
Vore Venner véd, al ile vil
altid finde os paa den Side, hvor
Demokratiet sluur Mærkepæ.'e i
for Fremskridtet her t i Lands.
Politiske oir økonomiske Røver-
toøter ind over de Grænser, hvor
jævne Folk l>oer og bygger o?
sover at værne deres Hjem op de
res Eksistens, vil vi først af all
va re med at klicmpc. Og det
tnir vi er (rod Politik i el Iwmd,
hvo- Millionærer og Elefanter er
live sjældne Fremtoninger.

Vi vil som sa.l ikke gaa til
Hurt'j i Fortidens Hav og pejle
Vanden . fur os ligger Søen jo
aa! en fur enlnu en frt»k S-jIed
frer.iU'J Medl ør har vi .kko sav

I net Vi glæder os over, a!
ii.adct nu atter indtaøer sin va n

le Position, og vi tror at vone
Læsere vil giæde _.jf "ted os. De
bar v.t os Till.J det er den, v

hermed tukker 'or, samtidig ned
at vi .over at v< re alt fer rtadur
at fortjene den.
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2\<fcjftioit: (andciiuxifet 3.
2(l«føu : 41U3.

Københavns radikale Venstreforening.
Soirée Tirsdag den 3dlø Oktober Kl 8 .

Atten,
Prins Wilhelms Palæ.
Sot. Annx Plads 13.

Trtrri«!kah«l oplsrer t Et Sølvbryllup.
LyiUj'il i 8 Akter »f tru Liuuut i, <1

Naar Kanonerne Ler o? Tyr
k et t ur t >øjet sig for Faktum -
et ydmycen le Nederlag, \ .1 de
oprinde en ny T.d for Tnpalu
Jet vil komme under Civilisi
t ionens Tegn, den CivilisaUor
som Italien bar brast del paa si
Roverfærd ,og so.n det skal o

Hvad Krigen vil bringe 0? fordrive i Tripolis.

retholde ved Bajonetten.
Og denne Civilisation vil ikke

nødvendigvis betyde Lykke for
Tripolis burnusklædte Befolk-
ning. I hvert Fald vil det kun
være den Lykke, som Darnp os
Elektr.citet kan bringe þÿ �hvilket
atter vil sige raslende Jernbane-

tog. Flyvemaskiner, og en mo-
derne, hæsblæsende Aand, der
faar Folk til at slide sig op i

Kampen for Tilværelsen.
Saa Jan vil Tripolis' Lod bli-

ve, om Itahen kommer til at »Laa
som Sejrherre.

Den gamle Arabercivilisalion.

befqlknmgmui rolige Værdi
hed. deres stille Glæde ved Li-
vet, hele den patriarkalske Til
værelse, s-m Tripolitanerne >
Aarhundn. 1 i har ført i de re?

PaLncland þÿ �alt det vil forsvin
de, saa sikkert som Jernbanerne
vil fordrive Karavanerne. »

Da Caspar
skofds f

al tul li i. :t.
t ro»ji »V L..'c ftrr I <-i> »Nit 5 5.1 Hr» !»»» þÿ�J �Ili.r»«u»> >k n<|, .Lsd« Z|ir »I»N' 1 1 j ;' f,i |.y , dgaøøw) BMid Forsstssiøir sf Uai«n.kt.rt

1 1 0:i?d t- <i Tdeler -! u t kamme
'il Langeland o Bech O: en vir arr.
veret med K ispur, forefaldt «!er j en
H.:<lk.'! >7, Gader Ofer.de puékie
Scene; C-rku-flkon« tr»k Becti G!»r »
Attriknon, E.eLntcn K»»p,r fennen
'jaderne Ved et Huslig- > »lod en
firr.mrl Kone, og idel h-var traskede
forbi, lidbrod hun
þÿ �Aa. Je»eø d.< er del ham. der

kal flyver

4 Kr. i Ks!
aiaa man betale for at køre uden
Lygte. Spar dem og kol>:
Qrtg at Lygte Kr ? Si
Prima Ljnlygtø . _ >
Acetylen <>a»Dete þÿ �i
Engelsk Olielygle ,
Glas til Asp I »'ter
Prima Cartud, I I d » |iaa?«-r I þÿ �>

Prima Lartnd. 2 I d s Duer
A»p el I ItolluMids Lyt 3 Sik . 0,1
Messina-ly til Lyslygter. 4 li

iner fur 1 Ore Petroleum . O.ii
Hob direkte fra en f|ros

Lager, oq De faar Varerne
til »amme Priser som Gyo-
lehandlerne.

Det nydacnede Cectralteatsr.

Alstrup, Jutta Lund og Wulff i þÿ ��L�y�k�k�e�l�a�n�d�"�.

Kan man tale om del Ydre inde
i Centralieatretr 1 Modsætning id den
Nydelse eller Ikke -Nydelse, der berede?
Publikum ved Præstationerne paa Lee
lien ?

I saa Tilfælde var det det Ydre. ait
Jet l'dvendige inde i Centraltealret, der
i første Hække belastede Oftnærkto.n-
lieden i Lordag? Altus, da man hk Lov
til al kigge indenfor.

