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Kongen er død — Kongen leve!
15 Maj.

Konsejlspræsident Klaus Berntsen
proklamerer Kongeskiftet.

Kong Frederik VIII
er paa Tilbagerejsen fra
Nizza i Nat pludselig afgaaet ved Døden i Ham
borg. I Eftermiddag Kl. 3,
otte Timer efter at Døds
budskabet var naaet til Kø
benhavn, proklamerede
Konsejlspræsident Klaus
Bemtsen Christian X som
Konge fra AmalienborgPalæets Balkon. Tusinder
af Mennesker havde sam
let sig paa Pladsen.

kongeflaget gaar til Tops paa Amalienborg.

Kongen med Dronningen og Kronprinsen paa Amalienborg Slots-Balkon hyldes af Folket.
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Frederik VIII’s pludselige Død
Paa en Spadseretur — alene og ukendt —
rammes Kongen af et Hjerteslag.
Uden at være kendt bringes Kongen paa Hospitalet —
først ud paa Morgenen savnes han paa Hotellet og findes
gennem Politiet.
15. Maj.
Kong Frederik VIII og Dronning Louise rejste for en Maanedstid siden
til det sydlige Udland. Kongen havde da netop overstaaet en Sygdom og
glædede sig til Rekreationen. Opholdet i Nizza restituerede da ogsaa til
syneladende Kongens Helbred, og de kongelige Herskaber var netop paa
Hjemvejen ankommet til Hamborg og havde taget Ophold i en Suite Væ
relser paa Hotel Hamburger Hof.

Kongen forlader Hotellet
uden at meddele det til nogen.
I Aftes Kl. 10 gik Kong Frederik
alene ud at spadsere. Ingen fulgte
Kongen, da ingen havde erfaret no
get om Kongens Bortgang fra Ho
tellet. Undervejs ramtes Kongen af et
Ildebefindende, og en Betjent, der
saa den fremmede og ukendte Herre
segne om, kom ham til Hjælp og
bragte ham i en Droske til Hospi
talet. Ved Ankomsten hertil var
Kongen død. Et Hjerteslag havde
gjort Ende paa hans Liv. Paa Hospi
talet vidste stadig ingen, hvem den
døde Herre var.

Ængstelse paa Hotellet —
og en Eftersøgning.
Kongens Lig findes paa Hospitalet,

Da de ledsagende Herrer af Hof
fet ud paa Natten erfarede, at Kon
gen var gaaet ud og ikke vendt til
bage, blev man naturligvis i høj
Grad ængstelig og maatte tilsidst
foretage en Henvendelse til Politiet,
der oplyste, at en ukendt Herre
var bleven bragt til Hospitalet. Un
der stor Bestyrtelse blev Kongens
Lig genkendt og ført til Hotellet.

Kong Frederik VIII og Dronning Louise ved en
af de sidste Fyrstemodtagelser paa Toldboden.

Budskabet om Kongens
Død kom i Morges til.
København.
Allerede ved 7-Tiden i Morges
modtog Hoffet her Meddelelse om
Kongens Død, og der gik Ilbud til
Kronprinsen paa Sorgenfri.
*
En halv Time senere hejstes Flaget paa
halv Stang rundt om i Buen, saaledes bl. a.
paa Hotellerne paa Raadhuspladsen. Man
troede først, at det var for Strindberg, hvis
Død netop var indtruffet, men da Flaget paa
Raadhuset lidt efter ogsaa hejstes paa halu
Stang, forstod man, at Flagningen ikke gjaldt
den svenske Digter. Samtidig spredtes Dag
bladenes Løbesedler om Kongens Død.

*
Alle Teatre, Variétéer og Tivoli er lukkede
i Aften. Da Budskabet naaede Skolerne, blev
Undervisningen standset og Børnene sendt
hjem.

*

Kong Christian X, som nu bestiger Tronen,
er 41 Aar gammel. Dronning Alexandrine er
32 Aar og Kronprins Frederik 13 Aar.

*

Hamburger Hof, hvor Kong Frederik boede i Beletagen. Vinduerne i hans Suite er markerede
ved de to Flag.
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Kongeskibet »Dannebrog« og Pan
serskibet »Olfert Fischer« er allerede
afgaaede til Lübeck for at hjem
føre Kongens Lig.

1912

Sørgehøjtideligheden i Hotel Hamburger Hof
En gribende
Højtidelighed,
da
Frederik Vlll’s
Kiste føres fra
Hotellet til
Hamborgs
Banegaard.
¥
Dronning Louise
taler og takker
Kongens Følge,

som er dybt
bevæget.

¥

Kongens Kiste bæres ind paa Hamborgs Hovedbanegaard af »Den hellige Ansgars Begravelseslav«.

Hamborg, 17. Maj.
Ifølge telegrafisk Ordre fra Kejser
Wilhelm stod der Vagtposter foran
Hotel »Hamburger Hof«, og Byen
flagede paa Halv.
Kl. 8 Morgen marcherede et In

fanteriregiment op foran Hotellet. I
Vestibulen saas den danske Koloni
og Hofmarskallen, Grev Brockenhuus-Schack, ligbleg af Anstrengelse
og Nattevaagen. Kejseren er repræ
senteret ved den prøjsiske Gesandt i

Hamborg, von Biiloiv. Tilstede er ogsaa 9. Armékorps’ Generalstab i
Galla.
Saa glider en mærkelig Skare gen
nem Svingdørene, Mænd i middel
alderlige Dragter, som var de ma
lede af Rembrandt. Det er »Den hel
lige Ansgars Begravelseslav«.
Nu træder Dronning Louise frem
paa Trappen. Hun bevæger sig med
Vanskelighed og støtter sig til en
Paraply; uden at ane det benytter
hun i dette Øjeblik sit Barndoms
Sprog:
»Jag får tacka alla, att Ni år kommit hid forr at visa den hensofvade
Konungen den sista åran.«
Dronningen synes nu at skulle
bryde sammen under sin Grebethed.
Men pludselig tager hun sig sam
men, retter sig i sin fulde Højde og
siger med løftet Hovede, højt og be
stemt paa Dansk:
— Jeg vil bede Dem om altid at
omfatte Kongens Minde med samme
Trofasthed, Hengivenhed, Ømhed og
Kærlighed, som han gennem hele Li
vet og til sin Død nærede i sit Hjerte
for hele det danske Folk!
Der er højtidsstille som i en Kirke,
da Dronningen har talt. . . .
Saa bæres Kisten ud, medens In
fanteriorkestret spiller »Jesus er min
Trøster« og dæmpede Trommehvirv
ler lyder. Regimentets Fane sænkes,
og en betagende Stemning griber
alle.

Kongens Kiste bæres i Land fra »Dannebrog« af Officerer af Hær og Flaade; bag
ved ses Enkedronning Louise, støttende sig til Kong Christians Arm.
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Kongens Kiste føres hjem til Danmark
Dagens mest
bevægede Optrin.
Man saa Enkedronningen, besvær
ligt støttende sig til sin Stok, vakle
op ad Katafalkens Trin, og da hun
var naaet øverst op, kastede hun sig
pludseligt over Kisten og kyssede
Fanedugen. Hun sagde Farvel til sin
Mand. Et Øjeblik efter, da hun atter
skulde ned, faldt hun halvt besvimet
om i Armene paa Kongen, som
maatte mere bære end støtte hende.
. . . Under dyb Bevægelse forlod de
Kongelige Kirken. . . .

Castrum doloris.

Ved Kongeskibet »Dannebrog«s Ankomst til Toldboden. Forrest ses Kong Christian med sin
Moder Enkedronningen, derefter Kong Haakon og Dronning Alexandrine, Prins Harald og
Prins Gustav.

og Flaade. Umiddelbart efter Kisten
17. Maj.
ræcis Kl. 12 i Middags lagde følger Kongens hvide Livhest. Saa
»Dannebrog« til ved Kajen paa følger Kong Christian og Kong Haa
Nordre Toldbod. Kong Christian, kon og alle Prinserne og endelig
Dronning Alexandrine, Kong Haa Hoffets Kavallerer.
Derpaa kommer Vognene med Enke
kon og Prinserne var allerede gaaet
om Bord ved Dragør. Til Tonerne af dronningen og hendes Døtre, den
en pompøs Sørgemarch blev Kisten unge Dronning og Hoffets Damer.
baaret i Land af 12 Officerer og ført Toget slutter med Marinere, der bæ
i Procession til Slotskirken. Det blev rer Kranse.
Gennem Amaliegade, Amalienborg
et af de største og smukkeste Sørge
tog, der nogensinde har været set i Plads, Kongens Nytorv og Holmens
København. Først kom Husarerne, Kanal gaar Ruten til Slotskirken.
Her sættes Kisten paa en Katafalk,
derefter Artilleri, saa Marinesoldater
og endelig Garden. Lige foran Kisten foran hvilken de to Sølvløver er
rider Staldmesteren Grev Frijs. anbragte. Efter at Slotspræst LinneKisten er dækket af Kongeflaget og mann i korte og bevægede Ord har
flankeret af høje Officerer af Hær hilst Kongen tilbage til sit Land, sker

P

21. Maj.
Præcis Kl. 10 i Gaar Formiddags
fik Publikum Adgang til Kong Fre
derik d. 8.s Castrum doloris i Slots
kirken, men allerede flere Timer
forud var der fuldt af taalmodigt
Ventende udenfor. I Kirken var der
halvmørkt. Gulvet var dækket af
et mørkt Klæde, langs Væggene
stod de meterhøje Sølvkandelabre
fra Rosenborgs Sølvkammer. Rum
met oplystes kun af Vokslysenes
gule Flammer, og det var fyldt af
en Vellugt fra Tusinder af dejlige
Blomster. Med Ryggen mod den Ind
trædende stod en Række Officerer i
pragtfulde Uniformer. Langs Kata
falkens Sider var opstillet Drabanter
med floromvundne høje Partisaner
i Hænderne.
Folk defilerede forbi i to Rækker
— et vældigt Folketog — ca. 45.000
Mennesker har i Gaar passeret Kon
gens Kiste.
*
Samtidig med Kong Frederiks Død
er Kongefamilien blevet ramt af en
ny Sorg. Hertugen af Cumberlands
ældste Søn, Georg 'Wilhelm, har
mistet Livet ved en Automobilulykke.

Den kongelige Ligvogn med Processionen passerer over Amalienborg Slotsplads paa Vej til Slotskirken.
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Bisættelsen i Roskilde Domkirke
T Roskilde stod nye Tusinder langs
* Sørgeprocessionens Vej til Dom
kirken. Forrest gik de fire Konger:
Kong Christian med sine tø Sønner,
Kong Gustaf, Kong Georg og Kong
Haakon.
Derefter fulgte Stormagternes Re
præsentanter, den øvrige kongelige
Familie, Prins Arthur af Connaught
med vældig Bjørneskindshue og en
lille Siameserprins med stor, hvid
Stanleyhat, hvorfra en vældig rød
Dusk blafrede i Vinden.
I Kirken talte Konfessionarius
Paulli efter Salmen »Tænk naar en
Gang«. Tolv Officerer bar derefter
Kisten til Kapellet, hvor Pastor
Paulli forrettede Jordpaakastelsen
og lyste Velsignelsen over de konge
lige Herskaber, medens disse knæ
lende kyssede Flaget, der dækkede
den døde Monarks Kiste. . . .

Kongens Baare i Slotskirken.

25. Maj.
ong Frederiks sidste Dag i Ho
vedstaden var fuld af Sol og
Sommer. Kl. lP/z holdtes en ganske
kort Sørgegudstjeneste i Slotskirken,
hvor kun den kongelige Familie, de
fremmede Fyrster og Prinser, Ge
sandterne samt Hoffernes Damer og
Herrer var til Stede.
Efter Provst Fengers korte Tale
blev Kisten baaret ud af 12 Løjtnan
ter. Tusinder hilste Sørgetoget med
blottede Hoveder, da det bevægede
sig mod Kristiansgade, hvor den
sorte Jernbane-Ligvogn stod. Kun en
gylden Krone paa dens Tag skinnede
i Solen. Da alle havde indtaget Plad
serne i Toget, gav Statsbanedirektør
Ambt Afgangsignalet.

K

De fyrstelige Deltagere i Sørgetoget udenfor Roskilde Jernbanestation. Til venstre Kong Chri
stian X og Kong Gustaf, ved Siden af dem Prinserne Knud og Frederik, derefter Kong Georg
og Kong Haakon. Paa Trappen midt i Billedet ses bl. a. Prins Valdemar, Prins Carl og Prins Gustav.
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Sørgetogets Ankomst til Roskilde Domkirke.
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Dansk Skuespil-Sukces paa Det kgl. Teater

Scenebillede fra Det kgl. Teaters Opførelse af »Indenfor Murene« II Akt, fra venstre til højre: Gamle Levin (Dr. Mantzius),
Jørgen Herming (Roose), Esther (Anna Bloch), Sara Levin (Sigrid Neiiendam), lille Sara (Karla Møller), Hugo (Nic. Neiiendam), Jacob (Johs. Poulsen).

Et Mindesmærke — og et Hjem.
3. Maj.
I Gaar afsløredes ude
paa Langelinie Billed
huggeren Carl Martin
Hansens smukke Monu
ment for Prinsesse Ma
rie. Fra den høje, hvi
de Sokkel ser hun ind
over den Bu, hvis
kaarne Prinsesse hun
blev i Aarenes Løb, og
ved Soklens Fod sidder
en Kvindeskikkelse, hensunket i Mindet om det
store og hjertevarme
Velgørenhedsarbejde,
der vil bevare Prinses
se Maries Navn gennem
Tiderne. Og i Forbin
delse med dette Min
desmærke er der i en
anden Del af Byen, ved
Medhjælp fra de sam
me Midler, som har
rejst Statuen,
skabt
endnu et Mindesmærke,
der bærer hendes Navn,
— nemlig: »Prinsesse
Maries Hjem for gamle
Sømænd og Sømænds
Enker« i Baadsmandsstræde. Dette Hjem,
der allerede for nogen
Tid siden er taget i
Brug,
har foreløbig
Plads til 5 Sømands
familier og W Sømands
enker. Det er Halvdelen
af de til Monumentet
indkomne Penge, der
er blevet anvendt til
Sømandshjemmet.

I2

Mindesmærket for Prinsesse Marie paa Langelinie.

Henri Nathansens nye Skuespil
„Indenfor Murene“.
Mange sagde, da de gik fra Pre
mieren paa »Indenfor Murene«, at
det Stykke glædede de sig til se
igen. Det vil de sikkert ogsaa faa
Lejlighed til, for det var en bund
solid og vaskeægte Sukces, Henri
Nathansen hentede sig paa sin in
teressante, halvt rørende, halvt ba
rokke Skildring af et jødisk Hjem i
København. Udførelsen var fortræf
felig: Mantzius og Sigrid Neiiendam
som det gamle Ægtepar Levin, Jo
hannes Poulsen som Jacob, Fru
Bloch som Esther og — navnlig —
Poul Reumert som Prokurist Meyer.
Reumert, der aabenbart meget hur
tigt har fundet sig tilrette efter Flyt
ningen fra »Det Nye« til »Det Kgl.«,
— havde her skabt en helt ny Fi
gur; han er aabenbart overordentlig
mangesidig som Kunstner.
Nathansen havde selv sat Stykket
i Scene. Man kan ikke sige, at
»Gamle Levin«s Hjem er Typen paa
et jødisk Hjem i 1912, men hver lille
Enkelthed er rigtig nok. Netop paa
Grund af de mange rigtige Enkelt
heder kan gamle Levins Hjem virke
en Smule konstrueret, — noget i Ret
ning af en Bondestue i et Musæum,
— men »Indenfor Murene« er, rent
bortset fra det jødiske, et dygtigt og
fornøjeligt Stykke med en vittig
Dialog og en passende Blanding af
Spøg og Alvor.

1912

Idræt og Fodbold paa det nye Stadion
-'Victoria
Te altret

-./

Fru Lilli HaKiiuiiei (i. Beck.)
Herr Peter Fj elstrup.
Herr Bichard Jenxen.
Herr Alfred Lind.

2 store Biørne medvirker I Filmen
Ekstranummer

Kongens Ligfærd.
4 Tusinde Skolebørns
Gymnastik-Opvisning
paa det ny Stadion.
En imponerende Demonstration.

3. Juni.
Det første store danske BørneGymnastikstævne afholdtes i Gaar
paa det ny Stadion i Københavns
Idrætspark. Det var et imponerende
Syn at se disse 2000 Drenge og 2000
Piger, de 50 dygtigste fra hver af
de københavnske Kommuneskoler,
gymnasticere, alle som én følgende
Øvelserne, der demonstreredes af en
Pige- og en Drenge-Dirigent, som
var anbragt paa en Forhøjning for
an henholdsvis Pige- og Drengeafde
lingerne.
Vi maa prise os lykkelige over
at have faaet et Sportsanlæg som

Fra Fodboldsæsonens smukkeste Kamp paa Idrætsbanen i Søndags. To Skotter og en
Dansker i Spring efter Bolden lige foran det skotske Maal.

dette i Idrætsparken. Der er næppe
mange Lande, der har Mage dertil,
og naar nu om et Aarstid det nye
Idrætshus ogsaa staar rede til at ta
ge imod Idrættens Dyrkere, bør vi
være Københavns Kommune tak
nemlig for det Fremsyn, som er vist
af Bystyret. I det lange Løb vil det
sikkert nok betale sig, at man har
ofret Penge paa, at Ungdommen
kan faa Lejlighed til at dyrke Sport
under gode og sunde Forhold — det
kommer igen og spares ind paa Bud
gettet til Hospitaler. Opvisningen i

Gaar var en saadan Ungdoms-De
monstration af Kraft og Sundhed,
som maatte fryde enhver og vise
Berettigelsen af det store og kost
bare Stadion-Anlæg.

*

6. Juni.
Ved den skotsk-danske Fodbold
kamp i Gaar mellem det profes
sionelle skotske Hold »Celtic« fra
Glasgou? og et udvalgt Hold af dan
ske Amatører, der skal deltage i de
olympiske Lege, vandt det danske
Hold med 4 Maal mod 1.

De fire Tusinde københavnske Kommuneskolebørn ved Gymnastikopvisningen paa det ny Stadion i Idrætsparken.
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Af Aarets Begivenheder
Der filmes
over hele Byen.
4. Juli.
Solodanser Richard Jensen boltrer sig i
Luften og i Vandet. »Skandinavisk-Russisk
Filmskompagni* havde igaar af Aeronautisk
Selskab lejet Ballonen »Danmark* til en Films
optagelse, der ser ud til at blive endnu mær
keligere end »Den fluvende Cirkus* og »Det
blaa Blod*. I Ballonen befandt sig bl. a. den
unge Aeronaut Hr. Carl Th. Dreyer og Solo
danser ved Det kgl. Teater Hr. Richard Jen
sen, der oppebærer en svimlende Gage for saa
at sige daglig at sætte sit Liv paa Spil.
Lige før Ballonen skulde gaa op, kom en
Opdager hen til Hr. Richard Jensen, der var
malet kridhvid i Ansigtet for at slaa skarpere
paa Lærredet, og sagde: I Lovens Navn, De
er anholdt! Han raabte op, skønt det jo slet
ikke kan høres paa Film. Frk. Gudrun Houlberg, der var klædt paa som amerikansk Mil
lionærdame, sprang paa Opdageren som en
rasende Tigerinde og flænsede ham i Ansigtet,
medens Hr. Richard Jensen med Revolver i
Haand tiltvang sig Adgang til Ballonen trods
Hr. Dreyers Protester og sejlede bort, medens
Opdageren bortførte Damen.
Kl. 11,18 gik Ballonen ned ved Vallensbæk,
og Hr. Richard Jensen ilede straks til Øre
sundsdamperen, hvor en nu Filmsfotograf stod
parat til at tage en Scene af Solodanseren,
der til Hest sturtede sig i Vandet.

*

Statistisk Bureau meddeler, at Tjenestepige
lønnen stiger. En voksen Enepige i Køben
havn faar nu gennemsnitlig 21 Kr. og 27 Øre
pr. Maaned, medens den gennemsnitlige Løn
sidste Aar var 20 Kr. 97 Øre. En Vaskekone
faar pr. Dag 2 Kr. 40 Øre, hvilket er fire Øre
mere end i Fjor
*
Ogsaa Øllet stiger. Der er lagt en Øre paa
Bajeren, som nu koster 13 Øre Flasken.
*

Johannes Dam og Anton Melbue har
stor Sukces paa Aarets Sommerrevy paa
deriksberg Morskabsteater. Frederik var
lignelig, og Fru Elna Panduro havde en

haft
Fre
ufor
Duet

Storm-Petersens Tegning i »Blæksprutten« af den fantastiske Filmsmani i Byen. Her ser man
Graabrødretorv omdannet til Films-Optagelsesteater.

sammen med Holger Pedersen, der gjorde for
midabel Lykke med dette Vers, som nu hele
Byen synger med paa:
Kærlighed er en løjerlig Graaspurv,
der er ikke en Kat, der gaar fri,
den kan fødes om Morg'nen ved Skodsborg,
dø om Aftenen ved Springforbi.
*
»Futurismen* har holdt sit Indtog i Køben
havn med en Udstilling, som Redaktør Walden har aabnet i »Den Frie«. Der er Billeder
af Severini, Carra, Buccioni og Marinetti. Folk
er noget desorienterede, men interesserede i
at finde ud af, hvad Billederne forestiller.

Københavns-Vognen
knust i Stockholms-Toget.
16. Juni.
En skrækkelig Ulykke er sket i
Gaar Morges ved 5-Tiden paa Sta
tionen Malmslätt ved Linkøping.

Eksprestoget fra Malmø stødte sam
men med et paa Banegaarden hol
dende blandet Tog. 18 Personer
dræbtes og 16 blev haardt saarede,
deraf 4 saa alvorligt, at deres Liv
næppe staar til at redde. Sovevognen
fra København knustes fuldstændig.
Blandt Ofrene var følgende Danske:
Overtelegrafist Wendrich, hans Søn,
Overassisent Travn og Fru Travn og
Grosserer Robert Kleinert. Blandt dé
reddede er to unge danske Sygeplejer
sker, som bragtes ud af det bræn
dende Tog ved Hjælp af Stiger;
skønt kun iført Natlinned og et Par
laante Herreoverfrakker hjalp de til
med at forbinde de Saarede. Blandt
de svenske Ofre er Strindbergs
ældste Datter, Fru Greta v. Philip.
Hendes Mand, der var med i Toget,
vilde begaa Selvmord, da han er
farede hendes Død.

Den grufulde Jernbane-Ulykke ved Malmslått. Man ser de to Lokomotiver, der er kørt ind i hinanden, og til højre den fuldstændig knuste
»Københavnsvogn«.
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Et Blad af Byens Dagbog
Prinsesse Margrethe konfirmeret.

Mindeparken
i Ræbild Bakker.
En Række Dansk-Amerikanere
overrækker Kongen Gavebrevet.

5. August.
Kongen fik igaar paa Marselisborg
overrakt Gavebrevet paa den dansk
amerikanske Mindepark i Ræbild
Bakker.
Foruden Konsejlpræsidenten var følgende
Herrer tilstede ved Højtideligheden: Amerikas
Gesandt Dr. Egan, den danske Gesandt i Wa
shington Grev Moltke, Oberst Listoe, Rotter
dam, samt følgende Dansk-Amerikanere: Dr.
Henius, Carl Anthonsen, Mads Henningsen og
C. W. H. Hasselriis, alle fra Chikago, Peter
Thomsen, Philadelphia, Hugo Lynge, Bridge
port, Carl Busch, Kansas Citu, Dr. Hellerung,
Neiv York, Jens Madison og Jacob Pedersen,
San Francisco.
Dr. Egan oplæste et Brev fra Præsident Taft,
som hilser Kongen og den danske Nation ved
Overrækkelsen af Skødet til den 400 acres
Nationalpark ved Aalborg.

Klavs Berntsen i Luften.
13. Juli.
Hæren har nu faaet sin ParsevalBallon. Den er stationeret ved Egby-Lejren, hvor man ikke kan blive
enige om, hvorvidt den i Fremtiden
skal hedde »Rullepølsen«, »Grev
Moltkes Gulerod«, »Holger Danskes
buldne Finger« eller »Bananen«.
Igaar blev Ballonen officielt ind
viet med en Opstigning af Forsvars
minister Klavs Berntsen. Det var
overordentlig vellykket, Ministeren
morede sig storartet, ikke mindst
over, at han maatte tage Lejrkom
mandanten, Hr. Parkovs, Kasket
paa, da hans egen bløde Hat ikke
passede til Ballonopstigning. Den
sorte Kasserolle med de fire gule
Snore klædte Forsvarsministeren for
træffeligt.

Det nyeste Billede af Prinsesse Margrethe.
13. Juni.

Den Popularitet, som. afdøde Prin
sesse Marie kunde glæde sig over at
ngde i udstrakt Grad, er gaaet over
til hendes og Prins Valdemars Dat
ter, den unge og yndige, friske og
naturlige Prinsesse Margrethe. Nu er
den sekstenaarige Prinsesse traadt
ind i de Voksnes Rækker, i Gaar blev
Prinsessen konfirmeret i Immaculata-Kirken.

Forsvarsminister Klavs Berntsen (til højre i Gondolen med Militærkasket paa Hovedet)
foretager den første Flyvetur med Hærens nye Ballon-Captif.

6. August.
I Overværelse af 10.000 Mennesker
indviedes Nationalparken i Ræbild
i Dag. Kongen var mødt og hilstes
med Hurraraab, da han i sin flun
kende Generalsuniform skred gen
nem den regnvaade Lyng. Med Ta
ler, Prolog og Sang af Studenter
sangerne indviedes Parken, medens
Regnen silede ned. Indvielsesfest 
lighederne afsluttede med Middag
paa Hotel Phønix og Folkefest i
Karolinelund.
*

Forsøg med Flyvecykler.

7. September.
Københavns sidste Sensation er Flyve-Cyklen,
den saakaldte A v i e t t e. 1 Gaar foretoges den
første danske Aviettefluvning. To unge Mænd,
Hr. Aksel Faber og Mekaniker Ingeman-Hansen, har konstrueret A v i e t t c n, som bestaar af en almindelig Cykle med Yinger. Naar
Cyklisten træder Pedalerne, skal Fartøjet kunne
hæve sig. Det lykkedes ogsaa for Hr. Faber
i Aftes, men desværre endte Forsøgene med
et lille Uheld for den flyvende Cyklist, dog
ikke alvorligere, end at han fortsætter sin Træ
ning.
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Højt mod Nord - højt til Vejrs - svimlende Svindel
Fantastisk Svindel.

Ejnar Mikkelsen

Cordosas Spekulationsfirma afsløres
af Overretssagfører Byrdal.

vender hjem

efter en

eventyrlig
Polarfærd.

I

*
Savnet i over
272 Aar —
frygtelige
Strabadser —
Mylius Erichsens
Papirer er fundet.

Ejnar Mikkelsen og Iversen ved Ankomsten.

28. Juli.
For over tre Aar siden drog Kap
tajn Ejnar Mikkelsen ud med »Alabama« for oppe i Grønlandsisen at
finde Mylius Erichsens efterladte
Papirer, og i 272 Aar har man
ingensomhelst Efterretninger mod
taget fra ham. Stor og glædelig var
derfor Overraskelsen, da et Telegram
fra Aalesund igaar meddelte, at
Ejnar Mikkelsen og hans Fælle, Ma
skinist Iversen, velbeholdne var an
komne dertil efter en lykkelig udført
Ekspedition, paa hvilken de i Dan
marksfjorden har fundet Mylius
Erichsens Optegnelser.

Ulrik Birch flyver Prins
Axel til Eremitagen.
25. Juli.
Prins Axel foretog iaftes sammen med Ul
rik Birch og Premierløjtnant Svend Aage
Christiansen en dristig Flyvning i FarmanMaskinen. Den dumdristige Flyvning er en af
de mest sensationelle, København har oplevet.
Store Knud, Flyvepladsens Faktotum, havde
vædet sin Finger og fundet Vinden for skarp,
og han rystede paa sit erfarne Hoved, da de
tre unge Mennesker startede.
Ved Flyvningen sattes ny dansk Højderekord
med Passager, idet Ulrik Birch naaede op i
580 Meters Højde.

De spiste Hundene og blev syge.

29. Juli.
Kaptajn Ejnar Mikkelsen fortæller
om sine frygtelige Oplevelser i Is
marken, at han og Iversen har levet
paa halve Rationer siden Begyndel
sen af Juli ifjor. Den 6. August havde
de kun 7 Pund Proviant og to
Hunde, der var saa syge, at de
maatte køres paa Slæden. Hundene
spiste de senere, og begge blev syge
af Forgiftning fra Hundeleveren.
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Fader og Søn arresteret
og Malerierne stjaalet!
29. September.
Harry Cordosa blev ved sin Hjem
komst straks arresteret, og snart
efter maatte Faderen gøre Sønnen
Følgeskab i Arresten. Politiunder
søgelsen har iøvrigt givet det Resul
tat, at Cordosas Fallitbo er ude af
Stand til at yde Kreditorerne Er
statning. Det mest mystiske er, at
Cordosas Malerisamling, der mentes
at være noget værd, er bleven stjaa
let fra Lejligheden i Bredgade.
Malerierne fundet i Sverige.

Begejstret Modtagelse paa Larsens Plads.
2. August.
København gav igaar Kaptajn
Ejnar Mikkelsen og Iversen en
hjertelig Velkomst. Da »Dronning
Maud« lagde ind ved Larsens Plads,
havde der samlet sig en vældig Men
neskemængde paa Kajen, og saasnart Ejnar Mikkelsen viste sit
magre Ansigt paa Dækket, blev han
hilst med rungende Hurraraab.

1. August.
ORS. Byrdal mødte i Gaar i Søog Handelsretten for Grosserer H. V.
Udesen, der nægter at betale 12.000
Kr., som han har tabt paa Spekula
tioner i »The American Exchange
Co.«. Dette Firma ejes af Hr. Harry
Cordosa, medens hans Fader Louis
Cordosa er Prokurist. Hr. Byrdal
oplyser, at det Hele beror paa op
lagt Svindel. Et fikst Trick havde
Cordosa med at bluffe Kunderne,
der indfandt sig paa Kontoret. Han
lod sin Kontordame ringe sig op i
Telefonen fra Yder-Kontoret og
melde: New York kalder! —, hvorpaa Cordosa førte en længere højst
interessant Telefonsamtale med en
Rotschild eller Vanderbilt i New
York. Pianofabrikant Hindsberg er
bleven narret for 60.000 Kr., Premier
løjtnant v. d. Maase for 100.000 Kr.
Hr. Harry Cordosa er paa Vej hjem
fra en »Forretningsrejse« i Amerika.
Afsløringen vækker Opsigt, men var
iøvrigt ventet i videre Kredse.

Prins Axel, der er stærkt flyve-interesseret,
og hans Flyvelærer Ulrik Birch.

1. Oktober.
Malerierne er fundet i Stockholm.
De er virkelig bleven stjaalet af to
svenske Tyve. Cordosa’erne er altsaa uskyldige i Maleri-Tyveriet. Men
der er jo altsaa nok endda af Be
dragerier. Assessor Rump oplyser,
at. Erstatningerne til de besvegne
Kreditorer løber op i Hundred
tusinder af Kroner, og de beslag
lagte Midler — Malerierne indbefat
tet — giver kun Dækning for en lille
Brøkdel af Beløbet.
(Dommen faldt Aaret efter: Harry
Cordosa idømtes 3 Aars Forbedrings
hus, Louis Cordosa 18 Maaneder.
Erstatningsbeløbet blev 600.000 Kr.)
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„Hansa”s Visit — Børsspil m. m.
Anna Larssens Bryllup
med Løjtnant Bjørner.
29. Juli.

Igaar viedes i den tætfyldte Garnisons Kirke
Fru Anna Larssen til Løjtnant Bjørner, der
er Leder ved KFUM’s Afdeling i Helsingør,
og dermed svinder det sidste Haab om Fruens
Tilbagevenden til Scenen.
Inspektionsbetjent, cand. jur. Mellerup var
udkommanderet med en temmelig stor Styrke
for at holde Mængden paa Afstand. Hr. Bjør
ner var i Artillerigalla, Fruen i Spadseredragt;
i Haanden havde hun en lille Buket Ærte
blomster. Pastor Mollerup foretog Vielsen. De
Nygifte er rejst paa Bryllupsrejse til Sverige.

20. September.
T71. 1020 i Gaar Formiddags ankom den første Luftekspres Hamborg
ja København hertil. Under Jubel landede »Zeppelineren« paa Flyve
pladsen. »Hansa« var startet fra Hamborg Kl. 3,57, og i Nattens Mulm og
Mørke var det sejlet over Østersøen.
Paa Flyvepladsen var der festlig Modtagelse af Grev Zeppelin og »Hansa«s
dygtige Fører, Dr. Hugo Eckener. Talrige Soldater trak »Zeppelineren« til
Jorden, og staaende i sin Gondol modtog Grev Zeppelin Aeronautisk Sel
skabs Leder. Ud vilde han ikke, det betød Ulykke at forlade Skibet, før Rej
sen var f uldent, sagde han, og som bekendt skulde »Hansa« videre til Malmø.
»Hansa« startede en god halv Times Tid efter og fløj til Malmø. Fire Timer
senere var Luftskibet tilbage i Hamborg! Mellem de danske Passagerer var
Overingeniør Holtermann, Skuespiller Zangenberg, Grosserer Schierbeck,
Direktør Sylvester Hvid og Frue, Alfred Nervø, Premierløjtnant Ramm,
Fabrikant Fisker, Veksellerer Alfred Horwitz og Rentier Skibbye.

Alverden spiller paa Børsen.

Sabroe i Fængsel for
Bamerov.
12. August.

Faa Retssager har vakt saadan Opsigt her
hjemme som Stridighederne mellem Sabroe og
Bagermester Erritzøe. Efter to et halvt Aars
Forløb har Sagen igaar fundet sin Afslutning
ved Højesteret, og den er endt med, at Sabroe
skal 14 Dage i simpelt Fængsel for Kræn
kelse af Privatlivet.
Det var i Februar Maaned 1910, at den
varmhjertede Sabroe i »Social-Demokraten«
skrev sine Artikler om Lily, Bagermester
Erritzøes Plejebarn, som han mente blev mis
handlet og derfor en kort Tid tog til sig.
Erritzøe gjorde Anmeldelse for Bamerov og
meget andet. Man husker de aftenlige Opløb
udenfor Bagerforretningen i Korsgade, hvor
Politiet troppede op for at beskytte Bager
mesteren mod Kvarterets livligste Eksistenser.

3. Oktober.
De smaa Balkanstaters Udfordring
til Tyrkiet satte igaar Spor paa Bør
sen. Dagen blev skæbnesvanger, ikke
mindst for de mange, der spekule
rer ganske ud i det Blaa, uden
Kendskab til eller Forstand paa
Forretninger. Som der staar i Revy
visen:
Nu spiller hele Landet,
ja, hver der blot kan se sit Snit,
kan ej vi spille andet,
saa spiller vi Fallit!

Børsens berømte Matadorer —
med »Svenskeren« i Spidsen — ta
ger dog Sagen med Ro — og tjener
paa de andres Tab.

Børsens Matadorer uden for Christian IV’s Drage-Palads. Til venstre »Svenskeren« (Hr. Berlin),
i Midten Direktør Bauder, i Porten Frimærkehandler Ruben.
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Brygger Jacobsen og Havfruen
Den lille
Havfrue paa
Langelinie.
15. September.

Endelig igaar kunde

Brygger Jacobsen se et
af sine højeste Ønsker

opfyldt: Den lille Hav
frue blev opstillet paa

Langelinie

udfor

Ca-

mera - Obscura- Mandens

Hus. Det er dog kun

en Prøve-Opstilling. Bil

ledhugger Edv. Erichsen har udført Statuen
med

lykkelig

Haand.

Hans Model, Solodan
serinden

Fru

Ellen

Price, har i Sandhed

inspireret

ham

til et

Digt i Bronce, fuldt af

»Den lille Havfrue« paa Langelinie.

Ynde og Poesi.

Brygger
Jacobsen
i hvidt Tøj.
Brygger Jacobsen —

i hvidt Tøj og med
mørkerød Rose i Mun

den (eller i Haanden,
naar han talte) — var

til

naturligvis

sammen

med

Stede

tilfreds.

Ovenfor ses den lille
paa

Stenen, t. h. Brygger

Jacobsen i Samtale med
Billedhuggeren.

Brygger Jacobsen og Billedhugger Edv. Erichsen.
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Kongen aabner Rigsdagen.
8. Oktober.
Kong Christian X aabnede igaar
Rigsdagen. Forud for Rigsdagsaabningen gik Gudstjenesten i Marmor
kirken, hvor Sjællands nye Biskop
Ostenfeld talte.
Kl. 12 fandt Rigsdagens højtide
lige Aabning Sted i Folketingssalen,
hvor Tronstolen, dækket af Hermelinskaaben, stod paa det Podie,
hvorfra Klaus Berntsen plejer at op
læse det kgl. aabne Brev.
Den kongelige Familie samledes i
Folketingssalen i Minutterne før 12.
Da Raadhusets Middagsklokker lød,
traadte Kongen ind i Folketings
salen og oplæste Trontalen.
Kongen bebudede Forfatnings
ændringer i den kommende Rigsdags
samling, en Forfatningsforandring,
der ændrer Landstingets særligt pri
vilegerede Stilling. Da Kongen slut
tede sin Tale, raabte J. C. Christen
sen: Kongen leve. Ikke saa snart var
Leveraabene forstummede, før man
hørte en høj Baryton: Gud velsigne
dig Christian!
Røsten kom fra Tilhørerpladserne,
og et pligtopfyldende Rigsdagsbud
ilede hen til den formastelige: Hvor
kan det falde Dem ind at raabe her?
Rolighedsforstyrreren var en pænt
klædt, ældre Arbejder med Taarer i
Øjnene. Han var ganske forfærdet
over sin Indblanding og sagde: Jeg
ved godt, det er forkert, men det var
saa kønt, hvad han sagde.

Regeringens Grundlovsforslag.

Prøveopstillingen. Bryg

Bronce-Havfrue

1. Oktober
Idag træder Cigaretskatten i Kraft. Derfor
var der igaar Run paa Cigarbutikkeme. De
større Forretninger havde saa travlt, at Kun
derne stod i Rækker.
Banderolen, der idag klæbes paa alle Ciga
retæsker, har forskellig Farve efter Prisen.
Mælkedrenge-Cigaretterne er lavest beskattede,
de dyrere Mærker betaler 2 Kroner i Skat
af 100 Cigaretter.
•

Kvinderne skal have Valgret.

bedømme Virkningen af

var

Run paa Tobaksbutikkerne.

Billed

hugger Erichsen for at

geren

Skat paa Cigaretter.

24. Oktober.
Konseilspræsident Klaus Berntsen
fremsatte igaar i Folketinget Rege
ringens Forslag til Ændringer af
Grundloven.
Hovedpunkterne gaar ud paa, at
Valgretten til Folketinget udvides til
Kvinder, og at Valgretsalderen ned
sættes til 25 Aar. Landstinget vælges
af Kommunalbestvrelserne, af Bor
gerrepræsentationerne, By- og Sogneraad ved Valgmænd i Forhold til
Indbyggertal.
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Paladsteatret i den gamle Banegaard
Paladsteatrets Sukces.
Urban Gads Film „Generalens
Barn“ med Fru Asta
som Backfisch.

Det nyaabnede »Paladsteatret« i den gamle Banegaard.

Asta Nielsen som Backfisch i
»Generalens Børn«.

18. Oktober.
Der fandtes hidtil i Europa tre
Kæmpeteatre for levende Billeder:
Gaumont Pallace i Paris, Scala i
London og Lichtspiele i Berlin. Fra
iaftes er der fire, og af dem er Pa
ladsteatret i København det næst
største.
Det er et smukt Teater, Direktør

Constantin Philipsen har aabnet i
den tidligere Jernbanehal. Hver
eneste af de halvtredie Tusinde
Pladser i Teatret var solgt, da Hr.
Elith Reumert indledede Festlig
hederne med Thomas Krags Prolog.
Hr. Schnedler Petersen dirigerede
et 30 Mands Orkester før og under
Filmene. Efter Uge-Journalen vistes
en Film af Hr. Urban Gad, hvori
man saa dennes Hustru, Fru Asta,
omskabt til blond Backfisch med
Gretchen-Fletninger. Hr. Gad havde
kaldt sin Film »Generalens Børn«.
Den var paa sine Steder yndefuld,
bl. a. nogle Scener i et Lystfartøj
med ung Forelskelse ombord.

Spejderne til Chokolade hos Kongeparret.
7. Oktober.
Søndagen i Gaar var en stor Dag
for Spejderkorpsene. 650 Drenge og
Piger var til Parade paa Sorgenfri
Slot for at bringe Majestæterne
Spejderkorpsets Hyldest. Som be
kendt er begge Kongens Sønner
Spejdere, og for dem blev det en
særlig Mærkedag; de blev nemlig
udnævnt til Spejdere af anden
Klasse efter at have bestaaet den
nødvendige Prøve. Efter Paraden,
der kommanderedes af Spejder
chefen, Oberst Liljefalk, marcherede
hele Korpset til den gamle Ridebane
ved Slottet, hvor Kongeparret trak
terede med Chokolade og Boller.
Dronningen skænkede selv Choko
laden i Kopperne, og Kongen delte
Boller ud, . . . det var helt H. C.
Andersensk.

Spejderkorpset defilerer forbi Kongen og Dronningen paa Sorgenfri. Som Nr. 4 fra venstre i første Geled ses Kronprins Frederik.
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Skaarup, Scala og Kabaret’erne
Skaarup, der paa Tirsdag overtager
Scala, og som har baseret sit Pro
gram paa noget, der ogsaa er Kaba
ret, og til hvilket der er malet seks
Dekorationer hos Carl Lund.
Baade Hr. Wunsch og Hr. Skaa
rup er betænkelige ved Situationen.
De har begge en lille Formue paa
Spil og bliver maaske nu nødsagede
til at lukke foreløbig.

Det danske Folk tager Afsked med Thomas S. Lorenzen i Scala.
Tegning i Blæksprutten af Axel Nygaard.

Thomas S. Lorenzen
tager Afsked med Scala.
En bevæget Aften i det gamle
Etablissement. *

Thomas S. Lorenzen er færdig
med Scala, og Scala er færdig som
god, gammel Variété i den fra Fæ
drene nedarvede Form med Artist
numre og skønne Danse- og SyngeDamer fra Ind- og Udland. Det blev
en bevæget Aften, hvor Stampublikum’et mødte fuldtalligt frem og
beredte den afgaaende Direktør en
Afsked, som han sikkert sent vil
glemme.
Vi andre vil jo nok hurtigt komme
over det, især hvis den nye, ukendte
Scala-Direktør, Hr. Frede Skaarup,
er i Stand til at forny Etablissemen
tet med den Art Udstyrs-Revyer el
ler Kabaret’er, der nu synes at
være det eneste saliggørende.

som der heller ikke ved Kabaret’en
maa anvendes egentlige Rekvisitter.
Meddelelsen er katastrofal for Di
rektør Peter Wunsch, som uhindret
har spillet Kabaret’er med skiftende
Dekorationer og et stort Personale i
de tre foregaaende Sæsoner, og som
om nogle Dage i Tivolis Variété
skulde have Premiére paa en ny
Kabaret, til hvilken der er malet fem
Dekorationer. Det er endnu mere
skæbnesvangert for Direktør Frede

Scalas nye Direktør
Frede Skaarup.

Maa Scala og Tivolis
Variété lukke?
Forbud mod at opføre Kabaret’er.

Censor har udsendt en alarme
rende Meddelelse om, at Justitsmini
steriet har skærpet Variétébevillingerne og forbudt Variétéerne at op
føre Kabaret’er, som benytter mere
end een Dekoration, og denne maa
ikke have nogetsomhelst at gøre
med Indholdet af Kabaret’en, lige-

Damekoret — som Tivoligarde til Hest og til Fods —
i S c alas nye Kabaretforestilling.
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Den traadløse Revy
Petersen forsøgt sig paa Dekora
tionsfeltet. Solisterne i »Den Traad
løse« er Fru Ella Gregers, Frk. Olga
Svendsen, Fru Stella Kjærulf, Hr.
Lauritz Olsen, Hr. Chr. Schrøder og
Hr. Vilh. Thomsen. I Potpourrien
medvirker desuden femogtyve unge
Damer og ti islandske Heste.

En veritabel PariserSukces.
Scala-Revyen var overdaadig.

Hvem er Scalas nye
Direktør Frede Skaarup?

19. Oktober.
Det var en Variétéaften, til hvil
ken selv graanende Variétégæster
ikke har oplevet Magen i Køben
havn. Kor og Danseoptrin med et
Væld af skønne og velskabte unge
Kvinder i Kostumer prægede af
Smag og Stil vekslede ustandseligt.
Der var Betjente, Postbude, Brandmænd, Sporvejsfunktionærer, tyve
Nationer fremstillet af tyve Evaer,
Tivoligarden til Fods og paa sorte
Islændere, de fire Aarstider, Drøm
mebilleder af Ynde. Fru Ella Gre
gers viste sin Legemspragt — det
var som taget ud af »La Vie Parisienne«.

En ung Mand paa 31 Aar, der har
tjent en Formue paa Film.

17. Oktober.
Efter nogle Forhandlinger er det
lykkedes at ordne VariétébevillingsSpørgsmaalet, hvorefter »Scala« paany kan lukkes op. 1 Mandags sagde
Thomas S. Lorenzen Farvel, og i
Morgen byder saa Frede Skaarup
velkommen. Hr. Frede Skaarup er
en ny Mand i Københavnerlivet. I
nogle Aar var han Købmand i Ring
købing og var saa med til at skabe
det store Filmsudlejningsforetagende
»F otor ama« i Aarhus. 1 Løbet af kun
fire Aar har han tjent sig en be
tydelig Formue.
De Nordmænd, der for ikke lænae
siden forhandlede med det svenske
Konsortium, som ejer »Scala« og
Hotel »National«, om en Overtagelse
af disse, var Hr. Skaarups Films
kunder. Det er muligvis den egent
lige Grund til, at han selv kom med
ind i Sagen og nu sidder som »Scala«s Hovedleder og som den, der er
stærkest økonomisk interesseret. Den
nye Direktør er kun 31 Aar gammel.
Efter at hans Bekymringer i Anled
ning af det optrækkende Forbud
mod Kabaret* erne er henvejrede,
præsenterer han i Morgen for et
nysgerrigt København, nvis Spæn
ding er vakt ved Rygterne om det
flotte og ødsle Udstyr, Alfred
Kjærulfs og Kai Allens Variétépotpourri, hvis Titel meget å propos
er »Den Traadløse«. Foruden Hr.
Carl Lund har ogsaa Robert Storm-

Forf. Alfred Kjærulf.

Forf. Kai Allen.

Fru Stella Kjærulf som Slagterdrengen.

Der vil uden Tvivl være fuldt i
»Scala« fra nu af og til Nytaar. Frk.
Olga Svendsen fik Publikum til at
juble ved sit svulmende Foredrag.
Chr. Schrøder, Lauritz Olsen og Fru
Stella Kjærulf havde en fortjent
Sukces. Fru Gregers virkede ved sin
tilspidsede Pointering og sin ydre
Skønhedsaabenbaring. Det eneste,
der glippede lidt, var »Hansa«s Luft
fart over Publikum, men Fru Gre
gers reddede Situationen med et
Par kvikke Repliker.

Fru Ella Gregers flyver med »Hansa« hen over Scala's Tilskuerplads.
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Grufuldt Rovmord paa Østerbro
Fru Koch I
Holsteinsgaöe
meddeler Politiet, at hendes
Mand, Biikkenslager Koch, er
hieven myrdet
om Natten
medens hon
laa ved Sidun
af ham.

En frygtelig
Tilstaaelse!

Politiet holder Vagt udenfor den Myrdedes Butik i Holsteinsgade.

Fru Koch
har tilstaaet, at
hendes Elsker,
HusejerHansenVinding, har
myrdet Koch
med hendes
Vidende.

8. December.
paa Nordre Frihavnsgades Politistation kom ved 3*12 Tiden igaar Flor* ges en lille forskræmt Kone ind med Raabeit Min Mand er myrdet!
Det var Fru Anna Koch, gift med Blikkenslagermester Carl Koch,
Holsteinsgade 3. Mordet var begaaet ved 3-Tiden i deres Soveværelse,
Hun vaagnede ved, at hendes Mand raabte Anna, og hun saa nogle for
mummede Personer kæmpe med Manden. Da hun bevægede sig, fik hun
en Dyne over Hovedet, og da hun blev liggende ganske stille, troede
Gerningsmanden, at hun var død. Da der atter var stille, fandt hun sin
Mand liggende livløs ved Sengen. Hun kastede i en Fart noget Tøj over
sig og løb til Politistationen.

Fru Koch blev i Nat
arresteret!
Da Politiet kom til Holsteinsgade 8,
fandt det Blikkenslagermester Koch
liggende stiv og død med overskaaren Strube, og Opdagerne spurgte
derfor Fru Koch, om hun ikke havde
taget Fejl med Hensyn til Tidspunk
tet, da hendes Mand havde været
død i længere Tid. Politiets Under
søgelse og de Afhøringer, der straks
blev foretaget, resulterede i, at den
Dræbtes Hustru i Nat blev arre
steret.

Svigerinde var glade ved Livet og
glade ved hinanden. Min Broder var
i de senere Aar lidt svagelig, han
havde Aarebetændelse og Nyregrus.
Jeg talte med min Svigerinde paa
Domhuset. Hun var sløv af Træthed
og Nervøsitet, men hun fortalte alli
gevel med forbavsende og be
undringsværdig Beherskelse om sine
uhyggelige Oplevelser.

Den Myrdedes Broder
forsvarer Svigerinden.
8. December.
Den Myrdedes Broder, fhv. Koloni
bestyrer Koch, har været til Af
høring. Han forstaar ikke, at man
sigter Svigerinden for at have noget
med Mordet at gøre.
— Der var det bedste Forhold
mellem Ægtefællerne, siger Hr.
Koch, baade min Broder og min
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Den myrdede Blikkenslager Carl Koch.

Fru Koch saa roligt paa, at
hendes Mand blev myrdet!
9. December.
I Forhøret i Gaar brød Fru
Koch sammen og aflagde en
fuldstændig Tilstaaelse, der vir
kede lammende paa selv de
trænede og hærdede Politifolk:
Morderen er Fru Kochs Elsker,
Husejer Poul Hansen-Vinding, der ejer Huset i Hol
steinsgade 7. Selv bor han i Nr.
9 i Holsteinsgade. Fru Koch for
klarede, hvorledes hun sammen
med Hansen-Vinding havde ven
tet paa Chancen til at udføre
Mordet. Mordaftenen vidste de,
at Koch havde 3000 Kr. i Kon
tanter i Skrivebordet, og de
mente, at det var klogest at
fingere et Rovmord. Fru Koch
laa i Sengen ved Siden af sin
febersyge Mand og saa ham blive
dræbt. Først slog Hansen-Vin
ding ham i Ansigtet med en Ham
mer og skar derefter Halsen over
paa ham. Fru Koch stod derpaa
op og lukkede Hansen-Vinding
ud. Senere paa Natten gik hun
saa til Politiet.
Saa snart det rygtedes, hvor
ledes Sammenhængen var med
Mordet, samledes ophidsede
Mængder af Folk sig udenfor
Mordstedet.

1912

Holsteinsgade-Mordet
Fru Koch
or ofte set sammen med
Hansen-Vinding.
9. December.
En medvirkende Aarsag til, at Fru
Koch blev fældet, er, at fhv. Skue
spillerinde ved Nørrebros Teater
Frk. Hallenborg har meddelt Poli
tiet, at hun i Café »Premier« paa
Østerbrogade har set Hansen-Vin
ding og Fru Koch sidde sammen i
et Separat-Kabinet.
Ogsaa Husbeboerne har ofte set
Fru Koch og Hansen-Vinding sam
men. For Familien derimod kom
mer Meddelelsen om Forholdet mel
lem Fru Koch og Hansen-Vinding
meget overraskende. Man havde
Indtrykket af, at hun levede meget
stilfærdigt sammen med sin Mand.

Den ophidsede Menneskemængde foran Domhuset, da Hansen-Vinding blev ført til Forhør.

Morderen er flygtet —
han jages af Politiet over hele Landet.
9. December.
Morderen fanget,
Saa saare Fru Kochs frygtelige
Tilstaaelse forelaa, blev alt dispo men han slaar sig løs og
nibelt Opdager-Mandskab alarmeret
forsvinder paany.
for at sikre sig Hansen-Vinding, der
imidlertid er sporløst forsvundet.
Rygtet gik, at han var flygtet sammen med en letlevende Dame fra
»Kisternes Bar. Flygtet var han, men
alene — og hvordan ved ingen. Der
er nu sat alt ind paa at gribe den
flygtende Morder, alle Havne og
Stationer bevogtes, og de flyvende
jager ham over hele
Landet.

Den Myrdedes Hustru: Fru Koch.

10. December.
Hansen-Vinding blev I Gaar paa
grebet af Politiet i Skelskør, men
han slog sig løs fra Betjentene og
forsvandt I Skovene ved Basnæs.
Morderen havde maskeret sig som
Sømand og havde i Skelskør ladet
Skægget rage af.

Endelig paagrebet - efter
at have tilbragt Natten i
en Baad paa Storebælt.
11. December.
Igaar Formiddags Kl. 10 endte
Jagten paa Rovmorderen. Han blev
fanget udenfor Korsør. Natten havde
han tilbragt i aaben Baad paa Søen.
Han var meget forkommen, da han
drev ind til Stranden, hvor en Fi
sker tog sig af ham. Han førtes til
Korsør Arrest og derefter i Red
ningskorpsets Ambulancebil til Vestre
Fængsel.
Rystende fortalte Morderen, at
Natten i Baaden i Storebælt er det
frygteligste, han har oplevet. Der
var hverken Maane eller Stjerner,
og i det mørke Vand syntes han hele
Tiden, at han kunde se Blikkenslager
Koch.

Dømt til Døden.
Benaadet med livsvarigt Fængsel,
der Ikke kan ophæves for HansenVlndlngs Vedkommende.

Ved Højesteret dømtes Marie Koch
og Hansen-Vinding begge til Døden.
Naar Højesteretsdommen først faldt
saa sent som Februar 1914, skyldtes
det, at Fru Koch i Fængslet blev saa
angrebet af Fængselspsykose, at hun
nærmest maatte betegnes som sinds
syg. I et Statsraadsmøde en Maaned senere benaadedes begge med
livsvarigt Fængsel, for Hansen-Vindings Vedkommende med den skær
pende Bibestemmelse, at han aldrig
senere kan gøres til Genstand for
Benaadning.

Morderen Hansen-Vinding.
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Mylius Erichsen faar sit Monument
Skandale-Scener
paa Universitetet.
„Rundetaarns Skræk“ i Slagsmaal
med Brandesianerne.

7. December.
Aldrig har Københavns Universi
tet oplevet en Skandale som den,
der i Gaar fandt Sted ved Dr. phil.
Konrad Simonsens sidste Foredrag:
Jødisk Aand i Danmark.
Unge Tilhængere af Georg Bran
des afskar Dr. Simonsen Ordet ved
Pibekoncert. Simonsens Venner over
faldt Brandesianerne korporligt, og
det kom til et regulært Slagsmaal,
under hvilket Dr. Simonsen sluttelig
maatte forlade Salen, idet han
sagde: Paa Gensyn til Foraaret!
Motiverne til Skandaleoptrinene
maa søges i Dr. Simonsens Angreb
Monumentet for Mylius Erichsen og hans Fæller paa Langelinie. Til højre paa Georg Brandes i sit forrige
ses Kaj Nielsen arbejdende paa sit Værk.
Foredrag.
6. December.
Hovedmanden i Spektakel-Scenerne
en unge Billedhugger Kaj Nielsens Bautasten over Mylius Erichsen og
hans Fæller afsløredes igaar paa Langelinie. Det skete under smukke, var »Rundetaarns Skræk«, den
men ganske enkle Former. Kaptajn Amdrup holdt Hovedtalen og udtaltekendte Københavneroriginal, Stu
bl. a.:
Der staar Gny af gammel nordisk Heltekraft i den Tragedie, som udspil dent Seedorf, der maaler 82 Tom
ledes deroppe langt mod Nord i hin mørke Novembernat 1907. Takket være mer. Han ledede Slagsmaalet, idet
disse tre Mænds heroiske Færd blev deres Arbejde bevaret, og derved blev han i Spidsen for Simonsens Tilhæn
Slutstenen sat paa det mægtige Værk, Danmarksekspeditionen har rejst, gere gik løs paa Samfunds-Studen
saaledes at denne Ekspedition altid vil staa som en af de smukkeste, dansk terne, men disse fik Forstærkning
arktisk Forskning har at opvise.
fra andre Sider i Salen, og snart
var »Rundetaarns Skræk« paa Re
Hr. Steincke kan ikke faa
træten. Censor P. A. Rosenberg fik
et Par ucensurerede Lussinger midt
sit Barn døbt.
under Haandgemænget, saa Lorg
21. December.
netterne sprang af hans Næsetip.
Der er opstaaet en Strid mellem
Da Dr. Simonsen gik, var det under
de to bekendte Socialdemokrater
Piben og vild Jubel.
paa Frederiksberg, Fattiginspektør,
cand. jur. Steincke og Pastor Hans
Frue Kirke
Koch ved Solbjerg Kirke.
Hr. Steincke henvendte sig for
faar ikke noget Spir.
leden til Præsten for at faa sit ny
14. December.
fødte Barn døbt. Under Samtalen
Prof. Amberg og Arkitekt Brum
mer, der skal opføre Spiret til Frue
opklaredes det, at Hr. Steincke n&t
Kirke, er bievne uenige. Brygger
Fritænker og kun opfattede BarneJacobsen ønsker, at Spiret faar en
daaben som en borgerlig Nødven
spidsere Form, men det protesterer
dighed. Præsten hævdede, at Daaben
Hr. Brummer imod, mens Hr. Am
berg følger sin Bygherre. Hertil
var en kirkelig Handling, som med
kommer endelig, at Kultusministe 
førte kirkereligiøse Forpligtelser,
riet har stillet vidtgaaende økono
og da Inspektøren ikke vilde ind
miske Fordringer, som gaar ud paa,
rømme det, nægtede Præsten at
at ikke blot den halve Million til
Opførelsen skal være tilstede, men
døbe hans Barn.
ogsaa 200.000 Kroner til dets Ved
Fattiginspektør Steincke har nu
ligeholdelse.
indgivet en Klage til Sjællands Bi
Hvorefter Brygger Jacobsen an
skop over Præsten og vil foreløbig
tagelig trækker sit Tilbud om Spiret
tilbage.
afvente Resultatet heraf.
Billedhuggeren Kaj Nielsen og hans Frue.

D

24

1912-13

Tysk Digter-Besøg — og et dansk Lystspil.
Tone fornægter sig ikke, og Stykket
morede. Som Stykkets to unge
Mænd var Poul Reumert og Johs.
Poulsen fortrinlige, men den sidstes
Fremstilling af en Skuespiller har

Fra Modtagelsen paa Østerbros Station: Fra venstre Erik Skram, Hauptmann, Poul Levin,
Peter Nansen, Carl Behrens, Fru Hauptmann og Johs. Jørgensen.

Gerhart Hauptmann
i København.
13. December 1912.
1 Gaar kom den berømte tyske
Forfatter Gerhart Hauptmann til
København paa Tilbagerejsen fra
Stockholm, hvor han har modtaget
Nobelprisen. Han var ledsaget af sin
Hustru og sin lille Søn Benvenuto
og modtoges paa Østerbros Banegaard af Forfatterforeningens For
mand, Erik Skram, Direktør Peter
Nansen, G. B. N. F., Dr. phil. Poul
Levin, Carl Behrens og Johs. Jør
gensen.

„Hans eneste Kone”.
Julius Magnussens nye Lystspil
paa Det kgl. Teater.

Januar 1913.
Den unge Forfatter Julius Magnussen har atter med sit nye Lyst
spil Hans eneste Kone faaet en Suk
ces paa Det kgl. Teater. Magnussens
Evne til at forme et kvikt Replik
skifte i den moderne københavnske

Forfatteren Julius Magnussen.

vakt nogen Forargelse og affødt en
Diskussion om det tilladelige i at
karikere og latterliggøre Skuespiller
standen paa en saa ubarmhjertig
Maade. Hr. Magnussen har imidler
tid offentligt taget Hr. Johs. Poul
sen i Forsvar og erklæret sig tilfreds
med Forestillingen.

Festforestilling
paa Dagmarteatret og
Souper paa Ang leterre.
16. December.
Gerhart Hauptmann blev fejret
paa værdig Maade under sit korte
Ophold her i Byen. I Aftes var der
Festforestilling paa Dagmarteatret
til hans Ære. Da Digteren traadte
ind i den pyntede »Kongeloge«,
rejste Publikum sig og hilste, idet
Orkestret satte i med en Fanfare.
Derefter opførtes Digterens eget,
dystre Skuespil »Vognmand Henschel« med Henrik Malberg og An
toinette Winding i Hovedrollerne.
Udførelsen vakte Hauptmanns Aner
kendelse.
Efter Forestillingen var der Fest
souper paa Angleterre. Alt hvad
Hovedstaden rummer af litterært in
teresserede Mennesker, var tilstede.
Festen afsluttedes med et improvi
seret Bal.

