ogsaa faa Besked om, hvor stærkt
det vil blive,

Be" Hed« Knbrilt
Trin« Albert at Prøjsen var en Gang

Indbudt tal .Middag hos en Oberst Den
net Bolig la. i et godt Stykke tr.i Lande-
vejen, og da rr.nsen var kommen ind i

den mørke Adle, aom førte dertil, duk-
kede pludselig en Tjenestepige op In-
den Prinsen fik sagt et Ord, havde hun
omfavnet og kysset barn og stukket en
lille Pakke i Haandcn paa ham.
þÿ �Her er 2b Or« og en Kurv Jeg

kan ikke komme i Aften, fordi vi har

Fremmede, hviskede hun i hans Ore

og forsvandt lige saa hurtig som hun

var kommet
Den overraskede Prins fortsatte sin

Vej og fik da Øje paa en Soldat, som

stod ved Porten, og spurgte ham, hvem
han ventede paa.
þÿ �J»g venter paa min Kærest. De-

res Højhedt svarede Soldaten
þÿ �Hvar tjenar huaf spurgt Prie-

sen.
þÿ �Hos Obersten, Deres Højhed
þÿ �Aah, aaa ar jeg nok kornene! til

den ratte Hee, min Søn, ae 26 (flee og

e« Kurv fra din Kæreste, som had img

uge, at hun ikke kunde koaune i M

s Oplag SAftenbladets
r daffUf Uk« uoder
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Den knlske VenuL.

NltittViet tilkalde.

Fra Dom# telegrafere« i A le«
al en R.ekke Meldinger oi ret a rur

lig Kar ikter var indlo.n« 'ru Mur
t bvor nu T- "KJ Mund hul

fulgt Cpv: \fn til Generalsirej
le Utffiektcn har saaledtt a nm odel
cm at der moa blive astendt »l Kv

rat'erreg ment og el Hu'arrez>m«nl
ttl Mar'ei.l« faml 500 ».iidarmer
deriblandt 3iK) beredne Sekret erei

ocd Metuiulde der vtbuiidel er Lit
ven arresteret for Cphidieli« til
screike V»d Tammenstodet mel. em

Politiet og de Strejkende i VUt'rtlU
er lo Vel ente blevne 'aarede I vr»
eklurelt stoe« tPaard boltet 2 E'ka
droner Hu'arer. 1 Vatatl.on In'an
lrri og Kere Hundrede Gendarmer

og Poktlibel ente rede ti! at stride
ind Arbe'dern« har vedtaget at fort
s»ll« Strejken NI Somrrndene bar
'aael dem Krav op'yldte

Tilskuer« foran þÿ ��V�e�n�u�smed Spejlet".

S. - ?»n
Lf - Jo <l.

om
V.

Fli-rt Pm'fB. ton | «n IC.» i efter htm
K . »«!. r Ja-

tom t.- .« ! ;« vai la-a

u! i en er.peLt Ku:i> : r er nu Lla-
it at at r i sir s ain at 1 ed« at
k etaaque« Lal er Laniiona
p. ,r.»e liyits« Smykke j haf i ain
Tid ko- et en M-ll ov K
krndt Ku: -' <rr ha - Ji . at i)a

.« med i;» et« - i still. «' bel »V

n«». tkk« var af \v ewjua mat. kuna

Nu btr en acd<r.
Ir |ttr lor »l itn

Vt .ua t- » \ - ;» Kei uei. n.a.trid ftl.fltl, ti Bi -Jet ar »aa

a-gia. a« l. »i, ei dapaaa n. ertaer Ve-
toe a' ij .f ttl bejtia B eta, Veltt
luet i.ogvu s uiia btr ml>i

O« nu »itu man ti! ii ota det
in«ti i London N , er. 'ørtrniar
rnta tore M ( ikte dU kl....oa. Utal

titr g- 1 at !i Vi ua

Hun ur.deeg han« Angreb, oz nu
> 'vendt den Scene ji fem vi het
hot beskt pet, twr ><o»cn tJtc ti-, o-. i styrtede ned ad 7 rapperne i>, ud

paa »uden
Pulmet kar -den , Gaar Vier-

mikdog« »g: akter den halvg. e te-
k.rationtm-lei. men endnu i ger-
middags vor del Ni lokksdcS r ' de

ha«.

