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Frankrigs Sabroe.90 Aar.

t rekeo kin.li« Olsen, K«g»tr.
|.v Nr 7 frater i Morgen W A/

Den koler. egne Dana- > ex Da',
her ét aldedr kraraad Lor.iitz O.
, et, er LauOe »s::e..g og kage:iu4

| «uruj og '.ager »wkg Det » au- par ate

og »> .aje Her« .»er
lk«l er ng-' »M.. lerA at r»!le «

| au« ku« gi Mei.r.eek' 1 den Aeler

Krigen mellem Værter og Lejere.

(Fra vor Korrespondent.)

kn iie Gang gjaldt en rig Mand

Han overtog lejligheden, som
v ar betalt til 15de Maj; og -am

ine Da. Hevyforfatteien havd.
overladt ham den, saa Portner
familien til -in Forfærilel-e e»

fattig Familie med fem Hor«

fly tte Hid i de herskabelige Væ

reiser og gøre sir det hyggelig
med elektrisk Lys, W C.. Hade-

Viereise, Billard.tue og dat beit
Næste bag fly tte« le der endnu ea

In at tf.n tranalta iabroaa Famtliar i at Riamanda H|#m.

siden i sin Egenskab af For-
mand for Lejernes Faeforenirie
erklærede tæle Samfundet Krig
og satte sig op imod Politi og

Domstole. Hær og Republik, da

disse Stormagter i Forening kom

og smed ham ud af hans utren

Lejlighed, sorn han havde lavet
om til en Fæstning. Hans Navn

Cochon, der ordret betyder:
Svin, er som skabt til at kom
me i Folkemunde, og ikke blot
i Navnet men i sine Indfald er

han adskillige Streger mere

yderliggaaende end Hr. Sabroe,
i hvem vi Danske tror at se le

Familie ind, stadig under Ao

førsel af Manden med det mær

kelige Navn og denne Gang
med otte Børn. Der var jo Plads
nok i de store Saloner' Da der.
tredie hjemløse Familie ankom
var der Opløb i Romer Gaden,
alle Hoved-ladens Reporter«
mødte med deres Notebøger og

Klapkameraer. Politiet holdt
stor Udrykning, Præsident Fal-
iiéres underrettedes om Begi
venhedernes Gang Hr. Co

chon har nemlig visse Chancer

for at blive Hr. Fallit res Efter

fulger i Elysée Palæet þÿ �og V>r

Tre Familier med Jeroa ouiaaaern ved mioaagsaoraet i det rige Hier

gemliggjort Rekorden for origi-
nal Oprørskhed.

Hr. Cochons sidste Paafund,
der bestod i at aflevere husvilde
Familier i tomme offentlige Lo
kaier. hvilket for Resten skaf
fede ham en vis Sympati endog
hos Autoriteterne, fik fornylig
et mægtigt Opsving derved, at
han gik i Kompagni med en be-
kendt Revyforfatter Gandillot.
Forfatteren beboede en stor ele-

gant Lejlighed i Romer Gaden
Nr. 54 og var kommen i Spek
takel med sin Vært; Formanden
for Lejernes Fagforening blev
tilkaldt og tog straks fat med

sædvanlig Energi, uanset at det

ten havde lange Konferencer
med et Par af Byens dyreste
Sagførere. Den stakkels Mand
har ondt ved at forsvare sig; t

Kontrakten er Fremleje ganske
vist forbudt, men der staar ikke

noget om, at Lejeren ikke man

modtage alle de Gæster, han vil,
naar blot Husordenen oprethot
des. Og det gør den; der er jo

nok lidt rigeligt med Børn paa

Trappegangen og i Gaarden i

det fine Hus, men da Revyforfat-
teren ikke tager nogen Leje af
sine Gæster men tværtimod selv
koster alt for at gøre dem Livel
behageligt, er der ikke noget at
stille op imod hånt og hans Kom

Prima Gaaseskrog

Esplanaden.
De atur. .arliø. S.ituin.rkunc.rl.i

r nu begyndt. Hver Dug J 6 og 8 lk
Wiener Dam«-Orke«tret 7Pwa.

F. Thomsens
Vlu.lt.« urrlu,rr.

T«l. 2203. M kuii|rni|.tl
pd 4llirUlln|. Vk
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Vi tillader >« b.rved at bring, til l'ul.iikuui. Knn<Lk»b, at vi

Uoatiag den April Kl. lo aabner en

I II Ul I I U il
Skouboqadu 1, llj. ul Nygade.

Udall ingen vil i (ir. Opbcngningur omfatte:

1. OvtriiKtsuJitilling : M "Urne Plakater.
V Spscia.'udi iil.'ir.n : Ludwig llobi».in, Mltucb.n.
3. Sptciatud > nUing : Horiin.k l'iaku'.ku »;

é. Sptéialudstilling: Valdemar Ander,en.

Lokalerne vil (ra Aabninadagen til den |lt> April iucl., egaaa
Paaek.dag. e, v«re tilg»nge>ige Ira Ki. 10þÿ �10.

Helgolands
nye Keglebane ; Skydebane

aiibelu.ea Pureninger og Se »kåber

etc., bad han om at maatte faa
let Hele anbragt paa \ egnen

Sv geværtlset .

Soa er let l:;«r-wtn ieg er
med i Sagen igen' havde han

»agt
Med Oscar Sø ren sen er

en af Dagens be.|te Sletter

aaael bort.

Patuscha.
Byen. eleuanteste Cabaret.

ForetagMiuihedeii i egen Perjon,

og der var iii.gn Ende pua lian.

Elskværdighed .

Men en snigende Sygdom
tvang ham bort fra Chefposten,
som var bleven ham saa ker.