V in blev s. raks betaget af de for-
vandle ie Lokaliteter Man tulle del, som
om man pludselig var bleven overflyt
let til et af de styre udenlandske Eta-
blissementer af samme Art Hygge-
ligt er det prægtige Cirkusrum blev. I.

Farverne er mere morke end ter, hvad
der ligesom holder Tankerne bedre sam-
men Og hertil bidrager ogsaa, at de!

vildsomme Kuppelrum nu har fundet
sin Begrænsning ved en kuus ig Him-
mel, der genner for Lyden og lur øj-
nenes altfor frie Udsyn

Scenen er stor og ligger godt for de"
hrrv. lt, omfat- . -ge Gu.', flade med de
behag > . re Sæder, der kun ! ar de i Fej.,
at boik fole- sig fris et ti at sætte Al-
buerne i id I largt bagud, hvorved Fla-
ske- oc G la.- paa de! bag vtj vær n Jo,
!l! S o.cn hæftede Servering: bord let
I 'ar et Puf og ri.mler ned. hv..d der
indtræffer mej altfor stor Hyppighed
Promenuiret. Uvgrii tgens Rundgang, li a r
faaet i < ejl gt, tykt Gulvtæppe og er i
det hele tillokkende udstyret, s.a det
vil være en velkommen Promenade for
Publikum i Mellemakt rne. Og endelig
er Dekorationerne, særlig J.,n 1 »I.ykke-

land«,
kende

S.a mc;t, J.vsd de! »Ydre. aijatr
Om Fores . ..r .--n m«a de' siges. t

uer er »ammen.; os i:cne»ai rued ilr.
I :u l Wulff kul -.»rede ug v.k'<>
Si". .'ohatineai Dams »Froic>sus», der
er bl- .et Ul ri 4ielt UH T«atu ykkr.
rr cn mrg<-; lurn u.r .g Opsats, og £e 1te
Vur numre »r det bed« e af Slujien.
u ii n v'og . t nyde r.oget væsen... ny
smukke. ur e . - .z'rialer-, Lr.edan-
»'re. der bruger L.nen b.-ade til Gvkie
Lsrse! og bl Sksjtelobnir.g. og en e.ski-
lig dygt t J.psnerlnp. hvoraf navn-
>.g en mor-on .,e Dreng piger Fu j-

kom i-m f'.erv. Saa er der Kate
I. inza. .et vel al. saa rige Fra. Kate
Meyer i! -n. .» Ste-'ntr.e og O irøCen
synes : .- e v ...ndts ved tiendes O"-
hol«. ndo- . ug H: Wulff har hund

at »laane« Frekene.i uf Di
r; Fiward i de fjor en Dage

buffer det maaske lidt, al Fro-
uJeiukkende synger Engelsk, og
Repertoire er maaske egsua en

f

rekt
Kun
kenen
hende'
Kende for »fint«.

Hvad enie.jg Operetten »Lykkeland«
ang.iur. »aa er den fuld af god Musik,
og dens Masseoptrin og kønne Dekora
tioner er af megen Virkning Men alli-
gevel er det. som om Prikken over i et
mangler L i gen er, a! Operetten ikke
giver Teatrets ser. g folkekære Kræfter,
f Eks d'IIr Alstrup og Wulff
samt Fri. Jutta l.und, Lejlighed til
at ghmre i nogen overvætte« Grad Kun
lir Strib olt er saa lykkelig at kun-
ne slaa Gækken los sammen med Fru
Jacoba Jessen i en Vise med tillnl-
rende Dans. der har et saudint Humor
at de te Optr.n næsten f. lder helt
udenfor P..i urnen Oi Krk Amelie Kir-
kegaard faar Held til at hjemfort
Palmer som Opere'.tepnmadonna

»I.' k' e nd« synes i alle Titfælde al
være li.' for langtrukkent. Men der er

> r ;Je Haad for den Pelse, der er for
lang.

i r M

Et Pr.r fikse Sttvlcr fcar De.
riaar De køber i Kronprinsens
gade 13, 1. Sal.

Barnemordet paa Fejø.
Om Pigen, der blev d«m< for Barnemord

havde faaet noget Barn.
skfnt hun aldrig

uc to Kvmuors dskenatlge.

Det er paa delle Tidspunkt
for tidligt at dømme om, hvor-
vidt den unge Fige Emilie
Rasmussen, som under
Sporvejskonflikten paa Frede
r.Lsberg arresieredes for falsk
Forklaring eller Anmeldelse,
maa betragtes som et Offer for
do Justilsvildfarelser, sort også.
her til Lands forefalder med
Mellemrum. Men sikkert er det.
at Vanskeligheden ved at brin-
ge et skikkeligt Menneske til at
afgive netop den Forklaring,
Forhørsdommeren ønsker, i

mange Tilfælde ikke er uover
sligelig.