Fra Det kgl. Teaters Opførelse af »Hans eneste Kone«.
Fra venstre: Gudrun Houlberg, Poul Reumert, Rigmor Dinesen, Nic. Neiiendam.

25

I9I}

Samlermærke - Manien

En helt ny Mani har grebet Københavnerne,
det er Samlermærkerne. Idéen er lanceret af
Litograf Carl Andreasen, den ene af Cheferne i
Firmaet Andreasen & Lachmann. Det begyndte
saa smaat i Fjor med et Par Mærker, som store
Firmaer gav i Tilgift til deres Varer. I Aar er
Manien kulmineret, og nu er der Bunker af Sam
lermærker og Bunker af Samlere.

Billedet til højre

er fotograferet uden
for

Andreasen

&

Lachmanns Forret

ning i Hestemøllehvor

stræde,

der

Dagen igennem staar
Mængder

af

ung

dommelige Samlere.
Samlermærkerne

handles

og

byttes

ligesom Frimærker,
hvert

Mærke

har

sit særlige Nummer

CHR.AUGDSTINUS<

og sin særlige Pris,

der retter sig efter
Sjældenheden.
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Penge til Forsvar — Direktører til Teatret

Forsvars-Indsamlingens store Fest i Odd Fellow-Palæet.

En storstilet
Forsvars-Indsamling.

Hvem skal være Direktør
for Det kgl. Teater?
Dagmarteatret som kgl. Talescene.

1. Januar.
1913 begynder, som 1912 sluttede,
med et endeløst Teatervrøvl. Man
kan ikke finde en ny Direktør til
Det kgl. Teater — det vil sige, man
kan ikke finde andre end Hr. Johan
nes Nielsen, men han er bundet til
Dagmarteatret endnu et Aar. Saa

16. Januar.
Der foretages som bekendt i disse
Dage en meget stor Indsamling til
»Forstærkning af Københavns Be
fæstning«. I Komitéen sidder Hof
jægermester N. Juul, Ing. Poul Lar
sen og Gross. Aage Løivener.
12. Februar.
Den store Forsvarsindsamling, der
har haft en aldeles uventet og enestaaende Sukces over hele Landet,
kulminerede i Aftes ved den store
Forsvarsfest i Odd Fellow-Palæet.
Paa Tribunen var anbragt Gar
dens Orkester, og i Salen stod de
frivillige Korps paa Post. Kl. 8 kom
hele Kongefamilien, og Studenter
sangforeningen aabnede Festen. Der
efter fulgte Deklamation (et Digt af
H. Pontoppidari), en glimrende Tale
af Prof. Vilh. Andersen om Belej
ringen af København i 1659 og en
fortræffelig Beskrivelse af selve
Stormnatten af Harald Nielsen (det
var jo Aarsdagen i Gaar), Festen
sluttede med, at hele Forsamlingen
sang »Der er et yndigt Land«.
7. April.
Indsamlingen har allerede ind
bragt over to Millioner Kroner.

har Kultusminister Appel fundet
paa, at man kan overtage Dagmar
teatret som Talescene for Det kgl.
Teater, og saa faar man Hr. Johan
nes Nielsen i Købet.
Herover er Det kgl. Teaters Kunst
nere geraadet i Raseri. De vil ikke
flyttes fra Kongens Nytorv til Jern
banegade.
Fra anden Side arbejdes der paa
at give Hr. Weis som Chef et Tri
umvirat af Teatrets ældste Skue
spillere som Medledere, nemlig de
Herrer Peter Jerndorff, Olaf Poul
sen og Nicolai
Neiiendam.
Det blev Grev
Brockenhuus
Schack
og Otto Benzon.

17. Januar.
Det kgl. Teaters
Forhold er nu ord
net saaledes, at
Grev Brockenhuus
Schack og Hr. Otto
Benzon bliver Le
dere i næste Sæ
son, hvorefter Hr.
Benzon afløses af
Hr. Johannes Niel
sen. Paa Billedet
til venstre ses de
nye Ledere af Det
kgl. Teater, til ven
stre Direktør Otto
Benzon, til højre
Chefen, Grev Bro
ckenhuus Schack,
flankerende
Te
atrets Førstekraft
Hr. Olaf Poulsen.
Otto Benzon, Olaf Poulsen og Grev Brockenhuus Schack.
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Træerne fældes paa Østervold
Den sidste Rest af Østervold.
Nu fældes Træerne og Volden graves bort.

31. Januar.
De gamle Træer, der skabte Poe
sien paa Voldresten ved Østerport,
er ikke mere. Flittige Menneske
hænder har hugget dem over Ende
og savet dem til Favnebrænde, og i
Gaar solgtes de ved Auktion for i
Dag at føres bort fra deres mere
end tohundredaarige Plads. I Stedet
for den tætbevoksede Vold, der be
sad en saa sjælden Skønhed, mødte
Øjet i Gaar kun en nøgen Jordhøj
. . . og naar Frosten holder op,
graver Arbejdsmændene videre af
Volden, og om to Aar farer den
underjordiske Boulevardbane gen
nem det Terræn, der afgav Plads
for den minderige Østervold.
Ogsaa den sidste Vold-Rebslager
er forsvundet! Hvor ofte har vi ikke
staaet og set paa ham, naar han
tvandt sin Hør paa Reberbanen ved
Foden af Volden, mens det store
Hjul snurrede og snurrede, og
han stadig gik baglænds med Hør
ren i sit Forklæde. Den eneste, som
altid havde Fremgang — jo mere
det gik tilbage for ham!

Arbejderne i Færd med at fælde de gamle Træer paa Østervold.

Karen Sandberg som
Taxameterkuskens Datter.
26. Januar.
Hr. Frederik Jensen har Grund til at være
glad. Hans Primadonna i »Taxameterkuskens
Datter« — Fru Panduro — sender Sygemelding
og beder om at blive løst fra Nørrebros Te
ater. Men Frederik Jensen har en ung Dame,
Fru Karen Sandberg (senere Fru Karen Casperseri) i Baghaanden. Hun har lært Rollen
paa faa Timer og gjorde straks saa megen
Lykke, at hun skal beholde Rollen. Nu er
den smaa Fru Karen altsaa Primadonna, og
hun er ung, smuk og glad, propfuld af Talent
og har en nydelig Sangstemme. Og nu skal
hun synge og spille Rollen, indtil Fru FriisHjorth vender tilbage og atter overtager den
berømte Afklædningsscene.

Povla Frisch.
Den danskeSangerInde faar en stor Sukces

28. Januar.
Den danske Sangerinde Fru Povla Frisch,
der kommer hertil med mange Laurbær ude
fra, synger i Aften for første Gang for sine
Landsmænd og æsker deres Mening.
29. Januar.
Fru Povla Frisch sejrede — men paa en
anden Maade, end de fleste havde ventet sig.
Hun vandt Aftenen fuldt og soleklart, ikke
ved en imponerende og blændende Præstation
. . . men da hun begyndte at synge pianissimo, ganske sagte og stille. ... Ved Koncer
tens Slutning var der ingen Ende paa Jubel
og Hyldest.

Direktør Emil Wulff flytter
til Scala.

Fru Karen Sandberg
som Taxameterkuskens Datter.
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14. Februar.
Hr. Emil Wulff har — trods Privat-Teaterdirektørernes Protest — faaet justitsministeriel
Tilladelse til at flytte sin Bevilling tværs over
Jernbanegade fra Centralteatret i Cirkus til
Scalateatret, hvor Hr. Frede Skaarup bliver
hans Meddirektør.
Emil Wulff flytter hele sit Personale med til
Scala: Alstrup, Stribolt, Amelie Kierkegaard
og Oda Alstrup og har af Scalas nuværende
Personale engageret Olga Svendsen.

Fru Povla Frisch.

Noter og Nyt i Aarets Løb
Filmens Duse bliver
Millionær.
Hvad Asta Nielsen indspiller.

Birkedommer Sylow.

Sylow er død!
13. Februar.
Landstingsmand, Birkedommer Sylow er i Gaar død, knapt 64 Aar
gammel.
Sit landskendte Navn fik Sylow
som Kommissionsdommer i BrandAffærer. Det brændte lidt rigeligt —
og saa fo’r Sylow med sine Hjæl
pere som et Uvejr over Landet og
slog ned paa Retfærdige og Uret
færdige.

*

12. Februar..
Det berømte Pariserfirma Pathé
Fréres har paa Forhaand købt
Aarets ti Asta Nielsen-Films, det vil
sige de ti Stykker, som Urban Gad
skal skrive og Asta Nielsen spille
Hovedrollen i, for 2 Mark pr. Me
ter, medens den almindelige en gros
Pris for Films bevæger sig omkring
80 Pfennig pr. Meter. Endvidere har
Firmaet forpligtet sig til at aftage
mindst 135 Kopier af hver af disse
ti Films.
Det bliver i Alt 2 Millioner 700,000
Mark. Denne uhyre Sum risikerer
det franske Firma paa ti Stykker,
om hvilke der ikke vides andet, end
at Asta Nielsen skal spille i dem.
Det berlinske Films-Firma, som
skal optage de ti Stykker, regner
med, at Fremstillingen vil koste
700,000 Mark. Der bliver saa en
Nettofortjeneste paa 2 Millioner, af
hvilke Urban Gad og Asta Nielsen
faar en betydelig Andel gennem de
res Procenter. Man vil se, at vor
Landsmandinde daarligt kan undgaa at blive Millionær.
Samme Firma har engageret Max
Reinhardt som Instruktør for en
aarlig Gage af 100,000 Mark.

Redaktør Christian Gulmann.

Berlingske Tidendes nye Redaktør.

Den kendte Journalist Chr. Gul
mann er tiltraadt Stillingen som
Berlingske Tidendes ansvarhavende
Redaktør. Gulmann, der er i Begyn
delsen af 40’erne, har en lang Virk
somhed som Journalist bag sig, dels
ved »Nationaltidende«, dels som Re
daktør af »Vort Land« og »Gads
danske Magasin«, sidst som Med
arbejder ved »Berlingske«, hvor han
har virket særlig som Teater- og
Litteraturanmelder. Med sin mo
derne Indstilling vil Hr. Gulmann
sikkert betyde en Fornyelse for vort
ældste Bladforetagende.

Den norske Forfatter Thomas Krag er
pludselig død — kun 45 Aar gammel. Talrige
Baand knyttede ham til vort Land og vor
Hovedstad, hvor han boede i lange Perioder
af sit Liv, og hvor han havde mange Venner.
Her læstes og beundredes hans Bøger. Vi reg
nede ham som en af vore.
Thomas Krag var en Tid gift med en dansk
Dame, Forfatterinden Iben Nielsen.

*
Malerinden Gerda Wegener er nu flyttet til
Paris, hvor hun er engageret til at tegne i
»La vie parisienne« og flere andre franske
Uge- og Maanedsblade.

*
Major von Waldheim holdt i Aftes i Palæet
for et tætpakket Publikum et Lysbilledforedrag
om de tænkende Heste i Elberfeld. Dyrlæge
Bagge optraadte som Tolk.

En hyggelig Frokost: Fra venstre Urban Gad, Asta Nielsen og Kaj Holberg.
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Af Aarets Malerkunst
Udstillingen paa
Charlottenborg og
„Den Frie“.

Edvard Saltoft: Højesteret.

Zahrtmann bygger Hus.
70-Aars Fødselsdagen
fejres i Casa d’Antino.

get af Arkitekt Henni Koch under
Bygherrens særlige Ledelse. Han si
ger selv, at han flyttede, fordi han
ikke kunde faa rigtigt Lys til et Bil
lede af Jens Birkholm, der nu er
hængt op i det store Atelier, som
strækker sig gennem hele Husets
Bredde med Vinduer i Nord og Syd.

I Aar beherskes Charlottenborgudstillingen ganske af Edv. Saltofts
Billede af den samlede Højesteret,
et prægtigt, monumentalt Billede,
der ved Dommernes røde Kaaber og
Grupperingen, der minder om Rodin’s Borgerne fra Calais, virker
stærkt og ejendommeligt. Billedet
har givet Anledning til megen Dis
kussion, men alle er enige om, at
Maleriet er et betydeligt Arbejde
med meget interessante Detaljer og
en betagende Helhedsvirkning. Vi
staar her ikke overfor en Gruppe af
Privatpersoner, men overfor en En
hed. Retten. Saltofts Værk er et Bil
lede, hvis Forstaaelse kræver Tid,
og som selv har Tid; det kan taale
at vente, baade paa den Patina, Ti
den vil lægge over dets Farver, og
som vil gøre dem endnu dybere,
kraftigere og klangfuldere, — og paa
den Anerkendelse, det vil vinde,
naar det har faaet Tid til at virke.
Blandt Billederne paa den frie Ud
stilling maa særligt nævnes Joakim
Skovgaards »Eva og Slangen«. Baade
Emnet og Skovgaards Mosaikteknik
er velkendte fra hans Viborgbilleder, men atter her møder man Skov
gaards uhyre Overlegenhed i Stil,
Tegning og Teknik, der virker al
deles betagende.
(Af J. E. Hohlenbergs Anmeldelse.)

Kr. Zahrtmann: Selvportræt.

31. Marts.
Zahrtmann har bygget sig et dej
ligt Hus paa Fuglebakken, »Casa
d’Antino«, og her forbereder han sig
paa at fejre sin 70 Aars Fødselsdag
i Dag. Det er et udmærket Hus, byg

Joakim Skovgaard: Slangen sagde til Kvinden —

Kunsten søger nye Veje
Billedhuggeren
Vilhelm Bissen død.

Billedhuggeren Vilhelm Bissen.

22. April.
Billedhuggeren Vilhelm Bissen er
død, 77 Aar gammel.
Til hans kendteste Arbejder hører
Rytterstatuen af Absalon, den riden
de Yngling for Enden af Vestre
Boulevard, den smukke Vasemaler
ske og Caroline Amalie i Rosenborg
Have.

Niels Hansen: Frokosten.

Fransk Kubisme - og en ung dansk Maler,
der gaar egne Veje.

Le Fauconnier: Portræt af Digteren Jouve.

I Kunstsalonen i Bredgade udstil
les for Tiden nogle Billeder af den
franske Malerkunsts mest moderne
Profeter, bl. a. af Kubisternes Før
stemand, Le Fauconnier. Hans Por
træt af Digteren Jouve, der ikke en
gang fortjener Navn af en Karika
tur, virker paa os som en graa og
sørgelig Regnvejrsdag, og dog vakte
Fauconniers Malerier for blot fire
Aar siden en Storm af Begejstring,
Had og Indignation paa Salon d’Automne i Paris.
Samtidig udstiller Winkel & Magnussen nogle Billeder af den unge
danske Maler Niels Hansen, der,
skønt han anses for halvt revolutio
nær, ikke har noget tilfælles med
Gaugin, van Gogh, Futurister eller
Kubister. Han bruger ikke Geome
tri, men Farver, og hans Billeder
virker behageligt diskrete.
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Filmsselskaberne skyder op som Paddehatte
var kngttet til Casino, er kendt fra
den Sukces, han for tre Aar siden
opnaaede paa Filmatiseringen af
Herman Bangs Artistnovelle »De
fire Djævle«. Paa Grundlag af den
ne Film fik den 25-aarige Skuespil
ler fra Tyskland Kapital til at starte
den Filmsfabrik, han nu har over
draget det danske Selskab, hvis For
mand er Overretssagfører Andreas
Christensen. Fabrikens økonomiske
Ledelse overtages af Godsejer H.
Stilling. I Bestyrelsen sidder en
Række aarhusianske Matadorer.

Et Billede fra »Morfinisten«: Dér, hvor der leves! Paa Bordet Balletdanserinden
Frk. Karen Lindahl.

„Morfinisten” —og andre Rædsler.
15. Marts.
For to Aar siden fik Fru v. d. Aa
Kühle, født v. Kohl og tidligere gift
med Brygger Carl Jacobsen, den
Idé at skrive en Film, Morfinisten,
med Lilli Beck i Hovedrollen. Af

Fru Lily v. Kohl, tidligere gift med Brygger
Carl Jacobsen, nu gift med Direktøren for Films
selskabet »Danmark« og Forfatterinde til Fil
men »Morfinisten«.

denne let henkastede Film er der
opstaaet en Films-Forretning, som 1
disse Dage omdannes til et Aktiesel
skab paa 1/a Million Kroner. Fru
Kühle havde en galant Ægtemand,
der antog sin Hustrus Film og i
Kompagni med en ung Hr. Glück
stadt lod den optage og mangfol
diggøre. Det var Skandinav isk-Russiskes første store Kup. Senere er
der optaget Films med Løver, Slan
ger og andre vilde Dyr samt Ri
chard Jensen i Hovedrollen. Og nu
er det unge Filmsselskab et kapital
stærkt Firma.
*
*
*
Kapelmester Holger Nielsen har
dannet et Filmsselskab med sin Hu
stru, Skuespillerinden Ida KjærNielsen som Hovedkraft. I Tyskland
hedder hun kun Ida Nielsen paa
Filmen. Asta Nielsens Selskab pro
testerer forgæves. Nu er »die Nielssen« forvandlet til »die Asta«. Hol
ger Nielsens Selskab hedder »Fidusia« — efter det Kolonihaveanlæg,
hvori det har Atelier.
*
*
*
30. Marts.
Dansk B i o gr a f-K o m p ag ni
har overtaget Direktør Rosenbaums
Film-Fabrik i Hellerup for 250,000
Kr. Hr. Rosenbaum, der tidligere

Nu vil ogsaa Gyldendal filme!
9. April.
Nu gaar Gyldendal ogsaa ind i
Filmen. Der oprettes en dansk
Filmsfabrik med fast Tilknytning til
Gyldendals Forlag og dets Forfatte
re. Direktør Peter Nansen og Fuld
mægtig Paulli indtræder i Bestyrel
sen.
*
*
*
Hr. O. E. Nathansohns Biograf
teater paa GI. Kongevej med tilhø
rende Optagelsesvirksomhed er nu
omdannet til et Aktieforetagende
med stor Filmsproduktion for Øje.

Millionerne ruller.
10. April.
Nu har ogsaa Paladsteatrets er
farne Direktør Constantin Philipsen
startet et Filmsselskab med en halv
Million som Driftskapital. Baron
Palle Rosenkrantz skal være fast
Leverandør af Manuskripter.

Hvad
siger Ole Olsen?
Direktør Ole Olsen, Nordisk Film,
er ble ven spurgt, hvad han mener
om de mange Filmsfabrikker. Han
svarer lakonisk:
— Der er i Forvejen en Overpro
duktion af 50,000 Meter originale
Negativer om Ugen i hele Verden.
De skabes af tilsammen 80 Filmsfa
brikker. Af dem er der kun 13, der
producerer betydelige Films.

Mere Film.
Den tyske Malerinde, Fru v.
Kaulbach har ude i Charlottenlund
startet et nyt Filmsselskab. Drifts
kapitalen har Fruen arvet efter sin
berømte Svigerfader, Professor Kaul
bach. Fruen er iøvrigt født i Odense.
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— de fleste forsvinder igen som Dug for Solen
Generaldirektøren!

Hvor mange Films
selskaber har vi?
12. April.

I disse Dage, da Luften dirrer af
Film, er det for almindelige Menne
sker ikke let at hitte Rede i de le
vende Billeder, der flimrer for de
res Øjne. Derfor denne lille Over
sigt:
1. AIS Nordisk Films Kompagni
med Hr. Ole Olsen som Leder. Ka
pital 2 Millioner. 3 Optagelsesteatre i
Valby og Fabrik i Frihavnen. (Ak
tierne staar i ca. 325).
2. AIS Kinografen, Direktører Os
car Philips og Ingeniør Christian.
Leder af Optagelsesteatret i Helle
rup Einar Zangenberg.
3. AIS Danmark. Kapital ilz Mil
lion. Direktører Kühle, Glückstadt
og Christensen.
4. AIS Fotorama, Direktør Frede
Skaarup.
5. AIS Th. S. Hermansen.
6. Biorama, Direktør Søren Niel
sen.
7. AIS Dansk Biograf-Kompagni,
Direktør Carl Rosenbaum.
8. The Copenhagen Film Co., Di
rektør O. E. Nathansohn.
9. AIS Dansk Film, Direktør L.
Winkel.
10. Kosmorama, Direktør Hjalmar
Davidsen.
11. AIS Dansk Filmskompagni
(Gyldendals), Direktør Albinus Lar
sen.
12. Constantin Philipsens Selskab.
13. Fru v. Kaulbachs tyske Films
selskab i Charlottenlund.
14. AIS Heimdal (Kapital 25,000
Kr.).
15. Ida Nielsens Kunstfilm, Direk
tør Holger Nielsen.

Teaterdirektørerne aabner
Krigen mod Filmen.
De forlanger 10 Procent af
Skuespillernes Filmsgage.

7. Juli.
1 Gaar har de københavnske Tea
terdirektører tilstillet Filmsselska
berne et Ultimatum og saaledes aabnet Krigen under Ledelse af deres
bedste Feltherretalent, Hr. Ivar
Schmidt.
Privatteatrene forlanger, at Films
teatrene skal betale dem 10 Procent
af Skuespillernes Filmsgage, i mod
sat Fald faar ingen Privatteaterskuespiller Lov til at filme.

Fra Filmen „Dødsridtet“.

30. Juli.
Det oplyses, at
Hr. Ole Olsen, Di
rektøren for Nor
disk Films - Kom
pagni, nu kaldes
Generaldirektør.
Han skal have
faaet Titlen den
Dag, der blev af
holdt Generalfor
samling i Nordisk
Film, og der blev
deklareret et Ud
bytte paa 300 pCt.
*
Hosstaaende er et
Billede fra Filmen
»Dødsridtet«, i ven
stre Forgrund Emi
lie Sannom, i Mid
ten knælende So
lodanser Richard
Jensen, staaende til
højre GudrunHoulberg. I Baggrun
den medvirker den
kgl. Ballet som
Staffage, i Midten
ses Emilie Smith.
X

Nu ramler Films—Selskaberne!
21. Oktober.
Det første er The Copenhagen
Films Co., Direktør Nathansohn, der
ikke kan betale sine Skuespillere.
*
*
*
28. Oktober.
Dansk F ilmsf ab r ik har nu
oasaa standset sin Virksomhed.
Skuespillerne har faaet Meddelelse
om, at hvis de ikke vil nøjes med
50 Procent af deres Tilgodehavende,
gaar Fabrikken fallit, og saa faar
de slet ingen Ting.

Kun to Selskaber tilbage
af fjorten!
15. Decbr.
Af de 14 nye Filmsselskaber, Foraaret bragte, er nu kun to tilbage:
Dansk Biograf Co. og Dania Bio
film (Gyldendals Selskab).
De andre er standsede — fordi de
ikke kunde faa deres Films solgt i
Udlandet, hvor der er en Films
trust, en Ring af Filmsopkøbere, der
har Kontrakt med de gamle danske
Filmsselskaber om kun at købe de
res Films.
Vore tre ældste Filmsselskaber
staar nu i Øjeblikket ret godt. Bedst
staar naturligvis Nordisk Film (Ole
Olsen), men baade Kinografen og
Danmark staar godt.

Den talende Film?
19. December.
Der er Panik i Skuespillerverdenen. Efter
Forlydende ligger Den talende Film
med de Edisonske Millioner i Underhandling
med to Teatre, idet Kaptajn Christmas og In
geniør Thomsen vil overtage enten Dagmarteatret eller Casino.
Man vil dog nok se — eller rettere høre —
den talende Film, før man tror det!

Søren Nielsen, Direktør for Biorama, naest
efter Ole Olsen den første, der lod optage
danske Film.
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Kong Georg af Grækenland myrdet
19. Marts.

I en Alder af 67 Aat er Kong Georg af Grækenland i Gaar faldet
som Offer for et Mordattentat i Saloniki.
Mordet vækker overalt den største Afsky, og vil særlig her i Danmark
vække oprigtig Deltagelse.
Morderen er en sindssyg, 4O~aarig Anarkist. Aleko Schinas.

Den 30. Marts
1863 valgte Græ
kenlands
Natio
nalforsamling den
danske Prins til
Konge — og han
vilde om faa Dage
have kunnet høj
tideligholde sit 50aarige Regerings
jubilæum.
Kong Georg, der
var meget afholdt
af sit Folk, var
gift med en rus
sisk Storfyrstinde,
Broderdatter
af
Kejser Alexander
den 2den.
Kongens ældste
Søn, Konstantin,
der nu overtager
Regeringen, er gift
med den tyske
Prinsesse Sophie,
Kejser Wilhelms
Søster.

„Per Gynt“
paa Det kgl. Teater.
17. Marts.
I Gaar havde Det kgl. Teater Premiére paa Henrik Ibsens Per Gynt
med Johannes Poulsen som en præg
tig Per Gynt, Fru Betty Hennings
som en yndig Mor Aase, Fru Elna
Jørgen-Jensen — der her fik sin
Debut i Skuespillet — som en sød og
spinkel Solveig og endelig Poul Reumert ypperlig som Pennen i Daarekisten.
Forestillingen — der bliver Dr.
Mantzius’ sidste som Direktør — skal
have kostet 50,000 Kroner at sætte op.

Sabroe’s „Lille Poul“.
18. Marts.
Hr. Peter Sabroe har nu faaet sit
eget Blad »Lille Poul« — opkaldt
efter en Novelle af Victor Hugo.
Første Nurner indeholder et »Aabent
Brev til Kongen«, i hvilket Hr. Sa
broe anraaber Kongen om Benaadning for Niels Chr. Sørensen, Re
krut 76 véd Aalborg Garnison, der
er idømt 2 Aars Forbedringshus for
Overfald paa en Sergent.

Kan vore unge Digtere
ikke læse op?
Kong Georg under sit sidste Ophold i Danmark.

Dommerkomitéen fra v. t. h.t Sophus Clausscn, Peter Nanscn. Peter Jemdorff, Betty Hennings, Emma Gad,
P. A. Weis, Julius Magnusscn; i anden Række i Anker Kirkeby, Poul Nielsen, Johannes Ring, Henrik
Cavlingj i bageste Række de fire Præmietageret Niels Hoffmeyer, Poul Westergaard,
Christian Engelstoft og Thøger Larsen.
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En Konkurrence
for at finde Herman
Bangs Afløser.

23. Febr.
Det blev en me
get morsom Af
ten, da tretten un
ge Forfattere i
Nimbs Sal stod
frem som Oplæ
sere af egne Vær
ker.
Førstepræmien,
1000 Kr., tilfaldt —
— uden Debat —
Christian Engels
toft for et glim
rende Fyrværkeri
af svedent Lune og
godt Humør som
Eventyrfor tæ Iler.
Thøger Larsen blev
Nr. 2, P. Wester
gaard Nr. 3 og N.
Hoffmeyer Nr. 4.

Marconi contra Valdemar Poulsen

Den engelske tekniske Kommission, der skal undersøge Valdemar Poulsens og Prof. P. O. Pedersens traadløse System, fotograferet foran Vestre
Elektricitetsværk. Vald. Poulsen ses som Nr. 4 fra venstre, Mr. Duddell staar til højre for Herren med Paraplyen og P. O. Pedersen yderst t. h

En engelsk-teknisk
Kommission afsendt til
Danmark.
En Undersøgelse af Vald. Poulsens
System for traadløs Telefoni.

15. April.
Da den engelske Regering for no
gen Tid siden udkastede den Plan:
at omspænde hele det britiske Riges
store Omraader med et System af
Radiotelegrafstationer, vedtog Par
lamentet at nedsætte en Kommis
sion, der skulde bedømme de for
skellige Radiofoni-Systemer, og man
havde herved Tanken særlig rettet
mod Valdemar Poulsens System. Na
turligvis stod Marconi's Navn øverst
paa Listen, men man vilde, som
sagt, undersøge Sagen tilbunds, og i
disse Dage har vi her i Byen haft
Besøg af den engelske tekniske Kom
mission, der skulde sætte sig ind i
Poulsen-Systemet. Formanden for
Kommissionen er den kendte Fysi
ker Duddell, hvis teoretiske Arbej
der om kontinuerlige Bølger frem
kaldte af Jævnstrømslysbuer danner
Grundlaget for Valdemar Poulsens
Opfindelser. Nu er Duddell altsaa
kommet hertil for at bedømme sin
tidligere Elevs Arbejder. Men Ele
ven, Vald. Poulsen, og hans Medar
bejder, Professor P. O. Pedersen, er
i Mellemtiden bleven verdensberøm
te Mænd. Det vil saaledes erindres,
at disse to Herrer sidst i Januar blev
dekoreret med Fortjenstmedaljen i
Guld af den danske Konge.
Forleden Dag overværede den en
gelske Kommission en Række sær
deles vellykkede Forsøg, der fandt
Sted paa Vestre Elektricitetsværk.
Ved den Lejlighed blev ovenstaaende Billede taget.

Englænderne gaar Imod Vald. Poulsen.
2. Maj 1913.
London, Privattelegram til Berlingske.
»Den tekniske Marconi-Komité har
afgivet Betænkning, der udtaler, at
Marconi-Systemet er det eneste, der
i Praksis har vist sig brugbart over
en saa lang Distance som 2000 miles.

Poulsen-Systemet trænger endnu til
Forbedringer.« —
Dr. Vald. Poulsen udtaler, at man
her har et Udslag af den engelske
Konservatisme: Man er begyndt med
Marconi, og derfor vil man blive
ved med at holde paa ham. Slaget
er tabt, siger Dr. Poulsen, — men
der er Tid til at vinde et nyt.

Hæren (Prins Aage) og Flaaden (Prins Axel) i »højeste Krigsberedskab«. Prins Valdemars to
ældste Sønner øver sig i Nærkamp.
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Der er Mod og Kraft i den danske Ungdom
Knud Rasmussen
og Peter Freuch.en
hjem fra Grønland.
7. Maj.
I Gaar indløb
fra Knud Rasmus
sen en Rapport om
hans og Peter
Freuchens Grønlandsfærd, De to
unge Mænd er fra
deres Boplads i
Nordvestgrønland
kørt tværs over
Indlandsisen oger
komne ned ved
Danmarks-Fjorden paa Østky
sten. Derfra har
de fulgt Kysten
mod Nord, indtil
de er komne til
Bunden af Independence-Fjorden,
som man tidligere
mente er gennemgaaende, d. v. s.
skilte Grønland fra
den nordligere lig
gende 0, Peary
Land. Allerede Mylius Erichsen paa Fra Knud Rasmussens og Peter Freuchens Hjemkomst fra dere6 Grøn
Da »Hans Egede« gled ind i Havnen, saa man ved
viste, at Peary landsekspedition.
Rælingen Knud Rasmussen (til venstre) og Peter Freuchen (til højre).
Land var land
fast med Grønland, men hidindtil
har Fjorden ikke været kortlagt.
Dette har Knud Rasmussen og Freu
chen nu gjort.
En spændende Boksekamp

tær ved det amerikanske Gesandt
skab, Mr. Squires, Privatsekretær
hos Minister Egan, Mr. Groeninger
og Skuespiller Johannes Poulsen
fungerede som Dommere.
Den ene af Dommerne, Johannes
Poulsen, præsenterede den indle
dende Kamps to Boksere for Publi
kum. Carl Pedersen er hø] og slank,
men med en veludviklet Muskula
tur. Han smiler uforknyt og tager
Plads i sit Hjørne, hvor hans to Se
kundanter masserer ham. Den an
den Deltager, Scherfig, gaar til det
andet Hjørne; han er meget mindre
og tættere bygget.
Carl Pedersen Sejrherre.

Carl Pedersen har i sine lange
Arme en Fordel, som han forstaar
at udnytte. Han stoppede Scherfigs
dybe Stød med sin lange venstre
Arm og gik igennem med et »Up
percut«. I 5. og 6. Omgang var
Scherfig udkørt, og Modstanderen
fik anbragt adskillige Stød og Sving,
saa Scherfig blødte stærkt af Næse
og Mund. Efter at Scherfig var
slaaet i Gulvet, stoppede Dommerne
Kampen og erklærede Carl Peder
sen for Sejrherre.
I Aftenens Hovedkamp slog Dick
Nelson Dick Emden ud i fjerde
Omgang.

Da Brisson hed Pedersen
og var Bokser.

Peter Freuchen igen rejst til Grønland.
Knud Rasmussens og Peter Freu
chens Hjemkomst i Slutningen af
Maj fra deres store Rejse tværs
over det nordligste Grønland bety
der ikke, at de to dristige unge
Mænd er færdige med Grønland for
i Aar, — tværtimod. For et Par Da
ge siden sejlede en lille hvidmalet
Galease op gennem det sommerblide
Øresund paa Vej til Kap York, Ver
dens nordligst beboede Sted, hvor
Rasmussen og Freuchen har grun
det en Handelsstation, der har faaet
Navnet »Thule«. Skuden bringer
Freuchen med op til den nye Sta
tion, som han skal bestyre, medens
Knud Rasmussen foreløbig bliver
hjemme for at bearbejde alt det
Stof, han har samlet paa sin sidste
Rejse.
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i Paladshotellets Marmorhave.

2. Maj.
Paa Tirsdag finder der i Palads
hotellets store Sal en Boksekamp
Sted mellem den engelske Bokser
Dick Emden og vor bedste Bokser,
Dansk-Amerikaneren Dick Nelson.
Forinden Aftenens Hovedkamp ind
ledes med en Kamp mellem to unge
danske Boksere Harry Scherfig og
Carl Pedersen (senere Carl Brisson).

Johannes Poulsen præsenterer
Bokseren Carl Pedersen.
7. Maj.
Boksekampen i Paladshotellets
Marmorsal fandt Sted i Overværelse
af et meget mondænt Publikum med
Kejser wilhelms næstældste Søn
Prins Eitel Friederich og hans Ge
malinde i Spidsen. Legationssekre

Carl Pedersen (Carl Brisson) optræder som
Bokser i Paladshotellets Marmorhave.
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Hvem vil tage Regeringens Tøjler?
Klaus Berntsens
Grundlovsforslag skaber
vanskelig politisk Situation.
Lige siden Konseilspræsident Klaus
Berntsen d. 23. Oktober i Fjor frem
satte sit Forslag til Forandringer i
Grundloven, hvorved baade Folke
ting og Landsting omdannedes, og
den privilegerede Valgret afskaffes,
har den politiske Situation udviklet
sig paa bemærkelsesværdig Maade:
Socialdemokraterne og de Radikale
gik ind for Klaus Berntsens Forslag,
idet man ansaa det for et Skridt i
demokratisk Retning, men det blev
efterhaanden mere og mere aabenlyst, at der indenfor Venstres Ræk
ker var en betydelig Modstand, an
ført af I. C. Christensen. Medens
Grundlovsforslaget førtes uændret
og hurtigt igennem Folketinget,
standsede Grev Frijs det i Lands
tinget ved anden Behandling ved en
Dagsorden, der blev vedtaget med
33 St. mod 31.
En Opløsning havde været det
selvfølgelige Svar, men det forestaaende ordinære Folketingsvalg over
flødiggør jo en saadan.

Overvældende Sejr
for Grundlovsforslaget.
21. Maj.

Ved Valget i Gaar mistede Mini
steriet Klaus Berntsen sitFlertal.
Der blev valgt 31 Radikale, 32 So
cialdemokrater, 44 Moderat Ven
stre og 7 Højremænd. Radikale og
Socialdemokrater danner saaledes
nu Flertallet i det nye Folketing.
Og der er overvældende Flertal for
Junigrundloven: 107 for og 7 imod.

Valgaftnen paa Vesterbros Passage udenfor
Pavillon.

Ministeriet Zahle fotograferet paa Trappen til Dr. Brandes* Villa i Kristianiagade: fra venstre
Kr. Pedersen, Ove Rode, Kejser-Nielsen, Munch, Edv. Brandes, Hassing-Jørgensen og Zahle.
Indsat i Cirklen Erik Scavenius.

Konseilspræsident Berntsen har maattet vige for Oppositionen indenfor
sit eget Parti. I. C. Christensens »Billigelse« af Ministeriets Afgang var samtidig dets Døds
dom. Kongen har
derefter henvendt
Ministeriet Zahle.
sig til Socialde
22. Maj.
mokraternes For
Folketingsmand, Borgmester
mand Th. StauZahle, Konseilspræsident og Ju
stitsminister.
ning, som imidler
Gesandten 1 Wien, Erik Scavetid afslog at dan
nius, Udenrigsminister.
ne Regering uden
Folketingsmand, Dr. phil. P.
Deltagelse af Ven
Munch, Forsvarsminister.
stre som det tredie
Landstingsmand, Dr. phil. Ed
vard Brandes, Finansminister.
Grundlovsparti.
Folketingsmand, Sognepræst
Da Venstre afviste
Kejser-blteisen, Kultusminister.
dette, og Stauning
Folketingsmand, Gaardejer Kr.
ikke ønskede at
Pedersen, Landbrugsminister.
gaa ind i et social
Folketingsmand, Redaktør Ove
demokratisk Mini
Rode, Indenrigsminister.
Bankdirektør Hassing-Jørgen
sterium, blev det
sen, Minister for offentlige Ar
overdraget de Ra
bejder og Minister for Handel
dikale at danne
Bergenholz* Reklameog Søfart ad interim.
en Regering.
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Bramminge - Ulykken
Frygtelig Jernbane-Katastrofe.
15—16 Døde — mange Saarede.
Blandt de Døde er genkendt Professorinde Paulli
og Folketingsmand Peter Sabroe.

Lørdag 26. Juli.

En frygtelig Jernbaneulykke er sket mellem
Tjæreborg og Esbjerg. Emigranttoget, der afgaar fra København Kl. 8,20 Morgen, er væltet
ved Sneumbroen nær ved Bramminge. Man
mener, at det knapt et Aar gamle Jernbanespor
har udvidet sig under Varmen, hvorved en Ud
skridning er sket.
Toget bestod af ialt 8 Vogne, hvoraf kun den
bageste blev staaende. Den næstforreste Vogn
blev fuldstændig knust.
Der er 15—16 Døde og en Mængde haardt
saarede. Blandt de Døde er foreløbig kun gen
kendt Folketingsmand Peter Sabroe og Pro
fessorinde Paulli fra København. Mange af de
Omkomne menes at være Udlændinge. Hjælpe
tog med Ambulance er udsendt fra Esbjerg og
Fredericia. Med Toget østfra er afgaaet talrige
Læger. De dræbte er førte til Bramminge Sta
tion, de Saarede bringes med Ekstratog til Es
bjerg. De uskadte Passagerer deltager i Red
ningsarbejdet. Der er Jamren og Skrigen paa
Ulykkesstedet. Lokomotivføreren og Fyrbøde
ren reddede sig i det Øjeblik, Ulykken skete,
ved at springe af Lokomotivet.

Det frygtelige Syn af de knuste Jernbanevogne.

Paa Billedet til
venstre ses i For
grunden Resterne
af de tre knuste
Vogne. Deres Plads
var mellem de to
endnu opretstaaende
Waggoner
bagved. Svellerne
mellem Sporene er
splintrede
som
Tændstikker,
og
Sporene selv helt
forvredne. Mange
af de Saarede og
Døde maatte sa
ves ud af Ruinerne.
Folketingsmand
Sabroe var, umid
delbart før Ulyk
ken skete, gaaet
ind paa Toilettet
i en af de Vogne,
der blev fuldstæn
dig knust ved Ka
tastrofen.
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Peter Sabroe blandt de dræbte
Budskabet om, at Peter Sabroe er
blandt de dræbte ved den frygtelige
Jernbaneulykke ved Bramminge, har
vakt den største Bestyrtelse og Sorg.
Langt udenfor sit eget socialdemo
kratiske Parti var han højt anset
som en betydelig Personlighed, en
magtfuld Agitator for Samfundets
Stedbørn.
Billedet til højre viser Sabroe paa
en Børnehjælpsdag i Aarhus, hvor
han kørte rundt med en Trække
vogn og samlede Penge ind til Bør
nene. Drengen, der staar ved Vog
nen, er Sønnen Povl (senere kendt
som Journalisten »Den Gylden
blonde«). Billedet nedenfor gengiver
en Gruppe i Panoptikon med Sabroe
som Børneven.

Sabroe med Trækkevogn paa en Børnehjælpsdag i Aarhus.

Til Minde om Sabroe.

Panoptikongruppe: Sabroe besøger en fattig Familie

30. Juli.
Hvor det vilde være smukt, om
der kunde rejses et Minde om Sa
broe nu.
Paa Blaagaardsplads burde det
opstilles, og det kunde se saadan ud:
Sabroe gaar roligt fremad; ved
Siden af ham gaar et stakkels lille
Barn, der tillidsfuldt har lagt sin
Haand i hans.
Mere behøvedes ikke — men det
blev — et Monument, endelig en
Gang!
For der var næppe en bedre Mand
i Danmark end han, der var ikke
et stærkere Hjerte. Sven Lange

Ulykkesstedet ved Bramminge, hvor den frygtelige Jernbanekatastrofe fandt Sted.
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Flyvningen erobrer København
Den første
Flyvepost fra
Stockholm.
30. Juni.
Det var i Gaar et
verdenshistorisk 0jeblik, da den berømte
franske Flyver Brin
dejonc des Moulinais naaede Kjøbenhavn paa sin Rund
rejse fra Paris over
Berlin — Warschau
— St. Petersborg og
Stockholm. Han lan
dede paa Flyveplad
sen i elegant Glide
flugt; i et Nu var
Brindejonc ved sin Ankomst fra Stockholm.
Flyvehjælm og Trøje
Scala aabner
smøget af, og en elskværdig og al
deles uanstrengt Gentleman steg ud
som Operette-Teater.
af Maskinen, rede til at nyde Jorde2. August.
livets Glæder. Han medbragte en
Under Direktion af Emil Wulff og Frede
lille Pakke: den første Flyvepost Skaarup aabnede Scala-Teatret i Gaar med
Stockholm—Kjøbenhavn. Den be Operetten »Gri-Gri*.
Det lille nye Teater var som et Boudoir med
gejstrede Mængde modtog ham med
lila Farver og bløde Tæpper og smaa Lamper
Jubel og bar ham i Guldstol. Om et med
lila Skærme. Folk var henrykte over at
Par Dage fortsætter han Turen di gense deres 'Yndlinge fra Centralteatret i disse
nye
og
smukke Omgivelser.
rekte til Hamborg. Selv om en saadan Flugt engang i Fremtiden bli
ver en dagligdags Ting, vil den nu En fantastisk Akrobat
værende Generation, der har kendt
Tiden før Flyvemaskinerne, bevare
flyver.
et uudsletteligt Minde om den stor
Hele København paa Vingerne.
artede lille Franskmand, der har
10. August.
været forrest i Rækken blandt Luf
tens Erobrere.
Gang paa Gang har Chevillard i den
sidste Uge vist os sine Nedstyrtnin
ger, sin Glideflugt,
sine fantastiske
Drejninger ... og
han er blevet uhy
re populær ved
sine Passagerflyv
ninger. Ikke saa
faa af Byens Bor
gere har faaet
Luftdaaben i hans
Farman-Biplan, og
hans Elskværdig
hed gik saa vidt,
at han inviterede
en Repræsentant
for hvert af vore
Blade paa en Fly
vetur. Chevillard
har lært Køben
havnerne, at Flyv
ning med en dyg
tig Fører ikke me
re er et dumdri
stigt Vovestykke,
og han har der
ved givet os Tro
paa Flyvningens
Chevillard tumler sig i Luften over Flyvepladsen i sin
Fremtid.
Henry Farman Maskine.

4°

»Pastoren« er død.

3. Juni.
En mere kendt Figur fandtes ikke paa den
Del af Strøget, der gaar fra Bernina til »Ki
sten*, end den gamle, svenske Herre i sine
Galoscher, med Paraplyen under Armen og
den besynderlig forældede høje Hat. Hver
eneste Aften, naar Klokken slog 12, stod han
foran »Kisten*, naar de glade Pigebørn myld
rede ud. Saa bagefter gik han op i Bernina,
hvor han spiste til Aften og læste de franske
Blade.
»Pastoren* kaldtes han, men han var fhv.
ekstraordinær Notarie i Svea Hofret, og hans
Navn var Per Johan Hagelin.

Nathalie Zahle.

Skolebestyrerinde Frk. Nathalie Zahle.

12. August.
Frk. Nathalie Zahle er i Gaar død,
86 Aar gammel. Frk. Zahles Arbejde
faldt i aen Skole, der bærer hendes
Navn, og som altid vil staa som et
Mindesmærke om hendes sjældne
Evner.
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„Hånds up!” i Bank paa Østerbro
Ved højlys Dag trænger Revolvcrmænd
ind i Sparekassen paa Østerbro.
Personalet tvinges til at udlevere alle kontante Penge:
ca. 9000 Kr.
Renterne flygtet — Politiet jager dem.
18. August.

Et stort og meget uhyggeligt Spa
rekasserøveri har i Eftm. Kl. 3 fun
det Sted i »Sparekassen for Kbhvn.
o. Omegns« Østerbroafdeling, Øster
brogade Nr. 120, Hjørnet af Nøjsomhedsvej. Ved det nævnte Tids
punkt indfandtto Mænd sig i Lokalet.
De gjorde Indtryk af at være frem
mede. Da de var kommet vel inden
for, trak de Revolvere frem, og me
dens den ene holdt det fuldstændigt
konsternerede og forskrækkede
Personale i Skak, bemægtigede den
anden sig alle kontante Penge, han
kunde faa fat paa—ca. 9000 Kroner.
Derefter flygtede de to Banditter.
I Øjeblikket er alt disponibelt Po
liti paa Benene for at fange Røverne.

Bundet med Reb og
kastet ned i Kælderen.
Under Røveriet var Fuldmægtig
Leudersdorff og Assistent Schinckel
tilstede; de blev af de revolverbevæbnede Røvere tvunget op mod
Lokalets Bagvæg; med Reb, som Rø
verne selv bragte med, blev de to
Bankmænd derpaa bundne og ba
stede og baarne ned i Kælderen. Da
de omsider fik rullet sig saa tæt hen
til hinanden, at de kunde løse deres
Baand ved fælles Hjælp, var Rø
verne over alle Bjerge. — Saasnart
de atter var fri, tilkaldtes Politiet, og
Politiassistent Tvermoes kom straks
tilstede. Man mener, at Røverne er
Tyskere.
Røveriet, der er enestaaende i sin
Art her i Landet, har vakt den
største Opsigt. Slige amerikanske
»Hands-up!« Metoder kræver et
ganske andet Sikringssystem, end vi
til Dato har haft i vore Banker.

Opklaringen!
Gerningsmændene er en dansk Ageni
og en tysk Maskinsmed.

30. August.
I Gaar kom Løsningen paa Spare
kasserøveriets Gaade, der har holdt
vort Politi i Aande i næsten to Uger.
Gerningsmændene viste sig at være
en Dansker, Lindorff Larsen, der
optræder som Agent, Rejsende, Ma
skinist og Ingeniør, os en Tysker,
Maskinsmed Giittig, der arbejder
hos Nielsen & Winther paa Bleg
damsvejen. Man fandt Gerningsmændenes Navne ved Indiskretion
fra nogle letlevende Pigebørn, som
havde levet to Dage i Sus og Dus
sammen med Lindorff Larsen og
bl. a. været med til et større Gilde
i Damhuskroen. Da Politiet hen
vendte sig i det Pensionat, hvor
Larsen boede, opdagede det, at han
var forduftet.
Man henvendte sig saa til en af
hans Venner, Maskinarbejder Giittig,
og medens Politiet underholdt sig
med ham — blot for at faa Oplys
ninger om Larsen — fandt Guttigs
Kammerater en stor Sum Penge i
hans Værktøjsskuffe. Dette blev omgaaende meddelt Politiet, der nu

forstod, at de stod overfor den
anden Deltager i Røveriet. Sent i
Aftes brød Giittig sammen i Fængs
let og tilstod det hele. Lindorff Lar
sen jages af en stor Politistyrke
med Blodhunde.

Fundet som Lig
i Ladegaardsaaen.
1. September.
Igennem Avisernes Løbesedler
spredtes i Gaar den sensationelle
Meddelelse ud til Publikum, at man
havde fundet Lindorff Larsen —
men ikke i Live. Lørdag Aften havde
han besøgt en gammel Lærekamme
rat og bedt ham om et Skjulested.
Det havde han ikke faaet, og Poli
tiet var blevet alarmeret. Man vidste
nu, at Røveren befandt sig i Nær
heden af Fuglebakken. Politiet om
ringede Terrænet med stor Forsig
tighed — man vidste jo, at Lindorff
Larsen var i Besiddelse af en ladt
Revolver.
Men Natten gik, uden at man
fandt ham. Kl. 7 Søndag Morgen
skete Opdagelsen: en ung Mand,
som sad og fiskede i Ladegaardsaaen, opdagede Lindorff Larsens
Lig. Han tilkaldte straks en Betjent,
og ved fælles Hjælp fik man Liget
bjerget i Land. Der var ingen Tvivl
mulig: det var Sparekasserøveren;
han maa, allerede Lørdag Aften,
være vadet ud i Aaen, og her har
han skudt sig en Kugle for Panden,
lige over Øjet.
Saaledes endte det dramatiske Rø
veri med en endnu mere dramatisk
Tragedie.

Den udplyndrede Sparekasse-Afdeling, Østerbrogade 120.
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Storstilet Prøve-Mobilisering
bløffende hurtigt mødte de Værne
pligtige. Det gik dog ikke lige saa
hurtigt med at komme i Kongens
Klæder. Den populære Skuespiller
Oscar Stribolt, der er sit Regiments
Lykkebarn, 31. Bataillon, 3. Kom
pagni, Nr. 449 P. O. Petersen Stri
bolt, maatte hjemsendes. Man havde
endda sat Kiler i den største Frakke.
Men Stribolt maaler 143 Centimeter
i Figur. Til Sammenligning kan op
lyses, at Venus fra Milo maaler 66
Centimeter om Midjen. Stribolt fik
overrakt halvanden Krone, en Dags
Lønning, og rullede ud af Kaserne
porten under Leveraab.
Taksamet er-Jespersen er indkaldt
som Reserveløjtnant, og i det hele
taget var det en munter Oplevelse
for Københavnerne at mødes efter
saa mange Aars Forløb.
Prøve-mobiliseret Mandskab parat til Afmarsch ved Nyboder.

Hvor hurtigt kan Jenserne
stille i Kongens Klæder?

Københavnerne møder
med godt Humør.

2. September.
Der skal finde en stor Prøvemobi
lisering Sted. Det drejer sig om en
storstilet Alarmeringsøvelse, som
gaar ud paa at faa konstateret, hvor
hurtigt de Mødepligtige kan ind
finde sig, naar Dag og Klokkeslet
ikke forud er kendt. En Gang i Lø
bet af Maaneden vil alle Kirkeklok
kerne begynde at kime, og saa skal
alle Mødepligtige ufortøvet ile til et
nærmere opgivet Sted, hvor de skal
iklædes for omgaaende at træde
under Vaaben og lægges i Kvarter.

12. September.
Alarmeringsøvelsen forløb tilfreds
stillende over hele Landet, og for

Kirkeklokkerne ringer
og Telefonerne kimer.
10. September.
Det meddeles nu, at ved den store
Alarmeringsøvelse vil ikke alene
Kirkernes store Klokker ringe, men
ogsaa alle de smaa Telefonklokker
rundt i Husene vil qive sig til at
kime.
Samtidig farer Politiet ud og slaar
500 blaa Plakater op paa Byens
Gadehjørner.

Saa staar vi op!
11. September.
Kl. 6,5 i Morges begyndte Raadhusets Klokker at ringe. Saa fulgte
alle Kirkeklokkerne og Telefonerne.
Og saa myldrede de Værnepligtige
til de forskellige Kaserner.
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Konge-Revy — og hjem!
13. September.
I Gaar Eftermidags passerede de
indkaldte Tropper Revy forbi Kon
gen paa Amager Fælled. Og saa drog
de hjem med fuld Musik efter at
have leget Krig i to Dage.

»Gissemand«
som

FædrelandsForsvarer.
I Sommerrevyen
gør den unge Skue
spiller Holger Pe
tersen— den popu
lære »Gissemand«
— eventyrlig Lyk
ke som 'Fædre
landsforsvarer. Na
turligvis for dunk
ler han ikke Fre
derik Jensen, der
er paa Højden af
sit straalende Hu
mør i en Række
muntre Viser, men
»Gissemand« erob
rer med god Grund
en Plads i Køben
havnernes Hjerte
ved sit uimodstaaelige, stilfærdige Lu
ne. Han har den
pudsigste Facon at
sige en Replik paa
og samtidig en saadan Elskværdig
hed, at det gen
kalder Mindet om
ingen ringere end
Gerner.
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Første danske Offer for Flyvningen
var i Aarenes Løb blevet saa for
trolige med Ruinen, hvis mørke Silhouet mod en maaneklar Nathim
mel ikke var uden Romantik, at de
helt havde glemt, at det var en Ruin.
Men de Tider er forbi. De høje
Mure, som ses paa Billedet neden
for, er nu indgaaet som en Del af
det nye Slots Facade. Slottet skal
være færdigt om fire Aar, og vil til
den Tid have kostet ca. 10 Millioner
Kroner. Man maa haabe, at Slots
arkitekt Thorvald Jørgensens Værk
maa faa en længere Levetid end de
to første Slotte, hvoraf det første
kun bestod i 54 Aar, det andet i 56.
De ødelagdes begge ved Brand.
Dette skulde være umuligt for det
nye Slot, der ved Brandmure er delt

Ulrik Birch
styrtet ned paa
Flyvepladsen.
Den dygtige unge Flyver
saa ilde tilredt, at han
næppe kan leve.

3. Oktober.
Den alvorligste Ulykke,
der endnu har fundet Sted
paa den københavnske
Flyveplads, skete i Aftes,
og det var Marineflyveren
Ulrik Birch, der blev Of
fer for den. Han gik op
med den store FarmanMaskine »Ørnen«. Han fløj
først en Tur alene og tog
saa en Elev, Løjtnant
Thiele, med. Og saa skete
Ulykken. I 10—15 Meters
Højde slog Vinden ind
bagfra, saa Apparatet gik
paa Næsen. Løjtnant Thiele
sprang ud og slap med at
blive en Del forslaaet. Men
Ulrik Birch laa fastklemt
mellem Maskinens Brud
stykker. Han klagede over stærke
Smerter i Ryggen, og det saa ud,
som om begge Ben var brækkede.
Han blev i Redningskorpsets Ambu
lance kørt til Rigshospitalet.

Ulrik Birch død af
sine Kvæstelser.
IL Oktober.
Det blev Døden! Det første nor
diske Navn paa Flyvernes »sorte
Liste« blev et dansk. I Gaar døde
Ulrik Birch paa Rigshospitalet. I
Birch har vi mistet den dygtigste og
mest erfarne danske Flyver, og hans
Skæbne har overalt vakt megen
Deltagelse.

Flyveren Ulrik Birch.

Christiansborg Slot
under Opførelsen.
Man begynder at kunne danne sig
et Skøn over
Thorvald Jørgensens Værk.

Det nye Christiansborg Slot be
gynder at skyde godt frem mellem
Ruinerne af det andet Christians
borg, der nu har ligget øde og
dystert hen siden Branden den 8.
Oktober 1884. Mange Københavnere

Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen.

i fem Dele, og hvis Etageadskillel
ser bestaar af Jernbeton, og der fin
des naturligvis ikke een Kakkelovn
i hele Bygningskomplekset.

Et smukt Eftermæle.
Ulrik Birchs Død har vakt stor
Sorg blandt Flyverne, der satte over
ordentlig stor Pris paa ham som en
god og gæv Kammerat. Prins Axel,
der var Birchs mest kendte Elev, gi
ver sin afholdte Lærer det smuk
keste Eftermæle. Deltagelsen samler
sig om Birchs unge Hustru, med
hvem han blev gift sidste Sommer.
De nygifte tog, som man husker,
paa Bryllupsrejse i Flyvemaskine.
Christiansborg Slotsruin efter at Nedrivningsarbejdet var tilendebragt og
Genopbygningen lige paabegyndt.
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„ Tango“en kommer til København
Tango - eller ikke Tango.

Per Kroghs og Lucy Vidils
Sensations-Dans i
Paladshotellets Marmorsal.
Stor Begejstring for det unge

fransk*norske Dansepar.

30. Oktober.
Paladshotellets Marmorsal var stu
vende fyldt til den unge norske Ma
ler Per Kroghs og den lille franske
Model Lucy Vidils Danseopvisning.
Nysgerrighedens Gudinde havde vel
nok besat Halvparten af Pladserne,
for hvem vil ikke gerne løfte en
ganske lille Flig af Lastefuldhedens
Slør, naar man ikke selv afsløres.
Og saa var det jo den store norske
Maler Christian Kroghs og Oda
Kroghs Søn, der indlod sig paa
noget saa uhørt som en DanseOpvisning, tilmed sammen med en
ægte fransk Model, som han har ta
get med fra Paris — og saa var det
jo endelig den moderne Tango, vi
skulde se i autentisk Udførelse.

Tango og Apachedans.
Jo — der var altsaa fuldt Hus. Og
der blev stor Begejstring. Lucy Vidil
er en typisk Pariserinde, fin og
kattesmidig i sine Bevægelser. Hun
dansede harmonisk og yndefuldt
sammen med Per Krogh, der be
hændigt fulgte hendes Rytme. Hele
hendes Fremtoning med det svære,
tunge Haar, der faldt rundt om

Per Krogh og Lucy Vidil danser Apachedansen
i Paladshotellet.

Nakke og Hals, var baade stilfuld
og ejendommelig. Den argentinske
Tango var paa Forhaand Sensatio
nen, men ogsaa Bjørnedansen,
Krebsedansen m. m. gjorde Lykke.
Til sidst vistes en Apache-Dans, der
blev danset i Montmartre-Kostumer.
Vi har tidligere set Apachedans
paa vore Variétéer, hvor den ofte
forekom noget raa og voldsom. Den
elegante Per Krogh og den ynde
fulde Lucy Vidil gjorde Apache
dansen til et dramatisk Nummer,
der virkede ved sin Ejendommelig
hed og Kraft.

De »moderne Danse« har delt det
københavnske Publikum i to abso
lut fjendtlige Lejre: For og Imod.
Dette gælder navnlig den formidable
Tango, som mange Mennesker me
ner vil true den Ynde og Værdig
hed, der tidligere prægede vore Bal
sale. Her følger nogle Udtalelser af
kendte Københavnere.
HANS BECK: »De moderne Danse
med deres trippende og løbende
Skridt virker nærmest komisk paa
Tilskuerne. Hele Sagen er den, at
der danses ikke mere paa Ballerne
for Dansens Skyld, men kun for at
flirte.«
BRYGGER JACOBSEN: »Jeg ken
der slet ikke de moderne Danse.
For mig staar den gamle Wiener
vals »An der schonen blauen Do
nau« som Idealet, og, naar jeg i min
Ungdom dansede den med Emma
Gad, som Toppunktet af Livsglæde.«
EMMA GAD: »Dansen skifter
Form i Tidens Løb, ganske som vor
Livsopfattelse gør det ......... Men
mellem den gamle Menuet og den
moderne Tango ligger Valsen. Hvem
har ikke Valseminder, hvis Melodier
vuggede sig ind i Hjertet, hvad en
ten de lød ved Ballet i Gaar eller
---------- engang for længe siden!«
ROBERT
STORM - PETERSEN:
»Jeg skaffede mig ved et lykkeligt
Tilfælde i Fjor et indgaaende Kend
skab til de moderne Danse. Jeg tab
te en Kedel kogende Vand ned over
Benene og gennemgik i de efterføl
gende tre Timer hele Repertoiret.
En Ven af mig raadede mig til at
gaa til Balletten i Milano ........ «

Dansebacillen!

Christel Hoick og Poul Aars danser Tango.
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Et er sikkert: Mile. Vidil og Per
Krogh har gjort Indtryk paa Kø
benhavnerne. De har bragt Danse
bacillen med sig, og nu har vi faaet
den. Alverdens Mennesker, fra de
pureste unge til de mere satte, selv
Folk i grumme alvorlige Livsstillin
ger, er besat af Dansenykkerne. De
tager Timer i Tango og alt muligt
andet og springer omkring som
Ynglinge paa tyve Aar. Og alt det
har de to unge Mennesker fra Paris
forvoldt!

Robert Storm-Petersen øver sig
i moderne Dans.
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De gode gamle Rumlekasser

Den sidste HesteOmnibus.
Et stemningsfuldt Farvet

6. Novbr.
Afskeden med den sidste Strøg
omnibus i Gaar paa Slaget tolv blev
virkelig storstilet. Alle Folk var paa
Benene og Busserne naturligvis
overfyldte. Det blev en rørende, men
dog maaske noget overraskende
højstemt Afsked. Det var, som om
Byens Børn vilde gøre Afbigt for
alt, hvad de i Aarenes Løb havde
sagt om de gamle Rumlekasser. Nu
var de pludselig blevet til Kleno
dier, som man kun med blødende
Hjerte gav Afkald paa. Men fra i
Dag tøffer alene Omnibilerne gen
nem Strøget.

Hvor mange er vi?
Selve København nær ved den
halve Million.

22. Oktober.
Vi er nu 584,000 Mennesker i Stor
københavn, deraf 462,000 i selve Kø
benhavn (mod 400,000 i 1901), 97,000
paa Frederiksberg (76,000) og 25,000
i Gentofte Kommune (14,000). Kvin
derne har et vældigt Overtal, de er
323,000 mod 261,000. Og deres Over
tal øges stadig.

