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voksen Bondekarl her til Byen fra

Jylland og arbejdede videre som

Karl; det Ivkkede ham at tjene et

Par Skilling, og deruiad aabnede han
eu lilla Forretning med Rulle, Mælk
Bred og Qrentsager.

Denne Forretning gik imidlertid

ikke, og efter en Tid at have væ-

ret Sjporvognskusk paa Nørrebro

linjen sammen med den nuværende

Skolebetjent Mikkelsen paa
Sundholm og dennes Broder, P e -

ter Mikkelsen, nu Forret

ningaferer i þÿ ��D�a�n�s�kArbejdsmands
forbund", fik Christiansen Plads paa
Centralvaskeriet i Nørregade.

Efter et Aars Forløb gik Aktie
selskabet, der tillige ejede Ejendom
men Nørregade 115, og som var et

Foretagende paa % Million, fallit.
Christiansen købte saa Vaskeriet
uden Ejendommen; lian har boet til

Leje indtil nu og har givet op til
1 ti,000 Kr. I aarlig Leje. Til Va-

skeriet benyttes 4 Etager, hver paa
lOUO Kv.- Alen, foruden Maskinrum,
tald og Gaardplads. lait optager
Vaskeriet et Areal af over 5000 Kv -
Vlen. Der beskæftiges daglig ca. 100

Mænd og Kvinder, og det er nu nød-

vendigt at faa mere Plads; derfor
har Christiansen i Gaui købt Ejen-
dommen for 412,000 Kr. Vaskerieta
Værdi er 200,000 Kr.; det er saa le-
les en anselig Bedrift, han nu sid-
der inde uied.

Kampen for et Hjem.
tf Klavs Kolding#

(Ilhutrerei af H E. M 1 c h i r.)

XXV.

Ethvert Barn i Springfield
kendte Firmaet Smith & Meyer.
Meyer havde haft Lykken med
sig. Han sad allerede som Ene-
ejer af Firmaet. Smith fik en Re-
volverkugle i Hovedet et halvt
Aar efter, at de havde startet
Kulringen. En af de fallerede
Kulhandlere var sigtet for Mor-
det, men blev frikendt af Juryen.
Men Meyer var Mand for at føre
sin Krig igennem alene.

Der var kommet noget, op i
ham, hun aldrig fer havde kendt.
Han var ond og hadefuld paa

ler!, at han fyldte sin Plads med
disse uendelige Oplag, Dynger af
Kul, der taurnede sig op som sor-
te Klitter. Men nu fik de Øjnene
op, for da Kullene steg, blev Op-
laget for hver Dag mere værd.

Til sidst var Kullene næsten
ikke til at opdrive for Penge.
þÿ �Nu er det en Fornøjelse at

sælge, sagde hans Førstemand.
þÿ �Vi sætter dem en halv Dol-

lar op paa Tønden, sagde Meyer.
þÿ �Tror De, Folk vil taale det?

spurgte Manden forsigtigt.
þÿ �De skal ! Vil de ikke betale,

hele Verden. Han kastede sig ind kan de lade Kullene ligge. Vi
i Forretningen med hensynsløs tvinger dem ikke.
Energi. Han søgte at glemme ved þÿ �Well, Mr. Meyer, sagde den
at arbejde. Hvis han en enkelt anden, De sætter selv Prisen paa
Gang gjorde sig selv Bebrejdel- Deres Kul, men husk, hvordan
ser, døvede han dem med det Ræ- det gik Mr. Smith! Folk er slem-
sou nement, der stadig drev ham rne til at tage sig selv til Rette
frem: Hvad kommer de andre paa disse Egne.
mig ved. Hvad har de andre gjort
for dig?

Hidtil havde han været glad
ved at drive sin Forretning i al
Ordenlighed og i Forstaaelse

þÿ �Lad mig om det, sagde
Meyer kort.

Manden rystede paa Hovedet,
da Meyer gik. men han gjorde in-

gen Indvendinger. I denne For-

Forstaaelse. Han satte ol sin

Kraft ind pnn en ondsindet Kon-
kurrence. Han kastede hensyns-
ost sine egne og Forretningens

med sine Kolleger i Byen. Nu , retning var der kun én Mand,
brød han sig Pokker om den gode der kommanderede, og det var

Meyer selv. Hans Folk sagde, at
han var en haard Negl, men
lians Penge var lige saa gode som
enhver andens, derfor blev de.

