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Vil han genrejse Havenes Fred, 
Uden dog decm Frihed at krænkef 
Kau shan fkabe on Domstol et Sted, 
som den eoige Frcd as kan skænkeZ 
—- — Lad os haabe, ban finsder et 

Rand, 
faa vi alle kan Fredstaget heise, 
Lad os haaba han magter en Daad, 
ssdcsr den blødscude Verden kan reife, 

At han støt gaar den eviges Bttd 
og sig vogter for Magtsvimlens Gli- 

den, 
1aa han føler ssit Ansvar for Gusd 
som haus masgtige Resdskab i Ti- 

Tidem 

Ja, at han, sont til Verdensmagst 
kom, 

nu maa mindcs paa Magtfyldens 
Bildt-, 

at en smrrc end fmn Golde-r Diom- 
nnar den sidske Dmnstid er inde. 

Edu Egcsbcrg. 

C
I 

Undslnppcn Fuglefængercns 
Snare. 

Vcsd Martin kllasnnicsjcn 

Tot ist« ikke «.Mis:sln«ng as Venså 
ollcsr Vcnindcsiz R-;ii-ti«oli,1ncsd, cncn i 
fnld Forstaaoljc og nnsd given Til- 
l.1dclfc, at et Ernste af en Kinn-— 
bis-J Lsinitslikftoric nor blivor nnsd 
dolt 

Onn furtasllcst sehn 
Im or ownka i et godt Hian 

Mino Forasldre um« tnsllmvendc,nwn 
loncdc iktc i nein-n Maade over 

daadigt le mit nittcsndc Aar var 

jog lijennnc og blisn nirnnct til at 
jage Tat nnsd i -.11 Dissens Netninks 

Dort-Mr reiste jeg, est-er met In- 
skc oq tin-d niinc Formldrcis Sinn 
tuka til on andon Gn, imor jcg 
fik Pladis sont Hing Pixus i On- 
f-et.« 

Tot Oft-in var i lnn Grad for 
stelliqt tm init «Liamdsnnejiicsn. 

(Ctudi:«sft«t)gt, Ærlmdigknsd sur alt, 
Olwad der var Iielligt, sont jisg nat 

vant til i mit Wen-, var inlds 
strendig banlnit del-. 

Hade ntine Forswlsdrc must, at 
det var ct saitdant Hieni, nat- im 
ikkc konnnkt dor. ch var ogiaa stsln 
ked af det, og følto mig i Brann- 
delfen san fremnnsd og saa nlnttc 
lig, at jeg stundokn oingittses ins-d 
Plane-r otn at flygte »der-im 

Det var et rjgt Hieim et unum- 

·dekig overdaasdiqt Him, hvor dcr 
alligevel levedes over Tone Dct 
endte da ogsaa rftcr noglc Aars 
Forlsb med, at det Oele styrtcdc 
samtnen Monden blev arreitcrcst for 
Vetfelfalsk. 

J dct Hjem Var jcg i to Arn-, 
der paa mangse Mem-der var Usds 
slaswdighcdssaar t· Imngenskab og Nat-: 
thi det jcg liade nie-d fra mit 
Oft-in, im Feder-J og Moder-Es Bi 
bel- og Lønkannmsrtinth blcv jog 
cftxsrhaandcn los-not fra, jcg fsik 
Lust til Bei-den, og kont usd i Ver- 
Oenslivets Tankvitrt on Levevis. 

Der kont jirvnligt i dot Hjcm en 

nng Mand, »du-, trodsz det at bnn 
var nogtst aster end jeg, bedanke- 
tde mig i »den Grad, at jeg i lan- 
ge Tidcsr slct itke var miq felv, 
jog var fom iortrnllct as bang Sini- 
qer og ovennaade ftons Vtsnliglycd 
oq Offkwilliglwd onerfor mig. 

