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Rekreationshjem for þÿ ��E�n�i�g�h�e�d�e�n�"�sArbejdere.

Mælkeriet Enigheden-' har købt en stor Villa beliggende ved Trepilelaa-
gen paa Strandvejen i Kobenhavn, lige i Nærheden af Eremitagesletten. Villaen

skai bruges til Rekreationshjem for Enigheden«s Arbejdere. þÿ �Vort Biliede
viser overst den store smukke Villa og nederst den dejlige Badestrand, der
hører til.

Motorcyklist forulykket.
En 30aarig Tjener M. I'. Møllen-

berg fra Odense blev Lørdag Aften
dræbt, da hun paa Motorcykle var

patt Vej til sit Hjem, Han tørnede
mod en Telefonpæl. Hans Hoved
knustes.

Millionerne i Lord Kitcheners Slagskib

hæves.

Kiel Mandag.
Et engelsk Konsortium har i lunger«'

Tid i storsie Hemmelighed arbejdet paa
at hteve dit engelske Slagskib llr.inp
shire , der blev skudt i Sienk den 6.
Juni 1916. ved hvilken Lejlighed den
dnvierende engelske Krigsminister Lord
Kitchener sammen med hele Benådnin-

gen druknede. Skibet var paa Vej til
Rusl and og medbragte en Kainpesiitn
i Guld. Summens Størrelse har altid
været holdt hemmelig, men Rygtet vil

vide, nt <let drejede sig om ia Hundre-
de Millioner Giildmaik. I), i skal gines

Forsøg paa at hæve denne Skat, og der
er allerede ho vet 400 000 Mark. men

Arbejd« 1 er indstillet, du en Dykker er

tilskadekommet.

Vort Parti
og Røgeringen.

Piia Socialdemokratiet« Hoved
lietit.vrelneiimode i Lordnga vedto

gos enstemmigt l'olgende Reseda
tion :

Socialdemokratiets I love« I læst,v-

relsesmøde anerkender »let

fremragende Resultat af Valg«'t d.

16. November, hvorved vort Parti

fortsat blev betroet Førerstillingen
i det politiske Liv, endda med

stærkt forøget Styrke og med Til-

slutning fra vide Kredse i Befolk-

ningen.
Hovedbestyrelsen godkender den

Politik, som Ministeriet <»g den so-

cialdemokratiske Rigsdagsgruppe
har fort i den siden Valget forløb-

ne Rigsdagssamling, þÿ �og navnlig
anerkendes det, at det ved det stor-

politiske Forlig med Venstre lyk-
kedes at gennemfor en Kriselov-

givning, der tog Sigte paa de van-

skelige Forhold, hvorunder Land-

bruget og Arbejderbefolkningen le-

vede.

Hovedbestyrelsen godkender
fnidtnd den l'olitik, som dette For-

lig var Udtryk for, og anerkender,
at man ikke alene opnaaede en

Rn>kke Foranstaltninger, der «li-

rekte var rettet imod Krisen, men

ogsaa Love, der havde blivende

Va-rdi, saaledes Loven om Arbejds-

løshedskasserne og den store Soci-

alreform, der endelig fører vort

Land frem til en moderne og hu-

man Behandling af Samfundets

vanskeligst stillede Medborgere.
Ogsaa Jordlovgivningen og Lo-

vene om Beskatning af Ejendom
rækker ud over den øjeblikkelige
Hitnation og lovfæster Principper,
som igennem lang Tid har været

Maalet for vort Partis Arbejde.

Hovedbestyrelsen nærer fuld

Tillid til Partiets Repræsentanter i

Ministerium og Rigsdagsgruppe og

tilsiger fortsat Støtte til et Arbej-

de, der fører Land og Folk igen-
nem Krisen med rimelig Støtte fra

Samfundets Side, og til Arbejdet
for Sikring af det arbejdende Folks

politiske og sociale Interesser.
Man overlader med Tryghed Mi-

nisteriet det fortsatte Førerskab og

erklærer sig rede til Arbejde som

til Kamp, naar Arbejderklassens og

Smaakaars lolks Interesser der-

igennem Idiver varetaget som hid-

til.

Tysklands Kirke
nazificeres.

Rigskanslerens Befuldmægtigede
opstiller Principper.

Berlin, Sømlag.
Itepiwsentanter for <le tysk-evan-

g«'liske Kirker har efter to Dages
Drpftelser sluttet sig til de af <let
ev angeliske Kirkeforhunds Befuld-
mægtigede, Dr. Kapler, sammen
med Rigskanslerens Befuldinægti-
gode. Pastor Mtiller, opstillede
Principper for den tyske evan-

geliske Kirkes fremtidige For-
hedring.