Penge ind i Spillet, og ban drev > Mange saa op til Meyer og
>in Stædighed til det yderste, misundte ham det, de kaldte hans
Smiths Program var blevet hans. Jernvilje. Ingen anede, af denne

ingen over og ingen ved Siden af Tummel. Forretningens Virvar,
Kulringen, sauledes hed det kort , den evige Spænding og de hals-

og godt. og i Ly af den selvtagne brækkende Spekulationer kun
Eneret laa atter Muligheden for blev holdt i Gang. drevet rundt i
at plyndre de Tusinder af Fattig- en vild Heksedans, for at bedøve
folk. der købte Kul hos ham, for- et forpint Hjerte. Han jagede sig
di de ikke havde Raad til at tage selv fra det ene Arbejde over i det

hjem i store Partier. andet, for at undgaa det, han var
Han vidste, at de forbandede : mest bange for þÿ �en lille Stund

ham, men han tog sig det let. þÿ �alene med sig selv.

Jeg kan ikke blive mere ulykke- Vinteren skred stadig frem, og
lig. mere fordømt, end jeg er. Meyer lod Kulpriserne stige om
tænkte han. Kap med Thermometrets Kulde-

Nu gik det op mod Julen, og grader, der stadig blev højere,
det blev en Vinter, som Fattig- , Saaledes gik det til Juleaftens-
folk paa den Kant af Landet
sent vil glemme, man maa nem-

lig ikke forestille sig, at der ikke
er Fattigfolk i Amerika. De fin-
des indtil Trængsel, nøjagtigt
som hos os.

Samtidig med den haarde Vin-
ter kom derStrejke i Kulminerne,
saa da Kulden begyndte at stille
sine Krav til Kakkelovnen, steg
Kulpriserne; forst nogenlunde ri-
meligt og saa i glubende Spring.
Meyer glædede sig. Han havde
fa aet en sygelig Trang til at
skrabe sammen, blot for at vide,
at han ejede noget. Han vilde se
store Lokaler og mægtige Kul-
bjerge og høje Mure omkring
Pladsen. Orden skulde der være i
de mindste Enkeltheder. Flot
skulde det syne, saa Folk skulde
se til med Misundelse.

Man mente, at det vilde tage en
Ende med Forskrækkelse, saadan
som han slog op, men Heldet
fulgte ham. Alt, hvad han rørte
ved. gav Penge. Man kaldte det
eu utidig Flothed og et dumt Pra-

dag.
Da kom Redaktøren fra et af

Byens frisindede Blade til ham

og bad ham om en Samtale.

Meyer anede nok, hvad det

gjaldt, mon han gjorde sig
haard. Han havde desuden alle-
rede tjent sig det meste af en For-
mue, og Guldet giver Rygrad.
þÿ �Hvad ønsker De? spurgte

han.
þÿ �Véd De, sagde Redaktøren,

at der er flere Hundrede Familier
her i Byen, der fryser i Aften for
Deres Skyld?

Amerikanske Journalister er
mere paagaaende, end vi er vant
til at se dem her hjemme. De
blander sig ind i alt. De føler sig
som en Slags offenlige Anklagere
þÿ �ikke altid med lige stor Ret,
naturligvis.
þÿ �Er der nogen, der fryser,

sagde Meyer ironisk, det er san-

delig ikke min Skyld. Jeg sælger
Kul til enhver, der vil købe.
þÿ �Men De sælger saa dyrt, at

Fattigfolk ikke kan følge med.

Mebler og Dyner uden Udbetaling.
Prima Gaaseskrog, letsaltede tilt. nehoveder 10 O do.

Wklnkeben, MygUs-n og andre Slagteriprodukter

Alle Mla(ii Wobler fra 1 Kr. ugenlig faa-

bediit «K billigt i Viktoriagade 21, St.

ferske 2 0 0 er"''e S''" Jj 0 Nyrøgede g g til billigste Priser. Slagteri-Udsalgene: Frederiksholms Kaua'
2 (llj. at Vandkunsten), Hlaagaardsgade 7, Oodthaasrej 18 A,a

En flittig Mand.

Vaskerlejer Chrlatlaneeu.

Den kendte Kebenhavner, Vaskeri-
ejer Peter Obristiansen,
har i Oaor afsluttet eu stor Ejen-
domshandel.

I 11 kom CdirUtian-en sotn vel

Kaspar.

Litografisk An9tahHe«<emalles(ra»de 6
København K Telefon. #070

Vi tillader os herred at bringe til Publikums Kundskab, at ri Onsdag
den 3 April Kl. 10 aabner eu

international Plakatudstilling,
Mkou bogside I, MJ. af Nygade.