pua

AfteMor Uallar rad o Krfmlntl
I kimmrr htr nu i dair afsluttet For' herene an(a«en>lr Ordenih n< !.-!. V.

| ti.t.e Jr« >.u id Jus! 1 .
Forvaller ved Ve-ir« ctnd

polyl C L i b, (aldt 1 C. .ar .lod 0.1.

paa Cftdeti, raml af al Hjaimlai

þÿ �þÿ�o �
, N tv Hor! H.rulb » Pariserud

gave meddeler, al der » Fiedugt d-b

Humsendtlsen af drn lovg.vendr
Forfamllnz i Z> mi New Jersey
forefaldt folgoide ejendommelig«
Optrin.

En Tel berusede Kvinder sku'
lede ',g Adgang til Udvalgtveereller
ne. hvor de gav sig til al danie paa
de store Vorde Nogle a« Politikern,
applauderede, medentz andre vai

mer, bet.inlelig« ved aitualionen
Imidlertid vedvarcde Lystigheden til
Taggrv. da Kvinderne ravede sra
Kapitolium. eskvrtered« as nogle as
deret Veundrere

Den uirnwrk le Sku.-sg .1, 5 Jui-Igu--
CV i eb f«gr»r 25 A»r, Jul > >'n 1

Overmorgen, Ficdap
I den Anlelninp er dvr Jubllmtima-

forestilln.p paa K . ina.

Ln Syerskes
Boman.

Xotøhavner-Fortællliig
Jønn Hammør.

lForlfat )

þÿ �Er det Tew. Emma. Ja. >eg

har ventet paa Tem hei, Fjpken. Jeg
stulde jo blinge lem en Vesket sra
Hr. Tegner.
þÿ �Fra ham. Frokrn Andejsan

greb den lille seritet Haand. ?ta»

og hvad vild« han go««?
þÿ �Imorgen, køre Froken Zmor»

qen. sagde Emma fm ilende. Her toe

han ikke komme. Han fporger c'w ikke

Frokenen stal hen og gore Indkod et

»tier andei Sted. Ti anger Te >kke
til Handster s. Eks.
þÿ �T>1 Handster? Hvad 1 al Bet-

den skal bel fie. Emma bø,ede sig
helt ind til hendes C\t og hv,stede:
þÿ �Jo for iaa vil >eg ogsaa kode

Handster i den iamme Forretning
Ter holder »n Automobil udenfor »g
venter vaa mig. Ns»ar le gaar ud

deiro faa ttikder Te derind. At der

kun var en Kv nde. der traadie ud

kra Vognen, og at der gaar to derind,
det Under inoen vi.yrk, til, og »>
hor fikret o« mod at blive belurede
þÿ �Jo. det haader seq do Han venter

Tem paa et ?>ed. krnar Te »g han
kan tale 'ommen i d'&
þÿ �Ja. ja. Lig til ham. jeg stat

komme. Lob mu fe. Ter ligger ude

k>aa Vesierbtogude. lige ved Torvet,
en Forrefnino vaa hojre C>d«. Jeg
kiger, jea eaar ufc for at beoae en af
mine tidligere Kiirkiiskammerater.
Ter kommer soa ind. naar Klokken
er. lod m>q s«. lidt over et. Ja fig til

Hr. Traner, at seo bor vigtigt nyt at
'orxrlle ham. Vtvlluppet er fasttot til
um otte Toge.
þÿ �Hm otte Taae. Emma var lige

ved at glemme, at hun stulde tale

lagte. I»i aode t»i>d Hvad er det
da 'or el Hastvørk, det Menneske har.
þÿ �Ja. s«r le. Iton« Fider rr bad,

oq nu stal han vende tildan« ....
Jla. men lab vb vent« med alt det til
i Moroen. Jeg ser jo ogsaa Tem der-
ude. Cg jeg skat nok komme. Hun
rakte Emma Haanden, og den lille
Zijcisk« tog den, trykkede den og nik-
'ede til den unge Grvt'eretdatter,
om om hun vilde s>qe til hente; Voer

itu ikke Scbirøct men stol paa mig!
C00 hoppede hun rost ud as Tå-

ren j men netop det hurtige i hendes
Vi vor eiser beredte hende en Cver-

rastel'e. baade hende oa en anden.
Thi »densor Teten IPh hun lige i

Arniene pna Kammerpigen IoVine.
Tel dlev sti et lige'remt Tommen-

i en tarvelig, broneeret Nawme. der
ved sin narsien sogle PrunklosJjed stod
i grel Modigrlning til de andre Bille-
ders pnrgtigf Guldrammer, let dvbt
korte Haar loa i ht'i Ftilure paa det
sine Hoved, og ildfulde Stene funk-
lede deri.
þÿ �Se paa Teintens Fortrdlet

