
galt-Mark 
1 

Elevatbejderne i Inde- 
titsbekgs teknksle Skole. 
Dei er altid en Fornøjelfe striver 

Daqbl « at aflægge et Bes ivg i Frc 
detiksberg teknifle Skole For vom 
Aar er der Fremstridt at notere: 
tun et Sted gaar det tilbage, og 
det er i Elevernes Forspmmelser; 
den er i Aar gaaet ned med 15 («;. 
Men del er i Gesunden ogfaa ei 

FremstridU 
J Aar hat Stolen faaet nne Lo- 

ialer. fom i enhvet Henseende er 

silftedsftillendr. De er indtettede i 

en tilbngget Etage paa Lampeoejens 
Stole, er forsynede med Ovenlys og 
ined en moderniseret Udgave as 
Nernfts Lampek, som giver udmkerket 
Sys. uden at Lampen fes. 

J otte fortrinlige Klasseværelser 
findet nu Undervisningen Sted og 

Resultatet fom i disse Dage er nd- 

stillet i Klasserne, er præget beraf. 
Udstillingen, fom bl. a. et na- 

ben Sondag Eftekmiddag, bør be- 

soges af alle, der hat Born eller 

Lærlinge i Stolen, ja ogfaa dem, 
der ikke har. De vil med Interesse 
sc de gode Refultater, her opnaas 
Vg —- hvis de er frederiksbergsie 
Borgete — føle fig stolie over 

Stolen. 

Socialdernocraternes 
Maj-Demonstration. So- 
cialdemolraterne vil i Aar ligesom i 

Fjor demonftrere for-s Mincio-Ar- 
bejdgdagen ved en Sammenlomst i 

Rosenborg Hade, der af Ministekict 
for offentlige Arbejder er oveeladt 
«Arbejdetnes Fellesorganisation« i 

Hovedftadetr. 
Ligefom tidligere vil Drwonsttan- 

ferne matschere til Samlingsstedet 
i Processiow Til en Fotandring 
tnster de denne Gang at drage gen- 
nem Sie-geb Fællesorganifationen 
has til Politidireltsren indsendt et 

Andragende om Tilladelse til at be-— 
notte folgende Rate for Tagen 

Fre- Vestre Bouleoard, hvot De- 
monstrantetne samles, over Raad- 
huspladsem ad Fredekilsberggade og 
ridere gennem »Sie-get« sftil Kongens 
Rykotv og derfta ad Gothesgade til 
Rosenhargchaveporten ved Krone-rin- 
fesfegadr. 

De falfke Brandalarmes 
einget. Kriminalretten hat den! 
LI. April afsagk en Dom, som for- 
haabentüg vil dcemrne op sur de 

ovethaandfaqende faler Alatmerins 
gek. 

To yngre Mænd, Fred. Jenfen 
og Chr. Hausen, flog en Aftm 
Brandftabet i Dannebrogsgade itu 

og stillede sig derefter hen i en Poti, 
lworfra de med fornøjede Minet 
folgte Brandvæsenets hastige Kom- 
me. Ret længe varede det dog ikke, 
indes Mistanken vendtes imod dem, 
de blev begge anholdte, men les-so- 
des efter at have aflagt fuld Til- 
staaelsr. 

Undet Sagen unddrog Hausen sia 
Dommen ved at tejse ud af Landetx 
Frei-L Jensen sit derimod d. 21. Apr- 
14 Dages Fængfel paa scedvanlig 
Jangekofi. 

-« Mislyltet Bedrageri. 
Opertetsfagspter Cantor folgte for« 
noåen Tid siden en Ejendom paa 

Nylandsvej, Kobenhavn, til en 

Mand, Niels Mader. For den re- 

Ketmde Kobesum undertegnede Mad- 
fes et frivilligt Forlig, hvoreftet han 
W m vis Frist siulde betale den- 
se Sum; men da Tiden kom, neg- 

Ueskadfm at bete-le og ncegtede 
at pve undertegnet noget Devis. 

October blev Cantvn felvfjlgelkg 
wed, og da Madsen ille vilde jage 
de Fernqu stete Anmeldelse til 

Nitsch Jota atter lod Ktiminals 
W tag- Meere. 
Wer den magtte Mahlen ind- 

I— Ha Undetstrlsi og fotleden 
W en Dom paa 14 Dagez 
We Jus sey-sung Fang-kost. 