Man tænke sig blot her det
13þÿ �16 aange Piget am staa for
an en tordnende Forhørsdom-

mer, som t ! sidst putter henao i
Arrest, fordi hun ikke vil ind-
roir.me, hvad man forlanger ind
rømmet: at hun kun for at være
interessant har paastaaet at væ
re bleven slaaet med en Politi-
knippel. Efter en Nats Craad i
Arresten siger hun Ja og Arnen
til alt þÿ �?ærl g da, hvis det til-
kendegives hende, at hun vil
slippe for Straf, hvis hun þÿ ��t�j�e�-
kender' !

Paa den anden Side kan fnan
jo ogsaa sige, al Dommerens
Still.ng er ret vanskelig, naar
Folk ikke er mere modstands
dygtige. Men netop derfor bøi
man udvise den yderste Forsig
lighed þÿ �ogsaa i Henhold til det
kendte Ord, at hellere maa t.

Imporloren A|s
Set. Pederstræde 28.
Bemærk Nr 28 Over Gaarden

Ingen Butik til Gaden.
Frcderiksbcrrj Udtal?;

GI. Kongevej Kr. 84,
(Skrut for Vcrnetlimivpjtn).

Fonoyraf gratis
d Kid« af en Strit Vtfter tisi

Afbetaling.
Fonografinmiasinet Amagertorv IS

F. Thomsens
ti li hl li » »re I i«k « r.

I el. 2203. M It uiiKi'iiag. 'il
tW AUmiuIIIK. «v

OMA
Platte Margarine

fil SoFtJbrjg, Styning og Stfjniny
OMA Margarine $2 Or pr.Ct

þÿ ��Oþÿ �

I liuar fyldte þÿ ��A�f�t�e�n�b�l�a�d�e�t�"
' Aar, og med Numret i Dac

k'anr vi altsaa irid i vor 25de Aar
gang.

Vore Læsere ved, at vi ikke
er tilbøjelige til ut henfalde ti!
Højtidelighed, naar det gælder os
selv, og om noget større Tilbade
blik er her heller ikke Tale. Kun
maa vi have Lov til at notere, at
denne Fødselsdag ogsaa er ble-
ven en Mærkedag. þÿ ��A�f�t�e�n�b�l�a�d�e�t�"
staar i Ojeblikket med et daidigt
Oplag paa 40,000 -47,000 Eksem
tiårer. Vi stiller os. som altid,
naar vi angiver vort Oplag, paa
det Standpunkt, at de, der even-
tuelt er interesserede i dette
Spørgsmaal, selv kan forlange,
hvilken Garant', de vil, af os for

Rigtigheden af denne Angivelse
>aa antager vi vort Ord staar til
Troende.

Men denne Kendsgerning er

ensbetydende med, al þÿ ��A�f�t�e�n�b�l�a
ilet" nu netop ved sin 24de Fød
selsdag atter indtacr sin gamle
Plads som et uf de mest udbred
te Dagblade i Danmark.

Cycledeie under vore
sædyanlige en gros Friser.

Ben-k-lædehel ter jrati«
Skærm« pr Par O,di
Lyytygter nt. lusr Glat 885
8 lyr mod Exnantler i >>,
Korkhaaudug pr Par O.'-'J
Enietske JUandtag 0,35
Stærkeste kadet pr. Stk. 1.35
Cycleklokker 0,25
Kjolenet 0.33
Baar pr. Dntir o, 15
ForgMUr, færdig 3,30
Grbid pr PJ 11.37
Fornav pr. Stk. 1.10
Færdige Forhjul pr. Slh.
Færdige Baglijnl
Bedste Fodpnruper pr. Stk. <.».'
P odaler med Ummei nr. Par 1 '
Torpeclu Frihjul pr. Stk.
Bele, Frihjul
Slanger, 14 Mdr. Garanti
Slanger, 12 Mdr. Garanti
Slanger ned Garanti
3 Mur. s gar. Dæk 3 00
Dæk, 12 Mit. Garant! 5 u
Dæk, 14 Mdr. Garant! 71,j
Dnntep Trandel,æk, 14 Mdr. Gar.
Btergdæk, 14 Mdr. Gar. <1 1 r
Æqualor Dxk 8 35

Billigste Udsalg i Kebenhavn.
Fortaitf en gios K. "ait-g u\t-r vrre

Uh re, Knive, Saxe, Barberknive og Bar-
bermaskiner saml Vaa'uen.

Dansk, Svensk Staal A|s,
GI. åouyevtj 68, Hj. al SI. Kuudsvcj.

Ekspedition : tondemcrrket 3.
f titføn: tf tutral 1103.

þÿ�(�P�'�= �
flllenbladels Oplog
i dftfltf Jkhtf unli»r

45,000 tU.pl.

Pak l.o(UrM«ff o« nui
lem Hiflftnbid «r ki»t r
d«l. Oplt|«l op o«r

B£,000 L. k npl.



Tripolis eg Trcvoss
bombarderet.

þÿ ��oþÿ �

Den italienske Regering kan
ikke finde >nt i nogen Miulstand
paa Balkanhal ve» n. hvor den
lig»>oui »le øvrige Magter t«
stemt ønsker status quo opret
holdt.

Bombardement paa
Havnen Retchadie.

