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Annoncer:

irj

af Gaaen'de, Kørertd« og Cyk-
lende daglig vil gaa lien over
del Terræn, der saa længe har
været skjult for alles Blikke -
mens Arbejderne samtidig gaar i

Gang med al færdiggøre den ar
den Halvdel af Passegtn.

ske lægge de Vaaben fra s. g. som d

har grebet for at holde Fjender, ude

af deres Land

troede hun nu sin Tilstand Og da G

indsaa, at hun ogsaa vilde faa dette
Barn at forsørge, og da hun ogsaa
gruede for den Skam, der vilde ovei

gaa Datteren, fordi denne fedte et

Barn udenfor Ægteskab (hun havde
da ellers ikke taget det saa nøje
selv1) saa søgte hun at formaa Dat
teren til at ombringe Barnet efter
Fødslen.

Da Datteren af Naturen er blød.
brugte Modeten, der har en haard
Karakter, sin Indflydelse over hende
for at faa hende til at beslutte sig til
Barnets Drab. Tilsidst gik Datteren
modstræbende ind paa at dræbe Bar
net, men Moderen skulde skaffe Li
get til Side. For at Gerningen bedr-'
kunde skjules, besluttedes det, ai
Drabet skulde foregaa paa Feio

Til den Ende begav Datteren sig
en Lørdag Morgen i Deeemb r IS80
da Fødslen var forestaaende, over til
en gift Søster i Vesterby paa Fejø
(usandt, ligesom alt det andet), hvor
hun tral sammen med Moderen, som
var taget derover i Foi vejen for ikke
at vække Mistanke.

De begav sis til en MwV > nJ»W
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Udsigt ovor det nye Stykke Vesterbros Faatage.

Der e r small i Vesterbro«
Passage for Tiden þÿ �udfor den
nye BanegoaM. Men man har
eflerbaanden vænne! Mg lil
Smalheden, saa man slet ikke
lænker paa. Hvor «lor en Hel af
Passagen u»i er under Korn,

else, þÿ �med andre Ord, hvor
stort et Area! der ligger puhli
kumlomt hag Plankeværke!

Her viser vi i Fugleperspek
liv den rummeliee Del af Passa

» der nu er foivanalet til Via
u.ikl. hvilket .tttsa vil ture al

Gaden til denne Side er bleven
højne! og udhulet, saa at Boule
vard hane Togen« lil sin Tid kar.
fare ind under den.

Plankeværket er forøvrigl be
gvndt at falde. Og længe kan
'k ikKe >are furen brea &lr>rr

For Plankeværket falder.
jMSDDAGEfl
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'"5 orsøg blot andre
Sarbør! De skal nok vende

tilbag« til,
Woralag 4 Prtrri.n. Xerefera

It.tie for Huden ... nyttig« Stk
>»>.« er nrttaa.nd« bilagt i '.'i O

En Kro« Ebbe... Ar.flerien 4 Ce
lei.fon 8211. Nytorv 17

Et Par fikse Stivler taar Oc.
naar De keb:r i Kronprinsens
»atie 13, 1. Sal.

i alle i Vandet. Itvor de (travede sig ned
1 1 Uyiiilrt og overvintrede der Dt-iv

J h'-iiimehuhed-tulde AfskeU»»yngi-n »g

Nedstyrtningen i Vundet lus Jo blot

ildrig n'nen hun eller ri Men Tan
ken > m. »i Svalerne overvintrede i

Dyndet, sluttedes, fordi man af og tit
fandt en dud bvale deri þÿ �et enkelt
kiahluM Eksemplar, som fra sin Rede
var gledet ud i Vandet og omkommet

1 det gamle Rom brugte man Sva
ler som .Budbringere i Stedet for
Brevduer f'linius beretter nm Cæ-

rina, en fornem Mand fia Nordita-
lien, der ofte deltog i Væddekøisler i
Cirkus i Rom Han tog Svaler med
sig hjemme fra. og hvis han sejrede,
slap han dem les af Burene Deres
Hjemkomst bragte da Rud otn Sejren

Allerede i Oldtiden var Svalen en

fredlyst Fugl, og i næsten hele Euro
pa er den det endnu. F.i gammelt
Sagn siger, at den hjalp Skaberen, da

Himmelhvælvingen blev bygget; der-
for er den hellig og fredlyst, og del
gaar den ilde, der dræber eller piner
en Svale

Pnsior Hansen i Noilerup var en
neget paaholdende Mand i alle Ret-
ninger. og navni.g var han mege! øm
over sm Have.