Es Ughi »Hutt. Fee et Putz 
M JJ for-sede- ved m-» 

men Gerningsnmnden fandtes iklr.s 
Derimod kom der eftethnanden Med . 
delelse ow, at der i Eyceuw ag. 
fiere andre Skolet var begaaet Ty 
cerier pag lignende Rande, nemlig 
ved Jndfiigning sent-ein Binduet 
Ligeledes btzev det· fkn zsotel Fee-« 
der-ji« anmeldt et Pengeiyveri, oafaa 
udfort ad denne Vej: og til Politiet 
i Odensc og Ndbokg kom dk in 
Sioler i disse Byer Anmeldelfe oml 
Pengetyverier, lwor Tnven tun kun: 
de være gaaet ind ad Vinduet. l 

Endelig den 20. April sil Politiel 
Tor-en paagrebet, netop fom han. 
sslulde til at udfste et nyt Tyveri. 
sHan viste sig at vcete en nngre, Ad- 

ligere straffet Person, som allerede i 

)det fptfte Forli-r tilstod 14 Inve- 
riet 

Toguheld paa Inn. Fra. 
Nybotg telegtaferes: Med Toget 
533 Morgen fra Nybotg flete dei-l 
fforleden ved Jndløtselen til Tom- 

jmerup Station et Uheid der let 

itunde have faaet alvotlige Folgenl 
»idet Banden i den 8 sidsie Vogn 

fgii i Siykler og 2 hefte faldt igen- 
inem Den ene Heft blev ihjeltsrt 
as den meste Vogn, medens den an 

Iden paa en ufotllarlig Munde flap 
lud fra Vngnen og rullede ned il 
lGrøftem tiljyneladende uden at have 
taget nogen Stude. 

Vognen, fom gil over Heften, lob 
af Sporet, og den bageste Vogn i 

l 

Toget, Postvogncsnftil Asfens, blev 
siaaende med de to Hful paa Hesiens 
Ryg, da Toget i dei samme standfede 
Indenfot Siakionen af Heninn til 

thndsning med et modgaaende Tug. 
Begge Weg-ne blev i Lebet af 1Time 
Ibragt paa Sporei igen, hvorefter 
-Toget til Nyborg kunde fotifætte 
ined ca. 114 Tinces thsiklelse. To- 

gene til Assens og Fredericia bleo 

.lun ubetndeligt forsiniede. 

Gartnersttile. Anlægs- 
gatiner-Medhjælverne i Hellemp og 
kOmegn dannede for nogen Tid siden 
en Fagfpeening og stillede derefter 
Krav om bl. a. bpjere Lon. Der er 

ikke opnaaet nagen Overenslomft, 
sog den 20. April hat Foreningens 
Medletnmer nedlagt Arbejdet bos de 

Medlemmet af Gattnetforeningen 
for notdre Bitt, der bor i Helleeup 
og Omegn. 

Gartner-.5:onf1itt. Be 
smrelsen for »Gartnecforening:n fsxr 
nordre Bitt« meddeler i«Anlcdtin-3 
af den ovenfor mnialte Stein« 

Da en nydannet Gartnermedhjæl- 
per-Forming, trodg bestaaende Re- 

pulativer den Js. ds. hat nedlagi 
Arbejdet, undlader Foteningen itte 
at oplyse, at Medhjælperne i Hellss 
rup —- faavel som i det soiege as 
nokdte Bitt —- er lsnnede efter det 
sned Dansi Gattnerforenings Zw- 

lsenhavnS-Afdelinq optettede Regu 
lativ. 

Naar nu Medhjælpetne menet, 
en Løngforhsjelfe er berettiget, maa 

denne samtidig gennemspreg overatt 
i Kobenhavns Omegn og ikke i en 

Enkelt Foeftad alene, da Konkur- 
rencen i dette Fag er mindre af- 
hcenqig af Afstqnden 

At Foreningen hat snsfet, at Fots s 

handlingen om Ordning af Atbejdsw « 

forholdene sial indledes ved en di— 
rette Henvendelfe til Foreningen og 
Lite, sauledes fom det er stet, 
Henvendelse til dens Medtemmer en 

felivik, vil formentlig anses for be- 
af enhvet Organisation, 

bvad enten den tikhsker Atbejdsgi:, 
cettigri 

oere ellet Akbejdeke. 