Han sortalte inig Gang paa 
Gang, at hcm cslstcsdc inig over alt 
i Verbeu- 

Jeg trordcs ogsaaj im clftedc stmnh 
sog bcmfish som jcg var, aj Thea- 

IL ktkgztes, Konsertialene8, Vallerncs og 
deffittd Selikabcrs Atmosfære, gav 
jeg ham msit Hierte uden at ane, 
at jeg i Grund-en var en Aande 
der under Qrteftrenes brulende To- 
nser dank-de ofter en Slavefogeds 
knaldcndc Pist. Mcn Gud bevor-e- 
de mig fra sdet vasrste, og hjalp 
måg til i Tit-ev at faa Øjnene op 
for den stmteligc Fore, jeg be- 
sawdt mig i. 

des det ovekilwdifke, lostige Liv, 
hvok Leg af nl Mast ssgte at ja- 
ge enhvcr alvorlig Taute- og et- 

hvevt hellt-at Mindc fm min ler 
Bambede paa Dørem havde jcg 
Tiber-, Øjeblsittc, noar jeg var ene, 
hvor jeg Mte mig faa forpint, iaa 
qu, at jeg ønftede, jeg hav- 
ds Dinger-, saa jog tunde flyve langt 

Hort —- tilbage til mit Bamdomss 
Stem- 

Jsg gyste for Ratten, jeg var 

W for at være ene. Mstn Sam- 
thsd anklagcde mig, men jeg 

»das-, Hm jeg kund-, for at brin- 
ge den til Bosheit 

: W·Mensnesie anwe,f hvod jeq 

F 

led; thi jeg Glev meve og met-e 

øvet i at spille den muntre Ver- 
densdnmess Rolle- 

Den Man-d, jeg havde givet mig 
hen til, og «som paa tusinde Maa- 
der feisikvede mig om ssin Kærligs 
bed, tnrde jeg ikke betro mit Hier- 
tes" idvbe Nød 

Pan mine Forældres Breve meer- 

kiede jeg, at de var bang-e fsor, at det 
ikke gik min vel «- 

Js niine Vreve fortalte jeg om 
nlt nndet, end det jeg vidfte, mi- 
ne kasre Forieldre helft vilde vide 
noget onl. Jeg fortalte itke om 

min Forlovelle eller noget af sdet, 
jeg dervsed var blieben ført insd i. 

Men der Our et Steig i min 
Ein-l, sein knn han l)ørte, den tro- 
fnite Hyrde, dei- var nsde at lede 
efter vsit nildiarne Vani. 

Det var Juli-often, mit Herskab 
var reist og sknlde blive borte he- 
le Jnlen 

Himlen var Wirt-, Stornten sni 
sede, sog Regnen pistede paa Ru- 
derne. Jeg kunde lmve det lnnt og 
itnjqqeligt inden Dere, nien mit 
Hier-te llgnede »den ftormfnlde Na- 
tnr dernde, og over mit Lin-J Him- 
inel drev tnnge merke Ster- 

Min Forlooede haude jeg ikke 
set det sidfte Par Dage. 

Var lian sog? -—— Var linn — 

Uh, nejl 
Jeg tin-de ikke tcenke en eneste 

Taufe til Ende. 
Te imgteligite Villedeiz de for- 

iwrdselinife Zcener forespasvede min 
chrl —·—— Dog nej —- nej — 

lian hkwde jo forsikret mig om 

sfin Llrwrlinlied 
Jeg var sog as Længsel efter at 

se linm on tnle med l)am. 
Pan koin ikke, san jeg mantte 

nd, lnmrdnn Veiret faa end var. 

non tog Overtøj paa, jeg mereløb 
end g-ik, sont et jaget Vildt gen- 
nein de vonde Enden ,l)en Olyvor 
lmn beim-. 

»Im ringede pna — jeg ventede 
—-— jeg ringede igen —- —— og ven- 
tede. 

Der bleo ilke lukket op. 
Jeg gis dort, angst, nrolig og 

bedrøvet 
Pan Man og Faa jlede jeg gen- 

nem Gaderne, jeg vidste ikte, hvor 
ieg itnlde gaa ben. 

Da liørte jeg Kirkseklokkerne rin- 
ge. 

»Der er Gudstjeneste,« twnkte 
jeg, og niden at have Tanker som 
at gna i Kirke gik jeg den Vei. 

« 

Da ieg tom til Kirken, følte 
jog en nimodftaaelig Trang til at 
fslge Skarem der i idet Øjoblsik 
ftrømmede ind gennem sden aabne 
Der. 

Jeg satte mig paa den nederste 
Virnk indenfior Kirkedøren 

Efterliaansden fyldties Kirken til 
siidfik Plosds. 

Orgeletiis Tsoner bruste,.og Sal- 
mesangen begynidte: 
—- Lovet viere sdn Jesus Krist — 

En lHerre, der sad ved Siden as 
mig, tilbød mig sen Zaliiiebog. 