Estrup død.
25. Dec.
Fhv. Konseilspræsident, konge
valgt Landstingsmand Jacob Brønnum Scavenius Estrup døde i Gaar,
88 Aar gammel, just i det Øjeblik,
da Demokratiet, som han satte al

Ballet-Bryllup.
10. Okt.
Solodanserinde Grethe Ditlevsen blev i Gaar
i Holmens Kirke viet til Hr. Hugo Hasselbalch, Son af Fabrikejer Chr. Hasselbalch.

Den gamle Excellence Estrup paa sin daglige
Tur i Bredgade til Rigsdagsbygningen.

Da de sidste Hestebusser samtidig forlod Raadhuspladsen.

sin Kraft ind paa at bekæmpe, staar
i Færd med at gennemføre den ny
Grundlov.
Provisorietidens Uhygge er knyt
tet til Billedet af Estrups Personlig
hed. Men dette Billede mildnes ved
Indtrykket af den personlige Hæ
derlighed og Uangribelighed, alle
anerkendte hos ham.
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I Teaterkikkerten
Det er Nat —
Scala-Teatret er under Skaarups
og Emil Wulffs Ledelse blevet det
mondæneste Operette-Teater, Kø
benhavn nogensinde har haft. Sidst
har Scala faaet sig en Kæmpesukces paa Jean Gilberts Operette »Fil
mens Dronning«, hvori Hr. Carl Al
strup synger Visen »Det er Nat —«,
som hele København gaar og syn
ger:
Det er Nat, det er Nat,
nu ta’r Fristeren fat,

baade Dydens og Lasternes Hær.
Det er Nat, og min Brud har mig sendt

lønligt Bud, at naar Maanen er tændt,
hun mig venter, ja, kære lille Du,

se jeg kommer, jeg kommer nu.
Ella Ungermann og Gerhard Jessen som »Lyse
i »En Vesterbrodreng«.

Ella Ungermann —
den første blandt
Scenens Unge.

Carl Alstrup synger Visen: Det er Nat -
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Samtidig med Bodil Ipsen er Ella
Ungermann fra næste Sæson enga
geret til Det kgl. Teater, og hermed
er de to største Talenter blandt vore
Skuespillerinder bleven knyttet til
vor nationale Scene. Fru Bodil Ip
sen staar allerede med sine sjældne
Evners Autoritet som den fastslaaede Kunstnerinde, medens Frk.
Ella Ungermann alene i Løbet af
denne Sæson paa Det ny Teater ik
ke blot er vokset ud af Ubemærketheden, men har opnaaet en Position
som den Første blandt Scenens Un
ge. — Det er ganske enestaaende,
saa hurtigt Ella Ungermann er ble
ven vort Teaterpublikums erklære
de Yndlingsskuespillerinde, samti
dig med at alle sagkyndige enstem
migt har fastslaaet hendes sjældne
sceniske Begavelse. Og hun er kun
23 Aar. Man tør da vente sig det
usædvanlige af den unge Kunstner
indes Udvikling, naar hun nu paa
Det kgl. Teater faar kunstnerisk be
tydningsfulde Opgaver.
Fra Ella Ungermanns Optræden
paa Det ny Teater husker man hen
des Komtesse i Walter Ghristmas’
»En Lektion«, Anna Lykke i Rose
Bruhns og Fristrups Folkekomedie

af samme Navn
og endelig som
»Lyse Frida« i
Opdagelsesbetjent
Chr. Gjerløvs »En
Vesterbrodreng«.
Man tager fejl,
hvis man tror, at
den unge Skuespil
lerinde er kommet
let og legende til
sine Sejre. Ella
Ungermann
har
tværtimod kæm
pet sig frem, be
sjælet som hun er
af en ukuelig Vil
je til at naa de
Maal, hun har sat
sig. Denne stærke
personlige Vilje fik
hende saaledes til
at underkaste sig en
smertefuld Tand
behandling for at
fjerne en Læspen,
der skæmmede
hendes Tale, og
Frida« og »Frederik«
energisk
rettede
hun sin Holdning
og Gang, da hun blev gjort opmærk
som paa sin manglende Spændstig
hed. Nu har hun hærdet sig fysisk
til helt at beherske sin Skikkelse og
aandelig smidiggjort sig til at spænde
over det hele og fulde sjælelige Re
gister.
En stor Fremtid venter den Før
ste blandt Scenens Unge.

Ella Ungermann.
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Noter og Nyt i Aarets Løb
Fluekrigen er erklæret.
Oktober.
Man siger, at Be
gyndelsen skete paa
Gyldendals Direktør
kontor. Direktør Pe
ter Nansen slyngede
en Dag sit Blækhus
efter de vingede Plageaander, som var ved
at gøre ham Kontoret
til et Helvede. Men
den rigtige Mobilise
ring mod Fluerne
fandt Sted, da Dir.
Falck — Redningsfalken — udstedte Dags
befalingen: Død over alle Fluer Øst og Vest
for Storebælt!
Publikum er ved at faa Øjet op for den
Skade og den Fare, disse Dyr forvolder. De
spreder Sygdomme og Snavs overalt, hvor de
kommer hen; fra Møddingen til Spisekamret,
fra Spyttebakken til vort Ansigt gaar deres
Vej------ Resten kan man tænke sig til. Men
nu har Falck erklæret Krig mod Fluerne, og
Pressen har lovet at hjælpe ham. Forhaabentlig indtræder snart det Øjeblik, da den
sidste Flue i Danmark kan sættes i Bur
i Zoologisk Have.

Øksen ligger ved Roden af Nørrevoldgades Træer. Et efter et falder de —
der er snart ikke flere tilbage. Det gaar nemlig rask fremad med Arbejdet
paa den nye Boulevardbane. Dag efter Dag graver man sig længere frem
gennem Jorden, og som man ser paa ovenstaaende Billede, der er taget ud
for Rosenborg og Garderkasernen, er der allerede ved at komme Form paa
Tunnelen, hvor Togene skal køre og under Jorden føre vore Rejsende fra
Østerbros Station til Hov edb ane g aar den. Den gamle Vold-Idyl forsvinder,
men Storbyen København faar en haardt tiltrængt Bybane.

Vore Dame-Moder.
Paa Afbildningen
til venstre ses en
fiks Aftenkaabe af
brocheret VelourChiffons med Bro
derier af Sølv- og
Guldborter;
ved
Halsen
ligeledes
Guld- og Sølv
broderi, Skuldrene
gennembrudte med
Snorebroderi. Den
ne meget elegante
Aftenkaabe er fo
ret med lysegult
Charmeuse.
For vore Konfir
mandinder er hosstaaende Spadsere
dragt (til højre)
overordentlig klæ
delig. Den er af
heluldent marineblaat Serges med
Besætning af kulørt
Klæde i Modefar
ver. Sløjfen i Nak
ken bør ingensinde
undlades af den
ganske unge Dame.

Danske Turister
forbydes Landgang i
Sønderborg.
En Tale af Udenrigsminister Scavenius

24. Oktbr.
I Folketingets Møde i Gaar holdt
Udenrigsminister Erik Scavenius en
længere Tale, hvori han kom ind
paa et af Pastor Laursen rejst
Spørgsmaal om en Tildragelse, der
havde fundet Sted i Sønderborg,
hvor de tyske Myndigheder havde
forbudt Landsætning af Passagerer
fra Dampskibet »Carl Hansen«.
Udenrigsministeren udtalte, at
man maatte anse det for Tvivl un
derkastet, om et i Land gældende
Forbud mod at synge og spille med
folkeretslig Gyldighed kan udstræk
kes til Søterritoriet. (Det var Passa
gerernes Sange, der havde foranle
diget Forbudet mod Landgang).
Udenrigsministeren udtalte end
videre, at hellere' end at udsætte sig
for en Afvisning var det bedre og
værdigere for danske Turister at
blive hjemme og holde sig indenfor
Danmarks Grænser.
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Historisk Films- og Stemmearkiv
En Journalist faar en
glimrende Ide.
Og gennemfører den paa
storstilet Vis.

et Arkiv med Films og Plader, der
for Efterverdenen kan gengive et
Indtryk af det ypperste og mest ka
rakteristiske for vor Tid. Det er
Journalist Anker Kirkeby, der har
undfanget Idéen og sat den i Værk.
Der har i Løbet af det sidste Aar
været arbejdet paa at samle Mate
riale til Arkivet, som Staten nu
overtager og deponerer paa Det
store kgl. Bibliotek.

Den historiske Film
og Stemme-Arkivet.
Paa Nordisk Filmskompagni er bleven op

Vilhelm Thomsen grammofonerer.

taEN hastige Udvikling af Filmens
U og Grammofonernes Teknik,
som er foregaaet i de seneste Aar,
har medført Tanken om at oprette

taget en historisk Film, hvor man bl. a. ser
Georg Brandes paa Katedret, Vilhelm Thom
sen i Videnskabernes Selskab, Olaf Poulsen i
sit Paaklæd ningsværelse, Valdemar Poulsen
ved sin Forsøgsstation i Lyngby, Brygger Ja
cobsen, Kr. Zahrtmann og mange flere.
Filmen suppleres med en Række Optagelser
paa Grammofonplader, der danner det histo
riske Stemme-Arkiv. Der er Plader med Chri
stian X, der har indtalt sin Proklamationslale
fra Amalienborgs Slotsaltan, her er Fru Pla
sters og Folketingsmand Sabroes Stemmer, ja
her er alle vore Berømtheder, som vore Efter-

Georg Brandes holder Foredrag pr. Grammofon.
kommcre paa denne Maade kan faa at se paa
levende Billeder og høre gennem Grammofonen.
Del er naturligvis Meningen, at dette kun
er en første Begyndelse. Saavel Filmene som
Stemme-Arkivet tænkes stadig forøget gennem
Aarene.

Edison lykønsker!
Fra Thomas A. Edison
er indløbet følgende Tele
gram:
Orange, New Yersey,
21. Jan. 2 Eftmd.
Politiken, Kjøbenhavn.
Jeg er glad ved at erfa
re, at et dansk Blad gaar
i Spidsen, hvor Talen er
om at overgive vore Ef
terkommere Dokumenter
til Belysning af deres For
fædres Metoder og Liv.
Jeg siger min bedste Tak
for Deres Hilsen.
Thomas A. Edison.

Scener fra de »historiske Films«.
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Til venstre ses nogle Billeder fra
den historiske Film: øverst til
venstre Valdemar Poulsen ved sin
Forsøgsstation i Lyngby, til højre
Georg Brandes paa UniversitetsKatedret, nederst til højre Reb
slageren ved den nu sløjfede
Østervold, til venstre Olaf Poul
sen modtager i sit Paaklædningsværelse som Per Degn Besøg af
sin Datter Fru Karen Lund som
Pernille.

1914

Saa begynder vi paa et nyt Aar
Stauning udvist af Sønderjylland
Flensborg, 9. Januar.
Det Møde, hvortil de flensborgske
Socialdemokrater havde indvarslet
med Folketingsmand Stauning som
Taler, afholdtes i Aftes i Colosseum
under stor Tilstrømning.
Som bekendt var det blevet for
budt Stauning at tale sit Modersmaal, og dette Forbud var i sidste
Øjeblik blevet udvidet til, at Folke
tingsmanden i det Hele taget ikke
maatte opholde sig paa prøjsisk
Omraade. Stauning havde derefter
udarbejdet sit Foredrag paa Tysk,
og det oplæstes saa af Arbejderse
kretær Mikkelsen og modtoges med
stærkt Bifald.
Derefter talte Redaktør Adler fra
Kiel, og da han sluttede, traadte
Hr. Stauning, som havde holdt sig
skjult i et Rum paa Scenen, hvor
han ikke kunde iagttages af de til
stedeværende Politibetjente, frem og
blev af Forsamlingen modtaget med
et bragende Bifald. Da Bifaldet
havde lagt sig, marscherede en Po
litibetjent frem paa Scenen, over
rakte Stauning Udvisningsordren og
opfordrede ham til at følge med.
Stauning forlod Salen under Politi
bevogtning og opholdt sig i et Væ
relse ved Siden af Mødesalen, ind
til det Tog gik, hvormed han rejste
tilbage til Danmark.
O

Zangenberg bliver Filmscensor.
Tidligere var det Censor Rosenberg, der for
Københavns Vedkommende vaagede over de
levende Billeder, og det var de lokale Politi
mestre, der sørgede for Biografernes Moral
paa Landet. Nu er der nedsat et Tremands
Censorudvalg bestaaende af forh. kgl. Skue
spiller Christian Zangenberg, Kommunelærer
Nicolaisen og Ekspeditionssekretær Lundbge.
Dette Udvalg har faaet Lokaler i et Par Ope
rations- og Sugesluer paa det gamle Frederiks
Hospital, og herfra foregaar Censureringen af
enhver Film, der forevises offentlig i Konge
riget Danmark.

Færdselsforholdene paa Kongens Nytorv er efterhaanden med det stigende
Antal Biler blevet saa kaotiske, at man har forsøgt en Regulering ved Hjælp
af en Mængde hvidmalede Rækværker. Vor fornemste Plads ligner et Kvæg
torv — men det hjælper forhaabentlig.

Nu skal vi have Plakatsøjler.
Sidste Sommer blev der udskrevet
en Konkurrence om Plakatsøjler i
København, og der foranstaltedes en
større Udstilling i Raadhushallen af
de indsendte Tegninger og Modeller.
Der var ialt 75.
Bedømmelseskomitéen
tilkendte
Arkitekt Alfred Brandt første Præ
mie, og det foreslaas nu, at Hr.
Brandts Søjle, som navnlig udmær
ker sig ved sin Enkelhed og det lille
skraa Tag, der er lagt over Søjlens
Top, anvendes.

O

Husassistent • ikke Tjenestepige
Begrebet Tjenestepige skal nu udryddes. De i Hjemmene assisterende
unge og yngre Damer skal hedde
Husassistenter, baade Kokkepigen
og Tjenestepigen og Barnejomfruen.
Frk. Marie Christensen, Tjeneste
pigeforeningens energiske Formand,
vil have det gamle, som hun synes,
ildeklingende Ord udryddet af
Sproget og skriver, at Standen der
med vil blive højnet.
Begyndelsen gøres med at omdø
be Foreningens Blad; det har i 14
Aar heddet Tjenestepigernes Blad;
i Gaar udsendtes det første Numer
af den nye Aargang med nyt Ho
ved. Bladet hedder herefter Husas
sistenten. Men det har dog til Un
dertitel »Tjenestepigernes Blad
Organ for de samvirkende danske
Tjenestepigeforeninger«.

Faar man Rynker af at danse Tango?
Faar man. Rynker af at danse Tango? Spørgsmaalet er opkastet af et Pariserblad, der fin
der det lidt trist for alle de Damer, som er
Tilhængere af den nye Dans, ikke de Unge,
som tør byde sig alt, men for de Damer, der
er kommet i den Alder, hvor Ansigtsmasker
og Vibrationsmassage ikke længere er ukendte
Begreber.

O

Billøb paa Isen.
19. Januar.
Der var Mange, der tvivlede paa, at der
herhjemme kunde afholdes et Billøb paa Isen.
Men de blev i Gaar overbeviste om, at det lod
sig gøre. Ti Tusind Københavnere samledes i
Gaar langs den brede Væddeløbsbane paa Bag
sværd Sø og saa’ Bilisterne suse hen over den
blanke Flade. Der var mange kendte Ansigter
blandt disse ti Tusind, der var Teaterchef
Otto Benzon, der var Frk. Gunther, to unge
Hasselbalcher i St. Moritz-Kostymer med Fru
Grethe Hasselbalch, f. Ditlevsen, der var Sø
strene Fru Dr. Hoff og Fru Schnack, Dr. Tage
Hansen, Frk. Collin, Redaktør Sten Drewsen,
Flyveren, Premierløjtnant Grut, Konsul V. Ludvigsen og mange andre, hvoriblandt en
Mængde unge, smukke Københavner inder i
fuld Vinter-Sportsrustning. De morede sig
aabenbart udmærket over det nye, fremmed
artede Sceneri, og de to smaa Timer, Løbene
varede, forløb, uden at man fik Tid til at
fryse eller kede sig.

O

Sporvogns-Reklame.

Arkitekt Alfred Brandts præmierede Udkast til
en Plakatsøjle.

Nu skal vi have Reklamer i Sporvognen!
Det lyder uhyggeligt, men Kommunen har
ikke ment at kunne nægte sig den Indtægt,
der kan flyde heraf. Der er godkendt et For
pagtningstilbud, som er indsendt af Radium
komitéens Sekretær, Redaktør Ernst Carlsen i
Lyngby.
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Byens største Borger og bedste Søn
Brygger Carl Jacobsen død.
Den store Kunstmæcen sov stille ind i Døden
paa Prof. Schous Klinik.

Dansk Skuespilkunsts
Ældste død.
Louise Phister død 98 Aar gammel.

12. Januar,
Gaar Eftermiddags døde Brygger Jacobsen paa Prof. Schous Klinik uden
i de sidste Timer at have været ved Bevidsthed.
Med ham er Byens største Borger og en af Landets bedste Sønner gaaet
bort. Ingen dansk Mahd har nogensinde skænket sit Land større og rigere
Gaver end han, og Ingen har gjort det med mindre Tanke paa sig selv. Han
vakte Forbavselse hos Alle, uskrømtet Beundring i vide Kredse, varm Sym
pati hos Enhver, der lærte ham personligt at kende.
I dette Øjeblik samler Alles Følelser sig i dyb Vemod og inderlig Tak
nemmelighed. Hans Minde vil ingensinde dø.
Brygger Jacobsen var født den 2. Marts 1862 og blev saaledes 69 Aar
gammel.

Begravelse
i Stilhed.
14. Januar.
Brygger Jacobsens
Bisættelse
finder
Sted i Dag i Jesuskirken i absolut Stil
hed. Den Afdøde
har selv truffet Be
stemmelse herom i
følgende Linier:
Jeg ønsker, a t min
Begravelse maa foregaa i yderste Stil
hed (det vil sige i.
Hemmelighed); at
der ved Dødsanmel
delsen i Avisen an
føres »Kranse fra
bedes«. IngenLigtale.
Førend Bønnen Ps.
651 »Som Markens
Blomst henvisner«.
Efter Bønnen Ps.
658 »Gaa nu hen og
grav min Grav«.
Carl Jacobsen.
Prof. J. Schous
Klinik.
5.—1.—16.

Louise Phister.

13. Januar.
Stille og rolig, som et Lys, der
gaar ud, fordi intet mere kan give
Flammen Næring, er den danske
Skuespilkunsts Ældste, Fru Louise
Phister, i Gaar afgaaet ved Døden,
98 Aar gi.
Fru Phister var et Stykke levende
Tradition. Baade Kunsten og Men
neskene vil sørge ved hendes Baare.

En lille Farce.
3. Januar.
Dagmarteatrets Ejer Hr. Julius Nielsen har
udlejet Teatret for de næste fem Aar til ElevInstruktor Vigo Buch-Jensen og Skuespiller
Egill Rostrup.
10. Januar.
Har Hr. Buch-Jensen Penge? spørges der
ivrigt i Teaterkredse. I Gaar havde han ingen;
men han paastaar, at han vil skaffe 100,000
Kr. inden Kl. 2 i Dag. Vi venter . . .
s-:

Hele den store
Formue til Ny
Carlsbergfondet.
15. Januar.
Brygger Jacobsens
Testamente er blevet
aabnet. Som forud
antaget viser det sig,
at Brygger Jacobsen
før sin Død har dis
poneret til Fordel
for Ny Carlsberg
fondet over alt væ
sentligt, hvad han
ejede.

11. Januar.
Hr. Buch-Jensen har ingen Penge. Han bad
atter i Gaar om Udsættelse. Men nu vil Hr.
Julius Nielsen ikke vente længere. . . .

Kunstmæcenen Brygger Carl Jacobsen,
i Glyptotekets Have.

Fhv. Direktør for Dagmarteatret, Hr. BuchJensen, har nu trukket sig tilbage til sin stille
Virksomhed som Farmaceut paa Ørstedsvejens
Apotek.
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Fornemt Bryllup - Fattigkirken brændt
Prins Aage
gifter sig.
19. Jan.
om en stor Over
raskelse for
Offentligheden ud
sendtes sent i Nat
følgende officielle
Meddelelse:
Hans Majestæt
Kongen og Hans
kongelige Højhed
Prins
Valdemar
har ønsket bragt til
Offentlighedens
Kundskab, at Hs.
kongelige Højhed
Prins Aage den
17de denne Maaned har indgaaet
Ægteskab
med
Komtesse Calvi di
Bergolo.
Uden forudgaaTil venstre Prins
ende Forlovelse er
Prinsen blevet viet;
selv ikke hans nærmeste Omgangs
kreds vidste, at han tænkte paa Giftermaal. Komtesse Mathilde Calvi er
Datter af tidligere Minister i Kjøbenhavn, Grev Giorgio Calvi di Bergolo
og Hustru, Baronesse Anna Cavalchini di Sanceverino.

De fattiges Kirke raseret af Ilden.
Pastor Basts Husvilde nær indebrændt i

Kirken i Rigensgade.

S

Da Komtessen blev Prinsesse

Aage, til højre Komtesse Calvi di Bergolo.

Zahle forelægger Retsreformen.
27. Januar.
I Gaar forelagde Justitsminister
Zahle i Folketinget Retsreformen,
hvori foreslaas den fuldstændige Ad
skillelse af Retsplejen og Forvalt
ningen, Gennemførelsen af Anklageprincipet i Strafferetsplejen og Ind
førelsen af folkevalgte Nævninger.

22. Januar.
Ved 3-Tiden Natten til i Gaar ud
brød der Ild i Kælderetagen i Me
todistkirken i Rigensgade, antagelig
i Fyrrummet, og den bredte sig der
fra med overraskende Hast. I Kryp
ten sov et halvt Hundrede Husvilae,
der nær var bievne kvalte af Røgen,
fordi de ikke hurtig nok kunde kom
me ud. Udgangene var laasede, og
Nattevagten, Cortsen, der havde
Nøglerne, var løbet for at alarmere
Brandvæsnet.
De indespærrede rev og flaaede i
de svære Døre, deres Raab om Hjælp
kunde høres ud paa Gaden — men
Cortsen med Nøglerne var ingen
Steder at se. Røgen væltede op gen
nem Kældervinduerne, en sort, tyk,
kvælende Røg, der kunde dræbe
Mennesker i Hundredvis. Udenfor
paa Gaden løb tilfældige Forbipas
serende raadvilde frem og tilbage,
indtil Brandvæsnet kom. Paa faa
Minutter kom de Indelukkede ud og
Brandmændene ind.
Kirken nedbrændte til Grunden,
men der vil straks blive taget fat
paa dens Genopførelse. Saa længe
Arbejdet varer, holder Menigheden
sine Gudstjenester i Grundtvigs Hus
i Studiestræde. De Fattiges Kirke er
brændt, men deres Præst lever, og
Branden vil antagelig bidrage til at
give Pastor Basts Indsamlinger til
Lindring af Nøden i København
forøget Tilslutning, og Kirkens Gen
opførelse vil give Arbejde til mange.

6. Febr.
I Statsraadet i Gaar meddelte
Kongen, at Prins Aage ved sit Giftermaal med Komtesse Mathilde
Calvi di Bergolo havde frasagt sig
Arveretten til Danmarks Trone. Sam
tidig ophørte han at føre Prædika
tet Kongelig Højhed. Prins Aage vil
for Fremtiden være »Højhed« og
Kongen har tillagt ham Titlen »Gre
ve af Rosenborg«. Komtesse Calvi
bliver ligestillet med sin Mand og
faar Titlen Prinsesse. Saaledes vil
Ægteparrets fulde Titel være:

Deres Højheder Prins og Prinsesse
Aage, Greve og Grevinde af Rosen
borg.
Prinseparrets Efterkommere faar
ikke Ret til at føre Titel af Prins og
Prinsesse. De vil blive benævnt Gre
ver og Komtesser.

Branden i Jerusalemskirken.
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Æresbolig — Karneval — og kgl. Kapelmester
Georg Høeberg bliver
kgl. Kapelmester.
Allerede under Kapelmester Fr.
Rungs Sygdom overtog Violinisten
Georg Høeberg Funktionen som
kgl. kapelmester. Ved Rungs Død d.
23. Januar er den ansvarsfulde og
betydelige Stilling som Leder af Ka
pellet og Operaen bleven ledig, men
det anses for givet, at Hr. Høeberg
fortsætter og snart faar sin officielle
Udnævnelse.

Dansen gaar i den gamle Banegaardshal, der i Aftes oplevede sin anden Metamorfose,
denne Gang fra Paladsteater til Kæmpedansesal.

Kæmpekarnevalet
i Paladsteatret.
En siorslaaet Fest i den gamle
Banegaardshal.
6. Marts.
Det var en storartet Idé, Direktør
Constantin Philipsen fik, da han gik
hen og lejede den gamle Hovedbanegaard og indrettede sit Biograf
teater i Hallen, hvor tidligere Eks
prestogene fra Udlandet bruste ind
for fuld Damp. Nu foretager man
Rejsen til Alverdens Riger og Lan
de pr. levende Billeder fra samme
Sted, i det flot indrettede Palads
teater.
Men det var en ikke mindre straalende Idé at fejre Aarets store Kar
neval i den mægtige Bygning. Og
Aftenen i Aftes — eller rettere hele
Natten til den lyse Morgen — for
mede sig som en overdaadig Køben
havnerfest. Karnevalet blev det stør
ste, det muntreste og festligste, der
nogensinde har fundet Sted her
hjemme. Det var Ungdommen, Skøn
heden og Livsglæden, der satte Re
kord. Hele København var der —
et Mylr af glade Mennesker — og
man morede sig som aldrig for i
denne gode og glade By. BerlinerDirigenten Ventilescu førte an til
Dansen i Spidsen for det store Or
kester, og nu og da sprang Charles
Kjerulf — let maskeret som Frede
rik VII — op paa Dirigentpodiet og
svang Taktstokken til en fejende
Vals. Jo, det blev en straalende Af
ten. Endnu en Gang rejste man fra
den gamle Banegaard ud i den vide
Verden, ud i det Livsglædens for
jættede Land, hvor det maaske ikke
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saa meget flød med Mælk og Hon
ning som med Champagne og Ka
viar.
Paladsteatret viste sig at være den
ypperste Ramme om en saadan Kø
benhavnerfest. Kæmpeteatret havde
kun én Fejl: det var for lille —
saa mange var der.

En Æresbolig paa Carlsberg.
26. Febr.
I Henhold til Carlsbergfondets
Fundats skal afdøde Dr. phil. J. C.
Jacobsens Villa paa Carlsberg nu
efter Carl Jacobsens Død overdrages
til en af Samfundet fortjent Mand
eller Kvinde til Fribolig med Tillæg
af en aarlig Pengeydelse, der brin
ger Vedkommendes Indtægt op paa
højeste Embedsmandsgage.

15. Marts.
Professor Vilh. Thomsen har faaet
Tilbud om at rykke ind i Æresboli
gen paa Carlsberg, men har sagt
Nej Tak. Professor Harald Høffding, der derefter har faaet tilbudt
Æresboligen, skal have i Sinde at
modtage det ærefulde Tilbud.

Brygger Jacobsens Villa paa Carlsberg, der indrettes til Æresbolig for Prof. Høffding
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Unge herhjemmefra gør Lykke derude!
længes jeg efter København og alle
de gamle Jobbere.
Hvad er Jobber?
— Det er et filmologisk Udtryk
for Ens gode Venner .. ..

Fønss’ernel
Tre store Brødre gør Karriere.

Valdemar Psilander
paa Europa-Tourné.

9. Febr.
I Gaar Aftes vakte en Bil udenfor
Dagmarkaféen betydelig Opsigt. Bi
len var fyldt til Randen med Lavrbærkranse. Chaufføren havde Laur
bærkranse om Halsen, hans Hat var
indviklet ‘ i guldsignerede Baand.
Begravet i Roser og Lavrbær sad
inde i selve Bilen Atlantis-Helten,
lir. Olaf Fønss. Han blev halet frem
og flyttet ind i Hotellet for at hvile
ud efter en vellykket Hyldnings
turné gennem Tyskland.
Ja, vi har Ære og Glæde af vore
Fønss’er. Johannes faar Londons
Presse til at juble paa Covent Gar
den, Aage faar Miinchnerne til at
græde paa Hofoperaen, og Olaf har
myrdet talrige tyske Hjerter i utalte
Biografteatre Tyskland over.

Kate Rantza.

Birgit Engeil.
Februar.
Vor Landsmandinde, Fru Birgit
Engeil, der er ansat ved den store
Opera i Berlin, sang forleden ved cn
Koncert for første Gang her i sin
Fødeby og gjorde stor Lykke.

Birgit Engel!.

Flygtet fra Populariteten.
17. Jan.
Vor berømte
Filmsskuespiller
Valdemar Psilander er i Gaar vendt
hjem fra Berlin, — flygtet fra den
tyske
Rigshovedstad i panisk
Skræk, næsten kvalt i Popularitet.
Som man véd, er Psilander elsket
Verden over. Naar han træder frem
paa det hvide Lærred, jubler Bjerg
værksarbejdernes Koner i Sibirien,
Negerinderne i Sydafrika og Bour
geoisiet i Wien. Der er i Rom nogle
Kager, der hedder Psilander — saa
populær er han.
I Berlin blev der kvindelig Træng
sel, naar han med sine elastiske
Skridt bevægede sig ned ad Unter
den Linden. Alle vilde se den dej
lige Filmsmand. Tilsidst blev det
ham saa voldsomt, at han pakkede
sin Kuffert og rejste hertil, hvor
Temperaturen jo er noget køligere.

Psilander i Budapest.

31. Jan.
En Verdens-Impresario har enga
geret Valdemar Psilander til en Eu
ropa-Tourné. I Aften optræder han
for første Gang paa Royal Orpheum
i Budapest under Navnet Psylander.
Der vises en ny Film: Grev Dahlborgs Hemmelighed, og Psilander
holder Tale paa Tysk.
Før sin Afrejse udtalte han:
— Jeg er helt mør af at staa og
prøve Tøj.
Axel Rasmussen har
bygget 17 nye Klædninger og 4
Overfrakker til mig. Men hvad, der
er garanteret mig 150,000 Kr. for de
tre Maaneder, jeg skal optræde. Fra
Budapest skal jeg videre til Moskva,
St. Petersborg, Wien og Berlin.
— Glæder De Dem til Turen?
— Aa, nej, hver Gang jeg blot har
været to Dage i en fremmed By

18. Febr.
Den danske Operettesangerinde,
A. C. Meyers smukke Datter, Frk.
Kate Rantza, optraadte i Aftes for
første Gang i Lehars Operette Endlich allein, der opføres paa Theater
an der Wien. Det fuldt besatte Hus
gav Sangerinden en venlig Modta
gelse og fremkaldte hende flere
Gange efter Tæppets Fald.

Kate Rantza.

„Ungdommens Vaar" — Cirkusbrand
sen har ikke assureret, han lider et
meget betydeligt Tab ved Branden,
og han var følgelig stærkt oprevet.

Ellen Holm (Ellen Gottschalch) og Nicolaj Brechling i »Ungdommens Vaar«,
først som unge og derefter som gamle.

15. Februar.
Frk. Ellen Holm (senere Ellen
Gottschalch) er Navnet paa den un
ge Skuespillerinde, der forleden fik
en smuk Sukces paa Casino i Ope
retten »Som i Ungdommens Vaar«,
hvor hun udførte den kvindelige
Hovedrolle. Hun hører til Det ny
Teaters Personale, og Direktør Ivar
Schmidt har venligst udlaant Frk.
Holm til den haardt betrængte Kol
lega Frk. Gerda Christophersen, og

den purunge Frk. Holm viste, at hun
udmærket kunde klare den vanske
lige Opgave baade at være Barn,
blive Moder og Bedstemoder paa
samme Aften. Sammen med Ni
colaj Brechling sang Ellen Holm en
Duet, der er bleven Aarets SukcesMelodi:
Det var paa Frederiksberg,
det var i Maj,
jeg fik en Pige kær,
og det var dig.

Cirkusbygningen brænderi
En Kæmpebrand, der
samlede Tusinder af
Tilskuerel
7. Marts.
I Morges Klokken godt 6 opdage
des Ild i Cirkusbygningen. Ud af
Kuppeltaget væltede en tyk Røg,
som dreves med Vinden gennem
Jernbanegade hen til Raadhuspladsen.
Med Sporvogne, Telefoner og Biler
bragtes Budskabet om Branden hurtigt
over Byen, og tidlige Morgenvandrere
strømmede til i Tusindvis for at
overvære det paa samme Tid pragt
fulde og sørgelige Skue. Hele Trafiken stoppede i Morges en Time.
Sporvognene kunde ikke komme for
bi, de holdt i endeløse Rækker til
alle Sider; Brandvæsnet havde lagt
deres Slanger tværs over Sporene,
og Sporvejenes Embedsmænd anmo
dede forgæves om fri Bane. Saaledes bragte Branden Forstyrrelse i
hele Byens Sporvejsnet, og Tusinder
af Arbejdere, Kontormænd og andre
kom uden egen Skyld for sent til de
res Arbejdssted. Blandt de første
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Tilskuere saas Direktøren for Cirkus
Variété, Hr. N. H. Nielsen. Hr. Niel

Kuplen styrter ned.
Med nogle faa Øksehug skaffede
Brandmændene sig Adgang til den
aflaasede Bygning. Et Par Spejlglas
ruder faldt klirrende ind i Cirkus
gangen. Hovedportalens store Port
fløj sprængtes, Brandmændene hav
de gjort det første Indhug og stod
allerede paa Kamppladsen med
Straalerør ved Straalerør pegende
mod Ildens Centrum.
Ilden viste sig samtidig i al sin
Magt. Der stod et Sug gennem Byg
ningen, da Portene sloges op. Ild
kæmpen, der havde ligget skjult,
drog et vældigt Suk, da han omsi
der fik Luft, og i et pludseligt Fyr
værkeri viste han sine røde Luer al
le Vegne. De fløj gennem Manegen
og Gangene som vilde Cirkusheste,
det knitrede og bragede, Gulve, Lo
ger, Scene og Stolerader stod i
Brand, det mægtige Rum fyldtes
helt af Ilden, der i ubændig Kraft
steg mod Kuplen, som sprængtes og
styrtede ned med et øredøvende
Brag.

Kun Muren staar tilbage.
Brandvæsnets første Indhug blev
slaaet overlegent tilbage. Alt, hvad
der fandtes af Slukningsmateriel,
tilkaldtes, ogsaa Motorsprøjten, der
lige var vendt hjem fra Nattens
store Brand i Stampen Klædefabrik
ved Raadvad, gav Møde; paa hvert
Gadehjørne i Nærheden holdt snart
en arbejdende Dampsprøjte.
Fra alle Sider dængedes Vand
over Ildhavet, og Brandvæsnet sej
rede til sidst. Men hele Cirkusbyg
ningen er ødelagt.

Da Branden var paa sit højeste, et Øjeblik efter at Kuplen var styrtet ned og
Flammerne slog op fra det vældige Cirkusbaal.

Prinsen af Wales paa Besøg
Den engelske
Tronfølger kom
i Aftes hertil.

Første Maler-Guldmedalje efter 44 Aars Forløb

Kronprinsen skal
videre til Norge.

18. Marts.
Prinsen af Wa
les kom i Aftes
hertil og blev paa
Banegaarden mod
taget af Kongen,
Udenrigsminister
Scavenius, den en
gelske Gesandt m.
fl. Den unge Prins
er ikke meget høj,
men meget slank
og yderst elegant.
Efter en kort Kur
kørte Kongen bort
med sin unge Gæst
til Amalienborg.

Maleren Johs. Glob.

Den lille Prins
med den høje Hat.

19. Marts.
Hvilken Forskel
paa Dronning Alex
andras brede, svæ
Prinsen
re Mand og saa
Sønnesønnen, den
lille Prins, der ganske forsvandt
ved Siden af Kong Christian, til
Trods for at Kongen bar den lave
Garderhue, og Prinsen stadig be
holdt den meget høje Silkehat, som
han ikke lod til at synes særlig om
at have paa sit lyse, venlige Hoved.

af Wales og Kong Christian

15. Marts.
Der er i Gaar sket en stor Begi
venhed i den danske Kunstnerver
den: Akademiet har efter 44 Aars
Forløb tildelt en Maler den store
Guldmedaille for Opgaven »Loke og
Sigyn«. Den lykkelige Kunstner er
Johannes Glob. Hans Navn vil i
Dag være paa alle Kunstneres Læ
ber, og det vil staa skrevet med
store Bogstaver i Kunstens ærvær
dige Aarbøger.

Prinsen, der ikke smilte.

Først besaa Prinsen af Wales i
Gaar Københavns Seværdigheder
som Nationalmuseet og Glyptoteket,
og Eftermiddagen tilbragtes med
mindre officielle Besøg. De, der
havde ledsaget den unge Prins i Da
gens første Timer, opdagede med
ét, at de ikke havde set ham smile.
Prins Edward Albert har nemlig et
meget alvorligt Ansigt. Det vil blive
hans Mærke mellem Europas Stats
overhoveder. Mens Kong Edward
altid lo over hele Ansigtet og efter
Sigende ofte havde Vanskelighed
ved at bevare Alvoren, gaar det
hans Sønnesøn lige omvendt. Han
vil vist gerne le, men kan det ikke
eller i alt Fald meget daarligt. Da
han besøgte Paris, fortæller man, at
han kun smilede én Gang, og det
var endda i et Teater, hvor der op
førtes en Tragedie.
Men i Gaar smilede Prinsen slet
ikke. Kun lige ved Afrejsen, der
fandt Sted — med fuld Honnør —
Kl. 9,05 fra Banegaarden, syntes vi
at bemærke en lille Bevægelse i
Mundvigene.

Johs. Globs Guldmedalje-Arbejde: Loke og Sigyn.
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Farvel til Frederiksbergs Syngepiger
talrige Anmodninger om at skride
ind mod det »syndige Leben«, der
efter nogles Mening udfolder sig bag
de grønne Træer om Aftenen.
Syngepige-Variétéerne har dog
næppe anrettet større Skade paa
Ungdommen, men de synes unægte
lig at have overlevet sig selv en
Smule, og Birkedommer Aage Gad
meddelte i Aftes, at en ny Ordning
antagelig træder i Kraft fra 1ste Maj.
Hr. Lorry Feilberg afskaffer til den
Tid »efter eget Initiativ« Operettens
Syngepiger, og samtidig lukker Fru
Schultz sin Syngepige-Variété paa
Alléenberg. Som Erstatning faar hun
en Biografteaterbevilling med Ret
til Optræden af mandlige Artister i
Mellemakterne.
Gamle Minder.

Den kendte gamle Alléenbefg Variété i Frederiksberg Allé.

Alléenberg og Operetten
forsvinder den 1ste Maj.
3. April.
De to frederiksbergske SyngepigePavluner, Schultz's Variété paa
Alléenberg og »Operetten« i Allé
gade, har altid været en Torn i Øjet
paa en stor Del af vor Nabokommu
nes Beboere, og Politi og Birkedom
mer har i Tidernes Løb modtaget

Ogsaa det gamle Danse-Etablissement »Fi
garo* paa Vesterbrogade sgnger paa sit sidste
Vers. »Figaro*, eksisterer dog stadig som et
meget folkeligt Lokale, men det paatænkes at
omdanne det til et moderne Danse-Palæ i
samme Stil som >Palais de danse* i Berlin.
Herover ses et Par Københavnere, der studerer
Plakaterne udenfor »Figaro*.
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Det er et karakteristisk Stykke Københavner
liv, der forsvinder med Alléenberg. Det kan
ikke nægtes, at Syngepigerne ikke altid var en
Øjnenes Lyst, og at Sangens Muse ofte har
maattet proppe Vat i Ørerne, naar Pipfuglene
satte ekstra Pres paa Sopranen, efter at have
faael > en hal' Kalleryk«. op paa Tribunen som
Skænk af en Flotlenheimcr paa første Række.
Men Dyden har saamænd ikke taget nogen
større Skade, og mange vil huske baade kønne
og sode Syngepiger, som har faaet Begejstrin
gen til at svulme og Livsglæden til at larme i
det gamle, røgfyldte Lokale.
Det Hele var saa temmelig harmløst. Men nu
er det altsaa forbi med Herligheden. Synge
pigerne maa pakke sammen, og saa har de vel
ikke andre Tilflugtssteder end Dyrehavsbak
kens Sangerindepavilloner — og det endda kun
i et Par Sommermaaneder. Snart vil Synge
pigerne være en Saga blott. et Ungdomsminde
hos ældre Københavnere, der gjorde deres
forste Skridt som Levemænd i Allécnbergs
Varieté.

En Aften i den gamle Alléenberg Variété, som nu forsvinder. Man ser Syngepigerne sidde paa
Række paa Tribunen. En af de optrædende Damer faar af Opvarteren overrakt »en Genstand«,
som antagelig den flotte Herre i Forgrunden spenderer paa den Skønne.
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Lorry Fejlbergs „Drachmann-Kro“

Midterpartiet af Aksel Jørgensens store Maleri »Himmerigs Kroi, som vil blive ophængt i Drachmann-Kroen. Det
storslaaede Kunstværk er vanskeligt at gengive, men man faar dog et Begreb om Stemningen i »Himmerigs Kro<,
hvor de døde Digtere er samlede og modtager Drachmann, hvis hvide Hoved skimtes i Baggrunden til højre. Midt
for staar Bellmann med sin Luth, til venstre for ham ses Henrik Ibsen.

Lorry opgiver „Operetten".
Der indreties en „Riddersal"
og en Drachmann-Kro.

»Operetten« hed i gamle Dage
»Kehlets Variété«, og her var det,
at »Nordens skønneste Kvinder« optraadte. Det var ogsaa her, at Drach
mann fandt sin Edith og satte Ste
det et poetisk Minde i sin Roman
»Forskrevet«. Da Lorry Feilberg
kom til, blev »Variétéen« til »Ope
retten«, men med Navnet fulgte in
gen større Forandring. Dog har
Lorry med sin originale Personlig
hed sat sit Præg paa Etablissemen
tet, hvorfra de smaa Sangerinder
nu forsvinder. Man erindrer hans
komiske »Fyndord«: »Jeg spiser ikke
Søm, jeg flækker ikke Vind, jeg hæn
ger ikke Vandgrød i Vinduet ind.«
Nu er Lorry Feilberg i fuldt Sving
med at indrette en »Riddersal«, og
det er hans Agt at gøre hele Etablis
sementet til en Turistseværdighed
med særlige Drachmann-Minder.
Han har knyttet en Stab af unge
Kunstnere til sig, som forestaar Ud
smykningen af en særlig »Drach
mann-Kro«, en Restaurant med
Bjælkeloft og Renaissance-Møbler.
Til Drachmann-Kroen har Maleren
Aksel Jørgensen malet en Række
Billeder med Motiver fra Drachmanns Digtning, og paa Bjælkerne
males Drachmann’ske Sentenser.

Paa ovenstaaende Billede ses Lorry Feilberg — i Midten med den store,
sorte Bulehat — omgivet af de Kunstnere, dér hjælper ham med at indrette
og udsmykke Riddersalen og Drachmann-Kroen. 1 bageste Række og øverst
til venstre ses Billedhugger Knudsen, og Billedhugger Holter Petersen til
højre for de to Opvartningspiger. Til venstre for Lorry Maleren Aksel Jør
gensen, til højre for Lorry Malerne Anton Hansen (med Hat), Frode Kiærulff (uden Hat), Hans Sørensen (siddende paa Jorden) og Vilhelm Wils
(staaende længst til højre).
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Føpste danske Stop-Film
Atlantis-Filmen
med Olaf Fønss
I Hovedrollen
vækker Opsigt
rundt om i
Verden.
Ole Olsens og
Nordisk Films
hidtil største
Indsats.

Atlantis-Filmens spændende og rædselsvækkende Druknescener optages i Køge Bagi. Til venstre i
Forgranden (paa det tørre) ses selve Generaldirektør Ole Olsen, der opmuntrer de Agerende. Til
højre Instruktøren August Blom.

første Maaneder af Aaret har den berømte Wiener-Skuespillerinde
Filmens Omraade helt væ Ida Orloff skulde spille Hovedrollen,
Deretpaa
præget af »Atlantis«. Man ved, at at den verdenskendte Artist Unthan —

det er Ole Olsen selv, som har faaet
den Idé at benytte Gerhard Hauptmanns store Roman »Atlantis« som
Filmstof. Hauptmann er ikke inter
esseret i Film, og det kostede Ole Ol
sen en drøj Kamp samt 20.000 Mark
kontant og desuden 10 pCt. af Salget.
Endvidere fordrede Hauptmann, al

»Manden uden Arme« — skulde med
i Filmen (han findes i Romanen un
der Navnet Stoss), og at Tyskeren
Dr. Schroder, en Ven af Hauptmann,
skulde kontrollere Optagelserne. —
Men Ole Olsen bøjede sig for alle
Krav — Stoffet var Guld værd!

Kendte Københavnere som
Films-Statister.
Hele sidste Sommer har man ar
bejdet paa den nye Kæmpefilm, baade
i Valby og paa Havet.
Katastrofe-Scenerne optoges paa
en lille 5-Dages Tur i Nordsøen.
Der var flere Hundrede Statister
med. De brede og bredeste Lag fra
Valby agerede III Kl.s Passagerer,
medens Københavns højere Bour
geoisi havde stillet I Kl.s Passage
rerne, blandt hvilke man fandt Navne
som Veksellerer Lamm, Direktør
Ehlers med Frue, Dr. Louis Frænkel
med Frue og Sønner, Godsejer Møhl,
Bankdirektør Fr. Poulsen, Gross.
Orla Davidsen m. fl.
Vragets Undergang og de mange
Passagerers Druknedød er dog ikke
filmet ude i Nordsøen — hvor Spø
gen nemt kunde være blevet til Al
vor — men i Køge Bugt, ud for
Stevns. Her blev Vraget sænket,
medens Drukne- og Redningsbaadsscenerne optoges saavel fra Baade
som fra Stranden.

Filmen fylder Aften efter
Aften Paladsteatret.

hn af Skibs-Scenerne i Atlantis-Filmen. Damen med Dukken i Favnen er
Wiener-Skuespillerinden Ida Orloff (temmelig medtaget af Søsyge). Herrerne
omkring hende er Lau Lauritsen til venstre, Olaf Fønss til højre, i Midten
bagved Christian Schrøder.

Filmen »Atlantis« er blevet en
Kæmpesukces. Som bekendt havde
den Premiere i Berlin, og nu fylder
den Aften efter Aften vort eget Pa
ladsteater til Randen. Den mandlige
Hovedrollens Fremstiller, Hr. Olaf
Fønss, er snart ligesaa berømt som
Psilander.
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I Hofteatret for en Aften
Det gamle Hofteater i
Christiansborg Slots
Buegange.
29. April.
Det var en lykkelig Idé at genoplive del
gamle, smukke Hofteater, der i Aarevis har
været benyttet til Pulterkammer for gamle,
udrangerede Slotsmøbler. I Aftes fyldtes det af
Københavnere, som for en Aften fik Lejlig
hed til at gaa paa Komedie i det gamle, stem
ningsfulde Teater. Ja, det var en enestaaende,
en straalendc Aften i dansk Teaters Historie!
Hurtig fandt Publikum sig til Rette i dette
lille, intime Teater, der nu laa oplyst af fak
kellignende, elektriske Lamper. Teatret saa
festligt ud. Det mindede om det gamle Hof
teater Palais Royal i Paris. Der lød fra mange
Sider Udbrud af Beundring. Tænk, al vi her i
Københavns Midte havde en saadan Skat,
uden al Nogen havde anet det!

Indkørslen til Hofteatret over Marmorbroen paa den historiske Aften.

»Hofviolonerne« : I Midten, som Dirigent, Syngemester Grandjean, og som Koncertmester, Fini Henriques.

Forestilingen var en lykkelig Overraskelse.
Efter Fini Henriques’s musikalske Indledning
og Prologen, der spilledes af Hr. Jerndorff og
Fru Hennings, gik Tæppet til Side for Mari
vaux’s tre Akts Lystspil Kærlighed og Lukke
træf.
Dette lille, elegante og morsomme Lystspil
morede Folk i allerhøjeste Grad. Man klap
pede da ogsaa begejstret og rejste sig lang
somt. Nødigt forlod Folk det ejendommelige
og smukke Rum, hvor de havde tilbragt tre
smukke og morsomme Timer.
*

Hofteatrets Scene under Prologen.

Øverst ses Indkørslen til Hofteatret ad Mar
morbroen, der oplustes af Begkranse og Fak
ler. I Midten ses Orkestret, kostumeret som
gamle Dages »Hofvioloner*; og endelig for
neden selve Scenen under Prologen, hvor
Christian VII og hans Dronning passerer
forbi paa Vej til deres Loge.
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Anna Norries Edderkoppe-Cabaret

Anna Norrie.
Christian Gottschalch.

Ma j.
Anna Norrie, i sin Tid vor skøn
neste »Skønne Helene« og stadig en
uforlignelig Visesangerske (vi siger
»vor«, thi skønt svensk, hører hun
dog halvt om halvt os til), har paa
en Førstesal i Frederiksberggade 27
indrettet en moderne Kunstncrcabaret. Iler optræder Fru Norrie selv,
omgivet af en Kreds af unge Kunst
nere: Ayoe Willumsen, Ely Fischer,
Chr. Gottschalch, og ikke mindst
Robert Storm-Petersen, den unge
Tegner og Skuespiller, der henryk
ker Folk ved sine barokke Indfald.
Cabaret’en hedder »Edderkoppen«,
og den fanger Aften efter Aften Folk
i sit Spind. — Senere er Kunstner
staben udvidet med den svenske
Visesangerinde Frk. Ella Dyberg
(Ella Heiberg).

Storm : Historien om Dyrehavsbakken.

Ella Dyberg.

6o

Storm : 13 Øre !

Storm: franske Digte.

Ely Fischer.

Ayoe Willumsen.
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Højre strejker i Landstinget
Landstingets Konservative
udvandrer af Salen.
4. Juni.
Valglovens 2den Behandling i
Landstinget i Gaar forløb nogen
lunde i Fredsommelighed trods en
kelte smaa Skærmydsler, og da den
første Afstemning, der drejede sig
om de Konservatives Ændringsfor
slag, viste, at der var 31 Stemmer
for og 33 imod, syntes Forslagets
Overgang til 3dje Behandling sik
ker. Da foretog de konservative
Medlemmer af Landstinget det uhør
te Skridt at forlade Salen for derved
at hindre Tinget i at være beslut
ningsdygtigt. Det var et enestaaende
Optrin i vor parlamentariske Hi
storie.
Landstingets Højre udebliver
fuldstændig.
10. Juni.
Landstingets konservative Minori
tet gentog i Gaar sin Demonstration
fra i Onsdags, men varierede den
ved fuldstændig Udeblivelse fra Tin
get. Ved Mødets Begyndelse var
derfor Salen halvtom. Til Gengæld
var der ikke en Tomme Plads i Til
horerlogerne.
Ved Grundlovsforslagets endelige
Behandling kastedes Landet, saaledes som ventet, ud i den politiske
Krise. I Folketinget vedtoges Grund
loven naturligvis i Flertallets Affat
telse. I Landstinget meddelte For
manden, Hr. Goos, at han havde
modtaget følgende Skrivelse:
»Til Landstingets Formand.
De konservative Gruppers Beslut
ning om ikke at deltage i Afstemnin
gen over Valglovsforslaget i Lands
tinget den 3dje Juni begrundedes
ved Henvisning til dette Forslags
Uoverensstemmelse med Tanken i
Grundlovsforslaget, der i Dag er til
eneste Behandling i begge Rigsda
gens Ting.
Da de nævnte to Forslag som Føl
ge af »Grundlovspartierne«s offent
liggjorte Erklæring nu er uløseligt
sammenknyttet, og da de konserva
tive Partier maa fastholde Nødven
digheden af, at Valglovsforslaget fo
relægges Vælgerne til Afgørelse, ser
disse Partier sig nødsaget til ogsaa
paa samme Maade at forhindre
Grundlovsforslagets Vedtagelse.
Som Følge heraf agter de konser
vative Partier ikke at deltage i Af
stemningen over dette.
9. Juni 1914.
Paa Landstingets konservative
Gruppers Vegne
M. Krag-Juel-Vind-Frijs. E. Piper.«
Tinget var saaledes ikke beslut
ningsdygtigt, og efter en lille Times
Debat og Afstemning, der blot be-

Det historiske Øjeblik: Da Højre strejkede ved Landstingets Møde d. 9. Juni.
Til venstre oplæser Geheimekonferensraad Goos det fraværende Højres
Protest imod Grundlovsforslagets Gennemførelse. Til højre ses Ministeriet,
i forreste Række Zahle, Rode, Munch og Scavenius.
kræftede Kendsgerningen, udsattes
Tingets Møder paa ubestemt Tid. Et
historisk Møde — det første i sin
Art.

Kan de kongevalgte opløses?
14. Juni.
I Statsraadet i Gaar tiltr aadte Kongen
Ministeriets Indstilling om at opløse
Landstinget. Angaaende Spørgsmaa-

let om, hvor vidt de kongevalgte
Landstingsmænd skal falde ind un
der Opløsningen eller ikke, diktere
de Kongen og Konsejlspræsidenten
hver for sig afvigende Anskuelser
til Protokollen. Spørgsmaalet vil dog
først finde sin endelige Afgørelse,
naar det nye Landsting er valgt.
Det er første Gang i vor parlamen
tariske Historie, det privilegerede
Landsting fra 1866-Forfatningen bli
ver Genstand for Opløsning.

Valget gav stort Flertal for
Grundloven.
38 Tilhængere - 28 Modstandere.
Resultatet af Landstingsvalget i Gaar

Konsejlspræsident Zahle.

blev:
Der er valgt 29 Grundlovstilhængere og
25 Grundlovsmodstandere.
De Radikale har vundet 2, Venstre 3
Pladser.
Under Forudsætning af Bevarelsen af
de nuværende Kongevalgte bliver Stillin
gen derefter:
38 Grundlovstilhængere, 28 Grundlovs
modstandere.
Partistillingen bliver: 27 Venstre og Udtraadt Venstre, 7 Radikale, 4 Socialdemo
krater, — ialt 38 for Grundloven, overfor
23 Højre og 5 Frikonservative, — ialt 28
imod Grundloven.
Naar 1 Mand afgives til Formand, kan
Grundloven vedtages med 9 Stemmers Ma
joritet.
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Veteraner, — samt smaa Mænd og en doven Dreng
Ogsaa en kendt
Københavner.
Ikke mindre populær end >de tre smaa
Mænd< er »Ekstrabladet s »Dovne Dreng .
Ilan er tegnet af Sophus Jurgensen, og daglig
viser han sig i Spalterne, hvor Frejlif Olsen
lader ham udtale sig om de mest brændende
Spørgsmaal. Her er han:

Storm P. tegner
sine tre smaa Mænd.
Blandt »kendte Københavnere« maa StormPetersens »tre smaa Mænd« regnes for at være
nogle af de mest populære. Uge efter Uge
tropper de tre smaa grinagtige Mænd op i
»Verden og Vi«, altid i Folge med »Nummer-

manden«, der flytter Tallene paa Billederne
paa den mest udspekulerede Maade. Tegneren
»Storm« har med sine smaa Mandslinger er
hvervet sig et Navn, der end ikke for dunkles
af Cabaret-Kunstneren Storm-Petersen, som
han dog har adskilligt tilfælles med. Ovenfor
en Prøve paa de »tre smaa Mænd« og »Num
mermanden«, der denne Gang er paa Løve
jagt, hvilket de med sædvanlig Opfindsomhed
klarer baade til deres egen og Læsernes Glæde.

Den dovne Dreng.

I Anledning af Mindefesterne for Felttoget 1864 samledes en Mængde Veteraner i Hovedstaden til Stævne den 18. April. Kongen afholdt
en stor Veteranparade paa Amalienborg Plads, hilste paa de gamle Faner, der havde været med i Krigen og dekorerede mange af
Veteranerne, bl. a. Kammerherre C. Castenschiold (Skanse Nr. 2), der fik overrakt Fortjenstmedaljen i Guld. Paa Billedet ses Kongen
i Samtale med Kammerherren. Til venstre Prins Valdemar paa hvid Hest og bag ham Prins Axel.
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Overvældende Varme og Afholdsfolk
Varmen er over os!
Rekord i Vand-Forbruget.
5. Juli.
Medens Heden Dag ud og Dag ind
staar trykkende over København,
rejser naturligvis det Spørgsmaal
sig: Hvordan gaar det med Vand
forsyningen, og hvor meget Vand
bruger vi? Vi har forelagt Ingeniør
Secher ved Københavns Vandværk
dette Spørgsmaal, og han svarer:

— I Gaar pumpedes der 95,000
Kubikmeter ind gennem Byen, det
vil sige 730,000 Tønder, og i Dag
naar vi sandsynligvis over Aarets
hidtidige Størsteforbrug paa én Dag,
nemlig de 97,000 Kubikmeter (740,000
Tønder), som faldt den 16de Juni.
I Fjor var Maksimumsforbruget paa
én Dag 78,000 Kubikmeter, i 1912
kun 77,000. Det højeste, vi hidtil
havde naaet, var 82,000, hvilket
Kvantum brugtes i den hede Som
mer 1911. den 12te August.

Afholdsfolkencs mægtige
Demonstration.
Afholdt-Veteranerne hyldes som
smaa Konger.

20. Juli.
I et mægtigt Demonstrationstog
gik Afholdsmænd fra alle Landets
Egne i Gaar Eftermiddags i Proces
sion gennem Københavns Gader fra
Raadhuspladsen til Søndermarken.
Toget var næppe fuldt saa stort som
det Afholdstog, der for 10 Aar siden
arrangeredes i København, men det
mentes at tælle op til 30—40,000 Del

tagere. Det var i øvrigt umuligt at
tælle Draaberne i dette Ocean af
Mennesker og brogede Faner, der
skyllede gennem Gaderne. Toget tog
to Timer om at defilere.
Særlig Opmærksomhed vakte den
Landauer, der kørte i Spidsen for
Toget; heri sad fire ærværdige Ol
dinge, Afholdssagens Førere og Ve
teraner: Gaardejer Claus Johansen,
Vaarst, den gamle Rektor Dahl,
Guldsmed Gulbrandsen, Vejle, og
Kvækermissionær John F. Hansen,
der var vendt tilbage fra Amerika
for at deltage i Festlighederne for
»Danmarks Afholdsforening«, som
han for 35 Aar siden var med til
at stifte. Københavnerne hilste paa
Vognen med de fire Ærværdige,
som var det en kongelig Ekvipage,
og hyldede dem som regerende Fyr
ster. Paa Afholdssagens Vegne tog
Claus Johansen mod Hyldesten og
sad uafbrudt hilsende fra Raadhus
pladsen til Søndermarken.

•

Kvindeligt Politi.

Det store internationale Pressestævne, der fornylig har været afholdt i København, fik
i alle Maader et overordentlig vellykket Forløb, og Verdenspressens Repræsentanter ud
trykte deres Begejstring over den smukke By og det muntre Samvær med deres danske
Kolleger. Herover et Billede fra Udflugten til Marienlyst. Paa Bænken Prof. Borchsenius
i Samtale med Journalist C. C. Clausen. Til højre er en udenlandsk Journalist bukket
under for Anstrengelserne.

8. Juli.
Skolebestyrer Neves Hustru, Fru Alexandra
Neve, er udnævnt til Betjent under Sundheds
politiet. I Forvejen har vi jo lige faaet en
anden kvindelig Politibetjent, nemlig Frk. Ibsen
fra Aalborg. Den sidste skal først ansættes til
Efteraaret, men Betjent Fru Neve træder i
Funktion allerede til 1. August.
Ikke uden Stolthed bør vi i denne Sommer
fortælle de Fremmede, der kommer til Buen,
at vi har faaet kvindelige Politibetjente i Kø
benhavn. Og særlig kan vi fortælle det til Eng
lænderne og lade dem rejse hjem til London
og berette om dette Fremskridtsland, hvor en
Mand er Skolebestyrer og hans Kone Politi
betjent; hvor Skolebestyreren kan gaa paa
Legepladsen i Skolegaarden og sige til de uly
dige Drenge:
— Hvis I ikke er artige, gaar jeg op i Køk
kenet og henter Politiet!

— 34 Grader Celsius!
Mineejer, Goertz, som, da han døde,
efterlod hende Penge og en Lystgaard i St. Johns Wood ved London,
kostbare Ædelstene, Køretøjer, Heste
o. s. v. til flere Millioners Værdi.

Varme-Rekord.
23. Juli.
I Gaar havde vi den høje Tempe
ratur af ca. 34 Grader Celsius og den
her hjemme ret imponerende Gen
nemsnitstemperatur af næsten 25
Grader hele Døgnet rundt.
Det var den varmeste Dag, vi har
haft i mange Aar.

Angelica fra Toddykælderen
bliver Rigsgrevinde.
Nu giftede hun sig med en Rigs
greve Carl Valdemar Sponneck, der
arbejdede som Detektiv. Men ogsaa
dette Ægteskab blev opløst. Vistnok
ikke uden ret alvorlige Udgifter for
Grevinden. En Dag traf hun saa sin
unge danske Ven fra Sydafrika, og
ved hans Arm og som hans For
lovede blev hun indført i det køben
havnske Selskabsliv. Atter tog hun
til London og blev gift igen, men
ogsaa dette Ægteskab opløstes, og
endelig flyttede »Grevinden« til Al
dershvile.