L)a man i Fjor brudte ham

Børnehjælpsdagetis Gadeplaka
ter, Prospektkort, Emblemer

4(00Kr. stjaaUt
Jernbanetyvenes sidste Kop.

Fra Aarhus telegraferes >
Gaar:

l Nat ved 1 -Tiden er der sket
Indbrud paa Thorsager Station

Tyven har opbrudt to Vinduer

og fra et Skrivebord stjaalet en
lille Jaemperigekasse, der for

uden et mindre Beløb indeholdt
et Pengebrev med 4000 Kr. til

Thorsager Mejeri. Politiet søger
efter Tvven.

Til Vejrs over Amager.

Pramlarlajinant Svend Chrlitia risan i B S.-Monoplana,.

I Ujur hk Prenuej .»Uiaivt i Flsaden- v t ii i 1' h : U an t en -al t \ e

crti! kal. e'ier a. lian liatde -lauet nog
ie ii. forvovne S l"» ,«-r o\er den
..inagt-irke PvvepUulv, - lian tar tre
l.a i a«" .þÿ �> al »o. o ten- nifd >i|n«lma-
i'.en

Hr (,lu.- jii-eJi er dtsi Irouie !.|
.t»r(e M :it-rfly ver. tUiiiourk hal al op

vi>r 1're/nit!' ojlnanlerne I II id i z uy
L s s i ij g þÿ �en Sdli af Frov -'en þÿ �liar
beredt ham Vejen

Foiev r;gl ei del Hr. L'.'tdi/ t t ortMnng

ined Hr
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I o 'I «i« n i VI, e«. j'.yr
nand S u r r n e ii iie

" -i og beekadigedt
Fi> ve« koten ii ii vi

furs'.e L ge.

. . r

,.!>

Det
-en hk

Kort
lede L':
med B S VI
1et s.,a .la- >'
\te ie lukke

S. Johannessons Svineslagteri.
G Største Udvalg. O
Statskontrolleret Pelset .ibrik.

Dnetnn uilaælqes Fredag og Lerdag maget billigtnøsier fra Kælderen Havets Dramaer.
13, S-iojbroplads 13.

En Skade gaaet under med
| Mand og Mus. þÿ �28 Men-
nesker druknet paa Island.

Fra Faabur? telekraferes
| Gaar:

Nogle Fiskere fra Dvreborg
fandt tcaar i Farvandet sydvest
for Avernakø en hvid Mast med
rødt Søcl -amt en Madkasse,
hvori der l&a nogle AvtMf 4f en

|oiflu-k« hvis Prop var -teinpK''
Apenrade. Man formoder, at en

Fiskerbaad fra Aabenraa er gaa

| ét under i Nærheden.

Uden Udbetaling.
A. Nordholm,Mod vfSnuePr Sømme&Cy Menthymol-

Snue Dnhalator.
Absalonsg. 22.

Største Udv af Grammofonplader.

50Men nuls iiroci w e# (33 Ci pjd

Mkd «>»'t kro
n.Mu iygaon-ni'. o« in lutt.fj« __ .i Oscar Sørensen

død.
þÿ �oþÿ �

Ed at BørnebjælpsdagensSkods-
bord

Søbad.

Støtter.

Efter et Sygeleje paa (4 Maa-
neder er Bugholder Oscar Sø-
rensen afyaaet ved Døden.

Han vil rnesl være kendt som

Børnehjælpsdavens Bureauchef i

Aarene 11HJ5þÿ �10.

Alle. der har haft Ærinde i

Børnehjælpsbureauet i de Aar.

vil erindre lians høje. elegante

Skikkelse med tiet ærværdige
Skæg.

Indenfor Bureauet var han

Kn «f Ullllærtlyverne sljr-

Et islandsk Tiskctartø) med
27 Mand torlist.

Del t-land-k« Fiskefartøj
þÿ ��G�e�i�r�"fra Hafnarfjord paa 1-
lund er forlist med 2 Mand. 14

af dem efterlader sig F.nker med
talt 6t> Børn. Nogle af dem, det

var ugifte, havde gamle Foræl-
dre at sørge for.

Landbrugskandidat Ingimun-
dur Gudmundsson er den 14de
Marts paa en Rejse druknet i

Hvitaa i Borgarfjorden.

/ærelser og
Serverings-

lokaler
opvarmede.

Sieøutieii beg\ oder allerede
Onsdag den .'Id ir April, Ira
kvilkea L)uir

Pensionærer modtages.
PrnaiouaprK. iukl. Værelse

uiad elektr. Lys. Varme ete. er
kun 6 å 7 Kr daglig under iiole
Forateaoueii. Billigt Arrange-
ment for hele Sommeren.

DCn bogede Knbrilt findclM --tor Opvigl, og MijdBflun vil I
ximeligvi fas Forneyelse af sti Valent. |
,aa meget mere. sotn Hensig'en at spa-
re T. i o» Bt.ni.a-el al -o vit nua - ge» at |
\.ere udmærket, tater under de for Ti-
de betagende vau-ke. ge Tider.

Ilanddrevet Vraggods.

Tjenestekarl H. Olien fra Aunslev
paa Fyn. der har haft den dagelange
Søvn. er itu endelig v sagnet ht fuld
Bevidsthed ug vil efter Lægens Udsagn
aiidsyn .gri- kon tivt' lykkelig over Th V
fælde:

Han har to Gange under sun Søvn
fsaet ulført Næring ptu kuttsug Via.