En Dag kom en af lians Naboer,
Husmand Jens 'Pæ'sen, ind til I'astoren.
og medens denne «ad i sit Studerevæ-
relse i Færd med at regne ud. hvor me-
get han i den forløbne f jerding havde
tjent paa Begravelser, Bryllupper ©g
flarnodaab Lidt uvilligt saa ban op.
þÿ �Hvad mI De, Jens? spurgte han.
þÿ �Jeg vilde saa gerne bede Pasto-

ren, oni jeg ikke maatte faa Lov at
plukke et Par Pund Kirsebær i Pasto-
rens Have.

Der var nok af Ba>r paa Træerne,
men Pastor Hansen nænnede ikke at
skille s:g af med dem Han svarede der-
for:
þÿ �Havde De 'bare kommet nogle

Dage før, Jens, saa kunde De have
plukket saa mange De vilde, men nu
er de væk allesammen
þÿ �Ja, saa er der jo ikke noget at

gore ved det. sagde Jens Pæ'sen Eller?
Tak, Hr Pastor!

En Lal v Tune efter kom Pasloren
ud i Haven, hvor til sil Overraskelse
fandt Jens Pæ'sen . Færd med at pluk-
ke Kirsebær, staaende paa en Stige

Harmen steg op i Præsten, og han
raabte forarget :
þÿ �Hvad reger De der, Jens?
þÿ �Jeg sager Sandheden, Hr

Pastori

Krigen er nu I fuld Gang, og

Traaderie holdes levende ved Korre

spondentemes mange Telegrammer
fra Krigsskuepladsen II i paa lideli-

ge er nu ikke alle disse Telegram-
mer. Bio; der høres Kanontorden, saa

er Korrespondenterne ivrige efter at

berette om et blodigt Slag og tager
det ikke altid saa nøje med Sandhe-

den. Altfor stor Tiltro skal man der-

for ikke fæste til de mange Beretnin-

ger om Krigen, som nu strømmer

ind
En Ting kan man dog betragte

som sikker þÿ �Fæstningen Tripolis,
Tyrkernes vigtigste støttepunkt paa

Tripolttaner Kysten, et falden i Ita

lienernes Hænder

1 to Timer varede Bombardemen-

tet af Fæstningen F.t helt Skybrud
af Kardætsker og Granater faldt ned

over den, men først da Fæstningen-
Mure og Jordværker var Crushoo?

og det tyrki-ke Mandskab omtrent

var drevet bort, faldt Halvmannen

fra Fæstningstoppen
Selve Fæstningens Fald vil mili-

tært set Ikke faa stor Betydning Den

var forældet og nærmest en Dødsfsl

j o,

Afbetaling. j Margarine
fMO|rafmigatiaet Amagertorv IF

Doden i Panserkolossen.

En Scene

Trods den udbrudte Krig mel-
lem Italien og Tyrkiel er Lihcrlé
K&ta-trofen dug sladr-1 den vig-

tigste SpalLeføde foi de franske
Aviser. Kkst ranumre udsendes
eflerbaanden som Ligene finde-

og identificeres, og i lange Le
dere diskuteres, hvorledes lig-
nende Ulykker t Kremtiden kan
afværges.

Om selve Vraget af Lilierté
flokkes Fotografer og Tegnet e.

De lever højt paa Katastrofen ou

fylder Dag- og Ugeblade med
Billeder fra Via gel cg Hednings
arbejdet. Billeder, hvis Uhygge
fylder Publikum med Gru. Selv
den kendte Tegner Sabultier.
Mesterillustratoren > Parts, har
med en stor Tegning i l'Illustra-

fra Libcrté.

lion givet sit Indtryk af Kata
-trofen. Vi gengiver hans Billede
lier, der bedre end et Fotografi
viser den frygtelige Død, der
ramte Søfolkene i Panserkolos-
sen.

Da Kanonerne bragede los.

Bombarj.mcntet af Tripolis-Fæstningen,

de for sit Mandskab. 1 son i Tripolis Tripolitanerne 'il I

Dens Fald vil derimod øve en vis I Fæstningens Ødelæggelse se et Va'
lammende Indflydelse paa Befolknin- sel om det tyrkiske Nederlag og mat-

Barnemordet paa Fejø.
Om Pigen, der blev dømt for Barnemord, skørt hun aldri«

havde faaet noget Barn.

Som vi sluttede med i Gaar:
naar man kan se bort fra det sor-
gelige i Historien, saa er det li-
gefrem kosteligt at læse denne
de to Kvinders þÿ ��T�i�l�s�t�a�a�e�l�s�e�",
hvoraf ikke et Ord er sandt þÿ �

ikke en Gang det, at Kirstine
Christiansen havde faaet et Barn.