Jeg tattede, men jeg tnnde ilke 
synge Jeg tunde lun grcede. 

J brnfende Kor lød det: 
Fattig tom du til Jorden ned 
Adlede Armod og llsfelhed,, 
Fattig dn gjonde idig med «Fl·pd, 
Rige bleo vi til evig Flid, 
O Gnd ske Lovl 

Jeg hørte Ordene, jeg knndes- Sol 
men ndenad, jeg haude sunget den 
faa tit lijemine, men jeg Mte mig 
lau fatstsig —- sosa inttisg — ·faa grceni 
seløs nlykkelsig. 

Pnedikensen lhørte jeg ikke 
Jeg lpcjdode og speisdedc —- — 

mon han sknlde viere der? 
Tag nei, taabelige Tankel Slis 

ge Steder kom han ikke, sog ssiden 
jeg havde lært hani at ten-de, hav 
de jeg heller ikke været i Gudö 
Has. 

Da Gudstjeieeiben var sluttet, og 
jeg vilssde teile mig, fortnede det 
for min-e EIan jeg san-l tikbage 
og defvimede 

Da ieg wagnede til Bevidsthed 
sigen, befandt jeg mig i den Monds 
Hieni, lom «i Kirken shavde laant 
mig sfin Salmebog. 

Ieg laa paa en Chaiiseloitg, han 
sog hast-S »Oui«-u stod sved Siden of 
thinansden og faa paa mig. Det var 
ganslle unoe Mennefker begge to. 

Der unsdrede mig at erkore, at 
de to unge Ægtefolk den-die mig, 
og»»paa en for mig« ildevarslende 
Munde gav de dalaa M Wende, at 
de kendte den Mond jeg var fer- 
covet med. 

Med bang-e Anelfer sfpurgte jeg: 
»Er bcm ikke en god Mand?« 

Ægtefolkene saa med taleude 
Vlikke paa hinandem Dct forekom 
mig, at sden unge Kone Irikkede til 
ssin Mand- 

Derpaa Ifagde han: »Hvis De 
er stwr nok til at høre Sandhedem 
saa kan jeg fortchle Dem noget, 
som De sikkert vil «bl«we bedrøvet 
over, men jeg twr, det er min 
Pligt at aduarc Dem, da sGud nu 

spaa underfuld Man-de har ført Dem 
iwd i vort Hjem.« 

»Tal — tal« sagde jeg i nervøs 
Spændiug. »Jeg kan taale alt-« 
Det var fom mine Kræfter fordob- 
ledes. — Jeg Ventcde tunge Slag. 

»Den Mand, De har skænket De- 
pcs Forirolig-l)ed, er en Spiller, en 

sslet Person. — Jeg kørte forleden 
Tag i Sporvogn fammen mod ham 
— J Sporvogncue skal man Vog- 
tc Ejig for, hvad man ssigcn — Han 
tsog Ifig ikke i Agt. — Jseg tror iks 
ke, han var ædru. Hau ssad og tal- 
te uwd en anden Herr-e. J Samt-a- 
lens Løb sagde »den andeu: »Da 
du elfker thondiy ssigcr du, faa »du 
ikke kan leve uden hcndc — 

ha -—— ha!«" — Hctn suarodc ruc- 
et lunt ZmiIJ »Hqu scr un im- 
lille Gans, jeg tror. huu bljucx 
ncsm at komme nd af sdct uusd — 

og faa er hun sen lillc Gitlsdklump, sforstaar du.« 
(Zluttcss paa sidstc Ade-) 

)-—.—» 

Den spat-sie Sygc. Der Dir-v den 
CH. List. paa sindisiiljaviiii Haspitas 
lcr indlagt ca. HI. Paticiiter uicd 
Influenz-i Tsut er saalcdes attcr on 

chgaicg i Zaiinncnlignjng nie-d di« 
sørsrc Dage as Ugcii, og paa sani 
me Maadc synw dist at sur-holde sig 
nnd Antallct as iiye Patienten Der 
or itkc Tvivl oin, at Tallet for den-i 
ne Ugc vil blivc betydclig mindre-T 
end i du to sansgaaende Lille piatti- 
screiidc Litger trotz at Epidemie-n 
nu har kulmineict, incii Lægcriies 
Llrbcidc er langtsra blcoct mindre-, 
og siere as dem udtaltis, at der ruudt 
oni i Hjcinincne liggcr mange Pa- 
tienten som er saa haardt angrcbnc 
af Liiiigcbetæiidelsc, at de ikke vilde 
kunnc taale Transporten til Hospi 
talet. 