Udstillingen ril i lire Ophængninger omfatte:
1. Ovemigtftudntllliiig: Moderne Plakater.
2. Nperla ludet lllåug : Ludwig Uohlwein, Muucheu.
8. Mperialudatilliug : Berlinsk Plakatkunst.
4. Npeelaludatllling: Valdemar Andersen.

Ixskalerue til fra Aabningsdak'en til dan 15. April ind., ogsaa Paaske-
dagene, være tilgængelige fra Kl. þÿ�l�u �10.

Skiltefabriken Esplanaden.
l>e store aarlige Sommerkoncerter er

nu begyndt. Hver Dag þÿ�3 ��5og þÿ�8 ��1�2
VV ienerdame-Orkestret (7 Pers.)St. Kongensgade 101. Telf. 4249,

I'orlani;
Katalog

Postuscha.
Byrsia eleganteste Cabaret.

Carnegies l'ortor overlrafler alt.

le?erer stilfulde Skilte til moderate Friser.

hvilken Dag

Skal Grubearbejdet genoptages?

Dat k g 1. Taatari
>Vt : Indenfor Murens.

Dagmarteatret:
8: Ung Elakov. Hyrdinden
Skorstensfejeren-

Folketeatret:
8'/, : Hans Højhed (Alt Heidelberg'

Kasino:
8: Gutter ombord.

Dat nys Teatar:
8/4 - Firkløveret.

Nørrebros Teater:
>: Poppedrengen. Zebraen.

F r a d r I k a b r g Teater:
8% : Hans Peters Brev. Regimen -
mentets Papa.

Sønderbros Teater:
8: Dyd.dragonen. Leve Letelndig
heden.

Centralteatret :

8% : Dsn mederne Eva.

Stemningen blandt de strejkende
Grubearbejdere i England er nu me-

Iredelig end for en Uge siden, da
man paa Torvet i Wigan, en lille

Kulby noidnct fur Liverpool, foretog
Afstemning, om Strejken skulde

fortsættes eller ikke.
Paa Spørgen, aalet: Skal vi strejke

videret þÿ �røg alle Hænderne i Vej-
ret, og næste Dag kunde den engel-
ske Presse meddele, at der kun var

ringe Udsigt til en Bilæggelse af
Konflikten.

Nu meddeles det fra Sydwales, der
stadig har været Strejkens Brænd-

punkt, og hvor saa vel Arbejdere

som Arbejdsgivere har været mest

uforsonlige, at hidtil har 35,000 Ar-

bejdere stemt for Genoptagelse af Ar-

bejdet og 14,000 imod.

Kulpriserne er ogsaa dalede stærkt:
efter Paasken vil Arbejdet nok være
i Gang over hele Linjen.

Pensionærer modtages.
PenaionspriH, ind. Værelse ni.

elektrisk Lys, Varme et,:., er
kun 6 å 7 Kr. dagilg under
hele Forstrsonvn. Billigt Ar-
rangemant for hele Sommeren.

Hotel, Pension, Restaurant
Cafe, Selskabslokaler.
Til Trods for den herskende
Dyrtid beregnes alt til over-

ordentlig billige Priser.
Særlig anbefales mine elegante

Selskabslokaler.
Alle Overslag og Oplysninger

gives beredvilligt.
Telefon Skodsborg Nr. 1.
Aage A Christensen.

ASGUIT
dansø VASHaPinvta

ttOamo, Telsf 2672.

ifarPengi. Haon Hanitr og Ufet,
Brug VASOUiT og Hit fomtjti'

AndreasensLaehmamt



Orlogsværftets
Marketenderi.
Fra en Mand, der er godt

kendt med Marketenderforholde-
ne pua Orlogsværftet, har vi

modtaget nogle Oplysninger om
Ledelsens Stilling til Marketen-
deriet.

Han hævder bl. a., at de
lave Priser er dikteret af Orlogs-
værftets Administration med den
Motivering, at da Arbejderne
ikke maa forlade Arbejdsstedet i

Arbejdstiden, er de henvist til at
købe ileres Mad og Drikkevarer
paa Marketenderiet, og Ledelsen
opfatter det derfor som sin Pligt
at skaffe deJu disse Fornødenhe-
der saa billigt som muligt, saa

paa en Maade betragter Ledelsen
Marketenderiet som et filantro-
pisk Foretagende for Arbejderne.

Grunden til, at Priserne er

bleven saa billige, var, at Ledel-
sen for Orlogsværftet havde ud-
budt disse i Licitation og natur-

ligvis antog det billigste Tilbud.

Forøvrigt bar Priserne for 01 al-
tid været I a 2 Øre billigere pr.
Flaske i Marketenderiet end hos
de Handlende.