Her er et Uddrag af

Hof- og Stavretten
Dom,

som stadfæstedes af Højeste-
ret:
þÿ �Ane Kirstine Christiansen er til-

talt for Barnefødsel l Dølgsmaal, Bar-
nemord og falsk Angivelse. Chri-
stiane O. for Delagtighed i disse For
brydelser og Mishandling

Børn, og Karen Johanne Katrine
Hansen for falsk Forklaring for Ret-
ten (hun, der havde tjent sanrmen
mod Ane Kirstine, nægtede þÿ �til at

begynde med þÿ �at kende noret til
Barnefødslen, som altsaa heller ikke
havde fundet Sted )

Ved egen Tilstaaelse og det løv
rtgt Oplyste er det bevist, at Arre-
stanterne har gjort sig skyldig i føl-
gende

Da ArrestantinJen Christiansen i

Somm.ren 18S0, medens hun tjente
hos en (laardejer paa Femø, mælke-
de, at hun skulde have et Barn, og
Barnefaderen, en Tjenestekarl, havde
erklæret hverken at ville ægte hende
eller at kunne forsørge Barnet, som
han overhovedet ikke vilde vedkende
sig, henvendte hun sig om Efteraaret
til sin Moder. Arrestantinden G., der
lice'edes bor paa Femø. Hende be

DCn broøede ftnbrrt
Ogsaa i svundne Tider har man

beskæftiget sig med, hvor Svalerne
havde Vinterkvarterer, naar de for-

svandt fra de nordlige Egne
I Oldtiden mente man þÿ �ikke Me-

nigmand alene, mon og-.aa Datidens
La rde . nt Svalerne lien paa Efter
i ini amlede sig i Sivene langs Mo-

ser, Damme og Floder Der -ang
Flokken en Afskedssang til Somme
ren og Live; og styrtede sig derpaa

Aftenbladets Oplag
r 4i|lt| Ikta« undur

+A.OOO Ekiipl.

f'ii UlltrMftf« og bui

»førte Hogioulio«l or kio var

sol. op utir

62,000 Ekapl.
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Vil Krigen slutte ?
den tyrkiske Damper I Krtn" 1

Sænk 1 Havnen v «« t I ripolig.
Til þÿ ��l�æ�k�a�l�a�n�z�c�i�g�e�r�"Ulegra

fores fra Wien > Gaar Den ita
tun sko Gesandt har > Dag aflagt
Besøg hos Udenrigsminister,
Grev A li rent h a I Denno er-

kiserede. at hvis Italion tortsatte
sine Militæroperationer vtd den

albaneeiske Kyst, vilde Ostrig-
Ungarn være tvunget til at aende
Skibe til de albancsiske Far-
vande.

Rom. 3. Oktbr. For at gen
nemtere Okkupationen at Tripo-
lis paa hurtigste Maade vil del
italienske Ekspeditionskorps et
ler Forlydende blive bragt op til
80,000 Mand.

En finsk
Retspræsident

EnSøkapiajrfs
Enke

Tripolis taget af Italienerne.
Vil Tyrkiet trække sig tilbage.

druknet sig
ved

Laiipelinie.
Nun vil t'egraveA i

Mnd n« Grav.

I Morjrs s K'.uliWen sck« kon
en Haaif i.»«.«t .Msgidskali ind fra
iruivrutar. Dcti Ljrde tit vø«l
Prarttri ii ltui, f iøni rmskeringøn
nd til Fritiuvusba.s-nwt En Kor
forst, »fe'r » k 1 Laud, fandt
,'pp«' pa 1 Mol 11 , 1. I «iii«'liat . mi

Taske, en Porter KHii æ, en Ssv.
t« I oa eti toli et Brev, ådres«

r> t RI Fru Rssrrnsøøn, Manøii
tatsvej 'At, l'. Klar over at F'tUi
iet maatte >kjui en Trejteh.
ille\« r«Hle ban iM 1 il I'obtlø!

\

Oa Rigsdagen trnadt«
sammøn i 6aar.

Pon fer-'«' \f.inj.,u i Hk 'o! er .r «i.
It,«rt«j- nvnilcnct Paj Saa mødrr <t'« ' ' 1 l » 1 »0 tru hle Lind«-' 1 Fr«-ir
i-cia« : byjmn»«n lur at lovfivø li
Bf jfknmj« n« Tr«r _ dt ,) fM T
: :i - jr ver ini-j 'il at lav« n\v
Skittrloi« For »turt andet «r d«r jo nu
ikkr Tal« om.

Det v At <t> !1 Li t« torden'! jr« Sam-
-.nj. der (ubned. i tiuur at Kon«K>-
prv rten- Klu» Hern<en. ?om var
1 fu.d l'nifonn uj 'od pat de' Midvan-
g'\ rø.ik 1 ,'t P,»l. jtn f'u køtinfnu

len Forud v.ir der ja.! den oj . «av1
! Oud:je«i« - 1 1 Fre!« nk-i.rker,

hvor i di ;e li.la.Ji l'jtler Harinow
1 r.elif«!)