Hjørring, 1. April. Paa
Lokken Forstrand er inddrevet
en Del Vraggods og store Pak-
kasser samt. en lille Kasse med

Fam il iebreve og nogle Penge-
stykker, nemlig tre engelske
Halvpundstykker samt nogle
Sølvpenge. Efter Brevene at

dømme stammer Kasserne fra
den oversejlede Damper þÿ ��P�o�l
lux" , der forleden sank i Jam-

rnerbugten.

EnglaaJs 'Kortg . tte >ig den 51«, et

ikke »lene Kong« o, Kej»ui luui er el

arbeydwi Je t»g reUænkerde Vlamne-ke.
der nu for nylig luu n (vieret þÿ ��gsom
tekjii.k Opt nder.

Han liar laget Fa len I paa en »aakal-
del »Dolibe!tovn med enkelt Varme«
Vad denne Ovn anvendes en enkelt Ud
'il to VaJviiaanlitg Ehgge du»e Varme
anlag »kal ligge i to paa hinanden ito-

d.nde Ram og have en ladies Skorsten
1 E t>g. and vækker dwi kongehge Op

Hotel, Pension, Restau-
rant, Café, Selskabs-

lokaler.
Til Trods for den herskende

Dyrtid beregnes alt til over-
ordentlig billige Priser.

Særlig anbefales mine ele
gant« Selskabslokaler.

Alle Overslag og Oplyøuiuger
gives beredvilligt.

Telefon: Skodsborg Nr. 1.
Aage A. Christensen.

Oagllgt Oplag over 50,000 Ekspl.

fllienUiden Oplag I

50,000 tk.pl

Paa l.ottaddaff« og umtu

larre Iie v«uh«4«r kraur
ck»» age« Oplag«! up «»«r

eo.ooo E k »pi.

Daglig Oplag over 50,000 Etyi.

Dagligt Oplag over 00,000 Ekøpl.

Abonnement.
løtoakjrM yr ' » ''

Annoncer:
l aka! Aanouoar 1 Kf. pr. L
FuriU« . .... Av tir« » «
luaaratcr ... þÿ �» «
Kuflfsialagr . >1 þÿ �a

Magaitla ..... II þÿ �«
Por »Mc Placarlaf .ar«

£fspev>itioii : fanbcmÆrfet 3.
TiUfoit : tf nitral I KIS.

fei.k# u xv /I f.r.ke -»lue 4 ) £4 nyrøf.J« £4
ti l. j .tf il. U., Iiuvvlt-r 19 li... 9 v,» l»B»rrl|»roduk»rr til billis »t e |

l'ii.er. glagteriud.aljxeii. : I rrdrrlk.liuliu hmi»l < Hj »' VandLurihtru ,
?. U.dlhH.b.irJ 4. tfdrlgutlr ttl. «.lrrbr.,»dt AS. % .rnrd.iiii, ej 1.

AndreasenfcLaehmarui

Hvordan opnaar man den si r

egne Form af Popularitet, som
.Feter Sabroe" sidder imle
med? Ved ikke al vier« -om de
andre Hele Hemmeligheden kan
maa-ke mermere bestemme-
-aalede,: ved at vie ro -tg .selv
helt igennem.

L)et passer paa en Mand, som

nu er omdisputeret i hele Frank-
rig den for omtalte . Monsieur
liochon , der for faa Maaneder

6'u9ian«iyiiny
mtdfalger

oj LyMr.r . ØRE slik Apcttiekrr
nn.llim »»a



Møbler og Dyner uden Udbetaling. Alle Slags Msbler fra l Kr ugenlig faas
bedst og billigst i Viktoriagade 21, St.

0.H6
lur 1,00þÿ �1,50
nu 0.48 O,HH

/.nbruan., l«r nu har »kaliet Nurrc
bru» Taiitar udsoigi Hua 4e aiJata to
M »naJar, gasr t Altan lur 75 Dang

Tuborg i'»kvb;yg udakai.sea t.u

'ur paa da Mbantvuak« Raauura-
ioner Dan fyldige, velsmagende 01-

aon har halt an ubøUngø: Sukceø. og
»r er idakilltga pat Cafkerne Jer egent-
; ' ilt ar kede al, at dat.no Øltype kun
.Mindet paa M , ri ejet i ta .t kort en
.1 Dase Ko:.? urnenier !>ur man dog
arv opmærksom pus. at Tubutg I abrt

ler Aare' rundt producerer an beaiøgtet
1 - »ri. d,r faa« paa FLekr, netting

Tuborg MuiæhrnorøUot De' kan re vi

r<« hu» onhvar Usievørtndar ug kuatar
.ku nien aiij Jeki lædvarw.g lul«org

Lommetyveri.
l'dlur Mor|cnl>cv4»rtin.!,g«ii ,H»>r»ai.>

paa Ul. Tørv luav > Murga «. ) ' .
Kun-oriat iru Ui.agut baatjaalat fur au »
id. JIa»a.cuag.ge, lju Kruuwr. ut.t alt

L'hr og Kæde Konrturløtøn havd« i
lavr faai-t hel« »Ir. Lor. odbe'a'.t >< var

da;. An.adrung ga au' ud fm m t< jort

paa Liv «t La har. rigtig økuli« tal d'

i«or» >.g var aha hanø Kuiøga furavund-
n« ng han tnaaMo derfor tv til PoM'iet
om do'.. Iljalg.

Heller ikke med Georg ter jeg
»Ufreds, sagde Grevinden forti ædelig,
hun lader, swtn om hun »i«', ikke be-
marker, st dsn smukke, rige Laura
Beaton synes godt om ham Saa er
Lady Hoom.iH anderleda heldig insd
Sine fetn Dø tie og to Sønner De fire

Døtre ør forlovede og den ene søn løj
rer om to Maane.ler sit Bryllup med
den rige Arving, Lady Nallon

- Naar man hører flig tale. M«
rnt. kulde man tro, at Georg ..g Jeg
var Dig til Byrde og kl Du intet heller
ønsker end ut blive af mød os, -agde
Syna leende.