Endvidere berører Prisforhol-
dene paa Marketenderiet ikke di-
rekte de Handlende, idet Arbej-
derne altid har købt deres 01
inde i Marketenderiet, og de maa
ikke tage Øllet, som de køber til
den billigere Pris paa Værftet,
med hjem. Hvis dette var Tilfæl-
det. vilde det selvfølgelig være til
Skade for de Handlende.

Naar Marketenderen kan sæl-
ge saa billigt, bur det sin O rund

| i, at hun sidder for en meget rin-
ge Husleje, ligesom hans øvrige
Driftsudgifter er meget sraaa.

Vi har ved en Henvendelse til
Bryggerierne forespurgt, om
Grunden til. at den ny Marketen.
der havde sat Priserne saa lavt,
kunde være den. at han kobte 01.
let billigere. Svaret lød, at Brvg-
gerierne tager de sammePriser af
ham, som bliver noteret til deres
flere Hundrede Aftapper« lier i
Byen. og disse Priser blev som
bekendt forbøjet ved Nytaar paa
Grund af den store Prisstigning
af alle Raamaterialerne og for-
højet Arbejdsløn.

Lystmordet Dødens Høst.
Tin al' Hornhjælpens

Støtter.

Bogholder Oscar Soi enten døde
Fredag Aften, 56 Aar gammel, efter
flere Aars tiltagende Svagelighed og
efter nu i 14 Maunøder at have lig-
get til Sengs.

lian vil være mange Københavne-
re bekendt fra sin Virksomhed som

Børuehjælpsdagens Bureauchef i
Aaiene 1005þÿ �10. Enhver, der har
haft nærmere Berøring med Børne-
hjælpsdugens Ledelse i disse Aar. vil
bevare Indtrykket af, hvilken Be-

tydning han havde for hele Forret-

ningsgangen. Huns eiiestauende Hu-

koiiiuiølse, Snarraadighed og Slag-
færdighed i Forbindelse med hans
ukuelige Energi og levende Interesse
for den hele Sug, samt endelig hans
store Elskværdighed og sjældne Evne
til at omgaas og þÿ ��t�a�g�e�"de forskel-
ligste Mennesker, bJev af meget stor

Betydning for Driften af Børue-

hjælpsdagens Hovedkontor. Hos Sø-
lønseu søgte man aldrig forgæves
Oplysning, og mangfoldige lokale Ko-
miteer vil med Tak mindes mangen
Haandsrækning, som er ydet dem af
Sørensen þÿ �buede i Raad og Daad.

Oscar Sørensen vil af Barnehjælps-
dagens Venner mindes som en at dens
bedste Støtter.

Juveltyvsriet
Itun

þÿ �Jeg bestemmer selv mine
Priser.
þÿ �Nej, stop nu! sagde Redak-

toren. De glemmer det vigtigste!
Do bestemmer nemlig ogsaa, at
der ingen anden maa sælge end
De. Var der blot andre Udsalg,
kunde De for den Sags Skyld
forlange Deres Kul vejede op
med Guld. De skulde nok faa
Lov til selv at beholde dem.
þÿ �Alt det ved jeg, sagde Mey-

er, jeg tænker ikke, De er kom-
men forat holdeForedrag for mig.
Samfundet er en Gang saaledes,
at det tillader den ene at berige
sig paa den andens Bekostning!
Vil De endelig have Sandheden
slaaet i Ansigtet, saa er jeg og-
suu Mand for at sige den. þÿ �

Jeg er en af dem, der beriger sig
paa de andres Bekostning. Jeg
gor det med fuldt Overlæg,og jeg
skylder ikke Dem Regnskab for
mine Grunde.
þÿ �Men der er Grænser for

Griskheden, sagde den anden.
þÿ �Sludder! Der er ikke andre

Grænser end dem, ens egen Ap-
petit paa Pengene sætter! So til
Rookefeller þÿ �Petroleumskongen
þÿ �er han bleven mæt? Gaa til
ham og bed ham dele ud af sine
Milliarder, saa skal De hore,
h\ ad han siger!
þÿ �Jeg er ikke Sondagsskole-

lærer, sagde Redaktoren, og jeg
or ikke ude for at prædike Mo-
ral, hverken for Dem eller nogen
anden. Jeg er snarere kommen
L in at give Dem et Raad.
þÿ �Og det er?
þÿ �Sæt Kullene ned til, bare en

i genitinde anstændig Pris! Tjen
paa dem, det skal De have Lov
til, men hold op med at flaa
Folk! þÿ �Sæt Priserne ned. Hr.
Meyer, men gor det straks þÿ �

endnu i Dag þÿ �helst i dette Øje-
blik.
þÿ �Det var et daarligt Raad,

sagde Meyer.
þÿ �De vil bitters fortryde, hvis

De ikke folger . klar De tænkt
paa. hvad det er i Aften?
þÿ �Det er den fireogtyvende