I'i Tinfrne ker- -ue-ede «.j vr.'f'
F o-'ir,- Sii'.r iiot Thorn« en
i l Formand oy lir J C Ckriilrn

en !.! I , V - forrvcind
t Landr'.nje vj , . t «,oo» )i! F.v-

marvj II a g « til t-'e Tirrforminf
1 Da» borter F > -- .»jet M.'rt. K!

T. hvor Fiaanstoven oj andre L>vr v.I
bhve tore!(!

Lands:nf«> ho' ter Morte Kl 1'»
hvor der »kal vi p « l'>mke'.hje l'J
r« t

Pe' leh'.idede« 1 R.iar.itlndenr j«
mini«'er Jensen Sønderup v
inrtLr.njr førend« fem Lovforvaj I n
!<-r«,.."e!»e til ll.-rn af Enkt r oy Fr.ke

mit-nrt. Ændring 1 Loven om »S'.at«ti
dende. PioVnr f tf l'i-f'erne vivf
: ireki«- ynet Ten« tal Funk

: er« rne under den (ronlanrt«ke Jfan
del of Ændririf 1 Postloven af 5 Apn
Ines

Sia'arøf nak .';>< for 1010þÿ �11 offrn!
ftyr .e» 1 Gaar Pet ji'er ikke noxel

lyrt hikede .if Stii'«n» fimncit!!e Si
u.itio-i l'ia I»eyr «ka' et fijurerer l'n

:»kude m.-l 3.1 Mill Kroner

myrdet.
þÿ ��A�k�-

Morderen ekytier ham ned paa
aaben Gade.

Han begaar Selvmord etter
Udaaden.

Et nyt Mord har fumlet
SU, I 1 Finland Monkt ør

-k« f under mecet uhyegehg dn

matisko Omstændichødør Ikr
U 1« rafcres fra Heléinyfur-

Pra-sidenfen for Aabo Hotret

G. V. v. Halløn blev i Aftes
ved 9-Tiden myrdet udenfor sin

Bolig af en ubekendt Person der

aftyrede et Skud, som ramle
ham 1 Hjertet.

Morderen skød dcrp.ia tig
selv et Skud gennem Hovidat cg
sank om paa St:det. Han UrUs

siraks fil HosfiIcIV; men inden

man naacde derhen, ha »Gc ha««
udaandei.

En Samtale
med Toldiitpøktor Ivar

Berendsen
Det liei-'vr »elvfulgvlig rwer »t li

'.iire, »I dettø M rd hm en z»i>ili k

Baggru ni Men den Fiulmd uiU r

e-str«d«- Toldlii«! > «Wr. FulkeMti
mund Ivar Berendsen, in- 1

hvin vi i F 01 iiiiJdas« haveø «» !jmii

1 al«. n>,nier dug >Vo
þÿ �A.it'0 HofreL lian til u$.

lur ikke 1 lang« Tider faldet m-gøn
Ik-in af s> Iiti-Ji liiier. .-, og Friherre
Hellens - Navnø onder pua S «g

hutl« Hu»lr<i. fadt llrrghom. I«v«-d« et

still- Fumilieliv uJen at Mande sig
i Politik Helle. i» Mev M) Aar Kat.
var tidlig« re SvFrH.rr 1 Hom kaj'it
let.

Nicala Skocrm l.rugri mrit.
Æikru er »t«r»t og Sirrten tunlst

PcM 1 Ia

K\'r

100 Lig paa en Hoj.
Til þÿ ��B�e�r�l�,Tagebtatt" telegra-

feres fra New-York: Ved Ulyk-
ken ved Aus.m er Senator
Baldwins Familie omkom-
men. Senatoren selv blev haardl
saaret. Paa en Høj har man fun-
det 100 Lig og fra Ruinerne at
en Papirfabrik har man frem-
draget Ligene af 5H Arbejder-
»ker. I Landsbyen Caitellr ør to
Tredjedele at Befolkningen dia-
ven bortrevet ved Oversvømme!-

SM,

Ouvemertsjl.grn 1 Tr.poliø hvorover t;u det iliLen-kr FU| v «jer

I det Væld af Telegrammer
om Krigen, «»m strømmer ind.
or hvoraf le fle- te vistnok er fa
Lriksne'e 1 Paris eller Brrl.n
er det meget vanskeligt at tnUv
Rede Tvivgrammerne er altid
tendentiøse, for iiet meste farve
de, stadig fantastiske Men d«t
synøs nisten, som cm Tyrk t
allerede r ked af Kampen. Naa
de har jo heller in'.et at vinde
Ital.en er for overlegen til Søs.
og sine vældige Landtropper faar

bliver simpelthen tvunget til at
gaa frivilligt med. Ital.« 1 < mi«

har nen.liø taget Tnyolis 1 B< d
teise Efter Bonit ardei 1« ntel
paa Forterne har Tyrkern« m i
set, at de intet l.urele prr«' 1

le italienske Sk bskanoner (t

de har derefter overgivet Bwn til
Italienerne

Fra den tyrkiske Guvernør-
Hus, der e> paa vert Bill« i«
ve er nu let italienske Flu-

Fra Selxa Gad
En tUtlrail Kvlnd«.