Du vil krænke mig. Syna. sagde
Grevinden bebrejdende. Du véd godt.
at mit eneste Ønske er at s« Eder

lykkelige og kun Tanken om, at mit
Liv hænger i en Traad foranledige,
mig til al udtal« Ønsket om at Se

Eder gifte
Denne Hentydning tll Moderens

uhelbredelige Sygdom var Syna et
Stik 1 Hjertet ug kærligt bøjende sig
ned over Modtren sagde hun blidt
Hvorfor er Du urolig for Geurgs
Skyld, Moder' Han ger nok et godt
Valg

Bedrøvet rystende paa Hoved-
trak Moderen sig tilt oge ttl e.t V
relæ. hun følte sig alt andet end be-
roliget ved Synas Ord þÿ �þÿ �

Kur den stakkels Luna ver det en
bedrøvelig Tid. for det tørst opsøgte
Grev Dvaux hende, hvor hun saa

gik og stod. og hun havde ikke Mod
ui et meddel# Lord Georg det, Siden
hun hkvde lært at kende, hvor skin
s>g han var, for det andet var Lady
Beaiori for nogle Dage Gæst dtr i

Huset, og Georg var derfor nødt tL
at hellige den unge Dame s.n Op
mæi ksomht'd

Med bankende Hjerte stod Lone
ved sit Vindue og »aa ud. naar Lord

Georg h.ulp den smukke l.ady Laura
tilhørt og naar de begge sprængte
glade derfra Havde hun anet. hvor
stor 1 lage dia.e Moigenturv var for
ham og hvor meget han længie efter
at komme tilbage og taa tiende at se.
Vilde hende> skin-vge Tvivl være
av anden sutn Dog fur Solen

Trækkende sig tilbage (ra N induet
tog hun sin Tegt.ekusse. begav »tg
ned I Billedgalleriet og hvisk, de, idet
hun tog Plads forår. Georgs Billede

Jeg vil endnu engang forsøge al sklt-
-re hans elskede Træk. hvor Jer er

behageligt her ' Iler var det. jeg saa
hum tørste Gang' Aldrig glemmer jeg
det øjeblik, da han stod for mig
her!

En Time gik. uden at deri ganske
sit Arbejd« fordybede l.ona lagde

Mærke til del Georg. B, ilede blev
talende ligt og hun var saa optaget
af det, at hun slet ikke hørte Grev-
indens Skridt, før denne stod Uge
bag hende og med bydende »tamme

spurgte Hvorledes tør min Dalters
Selskabsdame understå« sig til at

tegne rn.il Køns Billede.'

Nye Cykler med Frihjul og Gummi 45 Kr.
Et Parti Cyk'er med Frihjul og Gummi realiseres, saa længe Lager haves

for 45 Kr. SU Garanti for Hteibrad.

þÿ ��I�r�i�»�"�fTorvsjiads 00.

Import. Ku!« &. Koks-"««-
Tlf Vester 1202 y

a

Vester 1202SOPHUS OLSCN. Tlf
SO, Vester Drog/ide 90.

Knuste engelske Londoner Gaskoks 185 pr. Btl
l'rliua No M kuks 180

Nr. I rnnr. Nøddekal . . ??>>
stort Kuksktniild t)6

N ed Afhei.tt.iriK p..a l'lidsen eitra IL, hot

Alt
leveres

frit
1 Ibis

Paaske-Numret
af

Cyklehuer
U. kwstet l,UOl.5" l.76 '2 50 3 k 4 Ivi
buster O.M n,»H i 1.52,<0.

lød« Hatlø
Q n t V 0 T "Idne fur 0,76-1,00
OUKKol engelsk nu 0,40

L ,v h,«; i 15 16 Aars Aderoti tm

.»gos son Fiever t Febrile sun f Nset
Lui. s- 'W

Akt teet lsln.be 1 Herd. Ane Kamp..
f ',<".lraliulii.» Kenni 6

5 Lærlinge
I'.' ->k ' roplet s rb« jde . M. s; rv'inuvj.

N!e brnnø og Fomu.-.n« ai.lag««
>,<«I, li>o. .( .set Darum I .ts>l. tung«
A a 'k.»'"i sre-gid'' 5fl I)

Normallrojer .
Slips
Kut. Kravør . lør I,af.
Do Manohetter nu O,hi

.amr 3 danske Brydere
bliver Nr. 1.1 en. ur og .l-g«. forretningen »Paa

fugen.. Nernvuoga..« 100 ha. de meo
i t! .ar g nit ug tal 1000 dg e ab »l op
it.ud bu :.«.#: uden Trykkat iimJ Hu Jan
her aandsyiuogvlø Viarat lur > .urkt , i

bvart Fald g.lt dan « Oaar i Stykkar og
næsten «..a .Lggan« Iædt used dør

;wrr«ie R .Ja ud paa Goden knust«
g æuetagl«

Esplanadens Suiiui eiaun- : er or

hegytiJk n.aj et Wietverdaii>eDrieet«r

Ved en international Anaatarbryd«
kan.p t Bergen i Oaar blav Johar.i þÿ �

br.k air. Nr li M«ll. mvir-g skiaeetn
Andtrs And ar »an Nr. 1 l 1 >, Cant

narkia-.se:. ug Can Hansan Nr 1 i

Løt .ug'ak.afaar. De cre ?r»nd. .gere
ur ».« aj Auutta.iihen

Dan« i Købanhai.i
eV» . ' .< pd VERDENOGVI

er paa 48 Sider.