200 Jlctitteshcr tsrsrn. der var disvm inoinyt pau Kt

Juliaiines Shfti'M'ii | (»aar havde

hsu haft DdgsugsillMdelM- o? har

foriiK-deiillie tienytut uii s»m lag (il

at su?v Arhejds ude pa« I andel. I

hans Luiiuner Btndve saalnle? eu

HlUt-t fru Huretkuv til |».ihtuhavii

Han hiti vel tu»a frygtet lur i kom

Automobil-Katastrofe
pa«

me for vent til Toget 0? >»'? at

kyde t.env«) »ed ut fulue ll.in.lilijen-

i lintifløresi. »ler tlrbtr
Hav raibrjilrren.

(Thiuffer Frrler k Hrtdabl. de
S -, I ireimio«« i . , z. \ej Hi li'i.as: i »i

i k. ni., en! 1 ry drJ»li -- de i » »ile Havi
jrln þÿ�| ��rTheuvald Jae -'-ven ;.»« Ordr»|>" .jJ blev dum! af 0\rrretl«ii I

"'S
II »n f l ,n fi f ned«it fr.i F.ei.

»el i 40 Dafr .li en fi»li paa 00 Kro
n?r Frtlalrinyen |. . 600 Kr og Sifenv
Dnik -tiklninfer i! fim 1 1 lale , men
ban ii.. »'er ikke »in KurehHadelae

lifairnky Idl Vsretiegl«-
rrrit

Drejersvend Je (»; ar Metier I Ie»
i Da« v«d Jluf o? . n i-
en Fr»tln.ii| j> - 1 ; Kr I -r !« 1) ,
ufor«kv.d' lare'i j- rri »'.

Vesterbrogade.
þÿ ��O �

Et halvt Kør<vt«J med 3
Passagerer slyngss honad

Gaittn.

I Nat ved ii- Tiden »kele der et «>
. urliyi Snmmcn-'ud J.aa VmU-rbrutade
mellem to Automobiler, hvorsf det ene
havde Ire Passaferer.

Kor. tojel med !' -,if. rerne kom fra
llaserair ede »ilde dreje ind mod
Lj.ii, da »ler netop Ira d< tuie Side korn
et .1 Ildet Kulet«. Il.-yi Automobiler
havde fod Fart pat. oy de 'urned-
» iSinii. ti nie-J m gaadan Kraft, at Halv
delen at del þÿ�A�u�l�o�n ��.�!�u�l�,der k un Ira
lliy."-'!«- !< I. , . .re -ra dm an
der Ha. v tul 'v »iyn. t>» Janft li«n ad
li.d» u av i.tiit ti med de Ire I'a»M«e
rer.

M erkcli|t nok «V.p disse med neflr
Skrammel Der .a,.<de- elv(u'.«a!if en

-r Del 01. nm «ker i i S'ede. »« Po
t t«t t « Af i re I >r buriiyt a! faa tjur
i.et Stuin|>> itie -I dt »undrede Automo
! deriblandt alle de lilai »lumpat. dei
dkkede Kere('inrn

Det «deia«l kure'.uj havde Nr VIV
Det tiffierte Hr II iimuian j Fie
druk den Syvendes (Jade

arresterede
i Portugal.

Fa kiaiiiineunv n-rg»l«c mod
ftt'|iubliU«'ii

Imfol iLt-rn«- nv < rt it I <!»'«.

I INirtue.il har man up>Ut?i't
tn >t.»r Samiiun.>\a ry»'l»r der
þÿ ��i�kud paa at slyrte »l»n ripuhli
kan?K»- Hevet in? « >p vinde Landet
tilliape til Hoiureii. af de
Sammen. vurue er bleven arre
sit re de.

I Morues ti legrafere-
O Porto, 1. Oktbr, (R. B ).

?CO Perroner, der or arrt«l«redt
som f sig« at Opdagelsen at den
monarkistisk« Sammensværget-
e «t sendt til Lissabon. I Atlet
jr«d Demonstranter ind i en
katolsk Boghandel og tre Huse
i hvilke der tandtes katelske For-
eninger, ede agd« Melderne og
»tak Ild paa dem.

Stormflod

Konstantinopel. 1. Okt. (R B.)
Vahen at Janina meddeler, at
to italienske Panserskibe i Gaar
oaa Afstand beskod de tyrkiske
Torpedo unåde i Havnen Rrsiha-

die, hvorved en Torptdobaad
blev beskadiget. Mandskaberne
gik d. retter Ira Bcrde. Porser,
skibene leb dernæst ind i Hav-

nen, affyrede nogle Skud paa
C, en hvor nogle Bygn.nger blev
'joakadigede og narmede sig
der paa Torpedobaadtne, so.n
dt borede i Sænk, hvorefter de
atter forlod Havnen. Den ita-
lienske tskadrc leb ogsaa ind
i Havnen Murto, hvor den til-

fangetog Havnekaptajnen og 3
tyrkiske BaadUrere.

Friskarer mod Tyrksrn«.
Til þÿ ��KK Tolesr. Korr Hur "

meldes fra Scfla Flere lidlu« r.
Fr.tkart førere fra Mfek« lom i

er ve l at urvamscre en Lee.uii
Frivilli?«« til Kamp mod Tyrk > '
Hidt.l har de »amtet over t >

Mand Det er deres Hensigt ,
Dag at heiivwi te »I« hl lien ti«
..enske (« Npjitt for at tilhv.k
ham deres Tjene? le

MiINIC Xyt.
Forimitdagst elrøruiu mer

Barneliget pas Kirkegaarden
Uri var «--i. td« si «j nat at mat.