Hus Fru Rasmussen, som vi
i' te 1 Murge«, fik vi -nart My

»fs>r « t pklarø! Fru Rasmussen
fortn. ts os. al hun havde en
Veninde Fru Selma Gad, oc det
v ir hende, der liav tø skrevet
Brvvat.

Det itiife!ioldl føløer.de
þÿ ��v�e�gKan ikke løve længere

.'eg cnøkir ot lægge? i min
Mandø Crav."

Fru Gad har være: pift mød
en Søkaptajn; oh« i har været
Fnke 1 12 Aar Hun ha <ie s.
-len Mandens Do«i 'ita.it 11 kæm
to en liaurd K-.it.j» for at »Tiere

ie. Hun arbejd-sW som S vge-
pb'jerske; men d« t kneti ofu> med
at faa tilitrækkehøt at tosLlle.
I yCjrleskalet tiavde hun cii Dat-
fer. som nu er voksen, og som
1 den nærmeste Tid selv skul
piffes.

Fru Gad har aatænbart nu
følt sig saa alene, at hun har vil-
let dø. Hun havde ikke noget
bestemt Hjem, rnen toede snart
her, cnart der. Hun havde ojrfaa

1 de sidste Da.? toet hos Fru

Rasmussen, der havde megen
Medlidenhed med hende, fordi
hun ofte talt«) cm, at Lun var
tmt af det he!e.

Endnu ot Brov.

Fer nogle Dage siden gav
hun Fru Rasmussen et Brev,
som hun bad hende opbevare
þÿ �Hvis jeg ikke for langer det

igen, saa kan Du selv læse ilet,
sagde hun.

Fru Rasmussen fandt jo nok
denne Anmodning lidt besynder
lig, mon oplievarcde Brevet. Til
Morgen brækkede hun det. Der
stod omtrent det samme i. Det
var ogsaa et Farvel. Fru Gad
had ogsaa den om at faa Lov til
at hvile 1 sin Mands Grav.

Liget eftersøges.
Der blev, efter at disse En-

keltheder var opklarede, straks
jort Anstalter til at bjærce Liget

af Fru Gad, som formodentlig 1

\ftes har kastet sur ud fra Mo-
len. Mun søgte udfor Stedet,
men endnu 1 Formiddags ved 10
l iden var det ikke fundet. Maa
-k«- er Fru Gad vandret, længere
udad, thi at hun har opsat at
fø, tror m..n ikke. Eller ogsaa
kan det, tænke , at Strcmmen
har fort 1-igct L-ort fra Stedet,
hvor den livstrætte Enke har ka
-!ot siv ud.

Efter Tragediens Enkeltheder
kun der jo ikke være Tvivl un
Motivet. Fru Gad har fult sig
ene, det er det første, dernæst
har kampen for Tilværelsen væ
rot hende for tiaard, det er
labenbart det vigtigsle. Og hun
nar tilsul-t vaigt at gør« Ende
paa Sorverne ved at slukke dem
1 Havnens kolde Bølger.

Pastor
Blaumiiller

Christiane due
Livet

es fris 2

Dommen bereder videre, at
Ctarist.an« G har mishandlet si' Døtre. Ja de var Barn Delle
>sr imidlertid -kel fur niere end

Aar tilhave, og Birke lomme
ren havde maa.'tet indhente Ju
»htsmifusteriets Resolution for at
Mjnne benytte s.g osiaa af delle
Anklagepunkt

Endelig forlæder Dommen om
Vrreslanliriden karen Johanne
Katrin« llanseos Nægtelse af, af

»n havde kendt noget til Arte
Kir-dines Forhold, skønt de t,en
e sammen, en Nægtelse, som
dun senere havde søgt at un i

-kylde!).
A aben ban har Birkedomme

en under Forhørene ordentlig
-et sig vred paa Christiane, men
ien les Datter efterhaanden har
pvakt haus dehise Melliden
»ed. Eller skulde den unue Pig«
i-e.ønne«, fordi hun tilgidst hjalj
Dommeren med at faa Moderen
tit at bekende?