Negeroee. herte jeg forleden Froken
v. Vietingljoks siae, ter srlv er soa
blond og har en Teint som Sne.
Margarethe sorte Stovekluden lei hen
over Billedet. Ter ligger noget
itrnaSIend? i de morke Trcrk, men dog
er Airsigiel ikke fmuklj ved korste Oje-
kast aor del mrslen el fraslodende Ind-
tryk.

Lind!« stxirede ikke noget paa den-
ne fltrinq. Hun betragtede ten sorte
Julio« smalle Hmnder, der var as
iscrlden Sknnhed. og diske to, under-
Ikon! formede Hrender hvilede i For«
grunden as Billedet med den sorte
Flojlsksole til Underlag og dannede
en virkningsfuld Staffage. þÿ �Og med
diske svage, sirligt formede Fingre
havde hun hobet Guld paa Auld og
samlet (in Skal as dyre Stene.

Lindis vendte fig brat om.
þÿ �Hvor »r Etedinbe ElisabeE'

Hvad Husl'Etcsrne
fortæller.

fliohtr vild« kvwl« Konøn
I Hj«mni«t.

Di bar normere sordin o« om
?..'utui.o»»u.iet Ie » F ch«r
Huadaoverne og andre inedde.tl o»
svigende

Ft'cher, der sar liden arbe der
paa Du uSshotedei har drerel g l r
elleve tlar med sin Hustru, og d« yar
l,e Dreng, og em P 9, Ten jlbst«
»r 1U Aar den vngile 4.

Han har vøret þÿ�5 �ti »unge i
Aøtertfa Han er af den Slag« Men
Mstet der ingen Ro bar paa lig

naar han har V»rel borte. har
han sandt Penge h»«m ti. Konen, cg
han har Penge , vpar<(a«<tn

Kanon syr Kaader sar Andrea
Gchmibt

Fischer m Kvartal »dran<
let Bør lig naar der har oatrrT l.bt

Øren i mellom »om dr.kker han
Han er od«rnarv»». osermaad« did>
kg men han er god mod Dornen«
Pdon har hai« de« Indtryk al han og
Konen gennemgasende levede m»

g« godt kammen
Vlat raabt« Z 'cher oste host

Haglede« > Aaar. Ta herte mon cg
faa nogen lob, rundt om Vortet,
man forst fanere er'ared« man. at
kan fob efter Konen for a t k v ji ! t

hende
Han fif virkelig 'at i hende og

g ord« tildelt Alvor al 'in Tru'el
Alen faa blev han bang« og vi de
hente noget Vand til hende. Te:
»ar delte L.eblik. Konen benyttede
»g af til at forsvinde Men 'aa tog
hau Skrzderkakten. der ligevar
sleben og 'tyrtede a ter hende

3 A s t » » var Manden
hsemm« og tog f DO(tlsl<

s « b o g « n. Paa del T dtpunkt har
han dog >11« kunnet iaa Pengene ud
bota'.l

Tri bar fetvs»Ig«I g verret hans
Ken'igt at re>s« bort.

Gennem Byen.
. Kebcnhavner Poetl".

Aao.
Pia Ve. ert.ro lir W ilede gik.
Fonnarn paa teeen Lolan, Suk.
Da p'.udse'.ig med kl han »aa
ttai. v .d beram' Lop ku

Tand »ræ gr. Jer IlenJerna.
R,r»4i:.#t indlut Tanderne
Den l.e-ge han rar vp'.dig ja«

Laa W.lcke maatte raate Aael

Op Au der ar I Kriprfiumar,
Pia pamte pn M icke klor.
Tit Sorg (ør Publikummerne
Gier Tand .agen ham paa Oum

tnero«

Der »er man. mange Bv-kk, »maa
Kan Ure til drn kirkke Aael
Men a.'cke Grundt kan der v»ra.
Ja spe r De bar« W. cke kere