Husbestyrerinde
> H/e . sogts Bile! ttvrk 51 1

». '.I.jdøt

Eti l'i|. elle 'Kone, der er f Li rok 4
V«-k. k f P. Js »'/ ; Vi.it P. . ,!.«' Ib

Dan. o« rvger søge Dklin. NO ' rbroy JU

En dVfltig S'.rvgeiske sul , »tocif Arb
V fsvøj 18. Vaskeriet ________

< ..g'.strygerékø ' i nt rette op ef'et
NI . ric s.itii' en Skjor'ti'.-vfer ?«
I letii. VesterD:,«sade 'Ju.

Abso.u'. d» .g Strvsvrske t,l a s 3

D.e o(l in! Hejeete Beta..,'« Ture
ser««j;de M

F.n flink Strvgeike tsi Srr.aat at .
f> («. Vertdi-rsgade 16

Bvp.je Id tf'.ermidsiig Gu. IL" (»gade
47. Vaskenet
|f m S olepif e Nu ak K.eatea-J Hl

En f link Vaskekone, kend; meu Mj
sk.no art. strakt. Vaskenet Henrik
Hungéfade 2
Vnnor '' Héngering .« '.ask an«.
MIIICl Bagge-, i.«g - i KoraKCO.

F.:> Bvpige t fl bele flagen autkgkt,
T>'llb> Jvfj 8 Valker et.

Cigarrulning TÆ
garanteres. 12 -1 A 7 8

Mvtundegads 24. St tv.

Kul. Manchetskjorter fur 4.60
<iU '.',#5 8,48

Al Trikotage '|2 Pris
tn. ni m

Amørloan, Købmagergade þÿ�6�0 �64
(»#<1 Kulturnat)

Gennem Byen.
Købøøhavnør-PøøBl''

åytIL
Vtåaomtsan du s. rage FiaÉøn Apru,
Vi kmtårr dat Vs»s<_B, n Ketsjer «kt buoi
i>u SOI .dør adl Ku«. Du øafkiur Ldt K«|n
Od évt ai Atiriiuuui«aa auuual« 7«gc

VøkkomT.:. du br:ge Frukan April,
Du fcrvopøæ.'er Load?, Bogom o, PiJ
Du Kousil.w n.wi Futoojww siu.øtxto

VtfMt.
Du aai Kulør pat Jan tsrnkge X.r«d

Valfcuon.t". du »ckhache Frk Apn.
Du kotitt.hr i Fc,: sareta haa'jge fik.
Du øætin dit Fujagog |m Mtmi «g

Vaj.
Du arutaUr trmr TWae ti .an n.ai.er

dat aj

Vaikomma:. du Livsglad F-uken V:«. .
Au »asgi.er Du up Da at r»r.ter«aj.gt

Hvil
Du ar an Apnlst.ar maj Soløk.ii ug

Regn,
ØV Uøt ar af Aprdmaanøds ebt re,a

Tagr.
Schaaa.

/ue upirat« Upfereiv ar nu ende
hg østre:

IVngena bar jo iavrge været hiø'.ed
man de haja Aly ial.gliadar har uka r.g
ug t »ret p.a dat rene mtj, au J»
ak nm« L-aue brygger Jacobetn a'
opavlte dpirat uklar ikke Au er rmad
åarcui kuittaMiiii.it anet ug Konn>tonum
lakbt lunar.«. Ulli HaDeii. ruroud.

aiuge urt. al spiret k.u up

Dar ar nu l'Jtg: til. at Kuntmuner.
eal kunne Nan kg ud ovet K.. øir.trent
Skn-r uden l'rufurhu;..-« paa Haa cg
kiaaueMtøi ug m«. liMjaaranuunng
Spurve jeJniveu.

SxiklJcmuiTa ' <r: ot Kortlag om at
home K.rk< g:.»rdk;a>: f. r. n.uJ Jagtvejen
abe'. lurkka'oUtt . A i Borgctrepraa
auj.tauoin me i'l bterrrner nual 'JO

Spurvejkfuiltoiiarcrnes S.ugfor
ki..'g huuJer anden VaataeJ.ig.- Al « r.
Koncert t I'r.ua AN i. >euna Pal«.

Skolehatjant ted Krk s.«lamua' Sku
1« i Oeii'.ufte. V.lheim IlalMen og Hu
a>ru. le,re: paa Ouedug tiet. J d» dote :

Sølvbryllup

7 S
Kurarv-rgen lur lwrejste Haaiaiva

kare øluttar Toradag den 4 April hk 7
øtn Vu»taraa>«ori med en laa'.lig San

mankerne.' i Paghs Lokaler. .Njrrevoal
tO N«g iWium LajugheJ upluree 1
erui.gaiø Hevu.

Deres
Gage

vil række længere end
den plejer, hvis De kober
Deres Fodtøj direkte i
Danmarks største Fodtøjs-
magasin. Hector, Vimmel-
skaftet 42 I.Jorcks l'assae).

- I DAG -
2 Oplag.

Al Forfatteren Nists Tb Thorn
se n s lille ban»mg Karnøvaænovuiær
linder M»akøn« der udaandre« i S.u'

ntrrii a! krbruar Nl.,.:«l er . Oplag
allk/M« uuauiiuiHMi

Den dade Soldat gen«
kendt.

Laget gi dan So. laf. som fandtes
Vsr. dat vel Kva-athuAroaø er nu gen
bønd' Det er huiia'.abe. af løt Trsin-
kønipagiii, Næs Ouø'.av Nie.wt.