Christiane dømtes Hl at h a v t

sit Liv forbrudt, Datteren
skulde slippe med 5 Aars For-
bedringshusarbejde. Og Arre
-tantindøn Hansen dømtes til to
Maaneders simpelt Fængsel for
falsk Forklaring.

Denne Dom blev som sagt, paa
Grundlag af Birkedommerens
Fremstilling, stadfæstet ba&de
ved Hof- og Stadsretten og ved
Højesleret. Men Christiane l«
naaiiedes saaledes. at hun skulde
udstaa livsvarigt Tugthusarbej
de. Og kort efter førtes Laade
hun og Datteren til Kvinde
fængslet paa Kristianshavn.

Her lykkedes det dem endeliv
at vække Opmærksomhed for
don Justi Uforbrydelse, der var
begaaet imod dem. Men herom
et Par Ord i Morgen,

F.

ded.
O'gtørpraøten død 1 Aftøø.

Ganske pinds urt kommer
Meddelelsen om, at Pa-ior B!au
muller. Sognepræst ved Hellig
tands Kirke, er afguaet ved Do
den.

Han havde ganske vist nok
været svg n. g. t Tid Det U
-VI. Ile meu «mi Halvt etæn ieise.
men <len gyntea »let ikke a:
skulk? blive farin Men «ae
stedte der en Lunøeaffeebon til
Ov aa len «vnte« Præsien imid
lertid let at skulle komme over.
men da gjorde endeliv er Blod
prop en brat Ende paa Tast« 1

Biatimuller Liv
Det der kendetegner han-

Liv, var hans <1 .teri-ke ik a

ve! se Pastor Blaumiiller t--i
1 > rnlig virkelig !>g'er sk Tj

-et. I. og der var aldrig, hvad ha;,
end producerede. Tale om nov
Dilet'.anlisme Den Poesi, son
talte 1 hans Skrifter kom orsa»
ofte frem 1 han« Taær Hans
Tro var lys op 'et og for ham
spændte Himlen altid «in blaa
Bue ver Menneskene Hoveder,
blot de -viv vilde løfte Blikket
opad og se vfter den Han ti av de
1 del hele laget en -lærk Følelse
var med andre Ord baade Mand
og Præst.

Og baade Manden oc Præsten
vil blive savnet paa den Plad-
som Døden saa brat rev ham
bort fra.

þÿ ��Z�i�n�-�Z�a�n�"
Skosværte bliver ikke tør
derfor drøjest þÿ �altsaa
billigst'

Faas overalt!

Adtri. A u t r y,

ithefen .'or den 1 aieøake F i»«L. d--'. -Ai er e, i I - , .. -
B«> eran fører

tot ingen Brug for. Mt iltete!
s.r æ 1 ni i, -tore Sø.1%2 t-r ikke
bleven lelir, i te' . Let hele. der
er sket, er vistnok det, a! nocle
tv rk ke TorpeJot'aa le og e?i

Kanonbaatt er blevel Ofre for !

italienske Skibes K s nerier Ow
let er nogle Ictkøble Sejre, Ita
tienerne lier har vu intet Dert-
Fulk sku! ikke have faæt -aa
nie eet som en Splint 1 F.ngre .,
under F rulningerne.

Jlorgen-Telcgrawmir.
Hjælp Dig selv. s?a
hjælper Allah Dig.

Kang Georg vil heller ikke

mægle.

Konstantinopel.!? Ok
U>!t lt B ' Den herv ærerut«
cngalsk« Gesandt har meddel!
Storvor i ren Konø Geores Svat
paa Sultaners Appel. 1 Svaret
fremhæv«- L'rnulig lieden af at
uaat ige en M i pling, oe det
tilraades Porten paa enhver
Maa le at -cce at naa en For
»taaelse med Ital en. D, 11 fran
ske chargé d'affaires har givet
Storvcziren en lignende M« i l«
lelse.

, ar ' . 'at Knoens Fogeds
Assistent

Fordærvet Frugt
paa Grønttorvet.

(furviJu-t af pa« Pkiiia?.