Der var Enighed om, at tier i
Spi«ls<'ii for Kirken skulde staa en

Rigs-Biskop af luthersk Konfes-
sion. De Reformerte anerkendte
iigele«les dette, d«ig under Forlæ-
hold af, at deres Rettigheder Idev
fuldt ud anerkendte. Til Kigs-Bi-
skop udnævntes derefter Pastor I).

von Bodelsehwing.
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Tordenvejr
Flere Uaardhrande. þÿ �25 em Hagl-

driver i Nordjylland.

Et iueftigt Tordenvejr med vold-
somme Haglbyger drog i Lørdags
Eftermiddags over Nordjylland,
hvor der er anrettet betydelig Ska-
lle paa Markerne. Haglene var
store, og f. Ex. fra Banet ved Nør-
resundby nældes om 26 25 ( en-
timeter høje Hagldriver. 1 Aalborg
er sket talrige Oversvømmelser, «»g

Redningskorpset har maattet tom-
me 41 Kældere for Vand. I Via-
dukterne stod Vandet i flere Timer
indtil 1 Vi Meter højt, «>g nogle < )m-

nibnsser, der forsøgte at forcere
køl le fast, hvorefter I'assagerern«
maatte hjælpes ud paa Stiger. Tra-
liken maatte derefter ledes ad Om-

veje.
Lynet slog ned i Risagergaard

ved Pandrup, som nedbrændte til
(i runden. Ejeren, Proprietior Jo
hannes Christensen, blev slaaet be-
vidstlos af Lynet, og i Faldet paa-
drog han sig en lettere Hjernery-
stelse. En Del Kalve og 56 Svir.
indebrændte.

Uvejret anrettede ogsaa megen
Skade paa den nordjyske Udstil-
ling i Aalborg. Rlomsteranla-gene
blev beskadigede af den voldsom-
me Regn.

Et Lynnedslag har ogsaa an-
tændt Jørgen Poulsens (iaard i
Varnæs ved Aabenraa. Indbo og
Maskiner brændte, og der inde-
brændte en kostbar Tyr og en Del
Svin.

Stanget ihjel.

Landmand Nissen i Bylderup
Bov blev forleden stanget at t o
uvan Tvr og kwvstet >aa alviæligt.
at lian nu er dm! paa Tønder S\-

gchus. Den forulykkede var 3s
Aar gammel og gift.
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Dræbt at Hesten.
(iaardejer Jons Peter Jepsen i

Hydevad ved Aabenraa er blevet
dræbt al en Hingst. Dyret stejlede
og væltede ned over Jensen, der
tik Underlivet knust.

Hel Familie i Livsfare.
Et Selvmord, der kunde have faaet

yderligere Følger.

Kobenhavn. Mandag.
I Ejendommen Sollerødgade 30

er der i Nat udspillet et Gas-
drama. der kunde have faaet de
alvorligste Følger for Husets Be-
boere. En 57-aarig Fru Jensen
har gennem længere Tid været
alvorligt plaget af Sygdom, og i
Fortvivlelse herover har hun t

Nat søgt Døden ved Gas. Hun
bor paa 3. Sal, og i Lejligheden
ovenover bor Remisearbejder
Hansen med Hustru og to Piger
paa 6 og 8 Aar. Hansen vaag-
nede i Nat ved at mærke Gas-
iugt og han fandt de to Smaa-
piger liggende gasforgiftet. Han
fik tilkaldt en Læge, der fik de
to Børn bragt til Hægterne igen.
Fru Hansen var ogsaa forgiftet,
og Lægen maatte have Pullmotor
til Hjælp. Ved en Undersøgelse
konstateredes det, at Gassen
stammede fra Fru Jensens Lej-
lighed. Man trængte derind og
fandt Fru Jensen liggende dod i

Kokkenet.

Dødsfald.
Fhv. Inspektør ved Frederiks-

borg Statsskole, Lektor V. A. Jo-
hansen er død i sit Iljem i Køben-
bavn, 68 Aar gi. þÿ �J. havde i 40
Aar varet knyttet til Frederiks-
borg Statssko .
Realskoleejer, cand. phil. S. C'hri-

stensen. Vamdrup, er «lo«l paa Kol-
ding Sygehus, 04 Aar gi. t'hr.
har siden 1900 drevet Skolen i
Vamdrup. For kort Tid siden solg-
te ban Realskolen til Lærer A. ('.
Andersen. Kolding, og denne over-
tager Skolen fra Sommerferien.