>aa sVii Fej«? kirWc»aurJ fandt et
Urnen« der »ar i u.egM uplssl
. i Istand

Ved Obduktionsfurretaiagen. dei
i reti g«» tw Dage senere, mente man
u konstatere at Lamel be«de »»ret' tedi. ug at det La »de le»et efter
f'eJtlen

Efter at det fundne Barnelig ha»
de »»ret .fraiuiyst- af Putin««
modi g Birkedumim ren paa fej« I
Juli Meaned et anonymt bre» h»ori
M stanken den ledte« j as eu Oaard
O en Uauer Hun skulde »»re Mode
ren; men en foretagen l'nderwgelse
gu« til Resultat . at dette ikke kunde

er« Tilfaldet Og altsaa »lazi dun
Ti tor Tiltal«

Men hvem ar da Barnemord
«>en? Birkedommeren var meget
i» rtg efter al Bnde Oaadena L»i
vng Det var |o en Skan dal«, at
n aaadari Fortirydelae »su.de kunne
» gået i ton« Junsdikt.on paa det
..le Fej«, uden at han fermaarde »>

:..a fat i dro Sky ldige

Arr»«tgti#nern«

Men ende.ig tvntet han ar faa
farten af. h»or lampen irar.dte I
sil« Tilfalde arrett »rede ban lu
» inder sm efter tene Formening

Iialienerne arbejder som Sørøvere. þÿ �Tvr
kerne vil forsvare sig med en Guerillakrig

i Landet.

riø««ku«pl»dsoo.

Itahen arLe, Jer t'ad.g vider
i »kl smukke Spor, ikt engang
har begyndt paa De italienske
Panser»kibe Lur Le>mlar.iere!
Tripoli« og den tyrkisk« Havne
Ly Prevesa

UoruLarjementet paa Fis'
tungerne i TrisZoh« blev kun af
korl Varighed. Ja Fæst/ungerne
havde utilstrækkeligt Artilleri Ul
at kunne U?vare I! Un pa > '
terrykkel.. Maau«;

Den tyrki»ke Garnison tegyi.
kr al lurlad« Byen

Sul lalvrt.e motorer s'.ore
Mængder af Ammunition«.. vil i

at løbe op pia Siranden for ikk»
at falde i Fjendens Hænder
.Alakia" lykke les del al nar
Ihir.-a Havn, fivurhen Bah«1
i.en.e »ake fuigle med.

Mulur var alf'et f .r .1 have fur "5

Dannken husvant
lasker þÿ �

A L idem ilterne llk
Ile nik- lie

JL

I Førair«
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i -il" tr I le Dr phr lur irt. :
»uh- »tral ny iLa-kkrr paa Li
« li m -i? irmin« Ouu Dr ej-
v »cd II. j' dc' g i. . ,..j þÿ �

mi Mente nu >« da »mi-
n Ku!db»..e. rti- :» .« »Brii over Ben

1 1 .'in; % j n. .'i.i

.-' . Hi., ms N n AUin.ral I! » ii

er »ikker i in J-.» Da der tt.
tr K.iir imr. ha-»net 3 Maal .noj I \ ..r
L»" -ii|rn . a I)r Bohr Integnl

Jlana beiis'e ll.ntlperr var Ernat l'r
tetirn, der sil nom du |uerre. >>
deho'de!« tro g.k lu Oanf i Nætlel I
tredie Maal » ar .N' > i r 1 1 r d o« .
ikke skattes fur l.ujt Det \ ar cn Fur
lyatelae

1 Ok'.o' et ISN vil »i »s mod f .. n
nuakrift i A D -%rap liuuk

Søulykker.
Mange Dumpere gaa«t til

| Lui.ds og inang« Manna-
skør ilruknut.

Den belgiske Kyst
oversvømmet

Fra Aiitv» . rp» n tclcgruferef-
Sun Følge af Storm og Høj

vank er Schcldefloilen Iraartt
»».-: Mit«- lire ler, .realedcs at
Alt AleugUi' uplnrsskure staar
under Vand Skaden er Imlyde
li? Som F.ji?e fif Stormen er
r.cc Ln-gttre sunket. Sporvejs
trafiken er uæsten gunske
standset.

Sunken Muddermaakln«.

Tru Cuxhiifen lel«uiafere» Mud

j .Icrmashineii <» T.». der paa Slu-l- at

en UngM-rdinipor var paa Vej tra

Efbjerg (il KmJeii, er i Oosr Morges
Kl f> under en Storm Da Nord«?'

pin !>Ilj? sf>nin?cn lk I Nærheden
al Ejderfyrshlbet og sunken MasWi
iitMcn 1 g »o Fyrbadcre druknede

Sidste Nyl. - Flere Ulykker.
II o c k v u ri II o 1 n n d. 2 Okt

Den tyske SlN-Iædamper þÿ ��T�h�o�r�"�,
l«-r laøriluu ti fsej lede herfru til

Hamborg med en Lægter paa
Slæb, er vendt tilbage hertil, du
I. t jler.-n or sunket Dens Be-

sætning. 6 Mand, er druknet

Dumperen þÿ ��S�o�l�o�"er strande!
paa Højden uf Terkeyden. Be-

tætningen er reddet.
Antwerpen, 2. Oktbr.