Branden paa „Aldershvile“.

Bare jeg ikke springer!

Herre med Byron-Krave.

Nøgen Mand paa Strøget.
Der sker ikke meget i Heden.
Men i Gaar blev Strøget alligevel opskræmt
ved et Syn, der ikke er helt dagligdags. En
Mand kom spadserende — kun iført et kød
farvet Trikot, bar Hals, bare Ben og Sandaler
paa Fødderne. Han havde sin Hat i Haanden
og Cigar i Munden.
Der blev stor Opstandelse. Manden var jo
ligefrem nøgen. For en overfladisk Be
tragtning kunde man godt sige, at han var,

Grevinden af Bagsværd blev reli
giøs. Men det var kun en flygtig
Stemning. Sandt at sige begyndte nu
Stormene at rase, og den værste af
dem var uden Tvivl den triste Brand
paa det gamle Landsted i Bagsværd.

som Naturen havde skabt ham. Morsomt blev
det dog først, da der dukkede en Betjent op.
Det var ikke saa let for Betjenten. Folk mo
rede sig og tog Parti for den nøgne Mand, da
Betjenten henvendte sig til ham og sagde, at
det jo nok var meget grinagtigt, men dog ikke
tilladt.
Og saa viste Manden sig selvfølgelig at være
Tysker. Han forstod ikke et Ord. Og først da
Betjenten havde anvendt alle de internationale
Tegn, der stod til hans Raadighed, grinede
Tyskeren over hele Ansigtet og steg op i en
Bil.

Grevinden af Bagsværd.
En kendt Københavnerindes
brogede Livsroman.

Nøgen Mand paa Strøget.
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U. Juli.
Grevinden af Bagsværd er død.
Enhver Københavner vidste, at der
var en Dame af det Navn her i
Byen, og der er intet nedsættende i,
at vi nu ved hendes Død kalder
hende saaledes. Grevinden af Bag
sværd blev hendes Navn i det lystige
København, hun tilhørte, og hun
fandt det selv morsomt og naturligt.
Hendes første Navn i Daaben var
Angelica Maria Anna Pierri. En Dag
stiftede hun Bekendtskab med en
Fabrikant Arndt Bucharth. De blev
gift og rejste til Sydamerika. Det var
i 1892, og da var Angelica 22 Aar.
For den danske Pige, der som Bar
pige i Sydamerika udnyttede sine
Erfaringer fra Toddykælderen i
Blaagaardsgade, gik det nemt at
stifte nye Bekendtskaber. Hun lærte
her en meget anset Københavner at
kende, men traf senere en rig tysk

»Grevinden af Bagsværd«.

Ægteskabet med Grevindens sidste
Mand, Hr. E tvans, blev ogsaa op
hævet, og Hr. Eivans maatte give
sin Kone en Sum om Aaret. Disse
Penge holdt han imidlertid op med
at give hende, da han for nogen Tid
siden indgik nyt Ægteskab i London.
Efter at hun havde sat alle sine
Penge til ved Start af et Laanekontor, var der ikke meget tilbage
af den fordums Herlighed. Af den
røde og hvide og glade Angelica fra
Toddykælderen, af den tidligere
Rigsgrevinde og Besidder af det
ædle, gamle Slot i den store, fine
Park var der kun glimtvis noget til
bage.
Og nu er hun død.

1914

Fyrste-Mordet i Serajevo

Morderen Princip paagribes umiddelbart efter Attentatet.

Østrig-Ungarns Tronfølger og lians
Gemalinde myrdede!
Wien, 28. Juni.
Ærkehertug Franz Ferdinand og hans Gemalinde, (Grevinde Chotek) er
i Dag bleven myrdede paa aaben Gade i Bosniens Hovedstad Serajevo.
Ærkehertugen blev ramt i Halsen, Hertuginden i Underlivet. Begge døde i
Løbet af nogle faa Minutter. — En slavisk Gymnasiast, Princip, affyrede de
dræbende Revolverskud mod Hertugparret, som kørte gennem Byen i det
kejserlige Automobil efter et Besøg paa Raadhuset. — Flere Attentater var
planlagte, og forud var der kastet en Bombe mod Ærkehertugens Bil.

Skudet i Serajevo Ophav til en ny Krig?
Der hersker stor Ophidselse i Anledning af Fyrstemordet, for hvilket
man gør den serbiske Regering ansvarlig. Spændingen mellem Østrig-Ungarn og Serbien er yderst alvorlig.

65

1914

Dansk Sommer — Uvejr i Vente?
Den franske Præsident
sejlet direkte hjem.
Besøget aflyst.
27. Juli.

Præsident Poincarés Besøg i Koben
havn, der skulde have fundet Sted i

Dag, blev alligevel ikke til noget. Præ
sidenten sendte ved 10-Tiden et traadløst Telegram til Hoffet, i hvilket han

beklagede at maatte meddele,hvorledes
Forholdene i Evropa tvang ham hjem

til Paris saa hurtigt som muligt. Med

delelsen kom ret hurtigt ud over Byen,
men store Menneskemængder var dog

allerede samlede paa Toldboden. Men
Præsidenten kom ikke.

Forgæves ventede man paa den festsmykkede Toldbod, hvor Tricoloren og Dannebrog vajede fra
Flagmasterne. Men Præsidenten gik ikke i Land — han sejlede direkte til Frankrig.

Han var sejlet direkte til Frankrig.

Den danske Sommer.
(Offentliggjort 13. Juli i „Politiken“).

Danmark, nu blunder din lyse Nat
bag ved din Seng, naar du sover.
Gøgen kukker i Skov og Krat,
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som Sang ved Vugger.

Hyldene dufter i Stuen ind
ude fra Danmarks Haver.
Komet modnes i Sommervind.
Hanegal over lyse Sind
stiger bag Gavl og Grene,
hvæsset som Kniv mod Stene.

Danmark, du vaagner med Søer blaa,
mætte som Moderøjne,
Alt, hvad i dine Arme laa,
lader du Solen skinne paa,
ser, hvor det yppigt glider
frem af forgangne Tider.

Køer og Heste og Faar paa Græs
hen over brede Agre,
aabne Lader for fulde Læs,
Sejl, som stryger om Klint og Næs,
Byger, som gaar og kommer —
det er den danske Sommer.

Lærker, som hopped af A£g i Vaar,
svinder i Himlens Straaler;
Tonerne ned med Lyset gaar,
samme Sang som i tusind Aar.
Lykken fra glemte Gruber
klinger af unge Struber.

Pigernes Latter og lyse Haar,
Leg, som aldrig faar Ende,
Øjnene blaa som Vand i Vaar
mildt om et evigt Danmark spaar,
Sol over grønne Sletter,
Lykke og lyse Nætter.
Thøger Larsen
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Paa Verdenskrigens Tærskel
Rusland mobiliserer!
Tyskland i Krigstilstand.
Uhyre Ophidselse over hele Verden.
Aandeløs Spænding i London og Paris.
31. Juli.

Verdens-Situationen har i Løbet af de sidste Døgn antaget
en Karakter, der Time for Time bliver mere og mere tru
ende. Krigen mellem Østrig og Serbien er en Kendsgerning,
og den har medført Mobilisering i Rusland af baade Hær
og Flaade. Paa Czarens Opfordring har Kejser Wilhelm for
søgt en Mægling, men forgæves, og Kejseren har derefter
erklæret Tyskland i Krigstilstand.
Hvad vil der ske? Krigs-Forberedelserne følges med fe
beragtig Spænding i London og Paris, Telegraftraadene
gløder under Overbelastning afRegeringernes Il-Telegram
mer, der krydser hinanden og afsendes med nye Spørgsmaal,
førend der er givet Svar paa de foregaaende, alt bidragende
til en Ængstelse, Uro og Forvirring, der synes uundgaaeligt
at føre mod det store blodige Opgør.
Tyngdepunktet ligger i Øjeblikket i Berlin, alt afhænger
af den tyske Kejser.
31. Juli.
Hele Byen ligne
de Dagen igennem
en Myretue, og na
turligvis koncen
trerede Livet sig
om Raadhuspladsen, hvor Tusin
der og atter Tu
sinder af Menne
sker samlede sig
udenfor Berlingske Tidendes og
Politikens Vinduer
med
Opslagene.
Bladenes
Løbe
sedler og Ekstra
udgaver blev revet
ud af Hænderne
paa Bladsælgerne,
fremmede
Folk
diskuterede med
hinanden, alt var
Forvirring og Op
hidselse.

Jaurés myrdet!
31. Juli.
Midt under den frygtelige
Krigsspænding indløber der fra
Paris Budskab om, at de franske
Socialisters berømte Fører, Jean
Jaurés, er blevet myrdet.
Jaurés sad og spiste til Middag
paa en Kafé med nogle Venner.
Han sad ved et Vindue ud til Ga
den. Vinduet stod aabent; plud
selig blev Gardinet trukket til
Side, en Haand blev stukket frem,
og inden Jaurés kunde foretage
en Bevægelse, var han ramt af
to Revolverkugler i Hovedet og
faldt død om. Morderen blev
straks arresteret.

Ministermøde om
den truende Situation.
31. Juli.
I Gaar havde Konseilspræsident
Zahle indbudt Formændene for
Rigsdagens Partier og de tidligere
Konsejlspræsidenter, der er Med
lemmer af Rigsdagen, til en Sam
menkomst, hvor Medlemmer af Regeringen gjorde Rede for Stillingen.
Ministermøder afholdtes flere
Gange i Dagens Løb. Om Formid
dagen havde Finansministeren og
i Aftes Udenrigsministeren Konfe
rencer med Kongen.

Folkemængden paa Raadhuspladsen foran Berlingske Tidendes Hjørne.
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Storm paa Nationalbanken

Den 1ste August udenfor Nationalbanken, som Folk bestormer for at faa Sedlerne vekslet med Guld.

Er det sidste
Fredshaab bristet?
Krigsfeberen over Europa.
1. August.

Europa er i truende Krigstilstand;
hvert Øjeblik kan de for hele Menne
skeheden skæbnesvangre Krigser
klæringer blive udslyngede. Ingen
kan i Øjeblikket overse, hvem der
har Skylden for den nuværende
Situation, men alle føler, at Kata
strofen nærmer sig, og Haabet om
at bevare Freden bliver mindre og
mindre.

Danmarks Neutralitet
En officiel Erklæring.

Da der er udbrudt Krig mel
lem Østrig og Serbien, har den
kongelige Regering besluttet for
Danmarks
Vedkommende
at
iagttage fuldstændig Nevtralitet
under denne Krig.
Med Hensyn til, hvad der vil
være at iagttage i Henseende til
Nevtraliteten, henvises til kgl.
Anordning af 20de December
1912.

Danmark og Krigsfaren.
Der indkaldes 2700 Mand til Kyst* og Søforsvaret.
1. August.

Paa Amalienborg afholdtes i Gaar et Statsraad, hvori der blev truffet
Bestemmelse om, at der skal indkaldes ca. 1300 hjemsendte Værneplig
tige af Kystartillcriet og ca, 1400 hjemsendte Værnepligtige af Flaaden
- ialt 2700 Mand. Indkaldelserne sættes straks i Værk.
De Værnepligtige af Kystartilleriet, der er indkaldt til Søbesætningen,
tilhører 2den og 4de Aargang, dog ikke 4de Aargangs Foraarshold. De
til Flaaden indkaldte Værnepligtige tilhører hovedsagelig Aargangene
1912 og 1913 med enkelte Suppleringer fra ældre Aargange.
Gaarsdagens Indkaldelser skabte en forstaaelig Travlhed i vore mili
tære Etablissementer, hvor der arbejdedes i de sene 'Nattetimer. Ved
Il-Tiden i Aftes begyndte de første af de Indkaldte at give Møde, de
færgedes, efterhaanden som de kom, ud til Søforteme.
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Folk bestormer Nationalbanken.
Dagen igennem Kø af Mennesker,
der vil have Sedler byttet med Guld.

1. August.
Allerede fra tidligt i Morges stod
Folk opstillet langt ud paa Gaden
foran Nationalbankens Dør og
holdtes med nogen Anstrengelse til
bage af Politiet. Det var mest Smaakaarsfolk, som var bievne grebne
af Panik og nu havde skrabet Sed
ler sammen for at faa dem vekslet
med Guld.
Op ad Dagen øgedes Mængden,
og for hver Time, der gik, blev
Utaalmodigheden større. I Mæng
den saas her og der elegante Da
mer, hvis Biler ventede paa den
anden Side af Gaden. Nogen Uro
endsige Optøjer blev der dog ikke
Tale om.
Et saadant Run paa vor ærvær
dige og solide Seddelbank er noget
ganske enestaaende i dens Historie;
hverken i 1848 eller 1864 kendte man
noget tilsvarende, og det er selvføl
geligt, at dette Skuespil maatte væk
ke den største Opsigt og derigen
nem udsætte alle Byens andre Pen
geinstituter for Fare.
I Nationalbanken selv tog man
Sagen med megen Ro og søgte efter
Evne at klare det enorme Arbejde.
Men de Herrer, som bar Læsset i
Byttekontoret, vil sikkert høre til
dem, der med størst Tilfredshed
modtager Meddelelsen om, at Ban
ken nu foreløbig ikke mere behøver
at indløse sine Sedler med Guld.

Diskontoen forhøjes.
Fondsbørsen lukket.
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Skal vi ogsaa mobilisere?
Et kongeligt Budskab.
Under de alvorlige Forhold, som er fremkomne for vort
Fædreland ved de sidste Dages skæbnesvangre Begivenhe
der, føler vi Trang til at udtale følgende overfor vort Folk:
Ingensinde paakaldtes stærkere end nu Ansvarsfølel
sen baade hos den enkelte og hos Nationen I dens Helhed.
Vort Land staar I venligt Forhold til alle Nationer. VI
tør nære tryg Forventning om, at den strenge og til alle Si
der ensartede Neutralitet, som altid har været hævdet som
vort Lands Udenrigspolitik, og som ogsaa nu uvægerligt vil
blive fulgt, vil blive agtet af alle.
Men naar dette er Regeringens og alle ansvarlige og be
sindige Mænds fælles Opfattelse, saa maa vi ogsaa stole
paa, at Ingen ved utidig Stemningsytring, ved ubesindig
Demonstration eller paa lignende Vis gør Brud paa den Vær
dighed og Ro, der er saa afgørende for at skabe Tillid til
vort Fædrelands Holdning. Enhver har nu sit Ansvar og sin
Pligt VI føler os overbeviste om, at Stundens Alvor vil
præge alle danske Mænds og Kvinders Handlinger.
Gud bevare vort Fædreland.

Christian R.
Zahle*

En Studenterskytte med Rekylgevær paa
Raadhuspladsen.

De frivillige Korps er af Centralkomitéen
bleven indkaldt og har faaet deres Munde
ring udleveret, saaledes at de i paakommende
Tilfælde kan møde med kortest muligt Var
sel. Saaledes mødte Københavns Amts Skytte
korps i Gaar paa Kronprinsessegades Kaserne
og Akademisk Skyttekorps i Dag paa Møn
stringskontoret, der er oprettet i Kunstmuseet
i Sølvgade.

Sikringsstyrken indkaldes.
I Henhold tU Paragraf 22 1 Lov af ■0. Aargang, 1. og 2. Artillariregiment Tal er dog medregnet do i Gaar ind
30. September 1909 er det Lordag be- 8.—5. Aargang, Husarregimentet og kaldte
Fredssty&eh i Jylland foreges
sluttet at indkalde Sikringsstyrken 4. Dragonregiment 8,-5. Aargang,
for Sjælland og den tilsvarende Styr Fæstningsartilleriet 4.—8. Aargang, med ea. 4000 Mand af de yngre Aargange.
ke for Jylland og Fyen, ialt ca. 18,000 Ingonierregimentet 8.-8. Aargang.
Ordren fra Krigsministeriet udgik
Af
Trainkonstablerno
udtages
Mand — udover det i Gaar indkaldte
KL 5, hovedsagelig i telegrafisk Form,
Mandskab — til de forskellige Garni nogle af 2., 8^ 4. og 5. Aargang.
til
de paagældende militære Myndig
Forplejningskorpsot,
Læger
og
soner rundt om i Landet 1 Overens
heder
samt til UdskrivningsmyndigDyrlæger
or
indkaldt
af
forskellige
stemmelse med de derfor gældende
hoderne. Indkaldelsen samt Mand
Aargang o.
Regler.
Sikringsstyrken,
der
er
indkaldt
skabets
Mode sker herefter normalt
Den indkaldte Slkringsstyrke beefter
de
gældende Bestemmelser.
til
Sjælland,
or
ea.
15,000
Mand,
væ

staar af folgende Mandskab: af Fod
folket 2— 6. Aargang, Livgarden 2.— sentlig Jyder og Fynboere.

X dette
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I den skæbnesvangre Time

Krigsskibenes truende Silhuet i Augustnatten.

Europa kastet ud i
V erdenskrigen I
Tyskerne rykker ind i Frankrig - Russerne
aabner Krigen - tyske Tropper besætter
Luxemborg - Italien neutral, medens England
venter i Spænding.
2. August.
I den sene Nattetime mellem 11 og 12
spredtes I København den afgørende
Meddelelse, der gjorde Ende paa et
hvert Haab om Stormagtskrigens Fore
byggelse: Tyskland havde erklæret Rus
land Krig.
Bekendtgjort gennem Bladenes Vindues
opslag fo’r den skæbnesvangre Nyhed
hurtigt Byen rundt og vakte overalt en
dybt alvorlig og bekymret Stemning. Store
Menne8kemængder var paa Benene. Ga
derne fra Raadhuspladsen til Kongens
Nytorv var befolkede som i den tætteste
Strøgtid. Der lød ingen høje Ord, gennem
Stilheden brød kun Bilernes Tudehorn og
Avissælgernes Skrig.
Rundt omkring var der posteret Politi
betjente, der havde et meget let Hverv;
deres Opgave bestod kun i at regulere
Færdslen og dirigere Vognene bort fra
de overfyldte Gader.
Udenrigsministeriets Palæ paa Kongens
Nytorv laa til langt ud paa Natten med
fuldt oplyste Vinduer.
Kaféer og Restauranter var fulde; i
den lune Sommernat var hvert Bord paa
Fortovet optaget. Overalt drøftedes den
sørgelige Nyhed, der, om end længe ven
tet, dog overvældede Sindene, da den
forelaa som en Kendsgerning. Kafé-Or
kestrene hørte op at spille, nogle Steder
paa Gæsternes udtrykkelige Forlangende,
og opfyldt af Uro blev Folk siddende til
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langt efter Midnat, ivrigt diskuterende
og fortabende sig i dystre Tanker.
Den smukke stille Sommernat, der
syntes skabt til Fest, dannede Rammen
om dette paa samme Tid bevægede og
beherskede Folkeliv.
Endnu ved Tretiden I Nat var der fuldt
af Mennesker paa Gader og Torve.

▼

Regeringens Foranstaltninger.

2. August.
Begge Rigsdagens Ting behandlede
og vedtog i Aftes otte Regerings
forslag, der tilsigter dels at fastslaa
Danmarks urokkelige Neutralitets
vilje, dels at sikre det økonomiske
Liv under den Verdenskrig, som nu
er brudt ud: Forbud mod at under
støtte krigsførende Magter, Forbud
mod Spionage, Tilsyn med Frem
mede, Reservefondens Frigørelse,
Midlertidig Ophævelse af National
bankens Pligt til at veksle Sedler
med Guldmønt, Ministeriet bemyndi
ges til at udstede for 25 Millioner
rentebærende Statsbeviser, Banker
nes og Sparekassernes Pligt til Til
bagebetaling af Indlaan begrænses
til 300 Kr. pr. Bog og endelig Lods
tvang ved København.
Talere af alle Partier tiltraadte
uden Forbehold de otte Forslag.

Indkaldte Soldater til Sikringsstyrken kører i Bivogn til Mødestedet.

Sidste Nyt
Ferste Udgave

fra Time til Time

Polilsktflt Flyveblad

Sidste Nyt

i

2 Ør«.

1 Sr.

Rusland har aabnet Krigen.
Russiske Tropper trængte I Nat ind paa
tysk Omraade.

Berlins Presse hævder, af Ruslands blindt rasende Had er Aarsag til den frygte*
lige Skæbne, der har ramt Evropa.

Medens der ventes paa Svar.
Spænding og ængstelig Forventning i Berlin.

Verdenskrigen
Farten
Korsør-Kicl er
standset.

En engelsk Flaade
ved den jydske Vestkyst?

' Etter .1 Ty*l>l.ml lm.de .nikket
En he rill Mendpg lltlerntlddag .»km.M'1 nrensii
bl.il« tiltage ti« tinten Koreur
’ Pamper „X.rdutjeroea" rappor.erer, at 4er llgger ea
d.na. Skibe Iwpirgrl Forte«, dug!lengei.k lU.de.r.l.lIng i>»a 4» «larre og «alndre Nklbe
M.lrtle-, «1 i«»i> Ikke bwejtede I red Han.lhola.enr pan ilea Jyduka Ve.lky»«,
Kietertr.id om Kali™.
mw

Hute opretholdt. Endnu 1 form.dduffs
Kl. >1 .tg>k der dau.k Imrga tn
KM til Kornr, »ee dermed er I arteu «Miet
Forbindelsen Vamdrup
og over Gedser-Waroemunde opretholdes.

Kanoner lores fra
Tøjhuset til Søbefæsi
niagei.

I Gut Wei Wtkamtr fr« T«4xkrlo i PraoMMr.

Præsident Poincaré
retter en Appel til det franske

Den fransk'

a. ' —a_KMk
*. *»l.uiUro gi.ee
rlek Xoloane med K.ao.er
“« IW1I« KWgreg.
t. Ut 1M>U1,W1. ,| a„
STer,krede« Grer.u ved
Fpr KrK.e--kL.rt.ge». Over- r..ke TtH-.u.-'-.k-uHU. Sekwidd.» Sydørt fcr
prikdUp
T*> F-ekadroaer Kotakkc......
rider i Retslag af Joh»*-

kerta w tolMx!
de* iheiaOetiK Mv
< M 4«
WtenUry <W
nutbfc lUf*ir:< 1
;Vt«4efrCe «f

IdM to aahneWn,
mod Frankrig’
i

«kkor P»» *• Steder <rem
T,sU« Troppen
mod de fraa»«---ak <*-■ «• 3’3“ SS
rt .«MA1U WlwNWW «—»
Tit
to**
er ledtahat»*^’„d t Fr.nkrlaTroppor er
Br«,n->"
n« «• r
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Krigstid — Dyrtid!
Russiske Flygtninge.
4. August.
To Ekstratog fra Gedser, der kom
hertil i Gaar Middags ved P/2-Tiden,
bragte op mod 2000 Russere, der
Aftenen i Forvejen var blevet udvist
fra Tyskland, her til Byen, hvorfra
de vil søge at naa hjem til Rusland.
Da Forbindelsen mellem Tyskland
og Rusland forlængst er afbrudt, og
da Skibsforbindelsen mellem Sverige
og Finland er standset, er Russerne
nødt til at tage den lange Jernbane
rejste Stockholm—Torneå—Helsing
fors for at komme til St. Petersborg.
De fleste af de udviste Russere er
rige Folk, der har tilbragt Somme
ren ved de store europæiske Bade
steder, hvor Krigserklæringen mel
lem Tyskland og Rusland har over
rumplet dem, saa de ikke har kun
net naa hjem i rette Tid.

Brødpriserne stiger.
Sikringstropper marscherer ud ad Strandvejen.

Sikringsstyrken indkvarteres.
Skyttegrave langs Kysten — Villahaver og
Badebroer raseres.
4. August.
Allevegne vrimler det med Sol
dater, overalt hersker der feber
agtig Travlhed. Sikringstropperne
blev straks det første Døgn efter
Indkaldelsen indkvarterede rundt om
paa Kasernerne i Byen, men Afde
lingerne er nu afgaaede til de for
skellige Kvarterer i Omegnen, hvor
de foreløbig skal forblive. Saaledes
er flere kjøbenhavnske FodfolksKompagnier udlagte i improviserede
Telt-Lejre i Nordsjælland, og Ind
kvarteringerne fortsættes hos Villa
ejerne langs Sundet, i Gentofte,
Lyngby og Holte. Allevegne graves
der Skyttegrave, og særlig ved Ky
sten gaar det ud over Villahaverne,
der raseres for Træer og Buske, der
staar i Vejen for den fri Adgang til
Vandet, ligesom Badebroer og Bade
huse rives ned.

feriere. Danske Feriegæster i Udlandet er na
turligvis alle over Hals og Hoved taget hjem,
ofte under saare vanskelige Forhold, da de
sædvanlige Tog- og Skibs-Forbindelser enten
er suspenderede eller kun opretholdes med
stor Uregelmæssighed.

3. August.
Det var i Gaar Morges næsten ikke
muligt at opdrive et Rugbrød hos de
Bagere i København og Omegn,
som faar Brød fra Rugbrødsfabri
kerne. Grunden var den, at en
Mængde Mennesker i Lørdags af
Frygt for Prisstigning paa Brødet
havde forsynet sig for otte, fjorten
Dage, og da Fabrikerne først be
gynder at bage Søndag Morgen Kl.
8, kunde de ikke før i Gaar Efter
middags møde frem med ny For
syning.
Frygten for Prisstigning viste sig
i høj Grad begrundet. Prisen for et
Ottepunds Brød var i Gaar sat op
med 20 Øre; fra 61 til 81 Øre.

•
Vore Badehoteller og Pensionater staar saa
godt som tomme. De udenlandske Gæster er
skyndsomst rejst, mange af dem for at melde
sig under Fanerne, men ogsaa de danske Gæ
ster er søgt hjem, ingen har Ro paa sig til at
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Saadan ser det meste af Øresundskysten ud med raserede Villahaver, hvor der graves Skytte
grave og sættes Pigtraad. Ovenfor ses den kendte tyrkiske »Villa Hasa«, hvor Træerne er fældet
for at give Plads for Skyttegravene.

1914

Tyskland* Troppar traangto I Ga*r Ind i Bofplon.

Storbritanniens Note til Tyskland.!
Snret skall« atøm Mm Kl. 12 I Nat.

j

L—*.a. i O.g m«M.H. P^mtermlnlrtm*
m
Otarbratannien havde givet Tyskland en Friet til M daat t*l at ataive
dw samme Forsikring med Hensyn til Belgiens Beutralitet, som
n
krig har afgivet overfor Belgien og FngfandL * *

Ny Note fra Tyskland til Belgien.
Af en meget truende Karakter.
tru.nd. Karakter i Form af aa UaddatelM fra

'

? ■^***?**— •rkl»rar Tyskland, at dat ar rwtfa Hi om *__ __ -*- ■
-M Vaabmtma^ at «m...mf.r. da F<mfmM«wfm-, M aatZ tee
nodvoadigo.

De fytke frapper rykker ind i Belgien.
En offioiel BMrufWw.

Den danske Regering
udsteder Neutralitetserklæring.

Foran Bristols Fortovscafé :
Aviserne med de sidste Nyheder rives væk.

Sundet og Bælterne spærres af Miner.
5. August.
Regeringen har i Dag i Stalsraad besluttet, at der udstedes Neutralitets
erklæring i Anledning af Krigen mellem Tyskland og England.
Ligesom der allerede er udlagt Minespærring i det danske Løb i Sundet,
er det for saa vidt muligt at undgaa, at Krigsoperationerne udstrækkes til
danske Farvande, og for at kunne opretholde Forbindelsen mellem de
danske Landsdele, besluttet, at der udlægges Minespærringer i Bælterne.
En af Marineministeriet udsendt Meddelelse oplyser:
Der vil ved Udlægning af Miner blive spærret for den gennemgaaende
Trafik paa dansk Søterritorium i Sundet, Store Bælt og Lille Bælt. Fyrene
vil ikke blive tændte, og Sømærkerne vil blive inddragne.

Grundet paa Krigsforholdene erp alle lobende Kul- og
KohsKontraKter fra og med Tirsdag 4de August 1914 traadt
ud af Kraft« Indtil de sædvanlige Tilførsler paany han
finde Sted.
København« den 3die August 1914.

Alfred Christensen & Co. A S
De forenede Kiilimportørør A S
A S Dot Danske Kulkompasni.
Conrad Jensen 4 Son.
kanipniaiiii & lierskind.
Københavns Kul- og Koks Kompagni A.S
L. M. Thuroe & Co.s Ellfl.

Nye Indkaldelser
til Sikringsstyrken.
5. August.
I Statsraadet besluttedes en Række
nye Indkaldelser af Hærens Værne
pligtige, nemlig dels 2den Del af
Sikringsstyrken paa Fyn og i Jyl
land og dels 2den og 8de Aargang
af de Værnepligtige, bosiddende Øst
for Store Bælt (Sjælland, inklusive
København, Lolland-Falster etc.,
dog ikke Bornholm).__________
Indkaldelsen gælder alle Vaaben
undtagen Marinen.

Kul-Importørerne
fordobler Priserne*
Den københavnske Kulring har
suspenderet alle Kontrakter om Le
vering af Kul, og samtidig meddelt
de større Kunder, at de kan faa det
daglige Forbrug til dobbelte Priser.
Meddelelsen vækker umaadellg
Opsigt. Regeringen agter at skride
ind mod Kulringen.

73

i9H

Farerne derude og Frygten herhjemme
Staten overtager alle
Hvedebeholdningerne.
29. August.
I Henhold til den Indenrigsmini
steriet ved Lov af 7de August 1914om Regulering af Prisen paa Lev
nedsmidler og Varer tillagte Bemyn
digelse overtager Staten mod fuld
Erstatning de Dags Dato i Køben
havns og Frederiksberg Kommuner
og i Hellerup Sogn værende Hvede
beholdninger, saaledes at disse efter
Overtagelsen ikke maa flyttes uden
Politiets Tilladelse. Ned Overtagel
sen skal Ejeren eller hans Repræ
sentant være pligtig at meddele alle
fornødne Oplysninger til Konstate
ring af de foreliggende Beholdnin
ger.
Indenrigsministeriet, d. 28. August
19UOve Rode.

Rugbrødet stiger fra 81 til 89 Øre.

1 \

k bf

*

e

De to danske Dampere, som gik ned paa samme Dag.

31. August.
Rugbrødsfabrikanternes Forening
har i Dag holdt Møde for at drøfte
den allerede forleden bebudede For
højelse af Prisen paa Rugbrødet
Man vedtog fra i Morgen at sætte
Prisen paa et 8 Punds Rugbrød op
fra 81 til 89 Øre.
Det blandede K.-Brød sælger Fa
brikanterne stadig for 77 Øre, me
dens Arbejdernes Fællesbageri, der
nu kun producerer dette Brød, kun
forlanger 75 Øre for det.

To danske Dampere
minesprængte og sunkne.
24. August.
To af Det forenede Dampskibssel
skabs Fragtdampere > Mary land« og
»Christian Broberg« er i Fredags
Aftes stødt paa undersøiske Miner
i Nordsøen mellem Hollands og Syd*
englands Kyst og er begge sunkne.
Efterretningen naaede hertil i Gaar
Formiddags, men først ved Seks
tiden om Eftermiddagen erfarede
man, at baade »Chr. Broberg«s og
»Maryland«s Besætninger var red
dede med Undtagelse af 2den Ma
skinmester paa førstnævnte Skib,
L. M. A. Jensen her fra Byen.

Dronningens Indsamling.
22. August.
Der er dannet en stor Hjælpe
komité for gennem privat Velgøren
hed at lindre Nøden blandt dem,
der under Krigssituationen bliver
erhvervsløse. Centralkomitéen af 191b
med Undertitel: Dronningens Ind
samling vil i Begyndelsen af næste
Uge træde sammen til nyt Møde,
hvorefter Opraabet til Offentligheden
vil fremkomme.
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Bagerbutikerne stormes i disse Dage fra den tidlige Morgen. Folk er ængste
lige for ikke at kunne faa Brødet. Husmødrene bliver mere og mere nervøse
af de mange Spekulationer for at faa Husholdningspengene til at slaa til,
og selv med Pengene i Haanden kan det være svært at skaffe sig det nød
vendige og dyre Brød.

1914

Verdenskrigens Reflekser
Tiltale mod Dr. Wieth Knudsen
for landsskadeligt Skrift.
Justitsministeriet har foranlediget
kriminel Tiltale mod Dr. polit. Wieth
Knudsen i Anledning af hans Pjece:
Danmark under Verdenskrisen.
Hr. Wieth Knudsen tiltales for
Overtrædelse af Straffelovens Para
graf 73 (om Udbredelse af lands
skadelige Skrifter).
Samtidig med, at Oplaget af Pje
cen er blevet konfiskeret, er Sagen
henvist til Behandling ved fjerde
Kriminalkammer.
Dr. Wieth Knudsen hævder, at
han ikke har tænkt sig, at Skriftet
skulde virke landsskadeligt.

Grundlovssagen udsættes.
9. September.
I Formiddags Kl. 10 samledes
Grundlovspartiernes Medlemmer af
det af Landstinget nedsatte Grund
lovsudvalg og Folketingets tidligere
Fællesudvalg til en Konference.
Landstingsudvalgets Formand, Her
man Trier, aabnede Mødet og ud
talte, at der vel under de nuværende
Forhold ikke kunde være Tale om
at gaa til Valg, men der kunde dog
intet være i Vejen for at føre Grund
lovssagen til en foreløbig Afgørelse,
og da Højre havde afvist Grund
lovspartiernes sidste Forhandlings
tilbud, maatte man vende tilbage til
den Overenskomst, som man var
gaaet til Valg paa i Sommer.
Efter nogen Diskussion nedsatte
man et Redaktionsudvalg til at af
fatte Beretningen.

De nye En-Krone-Sedler.
1. September.
De nu 1 Krone-Sedler kom i Gaar som en
Overraskelse. Nu troede vi jo aUesammen, at
der var nok af Sølv, og havde opgivet nogen
sinde at faa de ny Sedler at se; og saa kom
der tidligt paa Formiddagen Meddelelse om,
at Nationalbanken samme Morgen havde sat
Sedlerne i Omløb. Der gik i Gaar knapt 20.000
af de ny Sedler ud fra Nationalbanken. Kø
benhavnerne suntes ikke, de var kønne, og
døbte dem straks: Ølplakaterne.

Det bliver stadig dyrere at leve.
Krigsbrød.
18. December.

I Gaar havde vi Lejlighed til at se
og smage paa det nye Krigsbrød,
som Bagerne har udsendt, og hvis
Tilblivelse skyldes et direkte Initia
tiv fra Prisregulerings-Kommissio
nen.
Det er udmærket, og i Forhold til
de Priser, der ellers tages for Brø
det i disse Tider, er det billigt. Det
er et Franskbrød, bagt i Form af et
Sigtebrød, og det skal veje et halvt
Kilo og maa ikke koste mere end 20
Øre. Samtidig tager Bagerne stadig
15 Øre for det Franskbrød, der tid
ligere kostede 12 Øre, og som næppe
er halvt saa stort som det nye Brød.

Brødet skal sælges efter Vægt.
9. November.
Brød, der vejer 500 Gram (1 Pund) eller
derover, maa indtil videre kun sælges efter
Vægt, saaledes at det rene Rugbrød skal sæl
ges i en Vægt af P/2, 2 og k Kilo, Brød af
ublandet Hvedemel i en Vægt af 500 Gram,
750 Gram og 1 Kilo, og det blandede Rug- og
Hvedebrød, Krigsbrødet, i en Mængde forskel
lige Størrelser fra en Vægt af 1 Kilo til i
Kilo.
Krigsbrødet skal forresten hedde Blan
dingsbrød, og denne Benævnelse skal paa
en lille Seddel være paaklæbet hvert Brød.

Stigende Priser.
9. November.
Kaffen er under Krigstilstanden
steget 8—12 Øre Pundet, Kakao 20
Øre, Gryn indtil 10 Øre, de tyske
gule Ærter fra 22 til 45 Øre, Stearin
lys 15 Øre Pundet, Mandlerne har
været 20 Øre over det Normale, og
Æggene er uforskammet dyre. De
betaltes i Gaar med 3 Kr. 20 Øre for
Snesen.

Smørprlsen ryger op paa 1 Kr. 32 Øre pr. Pund.

En af de nye rødbrune En-Krone-Sedler.

11. December.
En ubehagelig Nyhed til de kø
benhavnske Husmodre: Smørret, der
allerede i nogen Tid har været dy
rere end nogensinde, vil fra i Dag
stige yderligere en halv Snes Øre
Kiloet.
Københavns Smørnoteringsudvalg,
der i Gaar holdt sit ugentlige Møde,
konstaterede et fast Smørmarked og
satte Noteringen op fra 127 til 132
Kr. pr. 50 Kilo.
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Den danske Satyrs Tragedie
Gustav Wied gaar i Døden —.
Nedtrykt af Sorg over at mærke Evnernes Svigten.
24. Oktober.
Det vil vække megen Opsigt og megen Sorg Landet over at erfare, at
Gustav Wied er død; — ikke alene her i Landet, men ogsaa udenfor Landets
Grænser vil hans Bortgang vække oprigtig Deltagelse.
Venner af Gustav Wied har længe vidst, at han var meget nedtrykt. Han
besad ikke sit gamle Humør. Det pinte ham først og fremmest, at han ikke
mere følte sit rige Talents Kilde sprudle, som da han var yngre.

Skrækken for Skrivebordet.
Kun 56 Aar gammel er Gustav
Wied gaaet bort — frivilligt har
han afsluttet sin Tilværelse, der paa
det sidste havde gjort denne lystige
Mand til en dødsenstrist Melankoli
ker. Det ramte ham haardt, at hans
sidste Komedie paa Dagmarteatret
»Kærlighedens Kispus« fik saa ilde
en Medfart, og han saa i dette Ne

derlag en Bekræftelse paa sine egne
sørgmodige Tanker om, at han var
skrevet ud, færdig, kraftesløs og
ude af Stand til at være sin Samtids
smeldende vittige Satiriker. Latte
ren blev siddende i hans Hals, Smi
let stivnede til en Grimasse — nej,
det kunde han ikke staa igennem.
Han døde af Skrækken for Skrive
bordet.

Gustav Wied. (Tegning af Harald Plum.)

Tragikeren, der blev Landets lystigste
Skribent.
Som ganske ung var Gustav Wied nærmest tragisk
indstillet. Han sluttede sig til Kredsen om Strindberg,
da denne i 80’erne startede sit Forsøgsteater i Køben
havn. Gustav Wied forsøgte sig endog her i Strindbergs
»Kreditorer« som Skuespiller — uden Held —, og de
buterede som Forfatter til et dystert Drama »En Bryl
lupsaften«, der opførtes paa Folketatret; Dramaet havde
saa uhyggelig en Afslutning — en Bedstemoder, der
kvæler sit Barnebarn — at Folk ved Piben og Hyssen
rent ud nægtede at se denne Scene, hvorfor Tæppet
maatte gaa ned. Denne Begivenhed har sikkert sat Spor
i Gustav Wieds senere Forfatterskab, hvor han bog
stavelig talt karikerede Idealisten og Tragikeren inde
i sig selv ihjel. Derfor sved og bed hans Satire maaske
mere ham selv end hans Publikum, der tog det meste
som kostelige Løjer — og lystigt var det: Knagsted, Liv
sens Ondskab, Tummelumsen og alle Satyrspillene —,
Wied blev efterhaanden en Mester, der erobrede sig
Navn og Rang baade her og i Udlandet. Nu er han død.
Men utvivlsomt vil de bedste af hans Værker leve.

Et spøgefuldt Nytaarskort, som Gustav Wied sendte sine Venner,
af sig selv, Konen og de tre Børn.

Ogsaa et af Wieds Nytaarskort: Digteren slæber af med sin
genstridige Pegasus.
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Mord herhjemme - og Krig derude
Gulvskrubbe - Mordet.
En Mand myrdet efter Sold
i Mølle-Kaféen.
12. December.
Paa Amager Fælledvej fandt man
tidlig i Morges en død Mand. Han
laa tværs over Fortovet med et dybt
Hul i den ene Side af Hovedet. Det
var den 31-aarige Skibstømrer Wil
liam Poulsen fra Kurlandsgade
Nr. 4.
Alt synes at tyde paa, at Afdøde
var dræbt. Om noget Rovmord
kunde der dog ikke være Tale; den
Dræbte havde over hundrede Kro
ner urørt hos sig foruden sit Ur og
andre Værdigenstande.
I Nærheden af Stedet, hvor Liget
laa, fandt man en langskaftet Gulv
skrubbe, med hvilken der uden Tvivl
er blevet tilføjet Skibstømreren det
dræbende Slag i Hovedet.
Politiet fik i Aftes opklaret, at
Gulvskrubben hørte til i Mølle-Ka
féen, hvor Afdøde sent i Aftes hav
de aflagt Besøg.

15. December.
Politiet har ved at følge et be
stemt Spor fattet Mistanke til en
Mand ved Navn Jacobsen, der skal
have et mindre godt Ry, og hans
Forlovede, efter Sigende en letle
vende ung Dame, der hedder Stel
la. De er begge anholdte.
16. December.
I den sene Nattetime faldt Tilstaaelsen. Jacobsen og hans Kæreste
vilde i Forening overfalde Poulsen
og søge at frarøve ham hans Penge.
Jacobsen har indrømmet, at det er

Livjægerkorpset har ligesom vore andre frivillige Korps indkaldt Mand
skabet til Ekscersils. Ovenfor ses en Deling Livjægere, der er parate til at
rykke ud til feltmæssige Øvelser. Som Nummer to fra venstre ses Skuespiller
Carl Alstrup, der er en ivrig Liv jæger.

ham, der har ført det dræbende
Slag med Gulvskrubben.
Det har kun været hans Hensigt
at bedøve Poulsen med Slaget, og
da han saa, hvor alvorlige Følger
Slaget havde foraarsaget, havde
han undladt at tage Poulsens Pen
ge, idet han gik ud fra, at Begiven
heden saa kunde faa Udseende af et
Ulykkestilfælde.

Stellan Rye faldet i Krigen.

Forfatteren, Premierløjtnant Stellan Rye.

Mølle-Kaféen paa Amager-Boulevard, hvor Gulvskrubbe-Mordet blev forøvet.

28. November.
Den kendte Forfatter og Scenein
struktør, Prmlt. Stellan Rye, der
straks gik med som Frivillig i Ver
denskrigen paa tysk Side, sagde til
sine Venner, før han drog af Sted,
at han enten vilde hente sig Jern
korset eller Døden. Han fik begge
Dele. Allerede for nogen Tid siden
modtog han Jernkorset for sin Tap
perhed, og nu er han faldet under
Stormen paa Dixmuiden. Han blev
ramt i Hjertet, medens han forbandt
en Kammerat.
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Tre-Kongermødet i Malmø
spillede »Ur svenska
hjårtans djup«.
Kongerne gik i
Land. Kort efter fulg
te Udenrigsminister
Scavenius, Kammer
herre Krieger og de
øvrige Herrer i den
danskeKonges Følge.

Den lille Caruso.

Det historiske
Møde.
Atter er Skueplad
sen forlagt til Banegaarden. Udenfor en
uoverskuelig Menneskemænde, paa Per
ronen Kong Gustaf
og Landshøvding de
la Gardie. Vi staar
overfor Dagens Ho
vedbegivenhed.
Først med en lille
halv Times Forsin
kelse ruller Konge
toget fra Kristiania
ind. Kong Gustaf
springer op paa Tri
net til den norske
Konges Salonvogn,
De tre nordiske Konger mødes paa Malmøs Raadhus
rækker ham Ilaanfor at sikre et enigt og neutralt Norden.
den og hilser ham
Velkommen med overstrømmende
18. December.
Ekstratoget med den svenske Hjertelighed.
Kong Haakons Bevægelse i dette
Konge og Udenrigsminister Wallenberg rullede i Morges ind paa historiske Øjeblik er stærkt synlig
Malmd Station. Modtagelsens næste og forplanter sig til Tilskuerne. Man
Akt foregik ved Havnen. Hejmdal glemmer helt at se efter Udenrigs
med Kong Christian om Bord ankom minister Ihlen. Ved Bortkørslen fra
straks efter, og saa snart Landgan Stationen udbringer en Tilskuer et
gen sattes, gik Kong Gustaf om Leve Kong Haakon og Kong Gu
Bord, høj og statelig, i Pelsværk og staf! Han faar en Sukces paa den
Cylinder. Han omfavnede sin danske farlige Prøve. Hurraraabene følger
Slægtning, og Hejmdals Musikkorps gjaldende de to Konger paa Vej.

Max Hansen.

16. November.
Københauerne maa tasfnok give Afkald
paa at faa den store Caruso at høre. Men fra
i Aften vil de i Cirkus Variété kunne høre
den lille Caruso. Det vil sige en sekstenaarig
Tenorsanger, der har gjort stor Lukke rundt
om i Verden, og til hvem der knutter sig den
ekstra Interesse, at han er født i Svendborg
og hedder noget saa dansk som Max Hansen.
Da han imidlertid efter sin Fødsel kun op
holdt sig tre Uger i Danmark, er Tusk blevet
hans Sprog.
Max Hansen, der er en køn ung Mand med
et udpræget kunstnerisk Ydre, sang i Gaar i
en af Bristols Saloner for en lille indbudt
Kreds baade Verdi og Wagner og viste sig at
være i Besiddelse af en smuk Tenor, hvis
Sturke og Omfang er overraskende for hans
Alder.

Jufefr«.

Vigtige Forhandlinger —
og Jubelfest.

Alfred Schmidts Tegning af de tre høje
Konger paa Rad.
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19. December.
De vigtige Forhandlinger, der fø
res mellem de tre nordiske Konger
i Malmd om Nordens fælles neutra
le Interesser vil være afsluttede med
et tilfredsstillende Resultat i Mor
gen, og det to Dages Kongestævne
vil riste sine Runer i Nordens Hi
storie.
Blandt alle de Festligheder, store
og smaa .Begivenheder, der fandt
Sted i Gaar, var det uforglemme
ligste det Øjeblik, da de tre høje,
statelige Konger traadte frem paa
Palæets Balkon, og spontant var det
endeløse Bifald, der brusede dem i
Møde fra Menneskehavet.
Om Aftenen var der Taffel og stor
Koncert paa Raadhuset.

21. December.
Henrik Cavling har haft den smukke Idé at
rejse et Kæmpe-Juletræ i Muslingeskallen
foran Raadhuset. I Aftes straalede det i hele
sin Glans og vakte Beundring samtidig med,
at Pengene raslede ind i Bøsserne til de fat
tige Hjem.
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Dønninger fra det store Oprør
Charlotte Wiehes Hjem
i Paris konfiskeret.
En Krigstragedie for vor
berømte Lotte.
10. Januar.
Mærket af Lidelser og Nervøsitet
er Fru Charlotte Wiehe igaar kom
met til København fra sit elskede
Paris,
— Frygtelige har disse Maaneder været for
mig, siger Fruen. Den første August maatte
min Mand, der er Ungarer, min Søn og jeg i
Huj og Hast bryde op fra Paris og forlade
den. By, som jeg elsker overall, og hvor jeg

Fru Charlotte Wiehe-Berény’s smukke og kostbare Hjem i Paris, der er bleven beslaglagt.

Fru Charlotte Wiehe-Berény.

har haft mit Hjem i 16 Aar. Opbrudet skete
saa at sige med en Times Varsel. Til del sidslc
var vi saa dumme at haabe, at det ikke vilde
blive Krig. Jeg fik derfor kun det allernødvendigste med. Mine Sornmerkjoler og en Pa
rasol. Mit Vintertøj, deriblandt mine dyre
Pelse, mine Teaterkostymer, ja, selv mine
Noder og Viser lod jeg blive tilbage, hvor
imod jeg i min Forfjamskelse købte et Pund
Kartofler, som jeg maatte betale med den
uforskammede Pris af 80 Centimer. Folk var
ganske forandrede. De vilde ikke give igen,
naar man kun havde Sedler. Turen til Lau
sanne varede 6 Timer, og vi maatte gennemgaa de skrækkeligste Ubehageligheder. Det var
ikke langt fra, at jeg blev betragtet som
Fjende af Frankrig, jeg, der altid har elsket
det Land, og selvom jeg er østrig-ungarsk gift,
er jeg dog pæredansk og har en Søn, født i
Havnegade, der glæder sig til om kort Tid at
blive dansk Soldat.

Verden er ble ven en
Galeanstalt.
Jeg har i disse Maaneder maattet sande, at
Verden er blevet en Galeanstalt. Sidst i
Warnemünde, hvor Toldvæsenet undersøgte
mig lige ind til Skindet, fordi jeg rejste paa
fransk Pas og derfor var mistænkelig. Min
Mand skal nu atter afsted til Fronten. Selu

tager jeg Ophold i München. Man har med
delt mig, at de franske Myndigheder har be
slaglagt mil skønne Hjem og Indboet i Rue
Champagne premiere. Det har jeg slidt for
hele mit Liv. I)et takseredes til et Par Hun
dred Tusinde Francs. Ogsaa mine Sparepenge
tog de. Fattig som en Kirkerotte er jeg. All,
hvad jeg ejer, er beslaglagt.
— Vil De optræde her?
— Nej, nej, det er mit Humør ikke til, og
desuden har jeg heller ikke Raad. Det koster
Penge at faa nye Toiletter. Nej, mit Besøg er
privat, om fjorten Dage rejser jeg til München
for al skjule min Græmmelse.

Dr. polit. Wieth-Knudsen
anklaget for
landsskadelige Skrifter.
Idømt 3 Maaneders Fængsel.
7. Januar.
Justitsministeriet har rejst Tiltale
mod Dr. polit. Wielh-Knudsen for
nogle Artikler i »Vort Land«, betitlet »Forloren Neu
tralitet« og for en
Pjece »Danmark
under
Verdens
krigen«. Dr. WiethKnudsen beskæfti
ger sig i Artiklen
bl. a. med KobberIndførslen og an
griber Regeringen
for i sine Disposi
tioner at være en
Dr. polit.
sidig tyskvenlig.
Wieth-Knudsen.

Pure frikendt!

10. December.
Dr. polit. W ieth-Knudsen, som ved
Kriminalretten idømtes 3 Maaneders
Fængsel er i Gaar af Højesteret ble
ven pure frikendt.

Krigen.
De sidste Maaneder af 1914
bragte nye frygtelige Meddelel
ser fra Krigsskuepladsen, hvor de
Saaredes og Faldnes Tal stiger
med forfærdende Hast. Efter
Marne-Slaget, der foreløbig synes
at have standset Tyskernes
Fremmarch, er fulgt nye blodige
Kampe ved Aisne, Katedralen i
Reims er skudt i Ruin, Krydseren
»Emden« spreder Død og Øde
læggelse om sig i den bengalske
Bugt, Antwerpen maatte den 10.
Oktober kapitulere efter et helte
modigt Forsvar, den belgiske
Kongefamilie og Regering er
flygtet til le Havre. Derefter fulg
te voldsomme Kampe i Flandern
ved Dixmuiden og Ypres, endelig
gik Tyrkiet ind i Krigen mod de
Allierede, General Mackensen har
angrebet Russerne ved Lodz, og
Serberne har vundet en afgø
rende Sejr over Østrigerne ved
Rudmik.
Januar.
Svære Kampe paa den russiskøstrigske Front i Karpatherne.
Tyskerne angriber ved Soissons
paa Vestfronten og trænger godt
frem. For første Gang viser et
Zeppelinluftskib sig over England.
Den store tyske Krydser »Blucher« sænkes i Søkampen ved
Helgoland.
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I Verdenskrigens Kølvand
Olaf Poulsen som Mammon, meget
fortrydeligt op og gik løs paa ham
med Sprogets kraftigste Udtryk. De
taler begge lidt Dansk.
I sin Vrede gik Hr. Poulsen kor
porligt løs paa dem, men de to Sorte
kastede sig med stor Vildskab over
ham. Heldigvis kom der en Del Ma
skinfolk og Statister til og fik over
mandet de ophidsede Negre. Hr.
Olaf Poulsen var en Del medtaget af
Optrinet, men kunde dog udføre sin
Rolle. Det ventes, at Negrene bliver
afskediget.

Dansk Journalist
fængslet som Spion.
Løsladt efter to Maaneders Fangenskab.

Paa Siderne af danske Skibe males Dannebrogsflag som Neutralitetsmærker.

Genkendt sin Broder som
fransk Fange paa Film.
20. Januar.
Et mærkeligt Tilfælde indtraf igaar
i Victoria-Teatret paa Hjørnet af
Frederiksberggade og Nytorv. Mel
lem de Film, der vistes, var en Ræk
ke levende Billeder fra en fransk
Fangelejr. Pludselig gav en tysk Da
me, der befandt sig mellem Tilsku
erne, et Skrig fra sig. Hun havde
blandt de tyske Fanger genkendt sin
Broder, der i September som menig
Soldat drog fra Hamborg til Vest
fronten, og fra hvem hans Familie
ikke siden har hørt, hvorfor de an
tog ham for dræbt.

»Mammon« i Kamp
med Negre.
Olaf Poulsen overfaldet af de sorte
Statister paa Det kgl. Teater.

27. Januar.
Hr. Johannes Poulsen har som be
kendt til »Det gamle Spil om En
hver« engageret to Negre, der gør
Statisttjeneste. Disse to Herrer har
iaftes spillet Hovedrollen i et bevæ
get Optrin i Skuespiller-Foyeren paa
Det kgl. Teater, idet de har overfal
det ingen ringere end Olaf Poulsen.

Linje 13!
Længe vægrede man sig ved at give en
Sporvejslinje det uheldige Tal, men nu er
Linje 13 alligevel oprettet. Den nye Sporvogn
gaar ind i Ruten Raadhuspladsen—Aaboulevarden—Borups Allé.
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Rugbrødet stiger og stiger!
25 Øre for et kvart Rugbrød.

21. Januar.
Rugbrødet er igen blevet dyrere.
Nu koster et kvart Rugbrød 25 Øre.
Prisstigningen paa dette nødvendi
ge Næringsmiddel har i de 5—6
Krigsmaaneder været enorm. I Juli
Maaned kostede et 8 Punds Brød 61
Øre, i Oktober blev det yderligere
sat op til 89 og i December til 93 og
nu altsaa 100 Øre.

Hvedemelet beslaglægges.
Forbud mod at bruge Korn og
Kartofler til Spiritus.

Krigen.
Febr-Marts.
Tyskland erklærer U-Baads Blo
kade mod England.
Heftige Kampe paa den øst
preussiske Front ved Lyck og de
masuriske Søer.
Midt i Februar begynder Franskmændene et stort Angreb i Cham
pagne. som varer til Midten af
Marts, og som giver de Franske
en mindre Sejr.
Englænderne tilbageerobrer det
omstridte Neuve Chapelle.
Tyskerne trænger ind i Kurland
og besætter Memel.
Den stærke Fæstning Przemysl,
de østrigske Hæres Hoveddepot,
maa overgive sig til Russerne.

7. Februar.
I Fredags Morges blev den danske
Direktør Viggo Adler omsider løs
ladt fra Militærfængslet i Cleve, hvor
han har siddet fængslet i 2 Maaneder, mistænkt for at være Spion.
Det blev kort og godt meddelt ham,
at de tyske Myndigheder havde hæ
vet Sagen imod ham, og at han nu
var fri.
Iaftes vendte Direktør Adler hjem,
glad for at være forvandlet fra far
lig international Spion til skikkelig
københavnsk Borger. Hr. Adler, der
nu har et journalistisk Korrespon
dance-Bureau, var tidligere Redak
tionssekretær ved »Politiken«.

Olaf Poulsen som »Mammon«
i »Det gamle Spil om Enhver«.

Hr. Olaf Poulsen har længe følt
sig forarget over, at de to sorte Sta
tister holder til i Skuespillernes
Foyer, og derfor raabte han i Aftes,
da han fandt dem nonchalant hen
slængt i en Sofa i Foyeren: Heraus
med Jer!
Det tog Negrene, der kun kendte

19. Januar.
Det vækker i Handelskredse stor
Opsigt, at Ministeriet i Gaar har be
sluttet at beslaglægge alt det frem
mede Hvedemel, der findes her i
Landet, eller som er paa Vej hertil.
Det drejer sig om Beholdninger til
en Værdi af flere Millioner Kroner.
Den i Henhold til Lov af 7. August
nedsatte Kommission skal fastsætte
Priserne paa Hvedemelet.
26. Februar.
Der er udstedt Forbud mod at an
vende indenlandsk Korn og Kartof
ler til Spiritusfabrikation. Prisregu
leringskommissionen skal desuden
overveje at forbyde Anvendelsen af
andre Fødemidler for Mennesker og
Husdyr til Brændevinsbrænding.

Kæmpebrand paa „Angleterre“
Nordisk Films-Aktier
atter paa Vej opefter.
Den sidste Tids mange Rygter om
Nordisk Film, er nu mundet ud i en
Beslutning om at udvide Filmselska
bets Kapital fra 2 Millioner Kroner
til 4 Millioner.
Hensigten med Kapitaludvidelsen
er at udvide Selskabets Virksomhed.
Nordisk Films Aktier er aldrig
blevet offentlig noterede paa Børsen,
men ikke desto mindre er de jo ble
vet omsat med en Lidenskab, som
næppe noget andet Papir. Det var i
Sommeren 1913, at Hr. Ole Olsens
Filmaktier gik helt op i 350. Adskil
lige ligger endnu inde med dem til
denne svimlende høje Pris. De har
i den sidste Tid faaet en lille Op
muntring. I de første Krigsmaaneder
gik Aktierne helt ned i 90, de steg
hurtigt til 105, og i de sidste Dage er
de gaaet helt op i 150 — men endnu
er der jo lang Vej til de 350 ....
Alt Hotel d’Angleterres Bohave — Palmer og Sofaer — er til Københavnernes Fornøjelse slæbt
ud paa Kongens Nytorv.

Hotel d’Angleterre brænderi
En Kæmpebrand raserer vort fornemste Hotel,
hvor Gæsterne maa redde sig i det blotte Linned.

Skaden anslaas fil over en Mili. Kr.
5. Marts.
Den største Hotelbrand, der har
raset i København, ramte i Gaar
Morges Kl. 4 Hotel d’Angleterre.
Ilden opdagedes af Natportieren,
som først alarmerede Brandvæsenet,
derefter Direktør Valdemar Peter
sen.
Brandvæsenet kom hurtigt til og
gik med Røgmasker ned i Kaffekøk
kenet, som Natportieren havde fastslaaet som Ildens Arnested. Man
troede, at det hele var forbi, men
det viste sig ved 6—7 Tiden, at Ilden
havde bredt sig op gennem Etagerne
i Fløjen ud mod Hovedvagtsgade.

dater, der efterhaanden slæbte det
meste af Hotellets Bohave ud paa
Kongens Nytorv. Ogsaa Garden blev
udkommanderet som Brandvagt.
Blandt de Gardister, der stod Brand
vagt paa Hotellets Tag, var Sangeren
Lauritz Melchior, der for Tiden er i
»Trøjen«.
Først ved Nitiden var man Herre
over Ilden, men da var det meste af
Hotellet med Undtagelse af Fløjen
ud mod Kongens Nytorv raseret af
Flammerne. Grill-Room, Louis XVISalen og Spisesalen var ødelagt.
Skaden menes at beløbe sig til over
en Million Kroner. Hertil kommer
Driftstabet, da Hotellet i nogen Tid
maa holdes lukket.

Brandvæsenet fager en
drøj Tørn.

200 Gæster flygter
i Negligé.

Ingeniørsoldater og Garden
udkommanderes.

Ialt laa cirka 200 Mennesker i dyb
Søvn paa Hotellet, da Brandvæsenet
kom. Blandt Gæsterne var et stort
Antal Repræsentanter for den dan
ske Adel.

Brandvæsenet mødte med alt dis
ponibelt Materiel og fik samtidig As
sistance af et Kompagni Ingeniørsol

Brandvæsenet i Ilden paa Hotellets Tag.

Mange af Gæsterne maatte forlade
Hotellet i det blotte Linned. Lyset i
Gangen gik ud under Branden, og
der herskede et frygteligt Virvar, in
den alle var bragt i Sikkerhed. De
fleste af Gæsterne anbragtes paa Pa
ladshotellet og Hotel Phønix.
Ingen Mennesker kom alvorligere
tilskade ved Brandulykken, som hur
tigt samlede Tusinder af Københav
nere paa Kongens Nytorv.
••
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Fede og flotte Gullasch-Tider
Verdenskrigens
Vrængebillede.
Neutrale Spekulationer
i Krigens rørte Vande.

»Blækspruttenes Børsbillede 1915. (Krøyers Børsbillede i ny og forbedret Udgave ved

Knald eller Fald.
Svimlende Fortjeneste — og
Masse-Arrestationer.