Spejlfabrikant J. Laursen, Aar-
hus, er død, 07 Aar gi. þÿ �þÿ�L �der
var født i Fensten ved Odder, ned-
satte sig i 1892 som Spejlfabrikant
i Aarhus og var kendt Landet over
indenfor denne Branche.

Malermester Lauritz Rasmus-
sen, Svendborg, er i Morges under
et Ophold i Langeskov død, 73 Aar
gammel. þÿ�R �der i en Aarrække
var Medlem af Svendborg Byraad,
bar beklædt en Række Tillids-
hverv.

Efter en hensynslos Valgkampagne behersker
Nazisterne 58,8 pCt. af Mandaterne.

Nu er det forbi med Friheden i Fristaden.

Danzig, Mandag.

Valgdagen i Danzig i tiaar for-
løb i nogenlunde Ro, selvom

Spændingen efterhaanden, som
man nærmede sig Aftenen, naaede
op mod Bristepunktet.

Kl. 22,36 forelaa der følgende f<>-

reiøbige Enderesultater : Nazister-
ne 107,619 Stemmer (16. Nov. 1930:
32,4o7), Socialdemokraterne 38.210

(49,965), Kommunister 14,800
(20,194), Sort-Hvid Rød 13.601
(25,938), Centrum 31,504 (30.230),

Husejerne 998 (13,007). l'ugty - ker-
ne 1677 (0), Polakkerne 6726
(6377). Herefter har Nazisterne
absolut Flertal i Danzig. De bar

sammen med Ungtyskerne, der or
deres Forbundsfæller, opnaaet
109,296 Stemmer mod de øvrige
Partiers 105,839 Stemmer, det vil
sige 50,8 pCt. af de afgivne Stem-
mer.

Nazisternes Terror.

Dette Resultat, der af Nazister-
ne i Tyskland hi Ises me«l Jubel, er

opnaaet efter en ganske hensyns-
los Valgkamp, der tilsidesatte et-
hvert Sømmelighedskrav. Na-
zisterne havde paa Forhaand over-
taget Kontrollen med alle offentli-
ge Institutioner og havde udstedt
Forbud mod alle andre Demon-
strationstog end deres egne.

Dette viser ty«leligt hvad man
kan vente af Fremtiden. Nazister-
nes Fører udtalte før Valget, at
man ikke mantte begaa Overgreb
mod Jøderne, men sknWle gemme
Revanchen til efter Sejren

som Belønning ! Man tnaa ligele-
des regne med Forlølgelse af So-
cialdemokraterne paa samme
Miiade som det er sket i Tyskland.
Frihed bliver <ler ikke mere i Fri-
staden Danzig !

Strømmen dræbte.
Hartnermed hjælper Volmer Paa-

ske I Anderup paa Fyn \ar i Lør-

dags I Færd med at skifte en elek-
trisk Sikring. Han kom til at røre
ved en Ledning, og da han sam-

titidig stod i Vand til Anklerne,
sluttedes Strømmen. Han dræbtes
paa Stedet.

Waagncr paa Krigsstien.
Under Valgkampen i (iaar

skete der egentlig kun en eneste
alvorlig l dskejelse, «ig i <len spil-
ler en Dansker Hovedrollen. Det
er den mere berygtede end berøm-
te danske Digler, William \Ya ag-
ner, der trnnigte ind i en Nazist-
Forsamling med det Resultat, at
han blev overfuldet og pryglet og
mualle bringes paa Hospitalet, dog
uden at hans Tilstuml synes at
være alvorlig.

De niermere Omstændigheder
ved Overfaldet kendes ikke.

Kommunistblad i Berlin.

Men under nazistisk Ledelse !

Berlin, Mandag.
Den tyske Regering har vedtaget

en Lov, hvorefter det kommunisti-
ske Partis og dets Medlemmers
Formuer beslaglægges, da Kom-
munisme i sig selv er Højfor-
ræderi. De tyske Kommunister har
vieret meget velhavemie <«g ejet
store Ejendomme i forskellige lix-
er, ligesom Indehaverne af <! kom-
munistiske Blade har haft stor«

Indtægter. Sanledes har Udgiveren
af de to Blade Berlin am Morgen
og Berlin am Abetid«, der tilsam-
men liav«le et Oplag paa 356.666,
Miinzenlærg, lidt et Tab paa tre
Millioner Mark. Han har imidlertid
reddet sig til l'uris med syv Milli-
oner i Behold.