Som Felge af Stormen er 4 Dam-
pere strandede paa Schelden.
Desuden er 4 Færgebaade sløaet

op paa Kysten.

Den tyske K hiii jiednmpør
þÿ ��K�u�u�i�gFriedrich August"

strandet

Be ri i n. ? Okthr. (R. B.).
Til þÿ ��B�e�r�l�.Tugebl." telegraferes
fru þÿ�l �>ri lori : I nder Stormen i Ka
nu!, -i cr Dumperen þÿ ��K�ø�n�i�gFrie
drich Au-'ust" , tilhørende Hum
Lkji . Amerika Linjen, strandet
v» I Boule- tie. Dumperen er
drevet ind paa Bol,gel, ryderen,
hvor den endnu ligger. En
Mængde Slud--dumpere, navnlig
.i i Dover, er ankomne til Stran-
din? »ledel for at yde Hjælp

Kom? Friedrich Au?ust" har
Ih-re Hundrede Passagerer om
Bord.

»j de oml ragt Uurnet Det ver M»
er og Datter den STaange Cbfl

< i ane O og den C3 .-»r.ge. noget
.»agtLegnvede \n« h. istme
>bftetian»en

Ingen af dux to Kiukr batdt
ficgennnde »»ret i K t.flikt med Lo
ven Men derimod var Christian
'i to af ben det iMtre tv; i«se Rtpr
tentaiiter for di talrige Landsby
kvinder tom yeuneui Kendigertiin
gem beviser, si man godt kun |uj

orn tiden ut » erv gi.", cj.i isiian« s
tr« Dutre »ar alle ful e udenfoi
4:g-»kl:sb. Og de ti Do'rs flivtfs
««a tiver i»»r i »gte Burt. Jer tul. 1

»ur uiiortgi Los Christiane Kut.
den tredje Dt ter Ar.e Kirsitn« und j
gik Storkens O«og men det vaj

Danske netop det. der vakte det«
mdJtare Biri.edomm« r< Mistanke

lim þÿ ��i�l'.r>Ue uo-au Ane kir»li
ne og bendes Moder >>g forlangte, at
de skulde bekende deres Synd at
Ane Kirttine havde fadt i Dolgvmaal'

Morgen-Nyt 4 italienske Skibe
ødelagte ved Øen Chlcs.

Nurr.jr-1 hivd? I «in Tid. Ii«e tur
I I Wssf IL Sut) Kr Bf« Ak-
'i»r I« mr.i'if f fii'erimslær.r MS

enere und viu Jes : aldre Al »er.

Konstantinopel. 1. Okt. (R B )

Agence Oiton.anr meddeler, al

der ved Ørn Ohios har lunde cn

Kamp Sled mellem den tyrki.
ske og italienske F.aads. 2 ita-

lienske Krydsere skal vsrs boret

Sxnk og 2 andre beskadiget
oUrkl,

Rcriitlif«r Fuglanng og
(earralboaialea

RiaV'or Fu|' rg t ev i Di» i tein I
N!X) kr j Bude lur i »il Blud. Vore
f.ai J«m«-nd i I dlande! al hive vkrevet.
al fl-v 'leneruikoaul i Csrica. C
W'.!.«i a.w» »---'I tg «»»!-!. x i »vi.
a«l.| ra!Ul

De« hvtøe Kcgj
flyejfet.

pr. Telegram.
Stormagterne vil ikke Hjælpe

Tyrkiet.
Lo n don ;f Okthr (R. B.)

Der. tyrk ske Gt-an lt har i Ler
daus liUtiliet L'denr.csminitter
Sir Elvard Grev »ti .NUdk.lt!-
ae, veu hvilken der toges hidfort
en Meuiina (ru StuiimuUr«.«..-

ler hos SlurmarUrne ikke in 1
traa il nugi.ii Ændring i deres
Hul lii.riu, der er ,-treru- n« vira!
Den tyrk »k« P.e.erin: »r l leven
underrettet herom

Viotor Emanuol,
itu'.ient Longe

Et Optrin paa Svendsgades
Poht. station.

\'i hur ofle In-r i Illadet ltnfl
I. jli.lH-d til al uintulu »>n Bonde
fatiuor O lu Olien, der kuldc-S

Dv i, livtd« Ntfc-r'. Hun tf

slaili? |>iUi Spil.
I ilen sidste Ti i har Politis t

været pua Ja?t efter hum. og en
tleli? i Nat lykkedes det ul faa
hum anholdt <-? fort t:l Svends
railes Station. Men her lu-tk
hun en ny Genistrv?.