I Begyndelsen af Februar kom
Politiet paa Spor efter, at Galeasen
»Garmen« indladede et Parti Kobber, som skulde udsmugles til Tysk
land. Det er senere bleven oplyst,
at en kendt københavnsk Direktør
var impliceret i Affæren, idet Kob
beret var bestemt til en af hans For
retnings-Forbindelser i Tyskland.
Førerne af Galeasen — to Brødre —
fik hver 3 Aars Forbedringshus og
mistede Retten til at føre Skib, og
Direktøren idømtes 60 Dages Fæng
sel for Meddelagtighed i den mis
lykkede Udsmuglingssag.
Samtidig er en københavnsk Vekse
lerer bleven arresteret for omfat
tende Bedragerier, og en stor Slag
termester paa Nørrebro har maattet
vandre i Fængsel for at have solgt
2den Klasses Kød.
Aviserne bringer daglig SensationsMeddelelser om lignende Affærer,
men i de fleste Tilfælde — hvor der
ikke foreligger altfor graverende
Forbrydelser — ordnes Sagerne i
Stilhed. Der tjenes svimlende Beløb,
mest af dem, der balancerer lige
paa Stregen af det kriminelle. Men
sørgeligt mange lader sig friste og
falder i Afgrunden.
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aff er ^ennemfruRften,

nu ßatafer Qgarnef feft? t

Under det store blodi
ge Opgør ude i Verden
er det neutrale Danmark
saa lykkeligt at kunne
leve under fredelige For
hold. Men selvfølgelig
har det ikke kunnet
undgaas, at Verdenskri
gen øver sin Indvirk
ning paa alt og alle her
hjemme. Dag for Dag
rykker de frygtelige Be
givenheder os nærmere
ind paa Livet, knuger os
indtil Fortvivlelse — men
samtidig har et Raseri
grebet Størsteparten af
Folk. Der danses om
kring Guldkalven, spe
kuleres og profiteres,
Børsen er forvandlet til
et rent Hazard-Spillehus,
Alfred Schmidt).
hvor de jævneste jævne
Folk vinder Formuer.
Hver Dag startes nye Foretagender
for Eksport, i hver en Kælder laves
der Gullasch, der forsendes til de
sultne Krigs-Lande. Her er snart ik
ke en Hest at opdrive mere her
hjemme — alt sælges, til højeste
Pris. Jo, det er store Tider — Gul
lasch-Tider!

Foraaret 1915 — Efteraaret 1915. Forvandlingsbillede (»Blæksprutten«.)

Frederik Jensens „Gullask”-Vise
Synges i „Sommerrevyen 1915”,
Tekst af Anton Melbye & Co.

Guld! Men lidt rask, det er

Ja, hen over Jorden

endnu vort Maal;

de Guldflammer gaa,

Stadigvæk flammer der Guldmagerbaal:

men vogt dig, at ej du dig brænder

Grosserer og Skopudser, Smed og Kopist

derpaa.

ejer nu hver deres Gryde og Rist,

Lommen blider fuld af det pureste Guld,

Ja, Kunsten er gammel, Methoden er ny:

for nu laver man Guld af „Gullask“!

For saa griner Fanden

med $ Horn i Panden;

nu bruges ej Gravrust og Knofedt og Bly

den gamle Spilopmager véd

Ja, selv Hr. Fanden,

ganske fortrinlig Besked:

med to Horn i Panden,

Det er endnu som dengang ved Diglen

han sled:

ej deltager direkte i'et.

Det Guld, som kommer for let i to

Nej, i vor oplyste Tid

Lommer,

er der helt andre Veje for Guldmageriet:
Smaa Frikadeller i Gryden man hælder

fordamper som Regel for rask.

og Kødstumper og Ruskumsnask;

Lommen er fuld, og du tror det er Guld,
og hvad er det saa? Bare „Gullask“!

Guldet kan komme og Guldet kan gaa,

Gæld har de fleste, og Guld har kun faa
Der ligger dog Guld paa den alfare Vej
Buk dig og tag det, det ligger for dig!
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Kendte Københavnere, som man taler om!

A. B’ere paa Besøg i Tyskland. I anden Række yderst tilhøjre de to Brødre Bohr.
Billedet stammer fra Brødrenes Studenteraar.

Professor og Fodboldspiller.
6. Marts.
Docent, Dr. phil. Harald Bohr er
udnævnt til Professor i Matematik
ved Polyteknisk Læreanstalt. Den
nye Professor bliver Universitetets
Yngste, han fylder først den 22. April
28 Aar og er 2 Aar yngre end sin
lærde Broder, Fysikeren Dr. phil.
Niels Bohr. Begge Videnskab smænd
er lige ihærdige Fodboldspillere. De
er Medlemmer af Akademisk Bold
klub, for hvem Professor Harald
Bohr spiller paa Søndag.

Helge Jacobsen bliver
Glyptotekets Direktør.

Danmarks Politik under Krig mel
lem andre Magter maa nødvendigvis
være en ubetinget og ligelig Neutrali
tetspolitik.
De militære Foranstaltninger, der
er truffet, Mineudlægningerne, Ind
kaldelserne og visse Armeringsarbej
der, har vi ud fra en Bedømmelse af
samtlige ydre og indre Forhold, som
her maa komme i Betragtning, an;
set for nødvendige. Ellers vilde vi
ikke have paalagt Befolkningen de
store Byrder og Staten de store Ud
gifter. Vi handler klogt og gavnligt
for vort Fædreland, naar vi, medens
Krigen raser i Europa, lader disse
Modsætninger træde i Baggrunden
for at samle vore Kræfter om Løs
ning af den Opgave, som vi alle er
enige om er den største Opgave, det
danske Folk har i denne Tid: at føre
Danmarks Rige frit og uskadt gen
nem den mægtige Krise, den civilise
rede Verden nu gennemlever, med et
fredeligt og godt Forhold til alle de
stridende Magter.

Brygger Carl Jacobsens Søn, den
unge Helge Jacobsen, er bleven Di
rektør for sin afdøde Faders Glyp
totek paa Vestre Boulevard. Helge
Jacobsen er meget stilfærdig og til
bageholdende, desmere livlig er
Glyptotekets nye Inspektør, den unge,
lærde Dr. phil. Frederik Poulsen.
Dr. Poulsen og Helge Jacobsen sup
plerer hinanden fortrinligt og vil
sikkert i Fællesskab hævde Glypto
tekets Ry som et enestaaende Mu
seum.

Højtskattet - højtbeskattet.
Filmsskuespiller Psilander er ikke alene
Nordisk Films højtskattede Førstekraft, han
er tillige højstbeskattet i Nordre Birk, hvor
han er bosiddende i Kristiansholms Villakvar
ter og betaler 3000 Kr. i Statsskat om Aaret.
Derfor skal han optræde som umiddelbar
Landstingsvælger ved det forestaaende Sup
pleringsvalg i Anledning af Skoleinspektør
Hvidbergs Død — en uvant Rolle for Hr. Psi
lander, som han dog sikkert klarer med Glans.

Danmarks ubetingede,
ligelige Neutralitet.
En Udtalelse af
Forsvarsminister Dr. Munch.

Glyptotekets nye Direktør Helge Jacobsen.
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17. Marts.
Under Finanslovdebatten rejste den
konservative Folketingsmand Jul.
Wulff igaar Spørgsmaalet om Rege
ringens F orsvarsforanstaltninger, som
han erklærede havde vakt Uro i Be
folkningen.
Forsvarsminister, Dr. phil. P.
Munch udtalte i Anledning af denne
Henvendelse:

Forsvarsminister Dr. phil. P. Munch.

Kgl. Kunstnere, der tager Afsked
Kammersanger Vilhelm Herold synger for Balletmester Hans Beck
danser for sidste Gang.
uigenkaldelig sidste Gang.
Paa sin 50~Aars Fødselsdag i Gaar hyldedes Herold
ved en straalende Afskedsforestilling.

Stormende Begejstring for
den afholdte Kunstner

de dér. Det bølgede som af Røgelse
og fine Olier hen under Solsejlet, og
Kvinderne — navnlig de ikke helt
unge, men endnu skønne — førte
hyppigt Næsedugen forbi Øjnene.
Mændene saa dystert hen for sig.
Præcis paa Slaget startede Herold
— lige da Solskiven viste, han fyldte
de to og en halv Snes Aar. Der var
noget mandigt, viljestærkt, ubøjeligt
heri, som maatte gøre Indtryk. Det
var som et frivilligt Sværdhug, der
skiller ad og afsiger Dom. Netop som
det sømmer sig hin Helt, Atlet og
Kunstner, hvis Navn blot ved en
simpel Betonings-Forskydning bliver
en Forrider, der med smeldende
Trompet-Fanfare forkynder: Her
kommer jeg!-----Vi er ikke i Romer-Cirkus, men i
Det kgl. Teater, hvor Herold sang
og spillede saa guddommelig ung
dommeligt som nogensinde — for
sidste Gang.
(Ch. K. i »Politiken«).

Kammersanger Herold gaar for sidste Gang
ned ad Teatrets Trappe efter at have sunget.

20. Marts.
Efter ikke mindre end 12 Afskeds
forestillinger i Løbet af de sidste
Uger, hvor man har haft Lejlighed
til at høre den feterede Kammersan
ger i tolv af hans bedste Opera-Par
tier, naaede vi saa i Aftes til den
13de og sidste, den uigenkaldelig al
lersidste Afskedsaften, der punktlig
beregnet faldt paa Herolds 50 Aars
Fødselsdag.
Saadan har han villet det, og saadan blev det Herold sang Pedro i
»Dalen«, den fri og frejdige Yngling
fra Bjergene, der gaar ned i Dalen
blandt Menneskene, som er bundne
af Fordom og Lidenskaber. Det var
samtidig den halvhundredaarige
Kammersanger, der af egen fri Vilje
gik ned fra sin Kunsts Højder og ud
til Friheden for Pligter og Ansvar.
Pragtfuld saa han ud og pragtfuldt
sang han — og han hyldedes med
en Begejstring, der ligesom maatte
overdøve det vemodige i Afskedens
Øjeblik.---------

Hans Beck som Neapolitaner-Fiskeren
i Balletten »Napoli«.

Den sidste Aften.
— Saa startede da altsaa Herold
for sidste Gang paa Arenaen. For
overfyldt Amfiteater og festlig klæd
te Tilskuere. Hoved ved Hoved sad

Herold synger sit Farvel som Pedro i »Dalen«.

30. Maj.
laftes dansede Balletmester Hans
Beck for sidste Gang, og Afskeds
aftnen formede sig som en jublende
Hyldest til vor Ballets Leder og mest
fremragende Danser.
Det fuldtallige, festklædte Publi
kum benyttede enhver Anledning til
at fejre Hans Beck, straks ved Tæp
pets Opgang for »Napoli« og siden
hen hver eneste Gang, der blot var
en Mulighed for at bryde ind og
fastholde ham med minutlangt Bi
fald. Kulminationen blev naturligvis
»Tarantellen«. Det første Slag paa
Tamburinen gav ligesom Signalet til,
at hele Publikum slyngedes med ind
i Hvirvlen og klappede Rytmen med
— hele Teatret. Og til sidst Frem
kaldelser i det uendelige, først af
Hr. og Fru Beck, hvorpaa Ballet
mesteren hyldedes paa Scenen af
Repræsentanter for de forskellige
Kunstarter og Institutioner paa Te
atret, lige fra de ældste Skuespillere
til de mindste Balletbørn.
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Da de sidste Bompenge blev betalt
En Nøgendanserinde
forbydes i Cirkus.
Nøgendanserinden Mile. Adoree Villany's
Optræden er blevet forbudt af Politiet. Mile.
Villany’s Optræden blev først forbudt paa Casino og derefter tilladt
i 6 Aftener i Cirkus.
Men Pastor Nordentoft
har taget Affære og
faaet Politiet til pure
at forbyde den dri
stige Dame at vise sig.
Mile. Villany indrøm
mer, at hendes Ideal
er at optræde helt nø
gen, men »jeg er ikke
doktrinært, siger den
smukke
Pariserinde,
»jeg er ikke bange for
at optræde højhalset, hvis det kræves. Poli
tiet vil imidlertid ikke høre paa mig. Forbudet
er efter min Mening ganske ubegribeligt, naar
jeg har maattet give Forestilling i 7 Aftener.«
I »Blæksprutten« kvædes følgende Vers om
Historien:
Da de sidste Bompenge blev betalt i Gaar ved Lyngbyvejens Bombus.

31. Marts.
dag forsvinder Bommene. Indtil 1867 var der Bomme paa alle Landets
Hovedveje. Saa kom Vejloven, der overdrog Bommene til Amterne, og
Bommene nedlagdes undtagen i Københavns Amt, hvor der blev opretholdt
7 Bomme og paa Amager een, fordi den stærke Trafik til Hovedstaden sled
saa stærkt paa Vejene, at de var særlig dyre at vedligeholde. Disse Bomme
var efterhaanden blevet en ganske forældet og højst irriterende Institution,
men de indbragte en god Slump Penge: 30,000 til Amtet og lige saa meget
til Bomforpagterne. Det var derfor et stort Beløb at skaffe til Veje for de
Kommuner, som var interesseret i Bommenes Nedlæggelse, men det lykke
des at finde en Ordning. Amtet faar nu for at nedlægge Bommene 150,000
Kr. aarlig i ti Aar af Københavns og Frederiksberg Kommuner tilsammen.
Gentofte Kommune overtager for stedse Strandvejens Vanding. Samtidig er
der mellem Københavns Kommune og de tre Kommuner paa Amager opnaaet Enighed om Nedlæggelsen af Amagerbommen. Med idag forsvinder
altsaa endnu et Stykke af Københavns Fortidshistorie.

Z

grf. ©Want) fig bifte, fom Norberte
benbe flabte.
S gorfjamftelfe «Horbentoft Witterten tabte.

Danske Sygeplejersker
til den franske Front.

17. April.
Den danske Ambulance, der skal
til Krigsskuepladsen i Frankrig, gik
iaftes ombord i »Bergenhus«, som
idag letter for at gaa til Hull. For
inden Afrejsen havde Komiteens
Kasserer, Grosserer V. Johansen, og
hans Frue i deres Hjem arrangeret
en Festlighed for de bortdragende.
Ambulancens Leder, Prof. E. A.
Tscherning, ofrer sin første Ferie i
8 Aar for at komme Krigens Ofre til
Hjælp.

Krigen.
April.
Franskmændene vinder Hartmannsweilerkopf tilbage.
Ved Ypres udvikler der sig igen
et stort Slag paa den engelsk
tyske Front. Under Ypresslaget
overrasker Tyskerne Fjenden
fuldstændigt ved at bruge Gift
gas, et Vaaben, der aldrig er set
før i nogen Krig.
Hartmannsweilerkopf besættes
for anden Gang af Tyskerne.
Englænderne beslutter at an
gribe Dardanellerne ogsaa fra
Landsiden, og der landsættes,
ikke uden store Tab, engelske og
australske Tropper paa GallipoliHalvøen. Særlig Opsigt vækker
»the Australia and New Zeeland
Army Corps«, hvoraf man har
dannet Navnet ANZAC.
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De danske Sygeplejersker, der er afrejst til den franske Front. I Midten ses Prof.
Tscherning, Grosserer Johansen og Prof. Edv. Ehlers

1915

Valde— Valde— Valdemar!
Sukces-Visen
i Aarets Scala-Revy.
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Gardens Musikdirektør Valdemar Nielsen spiller paa sin 25-Aars Jubilæumsdag paa
Amalienborg Slotsplads.

Scala-Teatret har som sædvanlig
faaet en ægte Københavner-Sukces
paa sin Revy, der denne Gang hed
der »Rødt og hvidt«. Alle de kendte
og populære Scala-Kræfter er i Il
den og modtages med Jubel, ligesom
det flotte og elegante Udstyr paany
overvælder ved sin Overdaadighed.
København har unægtelig faaet en
Revy-Scene, som det aldrig tidligere
har set Magen til, og Byens glade
Børn fylder Aften efter Aften det
lille, mondæne Teater.
En særlig Sukces har Frk. Oda
Alstrup paa Axel Andreaseris Vise
»Valde, Valde, Valdemar«, hvor føl
gende Vers er særlig aktuelt om Gar
dens nylig jubilerende Musikdirektør:

Valde, Valde, Valdemar,
Gardens egen Valde,
altid her parat jeg var,
naar paa mig du kaldte.
Valde, Valde, Valdemar,
alt faar du mig til,
Valde, du kan skalte,
du kan valte som du vil.

„Grønningen" aabner.
Unge Kunstnere udvandrer fra „Den
frie" og laver egen Udstilling.

1. April.
De unge Kunstnere, der er blevet
uenige med deres tidligere Kamme
rater paa »Den frie Udstilling« og i
Flok og Følge er udvandrede, aabnede i Dag deres egen Udstilling i
et Træskur i Grønningen, som Folk
hurtigt kaldte »Indianerhuset» paa
Grund af den sære og stærktfarvede
Udsmykning af Indgangen.
Der er dog ikke Tvivl om, at de
udvandrede Kunstnere har faaet
Sukces. Hvis man har gabet en
Smule paa Charlottenborg og maaske
ogsaa lidt nu og da paa »Den Frie«,
saa er der her Lejlighed til at fåa
en morsom Time. Mellem Skulptu
rerne vækker Kaj Nielsen’s »Vor
herre puster Liv i Eva« og »Suzanne
i Badet« (som med et mildt Ord klør
sig meget ugenert) størst Opmærk
somhed, men ogsaa Jean Gauguins
store Udstilling af Bronze- og Træ
figurer vækker megen Interesse.
Mellem Malerne er det Johannes
Larsen, Peter Hansen, Gjersing,
Ernst Goldschmidt, Sigurd Sivane,
Albert Naur og Olaf Rude, der først
og fremmest samler Opmærksomhed.
Det var hundekoldt under Fernisagen, Kunstnerne gik omkring i
Sivsko, som man forøvrigt kunde
leje for 10 Øre pr. Par. Der var
mange Fernisagegæster og livligt
Salg.

Frk. Oda Alstrup synger — i Spidsen for Scala-Koret — Sukces-Visen om »Valde«
(Tegning af Sven Brasch i »Vore Damer«.)
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Lusitania-Katastrofen ryster Verden
Udvist, men atter hjemme paa
Forbryderbanen.

Den amerikanske
Kæmpedamper
„Lus tania" til
Bunds med to Tu
sind Mennesker.

Den 8. Februar 1909 blev han løs
ladt paa Betingelse af, at han forlod
Landet i 10 Aar. Han rejste til Ar
gentina, Brasilien og Portugal. 1. No
vember 1910 var han pludselig i
Sverige, hvor han blev idømt to
Aars Straffearbejde for Tyverier,
saa tog han til Danmark, hvor han
i København naaede at udføre 56
Tyverier, før han blev arresteret.
Forinden rejste han til London, det
var, da han efter den 16. December
1913 følte Jorden brænde under sine
Fødder. Han havde begaaet det me
get omtalte Indbrud hos Hof-Tand
læge Vorslund-Kjær, og Politiet var
paa Sporet efter ham.

Torpederet
uden Varsel af
tysk U-Baad.

Over 1600
Omkomne —

Forlovet med en engelsk Dame —
Antikvitetshandler i London.

Stor Ophidselse
I hele Amerika.
Frygtelige
Scener, da
Skibet gik ned.

Det frygtelige Øjeblik, da »Lusitania«s Kæmpeskrog er ved at kæntre
og knuse Redningsbaadene.

8. Maj.
En tysk Undervandsbaad har igaar
sendt Cunard-Linjens største OceaiT
flyver Amerikadamperen »Lusitania«
til Bunds udfor Irland. Skibet var
paa Vej fra New York til Liverpool.
»Lusitania« sank Kl. 2,33. Skibet
blev torpederet uden forudgaaencfé
Varsel. Skibet naaede at faa 20 Redningsbaade i Vandet
Der var 2160 Mennesker ombord,
kun 558 blev reddet, over 1600 om
kom. Skibet sank i Løbet af 16—25
Minutter.
Trawlere fra den irske By Queens
town har allerede bragt talrige Eig
i Land. Blandt de omkomne er de
fleste af Skibets Officerer. En jDansker ved Navn Søren Sørensen er
mellem de Reddede?
Den amerikanske Millionær Wanderbilt er blandt de omkomne.
»Lusitania«s Undergang har frem
kaldt en Storm af Harme i Amerika?
Tyskland hævder paa sin Side at
have været berettiget til at torpe
dere Kæmpedamperen, som efter
tysk Paastand har været armeret?
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Storm-Nielsen paany
idømt 8 Aars Tugthus.
30 Aar gammel og tilbragt over
elleve Aar I Fængslet.

25. April.
Storforbryderen Storm - Nielsen,
Skandinaviens mest intelligente og
mest ekscentriske Forbryder, blev
igaar ved Kriminalretten idømt 8
Aars Tugthus for sine seneste Me
riter.
Storm-Nielsen er født den 17.
Marts 1885 i Faaborg, hvor hans Far
var Købmand. Han var et uroligt
Barn, og allerede inden Konfirma
tionen, 14 Aar gammel, fik han sin
første Dom ved Kriminalretten.
Sammen med nogle jævnaldrende
havde han begaaet 110 Tyverier.
Drengebandens samlede Udbytte var
1600 Kroner. Den 8. Juli 1898 fik Ho
vedmanden Storm-Nielsen sin Dom:
2 Gange 25 Slag Ris, som han fik
paa Domhusloftet.
Kort efter Konfirmationen fik han
tyve Slag Rotting for nye Tyverier.
I 1901 kom han første Gang i For
bedringshuset, og dér har han nu
været ialt 5 Gange. Han har siddet
i 11 Aar og 5 Maaneder for Tyverier.

I London forlovede Storm-Nielsen
sig med en engelsk Dame og aabnede sammen med hende en Antikvi
tetsforretning. Hun beundrede ham
for hans store Sprogtalent og hans
Kendskab til Kunst. Først da han
blev efterlyst for nogle Tyverier,
blev hun klar over, at det var en
Forbryder, hun havde forlovet sig
med. Da han blev arresteret, søgte
han at fjerne enhver Mistanke fra
hende, og det lykkedes ogsaa for
ham. Under sit Fængselsophold er
Storm-Nielsen nu blevet stærkt reli
giøst grebet. Han har til Assessor
Simonsen sendt en større religiøs
Afhandling, i hvilken han kalder sig
»miles dei«, Guds Soldat.

F.G.Storm N i els er?. 2?
Politiets Identificerings-Fotografi af
Storm-Nielsen.
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Fredelige hjemlige Begivenheder
Grundlovssagen genoptages
ved Tilbud fra Højre.
25. Marts.
Grundlovssagen, der faktisk har
hvilet siden Verdenskrigens Udbrud,
indtraadte i Gaar i et nyt Stadium.
Tre af Højres Rigsdagsmænd,
Folketingsmand Abrahamsen, Lands
tingsmand Poul Rasmussen og Folke
tingsmand Ellinger, henvendte sig
til Regeringen med et Tilbud om
Overenskomst i Forfatningssagen.
Konsejlspræsident Zahle forelagde,
efter forudgaaende Forhandling med
de tre Iløjremænd, deres Tilbud for
Medlemmerne af Grundlovsudvalget,
og i Dagens Løb erklærede Rigs
dagens Partier sig villige til For
handlinger paa det foreslaaede
Grundlag.

Grundstenen lægges til
det danske Welanderhjem.
20. Maj.
For første Gang siden Frederik Professor Høffding forlader Universitetet efter
Vlirs Død traadte Enkedronningen
i Gaar frem for Offentligheden ved
Professor Høffding
Grundstensnedlæggelsen til det nye
danske Welanderhjem, der er be tager bevæget Afsked med
liggende paa en af Kommunens
Studenterne.
Grunde ved Bispebjerg Hospital.
16. Maj.
Enkedronningen har med enestaaende Opofrelse og Frisind taget sig af
Allerede i Januar meddelte Profes
Sagen og forestaaet Indsamlingen til sor Høffding, at han med Semestrets
dette Hospital for Børn, som fra Udgang vilde afslutte sin Virksom
Fødslen er belastede med de frygte hed ved Universitetet. Nu har Pro
lige og smittefarlige Kønssygdomme. fessor Høffding jo faaet overladt den
Det var oprindelig Prof. Edv. Ehlers, pragtfulde Æresbolig paa Carlsberg
der tog Initiativet til at faa oprettet og hermed saa store Indtægter, at
•et saadant Hospital,
som tager Mønster
efter de svenske
Welander-IIjem,
der er opkaldt ef
ter deres Stifter,
Prof.
Welander.
Æren for, at Sa
gen nu er saa vidt,
at Grundstenen i
Gaar kunde ned
lægges, er da
første Række Prof.
Ehlers’ og Enke
dronningens. Ved
en enkel Højtide
lighed indmurede
Enkedronningen
Grundstenen, saaledes som det ses
paa vedstaaende
Billede, hvor man
til højre ser Mu
rermester Fussing,
bag denne en face
Kammerherre Bardenfleth og i Pro
fil Prof. Ehlers.
Til venstre Prin
sesserne Thyra og
Dagmar.
Enkedronningen nedlægger Grundstenen til Welanderhjemmet.

sin sidste Forelæsning, hyldet af Studenterne,

han kan trække sig tilbage uden
Forringelse af sine Indkomster.
Igaar Eftermiddags Kl. 3 holdt
Professor Høffding saa sin sidste
Forelæsning som Professor ordinarius. Det blev en enestaaende Af
sked, Professor Høffding tog med
sine gamle og unge Venner, der
havde fyldt det store Auditorium B,
som var pyntet med Flag og Bøg og
Blomster. Høffdings Afskedstale var
præget af dyb Bevægelse, og kun
med Besvær fik han til Slut sagt
Farvel til den Højskole, hvor han
har arbejdet i 44 Aar.

Krigen. ,
Med en Kæmpekanon, der rækker
over 38 Kilometer, har Tyskerne i Gaar
bombarderet Dunkerque. En Desertør
har oplyst, at Ingeniører fra Krupps
Fabriker næsten to Maaneder har ar
bejdet paa Opstillingen af den vældige Kanon i Omegnen af Dixmuiden.
Under Bombardementet af Dunkerque
faldt 9 Granater; da Skydningen der
efter blev indstillet, maa man antage,
at Kanonen er bleven beskadiget. Den
nye Kanon, der kaldes „Tykke Bertha“,
vil, hvis den blev anbragt 10 Kilome
ter Sydost for Malmo, kunne naaover
Sundet og skyde Raadhustaarnet ned.
23. Maj.

Italien har erklæret Østrig Krig og
er dermed gaaet ind i Verdenskrigen
mod Centralmagterne.
3. Juni.

Østrigerne har efter haarde Kampe
tilbageerobret Fæstningen Przmysl.
Et tysk Zeppelin-Luftskib er ved
Nattetid flejet hen over London og har
nedkastet Bomber over Verdensbyen.
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Noter og Nyt i Aarets Løb
Danske Dampere torpederes og
minesprænges.

Den store, paany udvidede, Helgolands Badeby ved Svanemøllen.

„Helgoland“.

Hvem erden populæreste Sportsmand ?

Den hvide Badeby, der har rejst sig ude
ved den nye Strandvej ved Svanemøllebugten,
er bleven yderligere udvidet, kort efter at den
aabnede. Det viser bedst, at Københavnerne
har Trang til en saadan moderne indrettet
Badeanstalt. Helgoland, der ligger flot og im
ponerende med sine hvide Tage i Solen mod
Øresunds klare, blaa Vand, kan rumme 4000
Mennesker paa Badeafdelingen og 4000 Til
skuere omkring det store Sportsbasin.

13. Maj.
Ved en Konkurrence har Københavnerne
kaarct de ti populæreste Sportsmænd. Række
følgen blev saaledes:
1. Fodboldspilleren, La ndsholdsmaal manden
Sophus Hansen: 2. Fodboldspilleren Wolfhagen;
3. Fodboldspilleren Sv. Aa. Castella: 4. Cykli
sten Thorvald Ellegaard; 5. Fodboldspilleren,
Landsholdets centreforward Poul Nielsen (Tist):
6. Bokseren Dick Nelson; 7. Fodboldspilleren
Nils Middelboe; 8. Fodboldspilleren, Professor
Harald Bohr; 9. Fodboldspilleren Sophus Niel
sen (Sophus Krølben); 10. Fodboldspilleren
Harald Hansen.

13. Maj.
Firmaet Flindt & Drost’s Damper
»Lilian Drost« er i Nordsøen stødt
paa en Mine og sunket. Hele Skibets
Besætning reddedes og blev bjerget
ind til Ymuiden af en hollandsk
Fiskedamper efter at have tilbragt
24 Timer paa Søen i aabne Baade.
Den forliste Damper førtes af Kap
tajn II. Munk og havde 20 Mands
Besætning.
*
16 Maj
Den danske Damper »Martha« til
hørende Rederiet »Heimdal« blev i
Gaar torpederet udfor Aberdeen og
sank i Løbet af 15 Minutter. Dam
peren var paa Rejse fra Algier til
Leith med en Ladning. Spartogræs.
Kaptajnen var klar over, at Skibet
kunde blive angrebet, og havde der
for Baadene parat, saaledes at de
hurtigt kunde sættes i Vandet.
*
2S. Maj.
Den danske Damper »Betty«,
Dampskibsselskabet »Heimdal«, er
igaar blevet torpederet i Nordsøen.
Besætningen er i god Behold land
sat i Shields. Damperen medførte en
Ladning Kul til Firmaet Flindt &
Drost. Kaptajnen og Besætningen,
som udgjorde 21 Mand, blev reddet
af den svenske Damper »Waldemar«.

Prins Knud paa
Spadseretur med
sin Guvernør.

Borgbjerg og Marius Wulff
idømt 3 Mdr.s Fængsel

Kongeparrets
yngste Søn, Prins
Knud, ses her paa
Spadseretur i Byen
sammen med sin
Guvernør, den un
ge Premierløjtnant
P. P. P. Dorph.
Det er ikke helt
almindeligt, at en
Mand kan notere
sine tre Fornavne
med tre P'er, og
naar Premierløjt
nanten tilmed for
korter sin Stilling
til Forbogstavet,
bliver det ét P. til.
Og bliver Premier
løjtnant P. P. P.
Dorph dekoreret
med hjemlige og
fremmede Ordner,
kan han foruden
R. af D. tilføje p. p.
Foreløbig maa han
dog nøjes med de
P'er, han er døbt
med, og som ud
lægges saaledes:
»Pas paa Prinsen,
Dorph!«

Redaktør Borgbjerg og Journalist
Marius Wulff er bleven idømt 3
Mdr.’s Fængsel hver for Artikler i
»Social-Demokraten«, der indeholdt
Angreb paa Herredsfoged Grundtvig.
Angrebene gik ud paa, at Herreds
foged Grundtvig havde handlet ilde
med en Gaardejer Jespersen, der
sigtedes for Ildspaasættelse paa sin
Gaard paa Viby Mark ved Aarhus.
Gaardejeren idømtes efter et Aars
Varetægtsarrest 2^2 Aars Forbedrings
hus, men frifandtes ved Viborg Over
ret, og idømtes atter ved Højesteret
2 Aars Forbedringshus.
Efter Højesteretsdommen anlagde
Herredsfoged Grundtvig Sag mod
Borgbjerg og Marius Wulff, idet han
paastod, at disse forfulgte ham i
»Social-Demokraten«. I Artiklerne
stod bl. a.: »Der foregaar rædsels
fulde Dramaer i de danske Vare
tægtsarrester« — »Han blev pint og
plaget — han blev forkuet og sultede
i Arresten. Knapperne blev skaaret
af hans Bukser«.
Hr. Borgbjerg erklærer, at Dom
men appelleres til Højesteret, da det
ikke har drejet sig om en personlig
Forfølgelse, men er et Led i Arbej
det for at gennemføre en bedre
Retspleje.
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Prins Knud og hans Guvernør.

»Skade at Amerika, ligge skal.. x o. s. v.
Fantastiske
Historier om Fru
Nansen i Amerika,

Den danske Konge
indstifter en Orden for
Betty Nansen.
16. Maj.
Fru Betty Nansen, der stadig fil
mer i Amerika, er vendt tilbage til
New York fra Kalifornien, hvor hun
har spillet Anna Karenin.
I et Interview til »The World«
fortæller Fru Nansen nogle Smaatræk om de europæiske Hoffer.
— Jeg synes, det er komisk, siger
Fruen, at Amerikanerne nærer saa
uhyre Interesse for Konger og Kej
sere. De er akkurat som andre Men
nesker. Nordens tre Monarker er
meget teaterinteresserede. Danmarks
Konge, Kong Christian, er baade et
fortryllende Menneske og en frem
ragende Kritiker, og jeg har faaet
mange Beviser paa hans Naade.
Den Figur, han er mest betaget
over, er »Hedda Gabler«. Det har
han selv sagt til mig. Da Majestæten
en Dag fik Lyst til at dekorere mig,
var han nødt til at indstifte en hel
ny Orden, som han kunde hæfte paa
mit Bryst. Det var nemlig aldrig før
hændt i Danmark, at en Dame skulde
modtage en Dekoration. Da jeg kom
op paa Slottet, kom Kongen mig
imøde med Ordene: »Til Tragediens
Dronning fra Danmarks Konge«.!

Vor store Skuespillerinde Fru
Betty Nansen rejste i Januar Maaned til Amerika, hvor Fruen skal
medvirke i en Række Films. Fru
Nansen ledsages paa Turen af sin
Datter, Frk. Esther Nansen, og i de
ankomne amerikanske Blade ser vi,
hvilken overstrømmende begejstret
Modtagelse den danske Films-Prima
donna har faaet i Dollarlandet.
Samtidig er Beretningerne rigtig
nok noget amerikansk farvede. Dette
skyldes selvsagt ikke Fru Nansen,
der sikkert med sin overlegne Intel
ligens har været den første til at
more sig over de fantastiske Histo
rier, som de amerikanske Journa
lister ugenert lægger i hendes Mund.
Og det vil utvivlsomt i ikke mindre
Grad more danske Læsere og Fru
Nansens mange Beundrere at blive
gjort bekendt med følgende Inter
view, hvori »Frøken Nansen og
hendes Søster« slaar om sig med
Konger og Kejsere. I det frie Land
Amerika kan man nu én Gang ikke
frigøre sig for at nævne Kongefami
lier og Europa i samme Aandedræt
— for den rigtig vaskeægte Ameri
kaner er den gamle Verden et fjernt
Eventyrland, som de i deres Fantasi
omdanner i helt II. C. Andersen’sk
Aand med Konger og Dronninger og
Prinsesser med Kroner paa — akku
rat som paa Spillekortene.
Og det sker i det Herrens Aar 1915!

Kejser Wilhelm spørger
til Ofelias Befindende.

Danmarks Betty.
Da Fru Nansen blev modtaget
med militær Honnør i Finland.

»Nem York Herald« skriver saaledes: »Danmarks Betty er ankom
met til New York. Frk. Betty Nan
sen og hendes Søster Frk. Esther
Nansen modtog os i Gaar i Plaze
Hotellets Salon. Frk. Betty er kom
men hertil for hos William Fox at
filme med en Gage af 2000 Dollars
om Ugen.«
»World« har ogsaa opsøgt Betty
Nansen, der desværre ikke kunde
tale Engelsk. Det kunde derimod
Frk. Esther, hvem Bladet lægger
adskillige morsomme Anekdoter i
Munden.
Blandt andet fortæller Frøkenen,
at da Betty Nansen skulde paa
Tourné i Finland, telegraferede Kong

Fru Nansen gaar ombord i Amerikadamperen.

Frederik den Ottende til Guvernø
ren, at Skandinaviens største Skue
spillerinde var undervejs. Guvernø
ren, der ikke kunde tænke sig, at en
Konge vilde gøre sig saa megen
Ulejlighed for en Skuespillerindes
Skyld, troede, at det var et Inkog
nito, der skulde dække Kejserinde
Dagmar. Der var derfor opmarche
ret Militær paa Banegaarden, da
Toget ankom i den sene Nat, og stor
var Generalernes Forbitrelse, da det
viste sig, at det kun var »Frk. Nan
sen«.

Kong Gustaf af Sverige er lige saa
demokratisk, han morer sig med at
komme om bag Kulisserne. Særlig
var han begejstret over Storm
maskinen i »Rosmerholm«. Den blev
han ved med at sætte i Gang.
Kejser Wilhelm kender jeg kun
flygtigt, han er ikke, hvad man kal
der let tilgængelig. En Gang, da jeg
spillede Ofelia, lod han forespørge,
om jeg var bleven rask efter Van
vidsscenen. —

Betty Nansen fejres
i New York.
19. Maj.
En Betty Nansen-Film, Leo Tolstojs »Opstandelse«, forevistes igaar
i Hippodromen. Huset var udsolgt
hele Dagen. Salen kan rumme 20,000
Mennesker, mange Tusind maatte
fjernes ved Politiets Hjælp. Det er
den største Filmstjernesukces, Ame
rika længe har oplevet. Fru Nansen
takkede bevæget fra sin Loge.
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Junigrundloven vedtages
5. Juni.

NDER uhyre Tilstrømning af Tilhørere begyndte den historiske Dag, da det
danske Folk fik Junigrundloven tilbage, med Folketingets Møde i Gaar Kl. 10.
Der herskede en meget højtidelig Stemning, da 3. Behandling af Grundloven be
gyndte. Forhandlingen blev ganske kort. Ved Afstemningen, der foretoges ved
Navneopraab, svarede 111 Ja og 1 Nej, det var Højremanden Wulf f, der for længe
siden havde bebudet dette Nej.
I Statsraadet Kl. halv to underskrev Kongen de to Originaleksemplarer af den
nye Grundlov med en Guldpen, der var fremstillet med dette Formaal for Øje.
Da Kongen med Guld-Grundlovspennen havde underskrevet begge Eksemplarer
af Loven, blev det ene givet til Konsejlspræsident Zahle, for at han kunde bringe
det til Rigsdagen. Det andet fik Departementschef Arup til Rigsarkivet.
Hoffotograf Elfelt fik Lov til at fotografere Statsraadet, og Kongen udtalte, at
det var hans Agt at forære hver af Ministrene et Billede i Indfatning.

U

Det historiske Øjeblik, da Kongen underskrev Grundloven af 5. Juni 1915
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Kvinderne faar Valgret
Da Rigsdagen modtog den under
skrevne Grundlov.
LOKKEN halv tre samledes Rigsdagens Medlemmer
til Fællesmøde. Her overgav Konseilspræsident Zahle
Eksemplaret af Grundloven til Folketingets Formand
Pedersen-Nyskov, som takkede og udbragte et: Kongen og
Grundloven leve.
Konsejlspræsiden ten rakte derpaa Folketingets For
mand sin Haand og sagde: Vi giver hinanden Haandslag
paa, at Danmarks Rigsdag og Regering ubrødelig vil holde
Danmarks Riges Grundlov af 5. Ifuni 1915.
Imidlertid var Kvindernes Deputation paa 25 Medlem
mer kommet tilstede i Rigsdagssalen, og for første Gang
i den danske Rigsdags Historie, besteg en Kvinde dens
Talerstol, det var Deputationens Ordfører Frøken Henni
Forchhammer, der udtalte, at Kvinderne med stor Til
fredshed havde set, at alle Partier havde været enige om
at give Kvinderne politisk Borgerret.
Alle Kvinder var sig bevidst, at der med den ny Ret
fulgte Ansvar og Pligter, og det var hendes Haab, at Kvin
dernes Deltagelse i det politiske Liv vilde blive til Lykke
for Land og Folk.
Formanden svarede : Vi beder Dem bringe vor bedste Tak
til de Tusinder af Kvinder, hvis Repræsentanter De i Dag
er, og sige dem, at vi med Glæde og Tillid begynder Frem
tidens Samfundsarbejde med dem.
KonsejIspræsident Zahle udtalte derefter: Det er min
Tro, at Kvinderne vil elske Freden og at de vil fremme
den sociale Lovgivning. I det Haab, at denne Tro maa
blive Virkelighed, byder jeg Kvinderne velkomne som dan
ske Medborgere.

tommer, Lov af 3. Matts 1852 med de
Lempelser, som nærværende Grundlovs
$ 66 gør fornødne.

4

sxsæsora

Den 1 § 71 indeholdte Bestemmelse, at
Dommerne Ikke kan afsættes uden ved
Dom, ej heller forflyttes mod deres øn
ske, skal ikke være anvendelig paa de nu
værende Dommere, som tillige har admi
nistrative Forretninger.

5

GKXSeCtS

Indtil en Omordning af den kriminelle
Proces er iværksat, vil den 1 g 78 omhand

lede ktaarining af en Fængslingskendelse
skt som atien privat Sag, dog med Ekstraretsvarsel, ligesom den klagende er frita
get for Bridgen af stemplet Papir og Beta
ling af Retsgebyr. Der bør gives ham Ad
gang til i Anledning af saadan Paaanke at
raadføre sig med en Sagfører, og nye Op
lysninger kan fremlægges for Overretten.

SXW® 6 sesææ®
Nærværende Grundlov træder i Kraft
et Aar efter, at den er stadfæstet af Kon
gen, Denne Bestemmelse kan ændres ved
Lov. Den første midlertidige Bestemmelse
træder i Kraft straks, nnar Grundloven er
stadfæstet

Saa er da nu gældende .Ret, alle til ubrødelig Efterlevelse,
Danmarks Riges Grundlov af 5. Juni 1915.

Givet paa Vort Slot Amalienborg den 5. Juni 1915.

Sidste Side af Danmarks Grundlov.

Konsejlspræsident Zahle overrækker Eksemplaret af Grundloven i Rigsdagens Fællesmøde
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Kvindernes store Grundlovstog

Det store Kvindetog- hylder Kongeparret paa Amalienborg Plads.

Det mægtige Kvindetog til
Kongen paa Amalienborg.
Tusinder af hvidklædte Kvinder
med Flag og Faner.

5. Juni.
llerede længe før Kl. 12 i For. middags samledes Deltagerne i
det store Kvindetoa ud for Espla
nade-Pavillonen i Grønningen. Der
var saa mange Kvinde-Foreninger,
der skulde med, at Toget naaede
helt ud til Østerbro Station. Der var
Telefonistinder, Gymnastikdamer, St.
Lucassøstre, Idrætskvinder, kvinde
lige Akademikere, Kommunelærer
inder, K. F. U. K.’ere, kvindelige
Kirke-, Handels-, Kontorist- og Jor
demoderforeninger, — der var Di
akonisser og Klasselotterikollektricer o. m. a. Der var ogsaa mange
mandlige Deltagere, som fulgtes
med Kvindesagens Førere, vi næv
ner i Flæng: Fru Mathilde Bajer,
Fru Jutta Bojsen Møller, Georg
Brandes, Alfred Christensen, Elise
Koppel, Eva Anker Nørregaard,
Elna Munch, Eline Hansen, Meta
Konstantin Hansen, Frk. Henriques
. . . . ja man kunde fylde mange
Spalter med Navne. — Kvindetoget
lededes af Frkn. Paul-Petersen, vore
berømte Gymnastiklærerinder, og
der marscheredes med 5 Kvinder i
hver Række.

A

Frk. Sif Obel som det nordisk-lyse
Symbol paa Danmark.

Spidsen af Kvindetoget med Fanebærersken Frk. Sif Obel.
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Det var et stort og imponerende
Tog med mange Flag og Bannere,
og Modsætningen mellem de unge
Kvinders hvide Sommerkjoler og

Ministeriet faar et Tillidsvotum
Diakonissernes sorte Dragter vir
kede stærkt og ejendommeligt. Men
det smukkeste var dog Togets Spids.w
Iler gik Frk. cand. phil. Sif Obel, en
lys og herlig Dannekvinde, om hvis
højt vajende Dannebrogsflag grup
perede sig en Fanevagt af hvid
klædt Skønhed med røde Brystbaand og Skærf. Toget svingede ind
paa Amalienborg under fuld Musik
og blev modtaget med stormende
Jubel, Klap og Bravoraab og et Sky
brud af Blomster. Medens Kvinde
toget tog Opstilling paa Slotsplad
sen og hele Tilskuermængden sang
»Der er et yndigt Land —«, modtog
Kongen Kvindernes Deputation, hvis
Formand var Fru Jutta Bojsen
Møller. Kvindetoget blev en mægtig
Sukces, og sent vil Deltagerne og
Tilskuerne glemme Synet af den
høje, lyse Fanebærerske og hendes
hvidklædte Fanevagt af unge Piger.

Et muntert Øjeblik.
Midt under Grundlovsdagens Højtidelighed
paa Amalienborg Plads vakte et lille Optog
forstaaende og elskværdig Munterhed i det
stcmningsberuste Menneskehav. Det var Redak
tor Anker Kirkeby, Dr. Poul Levin og Direk
tør Peter Nansen, der var kommet kørende
for at se Kvindetoget fra en Lejlighed i Frederiksgade, hvor Tiden skulde forkortes med
et Glas Sodavand o. s. v. Men da Vognen ikke
maatte køre frem, spadserede de tre Herrer
indenfor hele Afspærringen over Pladsen, idet
Dr. Poul Levin, som den modigste, smilende
bar baade Sifon (og det andet) i Triumf gen
nem Menneskemængden, som nær var bleven
lidt misundelig i Varmen. Nedenfor ses Bille
det af Optoget, t. v. Kirkebu, i Midten Dr.
Levin, l. h. Peter Nansen.

Kvindetogets Deputation. Som Nummer 2 fra venstre ses Fru Jutta Bojsen Møller.

Ministeriet Zahle faar enstemmigt
Tillidsvotum for Neutralitetspolitiken.
18. Juni.
Efter at Ministeriet Zahle har
gennemført Grundlovssagen, er det
Spørgsmaal opstaaet, hvorvidt man
under de vanskelige Forhold, som
Verdenskrigen har skabt for vort
Land, skulde søge dannet en Sam
lingsregering. At et saadant Ønske
næres fra forskellig Side, er ikke
nogen Hemmelighed, og ganske sær

Et særligt Grundlovs-Optog, til venstre Anker Kirkeby, i Midten Poul Levin, til højre Peter Nansen.

lig har Oppositionens Blade angre
bet Ministeriets Handelspolitik.
Under den saaledes skabte Situa
tion har Konsejlspræsident Zahle
optaget Forhandlinger med de for
skellige Partier for at undersøge
Muligheden af en Folketingsudtalelse
til Støtte for Neutralitetspolitiken,
idet Ministeriet derigennem ønskede
en Besvarelse paa Spørgsmaalet om
et eventuelt Samlingsministerium.
Det har imidlertid under de førte
Forhandlinger vist sig, at ingen af
de andre Partier var villige til at
gaa ind i et Samlingsministerium,
og i Gaar gav Folketinget derfor
Ministeriet Zahles Neutralitetspolitik
et enstemmigt Tillidsvotum.
I Mødet Kl. 1 meddelte Forman
den, at han fra de fire Partiformænd J. C. Christensen, Hammerich, Poulsen og Th. Stauning havde
modtaget følgende Forslag til Be
slutning:
Folketinget beslutter at udtale, at
da man fra alle Sider i det danske
Folk uden Partiforskel er enig om,
at enhver Regering maa støttes i
Gennemførelsen af ubetinget og lige
lig Neutralitetspolitik, tilsiger Tin
get det nuværende Ministerium sin
Støtte i dets Arbejde for denne Po
litik.
Forslaget blev enstemmigt ved
taget med 94 Ja. 19 var fraværende.
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„Hønen“ og Drachmann - Afsløring

»Hønen« lunter fra Nørregade ud paa Nørrevold paa en af sine sidste Ture.

Da „ Hønen" kørte sin
sidste Tur.
(Made Københavnere fager Afsked
med den sidste Hestesporvogn«

14. Juni.
Opslag i alle Københavns Spor
vogne meddelte i Gaar, at fra i Dag
er Nørregadesporvognens Drift ind
stillet. Sidste Tur foregik i Nat Kl.
12,09 med Afgang fra Nytorv.
Ned denne Tid var der sort af
Mennesker paa Torvet, glade Kø
benhavnere, som kom for at sige
»Hønen« det sidste Farvel. Allerede
den næstsidste Vogn havde maattet
vende om ved Bispegaarden, fordi
den blev erobret af Publikum, og da
den sidste »Høne« trippede ned
gennem Nørregade, blev det rent
galt. Putte naaede ikke længere end
til Politistationen midt i Gaden. Her
prøvede Mængden paa at spænde
Hesten for den gale Ende af Vog
nen, og der udspandt sig vilde
Kampscener. Da »Hønen« omsider
var blevet lodset ud til Grønttorvet,
fjernedes Hesten atter, og en Skare
glade unge Mennesker skubbede
Vognen helt ud til Remisen i Ahlefeldtsgade. Paa hele Turen var der
hurraraabende, piftende og jublende
Mennesker, og da en af de gamle
Sporvejsfunktionærer lidt efter kom
trækkende med den fraspændte
Lotte, vilde Jublen ingen Ende tage.
Det var de to Hansen’er: Nr. (26
Hansen og Nr. 152 Hansen, der
havde Æren af at køre »Hønen«s
sidste Tur. De fortsætter i Morgen
deres Gerning paa Linje 4-. Men
Hestene? — Ja, for dem er der vel
ikke meget andet tilbage end den
tunge Gang til Hesteslagteren i
Istedgade.

96

Lorry afslører en
Statuette af Drachmann.
Otto Borchsenius og A. C. Meyer
holder Afslørings-Taler.

24. Juni.
Udenfor Drachmanns Kro i Allé
gade samledes i Eftermiddag Kl. 2
en større Kreds af Holger Drachmann’s Venner og Beundrere for at
afsløre den lille Statue af Digteren,
som Billedhugger Chr. Holter har

udført, og som var opstillet paa en
diminutiv Træsokkel med Front
mod Kroen. Det var Lorry Feilberg,
Kroens Vært, der havde indbudt til
Festen. Blandt de Indbudte saas
Etatsraad Jacob Hegel, Dir. Arne
Petersen, Konsul Greibe, Kapel
mestrene Schnedler Petersen og
Hans Ishøy, Teatermaler Carl Lund,
Knud Bokkenheuser, Sophus Michaélis, Axel Juel, Kaj Holberg og en
Mængde andre unge Digtere. Blandt
Damerne lagde man særligt Mærke
til Kvindetogets skønne Fane
bærerske, Frk. Sif Obel, Ella Dyberg
og Oda Nielsen.
Først blev der sunget en Sang af
Prof. Otto Borchsenius, og det var
ogsaa Professoren, der holdt Afslø
ringstalen. Den følgende Taler var
A. C. Meyer, der bl. a. sagde: »Her i
Haven, hvor Drachmann har elsket,
skal nu Gøgler og Kunstner, Prole
tar og Bourgeois mødes i Mindet om
ham.«
Statuen afsløredes af den helt i
Hvidt klædte Fru Feilberg. Portræt
ligheden er god, men man kunde jo
ikke lade være at tænke paa, at en
saa stor Digter nok kunde have for
tjent en noget større Statue. Bag
efter forlagdes Festen til »Ridder
salen«, hvor der udførtes en »Melodrama-Kantate« med Musik og Tekst
af Charles Kjerulf, udført af dyg
tige Kunstnere, og det paafølgende
Symposion til den farende og bort
farne Sangers Ære vil sikkert vare
langt ind i den lyse Midsommernat.

Fra Aabningshøjtideligheden i Haven foran »Lorry«. Til venstre ses den afslørede DrachmannStatuette, til højre taler A. C. Meyer. Blandt Tilhørerne vil man lige til højre for A. C. Meyer
genkende Kapelmester Hans Ishøy (med Straahatten).
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Prisstigningen i Krigens første Aar
Priserne stiger.
Fødevarer og Brændsel skrues
stadig i Vejret.

Statistisk Departement har ud
sendt en meget interessant og lære
rig Beretning om Prisstigningen i
det første Krigsaar, Juli 1914 — Juli
1915. Vi ved jo alle af sørgelig Er
faring, at Krigen har medført Dyr
tid, og for alle de mange Mennesker,
der er paa fast Gage eller ikke har
Lejlighed til at deltage i den nye
»Gullasch - Virksomhed«, begynder
Forholdene at antage en foruro
ligende Karakter. Prisstigningerne
gælder især Fødemidler og Brænd
sel. Det siger sig selv, at en Stigning
paa saadanne Livsfornødenheder
som Mad og Brændsel især maa
mærkes af Familier med smaa Ind
tægter. En Familie med 2000 Kro
ners aarlig Indtægt bruger Halv
delen til Mad, medens en Familie
med 6000 Kroners Indtægt kun spi
ser en Trediedel op.
Vi bringer nedenfor nogle særligt
grelle Eksempler paa Prisstignin
gerne.
Kartoffelmel er steget med 100 pCt.
Mel og Gryn
—
40—50 »
Kød og Flæsk
—
22 »
Svineryg
—
200 »
Svinelever
—
200 »
Æg
—
100 »
Brød
—
40—50 »
Spækhøkervarer
— 33—50 »
Margarine
—
30 »
Brændsel
—
50 »
Derimod har der ikke været nogen
Stigning paa Husleje, Gas og Elek
tricitet paa Grund af Statens og
Kommunens Foranstaltninger.

Den første Dag paa Galopbanen. Til venstre Kammerherre Hegermann-Lindencrone i Samtale
med Ritmester Clauson-Kaas. Til højre Nordeuropas mest kendte Ansigt, Filmscharmeuren
Vald. Psilander.

om den modige Dansker: »Med en
Uforfærdethed og et overordentlig
stort Mod har Wetterstrøm atter
henledet Opmærksomheden paa sig
ved i aabent Terræn og i Nærheden
af Fjenden at nærme sig en saaret
Tysker, der var forladt af sine egne,
for at tage ham til Fange og erholde
Oplysning om Fjenden.«
Kurvemagersønnen fra Glostrup
faldt i første Linje. Han blev ramt
af et Skud i Panden under en Frem
rykning ved Arras.

Dansk-fransk Krigshelt
Kaptajn Wetterstrøm faldet.
20. Juli.
Den dansk-franske Krigshelt Kap
tajn Charles Wetterstrøm er faldet
under Kampene ved Arras. Wetterstrøms Faaer var Kurvemager i
Glostrup. Han lod Charles Wetter
strøm gaa Militærvejen, og da den
unge Mand var Løjtnant i Reserven,
lod han ham rejse til Fremmedlegi
onen. Da Krigen brød ud, blev Charles
Wetterstrøm Premierløjtnant, og i
Fronten blev hans Navn en Fabel.
Hans Kæmpeskikkelse gav ham Nav
net »le grand Danois«. Han var en
Gaa-Paa-Fyr,som ikke veg tilbage for
noget. Under Kampene i Frankrig
fik han ikke mindre end 5 Saar
ved Granateksplosioner. Han fik
Tapperhedsmedaljen og for en ny
Daad Æreslegionens Ridderkors. I
Dagsbefalingen sagde General Joffre

Wivel, hvor man valgte OR&F. Axel
Jorck til Formand og satte Psilan
der, Olaf Fønss, Chr. Schrøder, H.
Malberg, Em. Gregers og Oscar
Nielsen ind i Bestyrelsen. Det for
lyder, at Hovedgrunden til Dannel
sen af Foreningen er den, at »Nor
disk Film« (Ole Olsen) forlanger, at
alle »de smaa« Filmeurer skal køre
paa 3. Klasse, og at Kunstnerne skal
holde sig selv med Mad under Op
tagelserne.
Der er i det hele taget stærk Uro
i Filmskredse. En lille Kreds af
Medarbejdere ved »Nordisk Film«
har saaledes for nogle Dage siden
sendt en skriftlig Henvendelse til
Ole Olsen og bedt ham »rense ud«
blandt Personalet og faa indført en
mere smagfuld Tone.

Et kraftigt Sammenstød.

Den danske Kaptajn Wetter
strøm, der er faldet som fransk
Officer ved Arras-Fronten.

Filmsskuespillerne
danner Fagforening.
Misfornøjede med Ole Olsens
Sparesystem.

12. Juli.
Danmarks Filmsskuespillere har i
Gaar dannet deres egen Fagforening.
Det skete ved et bevæget Møde hos

Men næppe var Henvendelsen sket,
før enkelte af Underskriverne for
trød og tilbagekaldte deres Under
skrifter i et privat Brev til Direk
tøren. Naturligvis opstod der megen
Harme over dette Brud paa Kam
meratskabet, og dette har givet An
ledning til et kraftigt Sammenstød
mellem den forargede Hr. Valdemar
Psilander og Hr. Instruktør Robert
Dinesen, hvilken sidstnævnte hørte
til dem, der havde tilbagekaldt deres
Underskrift. Da Hr. Psilander tilfæl
digt traf paa Hr. Dinesen ude paa
den store Plads mellem Optagelses
scenerne, kom det til et haandgribeligt Opgør mellem de to Kunstnere.
Bagefter blev Hr. Psilander og Hr.
Dinesen forsonede — og nu filmes
der videre.
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Frygtelig Flyve-Ulykke paa Amager
Marinens Flyvebaad
„Maagen“ styrtet ned
tæt udfor Flyvepladsen.

Kaptajn Munter og
Premierløjtnant Hoeck
begge dræbt paa Stedet.
Planerne knækkede
under en Spiral-Glideflugt
Premierløjtnant Axel Hoeck.

Kaptajn Herman Mtinter.

27. Juli.
Ved halvfire-Tiden i Eftermiddag styrtede Marinens Flyvebaad »Maa
gen« ned fra 200 Meters Højde ved Dæmningen udfor Flyvepladsen.
Maskinen førtes af Premierløjtnant Axel Hoeck med Kaptajn Herman
Miinter som Passager. Begge blev dræbt paa Stedet.
Det er den største Flyye-Katastrofe, der har ramt dansk Flyvning, og
Meddelelsen om den frygtelige Ulykke, der spredtes med Eftermiddags
bladene ud over Byen, vakte overalt den største Opsigt og foranledigede
Rygter om, at Maskinen havde været i uforsvarlig Stand. Fra Flyvebaads-Stationen meddeles, at man ikke er i Stand til endnu at konstatere
Aarsagen til Ulykken, men at en Undersøgelse øjeblikkelig er iværksat.
Premierløjtnant Hoeck var en af Marinens dygtigste Flyvere. Han blev
i sin Tid uddannet sammen med Prins Axel og Premierløjtnant Laub,
og var den sidste af de tre, der opnaaede Certifikat.

Hvordan Ulykken skete.
Hoeck var gaaet op med Kaptajn
Munter som Passager, og Maskinen
befandt sig i 1000 Meters Højde.
Flyveren gik derefter ned i SpiralGlideflugt, men i omtrent 500 Meters
Højde sprang det venstre Plan, og
Maskinen styrtede hovedkuls mod
Jorden. Den faldt ned ved Enden af
Kløvermarksvej, lige i Strandkanten.
Hoeck fik Hovedet knust og var
straks død. Kaptajn Munter var
endnu i Live og blev hurtigst muligt
i Ambulance ført til Marinelasarettet
i Prinsessegade. Men ved Ankomsten
hertil var han død.
Maskinen var i Orden — men
for dristig en Manøvre.
Premierløjtnant Hoeck var kendt
som en meget dristig Flyver. Da han
for to Aar siden fløj i Frankrig,
styrtede han ned, men slap uskadt.
Undersøgelsen har vist, at Maski
nen var helt i Orden, men et Øjen
vidne beretter, at Hoeck slog flere
Kolbøtter med Maskinen, og antage
lig har han forsøgt et af de saakaldte »Djævlespring«, og det har
den forholdsvis lille Maskine ikke
kunnet holde til, saa meget mere,
som den var belastet med en Passa
ger, hvilket den ikke er indrettet til.

De dræbte Flyveres Begravelse fra Holmens Kirke.
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Flyvernes Begravelse med
militær Honnør.
31. Juli.
Under stor Højtidelighed og un
der overvældende Deltagelse begra
vedes i Eftermiddag de dræbte Fly
vere fra Holmens Kirke. Med mili
tær Honnør blev de to Marine-Officerer fulgt til Graven.
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Af Aarets Begivenheder
Regerings 'Foranstaltnin
ger mod Dyrtiden.
Billige Krigsstøvler.
24. August.
Regeringen har anmodet Industriraadet om
at undersøge Mulighederne for Fremstilling af
en særlig Krigsstøvle, et Standard-Fodtøj, der
skal koste 14—15 Kroner for et Par Herre
støvler og noget mindre for Damestøvler. An
ledningen til dette Skridt er de voldsomt sti
gende Priser paa Fodtøj, som gør det vanske
ligt for den ubemidlede Del af Befolkningen at
skaffe den nødvendige Fodbeklædning.

Maksimalpris paa Flæsk.
25. August.
Efter langvarige Forhandlinger mellem Re
geringen og Repræsentanter for Svineslagte
rierne er der i Gaar opnaaet Enighed om en
Nedsættelse af Maksimalprisen paa Flæsk,
Nedsættelsen andrager 10 pCt., og Prisen paa
slagtede Svin bliver derefter 1 Krone og 4d
Øre pr. Kilo. Detailprisen sættes i Forhold
hertil.

Udførselsforbud.
25. August.
Justitsministeriet har indtil videre forbudt
enhver Udførsel her fra Landet af følgende
Varer: Cykler og Cykledele, Røntgenapparater
med Tilbehør, Aluminium, Bly, Nikkel og
Svovlforbindelser, Baryum, Brom, Kalcium,
Kalium, Magnium, Natrium, Strontium samt
disses Forbindelser. Balsamer, Gummier og
Harpikser. Barke, Blade, Rødder og Urter til
medicinsk Brug. Medicinske Specialiteter som
f. Eks. Atofan. Organiske Syrer. Æteriske Olier
og Sennepsmel.

Anna Bjørner og hendes Mand i deres Zigeunervogn.

„Før og Nu" - et Billedværk
af Grosserer Zachariae.

Anna Larssen Bjørner
i Zigeunervognen.

Grosserer Zachariae paa Kultorvet begundte
ifjor Udgivelsen af »Kultorvets Nyheder«. Hr.
Zachariae, der har samlet en Mængde Billeder
fra det gamle København, har i Aar besluttet
at udskille Billederne fra Reklamen for sin
Forretning og lave et selvstændigt Billedværk
under Titlen »Før og Nu«.