Berlin am Abeml udkommer nu
paany i sædvanligt Udstyr, men
under nazistisk Ledelse. Indholdet
er ligeledes nazistisk, men det for-
lyder. at det er Meningen, at Bla-
det skal repræsentere en vis Fløj
indenfor Partiet.

Skonnerten, der blev sænket af Rbcderen.

V.rt Billede viser Pobtiøt ombnd i Alboig Skønne ten T. K. Jenren ,
efter at den al Switzer er bugseret til København. Skibet blev som bekendt i

rum Sø forladt al Besætningen offer ai Rhcr'eien, Chr. Ladoga.it d, hevde beret
Hul i ilet. Yriorsl tilbøjio sus Skibets Føiei, Kaptajn Skov.

Slilladsuiyliiie i Mand.
Kl. 10 '/f i Formiddag styrtede

Stilladset omkring Brabrand Kirke
sammen. Tre Mand blev alvor-
ligt kvæstede og bragtes til 1 lo-
spitalet.

VEXE1 . K U R S E R.
Lørdagsk. Dagak.

Lonilnn 22.46 22.45
N'ew York 5.69 5.67
llerlin 156.05 156.60
Paris 2N40 26.50
Antwerpen (Re lgas) 92 85 93 35a

Znrteh 129,00 129.60
Rom 54.75 34.90
Madrid 57,15 67.45
Amsterdam 268.90 270,40
Stockholm 115.30 115.00
Oslo 114.10 114.05
1 telsingfnr 9 96 995
Prag 20.00 20,10a

Nattevandrer paa Tapet
Han vilde se Fyrværkeri þÿ �or foraar-

sagod« stor Politiudrykriiing.

Knhenhavn, Mandag.
En Mor Udrykning nf Politiet til

Ejendommen Vesterbrogade 11 vakte i
Nat stor Opsigt Der gik Rygter om, at
der var Indbrudstyve i Rikuhens Ve-

aterbronfdeling Forbipasserende havde
"et en Mand kravle rundt paa Ejen-
dommens Tag. Overfor Politiet godt-
gjorde lian. at han boede i Ejendom-
men og at , han var ganet op paa 'l aget
lov bedie ut vu Eyi va rkei n-t i Tivoli.

Dreng (IrtikiH'l.

En Rlaarig Dreng Karl Bendt-
sen er druknet under Badning 1 en
Aa v«'d Nymark paa Nordfyn. Han
var hjemmehørende I Odense.



iC Den lille Avisis)
Na/.iøtbdi Margarine.

Sont flet niaaeke viil være T>etm be-
kendt er der noget snigende o«;
lumsk ved Margarine. Skønt dette
Stof i Virkeligheden kunde trives
»åbenlyst ligesom det kongelige l>v-
jngerkoriM og 1. Keg. Soldaterfor-
eiVuig, er de>t ofte saa ledes, at Hus-
moderen, uden at Skammens Rødme
farver Ilendes Kiiuie, faar dot til at

jjM-de i Skabningens Herre som Smør.
Det iiænder, ut Magarinen ikke vover

sig frem i>aa Bordet under eget Navn,
men camoufleres af Hjemmets Her-
sker som lurmærket, og hid-tiJ havde
jeg ikke troet, at M arga ri neindust ri-
ens Direktaivr og Fabrikanter blev

paavirket heraf, men nu ser jeg, at
pn Margarlnefalirikant bekendtgør, at

han vil starte en nazistisk Margarine-
Jevætgelse med Afskaffelse af Parla-
mentarismen.

Saa-ledes begynder <iet at gære i
Margarinebunden. I>en samlede Mar-
gariine-bestyreise iiar rejst sig og ud-
valgt sin Fører for at kræve Llgebe-
rettigeise nied Smørret ved Hjælp af
Diktatur. Det er sandelig urolige
Ulder. Den Dag maa man forbyde
den hidtil saa fredelige Margarine-
totte, der er blevet politisk og farlig
for Omgivelserne, og pakke Marga-
rinen ind i en almindelig gangbar
løj Hat.

Jeg sidder 5 Frk. Som merfryd-Han-
æns Pensionat og peger paa Bordets
imørkrukke hvorpaa der staar skre-
ret »Smør« for at vildtede Beskueren.
þÿ �Skal vi være ærlige og ind røm-

ne, at det er Margarine, Frk. Som-
nerfryd! siger jeg.
þÿ �Siden De har gættet det, svarer

»un, men de skulde jo egentlig være
m Hemmelighed !
þÿ �De er altsaa med -i den hemme-

ige nazistiske Margarine- og Stege-
evægeise herhjemme! udihryder jeg.

dg her sidder jeg, en nordisk Type
»g Pensionær, som forleden ved en
tlle Festlighed i Pilestræde afbrænd-
te alle miine Bøger, hvor der stod
Plirschel og Klein paa Omslaget.
Jkal jeg forgifte« af nazistisk Mar-
farine?