Pludselig, <lu Betjenten, w»m
led.it?« i.- ham, Invde sluppet
Taget i huns Arm, foer han hen
til N'induft o? spran? ud. N'tek
var han, og endnu i Form ni luv-
vur det ikke l\kkedes ul indlån
:e ham puunv

Frevesa ind'gpt
cg besaf.

Mange Indbyggere dræbte.

Det første Slag ved
Prevesa.

italiensk« Skibe som S«r«vwe.

Vi omtalte i I.or iae» . <Jet
sejrrise Søslag" som liahenen.v
udkæmpede ved Prevesas Havn
Enkelthederne i denne Kutiip
stiller Italienerne i et alt andet
end smukt Lys.

De tvrkiske Torpedo! £.a ir
..Tuk.it ot ..A'akia" uiisei Ver-

de len ita! en-ko Torpe- iul-'a.i i-

jde- j:-'ger og sejiede den i Mo l.

Ganske ukendt med de sid-
ste politiske Hezivertheder o i
navnl.g uvidende um, at Kr.
allerede var erklæret, nærme le
de si? de italienske »kile.

Da de havde naael di--e, hej-
sede de fvrktke TorpedoLaade
'let italænske Fiat eller iiit /n i

tional Skik for at lulse paa de
Fremmede Svaret fra d- ,!a
liertske SkiLe var en Salve fra
Breds den, Jer paa Grund af der.
store Afstand vanske vist for
Størstedelen ikke ramte

Tyrkerne satte straks Kurer,
mod Nord o? so? te at undkom
me. Italienerne opto? straks
Forfeleels« n. þÿ ��T�o�k�a�t' flvstede

langs Kysten, men blev Indhen
tet af TorpedoLuadRø Je'æ-gerer
þÿ ��C�o�r�r�a�z�i�e�r�e. medens . Årti?

liere" blev noiet tiltiage. I'aa
den Maade var der intet andet
for Torpedobaadeu at wre end

Et r.yt Søslag foran
Byens Havn.

Det itu, eri.-ike Blu I Agcnce
"tefam m> Idetur nc'.i p I Gaur, ut
B.vglernt1 om italiensk l.ttn ivan?

»ed Pr«\e-a «r urutu«- .Men i

Formiddi.- Kl tn indlob føl
end« Tt ?r;tui:

Til þÿ ��B�e�r�l�.Tagobl." telerafe-
res fra Konslanttnopol: I Caai
Eftermidil?'; Kl. 2\ er Prevtsa
efter et heftigt Bombarde. rent
bleven indtaget. Mange Bygn n-
ger er odtiagte og et s: or I Antal
Indbyggere dræbt. ICCrO Italie-
nere be»atte Byen. 10 tyrkiske
Batailloner er undervejs mod
dem; Kampen c r sllereda be
gyntlt.

Ovei konimamio:n paa tyrkisk
Side i Felttoget i Albanien er

overdraget dan Ira Aibaneser-
urolighederne kendte D j a v i ci
Pasha.

Til ,,8crl. Lo'/a'anj." (etera-
feres f a Paris: Her er i Afics
indløbet Eftei retninger om at
der her staaet ct tredje Soslag
under tie: lugen af Aljrnzzernes

Kommando ved Pitsenaa. Den
ireiije hat. enske Eskailre, der cr
forstærket ved no&ie lorpects-
jagare, har boret den tyrkiske
Krydser ..Hamidje" og to aridrt
Krydsire i Sank.

Dræbt
af Slangeruptoget,
Manden, dør j;ik ntrlløm

Skinnerne.

Da Slunsjeruptopei ved 5 Tiden i

<ia»r S.'I :> s'ctinciti llare«kovet !

Juk-Jc I. i, in 'ivfursren pli i- 1 1 » t

at cn arbejdsklardt Mand yarislie io

þÿ�l�i ��tg.k t--r.ui incllcin >!..n- - ru, l.o

!l tlvførci CII II ! - . I le, 1, (j

hvine brcni'i 1- saml i li? uf al

Kraft M btteb ile- ejebllkksllg klar
over sin I-art- o? »ugte al »; i my»- ti'

Klde Men du var fur ent Mn:
voldf-.'tn Kraft t lev hm -i,, jm u!

Jet fietnl i þÿ�i ��n�d�eI ! ri. tn. >.? >
uinnie .Nu ruLcJc d» tun pc \.jii

hen cvci In- ti.

Du man enJell? flh T t ct - n. !

var Manden <t Modigt, 1,-nil.e.tet I.I?
Hun bl- \ nu luiit j-aa en Pi. nniny
ug unlu , i cn >111 \\ i y y. ,ii tn,
I -?el ti.'.v kom Ind til Kobenhavn,
v«> irt«s Liget til RtgshospttaM

Di ti umliutiilie i ar tn erhvei sløs.
W \nr gamtne) Arbejder. Julum l'e

þÿ ��M�o�dsit ønske".
I fa! ion basmykkcr sin Rover-

politik.