17. August.
Fru Anna Larssen Bjørner og hen
des Mand, Løjtnant Bjørner, har an
skaffet sig en Zigeunervogn, i hvil
ken de drager Landet rundt for at
holde religiøse Møder. For nogle
Dage siden er Ægteparret Bjørner
ankommet til Hornbæk, hvor de hol
der nogle stærkt besøgte Vækkelses
møder, der samler baade den lokale
Befolkning og ikke mindst Bade
gæsterne. Løjtnant Bjørner udlæg
ger Biblen, og Fru Bjørner beretter
om sin Frelse. Tilsidst synger hun
med sin skælvende sprøde Stemme
gamle, smukke Salmer til eget Luthakkompagnement — og en egen be
tagende Stemning griber Tilhørerne,
der fornemmer hendes Magt over
Sindene ved den rørende Inderlig
hed og Ægthed, hvormed hun for
kynder sin Tro.

Højere Mælkepriser.
1. September.
Fra idag forhøjes Mælkepriserne i Køben
havn. En Pot Sødmælk kommer til at koste
25 Øre. Det er 3 Øre mere end i Gaar. Børne
mælk stiger ogsaa 3 Øre til 28 Øre Flasken,
halvskummet Mælk fra 12 til 14 Øre og Kærne
mælk fra 13 til 15 Øre.
Piskefløden ryger højere op. Den har hidtil
kostet 150 Øre pr. Liter, men fra idag koster
den 170 Øre.

Krigen.

Underskud paa 48 Mili.
paa Statsregnskabet.
Statsregnskabet for det første
Krigsaar offentliggjordes i Gaar. Det
viser, at Statsregnskabet for 1914—
1915 har et Underskud paa 48 Mil
lioner Kroner.
De første otte Krigsmaaneder har
været haarde ved Statskassen, nogle
vil maaske mene, at Underskuddet
er meget stort, andre vil maaske
synes, at vi er sluppet billigt fra de
Omkostninger, Krigen har paaført
den danske Stat. Indtægterne i
Regnskabsaaret var 121,8 Mili. Kr.

17. Juli.
Italienerne rykker frem mod
Østrigerne og har besat IzonzoFlodens venstre Bred. Italienerne
staar nu ca. 30 km fra Triest
1. August.
General Mackensen gør bety
delige Fremskridt i Polen og har
besat Ljublin og Cholm.
5. August.
Russerne har maattet vige paa
Weischel-Fronten og Tyskerne
er rykket ind i Warschau.
Grosserer Zachariae i sin Villa i Fredensborg.
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Engelsk U-Baad skudt sønder ved Saltholmen
Englænderne interneres.
De femten Englændere — inklu
sive Chefen, Kaptajn Lauton — in
terneres paa Orlogsværftet. Ligene
af de Dræbte skal overføres til Eng
land.
Krigen er pludselig rykket os ind
paa Livet. I Dragør var der i Gaar
en Atmosfære af Spænding og Ner
vøsitet.
Amagertogene var overfyldte,
Taxamotordrosker og Gullasch-Biler
i Mængder kørte ud til den ellers
saa fredelige Havneplads, hvorfra
man i Kikkert kan skimte Vraget af
E 13, der nu skal bugseres ind til
Orlogsværftet.

Tyskland beklager!
24. August.
Det danske Gesandtskab i Berlin
har i Anledning af den ved Salthol
men den 19. ds. skete Krænkelse af
Danmarks Neutralitet modtaget den
kejserlige Begerings oprigtige Be
klagelse af og Undskyldning for det
Forefaldne, med Tilføjende af, at
de tidligere til de tyske Skibschefer
givne Ordrer om at respektere Neu
traliteten paa ny strengt er blevet
indskærpet.
»E 13« beskydes. Til venstre ses en dansk Torpedobaad. Tegning i 111. Tid. af Chr. Bogo.

Gribende Højtidelighed paa
19. August.
Orlogsværftet.
n engelsk Undervandsbaad „E13“ er i Formiddags Kl. ca. lO1/« paa Sydøst
26. August.
siden af Saltholm bleven anfaldet og ødelagt af to tyske Torpedojagere.
Den engelske Undervandsbaad var i Nat gaaet igennem Sundet, men grund Med Dampskibet »Vidar« sendtes
stødte paa Holmetunge Grund. Efter de internationale Aftaler skulde Mand de 14 engelske Marineres Kister
skabet interneres, saafremt det ikke lykkedes at faa Undervandsbaaden af igaar fra Danmark. Det skete ved
Grunden inden 24 Timer. Men det lykkedes ikke. I Morges laa Baaden paa en enestaaende Højtidelighed paa
Orlogsværftet. Den engelske Præst
samme Sted, og her observeredes den af to tyske Torpedojagere, som straks
Rev. Mortimer Kennedy fremsagde
aabnede Beskydningen og i Løbet af faa Minutter gjorde Undervandsbaaden et Ritual foran de 14 flagdækkede
til Vrag.
Kister, og derefter blev Kisterne til
Besætningen, ialt 30 Mand, forsøgte at dække sig bag Baadens Taarn eller Tonerne af »Nærmere Gud til dig«
sprang i Søen. Der omkom 15 Mand og reddedes 15, deriblandt Chefen. baaret ud til Skibet.

E

Danske Krigsskibe
beordret til Saltholmen.

19. August.
Chefen for den flydende Defension,
Admiral Evers, der befandt sig paa
Lynetten, gav pr. Traadløs Ordre til
Kystforsvarsskibene Peder Skram
og Geysir og fire Torpedobaade om
øjeblikkelig at begive sig til Stedet.
Torpedobaadene Søulven og Støren
kom først. Da de viste sig, forsvandt
de to tyske Torpedobaade.
De danske Torpedobaade fandt
fjorten af de dræbte Englændere, og
de blev, sammen med de saarede og
overlevende, ført til København.
Udenrigsministeriet meddeler, at
den danske Gesandt i Berlin har
faaet Ordre til overfor den tyske
Regering at nedlægge en bestemt
Protest i Anledning af den sted
fundne Neutralitetskrænkelse.
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De dræbte Englændere bæres bort af danske Marinere.
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Klokke, ring Fred i vor fejdende Tid
E. 13’s Endeligt.
Et Øjenvidnes Beretning.

Nogle danske Fiskere, Jens Jen
sens Baadelag fra Dragør, laa ved
Svaneklapperne i Nærheden af
Kampstedet, og de fortæller, at Ty
skerne gav E. 13, hvorfra det en
gelske Flag vajede, det glatte Lag
efter med Signaler at have beordret
Mandskabet til omgaaende at for
lade Undervandsbaaden.
Det første Skud splintrede Kom
mandobroen, og straks efter hørtes
en voldsom Eksplosion, og man saa
Flammerne slaa ud gennem Undervandsbaadens Dæk. De danske Fi
skere satte alle Sejl og Aarer til for
at komme væk fra de farefulde Om
givelser. Dramaet varede kun nogle
ganske faa Minutter, saa dampede
de tyske Torpedobaade sydpaa.
E 13 lignede et Sold, saa gennem
hullet var Undervandsbaaden. Paa
Dækket laa de Døde og Saarede, da
den danske Torpedobaad »Støren«
nærmede sig Baaden.
Femten Englændere mistede Livet.

Billedet er taget umiddelbart efter, at den engelske U-Baad »E 13« er bleven
slæbt i Havn. Man ser U-Baaden gennemhullet af Granat-Sk ild.

Øjeblikkets
mest populære Sang.

„Klokke, ring Fred“
Paa Wilh. Hansens Musikforlag har Kompo

nisten Sophus Andersen udgivet en ny Sang
»Klokke, ring Fred« til Tekst af Josias Bille.

Den iørefaldende Melodi og de rørende Vers

har i den Grad ramt Stemningen i Befolknin

gens brede Lag, at Sangen er bleven uhyre
Sophus Andersen.

populær og synges overalt.

Josias Bille.

ING, Klokke, lydt over Land, over By,

Kald alle Minder om Kærlighed frem,

meld om en blaanende Himmel bag Sky,

kald paa de Længsler, vi har til vort Hjem,

ring for de Sjæle, som stønner i Strid,

mind om den Hustru, som græder i Bøn,

Klokke, ring Fred i vor fejdende Tid.

mind om den Moder, som elsked sin Søn.

Dybt skal du ringe i Sjælene ind,

Ring, Klokke, lydt over Hærenes Tal,

nævne det bløde, vi bær i vort Sind,

ring gennem Hjertets forhærdede Skal,

kalde paa alt, som kan stemme til Fred,

fri vore Sind for den tærende Splid,

vende vort Had til Fordragelighed.

Klokke, ring Fred i vor fejdende Tid.
Josias Bille.
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Fredelige Ferieglæder — og Ufred i Bagerstræde
Fantastisk Komedie
paa Detektivbureau i
Bagerstræde.

Højsommer
paa den danske
Strand.
Auøust.
1 disse Dage for et
Aar siden brød Ver
denskrigen ud. Ingen
vidste den Gang, hvor
dan det vilde gaa Dan
mark. Vi slap som ved
et Mirakel for at blive
draget med ind i Kri
gens blodige Malstrøm.
Dette fredelige og idyl
liske Billede fra den
danske Kyst taler mere
end mange Ord, — dob
belt stærkt paa Bag
grund af Avisernes dag
lige Sensationsberetnin
ger fra Krigsskueplad
serne.

Fru Martha Nielsen arresteret.

22. September.
Assessor Rudinger ved 2det Kri
minalkammer har gjort et energisk
Fremstød mod Privatdetektiverne.
Den kendte »Skygge«, Lederen af
Københavns kvindelige private De
tektivbureau, Fru Martha Nielsen,
er blevet arresteret sigtet for Penge
afpresning.
Anledningen til Arrestationen er
en Begivenhed, der fandt Sted for
nogle Maaneder siden.

Nielsen, medens Retsvidnerne fol
dede Hænderne og Detektiv Münster
stod ret som et Lys, afsagde »Dom
men«. Den lød paa 120 Dages Fæng
sel paa sædvanlig Fangekost.
Den „dømte“ Dame faar
Hjertekrampe.

Fru Martha Nielsen.

Mellem to Damer, Fru Trochmann
og Fru Lerche, var opstaaet Strid
om Driften af en Lingeriforretning.
Fru Trochmann sigtede Fru Lerche
for at have skaffet sig økonomisk
Fordel paa hendes Bekostning.
Hun henvendte sig imidlertid ikke
til Politiet, men til Fru Martha Niel
sen, der straks sendte Fru Lerche
en Tilsigelse.

Fru Lerche sank om paa Gulvet.
Hun havde af Angst faaet Hjerte
krampe og maatte længe efter holde
Sengen. Da hun atter blev rask, for
talte hun en Jurist, hvad hun havde
oplevet i Fru Martha Nielsens Ræd
selskabinet, og han sørgede for, at
Sagen kom for Sø- og Handelsret
ten. Der kom dog intet ud af Histo
rien, Fru Martha Nielsen blev løs
ladt, og Sagen henlagt.

Danskerne og Krigen.
16. September.
I den franske Dagsbefaling findes en Omtale
af den danske Flyver Niels Leth-Jensen, assi
sterende Aviatiker i Flyveeskadren M. S. 312
og kendt for sin overordentlige Snarraadighed
og Koldblodighed.
Det meddeles, at han den 1ste August angreb
ti tyske Aeroplaner, der havde Kurs mod
Nancy, og tvang dem alle til at flygte.
*

29. September.
Berliner Tageblatt meddeler, at den berømte
danske Bryder Jess Pedersen af Krigsretten i
Lyon er blevet dømt til Døden for Spionage.
Om Jess Pedersen er der allerede under
denne Krigs hidtidige Forløb gaaet adskillige
Rygter, som har vist sig at være urigtige.
Ovenstaaende Rygte er heldigvis ligesaa upaalideligt.

Fru Nielsen som Dommer.

Fru Lerche kom til Mødet i Bager
stræde 3, hvor hun af et Par af Fru
Nielsens Opdagere blev ført ind i en
Slags Retssal. Her sad Fru Nielsen
paa en Forhøjning, iført en Dom
merkappe. Paa Forhøjningen saas
Bureauets Mærke: Øjet med Svær
det igennem. Fru Nielsen bar Rid
derkors paa Brystet og havde i
Haanden en Politifløjte af usædvan
lig Størrelse. Ved Siden af Fruen
stod Bureauets Førstekraft, Detekti
ven Münster. Stillet foran dette Ar
rangement faldt Fru Lerche sam
men og sagde Ja og Nej omtrent
som Fru Nielsen ønskede det. Fore
stillingen afsluttedes med, at Fru
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J. C. Christensen nyder Sommeren langt borte fra København og Rigsdagen. Herses Venstres
Høvding under et Hvil paa en Fisketur i Jylland. Han sidder sammen med nogle gode Venner,
stor og stout med Fiskekurven paa Maven.

1915

Noter og Nyt i Aarets Løb
Den er a.’ Kragelund!
Den gamle Københavner-Komponist
fylder 90.

Kragelund — ved Klangen af det
Navn myldrer mange glade Minder
frem hos mangen gammel Køben
havner. Det brede københavnske
Folkeliv, som det formede sig om
kring Danseboden og Friluftsmusikens smaa Orkestre, fandt i ham et
af sine populæreste Navne. I Arbej
derforeningen af 1860 og i Vaabenbrødrenes Foreninger spillede Krage
lund gennem mange Aar en Hoved
rolle. Og han har spillet til Barnedaab, Konfirmation og Bryllup for
mange Generationer. Han er ogsaa
Komponist og har skrevet Melodierne
til op mod Hundrede Viser. Men
størst Popularitet nyder dog den lille
Klimprevise, som den nu 90-aarige
Kragelund skrev Pinsedag i 1863.
Det var den, Rantzau senere satte
den bekendte Tekst til: »Jomfru,
vil De med i Skoven. . .«, og
til den er det, at Kragelunds Navn
er uløseligt knyttet. Det gik til paa
den Maade, at den københavnske
Original, Scheibelein, en Aften ude
hos Kehlet paa »Rosenlund« raabte
op til Musiken: »Hvem er den Me
lodi a?«. Hvortil Kontrabassisten,
der sindig strøg sin Solo i Slutnings
takterne, syngende Melodien med,
svarede: »Den - er - a’ - Kr ag el u n dl« For den Melodi fik Kompo
nisten siger oq skriver 10 Rigsdaler
i Honorar.

Peschcke Køedt fylder 70.

Den 90-aarige Komponist Kragelund.

22. September.
Forretningsmanden og Politikeren
Andreas Peschcke Køedt bliver i Dag
70. Allerede fra sine unge Aar, da
han havde Forretning i England,
var han ivrig Frihandelsmand, og
da han i Slutningen af 80’erne selv
overtog Ledelsen af »Messen« her i
København, blev han en af Førerne
for den liberale Bevægelse. Han fik
stiftet Toldreformforeningen, og,
kampivrig som han var alle Dage,
strømmede der i de følgende Aar en
Række Pjecer fra hans Pen om
»Guld og Sølv«, »Dansk Arbejde«,
»Tysklands Toldpolitik«, og helt ly
risk betonede Arbejder som »Staa
op!«, der hylder Morgenens Poesi.
Samtidig var han fra 1895 Medlem
af Folketinget og Skaber af »Venstrereformpartiet«. Baade hans Skrifter
og Taler var altid baarne af dyb Li
beralisme og fin Æstetik. I en lang
Periode var han Danmarks bedste
Taler: den ranke Holdning, det
varme Blik, den klangfulde Stemme,
gjort interessant ved en lille Tilsæt
ning af sønderjydsk-engelsk Klang,
sluttede sig som en festlig Klædning
om de velafrundede Sætninger. Som
født »Liberaler« har han altid frem
hævet den enkelte, overlegne Per
sonligheds Betydning i Modsætning

Pastor Olfert Ricard, der fra sin tidligste Ungdom har været en ivrig Tals
mand og Forkæmper for K. F. U. M. og desuden i en lang Aarrække dens
Generalsekretær, tog allerede i 1900 Initiativet til Rejsningen af den store
Bygning i Gothersgade. Men nu udvider K. F. U. M. og rejser en ny Til
bygning, der bliver endnu større end den gamle, paa Hjørnet af Tornebuske
gade og Rosenborggade. Billedet er taget ved Grundstens-Nedlæggelsen for
leden, hvor Pastor Ricard var den selvskrevne Taler.
til de organiserede Massers; han
fordrer Personlighedspræget sat paa
hver enkelts Arbejde. I Krigstider,
hvor det private og personlige Ini
tiativ paa saa mange Punkter maa
bøje sig for sociale Forholdsregler,
er den gamle Liberalisme ikke i
Kurs, men Køedts næste Pjece skal
nok vise os, at han alligevel ikke
har givet op.

Andreas Peschcke Køedt.

looter og Nyt i Äarets Løb
Berliner-Nielsen køber
Bøfler til Gullasch.
23. Oktober.
Den kendte Kvægkommissionær N.
P. Nielsen (Berliner-Nielsen) har
igaar købt nogle af Zoologisk Haves
gamle Bøffelokser, der nu skal slag
tes og laves til Gullasch.
Direktør Dreyer udtaler, at Grun
den til, at Haven har solgt Bøflerne,
ikke er den, at man vil søge at faa
ekstraordinær Krigsfortjeneste, men
simpelthen den, at Bøflerne var ble
vet for gamle.
Vi har solgt en gammel Tyr og to
gamle Bøfler, hvem der skal spise
dem, véd jeg ikke, og det vedkom
mer jo egentlig heller ikke mig.
— Egner saadanne gamle Bøfler
sig til Menneskeføde?
— Ja, de var da ganske fede. Vi
har før solgt Bøfler til Slagtning her
i Landet. Vi fik 1800 Kroner under
et for de tre Bøfler. Jeg maa antage,
at denne Pris staar i Forhold til hele
Kvægbetalingen nu om Stunder.

Kvægkommissionær N. P. Nielsen, Kvægtorvets berømte »Berliner-Nielsen« ses her (den høje
Mand midt paa Billedet) paa sin daglige Tur i Slagtehallen.

Axel Heide død.

De engelske
Søofficerer fra
»E13« flygter fra
Orlogsværftet.

4. Oktober.
Konferensraad, Privatbankdirektør
Axel Heide er død 54 Aar gammel.
Han forlod i 1895 sin Stilling som
Birkefuldmægtig paa Frederiksberg
og blev Direktør for Diskontoban
ken. Knapt to Aar senere blev Axel
Heide Direktør i Privatbanken, en
Stilling han bevarede gennem Kri
sen i 1908 og indtil sin Død. Men
Alberti-Krak’et tog stærkt paa ham.
Selv om han formelt havde staaet
udenfor Bankens Forretningsforbin
delse med Alberti, ramtes han haardt
af Sammenbruddet. Han ofrede
Størstedelen af den Millionformue,
han dels havde faaet ved sit Ægte
skab med en Datter af Konsul Block
til Kokkedal, dels selv indtjent. Han
solgte sine Malerier og for et Par
Aar siden ogsaa Kokkedal og levede
i en Villa i Hellerup. Der var noget
forpint over ham i den senere Tid.
Dog behøver man blot at kaste et
Blik paa Listen over de Selskaber, i
hvilke han endnu havde Sæde, for
at faa et Indtryk af, hvilken Betyd
ning han stadig havde i dansk For
retningsliv.
Konferensraad Axel Heide ved sit Pragtskrivebord i Privatbanken.
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31. Oktober.
Marine ministeriet
udsendte i G aar of
ficiel Meddelelse om,
at de paa Søværnets
Kaserne internerede
Officerer fra den en
gelske Undervandsbaad »E 13« har for
søgt at undvige Nat
ten mellem Fredag
og Lørdag. Det lyk
kedes en af Office
rerne, Undervandsbaadens Chef, Lieutenant-Commander
Layton at undslippe,
medens to andre Of
ficerer blev paagre
bet, før de havde for
ladt Kasernens Omraade.
Flugten har været
planlagt i længere
Tid, og de engelske
Officerer har ikke
lagt Skjul paa deres
Planer i saa Hen
seende, idet Mr. Lay
ton har meddelt de
sømilitære Myndig
heder, at han og
hans
Kammerater
vilde flygte, saasnart
de fandt en gunstig
Lejlighed.

Kendte Københavnere i Kongens Klæder

iplj

Krigens første Aar har kostet Byen mange Penge
Fælledens Dronning.
En tragisk Kvindeskæbne i det
mørkeste København.

23. November.
Voldsmanden »Stæren«, hvis bor
gerlige Navn er Charles Andersen,
blev igaar anholdt, fordi han havde
overfaldet og skamslaaet en fredelig
arbejdsløs Mand ved Navn Chr. Skov.

Stæren var skinsyg.
Aarsagen til, at »Stæren« overfaldt
Skov, var Jalousi, og Stridens Gen
stand var en Kvinde ved Navn
Maja. Hun bærer det prangende
Navn »Fælledens Dronning«. Hun
har ført en meget omskiftelig Til
værelse. Hendes Fader var en kendt
Forretningsmand paa Frederiksberg.
Han gav sin velbegavede Datter en
udmærket Opdragelse, og det var
Meningen, at hun efter at have taget
Artium skulde studere Medicin.
»Peter Liep« er brændt! Det smukke, gamle, idylliske Skovløberhus i Dyre
haven, alle Københavneres kendte Udflugtssted, hvor Tusinder og atter Tu
sinder af Skovgæster har haft Madkurven med og faaet Vand paa Maskine,
er brændt ned til Grunden. Men det vil næppe vare længe, førend et nyt
Peter Lieps Hus rejser sig paa samme Sted.

København har haft uhyre Udgifter og et Under
skud paa V/2 Million i Krigens første Aar.
Men Byens Borgere har trods alt tjent store Summer.

5. November.
øbenhavns Kommune udsendte
igaar sit Regnskab for 1914—15.
Regnskabet fremtræder med et Un
derskud paa 1 Mili. 400,000 Kroner.
Men det interessanteste ved dette
Regnskab er den brogede Oversigt,
det giver over en Mængde køben
havnske Forhold, gennem hvilke
man danner sig et klart Billede af,
hvorledes Krigssituationen har vir
ket paa vor By.
Kommunens Krigsudgift til de
Indkaldtes Familier og de Arbejds
løse er 683,000 Kroner, men hertil
kommer ekstraordinære Understøt
telser, saaledes at Tallet kommer op
paa 941,000 Kroner.
Byggeriet er stærkt paavirket af
Krigen. I første Halvaar af 1914 op
førtes i København 1491 nye Byg
ninger, i samme Periode i 1915 kun
834.
Ogsaa Salget af Ejendomme er
gaaet stærkt ned, nemlig fra 35^2
Mili. i 1913—1914 til 25*/2 Mili. Kr. i
1914—1915.
Københavns Handelsflaade er der
imod stærkt forøget i det sidste Aar
fra 754 Skibe til 784 Skibe.
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Skatteindtægten steget med
14 Mili. Kr.
Den kolossale Stigning i Tele
grammerne, som blev en Følge af
Krigen, giver sig Udtryk i følgende
Tal. Der afsendtes fra København i
1914 776,000 Telegrammer til Ud
landet mod 488,000 i 1913, og der
ankom 791,000 mod 548,000. Ogsaa
Telefonselskabets Virksomhed er
præget af et travlt og godt Aar, og
Sporvejstrafikens Indtægter er vokset
fra 9^2 til lO1^ Mili. Kroner. Den
samlede Skatteindtægt i København
er steget fra 297 Millioner Kroner
til 311 Millioner. De fattigunderstøttede Personers Procentdel er gaaet
ned.
Karakteristisk er det, at Antallet
af nye Aktieselskaber gaar tilbage,
og at Indskudet i Banker og Spare
kasser er 10 Mili. Kr. lavere end
ifjor.
Fremmedbesøget har, trods Krigs
situationen, været voksende, i Juli
43,000 Turister mod 35,000 i samme
Maaned Aaret forud.
I det hele taget giver den samlede
Oversigt Indtryk af, at Aaret har
været økonomisk mindre ugunstigt,
end man paa Forhaand var tilbøje
lig til at tro.

Lægefrue i Australien —
og Morfinist.
Hun var omtrent færdig med sin
Uddannelse, da hun lærte en ung,
engelsk Læge at kende. Han forlo
vede sig med den danske Skønhed,
og hun fulgte ham til Australien,
hvor han havde faaet en stor Stil
ling. Men efter fem Aars Ægteskab,
og efter at have født to Børn, blev
Maja Morfinist, og hun blev saa for
falden, at Lægen forlangte Skils
misse, og han sendte hende hjem til
Danmark med en aarlig Under
støttelse.
I et Par Aar var hun et kendt An
sigt i letlevende Kredse her i Byen,
men saa sank hun dybere og dybere
og havnede tilsidst blandt Fælledens
værste Udskud. Her blev hun Voldsmændenes Dronning, og specielt to
Gange om Maaneden, naar hun hos
en herværende Overretssagfører faar
sin Understøttelse udbetalt, er hun
Midtpunktet i den Kreds af hava
rerede Eksistenser, som samles i
Brændevinskipperne i Byens Udkant.
Hun faldt for Flasken.
For en Maaned siden var »Fælle
dens Dronning« Midtpunktet i en
lignende Affære. Hendes Kæreste
hed den Gang Niels Hansen, og han
blev ogsaa skinsyg paa Maja, som
han slog i Jorden med en Flaske.
En Læge blev tilkaldt, og han be
brejdede hende, at hun ikke, som
hun tidligere havde lovet ham, var
blevet Medlem af enAfholdsforening.
— Hvad skal man sige, kære Dok
tor, svarede Maja med et Glimt af
Humor------ jeg faldt ærlig talt for
Flasken.
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„Kære Ven“ var ganske uskyldig!
Store Juveltyverier giver Politiet en haard
Nød at knække.
Stjaalne Juveler til et Beløb af over 100.000 Kr.

en lille Overhaling. Bagefter spil
lede Orkestret: »Det skal gaa lang
somt — men sikkert«.
Med Raabene: Kære Ven, han skal
leve, sluttede det bevægede Optrin
i Vestergade.

21. September.
Den 21. Juli blev der hos Juvelerer Holm i Sværtegade stjaalet for 4-0.000
Kr. Smykker ved et dristigt Indbrud, og i Gaar er der hos Juvelerer Halber
stadts Eftf. paa Østergade begaaet et nyt, kæmpemæssigt Juveltyveri af Per
ler og Brillanter til en Værdi af 60.000 Kr.
Politiet har anholdt en hel Bande, hvis Hovedmand er Carl Lorenz. Men
de benægter alle haardnakket.

En opsigtsvækkende
Arrestation.
»Kære Ven«, Vestergade 27,
arresteret sammen med et
Par andre Juvelhandlere.
27. November.

Politiet har igaar anholdt Antik
vitetshandler Alfred Hansen,
Vestergade,Opkøberen Harry Le
vin, Kompagnistræde 19, Konser
ves-Grosserer Andreas Nielsen,
GI. Strand 44 og Sølvsmed Sø
rensen.

Den tidligere Janitschar.
Anholdelserne vækker megen Op
sigt. Juvelhandler Alfred Hansen er
godt kendt her i Byen. Han var
oprindelig Musiker, Janitschar hos
Max Ernst. Han havde et JonglørTrick med at kaste Trommestik
kerne op i Luften og gribe dem i det
Øjeblik, de slog mod Trommeskin
det. Han er høj og mørkblond med
et tvedelt Vikingeskæg. Han kaldes
»Kære Ven«. Det skyldes, at han al
tid siger: Billigt Køb! Kære Ven!
Hansen taler udmærket Fransk,
Tysk, Engelsk og Russisk.
Politiets direkte Foranledning til
Anholdelsen af Juvelhandlerne er et
Brev, der i Forgaars kom til Politiet
paa Nytorv. Heri stod, at Juvel
tyvene var at finde i Vestergade 2H.
Fru Hansen mener at vide, at Bre
vet er skrevet af en hende beslægtet
Kvinde, men Harry Levin hævder,
at det skyldes Løgne-lda, en Kvinde,
som bor paa Vesterbro. Hun er
pludselig forsvundet fra de Steder,
hvor hun ellers færdes.

haanden som Forhøret skred frem,
viste der sis at være mindre og
mindre Hold i Opdagelsespolitiets
Sigtelser mod Juvelhandlerne og
Opkøberne.
Senere paa Aftenen blev der af
sagt Arrestdekret over Bandens Fø
rer Carl Lorenz.

»Kære Ven« modtages med
Festmusik i Vestergade.
Om Eftermiddagen KZ1. 5 vendte
»Kære Ven« tilbage til Vestergade
27. Udenfor Forretningslokalet var
der fuldt af Mennesker, mindst et
Par Tusind. Da Juvelhandleren gik
op ad Trappen, blev der udbragt et
Leve for nam, og Hurraraabene
drønede gennem Gaden. Industri
caféens Orkester, hvoraf han i sin
Tid var Medlem, havde ønsket at
vise ham en lille Opmærksomhed.
Orkestret var mødt op og hilste ham
med Bojarernes Marsch. Mængden
raabte: Hansen skal tale — Hansen
skal tale.
Juvelhandleren efterkom Anmod
ningen. Han takkede og gav Politiet

Den kendte Københavner, Juvelhandler Alfred
Hansen, »Kære Ven«, Vestergade 27.

Politiet maatte løslade
Carl Lorenz.
Politiet fik endnu et stort Juveltyveri at ar
bejde med, idet der Natten til d. 2b. November
fandt et Indbrud Sted hos Juvelerer Dragsted.
Her fandt man Gerningsmanden, en tysk Stor
forbryder Karl Schmidt, der fik 5 Aars For
bedringshus. De andre Juvel-Indbrud klarede
Carl Lorenz sig fri for. Man maatte løslade
ham i April Maaned 1916 — af Mangel paa
Bevis.

„Kære Ven” løsladt.
Ikke fjerneste Grund til
• Mistanke.
30. November.
Assessor Krabbe løslod i Gaar
efter et længere Forhør »Kære Ven«
og de andre Juvelhandlere. Efter-

»Kære Ven« foran Indgangen til sin flagsmykkede Juvelbutik i Vestergade den Dag, han efter
Løsladelsen blev fejret med Hurraraab og Musik.

Ung Kunst paa „Den frie Udstilling”

Jais Nielsen: Portræt af min Moder.

November.
TTde paa »Den Frie« muntrer vore
U yngste Malere og Billedhuggere
sig for Tiden af Hjertens Lyst. I en
Anmeldelse skriver Nicolaus Lützhöft:
Indflydelsen fra Udlandets Kunst
nere, — Matisse, Picasso, Derain o. s.
v. er jo tyde
lig nok, og paa
mange Punk
ter har vor
malende Ung
dom brudt med
Traditionen,
selv om Bruddet næppe er
saa afgørende,
som de selv
mener. Mellem
Udstillingens
mest moderne
Malere
maa
nævnes
Jais
Nielsen. Han
er baade mor
som og origi
nal. Der er f.
Eks.megen hu
moristisk Op
fattelse i det
Billede
»Por
Johs. Bjerg: Abessinier.
træt af min
Moder«, som vi
gengiver her, — en Opfattelse, der
maaske er noget i Modstrid med de
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Følelser, vi Danske ellers forlanger
fremstillet i Billeder af vore Mødre.
Men kedelig er den ikke! De straagule Handsker staar infernalsk mod
Ansigtets Rødbedefarve, — og se saa
det lille morsomme Paafund med
Maleren selv i Baggrunden!
Mere dekorativt og alvorligt vir
ker Axel Salto med sit Maleri »Adam
giver Dyrene Navne«. Billedets Kom
position, fast og sikker, af stor de
korativ Virkning, som den er, be
hersker Indtrykket. Det er Kom
positionens Skønhed, som overvin
der det utilfredsstillende ved Farveanslaget, eller det Ubehag, selve
Farvestoffet kan fremkalde. Maaske
vilde Billedet have virket bedre som
Fresko.
Blandt Udstillingens andre unge
Malere maa nævnes Olaf Rude med
et udmærket Billede fra Frederiks
berg Have, Schalburg med et uhyg
geligt smudsigt Selvportræt og en
ubehjælpsom, men lovende, Portræt
gruppe af Børn og Albert Naur med
en liggende Model.
Som venteligt er altsaa Udstillin
gen i Aar blevet Samlingsstedet for
den mest yderliggaaende Malerung
dom og har, ser det ud til, lukket
op for alt, som tonede moderne

Svend Rathsach: Løber i Start.

Flag, uden smaalig Skelnen mellem
Talent og det modsatte.
Ogsaa Billedhuggerne er smukt
repræsenterede. Vi bringer her Bil
leder af to af de mest betydende
Arbejder. Det ene er Svend Rathsach’s »Løber i Start«, det andet
Johannes Bjerg’s »Abessinier«.

Axel Salto: Adam giver Dyrene Navne.
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Fred paa Jorden — og fredelige Fornøjelser
Det konservative
Folkeparti dannet.
En Sammenslutning af Højre, Frikonservative og en Fløj af Venstre.

12. December.
Højre har paa sit Landsraadsmøde
med 150 Stemmer mod 30 vedtage!
en Beslutning om at gaa i Parti mecl
de Frikonservative og en Fløj aT
Venstre under Titlen »Det konserva
tive Folkeparti«.
»Folkepartiet« siges at skyldes Hr.
Asger Karstensen. Den Éstrup’ské
Fløj holdt paa Navnet »Det konser
vative Lanaspartnc

Fjelstrup i
Riddersalen.
I

»Riddersalene. hos

Lorru optræder for Ti
den ingen ringere end

Peter

Fjelstrup,

der

fortæller Historier og

synger Viser, saa det
fyldte Hus jubler. Her

paa Cabaretscenen un
der de intimeste For

mer straaler Fjelstrups
Talent og Humør. Her

ses tFjellei, der takker

Det nyeste nye:
Telefonkoncerter!

sin

Akkompagnatør,

Lorrys populære Kon
ferencier og Visesanger
Leon Restorff.

Peter Fjelstrup og Léon Restorff (til venstre).

»Fred paa Jorden« paa Folketeatret.
17. Oktober.
Hr. Svend Rindom har i sit nye
Skuespil Fred paa Jorden, som i Af
tes havde Premiére paa Folketeatret,
villet vise os Krigens Ulykke. I Ste
det for at gaa ud paa Valpladsen
har han valgt at vise os Krigens
Virkninger indenfor Hjemmets fire
Vægge. Vi lærer en lykkelig Familie
at kende, da Krigen pludselig split

ter Hjemmene, i det ene kræver den
Brødrene, i det andet Faderen, som
maa gaa til den fjendtlige Front,
fordi han er indvandret. Den men
neskelige Konflikt griber os, Perso
nerne er sikkert tegnede, især den
gamle Svigerfader, som Johannes
Meyer havde givet en ualmindelig
smuk og holdningsfuld Skikkelse.
Stykket gjorde betydelig Lykke.

Frederik Jensen synger sine Viser ved
Telefonkoncerten.

10. Oktober.
Københavnernes sidste Forlystelse
er Telefonkoncerter, der arrangeres
i Forbindelse med de af Dagbladene
etablerede Telefon-Aviser.
Telefon-Aviserne kan aflyttes for
10 Øre for 6 Minutter. Telefonselska
bet opkræver Honoraret. Koncer
terne er knyttet til Nyhedstjenesten,
der naturligvis først og fremmest er
præget af Meddelelserne fra Krigs
skuepladserne. Mange kendte danske
Kunstnere medvirker ved Telefon
koncerterne, der afholdes baade
Eftermiddag og Aften.
Den københavnske Sukces paa Te
lefonen som Nyhedsavis og KoncertArrangør har inspireret Stockholm,
hvor det imidlertid ikke er de en
kelte Blade men den stockholmske
J ournalist-Organisation »Publicist
klubben«, der staar for Arran
gementet.

Scenebillede af »Fred paa Jorden«, fra venstre Johannes Meyer, Fru Marie Ring,
Fru Dagny Brinchen og Fru Thorberg Texiére.
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Bilkongen Ford's Freds-Ekspedition
Henry Ford sender et Selskab paa
200 Personer fil Europa.
En fantastisk Plan om at standse Verdenskrigen ved at
forene alle Jordens Fredsvenner.
20. December.
amerikanske Mange-Millionær, Mr, Henry Ford, hvis AarsindU tægt ligger paa omkring 135 Mili, danske Kroner (saa meget tjener
han altsaa paa at fabrikere Ford-Automobiler), har udkastet en fantastisk
Plan om at samle alle Jordens Fredsvenner, I den Anledning har han
selv i Spidsen jor en Freds-Ekspedition paa 200 Personer indskibet sig
i D. F, D, S,'s Damper „Oscar d, II" og er fra New York ankommet til
Kristiania, hvor Selskabet naturligvis vækker uhyre Opsigt, Der er alle
rede afholdt flere Fredsmøder, Mr, Ford selv er meget tilbageholdende
og beskeden. Ved Dampskibets Ankomst var der saaledes mødt talrige
Biler af hans eget Fabrikat, men Mr, Ford foretrak at gaa til Fods til
Grand Hotel, Det siges, at Ford ikke kan lide at køre i Bil, Mr, Ford
erklærer sig rede til at ofre 40 Miil, Dollars paa sin Freds-Ekspedition,
der om faa Dage fortsætter til Stockholm og ventes til København
omkring Nytaar,
TVn

Dr. Cook dukker op!
21. December.
Vor gamle Bekendt, »Nordpolens
Opdager«, Dr. Fredrick Cook er
kommet til København. Han er rejst
hertil fra St. Petersborg og agter at
slutte sig til Fords Freds-Korstog.
Dr. Cook bor paa Hotel Phønix.
Mr. Fords fantastiske Freds-Ekspe
dition vinder ikke i Alvor ved denne
Forøgelse.

Ford er bleven syg og rejser
hjem fra Kristiania.

25. December.
Bilkongen Ford er bleven syg un
der sit Ophold i Kristiania og ér
derfor med »Ber gensf jord« rejst
hjem til Amerika. Hån har efterladt
Ekspeditionen en Miil. Kr. til a~t
fortsætte for — men Ford selv kom
mer altsaa ikke til København.

Opløses Ekspeditionen?
27. December.
Ekspeditionens fornemste Deltager,
Guvernør Hanna fra Nord Dakota,
er kommet til København, men har
syg maattet lade sig indlægge paa
Set. Josephs Hospital. Ekspeditionen
er ved at opløses, da der er delte
Meninger om Præsident Wilsons
Forsvarsplan. Dommer Lindsay og
Mrs. Rosita Schivimmer ventes dog
hertil om et Par Dage med de fleste
af Deltagerne.

Ford~Ekspeditionen i København.
1. Januar.
Lidt før Kl. 11 i Gaar Formiddags
lagde Malmøskibet til Havnegadekajen med de 180 amerikanske Del
tagere i Ford-Ekspeditionen om
bord. Modtagelsen var stilfærdig.
Foruden nogle tilfældige Nysgerrige
saas paa Kajen kun Ingeniør Forch
hammer, Dr. Frænkel og Miss Holbrook, der repræsenterer Madame

Schivimmer. Bilfabriken Fords Kø
benhavnerrepræsentant Hr. Biiloiv
var mødt i en flot ny Ford-Bil.

Dr. Cook’s private Fredsplan.
Om Eftermiddagen paa Paladshotellet vakte
det Bevægelse i Selskabet, da pludselig Dr.
Fredrick A. Cook meget betids dukkede op,
langhaaret og smilende, som om han havde
Nordpolen i Lommen. Han fortalte, at hans
Fredsplan gik ud paa, at alle Nationer skulde
sætte et stort Arbejde ind paa at lægge den
nordligst beboelige Del af Halvkuglen under
Kultur (det Bælte, der strækker sig fra Hvide
havet til Isregionerne). Derved vilde indvindes
et Territorium, der er flere Gange større end
Europa, og Folkenes Ekspansionslust er kan
her faa den herligste Tumleplads.

Afrejsen.
Melchior synger Farvel.

Ford’s Freds-Ekspedition i København.
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8. Januar.
Freds-Ekspeditionen har nu af
sluttet sit Ophold her efter nogle
begivenhedsrige Dage med mange
Fester, Banketter og Møder. For
inden Afrejsen modtog den danske
Modtagelseskomité en Check paa
10.000 Kr. »for at fremme det af
dem med saa stort Held begyndte
Fredsarbejde i Ford-Ekspeditionens
Aand«. Det forlyder iøvrigt, at Eks
peditionen under Opholdet her har
brugt 30.000 Kr.
Ved Afrejsen var der et stort Følge
paa Banegaarden. Lidt før Toget
skulde gaa, kom den unge Sanger
Lauritz Melchior fra Det kgl. Teater
med et Kor af Sangere, som sang
»Der er et yndigt Land« og »Kon
gernes Konge«.
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Kunstens Veje hjemme og ude
Krigen.

Ung dansk Tegner vinder Be
rømmelse ude i Verden.

De sidste Maaneder af 1915 ka
rakteriseres ved de Allieredes
store Offensiv i Artois og Flan
dern. Den engelske SygeplejerskeEdith Cavell, der havde hjul
pet engelske Fanger til Flugt,
henrettes af Tyskerne i Brüssel.
Zaren har overtaget Befalingen
over Ruslands Hær og Flaade.
Joffre bliver Over-General for
Frankrig og Belgien, og Marschal
French afløses af General Haig
som Øverstkommanderende for
den engelske Hær.
De Allierede rømmer Gallipoli,
og har besat Saloniki. Den tyske
Kaper-Krydser »Möwe« huserer
i de fjentlige Farvande.

„Fædreland“
Einar Christiansens Skuespil, der
har faaet Aktualitet.

Februar.
r? inar Christiansens Skuespil FædrelL land, der blev skrevet og ud
givet for fire Aar siden, var oprin
delig ikke bestemt til at spilles, —
det var et »Læsedrama«. Nu, i Krigs
tiden, hvor det er blevet aktuelt, har
Forfatteren omarbejdet det for Sce
nen, og her virkede det meget
stærkt, navnlig paa Grund af Johan
nes Nielsens glimrende Iscenesæt
telse os Adam Poulsens fortræffelige
Spil. Skønt Ella Ungermann — na-

»Vestenvinden«.

turligvis — ikke formaaede at illu
dere i sidste Akt, hvor hun er en
40-aarig Moder, var Aftenen en stor
kunstnerisk Oplevelse.

Scene af Skuespillet »Fædreland« paa Det kgl. Teater. Til venstre Bodil Moltke (Bodil Ipsen),
i Midten Ella Ungermann og Johannes Nielsen, til højre Adam Poulsen.

Tegneren Kay Nielsen, som
er hjemme paa Julebesøg
hos Forældrene Oda og Martinius Nielsen. Til venstre
en af hans Tegninger.

Kay Nielsens
Tegninger er kendt og beundret
Verden over.

Januar.
Kay Nielsen, Martinius og Oda
Nielsens Søn, er kommet hjem paa
Besøg hos sine Forældre. Den unge
Kunstner, hvis Tegninger nu er
kendte og beundrede over hele Klo
den, bor til daglig i London, hvor
hans første Udstilling for tre Aar
siden formelig vakte Sensation. Den
højt ansete Kritiker Sir Claude Phil
lips berømmede »hans Linjes for
underlige Sikkerhed, Klarhed og
Ynde«, og skønt Paavirkningen fra
Beardsley er umiskendelig, skriver
dog et Blad som »The Studio«, at
Kay Nielsen »er saa individuel og
fantasifuld en Kunstner, at han ikke
behøver at øse af fremmede Kilder«.
Hans Tegninger kendes nu over hele
Verden. De store amerikanske Blade
bringer dem paa Forsiden af deres
Søndagsnumre, og naar Johannes
Poulsen er til Te hos Digteren Ta
gores Brødre, konverserer de ham
om Kay Nielsens fine Forstaaelse af
indisk Aand. Særlig berømte er hans
Tegninger til det store Eventyrværk
»Østen for Solen og Vesten for Maa~
nen«.
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Kommunen opretter et Dyrtidskontor
De nye Plakatsøjler.

Krigen.
April.
Verdenskrigens hidtil blodigste
Slag udkæmpes ved Verdun. Ty
skerne under General v. Falkenhayns Overledelse har, lige fra
den frygtelige Kamp begyndte d.
21. Februar, sat store Styrker ind
under Kommando af den tyske
Kronprins. Med et mægtigt Op
bud af Artilleri har de tyske Ar
mékorps nu Maaned efter Maaned angrebet den gamle franske
Fæstning, der er delvis desarmeret,
og derfor som Fort kun i ringe
Grad i Stand til at yde et For
svar. Men Verdun er for Frankrig
en patriotisk Æressag, og Tysker
ne regner sikkert psykologisk rig
tigt, naar de hamrer løs paa Ver
dun som paa en Ambolt, og for
udser, at Frankrig vil ofre Blod i
Strømme og ubegrænset af Men
neskeliv for at holde Stillingen.
Tabene opgøres allerede nu til op
imod en halv Million tilsammen
fra fransk og tysk Side, et vanvit
tigt Myrderi, ofte i Nærkamp af
ubeskrivelig Rædsel. Men endnu
holder Verdun. Spørgsmaalet er,
hvorlænge Tyskerne kan holde
det Angrebs-Tempo, og om Fran
krig forbløder.

Januar.
Konkurrencen om Plakatsøjler har
vakt megen Interesse. Vi bringer her
et Billede af den Plakatsøjle, som nu
er blevet opstillet paa Vandkunsten.
Den skyldes som bekendt Arkitekt
Brandt, og den virker meget antik
og klassisk i Linjerne, — men pas
ser slige antikiserede Søjler egent
lig til en moderne Bys moderne Pla
kater?

7. April.

aa kan vi igen
gaa til ForaarsSudstilling
paaCharlottenborg. Maje
stæterne og den
kongelige Familie
har aabnet den, og
blandt de Tilstede
værende ved Aabningshøjtideligheden var alt, hvad
der er fint i Dan
mark.
Herrerne
mødte i Galla, Da
merne i Formid
dagstoiletter. Paa
Billedet til højre
ses tre af Dan
marks mest kendte
Kunstnerinder paa
Vej til Festen: Billedhuggerinden
Ane Marie Carl
Nielsen, Kammer
sangerinde Frk.
Dons og Maler
inden Fru Anna
Ancher.
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Dyrtidshjælp.
Kommunen opretter et Dyrtidskontor

28. Januar.
1 Borgerrepræsentationens Møde
forrige Torsdag vedtog man jo ved
første Behandling at iværksætte om
fattende Dyrtidsforanstaltninger, som
Loven om Dyrtidshjælp aabner Ad
gang til, og da det praktisk set ikke
er nødvendigt at afvente den ende
lige Vedtagelse af de store Bevillin
ger, er Kommunens Velfærdsudvalg
og Magistraten allerede i fuldt Ar
bejde med at føre de forskellige
Foranstaltninger ud i Livet.
Der oprettes paa Raadhuset et
saakaldet Dur tidsko ntor, som skal
bestyres af Fuldmægtig Børresen i
Magistratens anden Afdeling, og her
saavel som paa Sygekassernes og
Arbejdsløshedskassernes Kontorer vil
man hente den egentlige Dyrtids
hjælp, der tildeles de Paagældende
1 Form af Værdimærker, for hvilke
de kan købe Brød, Flæsk, Flæskeaffald, Margarine og Brændsel, lige
som Mærkerne kan anvendes til Be
taling af Husleje.

Dyrtidskontoret bestormes.
41.000 Værdimærker uddelt den
første Dag.

2. Februar.
Udleveringen af Dyrtidshjælpen
begyndte i Gaar fra Dyrtidskontoret
paa Raadhuset, som bestormedes af
Folk, der kom for at hente Værdi
mærkerne. Ved Halvsyvtiden var
Indgangen blokeret af Hundreder af
ventende Mænd og Kvinder. De blev
sluppet ind i Hold og fordelte sig
derpaa ved Bordene efter Bogstaver.
Der blev i Gaar uddelt ialt 40.000
Værdimærker å 50 Øre.

Koks-Priserne paa en
svimlende Højde.
2 Kr. 75 Øre for en Hektoliter.

Tre Kunstnerinder paa Vej til CharlottenborgUdstillingen.

7. Marts.
Fra i Gaar har Københavns Gas
værker sat Priserne paa sine Koks
50 Øre op pr. Hektoliter; Frederiks
berg Gasværk har indført den samme
Prisforhøjelse, og Koksene koster nu
2 Kr. 75 Øre pr. Hektoliter foruden
Tillæg for Kørsel og Op- eller Ned
bæring.
Det er en saa fænomenal Pris, at
man i Kommunens Historie aldrig
tidligere blot tilnærmelsesvis finder
noget Sidestykke dertil. Den højeste
Pris, der før Krigens Udbrud er for
langt, var 1 Kr. 65 Øre, altsaa 1 Kr.
10 Øre lavere end den nugældende.
I 1910 kunde man købe Koks for
mindre end den halve Pris, nemlig
for 81 Øre. Men dette var ogsaa den
laveste Pris, der har været gældende
i de sidste 50 Aar. Nu er Prisen alt
saa 3—400 pCt. højere!
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Guldstrømmen over Landet
Dampskibs-Selskaberne har tjent
svimlende Summer paa Krigs-Fragten.

Nationalbanken fordoblet
sin Guldbeholdning.
Nu Indløses atter Sedlerne
med Guld.

Der udbetales 30—40 op til 100 pCt. i Udbytte til Aktionærerne.

TTerdenskrigen har for det neutrale Danmark skabt den Situation, at en
* stor Del af Befolkningen indtjener overordentlig store Summer, medens
en endnu større Del lider føleligt under Dyrtiden.
Det er ganske særlig Skibsfarten, der lukrerer ved Krigssituationen og
den deraf følgende Tonnage-Mangel i de krigsførende Lande. Fragterne er
steget til fantastiske Højder, og Rhederne tjener Millionbeløb, som ingen
havde turdet drømme om.
Hønen med Guldæggene.
I sine Bestræbelser for at be
grænse Priserne paa de vigtigste
Fornødenheder — saaledes Kul og
Majs — har Indenrigsminister Ove
Rode ført en Række Forhandlinger
med Rhederne og i Begyndelsen af
Aaret foreslaaet en Afgift paa 20 pCt.
af den indtjente Fragt, med Ret til
at mindske eller øge denne Afgift
og saaledes faa et Middel til at re
gulere Fragterne. Rhederne er gaaet
stærkt imod dette Forslag, støttet af
det konservative Parti, og Venstre
erklærede igennem Neergaard, at
man maa passe paa ikke at dræbe
»Hønen, som lægger Guldæggene«.
Der oprettes et Fragtnævn.
Der er imidlertid nu efter mange,
lange og besværlige Forhandlinger
opnaaet et Forlig om at oprette et
Fragtnævn, udnævnt af Indenrigs
ministeren, men væsentlig efter Ind
stilling af Rhederne. Nævnet skal
medvirke til at skaffe billig Tonnage
til nødvendige Tilførsler, og des
uden skal Rhederne yde en Afgift
paa 940.000 Kr. om Maaneden til
Dyrtidsforanstaltninger.

Kulkompagniet har ogsaa tjent
paa Fragten.

2. Marts.
Nationalbanken udsendte i Gaar Med

delelse om, at den nu atter indløser sine
Sedler med Guld.

Af den Maanedsbalance, der offentlig
gøres i Dag, fremgaar det, at Banken for
Tiden ligger inde med 120 Miil. i Guld. Det

er omtrent det dobbelte af Guldbehold
ningen ved Krigens Udbrud.

Dansen om Guldkalven.

Et Udbytte paa 45 pCt.

Run paa Aktier
I nyt Dampskibsselskab.

16. Februar.
Bestyrelsen for Aktieselskabet »Det
danske Kulkompagni« samledes i
Gaar til Møde, hvor det blev beslut
tet, at der for Aaret 1915 skal ud
betales Aktionærerne en Dividende
paa 45 pCt.
De 45 pCt., der er Rekorddivi
dende, kommer for saa vidt ikke
som nogen Overraskelse. I de sidste
10 Aar har Dividenden været i sta
dig, om end noget ujævn Fremgang,
idet den har andraget 5—6—9—12—
10—8-10—16—20—14 pCt. Naar Di
videnden i Aar er blevet saa stor,
skyldes det først og fremmest, at
Selskabet ejer egne Dampskibe, der
særlig er indrettede med Transport
af Kul for Øje, saaledes at det har
kunnet drage Fordel af de høje
Fragter, idet Selskabet, efterhaanden som disse er steget, har kunnet
sætte Priserne op.

1. Marts.
De, der i Gaar Morges passerede
Amagertorv, saa med Undren, at Kø
benhavns Laane- og Diskontobanks
Indgangsdøre var belejret af Folk,
der stod opstillet langt ned ad Ga
den. Man mindedes Februardagene i
1908 med de tilhørende Opløb uden
for Bankerne, men blev hurtigt be
roliget med, at de Folk, der her
stod, ikke kom for at hente Penge,
men tværtimod stod med Kontanter
i Hænderne, som de med Glæde vilde
aflevere, naar blot de kunde faa Ak
tier i det nystiftede Dampskibssel
skab »Dana« for Pengene.
Kl. 10 præcis smækkedes Bankens
Døre op, men allerede et Par Mi
nutter senere kom Folk slukørede
ud igen. Der var ingen »Dana«Aktier at faa, da den Million, der
udbødes, forinden Banken aabnede
var blevet forlods tegnet 4 å 5 Gange.

Guldregnen fra
Dampskibene.
Februar.
Dampskibsselskabernes
General
forsamlinger deklarerer i denne Tid
Udbytter, der øger Aktionærernes
Formuer med op til 100 pCt.
Norden og Danmark giver 30 pCt.
i Udbytte.
Dansk-Fransk, som i Oktober for
lods gav 10 pCt., giver nu yderligere
40 pCt. — altsaa ialt 50 pCt.
Torm udbetaler 100 pCt. i Udbytte,
hvilket er Rekord. Selskabet uddeler
saaledes hele Aktiekapitalens Paa
lydende, ialt 1.100.000 Kr. Til Re
serve- og Fornyelsesfondet henlæg
ges 1.150.000 Kr. og til Imødegaaelse
af Krigsskatten 557.000 Kr.

Dansk Transportdamper med Nationalitetsmærke ved at blive undersøgt af engelsk Krigsskib.
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Nordens Ministre i København
Nordisk Ministermøde i København.
De svenske og norske Ministre bor paa Amalienborg
som Kongens Gæster.
10. Marts.
I Gaar samledes de nordiske Re
geringers Repræsentanter i Køben
havn. Om Formiddagen ankom de
to Ministre, Hr. Zahle og Hr. Erik
Scavenius, til Nordbanegaarden, hvor
ogsaa de andre Honoratiores efterhaanden mødte: Minister, Prof. Hagerup, Generalkonsul Pay, General
konsul Koren, Kontorchef Kruse,
Fuldmægtig Monrad-Hansen og vor
Gesandt i Kristiania, Kammerherre
Krag.
Ude paa Perronen dryssede Sneen.
Endelig Kl. 9,10 rullede Hurtigtoget
frem med Statsminister Gunnar
Knudsen, Udenrigsminister Ihlen og
Ekspeditionschef Wollebæk.
Efter faa Øjeblikke kørte de
norske Ministre og deres Følge til
Christian den Syvendes Palæ og fik
anvist deres Lejlighed.
Hurtigt efter Modtagelsen paa
Nordbanegaarden havde de to danske
Ministre begivet sig ud til Frihav
nens Færgehal. Sneen dryssede ved
blivende, og den danske Færge var
forsinket.
Færgens rejsetrætte Passagerer
ventede taktfuldt og ærbødigt, mens
de svenske Gæster, Statsminister

Hammar skidid,
Udenrigsminister
Wallenberg og Afdelingschef Westman, gik i Land. De første Hilsener
udveksledes ogsaa her mellem de to
Statsministre, og saa fløj de konge
lige Kareter til Amalienborg med
de svenske Gæster.
Om Aftenen var en indbudt Kreds
samlet til Galataffel hos Kongen.

Det gode Forhold befæstet
mellem de tre nordiske Folk.
12. Marts,
Det nordiske Ministermøde paa
Amalienborg sluttede i Gaar.
I Aftes udsendtes det officielle
Communiqué. Det hedder heri, at i
flere særlige Spørgsmaal af praktisk
Betydning er der opnaaet Enighed,
og »Forhandlingerne, der yderligere
har befæstet det gode Forhold mel
lem de tre Riger, har givet Udtryk
for Ønsket om Opretholdelsen af en
loyal og upartisk Neutralitet«.
Med det samme Ceremoniel som
ved Modtagelsen afrejste saa i Aftes
de svenske og de norske Gæster.

Finansminister Brandes
er bleven syg.
Christopher Hage udnævnt fil
Minister uden Portefølje.

21. Marts.
Den haardnakkede Influenza, som
Finansminister Edvard Brandes har
lidt af i den sidste Maaned, er gaaet
over til Lungebetændelse. Ministeren
vil ikke i den første Maanedstid
kunne give Møde i den røde Byg
ning, og Konsejlspræsident Zahle
har derfor anmodet Grosserer, fhv.
Finansminister Christopher Hage,
der jo er Formand for Prisregule
ringskommissionen, om at indtræde
i Regeringen som Minister uden
Portefølje og overtage Hvervet som
midlertidig Finansminister.

Maleren Hammershøj
død.

Ungdomsbillede af Vilhelm Hammershøi.

Ved Ankomsten til Frihavnen: I Midten Konsejlspræsident Zahle, til venstre for ham den svenske
Statsminister Hammerskiold, til højre for ham Sveriges Udenrigsminister Wallenberg, yderst
til højre Udenrigsminister Erik Scavenius.

14. Februar.
Vilhelm Hammershøi er Natten til
i Gaar Kl. 1 afgaaet ved Døden paa
Kommunehospitalet efter længere
Tids Sygdom.
Hammershøi var den fredeligste,
den stilfærdigste af alle danske Ma
lere. Der er intet saa stille som
Kunst, naar dens Udøvere er døde,
har en Digter engang sagt. Om
Hammershøis Kunst, denne stille
Kunst, har der lydt Kampgny og
staaet Strid, mens han levede. Først
i de senere Aar, da han sjældent
deltog i Udstillinger og i sin Kunst
iøvrigt væsentligst gentog sig selv,
sine gode Værker fra tidligere Tid,
blev der Ro og Anerkendelse om
hans Navn.
Striden om Hammershøis Kunst
er forstummet. Men som en dybt
vemodig, klagende Cellotone vil
Hammershøis Kunst klinge frem til
kommende Slægter med Bud fra en
sjælden Kunstner, et ensomt Men
neskesind.
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Præsten, der dømtes fra Krave og Kjole, atter Præst
Pastor Arboe-Rasmussen bliver Præst i Vaalse trods Biskopperne.
Den nye Kirkeminister konstituerer ham i Embedet.

28. April.
Højesteret begyndte i Gaar Be
handlingen af den Sag, der som be
kendt drejer sig om Pastor ArboeRasmussens Forhold til Folkekirken.
Ved sine Udtalelser, saavel skriftlige
som mundtlige, var Pastor ArboeRasmussen efter Biskoppernes Me
ning kommet i Strid med Folkekir
kens Lære og burde fortabe sit Em
bede som Præst. Provsteretten fri
kendte ham, men Landemodet dømte
ham, og nu skal Højesteret afgøre
Sagen endeligt.
Udfaldet af denne Sag, der har
vakt meget Røre i kirkelige Kredse,
imødeses med saa meget større In
teresse, som Menighedsraadet i
Vaalse Sogn paa Falster har udtalt
Ønsket om at faa Arboe-Rasmussen
til Præst.

Højesteret frikendte
Pastor Arboe-Rasmussen.
9. Maj.
Højesteret har i Dag frikendt Pa
stor Arboe-Rasmussen. I Dommen
hedder det, at han »maa antages at
have været i begrundet god Tro med
Hensyn til sin Berettigelse til at
fremkomme med sine Udtalelser«.
Sagens Omkostninger udredes af
det Offentlige.

Højesteret vil ikke have Socialdemo
kratens Redaktor i Fængsel.

15. April.
Højesteretssagfører Vagn Aagesen
fik ikke Medhold i sin Paastand paa
Skærpelse af Dommen over Redak
tør Borgbjerg for dennes Artikel om
Herredsfoged Grundtvig. Højesteret
takserede Artiklerne til 2000 Kr.,
som Hr. Borgbjerg fik i Bøde. Han
slipper saaledes for Fængselsstraf.

Peter Nansen forlader
Gyldendalske Forlag.
Frederik Hegel bliver Direktør.

20. April.
Peter Nansen har paa Grund af
svigtende Helbred ønsket at fratræde
sin Stilling som Direktør for det
Gyldendalske Forlag. Meddelelsen
kommer ikke overraskende for Peter
Nansens Venner, der længe har
vidst, at Nansen de senere Aar har
følt sig mindre rask, og at han i de
Perioder, hvor han har det bedst,
har ønsket helt at kunne genoptage
sin litterære Virksomhed.
Den unge Direktør Frederik Hegel
skal nu føre Forlaget videre.

Pastor Th. Povlsen bliver
Kirkeminister.
29. April.
Netop som Arboe-Rasmussen-Sagen paany er kommet paa Dags
ordenen, er der sket en Ændring
indenfor Regeringen, idet Kultus
ministeriet er blevet delt i to Mini
sterier, af hvilket det ene tager sig
af Undervisningsvæsenet, det andet
af de kirkelige Sager. Kultusmini
ster Keiser-Nielsen beholder Under
visningsministeriet, medens Kirke
ministeriet i Dag er overtaget af
Pastor Th. Povlsen, Hvilsager.

Borgbjerg faar en Bøde paa
To Tusind Kroner.

Jylland s~Sl åget.
Pastor Arboe Rasmussen forlader Højesteret
efter Frikendelsen.