Frk. Sommerfryd vred sine Hæn-
ler og havde ikke Anelse om at hei-
les liemmetige Margarine var polt-
isk og revolutionær, og jeg rejste

nig bleg og skælvende og forlangte
Dukken fjernet, da den kunde inde-
loide eksplosive Stoffer.

Nu da jeg véd, at den nationale Re-
nlut i an skal udgaa fra on Marga-
inefabrik, en Revolution uden Revo-
utionssinag, gaar jeg forsigtig uden
im Margardnebøtter. Ingen ved, hvad
fabrikanten har puttet i den for at
Ifskaffe Parlamentarismen.

Plpperap.

Den tytike Regering har i Folkefor-

bundaraadet meddelt, at den vil fore-

lægge Striden med Polen om de tyske
Mindretal i Polen for den internatio-

nale Domstol i Haag.

»MINE TO CHIMPANSER«.

. En Tid lyttede jeg til Sniaafugle,
der t-aite i Søvne i Buskadserne

tig til Ændernes Rap-Rap fra det
stille Sø. Saa fordybet var jeg 1

egne Tanker, at jeg var ved at bli-
ve revet omkuld af en kvindelig
Cyklist. Til min Forundring havd«

jeg paa kort Tid Misseret den tavst

Vej, hvor tælomslyngede Kæreste-
folk kurrede paa Bænkene. Jeg be-

fandt mig nu paa en Bro fuld ai

Støj og Liv og omgivet af stort

Bygninger, fra hvis Tage Lysre-
klamer kastede Straalebundter ned

over Vandspejlet. Cyklister, der 1
dette Land optræder som Græs-

hoppesværme, foer hid og did mel-
lem Sporvogne, Automobiler og

Fodgængere. Fra Restauranter lød
Toner af mærkelig Musik, Fløjten,
Paukaslag og Trommehvirvler,
isprængt Suk og Klage af Instru-

menter, jeg troede kun benyttedes
ved Offerfester i det mørkeste Afri-
ka. Lidt altereret over Sammen-

stødet med 'Ven cyklende Drøne

satte jeg mig u'ienfor en Fortovs-
restaurant og læst. ilte en Kop Kaffe.

Dg her gik 'let op for mig, hvorfrr

Landet rundt

Hitlers Yndlingslorlaller.
I Bladet »Sonntag Morgenpost > (Miin-

chen) findes en interessant Skildring af
et liesng i Hitlers Hjem i Oheraalzherg
i Ben Iltesgaden. Her faar man ogsua
et godt Indtryk af, hvad det nye Tysk-
lands Forer la-ser. i Forårens spartansk
indrettede Soveværelse þÿ �hedder ilet þÿ �

staar paa et Bord ved Sengen -politiske
eller statsvidenskabelige Værker, nogle
Brochurer og Boger over Kogt og Op-
di'A'tning ni Nclinferhunde ( ! ), og saa

Adolf Hitler.

þÿ �tyske Drenge, hor her! saa kommer
en lød Række Bind af þÿ �þÿ �Karl Mav

.... Hvor menneskeligt nær staar os

ikke den Mand, Som ved Siden af et

Aandsværk af gigantiske Dimensioner

stadig faar Tid til at dyrke sine Dren-

geaars Læsning!
Det er ikke uden Interesse til Belys-

ning af Hitlers Personlighed, at denne

Karl May, som han altsaa stadig ærer

og dyrker, er en Roverroman-Forfatter
af den tarveligste Kaliher, noget i Ret

ning af en tysk Louis de Moulin. May
var i Firserne og Halvfemserne en me-

get læst Forfatter af Kolportage- og

Rejse-Romaner, og en hel Generation af

tyske Drenge er flasket op med hans

Produkter. Om hans Forfatterskab og

hans hele moralske Hahitus þÿ �han var

en Eventyrer og Fantast, der bl. a. var

straffet for Hoveri þÿ �har der staaet li-

denskabelige Kampe, som har ført til

uhyggelige Skandale-Processer. Fremra-

gende Personligheder inden for tysk
Aandsliv og Litteratur har offentligt ad-

varet mod dette Forfatterskabs nedbry-
dende Karakter, og i de senere Aar har

Karl May varet en død Mand i Tysk-
land. Nu kommer han paa ny til Ære

og Va-rdighed þÿ �efter at det er sivet

nd. at Føreren dyrker ham! þÿ �

þÿ �Efter dette forstaar man bedre, at

Hitler hui Raad til at kast« Tysklands
ypperste Forfattere paa Baalet .... han

har jo Karl May !