Brkeae

»Uom,dta»'er».
Det horer »ikkert tu L.»!denhed»r.

ne at der op al «> Tealert Staffage
p u l»«lig dukker «n urp Mand. der af

I »Urer ».g c.m T. >lee»krtb,nf
SaaJan er de imid rrtid paart

Svend Hindou.. Pr»»t,sonnen fra
Nerri !.ro

1 aJeki' ge Aar er hin nu gaael ja
C<<no« Seer.« oy har v>r,i med sti at
dan o« Rammen >m de andre Aldrig
»ar han »aa heldig at laa Roller, »aa
dor Mei » 'r.p L>j ghed lor Kr tikerne
til >1 ' «' aa hat.» ulviv !i-r.me Ta-
lent H. rover maa han irre bleven
gsl I Kalden op har stonkl »nm »aa
Verden er on f men man kan is! d»m-
i > op mod Or »k en' þÿ �f>» »aa hir
han p 1 en ei .»le Vi' »krevtf del
' ' . ' 1 -i >K .»!>, har ',r» .

og »om Di'ekteren fandt tar «r. I'elip
i . .,'.-rv ...' e Msaske nok Ild' ube
hvn .pt, ungdommeligt ; m,n Bangs
p. ne.'reg lian JO gere t'ndervierkrr

N i r han naael s.ia Ungt frem
mod Bi vi n , »en. al Canno er be-
fv ti Proverr , rsa h n« V»rk der
»om »vgl er F"'k,Vom» og ikke en
atire o- er I S. enen« Barn, der er
med lit at dsnn. stamme m de andre,
og om hvem Si, -td st n<' 11 maalle
kunne sit rive udiiM.gt S<Uf.p.l med
hi i f, »i 1 lende st< ' ker

Premieren falder »Iraks ef'er Jacques

G erne«!. r r, Nielsen 07 Hu»tru
2h, kan i Dag lejre deres

Solvtryllup

Po«!r!r«ped,ent Olaf Pe'ersen
liol.ter I Mi) Bryllup med Frk Sofie
Rggerlian.

Proprietær Aaris paa Aifioulevar-
den kan den 98 fejre »il U> aer, g For-
retningtjubilipum.

Provinsbladene fort »Iler al Grev
inden af Ragsvaerd, hvis Slot »Alder«-
hvile« gik op i Ild og steg nu har fa«et
udbetal! en A-suranr Erjiatning paa
3ftODOO Kr Fru Kvaai havde Imid-
lertid gjort Fordring paa er. halv Mil-
lion. og vi tror haller ikke. hun vil
najes mad mtndra

Den maigMga fndtan«»-H»v-
ding avor smrlig TiltrtuTnløf paa
Kvindekannet der i laet' Skarer »an

Fru Asta Moller
dræbt sig.

udret »ret til hendea 'Lmrpreude. og
VM ve 'o.itei'e giver Fork ar I'.g pau

det faa gaadefulde Selvmord

Kampen
m«li«m

I Aften har Dapmailoatret Premier«
pat -Dagbladet Lyaat«, et enprlek S'tk
k# der her imedeaee mod megen Ii»i» r-

Pugalschoff
o«En Urtekræmmer

drikker Gift og dor.
-o-

Urtekrommer Viggo Iorgen en
paa Hiornel as Auletistkvel og Norr«
All« i Vanl»s» lomte forleden en

Flaste med »i l Paa Ve en til Ha
spital« Sode han Mol vel mene, al

»jt, »konom ste Serget
Han e' ter bader 19 Hustru og 'em

'maa Vorn.
Veboern, i Vae'»«e »r gaael >

E>ang med e>i InS'umlmg tal Enken

Roepel.
En blodig Tirsdng i Cirkus

Varieté.