Høj'a-rad«' Jlr B«xiaktørl
IV Wm 1 llrrri M><J op.5f« f«'

fønde:
Under cvenstaatnd« Ov«r«krif'

iandlea rn ArtUoi 1 >Afrr>h!ad«i« al
JO. d M , underitøn«! Intvrvaewør«.
«m iej ma, u!!aJ." mi| -ti !.iø<- Af
»tand fra. iLVrt-a .« ri-di1 M.«Jart>«jder
inaa formen!. if hav« mufors'.aaet min«'

Udtalelser, du han forleden Pay. pr
Telefon, re'lesle den Forespørg««'! hl
nig. 0111 diT ! iri.iiiw l.edicrv«-: Frugt pua
tirønttorvøt Jeg har »udledes W a ikke
il ham eller nogen anden Journalist

ud'.alt: « at jeg ikke 1 de 22 Aar, jeg har
v eerel paa Torvel. har truffet nogen
llopr.e«en',ant for isunJhed.-po.itiet «

Derimod har jeg sagt
J) at det stedlige J'ohti «tod magtes-

os overfor Sporg.-imaalet om at kon-
fiskere ertier forhindre Salg paa Tor
vet af bedrrvet Frugt, da saadan Frugt,
elv om den ikke egner eig til at spu-e

1 rau 'liji'.and. dog ofle kan finde An
vendt-ise til Fabrikation af Vine og lig-
nende, af hvilken Urund de' vil falde
vanskelig! at faa Sundhedspolitiet til a'
konfiskere overmoden ol.er blommet
F'rugt,

- at di I - . i'.ge Orden »politi kun
Lavde i1 lienv,-. k . g r I den Ki liung
.i S u 11 "!i«-u -c ',«»! Afgørelse.

3) nt «Je sahita-re Forhold paa Urent-
torv 1 1 f T. .kke var s'ort underledi-
en j <le li nde , I ri i de 'SJ Aar g
har \ oret paa Torvet,

i «t de p« klagede Forhold, efter
min Formening, .kve vii kunne aflijn-;
pes. fur de Frugthandlere o; Broluten-
ter. der ngcr Torve! for at Frugt,
f .1 r> r anvist faste num-T"rerede Pladser

il lis at den for u t-nr Kol er nu 1
Sikkerhed kan pan.-e S geren.

6) at der af Kammuna eslyrirtvn
VI ;' ;e-- et Torvereglømeiit, -om I t y-

r. al der paa 'lurvel kun man »o-'yes
fi.-'r .Mukkel Fiu;t. uan sat deun«-
\ ok -e» ed,' at Torvea.jie iiiislral.onen. i Ti.
fart-le. li vor bt grund« ie K .ger over le

ur. I rul rn alle fiea.koninie. t e

tt: y n '
ges ti! al bort« ->' d> II paage

ru 1 le .S. 1 'ger fra 'J o/ve'

Kobeiihavii, dsii - J -1" plember 1011
I' H anse n,

'i o' . e. --.-t«ll'

r
< '

/
X-,j/

ti. r

I fo: 111 i Anj Ait

lugen I Aliruzzrrne.
Ko'iiit.iindoeii al Torp- !of!o

paa Breve

Den tyrkiske Marineminister
gaaet af.

T)cri tyrkiske Mariniininietr
> r r int-i af Hart har »Tklærel,
:l lian in!et Ansvar har for O'h
" -« - n af '! tyrkiske Tor

ih''I )1 aaile Hun hav le >.'ive!
lem Ordrv i god Tid li I al cna

(la- ! i I basre
Den tvrkicke Krvd-erflaade

.--1 ved Dat lanellerno

Kampen stcaises.
Tyrkiet tvinges bort fra Tr.polit
Ital.en sluger det fuldstændigt.

Til franske llla le I- . r.ifvr-
fra Rom, at Kr gen lur) L! v»
.fiirudl 1 den riærme-it Fr< :::
efter al Tyskland 02 O-tr . i
foretaget eri veriskaUuig liv i,

de I se til begge Ma- > rne.
Baade ost r -ske o.- tvske D,

plomater er ivrigt U-k i i-. I,
n.ed at lvæge Tyrk.ct til lin
dekommenhed.

Dot drejer siz om Ti- o'n
fuldstændige AfC.aae:se til
lien.

Italien vil udove amtlr
Re.erings- og Eml." Ishandlin
8r-

Tyrkiet skal straks trække
sine Tropper tilbage 02 stille
Landet til de italienske Myr, lu
heders Raadighed.

arresteret.
Han beholdt Skattebeløbene saa
Folk maatte betale to Gange.

Esbjeiu telegrafi resFra
Gaar.

Assistent Poulsen ho-
Kongens Foeed > E.-l jerg < r i
M'i - bleven arresteret lian har
uiovl gi tilegnet -ur Penge 1 -m
E-fiiskab uf FkaKeinddriver,
idet han de!.- hai I . holdt Skatte
U'lob, som han fon av ikk«. al
kunne inddrive, og dels har han
iind.a lt at mi- 1 le Kv,l!t ringer
for inddrevne Skatt lieløb, ,-aa
vedkommende Skattes ien- har
muattet lætale to Gange. Det
drejer sig >f. þÿ ��V�e�s�t�j�y�l�l�a�n�d�sSo-
cialdemokrat" om store Sum
mer, da Poulsen har drevet
IransakLonerne 1 Aarevi Pen
gene har han formentlig brud
paa Hol« Iler og Restaurationer
Ved Anholdelsen var Poulsen 1

Besiddelse af en Revolver, men
han gjorde ingen Modstand , I
le- Korsog paa Selvmord.