En singssyg Kvindes Flugt.
Paa k rede:ikl«rg HoSyttaJ blev fut

Mg--:. Tid ».dm en u.'4 Dame. Fføker
Du .'.a Bajtarn M alkagt aum ujidøayg
7llv, iiu.s uetide var hutl tufreds ni«

Ophud.'t > S yguøtuan u.an nu i N.vt
atoj hun ui bandt øuie Lagener san
man gjorde dem lask ved Vinduøt ag
liru.H »g ned i 11 jfjotaishave::

Her upu .geds armJicr ad Naftavag
tan Jet. latAlwdte Fly g rut og greb
hai.di far hun fJt kravlet op over Mc
rar. Det var dug fors', eltur en haard

Kan.p, at min atter fik he«.ie i Seng'
oppe paa Sygesfuen

i Ml.
(Fort.«at.)

þÿ �At Vvrug Feberfanus.er snart

vilde forlade P"m, kan Jrg tænke' »f
brud l-ady Syne ham. rejste t-ig aaa

hurtnrt og briii-ede tilod en furnttniiut

Drunrungn Mine furbi den lut blottede

Grove, der ikke vuvedu at hulde han

de tilbage.

18 Kapital.
þÿ �Jeg kan ikke billige din Opfor

»el ligooverfor Grev Devsux, sagde
Grevinden næste Morgen til sin Dut

ter. Du er næsten uhøflig inud ham

Du er I det hele taget i den senere
Tid saa forandret, at jeg er alvorlig
bange for Dig

Har Greven vovet at beklage
Mg? spurgte Syna med funklende

Ojne
þÿ �Sikkert ikke. dertil er han alt

for ridderlig, sagde Grevinden

skræmmet af Datterens vrede Blik
þÿ �Saa beder jeg Dig fur l-ieinli

den forskuane mig fur Samtaler om

ham Jeg kan nu An Gang ikke lide

ham ug tror ham Ikke.
þÿ �Sum sædvanlig vil Du ikke hø

re paa mine Naad ug viser mine Til

rettevlsnlnger vredt tilbage, sagde
Grevinden med «l Suk.

Syna sagde i en mildere Tone
þÿ �Det er virkelig at vise Greven

altfor megen .tre, ut vi skulde stri

des fur hans Skyld Jeg Indrømmer
ut han er en net Mund og har gode
Manerer, ellers vilde Du og Fader

næppe synes s:ui godt um ham; men

Jeg har nu en Gang faaet en Kul dun

mod ham. som jeg ikke k ui over
vinde Er Du nu tilfreds, Manta?
þÿ �Ja, Barn, og kyssende sin Dat

lers blege Kinder, tilføjede hun Jeg
vilde ønske, jeg kunde trylle Boser
ne tilbage paa dine Kinder igen. Sy
nu. dti ophold i Dove.lule havde ikke
den forønskede Virkning, det fur<
kommer mig næsten, ut Du ser duar
li gere ud, end du Du tog derned.
þÿ �Du tager fejl, Mama, jeg beflit

der mig virkelig ganske vel, sagde Sy
na vendende sig bon.

19 Kapitel.

3nsera ter.

Jrcc/SILITET

'o/ye/fer
G PataStRENt

PAHIS

'VAREHUSET

Hansen.

Skuaapallrr Holger Medsi-n ai-
hcvdar i Aften et. Ubeibr<-uT- Aften l

PalaJaho'.eKø!« Konrertoal med At«;
i'ance bl > al Frtr Ebba Thomsen
g Hr Mux SchiuU-r.

Faas overalt.

Gaeino.
Kl. þÿ�8 ��U�,Itialtr frlurr: litit

ler unibiird lmurgei. tins lag K!
8 I I, linier I' r laer t bulter
»tilhor il .

Centraiteatret.2i»2
Hl.

Gratis Kaffe,
gratis Chok ol ad og Caoto
I Anledning af l'saskehujtiden gi
ve« gratis det s.iiune Kvant, in.

Kaffe el'er Chok d« e . «r < s, « .
som knhes. sos ledes al Enhver,
som køber 1 , P 1 Kaffe ti! 4"
Øre. fair gratis 1 » i'd Kaffe af
samme Kvalitet øller ' , I'd Cho-
kolade eller C.,,#,,

Ved Køb al ' < Pd fineste hoi
landske ( trao til 39 Ør fass 1 ,
I'd gratis >,g sasledea det dol,
bolte Kvantum til enhver Vægt
,,g Kvalitet

Nogle flinke Koner
N'aak >.g Ue'.gO'ii g i v',.; ,str r

Funk Ss/ur.es'.rvttrsk«' kan faa 3 a 4
Dal« Lvtat fisvissl urairde 7

D>g t Sjv.rsk« ai«',. - raks Nørre
l'POfad« 51. M L-f .

En : ». niti HainKorvek 4o
En l'.g« -um vei. er »in Nedteinø

kan faa F dø ud Løn kan gives Bikls
uirk 1013 n«od' .Vinunckur>'.oret. le'øc
rade 6<5

Strvgerske t.i Krsver o Smaal kot.
laa g -J og . ,-l løn-n _P! Ft:g_ Ailé_6b

En Skolepige »nt. il Bvfang um Eftsr
Ga«w,)_5. 2 Sti.