December !
þÿ �Det er Juleaften!
þÿ �Ikke for mig, sagdo Meyer,

jeg helligholder ikke Julen.
þÿ �De fortjener ikke at blive

advaret, sagde Redaktoren og saa

paa ham med et Blik, der ikke
lagde Skjul paa, at han fandt,
Meyer var en usympatetisk Per-
son.
þÿ �Jeg har ikke bedt om Deres

Advarsler.
þÿ �Men det gælder Livet þÿ �jeg

ved, at der er en Sammensvær-
gelse i Gang. Arbejderne har i
Sinde at se ud til dem i Aften!
Det er Meningen, at de vil stikke
Ild paa Deres Lager, og De selv

ja, De husker jo nok, hvor-
ledes Deres Kompagnon kom af
Dage?

Meyer stod lige overfor ham,
lænet til Pulten og legede med
sin Urkæde.
þÿ �Lad dem komme, sagde han,

jeg skal tage imod dem.
þÿ �De vil altsaa ikke tage imod

Fornuft ?
þÿ �Ikke det, De kalder For-

nuft.
Redaktøren tog sin Hat.
þÿ �Jeg har advaret Dem, ikke

fordi jeg vil beklage Deres Død,
thi jeg anser Dem for et Skade-
dvr þÿ �men i Fredens þÿ �i Jule-
fredens Interesse har jeg søgt at

forebygge disse hæslige Optrin,
der vel nu næppe kan undgaas
De vil blive den lille i denne
Kamp, Hr. Meyer!
þÿ �Vi faar at se, sagde Meyer

koldt og fulgte ham til Døren.

I Gryden Bankrøvernes
Millionkup.

To Hovere arresterede pua
fersk Gerning

Pari«, 1. April. 1 Ettermiddag
arresteredes 2 Personer, l'récost

og Coulond, da do vilde overfalde
et Bud fra Banque de Frunce, der
havde et Beløb af I Million Frcs.
i Sedler og 50 Frcs. i Guld hos
sig. At Overfaldet afværgede«,
skyldes de Foranstaltninger, som

Bunken har truttet til Beskyttel-
se af sine Bude.

Prévost har aflagt fuld Tilstaa-
else, medens Coulond nægter at
svare. De havde til Hensigt at
slaa Budet til Jorden og plyndre
ham.

Roverne havde bestilt
Automobilet.

IVIorgentelegram.
Vod den foretagne Undersøgel.

se er det konstateret, at Prévost

og Coulond havde sikret sig
Hjælp af en Chauffør, iler, efter
at Overfaldet var foretaget, skul-

de hjælpe dem til at slippe bort.
I sidste Øjeblik kunde Chauf-

føren imidlertid ikke skaffe et

Automobil. Han eftersøges nu af
Politiet.

i Herning.
Den hellige .Morder Itloini
10 Aura Tugt husarbejde.

Viborg Ovejret har i Gaar
stadfæstet Hammerum Herreds
Ekstrarets l)om, ved hvilken den

21-uurige Gartnermedhjælper
Thomas Søndørgaard I'edersen,
som myrdede den 6-aarige Pige,
Iris i Drivhuset, er idømt 10
Aars Tugthusarbejde.

Den unge Mund, der var et

tremtiædende Medlem uf ludre
Mission, er under sit Fængsels-
ophold blevet stærkt proteget uf
de Hellige. De skaffer ham vel
ogsaa snart eii Ile u au du in g

med dem!
Veterinærfysikus, Prof. C. O.

Jensen har i Oaar tilstillet Land-

brugsministeriet en længere Skri-

velse, hvori han gør opmærksom
paa, at de importerede Polakker

rimeligvis slæber Mund- og Klov-

sygen med sig herind fra Tysk-
land og Galizien, hvor den huse.
rer stærkt. Han anmoder derfor
Ministeriet om at rette en Hen-
vendelse til Landmænd, der an-

vender polske Arbejdere, om at

desinficere deres Tøj, helst og
nemmest ved at koge det, samt

holde dem borte fra Kvæg- og

Svinebesætningerne.
Det er altsaa, hvad vi har faa-

et ud af denne Polakimport. Lan-
dets egne Arbejdere er bleven ar-

bejdsløse, vore Fængsler er ble-
ven fyldt med udenlandske For-

brydere, og Landet er blevet i don

Grad pestbefængt med Mund- og

Klovsygen, at saa godt som alle
Markeder og Dyrskuer har maat-
tet aflyses, og der er herved lagt
en dod Haand over Forretnings-
livet rundt om paa Land og i