Biskoppen nægter at
indsætte Arboe-Rasmussen.
1. Juli.
Efter Højesteretsdommen, der fuldt
ud genindsætter Arboe-Rasmussen i
hans Rettigheder som Præst i Folke
kirken, fulgte den nye Kirkeminister
Povlsen Henstillingen fra Vaalse
Menighedsraad og meddelte ArboeRasmussen hans Ansættelse som
Sognepræst ved Vaalse. Men den
langvarige Sag, der nu har staaet
paa i 6 Aar, skulde ikke dermed
være tilendebragt. Biskoppen for
Lolland-Falster nægtede at indsætte
Pastor Arboe-Rasmussen i Embedet.
Kirkeministeren har imidlertid til
skrevet Biskoppen, at han samtidig
med at konstituere Arboe-Rasmussen
i Embedet som Sognepræst har fri
taget Biskoppen for at meddele
denne Kollatsbrevet.

Juni.
Den gennem mange Aar med Spæn
ding imødesete store Dag, - »der Tag«,
som Tyskerne sagde, - Dagen hvor den
tyske Hojsøflaade skulde mødes med
den engelske Storflaade i aaben Kamp
ude i Nordsøen, er kommet og gaaet.
Flaaderne tik hinanden i Sigte om Efter
middagen den 1ste Juni cirka Hundrede
Kvartmil Vest for Skagerak, og Slaget
indlededes med en morderisk Kamp mel
lem den engelske Slagkrydser-Eskadre
(Admiral Beatty) og de tyske Slag
krydsere (Admiral v. Hipper). Til
Trods for svære Tab lykkedes det
Beatty at lokke hele den tyske Højsøflaade mod Nord, hvor Admiral Jellicoe kom den imøde. Da de to største
og frygteligste Flaader, Historien har
kendt, tørnede sammen, var den tyske
Fører, Admiral v.Scheer, ganske klar
over, at han ingen Chancer havde over
for Jellicoes 28 Slagskibe. Ved dristige
og dygtigt gennemførte Manøvrer lyk
kedes det ham i Aftenens og Nattens
Løb at drage Højsøflaaden nogenlunde
uskadt ud af den engelske Storflaades
dødbringende Favntag og forsvinde
sydpaa ned langs Jyllands Kyst. Admi
ral Jellicoe vilde ikke sætte Englands
Flaade paa Spil ved at forfølge Fjenden
ind over de tyske Minefelter. Det var
klogt og rigtigt, - men det har kostet
Jellicoe al hans Popularitet.
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Tolstoi’s „Det levende Lig“ paa Det kgl. Teater
Johs. Poulsen fejrer en Triumf som Iscene
sætter og Skuespiller.
16’. April.

Leo Tolstois Det levende Lig op
førtes i Aftes for første Gang paa
Det kgl. Teater med Johs. Poulsen
som Fedja og i Johs. Poulsens
Iscenesættelse. ---------Skuespillet blev i sin Tid tagel op
af Max Reinhardt, der ved sin
Iscenesættelse gjorde del til en af de
største Teaterbegivenheder i Berlin.
Titelrollen blev baaret frem af M o issi.
Paa Det kgl. Teater havde Hr. Johs.
Poulsen overtaget baade Reinhardls
og Moissis Hverv, og det maa siges,
at han kom smukt fra dem begge.
Hans Spil overtraf Moissis: det var
sandere, mere menneskeligt gri
bende. Han ejer ikke Moissis Violinstemme, han kan ikke lade sig bære
eller vugge fremad af saa megen
personlig Charme som den tysk
italienske Aktør. For ham gjaldt det
om at tvinge sin Kraft og Lidenskab
ind under Rollens Passivitet, og det
lykkedes fuldkomment. Han har
næppe før spillet saa smukt i en
Rolle, hvor han ingen Brug kunde
gøre af sine glimrende ydre Teater
evner, enhver Replik, enhver Gestus

Johs. Poulsen som Fedja, Aug. Liebman

Ella Ungermann som Zigeunerpigen Mascha

og Johs. Poulsen som Fedja.

sand og naturlig. En klar og fast
Menneskeskikkelse i Livets klare
Lys. Og Masken genial. Ypperlig var
Fru Moltke som Fedjas Hustru Bifaldet var stærkt — stærkest efter
Tæppets Fald.
Sven Lange.

som Karenin og Bodil

Fedjas Hustru Liza.

i i6

Moltke (Bodil Ipsen) som

En mystisk Affære
med fremmede Spioner.
Forf. Svend Borberg anholdt —
og løsladt.

Assessor Jesper Simonsen behand
ler for Tiden en mystisk SpionageAffære. Der er foretaget flere An
holdelser, bl. a. af to engelsktalende
Herrer, en ung, blond, dansk Dame
og en dansk Herre, som sigtes for
paa dansk Omraade at have drevet
Spionage for en krigsførende Magt.
Anholdelserne siges at have fundet
Sted, efter at Forfatteren Svend Borberg for nogen Tid siden henledte
Myndighedernes Opmærksomhed paa
de paagældende. Hr. Borberg har
været ude for den Ubehagelighed
selv at blive tilbageholdt i tre Døgn,
hvorpaa han blev løsladt.
Hovedmanden i den mystiske Sag,
der efterhaanden synes at løbe ud
i en Række Misforstaaelser, er den
engelske Forfatter William Harvey.
der i længere Tid har opholdt sig
her som Korrespondent til et en
gelsk Blad, og den unge Dame er
Harveys danskfødte Hustru, forhen
værende Skuespillerinde ved ScalaTeatret, Vilda Jledensted.

Krigen.
Juli.
Den engelske Krigsminister, Lord
Kitchener, er paa en Rejse med
Krydseren »Hampshire«, der skul
de føre ham til cn Konference i
Rusland, gaaet ned med Skibet,
som antagelig er bleven torpede
ret udfor Orkney-Øerne
Russerne har under General
Brussiloff begyndt en sejrrig Of
fensiv, Østrigerne viger over hele
Fronten og har lidt uhyre Tab.
Samtidig er det vældige Opgør
paa Vestfronten indledet d. 1. Juli
med de Allieredes længe forbe
redte Angreb paa de tyske Stil
linger. Somme-Slaget har i over
fjorten Dage raset med en Vold
somhed uden Lige. De Allieredes
store Offensiv kom ikke Tyskerne
uventet. I brede Bælter ligger
Skyttegravslinierne med Pigtraadsspærringer, og de fransk
engelske Hære er forgæves løbet
Storm mod det tyske Forsvar.
Somme-Slaget har' kostet Eng
lænderne Tusinder og atter Tu
sinder af deres bedste Folk. Alene
paa Angrebets første Dag mistede
Englænderne 60.000 Mand.
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Sommertid ■ Ilret sættes en Time frem
til en kunstnerisk begavet Person
lighed med levende Sans for Musik,
selv i sine ledige Øjeblikke Digter
— saa mange Sider af det Menneske
lige forenedes hos denne lille, af
Ydre saa uanselige Person med den
syge Ryg og det furede Ansigt. Men
hvor klogt og skarpt et Blik mødte
én ikke gennem Brilleglassene, hvor

Den gamle Christianshavns Vold er bleven fint reguleret, takket være Forskønnelsesforeningen.
Store Bededags-Aften var der fuldt op af Folk, som promenerede paa den nye Voldsstrækning.

Sommertid.
VI tvinges til at gaa frivilligt med til
at stille Uret en Time frem.

14. Maj.
Landstinget vedtog i Gaar i tre
Behandlinger det af Folketinget i
Forgaars vedtagne Forslag om Ind
førelse af Sommertid. Forslaget har
følgende Ordlyd:
Det kan ved kgl. Anordning be
stemmes, at der i Aaret 1916 ind
føres en særlig Tidsregning (Som
mertid), saaledes at den 30. Septem
ber ender en Time efter Midnat
efter den ved Sommertiden fast
satte Tidsregning.
Ved Lovens første Behandling fik
man det Særsyn at se, at næsten alle
Talerne udtalte sig mod Forslaget,
men alligevel anbefalede at stemme
for det af Hensyn til den gennemgaaende Trafik til de omkring os
liggende Lande.
Ved den endelige Afstemning ved
toges Forslaget med 33 St. mod 3
(Venstremænd).

G. A. Hagemann død.
27. April.
I Aftes afgik Gehejmekonferensraad G. A. Hagemann ved Døden
paa sin Gaard Borupgaard ved
Snekkersten, hvor han var taget ud
for at tilbringe Paasken. Nogen
egentlig Sygdom kunde ikke kon
stateres hos ham; men Livet ebbede
langsomt ud i Løbet af de sidste
5—6 Dage. Han vilde den 16. Maj
have fyldt 74 Aar.
Faa Mænd har haft saa indgri
bende en Betydning i vort Samfund
som Hagemann, udfoldet en saa al
sidig Virksomhed: Kemiker, Forret
ningsmand, Opfinder, Fabrikant,
Plantageejer, stor Legatstifter, der

Gehejmekonferensraad G. A. Hagemann.

syntes han ikke at se gennem Alt og
Alle!
En af vore betydeligste Mænd er
død, et mærkeligt Liv er afsluttet,
et Liv, rigere end det bliver de fleste
forundt at leve. Og der vil blive tomt
efter G. A. Hagemann.

I Aftes KL 11 blev det pludselig
Midnat!

15. Maj.
Der var Tusinder af Tilskuere i
Aftes paa Raadhuspladsen, da Som
mertidens højtidelige Indførelse fandt
Sted. Alles Øjne var vendt mod Raadhusurets lysende Skive, hvor Vise
ren allerede, da den var passeret
10,45, begyndte at blive levende.
Langsomt vandrede den Skiven
rundt, til den naaede 11,55. Da var
allerede Sommertiden indført; det
højtidelige Øjeblik indtraf dog først,
da Klokkerne slog Tolv, og nogle
uventede Fyrværkeribomber eks
ploderede over Tivoli, mens Vægter
sangen forkyndte den nye Tid under
Hurraraab fra de tætpakkede Men
neskemasser.

Paa Riddersalens lille Scene optræder for Tiden Gerda Christophersen-Trioen, som gør megen
Lykke. Her ses i Midten Gerda Christophersen, til venstre Frøken Ebba Dana (senere Ebba
Wilton), til højre Soffi Damaris. Ved Flyglet ses Ella Dyberg (senere Ella Heiberg).
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Assessor Thorup er i Telefonen!
Klausulæderne!
Assessor Thorup slaar med haard
Haand ned paa Forretningsfolk, der
bryder Klausulerne.

6. April.
Medens Verden staar i Brand,
skærper de krigsførende Lande
Skridt for Skridt deres Foranstalt
ninger mod hinanden. Til alle Sider
maa den danske Regering forhandle
sig frem og gennem Aftaler søge at
sikre vor Omsætning med Udlandet.
Det gælder saaledes først og frem
mest Kontrabandevarer, der ikke
maa videreføres over Danmark og
derfor paalægges denne Klausul. Det
danske Industriraad og Grosserer
societetet har saavel overfor Eng
land som Tyskland paataget sig en
Garanti i saa Henseende, men da
det naturligvis ofte formindsker
dansk Forretningsfortjeneste, ser
man Gang paa Gang Forsøg paa at
bryde disse Klausuler. Moralen er
ikke bleven højnet under Krigen.
Assessor Thorup faar alle disse
»Klausulædere« til Behandling, og
han slaar ned med haard Haand
mellem retfærdige og uretfærdige.
Thorups Navn er bleven en Rædsel,
der faar selv den samvittighedsful
de Forretningsmand til at blegne.

Klausul-Loven vedtaget.
Nu har Rigsdagen ved tre hurtige Be

handlinger enstemmigt vedtaget et Lov

forslag om Fængsels- og Bødestraf for
Klausulbrydere. Assessor Thorup kan nu
ramme haardere og hurtigere.

Assessor Thorup arresterer en kendt københavnsk
Mangemillionær for Klausulbrud og Assurancesvig.
Grosserer Thøgersen benægter at have begaaet noget ulovligt — men
holdes stadig i Fængsel.

25. Maj.
jj^ne indehaveren af Firmaet Christensen & Thøgersen, Grosserer C. B.
Thøgersen, er i Fredags blevet arresteret.
Om Aarsagen til denne Arrestation, den mest opsigtvækkende, som Asses
sor Thorup har foretaget i Aar og Dag, meddeles følgende:
— For flere Maaneder siden opkøbte Grosserer Thøgersen i Amerika store
Partier Fedt, som han forsikrede hos »Dansk Krigs-Søforsikring for Varer«
og nogle andre Selskaber, idet han angav, at Varerne var bestemt for Danmark.
Den engelske Kontrol havde imidlertid faaet Mistanke om, at det var den
danske Modtagers Hensigt via Sverige at udføre Fedtpartiet til Tyskland.
Det blev derfor beslaglagt.
Grosserer Thøgersen fik derefter i Henhold til Forsikringspolicen Andel
i Forsikringssummen, ialt en halv Million Kroner.
Da det rygtedes, at denne betydelige Sum Penge var udbetalt til ham, kom
hans Forhold paa Tale mellem nogle af hans Konkurrenter, og efter at en
af disse havde undersøgt hans Dispositioner — de syntes at bekræfte den
engelske Kontrols Mistanke — overgaves hele Materialet til Krigs-Søforsikringen. Her nægtede Thøgersen imidlertid overhovedet at forhandle om
Sagen, og der indsendtes derfor Klage til Politidirektøren.
Efter Forundersøgelsen og et kort Forhør i Fredags afsagde Assessor
Thorup Arrestdekret over ham.

SiddetfemMaaneder„paaBekendelse“
men fastholder sin Uskyldighed.
9. Oktober.
Siden den 19. Maj i Aar har
Mangemillionæren, Grosserer BojsenThøgersen, Ejeren af Herresædet

Frydenlund, siddet som Arrestant i
Fængslet paa Nytorv. I omtrent 5
Maaneder har Assessor Thorup fun
det det nødvendigt at holde denne
Mand indespærret, men har hos ham
mødt en urokkelig Fastholden ved
de Forklaringer, som han gav alle
rede i det første Forhør. BojsenT høger sen har fra sit Købmands
standpunkt bestandig fastholdt, at
han. intet har foretaget sig, der be
rettiger Assessor Thorup til at be
tragte og behandle ham som en
Forbryder. Han har saaledes ikke
aflagt nogen Tilstaaelse!

Mangemillionæren idømt
3 Aars Forbedringshus.

»Assessor Thorup er i Telefonen« — Øjebliksbillede fra »Blæksprutten«. Tegn, af Axel Thiess.
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15. Oktober.
Der plejer ikke at være mange Til
hørere til Oplæsningen af Kriminal
rettens Domme, men i Gaar var der
fuldt Hus, fordi det var rygtedes, at
der vilde falde Afgørelse i Mangemillio
næren Bojsen-Thøgerse ns Sag.
Dommen lyder i sin Helhed:
Arrestanten Carl Bojsen-Thogersen bør straffes med Forbedringshus
arbejde i 3 Aar.
I Erstatning skal han betale til
»Dansk Krigs-Soforsikring« 406.052
Kr. 54 Øre med Renter samt til Gen
forsikringsselskabet »Skandinavia«
71.263 Kr. 17 Øre med Renter.

Børss pil - jo vildere jo bedre!
„Gøngehøvdingen" arresteret!

En frygtet Mand.

Den 24-aarige Vekselerer Svend Aage An
dersen har et Underskud paa 3 Miil. Kr.

26. Maj.
I Pilestræde 6 har den unge Vekse
lerer Svend Aage Andersen sit Kon
tor. Vekselereren er ikke fuldmyn
dig, idet 25 Aarsdagen for hans Fød
sel først oprinder et godt Stykke ind
i 1917, men til Trods for sin Ung
dom og til Trods for, at han aldrig
har faaet nogen virkelig Uddannelse
som Vekselerer, men kun i godt et
Aar har været Lærling hos Veksele
rer Horn, har den unge Mand gjort
betydelige Forretninger paa Børsen,
hvor han var kendt under Navnet
Alverdens Vekselerer eller Gønge
høvdingen.
Og i Gaar har en af hans Klienter^
Restauratør Oscar Petersen, Købmagergade, anmeldt Andersen for
Bedrageri. Vekselerer Andersen blev
i Gaar anholdt i Vedbæk, og efter
Ankomsten til Domhuset blev han
straks taget i Forhør.
Han udtalte i Aftes, at hans Un
derskud sandsynligvis er over 3 Mil
lioner Kroner.

Grov Gullasch-Spøg.
De trak i Nødbremsen for at faa

Champagne.

2. August.
Fire unge Halvmillionærer var forleden paa
en Fornøjelsestur til Helsingborg. Henad Mid
nat tog de i meget løftet Stemning tilbage til
København. I Helsingør satte de sig op i To
get, bevæbnede med et Par Flasker Cham
pagne, som de havde købt paa et Hotel i
Helsingør.
Før Skodsborg var Champagnen drukket, og
pludselig rejste den ene af dem sig og trak i
Nødbremsen. Vacuumbremsen blev samtidig sat
i Funktion, og Toget standsede.
Folk kiggede forskrækket ud gennem Vin
duerne, mens de fire unge Mennesker raabte
af fuld Hals:
— Aah, Hr. Portør, frels os i vor Nød. Skaf
os en Flaske Champagne.
At de vinkede Portøren om Næsen med en
Hundredekroneseddel, bemærkes kun for at
gøre Billedet fuldstændigt.
Ved Ankomsten til København fik Seddelen
Ben at gaa paa. Stationsforstanderen idømte
de fire kaade, unge Mænd en Bode paa 100 Kr.

Bøderne rasler om Ørene
paa Klausulæderne.

paa unaturlig Maade var blevet Lok
kemad for Spekulanter, og da han
selv er Direktør for D. F. D. S., maa
han jo vide det! Resultatet var over
vældende: Det Forenedes Aktier
faldt ikke mindre end 551/* Points!
Og selvfølgelig blev de andre Damj>
skibsaktier trukket med ned i Malstrømmen. »Norden« faldt 32*77,
»Dannebrog« 23, 0 K. 271 /2 o. s. y.
Børsens Haussister udslyngede de
groveste Forbandelser over Colcls
Hovede. En enkelt Børsherre kræ"
vede, at Cold skulde hænges i Børs"
rampens højeste "Træ, og en anden
kendt Spekulant (Kellner af Profes
sion) foreslog at gaa i Protesttog til
Direktørens Bopæl og prygle ham?

Børsskatten fordobles!
Assessor Thorup, der behandler de mange
Sager mod Klausulæderne.

12 Kasser Sardiner og afgivet Er
klæring om, at Varen ikke maatte
eksporteres. Alligevel videresolgte
de Sardinerne til Tyskland. De døm
tes til én for alle og alle for én at
betale til Grosserersocietetets Komité
ialt 2568 Kr. og desuden hver især
50 Kroner i Bøde.
Den sidste Kendelse er afsagt over
en Købmand i Nykøbing paa Falster,
der paa Trods af sin Erklæring
solgte nogle Figner til Tyskland.
Nævnet dømte ham til at betale Va
rens dobbelte Værdi efter højeste
europæiske Markedspris eller 11,274
Kr. 16 Øre og desuden i Bøde 500 Kr.
En bekendt Grosserer var tillige
med 12 Detailhandlere faldet for
Fristelsen til at overtræde Garanti
erklæringen. Det drejede sig atter
om Køb og Salg af 500 Kasser Sar
diner.
For de 165 Kassers Vedkommende
afgjorde Nævnet, at de var solgt
med Eksporthensigter, og Grossere
ren vil derfor være at dømme til
Grosserersocietetets Komité at betale
disse Varers dobbelte Værdi efter
højeste europæiske Markedspris eller
27,720 Kr. og i Bøde 500 Kr.
Detailhandlerne idømtes Betaling
af Beløb fra 1680 Kr. op til 3528 Kr.
samt hver især en Bøde af 50 Kr

Desuden i Erstatning det dobbelte af

Panik paa Børsen.

Varens højeste Pris.

Dampskibsaktierne i Havsnød.

5. August.
Det af Grosserersocietetet nedsatte
Voldgiftsnævn har afsagt nogle Ken
delser over 6 forskellige Klausul
brydere og idømt dem høje Bøder.
Den første Kendelse angaar fem
Herrer, der i Fællesskab havde købt

12. Juli.
Aldrig nogensinde siden Bankkri
sens Dage har Børsen haft et saa
talrigt Besøg som i Dag. Direktør
Cold havde erklæret at D. F. D. S7s
Aktier stod i en altfor høj Kurs og

10. August.
Finansminister Brandes har i Fol
ketingets Møde i Dag fremsat For
slag om Børsskattens Forhøjelse til
det dobbelte.

Kjøbenhavns Aktiebørs.
Uofficielle Kurser«
ÅjøfcenAau», 12. Juli.
Køb. & Sæls. forrige Omsat W
N’uvn
Not
15^7
S’ationalbanit 158% 160 < —2%
133 132#
Privatbank
132% 132% —1
Landmandsb. 151% 151% 4-1% 151% 150%
Handelsbank 159% 180 + % 100 159%
114# 113%
Dkkontobank 11S% 114
Revlsionsback 132% 134 — % 134 130#
12S 129 —% 129% 128
Ijaanebank
Frederb. Bank 88% 90
Fyus Diskont.
Islands Bank
641
St. N.- Telegr.
Kbb. Tlfselsk.
Dsk. .Sukkerf.
284
Burm. & xValn
—*
For. Oplagspl.
Foren. Dpsk.
350
Dpsk. Danm.
423
438 439
— Norden
434
— Carl
—- Dannebrog 333 530 -23
329
456 438
— Skjold
457
— at 1890
486 4S8
480
— Hojmdal
520 331
525
— Gorm
619
— Neptun
493
407 —12 !405 402
Dsk.-r. Dpsk. 319 310% —16%-320 315
Østas. Komp. 50S 510 —27% 518 5Ü0
Frb. Sporveje
Brandass. A.
Brandass. B.
Kgl Søasaur.
Crome 4 Gold.
141% 140#
Nord. Tekstil 187% 133
138% 138
Ballins Sønn. 394 % 396%
400 **394
Ä*
Dsk. ßprltfab. 238% 240%.'j
Alumlnia
♦
Kastr. Glasv.
Kbh. Dampm.
Dsk. Cikorief.
F. Bryggerier 213% 213%
213%*
Hels. Værft
Frh. Teglværk 114 114%
113
Fakse halkbr.
F. Papirfabr. 223% 224% + 1
223
C. Lunds Fab.
Titan
100% 192
G lud & Warst. 226 228
Nord. Kabelf. 198% 198%
M. H. Cohen Ä Lamm,

Østergade 40.

Telt. 7895—7891
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Og saadan ser vore Malere paa det!
Grønningen
giver i Aar et
usædvanligt
smukt og rigt
Udtryk for
vore yngste
Maleres Sam
hørighed med
Tiden.

★
Harald Giersing: Læsende Dame.

Moderne Kunst
og dens bedste
Navne.
Albert Nauer: Efter Badet.

*

rønningen«s unge Malere har i Aar paa deres Udstilling ganske

IT distanceret baade »Den Frie« og »Charlottenborg«. For en

Gangs Skyld føler man her vore yngste og mest talentfulde Malere
i fuld Samklang med Tiden. Lad saa være, at »Tiden« er forrykt,
og at alt det, der sker ude i Verden, er sørgeligt langt fra at
fremme Kulturen; trods alt staar Kunsten dog ikke stille, den har
længe været paa Marsch fremefter med nye Kræfter rettede mod
nue Maal. Det er disse Kræfter, der rører sig i »Grønningen«s unge
Malere, Giersing, der møder med det glimrende malede »Læsende
Dame«, Knud Kyhns »Knortegæs«, Nauers »Efter Badet« og ikke
mindst Olaf Rudes store Billede af »Blomsterdr engen«.

Knud Kyhn: Knortegæs.

Olaf Rude: Blomsterdrengen.

I2I
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Byens Kælebørn — og en vred Borger
udstillet i sit Værksted i Kælderen
under Nørrebros Teater.
Paa Grund af en Konflikt med
Teaterejer Larsen nægter Hr. Sonne
Brandvæsnet Adgang til sit Værk
sted i de Timer, da Revyen gaar
over Nørrebro-Scenen. Brandvæsnet
fordrer imidlertid at komme ind
i Kælderen og sprængte i Forgaars
Aftes Døren til Værkstedet.
Brandvæsnet forsøgte i Aftes for
gæves at forcere Døren, og da det
ikke lykkedes, søgte man Assistance
hos en Smed. Gennem Væggen fra Te
atrets Herretoilette huggede Smede
svenden sig Vej og fik ogsaa lavet en
Aabning saa stor, at Brandfolkene
kunde komme igennem. Først da
overgav den indelukkede Lærling
sig og aabnede Døren til Gaden.
Tusinder af Mennesker havde over
været dette Skuespil, men der veks
ledes ikke et ondt Ord mellem det
glade Nørrebro og de tilkaldte Be
tjente.

Peter Malberg og
Osvald Helmuth
har Sukces.
Ludvig Brandstrup og
Journalist Axel Meger
har i Aar skrevet »Som
merrevyen« til Tivolis
Teatersal og faaet en
Sukces paa den mor
somme Idé at lade Hr.
Peter Malberg i Johs.
Poulsens Lignelse belære
Siameserne om Dan
mark. Hr. Malbergs Kopi
var storartet — paa Bil
ledet t. h. ser man ham
elegant og skævmundet,
skuffende lig sit For
billede.
Nedenfor ses »Gisse
mands Efterfølger«, den
unge Osvald Helmuth,
der med stort Held har
overtaget den forsvundne
Gissemands Rolle og gør
stor Lykke med sine
muntre Viser.

Politiet trækker Stavene.
Vildt Haandgemæng i Ravnsborggade.

Peter Malberg som Johs. Poulsen i Tivoli-Revyen.

Stor Batalje paa Nørrebros
Teater,
Krig mellem Blikkenslageren
og Brandmændene.

22. Juli.
- Hallo! Er det 11184 — Blikkenslager Sonne, Ravnsborg Tværgade?
— Javel!
— Er det Hr. Sonne?
— Nej, Sonne staar udenfor paa
Gaden.
— Vil De kalde paa ham?
— Det kan jeg ikke. Jeg er inde
lukket her i Værkstedet.
— Hvem er De?
— Sonnes Lærling. Jeq hedder
Helge.
— Hvorfor er De lukket inde?
— Mester er saa vred. Han har
spærret alle Dørene for Brandvæsnet.
Jeg sidder her for at svare paa Tele
fonen.
— Skal De sidde der hele Natten?
— Nej, kun til Kl. 12. Men Mester
har sørget godt for mig. Jeg har
faaet seks Stykker Smørrebrød, en
halv Skibsøl og 2 Cigarer, saa Tiden
gaar nok.

Osvald Helmuth paa Nørrebros Teater.

I 22

Dette var Indholdet af en Telefon
samtale, som vi i Aftes førte med
den Vagtpost, Lærling Helge Iver
sen, som Blikkenslager Sonne havde

23. Juli.
Brandvæsnets Krig med Blikken
slager Sonne var i Gaar Samtale
emnet i København, og i Aftes sam
ledes der over 10,000 Mennesker i
Ravnsborggade. Brandvæsnet havde
dog opgivet at føre Krigen videre.
Foranstaltningerne indskrænkede sig
i Gaar til en Fordobling af Vagten
ved Værkstedet.
Nogle Bøller benyttede i Aftes Lej
ligheden til at lave Ballade, men
efter et vildt Haandgemæng, hvor
under Betjentene brugte Stavene,
blev et Par af de værste bragt til
Fælledvejens Station.
Bilerne, der skulde igennem Ravns
borggade, havde det største Besvær
med at komme frem. Urostifterne
holdt fast paa dem og vrælede Gul
lasch! Gullasch! ind i Ansigterne paa
Passagererne. Tilgangen til Teatret
var fuldstændig spærret, og i Billet
kontoret laa der i Hundredevis af
Billetter, som ikke blev afhentet.

Fred og Forsoning.
Hr. Sonne flytter — og faar 3000 Kr.

1. August.
Den heftige Strid, som i forrige
Uge udkæmpedes i Ravnsborggade
mellem Teaterejer Larsen og hans
Lejer, Blikkenslager Sonne, kom i
Gaar til en Afslutning, der yder
ligere understregede den Sejr, som
Blikkenslageren har vundet over sin
Husvært og dennes Allierede, det
københavnske Brandvæsen.
Hr. Sonne faar af Teaterejeren
udbetalt et Beløb paa 3000 Kr. kon
tant som Godtgørelse for om 14
Dage at fraflytte den meget omtalte.
Kælder.
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Shakespeares „Hamlet“ paa Kronborg

Hamlet ser sin Faders Aand paa Kronborg Bastion.

26. Juni.
on Shakespeare selu nogensinde har været paa Kronborg? Mon den virke
lige Prins Hamlet har været der? Lad det være, som det vil: 1 G aar var
Shakespeares »Hamlet« paa Kronborg Slot, og »hans Faders Aand« spøgte paa
Bastionerne. Forestillingen spilledes af det Det kgl. Teaters Kunstnere med
Nic. Neiiendam som Hamlet. Publikum var saa repræsentativt som tænkes kan.
Kongen var mødt, og i hans Følge Prins Harald og Prins Aage. Desuden var
der Georg Brandes med Datter, Etatsraad Bestie, Henrik Cavling, Helge Rode
o. m. a. Paa Billederne ses nogle af de prominente Tilskuere. Desværre ødelagde
en haard Paalandsvind mange af Scenerne, dels
ved at gøre Replikkerne uhørlige, dels ved at blæse
en Del af Fakkelbelysningen ud. Og det var Skade.
For alle, der havde overværet Generalprøven for
et Par Dage siden — en skøn, stille Sommeraften,
— var enige om, at Helge Rodes Prolog, Carl Niel
sens Musik, Taarnurets Kvarterslag og Retrætens
Signaltoner inde fra Slotsgaarden skabte en beta
gende Stem
ning over de
gamle Basti
oner — en
værdig Ram
me om Sha
kespeares
Mesterværk.

M

Forfatterne Helge Rode og Otto Benzon.

Nicolai Neiiendam som Hamlet.

Forfatteren Andersen-Nexø i Samtale
med Tandlæge Bramsen.

Forfatteren Sophus Michaelis
sammen med Departementschef 'Weis.
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Kongens Redning

Blaagaards-Figurerne

Kongen i Livsfare!
Kong Christian kæntrer med sin Kajak i
Aarhusbugten og reddes i sidste Øjeblik.
Aarhus, 29. Juli.

I Eftermiddags ved 2-Tiden

gik Kongen ene ud i sin Kajak

der er forsynet med et stort

Latinersejl. Han sejlede nogen
Tid rundt paa Bugten og sty

rede sin lille Baad med stor

Sikkerhed. Pludselig gik en Ka
stevind imod Sejlet, det blaf

rede et Par Sekunder, hvorpaa

Kajaken kæntrede.
Kajaken erforsynet med luft
tætte Skodder og kan saaledes ikke synke. Kongen satte

sig

resolut overskrævs

Kølen.

Imidlertid

paa

tyngedes

Baaden trods Skodderne dels
af det vaade Sejl og dels af
Kongens Vægt saa stærkt, at

han sad i Vand til Halsen. Uhel
det indtraf præcis KI.2V4.Paa
dette Tidspunkt viste Kongens

Preben Bestie og Carl Frederik
Busch, som reddede Kongen med
deres Kajak.

Ur sig at være gaaet i Staa.

»Grønthandlerkonen«.

En Time i Vandet — reddet i yderste Øjeblik.

Figurerne paa Blaagaards Plads.

Fra Land observeredes den ret truende Situation af cand.
pharm. Viggo Madsen St. Stefans Apo
tek, København, og Restauratør Randa,
Ørnereden. Kand. Madsen trak resolut
Tøjet af og svømmede ud. Hr. Ran da
saa nu, at to unge Mennesker kom sejlende
i en Kajak. Han raabte dem an, og de
roede for fuld Kraft ud mod Kongen.
Da den mindre Kajak naaede Kongen,
var Kand. Madsen svømmende naaet ud
til Ulykkesstedet. Kongen greb nu fat i
den ankomne Kajaks ene Side, Madsen
i den anden, og saaledes naaede de velbe
holdent Land med Kongens Kajak paaSlæb.
Kong Christian, der havde været en
Time i den ret farefulde Stilling, var da
saa stærkt medtaget, at han lagde sig
paa Strandbredden og hvilede i 10 Minut
ter. Imidlertid var der blevet telefoneret
til Slottet efter Kongens Bil og efter tørt
Tøj. I Aften befinder Kongen sig udmærket.

Kaj Nielsens Pragtværk.

25. Juli.
I Gaar Morges
rullede den ene
Vogn efter den
anden ind paa
Blaagaards Plads
med Billedhugger
Kaj Nielsens store
Granitfigurer, 14
ialt, som efterhaanden lempedes
ned af Vognene
og opstilledes paa
deres Granitsok
ler.
Kvarterets
Børn flokkedes i
Hundredevis forat
se paa Opstillin
gen, Voksne kom
til, og der blev
megen Diskussion
om, hvad Figu
rerne forestillede.
Der var alminde
lig Glæde over
Billedhuggerens
Værker, som han
iøvrigt først paa
Stedet hugger helt
færdige.

Redningsmændene takkes
og belønnes.
Aarhus, 30. Juli.
De to unge Mænd, som i Gaar reddede Kon
gen ved Hjælp af deres Kajak, er Preben
Bestie, Søn af afdøde Konsul Bestie, og Carl
Frederik Busch, hvis Fader er Fuldmægtig
paa Kulkompagniet her. De er Klassekamme
rater i Latinskolen og er i Aar rykket op i
4. Mellemklasse.
1 Dag, da Preben og Carl Frederik var ude
paa Marselisborg Slot, gav Kongen dem hver
et Sølvcigaretetui med Navnetræk og Krone.
Hr. Randa har faaet en Slipsnaal, og cand.
pharm. Madsen, der var paa Slottet umiddel
bart før Drengene, blev Ridder.
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»Fyraften«.
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Gullasch Baronerne muntrer sig!
hævnede sig ved at købe den Ejendom, Gene
raldirektøren boede i — og sige ham op. Og
det er i disse Tider ikke til at opdrive en
ordentlig Lejlighed.

Menig — og Millionær.
En kendt Veksellerer, der for Tiden er ind
kaldt til Sikringsstyrken, bad forleden sin
Kompagnichef om Tilladelse til at tage til Kø
benhavn hver Dag for at gaa paa Børsen.
— Hvad er De? spurgte Kaptajnen.
— Millionær! Hr. Kaptajn.
Kaptajnen spurgte forbløffet:
— Millionær?
— Ja, men det bliver jeg ikke ved at være
ret længe, hvis jeg ikke maa faa Lov til at

Alexandra! — næh, Du behøver
ikke at komme herind, min Pige —
sig mig bare, hvad det var, den
Herregaard hed, Far købte i Gaar!
(Blæksprutten.)

Sa’e De Gullasch? Næ, De maa rertok undskylde, mig og min Mand
har ærligt tjent sine Penge paa Bør
sen.
(Blæksprutten.)

Dagligt Liv i det
overstadige København.

En mærkelig Annonce.
I forskellige Blade findes i Dag en
Annonce, der ser saaledes ud:

Gullaschens Rædsels-Regimente.

med en lille Villa

De Folk, der har tjent deres Penge
paa Eksport af Fødemidler og andre
Krigsfornødenheder, breder sig nu
ikke alene i det offentlige Liv men
ud over det ganske Land, hvor de
køber store Godser og gamle Herre
sæder.
Familier, der normalt kunde nøjes
med 3—4 Værelser, skal nu absolut
have et Slot.

Telefon-Apparat

4-dobbelt belagt.
Et Selskab af Gullasch-Baroner spisle for
leden hos Krog. Man begyndte med el Stykke
»Smørrebrød«, der saa saaledes ud:
Ristet Brød, smurt med Gaaseleverpostej,
belagt med fersk Laks, ovenpaa en Østers og
det hele strøet med Kaviar.

straks til Salg.

Nærmere ved Henvendelse til
G. Gregersen, Lille Strandvej 2B, x,
Hellerup.
Hvornaar mon man ser en Bukse
knap med tilhørende Kjolesæt aver
teret til Salg?

Det slaar lige til —!
Den Herre, der fornylig købte et af Nord
jyllands ældste Godser, har holdt et flot Gul
laschgilde, hvor en af Adspredelserne var at
skyde til Maals efter fulde Champagneflasker,
fordi »det giver saadan et sjovt Knald, naar
de eksploderer«.
Den samme Herre var forleden i Byen for at
købe Grammofonplader til Festen. Det blev
417 Kroner. Da man ikke kunde pive tilbage
paa en 500-Kroneseddel, jog han sin Stok gen
nem den store Spejlglasrude og sagde: »Saa
passer Pengene!«
*
I Esbjerg har en Fiskerdreng, der var be
gyndt paa Eksport for sig selv, gjort sig be
mærket ved at lægge 100-Kronesedler paa
Smørrebrødet.
*

1 Anledning af Kaféernes tidlige Lukning er
det blevet moderne, at Gullaschbaroner efter
Lukketid engagerer hele Wivels Orkester med
Tippe Lumbye i Spidsen til at spille hjemme
i Luksuslejlighederne.
*

En Børsspekulant, der var ansat i Stats
banerne, fik Valget imellem at høre op med
Børsspillet eller at forlade sin Stilling. Da han
ikke frivillig vilde gaa, sagde Generaldirektør
Andersen-Alstrup ham op. Børsspekulanten

I et af Værelserne paa Hotel Monopol lader Skand. Grammophon Aktie
selskab for Tiden optage nogle Plader. Her ses Carl Alstrup indsynge de
sidste Scala-Schlagere, medens Emil Reesen — yderst t. h. — dirigerer Or
kestret. Bemærk det sindrige Arrangement med Tragtene, der fører ind til
Optagelsesapparatet i det andet Værelse, som er skjult af et Tæppe for Døren.
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Grosserer Nagel anholdt for Klausulbrud.
DAGEN
Ny, opaigtrækkende
Hinannliutg.
Groaservr Nagel anholdt (Side 0).

CommunltinArrne.
Gaaredneen var paa Fronterne i
Vest og Ost præget af dot daartige
Vejr << derfor ret bogivenhodslM.
(Side 1.)

Trenllno troet.
Italienerne behersker do vigtigste
Ilejdcr omkring TrenUno. (Side L}

Dr Ksats og Terje Vifter.

HaiiMsrn« truer Trentino. .
De 1'Ujtlgnte Højder foran Byen i deret Betlddelee.
rrivatulegram.
Paris, Onsdag.

Lc Tempt understreger Betydningen af den italienske Armés Be
sættelse af ilojderne ,Cime Vorte og Caureol under deres Frrtnmarche nord og wst for Tren lino.
Caurtol njod Øst er den vigtigste af alle Tinderne i Bjerggruppen
Gima d'Asta og den sidste naturlige Skanse foran Trentino og
Avisio-Dalen, der akraaner lige ned til selve Byen.
Italienerne behersker nu Dalen, sotn de kun staar fem Kilometer
fra. Deres Artilleri ken allerede bestryge Flodlnbet paa langs og
for Øst rig-Unga rerne. Elvis de
Stillingen p»e Gima de Caurioi. vil de
vare i haj Grad begunstiget.
Front ff.Jeisen.

Danmark erklærer
sig neutral
I Anledning at Krigen
mellem ttttrig-V ngarn
og Rtematnitftt.
Wien, Onitdag.
Den danske Chargé d'Afhrree, Kam
merjunker Flamming Lerchs,
har "idag
I
Udenrigimirt-t.-riel
paa
Bellhauaplntc
afgivet
en
Erklæring om, at Danmark i Kr <rn
mellem INtrig-Ungarn og Ruin • • -n
ril bevare sin Neutralitet,

Kort russisk
Communiqué.
(Jaarftdagen
brgit'enhednl a t.
Petrograd, Onsdag
Den store Generatrtab meddeler
Onsdag Aften:

31. August.
Berlingske Tidendes unge Med
arbejder Henry Hellssen, der har
skabt sig et Navn som en højst talent
fuld Journalist (ikke mindst som
Krigskorrespondent), har faaet Idéen
til en Eftermiddags-Udgave af Ber
lingske Tidende. Det nye Blad, der
kaldes B. T., er i Dag udkommet
med Henry Hellssen som Redaktør.
Til venstre et Billede af Redaktøren.

Komponisten Carl Nielsen.

15. April
Dette Værk er absolut hans Kul
mination, et Gennembrud. For første
Gang ikke blot lover han, men hol
der . . . næsten alt, hvad han tid
ligere har lovet. Han har aldrig før
været saa radikal, ja, hensynsløs i
noget Arbejde som her, men heller
aldrig før saa naturlig og ægte ori
ginal. I alt det tidligere søgte og prø
vede han, her har han fundet og
grebet — grebet til — maaske i
Blinde, som Geniet kan gøre det. De
to Janus-Ansigter, der hidtil har væ
ret hans mærkelige kunstneriske Fy
siognomi: en barnlig-naiv og en
næsten fortrukket, overklog SokratesMaske — for første Gang falder de
sammen til et kunstnerisk Aasyn:
Carl Nielsens eget. Dette er hverken
mer eller mindre end en Begivenhed
i dansk Musik.
(Ch. K. i »Politiken«.)

Krigen.

B. T.s Medarbejdere i Redaktionslokalerne paa Raadhuspladsen oven over
B. T.-Centralen. Fra venstre Politireporteren Frands Fridberg, Bladets Teg
ner Esther Gothe, Redaktionssekretæren Johan Fr. Madsen (staaende), Frk.
Rigmor Nielsen (senere gift med »Ærbødigste, Red. Viggo Barf oed), Jørgen
Bast, Fru Charlotte Haslund og Elias Nielsen.
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September.
27. Aug. har Rumænien erklæ
ret Centralmagterne Krig. 29. Aug.
er Hindenburg udnævnt til tysk
Overgeneral med Ludendorff som
Generalstabschef. 30. Aug. Oprør i
Athén med Venizelos som Fører.
1. Sept. har Bulgarien erklæret
Rumænien Krig.
Somme-Slaget blusser igen op
med Fremgang for de Allierede,
som paany er bleven standset af
det haardnakkede tyske Skytte
gravs-Forsvar.

„Romantik“ — og et Billede fra Gaden
Ellen Rindoms store
Sukces i „Romantik“.
21. August.
Dagmarteatret aabnede i Gaar Sæ
sonen med et nyt amerikansk Skue
spil Romantik af E. Sheldan. Styk
ket har glimrende Teateregenskaber
og gjorde overordentlig Lykke, ikke
mindst ved Fru Ellen Rindoms Ud
førelse af Hovedrollen som en ung
og skøn italiensk Sangerinde. Hand
lingen er følgende: En ung Præst
forelsker sig i en fejret Variétésangerinde, og hun i ham. Hun har
ført et ubundet Liv og har tilhørt
mange Mænd, men det er første
Gang, hun virkelig elsker. Præsten
ønsker at gifte sig med hende og vil
slaa en Streg over, hvad han tror
er »Ungdoms-Fejltrin« hos hende,
men da hun i et Anfald af vidtdre
ven Ærlighed betror ham, at hun
har været hans Formynders Elsker
inde, lige til det Øjeblik hun lærte
sin præstelige Ven at kende, brister
alligevel det hele. I sidste Akt er
Præsten ganske ustyrlig. Han kom
mer til hende om Natten for at
frelse hendes Sjæl, men overmandes
af sin Lidenskab og vil med Magt
tvinge hende til endnu i samme Nat
at hengive sig til ham. Da kalder
hans Kirkes Klokker ham til Besin
delse, og han vandrer stille bort,
mens hans Elskede knælende gør
Korsets Tegn.-----Aftenen var helt Fru Ellen Rin
doms. Denne Skuespillerinde er al
tid tænksom, men de sidste Aar har
yderligere udviklet hende som Kunst
nerinde, uddybet hendes Menneske
kundskab og givet hende større
Herredømme over Scenens forskel
lige Virkemidler. I Aftes interesse
rede hun fra først til sidst i en
Kæmperolle, der endda stillede det
stærke Forlangende til Indehaver
sken, at hun gennem tre lange Akter
skal tale med en fremmed Akcent.
Et Bevis paa, hvor samvittigheds
fuldt Fru Rindom giver sig i Lag
med en Opgave, er den Energi,
hvormed hun har tilegnet sig denne
Akcent. I mange Maaneder har Fru
Rindom taget Timer hos en herbo
ende italiensk Dame og afluret hen
de de særlige Betoninger i hendes
italienskprægede danske Udtale. Re
sultatet var straalende. Men ogsaa det
dramatiske Spil var fremragende.
Hendes pludselige bitre Udbrud ved
Tanken om hendes indholdsløse Liv,
hendes Jubel over at elske og vide
sig genelsket, og hendes Fortvivlelse,
da alt er bristet, var altsammen
sandt og smukt. Man glemte ganske
Stykkets Unatur for de naturlige
Udtryk, hun fandt for denne om
tumlede Kvindes Lykke og Lidelser.
For Hr. Jon Iversen, der spillede
Præsten, faldt Figuren lidt i Stumper
og Stykker, men den er heller ingen
Helhed fra Forfatterens Haand.

Scenebillede fra Dagmar teatrets Opførelse af det amerikanske Skuespil
»Romantik«: Fru Ellen Rindom som den unge, skønne, italienske Variétésangerinde og Hr. Jon Iversen som den unge, engelske Præst.

Scala's Kapelmester Carl Johan Meinung.

Kapelmester Meinung foran Kioskens Scala-Billeder.

Carl Johan Meinung er hurtig ble
ven en kendt og
populær
Køben
havner og Kapel
mester i det mon
dæne »Scala«. Der
gaar utallige Histo
rier om Meinung,
og naar de gen
fortælles, er det
altid i samme lidt
stammende Staccato-Form, hvori
han selv taler: Pas
paa, mine Herrer,
skal han have sagt
til Orkestret, n...
n... n .. naar jeg
siger n.. n.. nu,
saa skal De falde
ind. Hvorpaa Meinunq saqde: N..
n.. n.. n.... nu
er det for sent! —
Han skal ogsaa en
Dag have gjort en
af sine Musikere
opmærksom paa, at
»det er det sorte,
der er Noderne!«
Her ses Meinung
udenfor Kiosken
paa Raadhuspladsen.
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Af Aapets Begivenheder
Løjtnant Søren Ludvigsen forulykket med
Hærens nye Observationsballon.
Ballonen rev sig løs i Stormen
og forsvandt ud over Øresund.
3. August.
I Eftermiddag Kl. 3^2 har Hærens
nye Observationsballon, der er sta
tioneret ved Rødovre-Stillingen, re
vet sig løs med to Mand, Løjtnant
Søren Ludvigsen og Korporal Jør
gensen, om Bord. Kongen var lige
ankommet paa Terrænet for at in
spicere, og Opstigningen var et Led
i Programmet for denne Inspektion.
Staaltrossen, der holdt Ballonen fast,
sprang i den stærke Storm, og et
Øjeblik efter var Ballonen ude af
Syne — højt oppe og ude over Øre
sund. I Øjeblikket vides intet om de
Ombordværendes Skæbne. I Ballo
nen findes de sædvanlige Rednings
midler, men en Landing i stærk
Storm er en meget farlig Sag.

Danske og svenske
Torpedobaade jager den
løsslupne Ballon.
4. August.
Da Ballonen i Gaar Eftermiddags
havde revet sig løs, gjorde man na
turligvis alt for at komme de to
Ombordværende til Hjælp. Den fly
dende Defension sendte straks fire
Torpedobaade ud for at bjerge dem.
Om Bord i Baadene kunde man til-

Nye Ansigter paa
Frue Plads.
Ved Pr of. An
ton Thomsens Død
— kun faa Maaneder efter, at han
havde overtaget
Høffdings Profes
sorat — er der
sket et Par betyd
ningsfulde Foran
dringer indenfor
det filosofiske Fa
kultet. Som Pro
fessor iFilosofi er,
efter en Konkur
rence, ansat Dr.

Professor Starcke.

phil. C. N. Starcke,
den kendte Pæda
gog og Forstan
der for »Det dan
ske Selskabs Sko
le«. Samtidig er
Dr. phil. Victor
Kuhr, en ung
Mand paa kun 3b
Aar, blevet ansat
som Lektor i Fi
losofi. Han har
siden 1912 virket
Docent Kuhr.
som Privatdocent
i Filosofi og er
blevet bekendt for sine Arbejder om
Søren Kierkegaard.

I'

Drageballonen, der rev sig løs og styrtede
i Havet.

sidst se Ballonens Sejlads paa Van
det, og Kaptajnerne satte Farten op.
Men de kom for sent! Man havde
observeret, at Løjtnant Ludvigsen
og Korporal Jørgensen forsøgte en
Landing paa Saltholm, men i den
stærke Storm slyngedes Ballonen i
Vandet og drev ad Sverige til. Her
blev den tillige forfulgt af svenske
Torpedobaade, som for at faa Brin
ten ud af den gav den en Salve. Men
Ballonen gik til Bunds, før man fik
fat i den; — den tomme Gondol flød
rundt paa Vandet, og af de to Mænd
var der intet Spor.

Otto Mønsted død.
Otto Mønsted vil for alle staa som
den store Margarine-Fabrikant, der

Alt Haab ude; Eftersøg
ningerne indstilles.

Løjtnant Søren Ludvigsen, der omkom
med Ballonen.
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5. August.
Det store Eftersøgningsarbejde,
der er blevet foretaget i Øresund,
har ikke baaret Frugt. De to unge
Mænd maa betragtes som druknede.
Løjtnant Søren Ludvigsen var i
Privatlivet Ingeniør — et prægtigt
og dygtigt ungt Menneske, der selv
havde anmodet om at gøre Tjeneste
ved Ballonparken, da han blev ind
kaldt til Sikringsstyrken, hvor han
efterhaanden fik stor Erfaring som
Ballonfører. Han var desuden kendt
for at være overordentlig musikalsk
og spillede fortræffeligt Klaver. En
meget stor Vennekreds vil sørge
ved hans Død.

Fabrikant Otto Mønsted.

i 1883 oprettede den første Marga
rinefabrik her i Landet og snart blev
Chef for en Virksomhed af helt
eventyrlige Dimensioner, der gjorde
sin Skaber til en af Landets rigeste
Mænd.
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En ung og en ældre Digter
Hans Hartvig Seedorff,
en ny dansk Digter.
En ung 24-aarig Aarhusianer Hans
Hartvig Seedorff har udsendt en
Digtsamling Vinløv og Vedbend, der
overalt berømmes. Her er et Par
Vers af

Requiem over min Oldefar
Brændevinsbrænderen Brøndum.
Q/aa Tappen af min Tønde
& og bring mig fede flamske Sild,
bekransede med Løg og Dild.
Thi nu skal — Tip, Tap, Tønde —
mit Requiem begynde:

0 Oldefar, en Krans af Korn
er lagt omkring Bacchantens Horn.
Thi sjældent saaes i Thule
den store Bacchus’ Vinløvskrans
og Pallas viise Ugle.
Du drak — som jeg — til Gudens
Pris,
en fremmed Drik paa nordisk Vis.
Og Guden gav dig Lykke:
Sin danske Dyrker lærte han
den danske Vin at brygge.

Jeg løfter højt min danske Dram.
Jeg priser dig. Og priser ham,
vi smilende forfølger
med Dans og dionysisk Sang
igennem Kornets Bølger.
Hans Hartvig Seedorff.

Jeppe Aakjær påa Marken ved sin Gaard »Jenle« i Jylland.

Havren.
eg er Havren. Jeg har Bjælder paa,
mer end tyve, tror jeg, paa hvert
Straa.
Bonden kalder dem for mine Fold.
Gud velsigne ham, den Bondeknold!

J

Jeg blev saaet, mens glade Lærker
sang
over grønne Banker Dagen lang;
Humlen brummed dybt sin Melodi,
og et Rylefløjt gled ind deri.

Det kan kolde Hjærner ej forstaa:
jeg er Lærkesangen paa et Straa,
Livets Rytme døbt i Sommerdræ,
mer end Gumlekost for Øg og Fæ.

Jeg faar Solens sidste lange Blink,
før den dukker ned bag gullig Brink,
og naar Aftenklokken ringer Fred,
staar jeg paa min Taa og ringler
med.

Jeg er Havren. Mine Bjælder gaar
Mens i Dug jeg groede Fod for Fod, over lyse Vange Aar for Aar,
ringler om, hvor Sang og Kjærve
groede Sangen sammen med min
gror
Rod:
herliqt sammen paa den danske
den, som ydmyg lægger Øret til,
Jord.
hører Lærkens Triller i mit Spil.
Jeppe Aakjær. (»Politiken«, 3. September.)

Agerby og „Havren".

Digteren Hans Hartvig Seedorff.

Jeppe Aakjærs skønne Digt »Hav
ren« havde næppe naaet saa stor en
Folkeyndest, om ikke der var skabt
en Melodi dertil, som snart kom paa
alles Læber. Det er den unge, blinde
Klaverspiller og Komponist, den kun
27-aarige Aksel Agerbu, der har skre
vet denne i al sin Enkelthed og Fol
kelighed saa rørende og betagende
Melodi, som Christian Gottschalch,
Ayoe Williumsen og Johs. Fønss —
foruden mange andre — har sunget
og gjort til en sand Folkesang.
AKsel Agerby er iøvrigt ikke nogen
ny Mand i Musiken, han debuterede
allerede for fem Aar siden som Kla
verspiller efter at have faaet sin Ud
dannelse paa Blindeinstitutet og hos
Dagmar Bendix. Ogsaa som Deltager
i Trioen Agerby, Kjellerup og Mathisen er Aksel Agerby kendt — men
det er dog med »Havren«, han har
vundet den store Popularitet.

Komponisten Aksel Agerby.
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Den tavse Dansker—og en, der taler—
Bogen, der læses af alle Danske, om
en Sønderjyde i Verdenskrigen.
Forfatteren Erich Erichsen, hvis
praktiske Hverv er at være Redak
tionssekretær ved Dagbladet »Kø
benhavn«, har allerede tidligere er
hvervet sig en stor Læsekreds Lan
det over ved en lang Række velskrevne Fortællinger. Men med sin
i Aar udgivne Bog »om den, der
gjorde sin Pligt« Den tavse Dansker
har Erich Erichsen faaet snart sagt
alle Danske i Tale. Det er en Beret
ning om en Sønderjydes Deltagelse
i Verdenskrigen, bygget paa mundt
lige Meddelelser og Breve. Den tavse
Dansker er allerede udkommet i op
imod en Snes Oplag.
Den gribende Skildring gives af
den unge Sønderjyde, der vender
hjem fra Krigen. Han har mistet sin
højre Arm, Ansigtet er præget af
Sorger og Savn, han ser ud som en
gammel Mand. Og han siger:
— Det var Rædslernes Rædsel. I
begriber det slet ikke, I, der lever
trygt paa hjemlig Jord og tjener
Guld paa andres Elendighed. I aner
ikke, hvilken skrigende Jammer,
hvilken bundløs Fortvivlelse, hvil
ken grufyldt Umenneskelighed vi
har maattet opleve. . . . Jeg kunde
tænke mig, at man kan lide, og lide
alt, for det, der for en er skønt og
helligt og evindeligt. Jeg kunde
tænke mig, at man i saa Fald kunde
se tilbage paa det, der mødte én af
Gru og Forfærdelse, som stort og
ophøjet, fordi det i sin Rod var viet
og velsignet af noget dyrebart, noget
umistelig kært . . . noget, der var
ud over Livet og Tiden . . . noget,
der havde Evighedens Haab og
Længsler i sig . . . men naar det nu
altsammen kun øves af Pligt. En
kold uafvendelig Pligt-----Og nu fortæller denne unge Søn
derjyde om alt det frygtelige, han
har oplevet under Krigen, hvor han
har maattet slaas for et Land, som
han ikke føler som sit eget-----Bogen slutter med disse Ord:

— De kaldte mig: Den tavse Dan
sker . . .
De havde Ret.
Men alle de andre da . . . Hvad
dem . . . Mon deres Navn ikke bli
ver det samme. Jeg tror det.
Jeg tror, der vil blive saa tung og
trøstesløs en Tavshed dér, hvor der
før var saa megen Styrke, saa megen
Glæde, saa megen Tro, og saa mange
skønne Haab.
Den tavse Dansker.
Ikke sandt. Jeg tror, det vil blive
Navnet for dem alle. Thi Mindet le
ver lykkeligt i det stille. Og de store
Sorger har ingen Ord.

Sønderjyske Soldater: Fader og Søn.

„Den fulde og den hele Sandhed“ —
Generalmajor Castenschiold retter et skarpt Angreb
mod Forsvarsminister P. Munch,
9.

August,

Generalmajor Castenschiold offentliggør i Aften i National
tidende under Overskriften Den fulde og hele Sandhed en Artikel,
hvori han angriber forsvarsminister Munch,
Generalen skriver bl. a.;
Der er rejst Tvivl om Ministeriets Vilje og Evne til at tale Sandhed.
Og det er Ministeriets egne Medlemmer, som har rejst den. Det er da
berettiget at spørge, om der altid tidligere er talt Sandhed af Ministrene.
Jeg sigter her til det hemmelige Rigsdagsmøde den 22. Oktober 1915,
hvor Forsvarsminister Munch gjorde Rede for Forsvarsforanstaltnin
gerne. Har Ministeren her sagt den fulde og hele Sandhed? Rigsdagens
Tavshed synes at vise, at den har været tilfreds med de givne Oplysnin
ger. Men i Befolkningen og i Hæren er der stadig Tvivl og Uro og en
dyb Ængstelse for, at Forsvaret ikke er, som det burde være.

Generalen fik 14 Dages
Kvarterarrest.

Generalmajor Castenschiold.

24. September.
Overkrigskommissionen, som paa
Forsvarsminister Munchs Foranled
ning tog Sagen op til Behandling,
har sluttet sine Undersøgelser, og i
Gaar blev Dommen afsagt. Den kom
til at lyde paa 14 Dages Kvarterarrest
for Generalmajor Castenschiold.
Det udtales i Præmisserne, at selv
om Tiltaltes Grunde for ham har
staaet som overbevisende efter hans
Opfattelse af det lukkede Rigsdags
mødes Karakter og Hensigt, maatte
hans Stilling som tjenstgørende Of
ficer til Ministeren som Hærens
Foresatte udelukke hans Beføjelse
til, navnlig i en Henvendelse til Of
fentligheden, at fremsætte Udtalel
ser om Ministeren, der i Ord og
Mening maa betegnes som kræn
kende for denne.
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Sælger vi vore vestindiske Øer?
Rygter om at Ministeriet allerede har
Salgsforhandlinger med Amerika.
Finansminister Brandes
dementerer.

Edvard Brandes ved et Vælgermøde.

9. Juli.
Et af »Nationaltidende« demente
ret, men ikke desto mindre rigtigt
Forlydende vil vide, at der maa reg
nes med Muligheden af et snarligt
Salg af de dansk-vestindiske Øer til
De forenede Stater. Man kan vist
nok endogsaa sige, at Salget alle
rede kan anses for sikret.

(Dagbladet »København«.)

10. Juli.
Dagbladet »København« indeholdt
i Gaar en ledende Artikel om Dansk
Vestindien, hvori Salgsrygterne blev
bekræftet. ... Vi har derefter hen
vendt os til Finansminister Brandes
og stillet ham følgende Spørgsmaal:
Er det Forlydende rigtigt, som vil
vide, at der føres eller fornylig har
været ført Forhandlinger om Salg
af de dansk-vestindiske Øer til De
forenede Stater? Ministeren svarede,
at han ligesom tidligere kunde de
mentere Rygterne. Der har ikke væ
ret ført og føres ikke saadanne Forhandlinger. Vi spurgte derpaa: Har
Muligheden af saadanne Forhand
linger da ikke været drøftet inden
for den danske Regering? Paa dette
Spørgsmaal svarede Ministeren lige
ledes Nej.
(Dagbladet »Nationaltidende«.)

Øerne alligevel solgt til Amerika for
25 Millioner Gulddollar.
5. August.
Ved det lukkede Rigsdagsmøde Fredag gav Udenrigsminister Scavenius Meddelelse om, at der fra de amerikanske forenede Stater var stil
let Forslag om en Overenskomst, hvorved de dansk-vestindiske Øer over
droges til De forenede Stater, og at den danske Gesandt i Washington
ved Beslutning i Statsraadet i Tirsdags er bemyndiget til at afslutte saadan Overenskomst, saaledes at De forenede Stater samtidig afgiver Er
klæring om, at de ikke gør nogen Indsigelse mod, at Danmark udstrækker
sine politiske og kommercielle Rettigheder fra de danske Kolonier i
Grønland til hele Grønland, samt at De forenede Stater endvidere yder
en Kompensation af 25 Millioner Dollars i Guld. Traktaten indeholder
i øvrigt i det væsentlige de samme Bestemmelser som den i 1902 af
sluttede Traktat.

En Storm af Raseri over Ø-Salget.
Stærke Angreb paa Finansministeren for hans Dementi.

5. August.
Udenrigsministerens officielle Med
delelse, der bekræfter Rigtigheden
af de i længere Tid førte Forhand
linger med Amerika om Salget af
vore vestindiske Øer, har fremkaldt
en Storm af Angreb paa Ministeriet,
og særlig paaFinansministerBrandes,

som for kun faa Dage siden kate
gorisk dementerede Salgsrygterne.
Ministeriet oplyser, at Dementiet var
i Overensstemmelse med Aftalerne
med De forenede Stater, der havde
krævet Forhandlingerne hemmelig
holdte.