En dyg .g Siiiaa'strvgeruk« kan faa
fa»' V ads s'raV» Vendet-gt.de 14. lyt

En »irvgerak« ul a.i ant 3 aukatc D>.
» . '«<. Kalkbrænderivej 18 K,

Et. dyg ig S ryg.reke art' de ædøte b

Page . Lgen 0 Fasanvej 80

En dyg'ig M;,:i«lvet1rvgmke kan faa

4_iJv< i lg"n iNiku.ay.de 30. Vaek.
Elev ril Benkl. ard. Lær. gives La

sen. Aabenraa 5, 1.
Øvet Stryge Ui Smaat 2 a 3 Dage

ugl an! .Sø v gade 20, Vaasorigt

FWr.ke Koner ti! Vask .jg Høng am
Toroeini skegade 2. St.

En Strygeiskt antoges 4 Dage agl
rftaks som kan s'rvgr nh ; Nla»ktner ha
ves Samme Sted »ege, en dvgttg Va
akekune 3 Dage ugl Vaskenet »Ftild-
damp«, Ja'jt ergade 18.

En riaiu»t -øges Halmtorvet 40

3csfcvttiaclsc
En proper og bur' tg Kone, flink G

Bcr.gønng, øtvaker Sk.ertu-sdag ,« I.an
I 'reaag Leaaf Er vant til Bu'tksretig«
| nng. Bulet mrk! 504 modt Aftenb

Privatopdagerto
Holger Mynster

anholdt.
Mad praftfand« Titler havda au yng

r« Mand, Holgar Mynitar, aag at

ilaa at Vurdaio. lbHakUvbureaui of>

har » By.®
Hø/i var irttidtar 4 akt aiklvt «.d

h«Jar.4 Han anaatta Folk paa alt

'Kontor og lod Jam Indøkyd« Pargr
Muru han forbrug », og (nu. midtog

Faiigc lur LnJcraugaker aon hak. a

urg fore'og.

for nykg fygtode han Nu et lian

rundat MaltTMi og han er aom Anboa

blavar. iørt høni.

þÿ ��D�e�nmoderne Eva"
Labrador A Nøgrell. La Mare Trio

i| fork Salg þÿ�1�0 ��1�.Ordinært bu 1' ..
| Nummer, rede - ddtpla iser fru 34 Urt

I 'aa.l.e lørdag K 4 Den moderne Eva

Nørrebros Teatør.Vm'
Kl. 8: Popprilreiigene.

tf.

Lona stod som ramt at Lynet. Død

bleg og ude af S'atid til at Mge el

Ord atlrrede hun paa Grevinden.
þÿ �Er De stum' spurgte denne

utnalmodlg, jeg spørger Dem endnu

engang, hvor De tør understan Dem

til at tegne Lord Deverals Billede?
Hvis han havde overrasket Dem ved

det. som jeg nu gjorde, hvilke Slut

ninger tror Ile saa. han vilde drage
uf Deres Opførsel? De er i Sandhed
Intet passende Selskab for min Dat
ter

Som bedøvet lod Lona dette Uvejr
suse ben over sit Hoved

Endnu mere opirret ved denne til-

syneladende Trods vedblev Grevin-

den ophidset Da De Ikke engang fin-

der det Umagen værd at forsvare

eller undskylde Dem. siger jeg Dem

op. En Person som De er farlig
Fortsættes.)

KøbenhavnsKaftebrænderi, |
Qodthaahkvej 29

Hj af Yrsavaj

rrj<CAAVM.EL
DANSK SNAPS". , t o. Seqalche tijf-ipj B

J w ;ns Storetå« 17. Ti'f

Og100 . 000 Damer
Herrer kan faa
stadig Beskæf ti-
gelse med at ryge
þÿ ��B�I�O�G�R�A�F�"Liga-

lretter .

Henvendelse til
d ' Herrer Cigar-
handlere .

Frederiksberg Teater. ISUO

KL 8', llnn« Peters llræk.
K It eg lille ilt et la|iæ.

Sønderbros Teater. TJS5"
Kl 8 Oydsdragonen.
k>. Leve Letsindigheden.

- -Ad B tbsøs'll'l
Tlf 5A8A allølæ 9560

Dagmar Heinemana.
nye actue.lr S?nae rige Pariser Costumer

og nys Dekorationer af Carl bund.
Amerika aidste tnuri turne S v bedt

!! 3 Lottos??
og 10 splinternye Numre, Soiu aldrig
før er set i København.

Nit. Bos ilte Billetter hedes siben-
te, le inden Kl H

Storforbryder
»0

Forfatter.
Karl May dgd.

1 Label af et. Del Aar opnaaod
Karl .May at bl.v« en af Tyakian.1i

..uate kurf.iitar«', ug hånt llugor
uversatteg paa fn.ingt' Sprog

lian var UH kraciun t Vnget at de
NliJ-r, aom han Iwnyvted« tik I'rapi«
i'.go for a.n HerøtimieWc, en Beret.,
u.uiau, utr g jul J« hun. tal an ai i La-ul
i df hnnste Kredse Han skrev de vær

JunbryJer hu.purUgeroinatier »
W vxn gudelig« .g n.orauJte Jl.stuner

lur l'ngdokiunen, lur ham kom Jet
bare an paa, at hatu ?kr.vvr:er >g,k»

5aa »kete det for treþÿ �lire Air siden
at Jer kum til at staa Sensation on>
hat« Navn Man var kornenen ut.uor

Vejr med. at han var en g amme
1 u g 1 1, u s f t n g e. og at dat \ ar han
lv der havde spillet Hovedrollen i d«

I.IodJryppende Historier, hun nu fore
g de »me I.æsere!

Deime Afslenrig slog liam fulds hun

g ned Ikke alene sparkede det line
ejkab ham Ira sig. men lvarl May

e-lv faldt it.ri.inen »om en Klud
Nu or han algaaet v«d Døden. Bit

r ug sygeng Sad han og græmmede
.g over sin tabte iBeronunelse, indtil
iaji au: u et io > g v.'g nedbrudt Monne

ka blev hentet ai Ledet.
Han upnaaeJc dug an Aider al 70

Nar.