Stett Dsdsfald blandi 
hefte. En Gandejee i Land- 
gaatde ved hammel hat isig. »Am-- 
has Sic« i den sidstr Tid haft be- 
tydelig Uheld med sin Hesiebesietning, 

« 

idet der i Libek af faa Dage er dtd 
ille mindre end 5 verdifulde besie, 
alle af femme Sygdom, en Singt 
Rygmatvsbetcndelfr. We ten 
den ene Dag staa og viere tvikte vg 
raste aden mindste Tegn paa Syst- 
lighebx den ncste Daß bllver de 
las-eine i sagkeoppea og M s Ot- 

ibet as faa Timer. Sygdommen er 

ikke fmitsom meu Hammer fes est 

ellee guten Illei Wuan der seien- 

ved 
( 

I 

j- 

, 70 Aar fyldte den 23. April en 

inden for Menigheden lendt Mand, 
Grosseter Biggo Land. . 

For de fieste vil han vel vcere 

kedst lendt sca sine Bogen lworafs 
Fortællingerne »Lars« og »Præsten« 
hat sundet ille ringe Udbredelsgs 
men desuden hat han mange per-. 
sonlige Venner, navnlig inden for 
Jndre Missions Kredse rundt om 

Han har i en lang Aarrcelte var- 

ret Revisor as Jndre Missions vids- 
lpftiae Regnstabet. 

Den lknesisle Kommis- 
sion. Man inaa haabe for Kine- 
serne, at de lan sove i fremmede 
Senge, striver »Kr. ngl.« 

Saadan som de dog maa beuge 
Ben, Øjne og Øren paa denne Siml 
diettejse. 

Den 20. April bespgte de Univer- 
sitetet, det kongelige Bibliotel, Se- 
ruministituttet, Hotel Brisiol Gro- 
lost), Kommuneslolen i Hans Tau- 
sensgade, Nosenborg Slot, Tsjhnsetö 
Vaabensamling og endelig Hotcl 
d’Angleterre, hvcr Dagen sluttede 
nied Store Nordisle Telegrafselslabz 
og Dstasiatisl Kompagnis Banlet. 

Beseaet i Kommuneslolen var 

øjensynligt af lige stor Interesse for 
Bernene som for Kineserne, der ster- 
lig ved Smaapigernes Gmnnastilop- 
visning gav deres Bisald til Kendr. 

Ved Festmiddaaen i Hotel d’An- 
gleterre blev der bl. a. holdt Taler 
as sho. Geheimelonserensraad Denn- 
«er, der talte for Kongem Kam- 
merherre Suenson, der talte for 
Enleleflerinden af Kan og Kejseren 
as Kinn, Prins Valdemar, der 
talte lot det gode Forhold mellem 
Kinn og Danmarl, og ubbragte en 

Staal for de linesiske Gesteh sog 
Vicelonae Ilion-Fang der besvarede 
Prinsens Tale og udbraate en Staal 
for hom- 

Kirleligt Mode. Den 20. 

April asholdtes i Slive et lirleligl 
Mode, som var bespgt as ca. 800 
Mennesker, lworiblandt taltige Pre- 
ster. 

Forstander Begtrup og Pastor 
Motten Latsen talte i Fl. »Slrive 
Fvllebl.« mod Jndssrelsen af en 

Airledag sotn fersvaredes af Provsi 
Liestergaakd Hierl, samt as Prie- 
sterne Hsjgaard, Nautrup, og Ritt- 
zou, Schel. 