o o o

Ved den europæiske Skønhedskonkur-

rence i Madrid blev -Miss Rusland .

hvis Navn er Tatjana Marlowa, valgt
til »Miss Europa .

ien nynnende og summende Lyd
dammede, som jeg før havde lagt
Mærke til, og som nu atter var ble-
ret stærkere. Det var Københav-
nere, der passierede. 1 Flok og FøU-

ge eller to og to vandrede de forbi,
iludrende, pludrende, snakkende,
leende, gestikulerende. Aldrig hai
jeg hørt Mage. Denne Lyd over
lovede de sælsomme Kaféorkestre
Sporvognenes Klemt og Automobi-
arnes Tuden. Ethvert Sprog liai
sin Melodi, iiarmonisk eller uhar
monisk, men her var ingen. Naai
jeg opmærksomt lyttede til de nær
mest siddende eller forbipasseren-
de, opfangede jeg intet enkelt Ord
men en Snadren og Sladren, dei
ar af ubeskrivelig Virkning. I del
franske Sprog er der Klang, i det

engelske Appel. Her gled alt ud.
Der var ingen skingrende Udbrud
men beller ingen dybe, ingen Na-

sallyde, næn heller ingen Bryst-
toner. Det slog mig, at netop saa-

dan lød det, naar 'ie Hundreder af
Aber om Aftenen samledes 1 Træ-

toppene 1 Kong Ugandas Skove, og
idet jeg lukkede Øjnene, førtes jeg
paan.v tiilwge til dertne Kgn, hvor

Gott Adolf.

S/c-J

Hitler: Ved denne Forordning ger jeg d'Hrr. Selvmordere opmærksom pas,
at det er forbudt at forlade det tredie Rige uden vor Hjælp.

Overfaldet af Sørøvere.

Dampskibet »Prominent« af Hauge-
sund har været udsat for et Roverover-

fald ved Hongkong. Kaptajnen vaagne-
de ved Larm, og da han kom op, var en

Flok Røvere i vild Kamp med Anden-

Styrmanden paa Broen. Kaptajnen ilede

til Hjælp og gjorde Brug af sin Revol-
ver. Under Kampen blev Styrmanden
slynget ned paa Dækket, og Kaptajnen
saaret i Benet. Der kom derefter en Po-

litihaad til, hvorfra man skød paa Rø-

verne, der du-kkeds sig bag de to nor-

ske Officerer. De lod Damperen styre
mod Land, og under stærk Maskiuge-
værskydning tog de Flugten.

De Forenede Staters Postminister,
Farlev, uåbnede i Lørdags Verdensud-

stillingen i Chicago, der skal give et

Billede af »Fremskridtets Aarhundrede-
i Byens Historie.

Ilvud Obduktionen viste.

f//AW//,a

Undervisningsministeriet i Irak har
forbudt alle Lærerinder at overvære Ua-
haret- og Revyforestillinger samt at an-

vende Pudder, La-bestilt og saa videre.

Det kvindelige socialdemokratiske
Medlem af den tyske Rigsdag, Fru Thi
Pfulf, der i nogle Dage har opholdt sig
i Berlin for at opsoge arresterede Parti-
fa-llers Famlie, rejste Torsdag tilbage
til Miinchen. Ved Ankomsten dertil
fandtes hun bevidstløs i Kupéen.

Paul Liihe er rejst til Miinchen for at

undersøge Sagen.

VS P '< t":

DANSKE VARER

En 19-aarig Æghegger. Enke-
fru Wittmaack af Sønderborg har
forleden foræret en Høne, der
snart fylder 19 Aar, til en Ar-
bejdsmand. Hønen har Fiu Witt-
maack faaet som Kylling i August
1914.

Den gamle Høne, der nu skal

spise Naadsensbrød paa sine
gamle Dage, gør ikke sin Stand
til Skamme, idet den endnu tro-
fast og pligtskyldigt hveranden
Dag lægger sit Æg.

Det mest morsomme ved denne
Veteran fra de gode, gamle Dage
er dog, at den galer som en Hane,
ja, saaledes, at man til Tider kan
være i Tvivl om, at Hønen vir-
kelig er Høne eller en Hane.