Foden knust

Under s. I Arbejde i llaar i (lasværka-

.avnen fik Julia... Aiuleiven. Hulmhlads-
;ade 36, et. Tønde ned over siu 01. o

ud, dar blev uii. trtuit kouøb

1 4,4»ftn
3910.Royal Biograf.

Paris ved Nat.
1 NH Hem liarlklir '»»"»

Kl. «l-,
10, ld3 ,

Ledige Lejligheder.

5

God. rummelig 3 Vær Kvist 12 Kr
| mdl .ui Jyiiatidsvej 12

En 3 Vær. lsle Sals Lsjlloh »111
St. Pederstnede 17, St. anv.

Enkelte Værelser.
KØBENHAVN

NI bl Vær slrak« St . Peders '.ræde 23. 2
51bl. Usdev. Uh. Ur. Tverg 51. 4 9.

Snareg. 5. 2 tv anv smukt Odv f. Iþÿ �2
!. unbl. V GBeje fioegeeg 14. 2 IV

II Kj Vær med l'vlsigt til Kultorvet
Hul« tin , p. Uvitfeldtstræee 17, ti.

L mfel. V 2 Kr. li. N Fanmagsg. 84 4 4h
NU o Vær eg 1. Nyhavn 6, '2 Mlbg
IIM Gadev ,,-g 1 Ilt S; l'ederatr 23. Si
Et m!,! Va'r med og Ind« Isl Le),

M tkk tvlbrytgerégade 19. 2.. Larsen
Et »ton, solrigt Bkbt Vær tilleie for en

eller 2 Jlrt. Fredertciagad« 10, 1 Ih
Nørrebro

S iur! toml Vær Siolsgade M

2 tomme Gadev ær., eg. I:.dg., til Leje,
Korsgade 8, I. Ib.

MbL Næ i till . Hlaagauilsg 27, 3. tb.

m V. f Hr. 2 K u Fredens« 3 B. 1 tb

Vær
ØSTERBRO

i Ile je Trepkas« 7, 2 Jensen

tejtigt?ed fot3C5.
Atelier

med et Væreløs suges Bulet nvrkt. 701)0

modt Aftenbls Kontor.

Biografen,
Aaboulevanlen, Hj. af Soflevej

idag Kl 6, 7, 8, 9, lo.

Passions-Skusspillene
Jrsua l iv »g I. ex ned.

Verdens fineste Katte
har en vidunderlig Smag.

En gros: Axel Jensen & Co.

Alle

Sygepleje-Artikler
arsenJes pr Efterkrav eller

i"; .mærker
Citarf Qodthaabsvej 16.

forlystelser.\J ra

þÿ ��0

SØNDERBROS RB IOGRAF-TEATE
þÿ �Aiuagerliraguilr ISI4 þÿ �

Strandingen i Vesterhavet
elier

l'lgeii frit I»e
«auilt>næ»i.

Folkekoiuedie i 3 Akter, 60 Afdl. af
chnevller Søren se u.

Z5es>LVvftielser.
En Siuiiutstrygerske autuges straks.

28 Øre Dus Hav egude 16.

Cfe" aoges. Vaskeriet, l'e-
der 8kri..,isga,Te > 9.

(si. Et ,,g Siu. (.Maskine)
ut 5 D. ugl. Eiigh . v D.

TEATER

Iclrtiin
av-NJ.

DET KG I
Ivl. 7

Skjortestrygerske,
St1

ilvaUg. an lages Graahiodi etui v 12.

J8 læk lil Strygning, Arb. eft. Lu ret.
a.,1 Di iuii.ii.geiis I' værgede 45, fil.

linke liourr unt. Uusgeruingt
kontoret. N\ i iemoesgade 44.

El Bybud an-tagfs , 10 Kr. ugl.). Vad
skenet Grundtvigsvej L

$ >
H. NVilsons tjummi var« lagvj%

O Golbersg.do 12
Alle Hygøplejerartikler

»end m Kfierkr. Bl. I 'risl

ig«i.

O
a Pet ny Teater Voså."

Kl Bl «þÿ �11 '/«. »idste Gang: Fir-
Itløirrel. Onadag 8l », eneste Gg
soiu Aftenforestilling ti! halvø Priser:
I l.nrlej« Th«iS«-. Sden I'uaske
dag S1 », tørste Gg.: .14 l'or Flr-
narl.

F.n g xl brugt Barnevogn, akt., i Hem.
er Bi lig liløalg Kjertenundegaile 1, 3.

a

KibiOi|ffridt þÿ�#�y �U yf<i Kultorvet).

Skal æ'goti

Amsiican ophorer!!!

Den atore St umruapark . Zuulcg.uk
Have er nu taa .vJt færdig at dan akal
fyejes ned Vand fra baaeaoet . bunder -
malte

Ln Pig«, 14þÿ �16 Aar. kat. laa 'Plads
ha sr 12 taul Solitudeve) 14. &

Ea« 0 et btl tgeiske »u»r» tsi 5 Dug«
uf! Sdr 68

rer i Ustfibrlkitijn.

Pi

I »1 ,1 ' »I IV C VI .irene.

Paomarteatret.
1 Aften Kl. 8þÿ �lo' n:i »r»i,Kte Gang:

I ng Elskov <ur lljrillmten »g
MlaorHla>fl»tf»Jrrrii 1 Morgen:
'ritiøeis al lluciihtll'K,

Von. Folketeatret
SUge:e KaKS Højhed.