Tugthusfanqetne vaa 
Lied-n· Dei Hold Tugthusfanger, 
ialt 2(), der i Sommer sial MAX 

raa Heden, afrcjsie den 20. April 
med Toqet Kl. 8,28 fra Horian 
Deus forste Maal er Gedhuset ved 
Hering; Fanqerne ledsages a tsc- 

Betjente oa Fænqselsinspettpr GooiL 

... F.11.M.s Soldaterbjem 
i Helsingøt blev godt besøzxt 
Jndkaldelsesdagem 240 afleverede 
deres civile Tøj til Opbevakinqs 
ligeledes tog man imvd ca. 2000 KI- 
til Opbevaring. 

chndomssalg. Gaardejer 
Jens Andreasen, Søfum ved Hillc 
;ød, hat folgt sitt Saat-d til S. ic. 
Evendsen sammesteds for 52,000 Kr. 
Eil Eiendommen hat-et 100 Tin- 
ned 11 Tdn Hin-Korn. 

Jtd1-s. J et i Grad-sau- By 
"iggende Has, tilhstmde Keil-wand 
Ehristiansem ovftod fotleden Jld.« 
dufet, der var site-fett, nedbkændte · 

sit Gran-dem det bebt-edel af tre- 

Familien Alt Jndbo og Los-re? 
)kændte, men fmtkige brandlidtei 
Javde Ost-met I 

Poftdiampftibifstten pai« 
Island. Dampstibsselstabet K« « 

ke« CThot E. Tuciniuy meddelet: 
Bostdampstsbet »Kom- Trygve« af-. 
zik fra Kobeahcvu den 20. Apr. 
paa Reise via Leith til Neykjasit 
og Vesiisland med fuld Ladning 
Symde Passagem og Post. 

gibts-. Den Is. April neb- 
bxændie Ganrden »Werkstatt-« i 
Frei-II paa Mon, tilhtrende P· 
Smedegaatdi Enke. Jldeu antages 
as yete opflaaet ved en Gnift fra 
Steiß-neu Der indebtcendte bss 

Krozatuvek og 4 Spin. Zog-stimme 
vor atmet-de : sandwkngeines 
alMllge pycqukns Ipt 
KM Mk Ost-M- Was detp 
rdssdes I Lss Month 

Dä- 8" ·- 

is sit-· 
, 

YO- 

I—- H 

deks styktede i Fl. R. B. forleden 
ned ad en Loststrapve og fokslog sig 
faa ftættt, at hun dsde efter et Pa: 
Himetg Forli-in 

—- Arbejdsmand Jesper Ismen- 
sen, som var besiæftiget nied Los- 
ning i Esbjetg Hat-ji« tom den 1.(s. 

Apr. i Klemme mellem Bufferne paa 
to Jernbanevogne. Han fik Dienst- 
kassen tnust og dpde paa Siedet. 
Den fotulyktede, der var ca. 30 
Aar gl., efterladex Ente og 8 Born. 

Foltethinsgsmand P.Mais- 
sen, Estildsttuv i Osdherked, tow 
iføtge »Holbeekpoften« forleden kct 

flemt til Stadt under Arbejdet i 
Matten. He. Madfen var bestes- 
tiget med at harve, og paa et Sied, 
book Jorden var meget haardt, stod 
licm op paa Horden for at tvinge den 
i Jorden. Foden gled imidlertid, 
saa den kotn ind i Harven vg blcv 
en Del lederet. 

Reddet fra at druknr. 
En fets Aars Dteng faldt den 21. 
April i Kanalen (K-bh·) medens 
ban lob og legede i Overgaden over 

Vandet. Fra Kontotet hos Bur- 
meifter on Wain var Ulyllen ble- 
ven set of Kontotbub P. A. Knab- 
fen, en Mund paa godt 50 Anr, 
og han lob hurtig til, tastede sig i 
Kanalen og sik heldig fat i Drens 
gen. der da has-de været to Gange 
under Bandet. Demqu og hans 
raste Redningswand llap godt fra 
det tolde Bad. 