'.peer lame G« p t. J« t>. let > e

Dat bepynile a.ed ti Pu. -cV!
bed dot ene Øre ti Bo< 1>»1 Han tva-

mde mad at bid« et Par Fir.g'e af Ko-
akken Da var man klar o« er «' dat
var to Mer.re»ke»d«re der var 1 ti. i p
Foik aalla aip p ede tal B Ne med «t

bloaier>iift Ln.it om Laberne, nu
p,ld' det al'aaa h em ti »t i d«r vil
d« t .1« ioiali aedt ti den a len

E? er femten Minii"er» K.n.p »?yn-
,- .< haaakkir. .1. V ,s -...r r.i J
Urkea'.rat. bi or han »r.uale 2 Mu-.k
op en Vortr>i.me v.'rene blev aaarv
boet op ti. mj > fo laiiea Tt M. nul-
ler »tier tarnad da to ko-mper mod
D > . riaarbordei borde, op tre Sioi
! .. i k .st Reiul: Trt v - , ..
Savnade

Kampen pik , n Gang Fen. M '
>r elier r- . .. b . .»seri.e ned. .o»
a»u li »'> (i. dl B.gt»;p«t

T. ski, bat o« cf'.erh.

Et Keretej knust
af Toget.

Aalborg II April IR Bl Ffter
middapt'.opet fra Smby til Aalborg har
I Dag ved Oaarden -Rredmota« paa
kart an Befordring tilharenda Oaird
ejer P Skik Hudprup Vognen knu-
'tet up Skak kom en Del til Skade op
miatle 'aget under Behandling at M.

Lmpe der var med Toget

Heymaaa Bloch V.-.kepaltei
dnk>helt aaa drejl »om de u imlanjske

Kendt forfatter
iMoryen-Nyt To Lig

Havnen,afsløret son i
Køverhovding!
Der 'ntr Porla'.Mr Karl Mav

flod 1 Gaar Jor Dor s »le t Berlin son

Huindpfson i an epa.pieokkande P.-o
e,» der nu har fundet »i»

Miy er en r.p Mand dur inden?«'
»10 Bekandiatttakreda vaieapia- JO.

Millionor Han bar riaauden et ral

ar.aat Navn -om Forfat', f er Ven mad
K organ tJ Sachier cp bar »pillet en

RoU 1 del »ffen'lip. Li 1 vre»d»n
M"n »aa blev han af den »achs'.ake

Socia..slf»rex Lebius h«'<v.dl fo at
v«r« iden'iak med er for 40 Air »ider.
kendt Fortryder der op ra»d»» »om þÿ �

Rai'erhavddnp i de »t«hai»k» B '
Lei/iua paa,iod »ndvrdere »> titel M iv

htr ttannek to Ti p'«u»»'ri'(t »>mi »'.
htn htr brpatei itlnpe F»rbrydr!i?r

Lom F» p, »f i. », Beikyldr -;er
anlapd, Kar! May injur.rstp mrvd La
bius Denne Proces fandt 1 Gaar ur
Aftlutnmp med. al Lebtui ble.
frikendt. forti han haed«
virrt 1 Stand til al prosler.
Bevis f j r Sandheden af sin,
B< skyldninper!

.May ,e »aaladrs »'»rnvlat »Om er
»traffel ForVrvder. hvi.k»l har »nlr

uhyre Opsipt ikke blot 1 Dr,«den. m--r

lillipe 1 Brrlin. hvor ban opsaa var «n
v,!k«ndl P»rso'i'iph,d

Mays Bajer, nople ventyrl.,» Po

ms-.er er oversit'e paa dansk o, jan-

ske jodi kendte her hjemme

n r.. j e'
den bajesre Grad at O, .tudse « Min
ratb't »kr.g dentede »g - p Man
»lod op paa Borde op H « e F»
la? ede deres Barn op for at di«,, t' e
b.aae kunde pra-g, «, ned uvu- e

uge Tru I deie> trinCr. .4
Lea þÿ �der fitij H s-be. g. irr. \«r

densrummei lom en la«?:uppel Ko net'
Han knuate igen tre Sto'e op deiu-'«
'.o -ik.kJie..ge Bryd. -e dei sad paa deni
»om Tilikuere og ålet ingen lig ha
ue pjort Han slog ti. ene Pin.- der
nærer T .pet, ako»i , aaaiec » . <'->,»
bypn.r.gen ae i u > ti a uu I. pr.ee de
ska-vt Taarn 1 Pisa

Men Kampert fcr'.sa' e- K os>en

pr. Telegram.
Riti. Bur.
þÿ �oþÿ �

AutomoSilalykke.
fer tin, 11 April. V

to R lmester FaHrenHollz \

aar E'termiddugt var paa en .lu
omobiltur med >«n Kone og L Her

rer, lort, Autvmo' ,l i V cbele er

5,1 mod et Tr.r F ,n
-nehet de ovr ge Pak
ned lette -aar

1 1«V Sr.tbt
c geier 'I't

a

Nval« Arbe drre paa Larsens
Vladt faa 1 lk.aar et Liv dr de 1

Havnen tiTt inde v.d DclbJtfrt Fra
en Vaad stk man aa Liget biergel
over > Trangraden, hvorvaa del
' ragict (ti ri Johanne# ctisulfen«
Lighut.