De købcnhavnskc Privattheatre 
yar iiu begyndt at indstille Prøver 

»ne, og demicd bortfalder i Henhold 
til sioiitrakternc Personalcts Ga- 
gcix Dei nye Theater, Casiuo og 

;Nørrcbros Theater lukkcde isl. 
i,,Natt« suldstændigt i Ton-days. 
:Dagiiiartheatict indstillede sra l. 
Nov Prøvcriiis, doq kun for nagte sTagih og om Theatretz økononiiskc IForpligtelser ovcrsor Personalet er 
der endiiu ikke trustt nogeu Be- 
stammt-Ue 

Dikcftør »Im-nd Wisdcls reisen- 

)de chskav er iiidtil videre opløst, 
da saa godt som alle Provinsthcatre 
sandte-s lukkcda 

Zundhedsstyrsclscn ineddelcr: Un- 
dcr JnslucnzasEpideiiiien vil ældrc 
nicdicinskc Etudciitisr nied mediciiisk 
Einbedszrfsaiiwnö Z. Dei A. saa Til- 
ladelsc til at assistcre sich Umger i 
Provinscih sæklig paa Lande-t, uns 
der vcsdkomniende Umges Aug-var 

Ovcrassistent ved Statsbaiusrnes 
Z. Trasikscktions Kontor Kaj Tux- 
en er død af spansk Ihm-, 41 Aar 
gl.; hatt hade værct syg i 14 Dage, 
og man mente aller-they at han var 

sover det værstc, da han sit en Hier- 
»tclauiinclse, der gjordc Ende paa 
lhan«-I Liv. Den afdøde var Lærer paa 
Statsbaiicrnes Jernbaneskole i Ros- 
tilde. 

Købciihavn, l. November-. Dran- 
ningens Bysindende er usorandret. 
Man anscr det for givet, at Dran- 
uingcn, sum sideu i Gaar Morges 
har ligget til Zeugs as spansk Sy- 
ge, er blevcn smittet gemicm Kron- 
pi·insen, sont Var Wcrsørt Smitten 
sra Kadetskolem hvor han er Eli-U 
Kroiipriiiseii er dog itke selv angre- 
»ben. 

Den spauske Sygc gribcr stadig 
Imerc oni sig· J Dag er Borgmestcr 
JKapcrs ZOJaarigc Hustru asgaact ved 

Dødm Skistcrettens Dødsliste for 
iKøbenhavn tasllisr i Dag 63. 
i Paa sospitaleriie er der konsta- 
Herct Nisdgang i Antallet as Ind- 
lasggolch men Dødssaldenes Antal 
er i stadig Stigm. 

Stagem l. November-. Der er i 

Gaar indtrusfet to nye Dødssa1d, 
og dermed har den spanske Syge 

Jrcevet 13 Ost-e her i Byen, deri- 
blaudt 3 unge Ægtepar, som efteti 
lader sig Inange Bern. 

Hjørring, l. November. Der er 

nu forefaldet adskillige Tilfcelde as 
spansk Sage her i Byen, og det er 

derfor besluttet at lukke Skolerne og 
Biograstl)eatrene, ligesom Koncerter 
og andre offeutlige Forlystelser er 

fobudte. Overlcege Ewertsen, sont 
netop i Dag kuude fejre 25 Aars 
Jubilceum som Lcege i Hjørring er 

blaudt de syge. 2 Hjørringensere, 
der er døde as spansk Syge som Sol- 
dater i København og Solln-L be- 
gravedes i Dag her i Byen. 

Viborg, 1. November Paa Gär- 
nisonssygehuset her ligger for Tiden 
24 -Menige, sont alle er meget 
haardt angrehne as spansk Syge. J 

sDag er en as dem død. 
Silkeborg, 1. November. J Af- 

ztes er det første Dødsfald af spansk 
Syge forefaldet i Silkeborg, idet 
Restauratør R. E. Thoncsen, »Lun- 
den«, er afgaaet Ved Die-dem 32 
Aar gl. 

Vejliy l. November Den spanske 
Zyge menes un at have naaet sit 
Heidepunkt her i then, men nogen 
Nedgaug er ikke at spore. Blandt de 
sidste Lsre er en as Egneus kendte 
Landmoend, Proprjtær Langhorn af 
Rugballegaard. Han blev 37 Aar 
gl. 