By.
Dette fortjener at fremdrages,

fordi disse Polakimportører þÿ �

Godsejerne og Proprietærerne þÿ �

ndgor Eliten af den stortalende
Flok. der altid ranber saa højt op
om Fædrelandet og deres danne-

brogsfarvede Patriotisme. Det er

dem, der giver Tonen an ved at

rejse sig op i Operetteteatre og
Varietéer, naar ..Kong Kristian
stod ved højen Mast" spilles.
Naar de uden Udgift kan skilte
med og prale med deres þÿ ��F�æ�d�r�e�-
landskærlighed" , saa lader de al-

drig en Lejlighed gaa fra sig.
Men naar det drejer sig om at
forarme Landets Arbejderbefolk-
ning, der har hjulpet dem og de-
res Forfædre frem til Rigdom-
men, saa betænker de sig ikke

paa at indforskrive Polakkerne,
selv om disse slæber nok saa me-

gen Smitte med sig og ødelægger
vort Landbrug,vor Handel og vor

Eksport.
Vi skulde hellere putte Polak-

importørerne i den sorte Gryde og
koge þÿ ��P�a�t�r�i�o�t�i�s�m�e�n�"af dem.

Rnrnnno Er der noget, der i
£>U1 UCllCi Tidernes Løb er

blevet forbandet af Publikum, saa er

det de Jernbanebomme. .tigerligt
er det ogsaa, naar Bommen gaar

ned. Den samler efterbaanden en

Mængde Cykler og Vogne foruden et

Antal Sporvogne, hvorfra travle Pas

sugerer kigger og kigger, om det

Tog dog ikke snart kommer. Travle

Fodgængere staar og tripper af

Utaalinodigbed, og forsinkede Skole-

børn hyler af Glæde over at have
faaet en Grund for deres Forsin-

kelse.
Mest ærgerligt er det, naar Bom-

men aldeles umotiveret gaar op, uden

at der er kommet noget Tog. Hvad

bar man saa egenlig ventet paa f

Ilet vil føles som en Lettelse for

Trafiken, naar de københavnske Jern-
baneforhold bliver ordnede, og Jern
banebommene kommer til at høre

Fortiden og de gode gamle Dage til.

Amagerbrogade.
Tin Tjenestepige leder Tuli-

liet pna Sporet.

Tjenestepigen i Gæstgiver S.

Hansens Forretning, Kattesun-
det 14, har i Gaar givet Politiet
Signalement paa en Person, der

utvivlsomt er Tyven, souj for

nogle Nætter siden forøvede Ind-
bindet lios Guldsmed Kitlers paa

Amagerbrogade.
Den puagæJdende Person kom

nemlig i Gaar ned i Beværtnin-
gen med Fingrene besutte uf
funklende Ringe, som ban, da
hun et Øjeblik troede sig ube-
uueiket, sammenlignede med en

Huundfuld andre Ringe, han hav-
de i Lommen.

Pigen sendte øjeblikkelig Bud
over paa Puulitikontoret, men

forinden en Opdager kom tilste-
de, var den mistænkelige Herre
forsvundet .

Han er middelhøj, ca. 45 Aar,
iført graagrøn Overfrakke, sort,
stiv Hat og biune Jerseyliaud-
ikei og har mørkt Overskæg og
Huur.

Romanforfatteren
Karl May

dod.

Karl May.

Fra Dresden Indløb der 1 Gaar Te

legram om, at den kendte tyske Bo

manforfatter Karl May er død,
70 Aar gammel.

Karl May forte i tine unge Aar
en meget omtumlet Tilværelse, altid

paa Kant med Lov og Ret, ja han
var endog en Overgang Anfører for
en veritabel Røverbande, der mod

holdt Blod udplyndrede fredelige
Folk.

Da Fanden blev gammel, gik ban
som bekendt i Kloster. Da Karl

May blev til Aars, gav han sig til
ut skrive moralske Fortællinger,-og
ban tjente styrtende Penge med tin
Pen.

Alle D&mør bruger Stelo Ansigtscreme.
Virkningen at titelo Ansigtscreme er
eneitaaeude. Ber bruges af alle Damer.

Hængt sig
paa Politistationen.

Fn Arbejders Helt mord.