I ""oeaee s inble« naand el L'g
denne tRifia > L"'f'aadrhadnen Te!
drev i Vand'korven va med en Te!
Vev-rr fik man det b'erget 1 Land
hvorvaa P l i et lod det bringe t>l
rt Iohannetstifle s<n.

Te to Truktisde er endnu ikke
genkendte

Samtale med Konen.
Hun par I evig Angst for
at blive myrdet af Manden.

Han bar Irnt-t hende
ui ed Keiulver

Vi har dernist hast en samtale
med Fru Fi'cher. som endnu laa hot
svigerinden i Nr ?U Te to »lditc
Øorn havde Fru Fi cher« Taster ta

gat sig as.
Hun var meget lidende, trak kun

Vejret under store smerter og var
paa det ren« med. a t h u n i T o g
atter maalt« indløgge«
paa C" o j p i a 1 l Lungerne var

naturligvit alligevel b.eoen ramte a

Taklien« spidser.
Hun vilde ogsaa gerne paa Ho

lyilalel as den »rund. at h u n v o r

1 evig Angst sor. at Man
den skulde myrd« hende
Han har ogiaa truet hende med Re
osloer

Tidligere var det godt naor hun
tjente 6 Kr om Ugen Nu kaldte han
hende doven, sord, hun kun «,»nte
2 2 K r i Selv bestilt, han ingen
T>ng halve Aar ad Gongen

Tet var hendet eneste LnKe. at

han maolte sao Lejlighed til ot slikke

as. Sller« slog han hende I'kkerl >h;»
en skonn« Tag !

Fischer havde nogle Timer ester
Dramaet indsundet sig »er hot svi

yartndan, i Bi»lle« A e bU. hvor

ffru Fischer lav. Moe> man turd« ikke

11. &5 knuate de de e.tkiri<ke La er.
sat a' :»r blev Mar p Ve- > Mer
derei Ojne !y de. op d.»-e Lv:i var

rakte.ip » x-rke til. a: man kir tv
ae ved dem

Endelig Klokken 12 05 sl.ig'ede Ko
sakken ain Modllander H.n iruei-
aine Arme om ham og kv. 'e h.-n g« ti-
ske lar.pvomt De' aaa ud. »om n .ar
en Spmkheker presser Gnse-vi'e Ir
han havde udnande' ml Je hm hm.
ind i Bog'ipppel og tar ham Vorl.'me
den» Goil»cha!cksvn sp ede Chopins
Sørgemnroh

Efler hvad vi erfarer vil Ofr»ne for
den blodige Tir«d .g i Cirkus Varielø
b : ve begravet 1 en t a-.Iesgra pi ,
B.speherg Kirsp.ard

Nelson

Arbcjlpmfi udeinkket
I G Bysr.

? e r l i n. 13. Ai r I «R V ) I
oar lyiid'.e Se nl>e Forhånd in

ger mrurm Nrpru .nianler 'or Ar
de, o-g verne og Ntiirernc og Mur
nrbe'dtm rndene Foroanbltngernc
varede i ti limer, men 'orte ivre
lob'g t>l noget ende. gl Nc'u
lal stniid ertid har Arbejdsgiverne
g vel Lrdre til at erkl.rre Zlrcjk»m
og'oo i Tre-dcn. Hall« stoniqt erg
'Zybeck. Magdeburg og Munchen

Aaperkarlcns
Datter.

tinbid stod Vi b Siben as Mor-
garethe, der med Kost og Stovcklud
loiikde Siovel ais Borgerne.
þÿ �Jeg soler mig Helt uhijggelig

ved Synet as alle disse strenge, alvor-

lig! skuende Ansigter, hviskede hun
iiqle, fom frygtede hun for, at noget

ukald! ?re stulde vcrre i N.rrheden.
Nu kan de intet Ondt gore

mere, ytrede Margarethe med et hur-
tigt Gidedlik til den unge Kone. der

gysende loer sammen. Har Te for-
resten Lyst til at se den sorte Jutta?
Hun hcrnzer inde i Solen her ved
Siden as þÿ �i Krogen ved Toren þÿ �

(Jhevijiten kan ikke lide Billedet.
En morkl stuende, ung Kvinde med

sorte, over Csnene sammengroede
Bryn, brede Nivsesloje, der varslede

doer lit urt Lorry Failfcarg for at \ nm Heftighed og Lidenstabkliohed, og

baundra dette Fsnoma« ti st Mandfolk I trodsig krusede Mundvige stirrede ned
paa 410 Pund at M T wnim I mafc SinbiØ. Billobel var indrammet

Brækket Halsetio
Vejle. !2 April MmlkeknsV P

Thomsen So.lov er Mark. var 1 ?en
dag« Ef'erm; i(lag gsse' op paa Slvrigel
i Laden for a! kase noget H«!ni r.wd

fil Kr<-»' jrerre Han slyrled. n- d og' '»»ked« Halren Tboir.«« »/ter! a der
Loke op ii B«rb

Uile i Verden.
Automobilulykke.

Til .Lofalonjeigrr" telegrasere«
sra ftrafau Paa Vejen mellem
Tambar og Tullo pulte!)« 1 Tag en

Automobil og slyrlede ned 1 en dyl
(3røit 3 Pa»>agerer b>»v diable og
7 foarede

fi>vnIngMuIjfkkø.
Pari«. 18. fLprtl. Fra Mour-

melon le Hirand meldes, at tørrb
Verneml er styrket ned med sin F.y
semostine og blaven Haa»dd kvsestet.

En gammel Kone iltjelkørt
af Toget.

V « J ; » 12 April l Morges Undtac
paa Bane! rren ved Nu'rhorra, ade »n
jamme! Kone «om '.ar h evan overkarl
af e' af Na'to,e"e Hun havde faa, l e

S I « p 1 hejre Tin-' ng o, !.»gge B»n af
kart Del »i»le s. g a' v»re Pos'.lton
duk'ar Har.tervs nogle -g hali-ferde
aar;pe Huvru Hun var » g og mar.
mener af hun i e' A' ','d af Nerve

0V»«k,.»e er giaai >id paa Bane.- en

udenfor Huset hi«.- has er bieveri

overkon af Tapet K> » 1 Morg« af

puk kun vad Dadao

Fru Asta Moller, en Wi aarig
Tam«, der »ar Indehaver at Pen
'ivnalel paa etrundboule'. urden 91
s Sal. bar » »aar A'le« taget sig
ield as Tage Fruen blev sundet af

Kamp«, mt.leni koa.ikktn pu.. n . Kokkenet Hun laa paa

ao.1 ,.tt i, 7>,k An.»t... -..'Tf-I H el » med »atslangiN op mod
Vfie« V lev utorp i.me .p > Naar Munden
ri. man m.adea uiwti-ri med dan Dtp Jen t.Ikaldte Lrge «r? rede, at
rnta »ae to.«iu u« dan Ua«. ta « | toden forl.rng-. var nd'.ru -dl

Paa et ØNt i bennet Le l abed
undt Pol.ticl en Tel ' re der var

De 1 Oaar oni'alle VelJis tiphrd
I ! dmnp, ved hvilken bl a Fru
Betty Hennings oj.ira ler. tinJvss ikke
Sled 1 HaiiUauapade. o.au i Kaaiiie«
Ko&cartail.

1 sSritt« ril Mit« Comilla fra Gailk
The .'r«t i P.' » 1 Vf . n d m-r tre ny.
-v'Ki.rta Mar de iaust, Sylvia »f
Sahtltiera

Hr Breidahl pet, taper tin Konferen-
c» endnu 2 Dage lor pua Fredag al
m»J« op med en fuldtlamdig ny Kor.te
rene« om ai »aa aktuelt Kinna »om
JyUandt Storby«

Roltakripen far, »led g med itor
Ivar I den forlahne l'pe milteda JTlH
RoHar Livet her 1 Ryao.

Symiekleer killig-t 4. Nlkelaigade 4.
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