Ny Behandlingsmctodr. EfterFoF 
lydende anstiller for Tiden (føt«st i 
NVV.) en lebenliavnsk Lcege en Rock- 
ke Forsøg med at bekæmpe Sygdom- 
men ved Hiele af en ny Judaan- 
dingsmetode De Stoffen han anvert- 

der dertil, skal svcere ganske enkle og 
kunne saas paa ethvert Apotek. Men 
for at forebygge Hamstring af Stof- 
ferne liemmeliglioldes Opfindelsen, 
indtil dens Brugbarhed er dokumens 
teret, og indtil der er truffsen Ra- 
tioneringsbestemmelser. 

Skrumanstituttet bar efter sil- 
kert Forlydende gennem Sundbedsi 
styrelsen ladet udgaa en Opfordring 
til de praktiserende Læger om at 
være Jnstituttet behjælpelig med, 
at der kan foretages en landsomsats 
tende Undersøgelse vedrørende hole 
Epidemien, dens Optræden, Sygs 
domsaarsagerne, Snritteaveeførelsen 
-osv. 

Mcnighedsplejen og Epidemim 
Nv Hjaslu For lwcr Dag der sgaar 

.modta-gser Dis Samvirkcnde Wenig- 
bodsplejcr flcrse Gover, mcn der 

-t1·ccngiss imsaa til dem. 
Den 27. Oft. sicsndte Tisres Ma- 

jostætcr Konnt-n og Dronningcn 24 

lFlasskser gl. Portvin fm sdcn sonac- 
Elige Vinkwldmz Dct um« en kcrrkom- 

Inn-u Gaum fordi der oste i de ubes 

smidlcsdc Hjicm trænsgcssrs til jun-Lende 
)Midlscr, og styrkensde Midler er 

Isom lusskcndt for Tidien kostbare Nas- 

sste Tau sendcke Fabrikkcn ««Fert«in« 
lot) Flasskcsr Fort-in, ngaa en kasri 
kruan Garn-. 

Dct vilsdc virus ønsteligh um Mc 

niglwdsplejcsn kunde saa nogcn 
Fragt og s(83røntfaac1·. Ogisaa Flur- 
tofler or velkontw 

Undcsrtøs er der mudtmct adskili 
lisgt as: sit-on sdor ser oqsaa tut-gen 
Tranks til Linn-ed ou Wackrer og 
for-Jurist oasua til Ewigen-It En Da- 
mso bar skasstkct on Barucscng sosg 
Scngoklæden 

Most fiorøsvrillt er dot Pongcshjælp 
sørst og Pengehjaslp "si"dst, ssom Mc- 
nigbodsplejen traancr til. Enhver 
lokcrl Mcniglksdsplric san telefonerse 
til Fællscsstontoret «i Ba«dsstuesstræ·dsc 
17 og j.·.·: F. .«—,«i.«...,) til de whe- 
misdbede Familien sont bjemspges 
af Sygsdosnt«1cw11, -i hvert Feld saa 
lasnge Bengegavernse vedbliver at 
thlyde Fasllesstontoret J adskillis 
ge ubmiiidledc Mein, bar den locken 
le Mcnisglwdspleje qioet Mode-ten 
eller sen asldre Dattier Bederlag for 
at blisve lhjcsmme vg passe sde Syge 
i Stedet fior at aaa spaa Arbeij- 
»Kr. Dable 

Bolfheviketne i Hort-tild. Det var 

just ikle med sdc gladeste Zelt-lich 
.at man i Holsingør og Osmegn mod- 
.tsog sdsc russisske Flygtninge fra Ri- 
»bc-Egncn, iskriocr »He-Is. Av.«. Det 
jvar jo est belt arnden Kategori 
Janer i Modssastning til Lde svgc 
log kraftløsp, u«dhungrede Mæn«d, der 
lkom fra Fangelejrcue i Tysklansd og 
IØstrsig. Man forudsaa ast der vikde 
blive en Desl Brøvl meidfdisse Ele- 
menter, som aklewde vqr stjlsdt med 

bsolsfhevikifcke Ideen der ikke skjels 
ner mellem mit og sdit ioa sikke er 

bange for at øve Vold. Jndbrud 
har de allerede foretasget. J Lei- 
kkn, ihvor de ikke gider røre sig 
hsverken til det ene eller det andet, 
er dse obsternasige, naegter at fphse 
den gode danske Kojt De gaar, 
naar de har Lyst, og i disse Dage 
overfvønnnes Helsingørs Gader med 
Bolsheviker, hvis virkselige Maasl er 

at flygte ud af Lande-t- 
Forleden har det nceret helt galt. 