Paris, ? Oktl.r. (R B
l'denngsministor de Selves
bar i Aftes niu It&.et Bo-t - uf
den italienske Gesandt Titto-
ni, der meddelte ham, at den
ital enske Regering har erfaret,
at Tyrkiet forbereder si? pi-i
under Beikvttelse af Torp t -Jo' nåde at »udskibe Tropj- r pa
TrarispoitskiLe for ut forelå
enersiske Operationer mod Ha
hen- Kyster o? Handels !..! »
Dan italienske Ben r r _ 1 1 finder
ri« derfor i den ahaolute Nød-
vær.-etil-land mod sit Ønske at
nvirttte foretave mditare Opera
tiener i de evrupteiske Farvende

VsMeloi) for Retten,
Ved > ! id ku..rtil.avni V.vdJcleb-

r- ..t g »vi K'.uit.jt -:« i Auju'
fl.u '.: daloplvt- I-lev - >ru man man-

f- \. rr : i -i de deltagende
II««',. r . - r j »I i -y .'« der hum ind

:n Nummer 1, c.- vaiihcerrt »g til
n.ndeJ i Forbai«i>,»e lur d- ! »p. ilende
. .il . . k Jfpui. - tie d- r havde iltoldt

,ia »LiegotfOta, -i « : » þÿ �Bon« Lunere-

i - le. n eden« Spillerne, der ftavde holdt-. i c . li,' ii. 'i' ./ » I. o i.d'c-f tar« . d- r

I ev erkla-ret lor Nummer 1 og fik l'r.;

mie, intet eih.-'. ! lut deres B»n» þÿ �

de fik ikke en Oan- le >> - ' 1'

uh refunder- 1" benne \ '!i rd r a

\ .. ;.i uhtforenirig- u '+ 'l!ir »> !

\-. - doing til en Iu.-l.ke J-vj nt i Ji ' J
j nu ver.« rer tur llsttca. I

Wslinders Arrestation.
Meddelelsen om Wei.nders Arrosta

tion i lltrwborg 'bar vakt stor Bestyr-
»ise fio» han Slsrj! oj Venntr og d
brtragtrr dtt »om ganti? umuligt, tt
han kan have <ivet s.; af tncd hvid
Slavadiandel lllank iHustru. »om tor i

London, har engagere: en Sag'atvr til a'
luge eig af han Sag

At Welinder forlang" ixleveral a
de tventke Myndiglii Jer for Badrr.ge
rier, der kom lor Dagen ved Oicksonv

Fallit, «ktl bero paa en M.tfortUtelit
IV »iinaer Njvn blev ikke >:!»»!»! i uen
» o?e Mhlionfallit, der derimod gjorde
ham Ul tn laf g Mand-

Skyldige gaa fri, end at én
l >kyl.ltg skal lide.

deri »ldste Tid har F«jø
Sagen et Par Gun.« været
na-vnt i Pres-sm som «i rav«
rend« Eksempel p«a, hvad For
hørsmvndtghedcrn« kan fa« Folk
til at UkviuJe uh det rnaa ind
remme«, at dette Eksempel er
taleinl« l>« en Læser inr op
fordret o« til at fortælle lidt om
Affæren, o« Histonen vel anart
r miu gammel, at den ikke hu
ke» I si i le Enkeltheder mere. »aa
»kal vi lier efterkomme Opfor
åringen.

''S »t hun cg Moderen i Forening
ia»de ombragt Barnet

Men trods al Ivans N.dl »rhed ly k
o'.lct det ham ikke at faa dem til at
.ure nugentumfieltt Indrummeiee
log som Tiden gik. ble» de to Kvin
l"r mere mare og endelig I Martt
S4 þÿ �I re Aar efter at men havde

' .n Jet Oarnetigat - kom

den fuldstændig« Tilt'.aaclee

Kan man te bort fra det sergelige
iiagen twu man tndrun.n at

1' nno Tilstaadae er noget at Set
f rnejcltgtte. der nogensinde er ned
- revet paa et Stvkke Papir Hvert
>rd, der fier fremsatte med den
vtert'e Dybsindighed og Alvor, er
jenilig Digt þÿ �de to Kvinder havde
i. e foretaget noget somhel«t af alt
let. d« .bekendte". TibUaelseu var
«e!t igennem lagt dem i Munden

Men herom l Morgen
F

let Indie af Lai. det »lulle sig

til Araberstammerne (ur son:
u.«n Med dem ut fure en G tr

nliakn? mod Pai.er.ertie
. rammerne f»>rt.»-..- r | l , . . . .. ,

| le Li ar.en k- >.»n it »r U-rt
Urne i andre Hovedst kr. Efter
hvad Iliuter« llurtau erfarer er

Krigsskibene bombarderer Prr-
veaa med uforandret Heftighed

Tvrk.sk Infanteri er paa Vej
Ul Preve-a for at uii l;t He Byer,
men lUlientrtie har cigvaa Ian I
sit Tropper.

«' I Lnd hat i Fnk? i F randyide,
en Furl rydi .e. », .i . n Fe« o, »l«r nu
»ij-ler arresleret. L n tii-taaet str
tkylJij ».

< r ii m'e i rrfianl.cn
f ril uuilen

hrun '» erhirkm blev t D»f vel
Hof. e-S >' !,! ellen Iritunden « en S .;
ii »ki kiila«! inijJ lien m! Konsul E

.Nurgaard