01- og Brændevins
Skatten.

En Artikel i Sigurd Berg«
Blad.

Fred er; »abor? Ann s \v.s« ver
en Artilul om K;?Hli/fiis S»ninien'i4'-
den, al de nv lnd'.p?'«!ove v-i »iien«
vil 1 ,«p þÿ�< ��0M .1 Kr paj tornue r,j

(nd'aegt og þÿ�2 �3 M II. Kr paa hver al
Algi' i-rre for Ol og ?p:rilu? Endv . dcr->
meddeler Bladel o; padder skarp!, al

den »ocialdemokraU-ke <,g den radikale
Par'.rep' » K'n'ani 1 F.nanslovskommii
ionen ved almindelig hold-'e Mindre

Ultbelienkninger er gmet li el 1 fra
Konim.ei.nnen ArtLeide og ikke har an

i ve", hvilken S'.ii.ing Je da rneat c lil

Ostrig truer ed Italien.
30,000 Mand tii Tripolis.

fra Osfri-'s Side begyndt' r
man nu at true Italien 1 Anlcd
ning af dets Kampe on Angreb
paa do tyrkiske Havne ved Al
hanieris Kvst.

-Tribune" meddeler: Fra
Malta er der indløbet Meddele!
=e om, at Italienerne har boret

En Begildgaarilsdreng
som Brandstifter.

Sitkrtiorf. S Oklof'er fjarr »r
Caardrjør Th Andersens Koslalrt
r Lad 1 Almloft nedbrø-nd! Der in
dabrøndw- 3 Køer og nojir Svin Siraks
(Her Branden meld! en IC aa/ g B«

M Af ftøiU vz a.rei. yii ie tnitl e 5.5 er.

Tripolis Besættelse,
Forovrmt er det vist lige.yhJigt.
om l yrkiet vil gaa med pna II«
lien« Fordr. neer eller ikke; de1

t

len af Føjø K t rKe»? i ircl. oj her ført'» 'ler nu el Drengebarn. :» var
levende ug »krog Haa tin Martei
opfordring klemt« vn« Kirnine
Fingrene om Barnet« Hals og kvalt«-
det Moderen vilde nu skuf;« » ig>i ni
Sid« Men for at være ganske »ikker
l-aa ai der ikke var Liv i Barnet,
forlangt« Hannen, ai dei »kulde bh
ve liggende en Tid v»d Siden :».
dem (!) Og saalede la« Liget da util
(lgrkket en lunes Tid, mens de lo
Kvinder sad og lalle sammen

>.va o ver lu viste de »ig om, a> H»<
deu virkelig var infflraadt, og kn,
Kirstines Moder sv «bt nu Barnet ind
i noget Tøj, aoni hun havde ined
brjgt, og f andt Tujei (asi med sko-
ningen af en Kjole, idat hun -afnti

dig auoøvle Skoningen flere tvang« oin
Harnels Hals i »g >aa gik hun inert
Hakken op paa Lejo Kirkegaard. Iivot
hun ønskede Liget hen. for at det
kunde komme i kristen Jord (I). Hei
gravede hun det ned i en 101 re At
faldsbutikø

Moderen gik nu tilbage til Datt«
ren og trøstede hende for døn ung«
i'ige var meget ked over at have
mistøt sil Bernt') og »aa teg vv de

>g Hl den kvinde! ge Sl«glui'ig 1 Ve
vlarby bvor de ankom ved Midnats
Ud og overnattede

Den « Maj nwi fandtes Bårne
liget, men dei vat da 1 hej tirad op
'øst ..

kør nogen at Arrøsiantinderne rar
fagøt 1 Forhør (krav ne Kcv ,e
> aa Opfordring af «,n Moder, et
Hrøv ui Birkedommeien I aa løj#
hvori hun henledte Miatvu'a'h paa
u tiaardejtr Datter, imod hvilken
dti derefter blev mdlertt L'ndetrø
celae idet er det der 1 Dommøn kal
Ja .falsk Anmeldelse , hvem der 1
V irkalighøden havde skrevet de".
Brev. blev lige »aa lidt opklaret .m
hvem der havde fedt og ombragt
Barnet)

at han havde pas»it Ilden f»r a !'?;
for Ophe.rtf1 1 W Lt.«g :( 1 . . ' i .-
\avn er La, i T> I i! ' II II s »
UH, og hjfi er Ira ke : 'uvn