Paa Lappen har der været poste- 
ret Peliti for at passe paa de 
soinstrejfende Rnssere, fsder natnrligs 
vis søgte efter Baade til at flygte 
sbopt i. 

Beet-re Var det Affen og Nat for- 
ud-for første Nov. i .Helliebæk—Aals- 
aaarde, hvor en Band-e paa 4()—— 
50 St1)k.ker hosldt til og plejede 
Rand. Hei-, ihn-or der ikkse var 

mandstasrkt Politi, knnde de rigtig 
agere Bolsheviketx Hos Bagersen 
mødte de og købte B1·ød, for hvilket 
de begyndte nised at aflevere Meer- 
ker, nien da dissse slap op, trnede 
de Eckspeditit)11«e:i-t·isl at udleoere 
Man saa sig Lderfsor nødsagset til at 
lnkke Butifken Oppe vied Kirkes 
gsaavden ljavde de stjaalet Vrcedder. 
Te jJaode neinlig nnderføsgt For- 
lioldene ved Stranden og her set, 
at Ziffern-e lyande taget Asarerne 
ind i Hufene fra de paa Land op-; 
trnknx Baade. Brædderne lflulde 
bruges sont Amen Jniidlertid 
holdt Vefolkningen Vogt J Aals- 
aaaide lyskedes det nogle Russere 
at stjæle en Baad, oq de ftak af 
inen et Bøstsseskud fra Vagtholdet 
fsik dem til at vende tilbage C Hel- 
lebask var nogle i Færd Insed at 
fasttse en Vaad i Banden men Tru 
fel nied en Revolver fik dem fia 
Forelyavendet Det slnkskedes at stet- 
te nogle Flygtninger fast. 

j Man ispørgser nvilkiaarligt: How- 
ledes er det militasre Otpsyn i 

HorierødsiLejrenP Kan viirkselsiig Flot- 
ke paa 40——50 Mand udsen vidsere 
-gaa, ·sa—a er der virkelig ingen Grund 
til at have militwrt Vagtholsd med 
skarpladte Geværser derude: »s-aa kan 
man ligesaa sgodt sen-de nogle gam- 
le Koner nd at passe paa. J alle 
Tilfælde synes vi, at det nn kan 
viere not. .D«’Hrr. Bokfhsevisber er ved 
at blive en Plage for Befolskningem 
ider f. Eis. i Hellebæc sog Aals- 
«gaar·de nassten ikke tør vovse ssig -usd 
om Aftenen Nu maa der tages fat 
med haard Haansd, for at Befolks 
dringen vi hvert Tilfælsde kan fiele 
Iiig twa 

Asskedsgavr. Pastor H. J. Levins 
«s-en stil Gjørlev og Vaktiendrup shar 
i«fl. ,,Kaslb. Dag«bl.« ved Affkedeni 
mediaget et Salvbæger med 1256 
Kr. sfamt en Adresse fra Beboerne 

Stute Vyggeptojekter. Et Knar- 
ter til 50,000 Beiwerk-. En Raskke 
Ksoitfsortier i Ncettheden af K«øben- 
bavn bar ifølge »B. T.« flnttet 
siig sammen vrn at planlcegge Ve- 

byggielfen af et Areal paa ca. 600 

Wr. Land af Kjbewhavns og RI- 
dovre Kommunes Jovder omkring 
og ·fyd for Damhusføeih De 280 
Tidr. Land lsigger paa beewhavns 
Grund og ca. 320 i Nødiosvre Kom- 
munc· Den Mand, »der hat« fat sig 
i Spidsen for denne store Plan, er 

Orest-In can-d. jur. Chr. 'B. la 
Cour, der entcn er Formand for 
cllser leder sdc Konsortier, lsom er 

traadt i Fællesarbsejsde. 
Der for-eli-gsger wllerede trdarbejs 

det et megset komplicsevet Vsejnæt og 
en detaillevet Bebyggsolsesplam plan- 
lagt af Jngcniør BirkhiPetpt-sei1 og 
Arkitsekterne E. Sold-en og Baumann 
i Zamarbsejdc med sde komnumale 
Myndighedser. 