Forrige Nat blev en 42-aarig
Murerarbejdsmand. Søren Frede-
rik Sørensen anholdt for Værts-
husuorden og indsat i Deten-
tionslokalet pnn Politivagten i
Saksogade. Kort efter fandtes lian
død; ban havde hængt sig i en af
sine Snørelidser.

Sørensen var gift og havde 10
Børn, hvoraf de 7 er ukonfirme-
rede.

Metaltjmriom
Il o«

Sidste Nyt.
91 Kandidater har dør indstillet

sig til juridisk Embedseksamen,
hvis skriftlige Del begynder den 12te

April, medens den mundtlige venter

ti) 18. Maj.

þÿ�S�k�a�g�e�n �þÿ�A�n�h�o�l�t �Keltnhavn er Ru-
ten for det sidste nye Dampskibssel-
skab.

5 11 undnaur findes der, som ikke
kan gø.

130,000 Spejderdrenge findes der i

England.
6 Vegetarer fra Leipzig har begivet

sig paa en Fodtur Jorden rundt, hvis

de nu kan holde den gauende.
Bi ugsforeningei ne i Schweiz paa-

tæuker nu at oprette en Skotøjsfa-
brik.

En Fordring paa 500,000 Kr. blev
forleden Dag solgt ved Auktion i
Malme for 10 Kr.

\oi,57G Mennesker er der i 1911 ind-

vandret fra England.

Burmeister & Wain
I Grosserer, I Jern
handler og 9 Arbej-
dere domte I For-

middags.

Kriminalretten har i Formiddage
afsagt Dom i den store Metulty veri-

sag fra Burmeister & Wain.
Der var i lang Tid bleven stjaalet
derude, og Opdagelsesbetjent Mik-
kelsen, som havde Sagen til Be-

handling, fik den hurtigt opklaret.

i Forhør.
Han hiiver i Da; indlagt

til Observation.

Assessor Krabbe ved 5. Krimi-
nalkammer afholdt i Gaar et læn-

gere Forhør over Stellan Rye.
Anmelderen, Kioskdreng Scend

Aage Jensen, der bor hos sine
Forældre, Skomager Jensen, Ny
gaardsvej 19, var ogsaa mødt.

Drengen gentog sin en Gang
afgivne Forklaring. Han var
fra Købehavns Telefonkiosk i
Studiestræde bleven sendt til As-
sistent Bogø paa Statstelefonen,
og havde der faaet Besked paa
at cykle ud til Stellan Rye paa
Strandboulevarden med 2 Læder-
mapper.
þÿ �Du skal ikke være bange,

fordi det er oppe paa . Sal.
þÿ �Bange, gentog Drengen og

saa forundret paa Assistent Bogø,
det er da ikke noget at være ban-
ge for.

Kioskdrengen skildrede der
paa, hvorledes Rye havde lokket
ham ind i Stuen og overgramset
ham samt under Kampen revet
hans Tøj i Stykker.

Stellan Rye nægter alt og for-
tæller, at Drengen var meget paa-
trængende og søgte at presse Pen-
ge af ham.

Med dette Forhør sluttede As-
sessoren Sagen, og i Dag vil Stel-
lan Rve blive indlagt til Observa-
tion paa Kommunehospitalets 6
Afdeling.

Svend Aage Jensen fik af As-
sessoren at vide, at han ikke ska
møde i Rotten mere, og en af de
første Dage skal han paa Lang-
fart med et af þÿ ��Ø�s�t�a�s�i�a�t�i�s�kKom-
pagni"« Skibe.

Dommen.
Grosserer Niels Hjalmar Niel-

sen idømtes 1 Aars Forbedringshus-
arbejde for Hæleri, og Arbejderfor-
manden, Valdemar Freder!r Mad-

sen 8 Maaneders Forbedriugshusar-
bejde, Jernhandler Hans Frederik
8erensen 120 Dage paa Hadvan-

Hg Fangekost, Aagaard-Sø-
rensen, Peder Cthr. Pedersen

og Alfred Otto Jensen 80 Dage
paa sædvanlig Fangekost, og Joh.
R. S j ø s t r ø m 4U Dages simpelt
Fængsel.

De øvrige fire i Sagen implicere-
de Personer blev betinget benaadede.

Meteren.
Oplysninger om det nye

System.

Efter 1. April er det altsaa Ikke
tilladt at handle i Alen, Tønder

og Skæpper, Pund og Kvint, Pot og

Pægl osv., møn Handel skal ske i Mø-
ter og Centimeter, Kvadratmeter,
Hektoliter, Liter og Deciliter, Kilo-

gram og Gram, Kubikmeter osv.