Stor- 2Micltsommers2 

Exclllislliii 
sfgass sie-okt- til 

skanciiiaven 
scandinavian — mAmerican Line s 
dlure hurxisstlizlzuontll 10·000 Ton- 

llumwllSklwnsilsunpesr 

liesqu lllal 
fes New Voele TORSDAG 

clen 24. mai, 

stille states 
fest New Voele TORSDAG 

cien 7. Junl. 
Psuscescs ask-sites fes Geile-Ho 
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Mivisr ki« »n- stig- « » »kl· til Neu l eitl( va- 
Ninztlfkn Full- s ;«« tsklit Umwer ishr-- 
Fenuiliess »- lcv inclssln sie-ot- m teile-r ein« set 
ojittcksswul s« v Ins-ler1«uni,-sk»-«kk,. Im sit 
v lesen les-«- Here l l»«ls til oder 

f h O M I H l 1 
St l ins-Id- Iclapms pu« sc undimnsunpAmee 
est-tm Linie-Iso- slciliss Ideale-.- snims Viert-Lust 
lot Familie-, »F Hing-« l-( viel-losr. 

Fus- l«rihi» Hin-l lulslstzmnlims Only-min- 
sek kikfiv tsi ils-n»lle«nl»n.-t dirs-ine- 

A. E. JOHNSEN sc co» 
Meli. A. Ml VRTLNSBN suciL 

we music se» cmcaoa 
MWmilsjngems Av· s» blitlnsmpelllm Hin-i. 

EngelfksDanfk Ordbog. 
For de, fom snsier at tilegne sig 

Jen akkumke enqelste Udtsle .af en- 

xeiste Ord, da er Ulvestadg Engelsl- 
Dimsi Leb-bog langi den bedste, ved 
kl- den asgiver den bestemte Udtale 
ef- ethvert engeglst Ord med at beuge 
Unsie Bogstaver vg ved dem angive 
Isen besinnte Lyd, som sial bruges 
zed Bengel-neier as engelfie Ord. —- 

Tillige er der fnldstændig Fokkiafmg 
wer Meningen af eihveti engelfi 
Ord, som et angivet. 

Denne Zog er absolut den bed- 
ile foe Nykommeke hettil Landes og 
inbefales frem for nagen anden. 

Bogen er paa 730 Sider, ltyki 
kned letlcefelige Typu, og er messen 
E Tommer M. 

Prisen et 82.50, frit tillenbt. 

Skansinapilt Kogebog. 
Dei maa iles glemmes at vl seel- 

ger en god Kogebog, udakbejdet for 
standinavifl Husholdning i Amerika; 
Den et megei prakllst pg not verl- 
at eje. Man san vel not faa Mal- 
m Gange am Dagen uden en Kege- 
bvg7 men Maden kunde maaste Mve 
iidi bedre ved Hjælp elf den. Dei 
var not vætd at preve- 

«-me sum-tim- ein«-z- 
lait, Nebe. 
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g ymaskinek. 
Billige Frisch - - - .- - Gode Maskinek. 

»Den-kenn« Nr. l er i Alle «- 

Mamler en gmL solid og «- 

billig S)-n1:tskine. Den syer «. 

hurtig-r ng uclcn støj. hat 4 F 

skusscr og er at nycsus Kun-« 

struktimL Der Hin-s 10 T 

Anrs Garanti Zum Misski. 
nen. linlnscr Kober vjl Mi-; 
ve fuldt tiliruls mesl en Sau 

dim synmskitte, og skuldcsx 
den ikkc fu«-re tilfrcdsstilchp 
de, kxm den tjllmgesendcs. 

»Don-Meu« Nr. l· Pkls REIS- 

2 M 

»Um-kenns- Nr. 2 er abso- 
lut den bedste stnmskinq 
tler fabrikcres, og den kan 
mitale sig med bvilken som 

holst Maskine til langt Indi- 
ere Pris. Den bar tillige 
den For-del frem for »Dan— 

«,»«- slccrcn« Nr. 1, at den kan 

F» lukkcs ncd. 
CI 

»Den-kenn« Nr. 2. Pm 818.75. 

Trænrlxzjslct udføres —- estcr Koberens Ønslcc — i Eg 
cllcr Vitlnocliletræ 

Vi Skssl gerne bezw-are alle spørgsmaal mcd lIcneyn til 
9 dissc Musliisncsr 0,-.: give Oplysninger krit. Slcriv liun til os. 

»g- vi vil gin- mcrmcre Forlclanng. Belobet bedes sen(lt « 

mul liestillingcsix s 
Til furznmirvnte Priser maa Købcmc betnle Fragten til 

J: I dort-s nicsrmcstcJkrrnlmncstntiom Fritz-ten er 95 Cents sm- .. 

lnscr 500 Mil »z: betnles vecl Modtagelseu 

symaslcinen »Dansl(eren«. 
,-t 

Ovenstauentle viscs lllustmtionek of cle forslcelligc Model- 
lcr as synmslcincn »l.)anskeren«. 