Tor udlceggscs 6,300,000 Kna- 
3dratalen til Villagrunde og 500,- 
T000 Kvadratalen til Bebyggelse 

III-ed Hilf-e Paa 8 Mag-en Længden 
af samtlige projsektevede Veje er 46 
Kilometer, og i Løbet af 2——3 
Aar situlide alle Vejpchuverm1 være 

blencn til Vivkselighed 
Kousortisct er gaaet ind paa at 

indrømme Københavns og Rødovs 
ro Kommmrers Bygningsmyndsighies 
der sen Appwibationsret med Hen- 
.-syn til alle de Bygninger, der fkal 
opførcs paa Grundenc Det er saas 
lsedes lagt i Kmunumernes Hcender 
at sier sen social forsvarslig og en 

tiltalende og smusk Bsebyggelse· 
Pan de 500,000 Ko. Mem som 

ogsaa fkal bclægges med Vilslasewis 
tut, man tun opføres Bebo»else(3byg- 
ninger med højst 3 Etagetc Her 
tasnskses blau-M andet insdrettet Bu- 
tikkcr til Knarterets Vehw 

Regner man 2000 Kv.-Aslen til 
en Villagrund, vil der blivie Plads 
til ca. 3250 Vilslacr a 2 Seilighei 
der a 4 Bebencm hvilket gwer ca. 

2(5,000 Vseboere Paa de 500,000 
Ku.-—Alen vil, naer man regner med 
3 Værelscrs Lmjlighsedeh blive Plads 
til ca. 6000 Lejligshiedser a 4 Be- 

bo-ere, hnilket giver 24,000 Bedo-. 
-ere. — 

Grundenc staar Konfortiset i 3,- 
-i;()0,000 Kr» oig Paroelierne seel- 
gies til imellem 70 Øre og 1 Kr. 
25 Ørc pr. Kvadrataleu medd en 

slldbetaling af ca. 30 Kr. sog nred 
en Afviklsingstid af ca. 15 Aar. 
Der er alleredc folgt ca. 900 Par- 
Voller. 

3 Millionet! Lan-mark sbliiver 
ftørrsel Paa Fredag Vil der fkrioer 
»Kr. ngl.« af 30. Okt. fike en tfhi- 
storissk BegivenheM Danmarks Fol- 
sketal Vil naa de 3 — tre — Mil- 
-li«oner. Ved Folketasllinsgen lden 1. 

Juli si Fjor ivar Folcketubbet 2,- 
960,000, og paa Grunsdbaig a·f Op- 
gørclsen over Fødsler og Dødsfald 
samt over Udvansdritthen til over- 

,søiske Lande, er Folksetalslest 1. Ju- 
li i Aar beregnset til 2,990,000 — 

dct vi-l «sig-cs, der mangslser kun 10,- 
000 si den tredie Million. Da. Fels-. 
Mallct stigcr Insed 30,000 warlig 

ca. 1 pro mille —- vil vi altsaa 
paa Fredag værc sum-et saa vidst, 
nt vi begynder paa den fjerde Mil- 
lison. 

Two New War Bock-« 
The Bross at the from. 

Fragmente from the Elendes-s trenohes. —- A book 
that teäietes keith end hope end war-ge. Experienees 
of s tield oheplein es related by Thomas Scipde 

Prie- ZLW yet- 

1he soul of the solchen 
shetehes from the Nestern bettle freut by the outhot 

of »Ehe ckose et the Fkout". 

Priee MI- nei. 

Daniel- thh. Pahk Eos-se, 
Mai- Mehr-. 

Luthers christelige Betragtninger 
Dei-he fortrjnlige Stuhle Amicgtm og Opbyggelseshos 

med Diese-wirket- til hver Des i Ast-et miner If Luther- 
umlecie shsiktek, og Iom tm korelisgek i nyt es san-dele- 
tilttlevde Udttyix her hu i Rekomstiom—k’estutet Linde lud- 
ksus i ethvert tut-heka kristeligt Hieni, hvor dem ihhe elle- 
tede finde-. Priten et- set tokholdsvis nieset Int, —- hem- 

lik til 81.00. Partipris opgsives pas Popleuxeade til Kolpob 
til-et os PorhsudZeise. 

DW LMUIM Pllsmslsc KOM, 
sitt-, seht-. 