Men den lægger jo da Æg!

Uilg. af det danske Socialdemokrati
Redigeret af S. Uhr. Grove (ansv.)

og Holger Rasmussen.
Trykt i Horsens Social -Demokrat s

Bogtrykkeri i Horsens.

riJde have foretrukket en Kvinde
med mere diskret Afvendelse at
Skønhedsmidler, og Grunden til, a

jeg maaske lidt vidtløftigt ha

dvæJet ved Stuepigens Ydre, a

udelukkende den, at hun gjorde w

overvældende Indtryk paa Juju og

Jangsi.
De to Champenser havde ikk«

før været i nær Berøring med er

hvid Kvinde. Indfødte Kvinder vaa

de fortrolige med, og der iiavde væ-

ret Perioder, i hvilke jeg maath
holde skarp Justits. Men lad mif
mel dei sainme sige, at Chimpan
seris Kønsliv er langt mindre stø
dende nd Gorillaens og Orangutan
pen. Det fortælles om disse W
Arter, ligesom om Chimpanser, a

di overfalder þÿ�1�2 �14-aarige Piget
og fører dem med sig. Jeg kendei
intet Eksempel herpaa. I vild Til
stand lever Chimpanserne i Sntaa

(lokke paa þÿ�8 ��5Par, og de fører e

regelmæssigt Familieliv. 1 Fangen-
skab er Chimpansen den, der øl

lettest at afholde fra Unoder, og

skønt jeg tllstaar, at Juju og Jang-
si, ligesom mange þÿ�1�8 �14-aarig»

Drenge, har forset sig, maa jeg

hævde, at de ikke ofte har give
Grund til alvorlig Bebrejdelse pa
dette Oniraade.

Som himmelfaldne mønstrede tli
den nette lille Stuepige, og Jangs
havde Møje med at sidde roligt pal
Stolen. Han behandlede sit blød
kogte Æg )>aa en saa konti-sk Maa
de, at Frøkenen gav sig til at le:
þÿ �Er det for varmt? spurgte bur

paa et Engelsk, der viste, at hun
hvert Fald havde kendt Londntfere
þÿ �Ye-ss, No, Why þÿ �oti þÿ �, sva-

rede Jangsi i stor Ophidselse e-i |
til 1sogte forgæves at faa Servietten ti'

at sidde. Mit straffende Blik tenee-
de han ikke. Han skottede snart til

Stuepigen, snart til Juju, der og-
saa var interesseret, om end knapt
saa betaget.

\ f
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Vedholdende men ubekræftede Rygter
vil vide, at Finansminister Woodin øn-

sker at tra-de tilbage som Følge af de

Oplysninger, der er kommet frem under

Afhøringen af Morgan. Woodin er for

Tiden Præsident Roosevelts Gæst paa
en Sejltur paa Potomaefloden ombord
i Sequoia«, og det forlyder, at Præsi-
Henten suger at overtale ham til at for-

blive i sit Embede.

v)

min Far og jeg havde levet vor

Liv, upaaagtede, søgende at løse et

af vor Tids store Problemer. Jøf
mindedes Universitet-saarene, der

afsluttedes, da jeg soin ganske ung

modtog Dok torg raden, og skyndte
mig tiltjøge til Urskoven. Vi mær-

kede ikke, at Kloden kom i Brand.

Her, omgivet af trofaste Indfødte

og nogle hollandske Assistenter,
havde vi stridt og kæmpet paa fre-

delig Vis og i en stor Sags Tjene-

ste, medens andre vadede i Blod,
Sølede sig i Menneskeslagtning. Nu
vinkede Lønnen, og, skønt blottet

for Ærgerrighed, glædede jeg mig
til at nyde Frugterne af Arbejdet.

III.

Jangsi bliver forelsket, jeg gant

paa Opdagelse, og Jujii stiller Ile-

kendtskab med den moderne

Reportage.
Naiste Morgen vaagnede vi vel-

oplagte og forfriskede. Chokoladen
serveredes af en ung Stuepige
1 det obligate Antræk, sort Kjole,
hvidt Smækforklæde og en lille,

hvid Kappe. Men det forekom mig
at Kjolen var lovlig kort, idet der

blottede et Par kraftige Ben i kød-

farvede Silkestrøm-per. Desuden
savnede Klædningsstykket Ærmer,

ag de buttede, lidt nubrede Arme

rødmede om Kap med Strømperne.
Hvad endelig Kappen angaar, var

den paa en meget- koket Maade an-

bragt ovenpaa et Haar, der var

klipjæt som paa en japansk Dukke,
men det var askeblondt og prydet
med blaa Sløjfer. Om hendes An-