Land skal maales i Hektar, Kvadrat-
meter osv., Vejlængder i Kilometer,
Meter osv. Dog maa Udvejning i Ti-
den indtil 31 Marts 1915 ske ved

Hjælp af Vægtlodder og Bismere ef-
ter Tidelingssystemet, hvorimod Bru-
gen af Lodder og Bismere, indrettede
efter I.ispundasystemet, ikke er tilladt
længere. Lodderne maa, som det po-
pulært hedder, þÿ ��s�l�i�d�e�s�"op.

Metersystemet er et internationalt
System, som Aar for Aar vinder stør-
re Udbredelse, og som nu allerede er
indført i alle europæiske og amerikan-
ske Stater og benyttes af over 500
Millioner Mennesker, altsaa en Tred-
jedel af Jordens Befolkning.

Enheden for Længdemaal er Mete-
ren. 1 Meter er 10 Decimeter eller 100
Centimeter eller 1000 Millimeter; 1000
Meter er 1 Kilometer. I Forretnings-
livet vil man ofte benytte Halvme-
teren.

Enheden for Flademaal er Kvadrat-
meteren, det vil sige Størrelsen af et
Kvadrat, hvis Sider liver er 1 Meter,
1 Kvadratmeter er 10,000 Kvadrat-
centimeter; 100 Kvadratmeter er 1
Ar; 100 Ar, altsaa 10,000 Kvadrat-
meter, er 1 Hektar ; 100 Hektar er 1
Kvadratkilometer.

Enheden for Rummaal er Kubikmø-

Dramaet
i Øresund.

Ile forsvundne Brodre.

I Midten af Februar Maaued for-
svan to Brødre Jensen, der begge
var Maskinsnedkere og boede her i

Byen. De var i et Par Smaapramme
gaaet ud fra Tuborg Havn for at

skyde Vildænder, men er rimeligvis
kommen i Drift med Isen og om-
kommet.

Denne Formodning er nu bleven
bestyrket gennem et Telegram fra

Køge om, at en Fisker har fundet de
to Pramme drivende i Vandet.

Den ene af Brødrene var gift og
havde to Børn ; den anden var end-
nu ikke fyldt 20 Aar.
þÿ�ø�n�s ��B�S�a�ii r- -0 1 re

27 Fiskere
druknede.
Storinulykker pua Island.

I Midten af Februar har der
ved Islands Kyst raset heftige
Storme. Der savnes en Kutter
þÿ ��G�e�i�r�"�,tilhørende Aktieselskabet
Sjavarborg, Asgeir Sigurdsson,
A. Flygenring, Gi si i J. Johnsen.
Den er ikke bliven set siden, og
da den kun var udrustet med
Proviant til ca. 3 Uger, anses det
for utvivlsomt, at den maa være

gaaet under.
Der var 27 Mand ombord, de

fleste hjemmehørende i Havne

fjord. De efterlader sig 14 Enker
og mindst 55 Børn og 12 hjælpe-
løse gamle Mennesker þÿ �et An-
tal uforsørgede, som sikkert maa

forhøjes en Del, naar man erfa-
rer nærmere om det vest fjord sko
Mandskabs Familieforhold. En
af Enkerne har 1 1 Børn.

Pengeindsamling til Afhjælp-
ning af don værste Nød er alle-
rede sat i Gang. Skibets Ejere
begyndte med 2000 Kr.

þÿ ��F�o�l�k�e�l�sAvis"
Tre danske

En halv Million Gru bearbejdere
strejker i Amerika.

Berlin, 2. April. Til þÿ ��D�i�eMor-

genpost" telegraferes fra New

York: 250,000 Arbejdere i Blød-

kulgruborne og 170.000 Arbejde-
re i Antracitkulgruberne har

nedlagt Arbejdet, da deres Løn-

krav er bleven afviste. Det anta-

ges dog. at man snart vil naa til

Enighed.

Verdensmestre.
Ve<l en international Ainaførhrvde-

kamp i Bergen i Gaar blev Johan-
nes Eriksen Nr. 1 i Mellemvægts
klassen; Anders Andensen Nr. 1 i

1 Yt Centnerklassen og Carl Hansen
Nr. I I Letvægtsklassen.

Do tre Præiniefagere er alle Med-
lemmer af Atletklubben þÿ ��D�a�ni Kø-
benbavn.

Danskerne er aabenbart bedre Bry-
ders end Boksere.

Glem ikke
at læw vort Sonilnssnninnier!
Det ndhommir I.ordag; Mor-
Ken »k indeholder mange gode
illustrationer og afsluttede
l'ei-Uelliuger«

(Sluttes.)

Slellan Rye