Uemic stinkt-kluc, som fabrilcekes Specielt for os as en ul 
ilc størstc Falirilcer i Amerika, lim- ien Riclcke as Am- staaet — 

Hin Prøvei Hunclrcdek as Linnlsmænds Hjcm, og Alle er en- « 

« 

stemmige i sine Usltalelser om, at Moskinen Lin-r god Til- 
lkedsstilltslse og er lige saa god og beklfe eml M kiskinetz livoi·- 

« 

for der furlanjxes incltil den d()hbcltc Pris. Maskinen hat« bøj H Arm Det tric Rum under Armen er 5shx9 Tom-non sna clet 
svætcste Arbejde ksm med Lethe-d haan(ltetes. dliiskincn er S fabrikeret Af de rillcrbetlste M;1teric1let, bar alle muclcmc 

« 

Forlx(lrit1ger, alle Dele- et Eint nfpuclsede og nøjagtig tilpxis- 
sede. og alt muligt Hensyn Lage-r til at fokene styrke mal —- 

Enlccltlied og til at gøre Maskinen letløbende og fordng 
Muligldulcn tot at komme i Uorden. 

E J Hvek Maskine gar-mete- kot 10 Aas-. E If 
symaslcincn but- selvtmeclende Skyttel, selvsikttencle Nin-l 

»F automatisk Spulevincle. 
Med liver Symaskine folger et sæt of de nyestc for 

hetlrede smalappamter. Apparates-ne er nøjagtig tilpas 
« soc-de til Pressestangem es fahrilccreclc lielt afdet l)e(lstcstuul, 

)lerede og fornilcldkc og mlcn Dele at Messing eller andet Be 
pkøclt Mist-il og udrn loddesle sammenføjningek. De bestes Af: 

Ausbr- Tacleer, Binde-V Zkiiidek Poch Undek Zraider slicle 
Platt, shirrias slide Platz flke klommen If sysonerede 
stssnclseiq Quiltcr, Threatl Gatten Fuut Hemmt-Or og Peller- 
Med liver sysiIIOUIIe solzer devudenx 12 XII-le. b Spulen 
Glich-cult- iylclt med Mic. ytor og lille Genie-)ng sonde- 
elet, 10 Aar-s Caranti-certiiikm, illustkcrct last-umsonska 

Vi overtagek Risikc)ev, om en Mag-leim- blivcr beslcmligct 
I under Trønsporten og vi er ogsan villigc til at tilbagclnsmlc 
T ene og godtgøre Fragtucllæ , hvis en Kølier finder Mit- 

sflkines Milfrekdsstilleatle og ander alt-h eml vi bar kremstillex 
e eu. —- 

Til Oplysning for dem, der muligvis ilkke sorgt-ims, knot- 
kor vi splger diese Maskiner san enokmt billigt. sltal vi be- 
Me, at Hmigtm derweil et at svertete for ..Danslcei·en« 
Cz sksse den stadi videte og vieles-e Udbrcdelse, ligesom det .. 

umtidigek oseus est leimt-e forsyne Folk med iioget Z 
Mkelig gocktsp ·« 

« Adia- ,,l)anskeken««, Mai-, Nebraska. 
s ---«·-s-- »so H-- « 

-ZVov«d»s«-"d--Z««k-«OVSVI VOIMV AM WORK-O 4O »M« 
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mariin Luther-s 
chrimlige 

betragtninger 
ils hvek pag l Ism. 

Urhele stedet as bun- 
Ismlede sitt-isten Ofen-it ak- 
lL P. Meile-, sogvepræst i 
Jyllinge. 487 sider. Pris i 
önt sbirting 81.00, i Vieles-— 
bind 81.20 og i sbirting mcd 
Guldsnit 81.50. 

For der-ne Zog er selvfølges 
lig al Anbefaling overfløklig. 

Dcnlsh Laut.l’u1)l. llonsw Blatt-, Naht-. 
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