sigt kan jeg ikke udtale mig sik-

kert, da det var stærkt malet. Over

de kønne graa Øjne var Brynene
ved Hjælp af Kosmetik trukket op

i en Halvbue, og under Øjnene var

>gsaa lagt mørk Farve. Læberne
var ildrøde, og en lille Stribe af

»amme Farve skilte Hagen, der var

rund og dunet som en Gøasegump.
Kinderne var dækket af et tykt I »ag
Pudder. þÿ �I og for sig virkede
iemne Fremtoning sympatisk, men
løn noget plumpe Næse og de skæ-
ve, Tkike helt velplejede Tænder
havde Malerkunsten ikke faaøt

Bugt med. For øvrigt er jeg garn-
Tiekiags nok til at vedgaa, ut Jøf

. V'ed Obduktion af en Mand, der i
sin Tid var blevet paakort af en Bil,
fandt man i Kraniet Mærker af Bilens
Koler.
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Ny Krig i »sten?

Den kinesiske General Feng-Yu-
Hsiang meddeler, at han har overtaget
Kommandoen over Folkets allierede

antijapa-nske Styrker for at prøve paa

at tilbageerobre Manshuriet.

Man frygter for, at Feng-Yu-IIsiangs
Skridt vil gore Situationen i Kina yder-
ligere kompliceret.

Ved en Jernbaneoverskæring i Nær-

heden af Oknn-Stntion paa Linien

þÿ�N�o�r�r�k�d�p�i�n�g �Linkoping skete i Gaar

Middags en Kollision mellem en Bil og

Toget, hvorved saavel Bilens Forer som

en Passager dræbtes. Derimod slap Pas-

sagerens 7-aarige Datter uskadt.

BRUG KØB SÆLG

Underslæb I Kommunekassen.
Ved Kommunekassererskiftet i
Hvornum-Snæbum er det kom-
met for Dagen, at den afgaaede
Kasserer, Grd. Th. Vad, Hvor-
num, manglede Penge i Kassen,
og han har overfor det nye Sog-
neraad erkendt dette.

En statsautoriseret Revisor har
gennemgaaet Regnskaberne og
opgjort Underslæbet til 1 2,5/0
Kroner.

Th. Vad, der har været Kom-
munekasserer i 8 Aar, har fore-
løbig præsteret et mindre Afdrag,
og han skal nu forsøge at skaffe
yderligere Dækning.

Zlirsen er sart! Det meget om-
talte københavnske Medium Ziir-
sen, der nu er paa fri Fod, har
forlangt, at Nørrebros Teater skal
stryge en Vise om ham. Dir.
Helmuth nægtede dette under
Henvisning til, at han havde
Censors Tilladelse, og Ziirsen har
nu ved sin Sagfører meddelt, at
saafremt Visen blev sunget, vilde
der blive nedlagt Fogedforbud
eller anlagt Sag mod Teatret.

Ungdommeligt Tyvekomplot an

holdt. Et Tyvekomplot er bleven
opdaget i Grindsted. Det drejer
sig om 4 unge Mennesker i Al-
deren 14 til 18 Aar, der fore-
løbig har tilstaaet en lang Ra kke
Brugstyverier af Automobiler. \i
deres Gemmer fandt Politiet der I :

efter en Mængde Tyveværktø'l
og falske Nøgler, og de unge
Mennesker tilstod derefter flere
Indbrudstyverier i Grindsted By.
Statspolifiet søger nu opklaret, i
hvilket Ojemed de stjaalne Au
tomobiler har været benyttet om
Nætterne.

Premierløjtnant, Grev Sehulin,
der gentagne Gange bar været i
Konflikt med Politiet, fordi han
kører alt for hurtigt, mistede for-
leden Korekortet for et halvt Aar.
Sehulin har ikke afleveret Køre-
kortet, og da hans Opholdssted
for Øjeblikket er ukendt, efter-

lyses han nu i Politiefterretninger
for at Kørekortet kan blive kon-
fiskeret. Han har iøvrigt appel-
leret Dommen til Landsretten.

Fejltagelsen kostede Livet. En
85-aarig Aldersrentenyder Søren
Chr. Jensen i Gedsted drak for-
leden ved en Fejltagelse af en
Flaske med Salmiakspiritus, idet
han antog, at Flasken indeholdt
01. Der blev tilkaldt Læge og
foretaget en Udpumpning, men
den gamle Mand var saa med-
taget, at lian ikke kunde over-
leve det.