»København« for 5. Aug.:
Rekorden som Sandhedsvidne har
Hr. Edvard Brandes sat. Men der
staar Glans af hele Ministeriet. Øsalget er Ministeriets Mesterstykke af
Ringeagt for Nationens selvfølge
ligste Rettigheder. Ministeriet har
siddet og handlet Øerne bort for
Næsen af Folket.

»Berlingske Tidende« 5. Aug.:
Det er vanskeligt for os uden vi
dere at afvise Ministeriets Grunde,
— men kan det paa nogen Maade
forsvares at forhindre Salget, saa vil
Folkets Repræsentanter ikke paa
nogen Maade kunne forsvare at gaa
med til Salget.

»Hovedstaden« 5. Aug.:
Oprørende — mildere Ord kan
der vanskeligt bruges om den Kends
gerning, at Regering og Rigsdag nu
vil afhænde en Del af Danmarks
Rige uden at spørge det danske Folk
derom.
»Nationaltidende« 5. Aug.:
Vi ser foreløbig bort fra det be
skæmmende i selve Hovedsagen:
Afhændelsen af Øerne, — det skal
vi komme tilbage til. Først og frem
mest ligger det forsmædelige for
det danske Folk i den Maade, hvorpaa man fra Regeringens Side har
søgt at snige denne Sag igennem.

»Nationaltidende« 7. Aug.:
Afstaaelsen af dansk Land, Nedhaling af det danske Flag paa et
Territorium, over hvilket det nu har
vajet i flere Aarhundreder, det er
den beske Pille, som skal siuges. ...
Skal en saadan national Ydmygelse
blive til Virkelighed? Danmark er
kun et lille Land. Vi har ikke Lov
til at gøre det mindre. (G. Ryder.)
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Politiske Brydninger om 0- Salget
Venstre og Konservative
vil have Salget udsat.
Et Optrin I Folketinget.

11. August.
Ved Folketingets Møde i Gaar,
hvor det vestindiske Ø-Salg stod
paa Dagsordenen krævede Venstre
og Konservative bagen udsat. I den
reserverede Loge sprang pludselig
en ældre Dame op, en Spillelærer
inde Frk. Susanne Saabye fra Aar
hus, og holdt en ophidset Tale: Vi
vil ikke have Øerne solgt — det er
en Skandale. Frk. Saabye blev hur
tigt vist ud af Rigsdagsbetjentene.

Landstinget
nedstemmer 0-Salget.
26. August.
Efter at Folketinget forleden med
62 Stemmer mod 44 vedtog Salget~aT
Øerne, kom Sagen i Gaar til en be
væget Forhandling Landstinget. Der
stemtes om den af Udvalgets FleT^
tal stillede Dagsorden, der lyder:
— Idet Landstinget udtaler,
at saafremt Salget af de dansk-vest
indiske Øer ikke kan udsættes til
efter Krigen, bør Beslutningen om
en Afståaelse af Øerne i alt FaTcf
træffes af en Rigsdag valgt i HerT
hold til den nye Grundlov^

Fra Guvernør Helweg-Larsens Afrejse fra Set. Thomas. Guvernøren staar paa Kajen og tager
Afsked med Set. Thomas* Milits.

gaar Tinget over til Dagsordenen.
For denne Dagsorden jstemte 52’
(Moderate og Konservative). Moct
stemte 8 (Radikale og Socialdemo"
krater), 1, Grev Frijs, stemte ikke^
og,10 var fraværende.
Efter Navneopraabet erklærede
Formanden, Hr. And. Thomsen, at
med bagsordenens Vedtagelse var
Salgsbeslutningen bortfaldet

Tre Kontrol-Ministre.
En Kommission og Folkeafstemning
1. Oktober.

Efter langvarige Forhandlinger
er det lykkedes at samle alle Rigs
dagens Partier om at lade Ø-Salget
behandle af en Kommission og
endelig afgøre ved en Folkeafstem
ning. Desuden indtræder tre saakaldte Kontrol-Ministre i Ministe
riet. Partiet Venstre udpegede Fol
ketingsmand J. C. Christensen og
det konservative Folkeparti Lands
tingsmand Rottbøll, medens Soci
aldemokratiet allerede i Forvejen
havde valgt Folketingsmand Stauning til deres Repræsentant. Konsejlspræsident Zahle overbragte
Kongen Meddelelse herom, hvor
efter Udnævnelsen fandt Sted, og
de tre ny Ministre forestilledes for
Kongen.
Den vestindiske Kommission
holdt i Aftes sit konstituerende
Møde og valgte Hr. Niels Neergaard til Formand og Hr. Godskesen til Næstformand.

Kommissionens Betænkning.
23 for — 7 mod Salget.

De tre nye ’Kontrolministre:
Til venstre Chr. Rottbøll, i Midten J. C. Christensen, til højre Th. Stauning.
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25. November.
Den nedsatte vestindiske Kommis
sion har afgivet sin Betænkning. "Et
Flertal paa 23 Medlemmer anbefaler
Ø-Salget, medens et Mindretal paa
7 Medlemmer er imod Salget.
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Stort Folkeflertal for Øernes Salg
Det danske Folk skal afgøre, om
Øerne skal sælges eller ikke!
24. December.
Fra den tidlige Morgen har Byen været præget af Valget. Det er i Dag,
det danske Folk skal afgøre, om de vestindiske Øer skal sælges til De for
enede Stater, og Vælgerne — baade Mænd og Kvinder — har blot at svare
Ja eller Nej, om de er for Salget eller imod det.
Allerede Vestindie-Kommissionens Betænkning, der gav et Flertal paa 23
mod 7 f or Salget, giver et Begreb om Stemningen. Man venter overalt, at
der bliver stort Flertal for at sælge. Men derfor er Valget i Dag dog ikke
uden Spænding, og Gaderne vrimler med Folk. Hvordan stemmes der? De
første Resultater fra Sogneoptællinger ude i Landet viser Salgs-Ja’er, men
forinden Afstemningen slutter i Aften Kl. 9 i København, kan man intet be
stemt vide.

Med en Majoritet paa 126.098 Stemmer stemte
Danmark Ja til Øernes Salg.
15. December.
Stemmetallene fra Folkeafstemningen i Gaar viste ved den endelige
Opgørelse:
283.694 Ja
157.596 Nej
Der blev saaledes en Majoritet for Salget paa 126.098 Stemmer.
Stemmeafgivningen har været ret svag, kun noget over 40 pCt.

Færøerne formindskede Majoriteten.
18. December.
Folkeafstemningen paa Færøerne viste 348
Ja og 717 Nej, hvorefter den samlede Majori
tet for Salget formindskedes til 125.729 Stem
mer.

Rigsdagen vedtager Øernes Salg.
22. December.
I Forgaars vedtog Folketinget Salgsbeslut
ningen med 90 Stemmer mod 16, og i Gaar
godkendte Landstinget Salget med 40 Stemmer
mod 19.

Folkeafstemningen samlede store
Menneskemængder paa Byens Ga
der, ikke mindst paa Raadhuspladsen, hvor man Aftenen igennem
fulgte Afstemningen gennem de store
Valg-Termometre paa »Politiken«s
Hjørne.

For første Gang har Kvinden
Stemmeret ved Folkeafstemningen.
14. December.
I Folkeafstemningen i Dag har
alle den nye Grundlovs Folketings
vælgere Ret og Pliat til at deltage.
Enhver Kvinde og Mand, der senest
den 14. December er fyldt 29 Aar,
har Stemmeret, uden noget Hensyn
til Stand eller Formue. Husassisten
tens Stemme vejer nøjagtig det
samme og er ligesaa gyldig som
Rigmandens. Kontordamen og hen
des Chef, Storbonden og den Alder
domsunderstøttede har lige Ret til
at afgive deres Stemmer.
Berøvede Stemmeretten er kun
ganske faa Personer, de, der er
straffet for en vanærende Handling
og ikke siden har faaet Æresoprejs
ning, de, der faar eller har faaet
Fattigunderstøttelse, som ikke er til
bagebetalt eller eftergivet, og ende
lig Personer, hvis Bo er under Kon
kursbehandling, samt Umyndiggjorte.
Enker med Lavværge er ikke Umyn
dige og har altsaa Stemmeret.

Fra Afstemningen om Øernes Salg. Her ses Kontrolminister Stauning, der afgiver
sin Stemme i Raadhushallen, ved Siden af ham nogle Damer, der for første
Gang havde Stemmeret.
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U-Baaden „Dykkeren“ sejlet i Sænk

„Dykkeren“ paasejlet af norsk Damper.
U-Baaden sank og Chefen, Premierløjtnant Christiansen, omkom
— de andre blev reddet.
10. Oktober.

den moralske Støtte de fik derved, at Kaptajn
Juel-Brockdorff, iført Dykkerdragt, opholdt
sig nede ved Siden af den sunkne Baad og ved
Bankesignaler efter Morsesystemet stadig holdt
de indespærrede Mænd underrettet om Red
ningsarbejdets Fremadskriden, og satte Mod i
dem.

Undervandsbaaden „Dykkeren“ blev i Gaar Eftermiddags ud for Taarbæk — netop som den var i Færd med at dykke op — paasejlet af den
norske Damper „Ve s la“. U-Baaden sank øjeblikkelig til Bunds. Det lyk
kedes straks tre af Besætningen at undslippe op gennem Vandet fra Kommandotaarnet, og de blev reddede af de udsatte Baade. „Dykkeren“s Chef,
Premierløjtnant Svend Aage Christiansen, druknede derimod i Taarnet.

Den unge Premierløjtnant
Christiansens Lig fundet i Taarnet.
Krigsskibe og Svitzers Rednings
materiel ilede hurtigt til Ulykkes
stedet, og man tog straks fat paa at
hæve den sunkne Undervandsbaad,
hvori der stadig befandt sig 5 Men
nesker. Ved 11-Tiden om Aftenen
lykkedes det at faa hævet Baaden
saa meget, at Taarnet kom til Syne,
og her fandt man den unge Chefs
Lig. Han var blevet hængende fast
under Forsøget paa at undslippe.
Imidlertid var Lemmen til »Dykke
renen Forskib blevet aabnet udefra,
og en efter en kom nu de fem Mand
af Besætningen kravlende frem. De
kom ud ved egen Hjælp, og Marine
soldater stod parat til at tage sig af
dem. Den ene af de Reddede besvi
mede, da han kom om Bord i Bjærg
ningsdamperen, og et Par andre
græd. Men Lægerne mener, at ingen
af dem vil faa Men af de udstaaede
Rædsler. De havde jo været Ansigt
til Ansigt med Døden i otte Timer.
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De frygtelige Timer paa Havets Bund.
En af de Reddede fortæller, at de inde
spærrede fem Mand ikke havde lidt særligt
ved Manglen paa Luftfornyelse, før lige tilslut.
De havde ikke engang brugt de medbragte
Oxylith-Patroner, der renser Luften for Kul
syre og udvikler Ilt. Men det uhyggelige ved
Situationen var, at »Dykkeren« lækkede. For
hver Time, der gik, steg Vandet højere og
højere inde i Baaden og truede tilsidst med at
drukne de fem Mænd. Hvad der særligt bi
drog til at holde Modet oppe hos dem, var

Premierløjtnant S. A. Christiansen.

Saaledes var »Dykkeren« ved at komme til Syne, da den blev sejlet ned.
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Rejsegilde paa det ny Christiansborg

Kransen hejses paa Christiansborg" Slot.

Rigsborgen skal være et Samlingssted
for et frit og uafhængigt Folk.
Indenrigsminister Rode og Kongen taler ved det festlige og
folkelige Rejsegilde.

i Medgang og Modgang maa skride
fremad til Enighed i lykkelig fuld
ført Gerning.
Kongen rejste sig, og alle blottede
Hovedet, da Kongen gik op paa Ta
lerstolen og udtalte:
— En Lykønskning til denne Dag,
som er en historisk Dag i Christiansborgs Genrejsning. Jeg ønsker Guds
Velsignelse over Arbejdet og udtaler
det Ønske, at Christiansborg maa
staa som en Bygning til Gavn og
Ære for Land og Folk. Danmark
leve.
Kongen takkede derpaa Slotsarki
tekt Thorvald Jørgensen og de for
skellige Arbejderformænd. Man af
sang en Kantate af Sophus Michaélis
og en Sang af A. C. Meyer, der sær
lig hyldede Arbejderne.
Og mens de 32 Flag gled til Tops
i Taarnet og de 21 Kanonskud affyredes i Slotsgaarden, lød Hurraraabene ud over Rigsborgen.

Danmarks Hus,
Nu har vi bygget Danmarks Hus,
kun indendørs det rester,
men Borgen stod af Grundens Grus,
og Arbejdsfolket fester;
i Skæret af en Verdensbrand
vi love trofast alle Mand.
at bygge paa vort Fædreland
til Pris for Livets Mester.

29. Oktober.
Dag er forsamlet med Fortiden un
Medens Thorvald Jørgensens nye der os og omgivet af dens Nælde, er
Christiansborg Slot har været Gen det vort faste Haab, at det nye Chri
stand for Angreb og Forsvar fra stiansborg, Rigsborgen, maa staa
mange forskellige Sider, blev Rejse Slægt efter Slægt, som et Samlings
gildet i Gaar et stort Enighedens sted for et frit og uafhængigt Folk,
Gæstebud. Kongen og hans Mænd, der under Historiens vekslende Kaar
(Af .1. C. Meyers Sang.)
de højeste Statsmyn
digheder, Offentlighe
den, repræsenteret ved
Pressen, Kunstnerne,
Haandværkerne, Ar
bejderne — de flokke
des alle ved Rigstaarnets Fod under Musik
og Kanonskud, ombøl
get af røde Danne
brogsflag, og bagefter
var der stor Festmid
dag i den ufærdige,
men flagsmykkede Rid
dersal. Denne sidste
Del af Festen bivaanede Kongen og hans
Følge imidlertid ikke.
Da alle var paa
Plads i Slotsgaarden,
traadte Indenrigsmini
ster Ove Rode op paa
Talerstolen. I en lyrisk
Tale gav han et Udsyn
over den historiske
Baggrund for Slottets
Rejsning, og han endte
saaledes:
— Efteraarsstormen
farer over Landet,
Kongen taler ved Rejsegildet.
Danmarks Himmel er
Blandt Tilhørerne ses i første Række fra venstre Folketingsmand Harald Jensen, Konsejlspræsident Zahle,
gr aa, men som vi i
A. C. Meyer, J. C. Christensen, Stauning og længst til højre Neergaard.
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En tragisk Flyttedag med Bolignød
Vogn, som man saa Fader og Søn,
helt velklædte, spænde sig selv for,
mens Konen og Børnene gik ved Si
den af Vognen og holdt fast i Bo
havet, for at det ikke skulde ramle
ned paa Gaden. Andre maatte nøjes
med en Trækkevogn, og atter andre
nødtes til at slæbe Møblerne paa
Nakken fra Sted til Sted.

Aarsagen til Bolignøden.

Indboet staar paa Gaden — men hvor skal Fatter flytte hen med Familien?

Det er umuligt at opdrive en Lejlighed
selvom man staar med Pengene i Haanden.
En fortvivlet Situation paa Flyttedagen i Gaar.

18. Oktober.
Straks i Gaar Morges, da man
kom ud paa Gaden, sprang Flytte
dagen En grelt i Øjnene. Og hvilken
Flyttedag! Man er vant til at se de
lange, tunge Kolosser snegle sig
langsomt frem over Brostenene, og
imellem dem nogle aabne Ladvogne

med sammenstuvede Møbler. De var
der ogsaa i Gaar og i langt større
Mængde end sædvanlig. Men Dagen
frembød helt andre og uvante Bil
leder.
Mange af dem, der skulde flytte,
havde ikke kunnet faa Heste og
Flyttefolk. Nogle havde laant en

Men det mest tragiske ved Flytte
dagen var de mange Hundreder,
der skulde flytte og ingen Steder
havde at flytte hen. Mennesker stod
med Pengene i Haanden, villige til
at betale en Lejlighed — og de kunde
ingen faa. — Aarsagen? Den sæd
vanlige. Man kan roligt svare her,
som i saa mange andre Tilfælde,
hvor der spørges om Aarsagen til
unormale Tilstande: Krigen!
Hvordan kan Krigen nu blive di
rekte Aarsag til Bolignøden i Køben
havn? Aa, saa grumme let. Dels er
der den uhyre Invasion af Udlæn
dinge, dels den økonomiske Situation.
En Mængde Mennesker har opnaaet bedre Kaar; de har lejet store
Lejligheder, hvis Pris Værterne
skyndsomst har sat i Vejret. De
Lejere, som er flyttet fra de store,
kostbare Lejligheder, har paa Grund
af de dyre Tider taget en Lejlighed
med et Værelse mindre — og saaledes videre nedefter i Samfundet.
Desuden bygges der ikke meget for
Tiden. Resultatet af alle disse For
skydninger er altsaa blevet det lidet
lystelige, at Hundreder af Familier
paa Frederiksberg og i København
i Gaar maatte melde sig til Magi
straten som Husvilde.

Der flyttes ind i en af Kommuneskolerne, hvor hver Familie — Mand, Kone og Børn — maa se at indrette sig i et Klasseværelse.
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To Hundrede husvilde Familier med 900 Børn!
Familier stuns sammen I et Klasseværelse
eller anbringes i Kvindefængslet.
Kommunen har ved Hjælp af
Skolelokaler, ja endogsaa ved Brug
af Kvindefængslet paa Christians
havn søgt at skaffe Tag over Hove
det for de paagældende Familier.
Dette er selvfølgelig udmærket, men
Husmodre kan uden Vanskelighed
tænke sig, hvad det vil sige, pludse
lig at have een eneste Stue til Hjem
for hele Familien, Dag og Nat; have
de nødvendigste Ting bunket sam
men i dette Værelse, skulle rette sig
efter flere andre fremmede Hus
modre, og enes med dem om et
Køkken.
Det lykkedes at skaffe Husly til alle
200 Familier med 900 Børn.

Da Magistraten i Forgaars Aftes
lukkede Kontorerne, var der an
meldt ialt 171 husvilde Familier med
over 600 Børn. Der kom indtil i Af
tes yderligere 25—30 Familier, og
det var ualmindelig børnerige Fami
lier; ved den endelige Optælling
viste det sig, at der maatte skaffes
Plads til langt over 200 Familier
med 900 Børn.
Det lykkedes heldigvis. Foruden i
Husvildeafdelingerne og Stifteiserne
og de 6 Kommuneskoler har man
andetsteds skaffet Plads til 24 Fami
lier. Af Generalkonsul Teilmann har
Magistraten nemlig lejet 10 Butikker,
hver med et lille Værelse bagved.

E£
t Jr"

Kommunen maatte i sin Nød tage selv det tomme Kvindefængsel paa Christianshavn i Brug;
her anvises de Husvilde deres Et-Værelses-Lejligheder i Cellerne.

Butikkerne skal nu lukke Kl. 7.

Den midlertidige Lukkelov, der
paabyder Lukning af Butikkerne Kl.
7, er nu traadt i Kraft. Folk har al
tid svært ved at vænne sig til noget
nyt, og adskillige staar efter Kl. 7
og rusker arrigt i Butiksdørene. Men
det nytter ikke — der skal spares
paa Lyset!

*

Politiet har forbudt Salg af Fyr
værkeri i hele December Maaned.

30. December.
Politidirektør Eugen Petersen har
udstedt Forbud mod Salg i Decem
ber Maaned af Skrubtudser, Kine
sere og Kanonslag for at sætte en
Stopper for de specielt københavnske
Nytaarsløjer.

Krigen.
December.
Ved Verdun har Franskmændene
tilbageerobret
Douaumont og Vaux og dermed tilføjet
Tyskerne et betydningsfuldt Ne
derlag. 5. November proklamerer
Tyskland det nye polske Rige. 19.
Novbr. De Allieredes Offensiv paa
Somme-Fronten er brudt sam
men efter en seks Dages uhørt
blodig Kamp. Det tyske Nederlag
opvejes af Tysklands ubrudte
Vestfront.
Den 21. Novbr. dør den 86-aarige Kejser Frantz Joseph, som ef
terfølges af Kejser Karl paa den
østrig-ungarske Trone.
6. Decbr. besætter General Mackensen Bukarest. 13. Decbr. af
løses General Joffre af General
Nivelle.

Bekendtgørelse fra Politiet.

Mand, Kone, Barn og Kanariefugl i deres nye
»Hjem« i en Celle i Kvindefængslet
paa Christianshavn.

I Medfør af § 9 i Lov af 11. Februar 1863 og § .7 i Lov af 4. Fo
bi uar 1871 forbydes det herved indtil 2. Januar 1917 i København, I Fre
deriksberg Birk og i Københavns Amts nordre Birk at sælge Krudt,
kinesiske Pistoler, Skruptudser, Kanonslag og atftfre Fyrværkerisager, her«
under indbefattet Stjernekastere, Knaldhætter (Arhor ces), Konfettikasterø
bengalske Tandstikker og andre med Sprængstof forsynede Qenstande.
Overtrædelse af dette Forbud straffes med Bøder Indtil 200 Kr. eller
simpelt Fængsel indtil 1 Maaned.
Københavns, Fredetiksbeffc Birks og Københavns Amts nordre Bhks
Politikamre, den 8. December 1916.

Bagen Petersen.

Ond.____ Valenr.

OB
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Drømmespil — og andet Spil
Det er dyrt at tjene
mere end man opgiver!

Scenebillede fra •Drømmespil« fra venstre Gudrun Houlberg, Jon Iversen og Egill Rostrup.

„Drømmespil“
paa Dagmarteatret.
2. Januar.
Holger Hofman, som nu i tre Aar
har ledet Dagmarteatret med saa
stor Dygtighed, opførte i Aftes
Strindbergs »Drømmespil« i Hr.
Svend Gades Iscenesættelse.
Sven Lange skriver om Opførel
sen: »Det er et fint og vanskeligt
Kunststykke, Hr. Svend Gade har
præsteret! Ikke nok med, at han ved
Hjælp af sin tekniske Overlegenhed
og sin pittoreske Fantasi havde om
skabt det gamle, graa og forslidte
Teater til en Kukkasse ind til en
straalende Eventyrverden, hvor Lys,
Farver og Form skabte Virkninger

der ikke før er set her — men han
havde af en Skuespillertrup, der
ikke er overforsynet med Talent, og
som slet ikke er indøvet i Stykkets
vanskelige Stil og Diktion, skabt en
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Bryderen og Tyren.
I Cirkus Schumann opføres en Pantomime
Quo vadis, og i denne kaster Bryderen Egeberg en Tyr — ved Hjælp af forskellige Tricks
og et Tov, der vælter den om paa Siden.
Men i Aftes, da Tyren ved Hjælp af Apparatet var tvunget halvt i Knæ, sprang den
pludselig op og rettede Hornene mod sin Mod
stander, saa Egeberg maatte salvere sig ved
en hastig Flugt over Barriéren.
Cirkusrummet genlød af Piben og Hujen,
da Hjælperne sprang til og fik Tyren halet, ud
af Manegen.

••

En Storstrømsbro?
Holger Hofman.

Svend Gade.

Som et Uvejr farer Landsoverskatteraadet i denne Tid hen over
Landet og spreder Forfærdelse blandt
skatteskg Medborgere.
Det er navnlig Børsens Spekulan
ter, der kommer under Behandling.
En Borger havde opgivet 300,000 Kr.
i Indtægt. Skatteraadet har nu sat
ham til 3 Millioners Indtægt og 5
Millioner i Formue, og hans Skatte
billet kommer nu til at Igde paa —
8 8 0,0 00 K r.l
I Viborg blev ikke mindre end 25
Købmænd kaldt for Skranken paa
een Gang.
Og mange andre Steder har man
slaaet ned paa Folk med en daarlig
Hukommelse.
Der er nok at gøre for den store
Skatte-Bastian i disse guldrige Tider.
Og saa tales der endda om at ind
føre Jernpenge!
••

Skare Mennesker, der naturligt og
frit gik ind i de ydre Rammer og
udfyldte dem paa en Maade, der i
alt Fald ikke brød Helhedsstemnin
gen.«
Hovedrollerne udførtes af Elith
Pio, Holger Strøm, Arnold Christen
sen, Viggo Lindstrøm, Fru Orlamundt, Frk. Agnes Rehni, Jon Iver
sen, Egill Rostrup og Frk. Gudrun
Houlberg.
Alt i Alt er det en mægtig Indsats,
Teatret har gjort med stort Arbejde
og store Ofre.

Trafikminister Hassing-J ør gensen
fremsatte i Gaar i Folketinget en
Række vigtige Forslag om Nyanlæg,
deriblandt Bygningen af en Stor
strømsbro. En saadan Bro vil nu
koste 22/a Million mere, end da For
slaget blev fremsat i 1909—10.
••

„Edderkoppen“ flytter.
i Edderkoppen« genopstod i Gaar i sit nye
Lokale i Vestervoldgade. Anna Norrie aabnede med en lille Tale, og saa præsenterede
Kai Holberg de Optrædende: Chr. Gottschalch,
Mabel Norrie, Ayoe Willumsen, Ella Dyberg
og Aftenens Clou, Storm-Petersen, der optraadte med Nissehue og kanelbrunt Skæg og
lavede et fuldkommen tosset Nummer.

Unge Talenter læser, synger og spiller
Einar Linden i Amerika.

Et nyt Cello-Talent.

Den unge Sanger og Skuespiller
Einar Linden, der i sin Tid som
Balletbarn debuterede som »Lille
Eyolf« paa Det kgl. Teater — den
Gang hed han Einar Jønsson —, har
haft stor Sukces som Operasanger i
Dollarlandet. Han havde det Held i
Amerika i Foraaret 1915 at træffe
den danske Frk. Helene de Svanen
skjold, der blev hans Manager, og
nu er Linden efter at have gjort
Lykke i en Række Opera- og Ope
rettepartier engageret til Savage for
20 Uger med en Gage af 2000 Dollars
pr. Uge.

Irene Holm — en tragisk
Menneskeskæbne.
Chr. Houmark læser op til Fordel
for den gamle Danserinde.
Irene Holm lever endnu, Herman Bangs
Irene Holm! Hun bor i Vestervoldgade i et

Baghus, højt oppe, paa en lang Gang med
mange Døre. Hun er 72. Hvad hedder hun?

Det kan være ligemeget. En fattig, gammel
Danselærerinde, der har flakket gennem alle
Landets Smaabyer, har intet Navn.
I sine ganske unge Dage var hun ved Bal

letten, og her saa Herman Bang hende første
Gang. Men Irene Holm skulde forsørge en

gammel Moder; derfor havde hun ikke Raad
til at blive ved Balletten, og hun drog ud i

Johan Hye-Knudsen.

Den purunge Johan Hye-Knudsen
har i Odd Fellow Palæet haft en
usædvanlig lovende Debutkoncert
som Violoncellist. Den unge Mand,
der er Søn af Musikdirektør, Løjt
nant August Knudsen i Nyborg, strøg
sin Cello med stor, smuk Tone og
røbede afgjort Talent.

Provinsen for at give Undervisning. Her ude

saa Herman Bang hende anden Gang og skrev
Mesterværket »Irene Holm*.

I Aften læser Forfatteren Christian Houmark

i Casinos lille Sal »Irene Holmt, — og Indtæg
ten tilfalder Irene Holm. Det er den, der skal

frelse den gamle Danserinde fra Sult og den
rene Elendighed.

Svaabæk!

Einar Linden.

Kan der fremstilles
dansk Whisky?
Spritfabrikerne kan, men vil ikke.

Et stærkt udbredt Forlydende har
villet vide, at man fra De danske
Spritfabriker s Side vilde forsøge at
fremstille Whisky netop nu, da Til
førslen fra England er stoppet.
Direktør Chr. H. Olesen udtaler
herom:
— Selvfølgelig kan vi fremstille
Whisky. Vi forsøgte for tyve Aar
siden med et meget gunstigt Resul
tat, omend vi ikke naaede saa højt
som de engelske og skotske Fabri
ker, fordi vi ikke har det samme
Vand — Fjeldvandet — der giver
den skotske Whisky dens Smag. Men
vi vil ikke fremstille Whisky paa
dette Tidspunkt, fordi dette er uhel
digt — af mange Grunde.

Den
unge
Skuespiller Al
fred Arnbak,
der har ført en
ret ubemærket
Tilværelse paa
Det ny Teater,
har nu ganske
helliget sig Cabaret’en, hvor
han optræder i
Skikkelse af Se
minarist Svaa
bæk, der hol
der Konferen
cer over Da
gens Begiven
heder. Figuren
virker meget
pudsig, og Hr.
Arnbak
har
en stor Sukces,
naar han be
standig erklæ
rer: »Je’ ka'
bli’e saa né’trykt« over vo
re elendige Ti
der.

Forfatteren Christian Houmark
fotograferet i sit Hjem.
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„Sukkerkort” — vi sættes paa Ration
Alle Kystens
Sommerlejligheder
er revet bort.
Hele Strækningen fra København til
Helsingør gennemtrawlet.

Allerede nu — i Januar! — kan
man gaa fra det ene Hus til det an
det i samtlige Fiskerlejer langs Ky
sten og allevegne faa samme Svar:
— Her er lejet ud for længe siden!
Der er bogstavelig talt ikke 10
Huse at opdrive mere paa Stræknin
gen fra København til Helsingør, og
de, der er tilbage, holdes i saadanne
Priser, at man stejler.

Stigninger paa 25—100 pCt.

Det er travle Dage paa Raadhuset, hvor Tusinder af Folk Dagen igennem
maa afhente Dyr tidsmærker, hvortil nu er kommet Rationeringskort for
Sukker.

Nu kan man kun faa Sukker mod at
aflevere „Sukkerkort”.
Indenrigsministerens første Forsøg paa at indføre Rationerings-Kort.

Kort for alle Beboerne i samme
6. Januar.
taten overtog i Slutningen af for Ejendom.
Nu er den første Uddeling helt
rige Aar alt Sukker her i Lan
det, og fra 4. Januar kan man kun overstaaet. Der er ialt blevet uddelt
faa Sukker mod at afgive et »Sukker en halv Million Kort. Da København
kort«, der giver Ret til 4 Pund Suk netop har en halv Million Indbyg
ker om Maaneden pr. Hovede. De gere (fraregnet Frederiksberg, der
nye Sukkerkort har 12 Mærker; har sin egen Kort-Uddeling), har
hvert Mærke giver Adgang til Køb altsaa alle Byens Borgere hentet
af eet Pund, og Kortet skal strække hver sit Kort, — et ualmindelig fint
til for 3 Maaneder. — Uddelingen Resultat for Kontorchef Børresen
af Kortene foregik med mønster og hans Stab, der har udført dette
værdig Præcision. Ikke faa Hus- store Organisationsarbejde, — endnu
fædre blev skuffede ved kun at faa helt nyt herhjemme, — med megen
udleveret de tomme Taloner uden Dygtighed.
Mærker. Det var de
Herrer, der ved Suk
mjgwyi wnnyw1
A*-<wn<8'.
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Overalt er der lagt paa Sommer
lejen, de fleste Steder fra 25—50
pCt., i enkelte Tilfælde op til 100
pCt. Det fortælles, at et lille, be
skedent Fiskerhus i Humlebæk var
til Leje for 600 Kr. for Ferien. Der
kom to Lejere samtidig, de var begge
Pengemænd, og de handlede med
Gullasch i deres Fritid, naar de ikke
sad paa Kontoret og rensede Neg
le og stangede Tænder. Da han,
der var kommet et Par Sekunder
før den anden, sagde, at han vilde
leje Huset, lagde den anden 100 Kr.
paa. Den første smækkede yder
ligere 100 Kr. paa. Det samme gen
tog sig nu to Gange fra hver Side.
Lejen endte i 1200 Kr.!

De nye Rige.
Det København, der Nytaarsaften morede sio
paa vore Restauranter, var, som en kendt oo
udmærket Hotelmand sagde til os, »ikke lutter
Grever og Baroner<i. Det er en helt ny Be
folkningsklasse, der er kommet op til Over
fladen i 1916—17.
Da vi ved Il-Tiden kastede et Blik ind i
Bristol, kendte vi kun Tjenerne og Portieren
og hans Personale. Der blev drukket mere
Champagne end nogensinde. Stemningen var
meget høj. En Herre med gyldent Haar ud
bragte en Skaal for »Et nyt og bedre Dan
mark«. Hos de Ukendte, der brillerede i en
sjælden Juvelpragt, fandt Skaalen varm Til
slutning.

Der købes — og helst det
dyreste.
Pengerigeligheden mellem Folk har over
rasket mange Handlende.
Hos Illum udtaler Prokurist Bang, at skønt
Priserne er steget til det dobbelte, er Om
sætningen ogsaa fordoblet.
Hos Fonnesbech siger Grosserer Lund med
Bæven i Stemmen, at Tilstrømningen er saa
stor, at man i Gaar maatte lukke Butiken fire
Gange.
I Silkehuset siger Forretningsleder Eistrup,
at aldrig før er der solgt saa meget Silke.
Grosserer Hector siger, at Folk i Aar er helt
vilde. De nye Rige køber Sko og Støvler i
Dusinvis.
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Sensationer paa Den frie Udstilling
Der er Liv og Humør
i den unqe Kunst.

Udstillingens sto
re Sensation er Karl
Larsens »Trappe
gang«, som gengi
ves til venstre. Det
besynderlige Motiv
med den violin
spillende Mand, der
gaar op ad en ikke
mindre besynder
lig
Trappegang,
fanger straks Op
mærksomheden, og
med lidt god Vilje
forstaar man, at
Kunstnerenhar vil
let gengive Bevæ
gelsen. Herunder
ses Svend Johansens
»Rasputins
Morder, Fyrst Jusupoff og Gemal
inde i en Loge«
— det er heller
ikke kedeligt!

Lundstrøm: Stillleben.

Den frie Udstilling har ikke i
mange Aar mødt med en saa frisk
og trodsig og humørfyldt Udstil
ling. At den vil forarge Bedstebor
gerne er der næppe Tvivl om, men
den vil sikkert more lige saa mange
— tilsammen vil de i de kommende
Uger fylde Salene i Den frie Udstil
ling, og der vil blive diskuteret op
ad Stolper og ned ad Vægge — og
det er godt det samme.

Jais Nielsen: Selvportræt.

Karl Larsen*. »Trappegangt.

Herover
Johs. Bjergs
Statuette:
»Flygtende
Kvinde«.
*
Til højre
Svend Johansens
Maleri:
»Rasputins Morder,
Fyrst Jusupoff
og Gemalinde«.

Alvorlige Tider — nødtørftig Hjælp
Kanoner til
Vestfronten.

Kanon-Transport paa Vesterbros Passage.

Krigen.
Januar.
Centralmagternes store Sejr
over Rumænien, og den Kends
gerning, at Tyskerne staar stærkt
paa Vestfronten, har fremmet Øn
sket fra tysk Side om netop paa
dette Tidspunkt at indlede Freds
underhandlinger. De frygtelige
Ernæringsforhold i Tyskland be
strides vel nok officielt, men kan
dog ikke skjules, og at dette er
den inderste Bevæggrund for Ty
skerne til at ønske Fred ligger
klart for alle. Kejser Karl i Øst
rig støtter i høj Grad Planerne
om at forhandle om Freden, men
det officielle Fredstilbud, som i
forrige Maaned kom fra Berlin,
er i den Grad præget af Kejser
Wilhelms Opfattelse af Central
magterne som Sejrherre, at det
næppe har Udsigter til foreløbig
at føre til noget Resultat. Man
maa ogsaa her regne med, at
Iiindenburg og vel især Ludendorff er stemt for en Fortsættelse
af Krigen.
Præsident Wilsons Forsøg —
ligeledes i forrige Maaned — paa
at indlede en Fredsbevægelse med
Oprettelsen af »Nationernes Liga«
har overalt faaet en kølig Mod
tagelse. De Allierede har den 10de
i denne Maaned svaret Wilson, at
det paa det nuværende Tidspunkt
vil være umuligt at opnaa Fred.
Kejser Wilhelm har forbitret ud
talt: »Jeg har rakt Haanden til
Fred, og Ententen har givet mig
et Slag i Ansigtet. Nu kan der
kun være Tale om Krig til det
Yderste.«
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Skønt lykkeligt holdt
udenfor Krigen, mærker
vi dog allcsammen dens
Nærhed. Daglig beretter
Aviserne om Myrderierne,
daglig føler vi Savnet
af mange Ting, for sletikke at tale om alle vore
unge Mennesker, der
maa ofre deres Tid i
Sikringsstyrken. Vi min
des om det altsammen,
naar vi en Dag i vore
fredelige Gader ser en
Kanon-Transport
som
paa
hosstaaende Bil
lede. Den skal ud til
vor Vestfront — hvor
der heldigvis er Fred og
ingen Fare.

Dyrtidsmærker til dem, der har Børn under
14 Aar og mindre end 2000 Kr.’s Indtægt.
77. Januar.
Der udleveres fra i Aften Dyrtidsmærker. Enhver, der har 1950 Kr.
eller derunder i aarlig Indtægt, og
som har Børn under 14 Aar, har Ret
til Dyrtidsmærkerne, saaledes at der
udleveres dem Mærker til Værdi 1
Kr. for hvert Barn under 14 Aar pr.
Uge. Mærkerne modtages af de
Handlende som Betaling for de vig
tigste Livsfornødenheder og for
Brændsel.
Samtidig genoptages Uddelingen
af Kul- og Kokskort. Disse Rabat
mærker kan afhentes af Alle, der
har under 3000 Kr. i aarlig Indtægt.

Over 7 Mili. Kr. til
Dyrtids-Foranstaltninger.
27. Januar.
Magistraten har udarbejdet sit
Forslag til kommunale Dyrtidsforan
staltninger, og de er meget om
fattende:
Til Arbejdsløshedskasserne ydes
et Tilskud af 920,000 Kr., til Syge
kasserne 920,000 Kr., til Bespisning
af Skolebørn og mindre Børn 810,000
Kr., til Mælkerabatbillettcr 1 Million
200,000 Kr., til Enker med Børn
180,000 Kr., til Understøttelsesfor
eningerne foreløbig 150,000 Kr. Til
Dyrtidsmærkerne medgaar desuden
ialt 1 Million Kr.

Kommunen overtager Statens Rug
lager, 115,000 Tdr., for 2 Millioner
340,000 Kr., saaledes at Prisen for et
4 Kilos Rugbrød stadig kan holdes
nede paa 89 Øre.
Den samlede Udgift til Dyrtids
foranstaltninger bliver 7 Millioner
271,542 Kr.
Da Vanskelighederne for Landets
Kulforsyning er stadig stigende, har
Magistraten ladet skære 3 Millioner
Tørv.

Fintbrødet bliver dyrere!
28. Januar.
Fintbrødet bliver dyrere! Fra 1.
Februar koster de Franskbrød, Bir
kesbrød og Sigtebrød, der hidtil har
kostet 20 Øre: 25 Øre. De 15-Øres
Brød forhøjes til 20 Øre. 3 Øres
Krydderne, Hveder og Wienerbrød
forhøjes til 4 Øre, Femøreskagerne,
der hidtil har kostet 6 å 7 Øre, kom
mer til at koste 7 å 8 Øre.

Skal vi nu ogsaa mangle
Østers?
Medens Strassburger-Leverpostej er som ud
ryddet af Jordens Overflade, og de sidste Prik
ker Kaviar er forsvundet, erfarer vi, at der
nu ogsaa er Mulighed for, at Østers en skønne
Dag slipper op. De 6 Millioner Østers, som
Østerskompagnict maa skrabe, slaar langtfra
til i Aar. Saa vi faar nok Østerskort en Dag!
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Den skærpede, uindskrænkede U-Baads Krig
31. Januar.

Tyskland har proklameret den skærpede, den uindskrænkede Undervandsbaadskrig. I en Note, som Tyskland har tilstillet De forenede Stater
i Anledning af Præsident Wilsons Budskab, erklæres det, at Tyskland
bekender sig til de samme Ønsker og Principper, som Wilson har frem
sat. Samtidig tilføjes —som Svar paa Ententens Afvisning af Kejser Wilhelms Fredstilbud, i hvilket han fordrede at anerkendes som Sejrherre —,
at Tyskland fra 5. Februar vil spærre Farvandene omkring Storbritannien,
Frankrig og Italien, samt den østlige Del af Middelhavet.

Gaar Amerika med
i Krigen?
Den diplomatiske Forbindelse afbrudt
mellem Tyskland og U. S. A.

3. Februar.
Amerikas Indtræden i Krigen paa
Ententens Side, der har været ven
tet fra det Øjeblik, Tyskland erklæ
rede den uindskrænkede U-Baadskrig, maa nu betragtes som uafven
delig. Amerika har i Dag afbrudt
den diplomatiske Forbindelse med
Tyskland. Den tyske Gesandt i Wa
shington, Grev Bernstorff, har mod
taget sit Pas, og den amerikanske
Ambassadør i Berlin, Gerard, er
kaldt tilbage. Wilson har anmodet
Kongressen om Bemyndigelse til at
anvende de Midler, der er nødven
dige til Beskyttelse af amerikanske
Søfolk og Undersaatter.

Blokaden har allerede bevirket Mængder af oplagte Skibe langs Frihavns-Kajen. Men snart vil
der komme flere og al Skibsfarten blive standset.

Den frygteligt forværrede
Afspærrings-Situation.

Besætningen, der har reddet sig i Land fra en torpederet Damper, paa Vej over Amalienborg
Plads til Søforhøret.

U-Baadskrigen med dens fuld
stændige Afspærring har med et Slag
forværret Situationen for de neu
trale Stater. I Forvejen var Tilførs
lerne kun smaa, og vor Handel med
de krigsførende Lande paa alle Omraader begrænset. Alene ved at for
handle os frem til alle Sider og nøje
overvaage, at indgaaede Aftaler over
holdes, har det været muligt at frem
skaffe det nødvendigste som Foder
stoffer og Kul. Nu truer det Hele
med at gaa i Staa, og Situationen er
katastrofalt forværret.
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Spar paa Mad, Lys og Varme!
Minimum af Gas og Elektricitet
eller tredobbelt Pris!

9. Februar.
Vi maa nu kun bruge for 6 Kr.
Kogegas og for 8 Kr. 75 Øre Elektri
citet i Kvartalet! Hvad vi bruger der
udover, skal betales med tredobbelt
Pris.
Færre Sporvogne — færre
Stoppesteder.

Velfærdsudvalget forlanger betyde
lige Indskrænkninger i Sporvogns
kørslen. Antagelig skal Kørslen op
høre allerede Kl. 11. Desuden vil
man nedlægge en lang Række Stoppe
steder.

Udenfor en Kælderbutik paa Christianshavn, hvor der sælges Kul og Brænde
— hvis der da er noget tilbage. Konerne stiller i den tidlige Morgentime for
at prøve Lykken — som oftest forgæves.

DanskDampertorpederet,
17 Mand omkommet.
Den danske Damper »Lars Kruse« er
blevet torpederet samme Dag, som den

U-Baads-Blokaden kræver kraftige
Spare-Foranstaltninger hele Byen over.
Butiker lukkes Kl. 6 - Teatre og Biografer Kl. 10 Restauranter Kl. 11.
6. Februar.

Manglen paa Kul og Koks, der længe har været følelig, er nu bleven
saa alvorlig, at Regeringen har maattet gribe ind og iværksætte For
bud og Foranstaltninger, som tilsigter den strengeste Sparsommelighed
med alle Brændselsmaterialer. U-Baads-Blokaden hindrer jo Tilførs
lerne, og Beholdningerne er snart udtømte. I Løbet af faa Dage vil
København blive totalt forvandlet, Mørket vil ruge over Byens Aften
liv, tidlig Lukning overalt og Indskrænkninger paa alle Kanter. Der
er intet at gøre, den haarde Nød tvinger os, og vi maa alle ind
ordne os under Forholdene.

Prisreguleringskommissionen tog i Gaar en Række vigtige Beslut
ninger i saa Henseende. Fra og med den 10. Februar skal

alle Butiker lukkes Kl. 6 Eftm. (dog Tirsdag og Fredag Kl. 7 og
Lørdag Kl. 9) alle Biografer, Varietéer og Teatre lukkes Kl. 10
(to Gange om Ugen dog Kl. lOVs).

Alle Restauranter lukkes Kl. 11.
Allerede i Gaar var alle Gadelygter slukket paa Frederiksberg;
udover Brandlygter og Politilygter brændte der i Aftes ikke et Gas
blus paa nogen Gade eller Vej paa Frederiksberg - og nu følger
København efter paa samme Maade.
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tyske

U-Baads-Blokade

mod

England

traadte i Kraft. 17 Mand af Besætningen
er omkommet.

Hamstring forbudt.

Regeringen har udstedt Forbud
mod Vareaager og Forbud mod Pris
forhøjelser. Jernbanetrafiken ind
skrænkes og der nedsættes en Række
Nævn for Brænde, Olie, Kaffe m. m.
Hytten er lukket —!
10. Februar.
I Gaar tog Københavnerne Afsked med Mid
natstimerne paa Kaféerne.
Hos Wivel formede det sig som en Sørge
fest. Enhver, der har set det Liv, der udfol
der sig i Kaféens rummelige Lokaler om Nat
ten ved 12—1 Tiden, vil forstaa, at mangen
inkarneret Københavner og mangen en velbeslaaet Provinsboer, der er kommet herind
for nogle Timer at glemme sin Fødebys Tri
vialitet, vil sukke, naar han fremtidig ser Bue
lamperne foran Wivels Terrakottaportal sluk
kes Kl. 10.
Lokalet var overfyldt, men Humøret savne
des. Og da Theodor Lumbyes Orkester som
sidste Nummer opvartede med »Hytten er luk
ket*, gik der et Pust af Vemod gennem Lo
kalet.
Og saadan er det allevegne. Raadhusuret
gik af bare Forfjamskelse i Staa Klokken halvtolv.

Kulnøden yderst alvorlig!
Hvordan der kan spares.
22. Februar.
Fru Karen Braae har holdt et Fore
drag for Husmodre og Husassisten
ter om Anvendelse af en Mængde
nyopfundne Spareapparater, saaledes et »Strygeapparat«, paa hvilket
der samtidig kan varmes Strygejern,
koges Vand og laves Kaffe, idet
Kaffekanden kan staa ovenpaa den
særligt indrettede Fløjtekedel, og et
andet Apparat, hvor fire Kasseroller
kan holdes i Kog ovenpaa hinanden
ved et Gasforbrug af
Øre i Timen.
*
Billedet til venstre viser Kommunens
Lagre af Træ, der opskæres til Brændsel.
Herunder: Koner og Børn graver efter
Tørv til Erstatning for Kullene.

Det er snart
ikke til at op
drive Kul for
Guld!

Manglen paa
Lys og Varme
bliver for hver
Dag mere ka
tastrofal!
13. Februar.
Kogegasforbruget maa sættes ned
til det halve, ellers bliver det snart
nødvendigt at lukke helt for Gassen.
I Hjemmene skruer man nu Pæ
rerne af Lysekronerne, saa der kun
brænder én i hvert Værelse. Og der
lukkes kun op for det varme Vand
i Badeværelset to Timer om Ugen.
Paa Restauranterne skal man nu
betale 5 Øre for Brugen af en Ser
viet.
Bilkørsel i Tiden 12—6 Nat og om
Søndagen forbydes paa Grund af
Benzinmangel.
Der fremstilles kommunale Hø
kasser, der kan sælges for ca. 2 Kr.
25 Øre. En Vejledning i Høkasse
kogning uddeles gratis i 60,000
Eksemplarer.

Kulpillere ved Havnen. Hver en lille Stump Kul pilles møjsommeligt op — ikke den mindste
Smule maa gaa til Spilde.
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En Pragt-Operette paa Scala“
9?

„Czardasfyrstinden“s Operette Sukces.
Den typiske Scala-Forestilling med Oda Alstrup, Amelie Kirkegaard, Henry Seemann, Arne Weel og Stribolt.
Februar.
umøret er ikke gaaet af det
glade København, trods Dyr
tid, Mørketid, Lukketid, Kulnød og
Benzinmangel. Vi véd, at Verden er
af Lave, hver Dag forfærdes vi af
grufulde Beretninger ude fra det
blodige Opgør — hver Time i Døg
net mærker vi Krigens Dønninger,
der ryster vort lille neutrale Land.
Livet leves hektisk, Masser af Men
nesker tjener Formuer fra den ene
Dag til den anden og smider om sig
med Guldet, saa forargeligt og for
rykt, at man væmmes og beskæmmes — samtidig sulter og fryser en
endnu større Mængde af Stakler,
som er slaaet ud af de abnorme For
hold, og som ingen Udvej øjner for
at faa de smaa Penge til at slaa til,
hvor alt er blevet mangedobbelt dy
rere. Men trods alt skal Livet leves,
trods alt maa vi prise os lykkelige
i vort lille fredelige Land og i vor
gode smukke By — hvad nytter det
at klynke og klage! Nej, Københav
nerne tager Situationen med godt
Humør og morer sig saa godt, de
kan — og typisk for det glade Kø
benhavn er »Scala«, det fine, festlige

Humør, Sang og Dans
paa Scala.
Nu har »Scala« atter overgaaet sig
selv med sin nyeste Operette Czar
dasfyrstinden af Ungareren Emme
rich Kalmdn. Direktørerne Skaarup
og Emil Wulff har sat Czardasfyrst
inden op med en overdaadig Pragt
og i en Udførelse, der næppe har sin
Mage i nogen Verdensby. Frk. Oda
Alstrup er en Operette-Primadonna
i den store Stil, smuk og statelig, og
atter en Gang er Frk. Amelie Kirke
gaard Indbegrebet af kvindelig
Ynde. Deres mandlige Partnere,

Oda Alstrup og Oscar Stribolt.

og mondæne lille Boulevard-Teater,
der Aften efter Aften samler Køben
havnerne til nogle Timers Adspre
delse.

Sidste Akt af »Czardasfyrstinden«.

Herrerne Henry Seemann og Arne
Weel, er begge elegante og elskvær
dige, de to Par tilsammen ganske
uimodstaaelige. Der synges og spilles
og danses i Czardasfyrstinden paa
Livet løs og med et Humør, der faar
et vægtigt Plus i Oscar Stribolts
brede Komik. Og saa »Scala«s be
rømte Damekor, klædt af og klædt
paa i skønne Dragter. Teksten er
munter og vittig — i Johs. Dams og
Paul Sarauws behændige Bearbej
delse — og Musiken er baade stor
stilet ungarsk og indsmigrende. Hele
København synger med paa Schlageren:

Scene fra Czardasfyrstinden: Fra venstre Oda Alstrup, Arne Weel, Henry Seemann og
Amelie Kirkegaard.
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Det er det Hjerte, det dumme Hjerte,
som gør et Mandfolk døv og blind
med sit Tik-Tak!
Tableauet skifter,
naar man sig gifter,
saa komme Smagen for en anden
Slags Tobak.
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Pludselig uventet Spiritusforbud!
Alt Spiritus-Salg og al
Spiritus-Udskænkning
standset.

Afholdsfolkene vil have
Spiritusforbudet bevaret.
23. Marts.
Paa et Møde i Gaar vedtog Danske
Afholdsselskabers Landsforbund at
iværksætte en Adressebevægelse hele
Landet over for at kræve Spiritus
forbudet bevaret.

1. Marts.

Indenrigsministeren har i Aftes udstedt
et midlertidigt Spiritusforbud, Fra i Dag
maa der hverken sælges eller udskænkes

nogen Art af Spiritus.
01 og Vin er dog undtaget fra Forbudet,

Forbudet hævet — men
Sprifen bliver dyr!

Naar der er truffet Bestemmelse om
Indskrænkninger i Spiritusproduktionen,

En Flaske Brændevin 2 Kr. 40 Øre!

vil Forbudet blive hævet eller lempet.
Aarsagen til denne pludselige Foran
staltning fra Regeringens Side begrundes
med, at vore Beholdninger af de Raa-

stoffer — Majs, Korn og Kul —, der medgaar til Fabrikationen af Spirituosa, er

saa knappe, at deres Anvendelse til Frem
stilling af spirituøse

Drikke maa ind

skrænkes.

Alle Beholdninger af
Spiritus optælles.
Enhver Handlende, Beværter, Gæst
giver o. s. v., der ligger inde med
Spiritusbeholdninger, skal allerede
i Dag til Morgen inden Kl. 9 afgive
Beretning om Beholdningens Stør
relse.
Overtrædelse af Spiritus-Forbudet
straffes med Bøder indtil 10.000 Kr.
eller Fængsel.

Hvordan Spiritusforbudet
virkede i Gaar.
2. Marts.
Det kan nok være, der kom Liv i Gaderne.
Bestemmelsen om, at det var d e t Kvantum
Spiritus, de Handlende laa inde med K l. 9
For m i d d a g, der skulde opgives til Autori
teterne, aabnede ligesom en lille Bagdør for
Salg af Spiritus inden dette alvorlige Klokke
slet. Maaske var det ikke strengt tilladeligt,
men alligevel! Der blev solgt godt af Akvavit,
Likorer, Kognak og navnlig Whisky i Gaar
Morges. I Tiden omkring Kl. 9 var det al
mindeligt at se Damer og Herrer med store
Klasker under Armen og struttende ud af alle
Lommer. Forsi efter Kl. 9 indfandt Toldvæs
nets Embedsmænd sig hos alle, der handler
med Spiritus, og foretog den nødvendige Op
tælling.
Et Par Hundrede Toldere foretog Optælling
hos ca. 5000 Spiritushandlere.

Landets mest optagne Mand, Indenrigsminister
Ove Rode med sin Sekretær paa Vej til
Ministeriet.

Dette Aar er et
Savnets Aar!
Intet Spørgsmaal om Afhold,
men om Brød eller Brændevin.
2. Marts.
Indenrigsminister Ove Rode ud
talte paa et Møde i Gaar:
Krigens første Aar var et Ængstel
sens Aar. Det andet Aar blev For
tjenestens Aar. Dette tredie Aar maa
blive Savnets Aar. Varer Krigen et
fjerde Aar med, bliver dette et Nø
dens Aar.
Spiritusforbudet tilsigter ikke no
gen principiel Afgørelse af Alkoholspørgsmaalet. Nej, her er Spørgsmaalet, om vi skal bruge vor Be
holdning af Gær til Fremstilling af
Brød eller Drikkebrændevin.

24. Marts.
Paa Mandag Morgen Kl. 9 op
hæves det midlertidige Spiritusfor
bud. Samtidig fastsættes Maksimal
priser for de vigtigste Spiritussorter.
Uden saadanne Maksimalpriser kan
det forudses, at Spirituspriserne
vil stige uforholdsmæssigt stærkt,
da der ingen Udsigt er til, at de
forhaandenværende Beholdninger vil
blive suppleret.
Alligevel bliver Spiritus’en dyr
nok. De fastsatte Maksimalpriser
ligger 110—125 Procent højere end
de hidtil gældende Priser. Heraf ud
gør Spiritusafgiften de 100 Procent.
Prisen bliver: for Taffelakvavit
2 Kr. 40 Øre, Whisky 9 Kr., Kognak
12—14 Kr., Caloric 6 Kr.

Krigen.
M art s.
Czaren har abdiceret, tvunget af en
Revolution, der begyndte med nogle
Uroligheder d. 11. ds. i St. Petersborg.
Czaren opholdt sig paa dette Tids
punkt i sit Hovedkvarter i Mohilev og
modtog her telegrafiske Underretnin
ger om Oprøret, der greb om sig med
rivende Hast, Skydning i Gaderne,
Standsning af alle Forsyninger, et
fuldstændigt Kaos, skabt af rasende
Uvilje mod alle ledende Kræfter i
Riget. Czaren begav sig ved Midnatstide med et Ekstratog til St. Peters
borg, ledsaget af sin Moder, Enke
kejserinden. Men Toget standsedes, og
gennemførtes først senere til Pskov.
Her blev Czaren stillet overfor et
Ultimatum: øjeblikkelig Abdikation
og Bortrejse fra Rusland. Czaren
nægtede at forlade sin Søn, men
underskrev Abdikationen til Fordel
for sin Broder, Storfyrst Nicolaj.
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Vor største Filmshelts bratte Død
Ubegrundede
Rygter
om Selvmord.

Psilander fundet død
i sit Værelse
paa Hotel Bristol.
Et Hjerteslag gjorde Ende paa
hans eventyrlige Liv.
Skuespiller Psilander kom i Gaar Ef

termiddags ved Sekstiden hjem til Hotel

Bristol, hvor han i nogen Tid har boet.
Efter en Konference med den unge In
struktør Poul Gregaard, gik han op

paa sit Værelse og gik til Ro. Han var
lidt forkølet og rekvirerede en Kop Kamillethe, og en Time efter at han havde

drukket den, kaldte han en Tjener til sig
for at faa et Par Veronalpulvere hentet

fra Apoteket. Det var ham nemlig umuligt

at falde i Søvn. Tjeneren afleverede lidt
efter fire Pulvere, hvoraf Psilander tog

ét og faldt i Søvn.
Henad Natten maa han være blevet

overfaldet af et Ildebefindende. Da man
fandt ham i Morges, laa han i sit Nattøj

paa Tæppet foran Skrivebordet, hvor Te
lefonen stod. Han har rimeligvis villet

tilkalde Hjælp, men er faldet

død om

forinden. Hans Pande har i Faldet ramt

Skrivebordskanten, og ved Slaget er der

fremkommet et mindre Hul I Panden.

Valdemar Psilander.

Psilanders bratte Død
satte straks Rygter i
Omløb om, at den be
rømte Filmsskuespiller
havde taget sig af
Dage. Man fortalte, at
han havde taget Veronal. Rygtet har intet
paa sig. Psilander —
fortæller vor anden
Filmsberømthed Olaf
Fønss — havde Dagen
forud været hos sin
Læge, som indprentede ham Forsigtighed
og sagde ham, at der
var Grænser for, hvad
man kunde byde et
svagt Hjerte. Men han
skaanede sig ikke med
Arbejdet paa sit nye
Filmsselskab Kinogra
fen, som han netop
havde faaet sat i Gang.
Sin sidste Dag til
bragte han ude paa
Optagelsesteatret i Hel
lerup, hvor han optog
en Scene mellem Fru
Clara Wieth og sig
selv. Optagelsen skulde
være fortsat næste Dag
tidlig om Morgenen, og
han havde bestilt sin
Chauffør til at hente
sig ved Bristol Kl. 8.

Den verdensberømte
Psilander blev kun 35 Aar!

En Optagelse paa Nordisk Film i Valby af en af de første Psilander-Film. Paa Scenen Psilander
og Fru Clara Wieth, med Ryggen til Schnedler-Sørensen som Instruktør og ved Kameraet
Fotograf Axel Grothkjær.
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Saa ung Psilander var — han blev
kun 35 Aar — formede hans Liv sig
som et Eventyr. Han debuterede
som Skuespiller i Provinsen og spil
lede hos Trap Walther i Odense et
ret stort Repertoire, bl. a. Prinsen i
»Der var engang —«. Emil Wulff
tog ham til København, man husker
Psilander bl. a. som Sikes i »Oliver
Twist« paa Frederiksberg Teater, og
senere kom han til Dagmarteatret.
Men det var Filmen, der gav ham
den store Chance. I Løbet af faa Aar
blev han Ole Olsens Førstekraft og
endte med en Gage paa 100.000 Kr.
for 6 Maaneder. Nu havde han netop
startet sit eget Filmsselskab, og med
sit Verdensnavn havde han sikkert
kunnet faa alle sine egne Film spil
let over hele Jorden.
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Psilanders eventyrlige Karriere
Filmens Konge.
Olaf Fønss siger om sin afdøde
Ven: Han blev overalt i Udlandet
kaldt »Filmens Konge« — der skal
en rank Personlighed til for at be
vare sin Dømmekraft og sin Lige
vægt i det hidsige og hensynløse
Væddeløb om Kunstens Laurbær
kranse, og naar Psilander stod saa
stærkt, var det i Kraft af et konge
ligt Sind og et rent Barnehjerte, som
han bevarede lige til det sidste.
Hans Kunstbegejstring lyste, fordi
den kom fra en Sjæl, der var sund
og frisk, og i sit Venskab var han

Øverst Psilander
som Cowboy’en
Manden uden Frem
tid«, tilhøjre Psilan
der i hans berøm
teste Filmsrolle som
»Klovnen« (bag ham
ses hans Paaklæder
Peter Jørgensen, til
højre Fru Gudrun
Houlberg). Nederst
Martinius Nielsen in
struerer Psilander i
en Filmsrolle.

Betty Nansen om Psilander.
Fru Betty Nansen har i Tidsskriftet »Teatret« skrevet
nogle smukke Mindeord om Psilander, med hvem Fru
Nansen i sin Tid indspillede flere Film, bl. a. »Revolu
tionsbryllup«. Fru Nansen fortæller bl. a., hvorledes hun
paa sin Rejse i Amerika traf en russisk Læge, Dr. Lenka,
der begejstret talte om Filmens Betydning i Rusland:
»Saa var det, han nævnede Psilanders Navn, »the
Danish actor Valdemar Psilander, your great compratriote, Madame«. — Med bankende Hjerte inddrak jeg
den fremmede Mands Begejstring — jeg lærte den Dag,
hvad Psilander betød ude i den store Verden, og jeg
følte mig stolt og taknemlig. Jeg naaede aldrig at faa
ham det sagt. Saa dybt beskeden, som han var, vilde
han maaske end ikke have hørt mig til Ende, om jeg
havde talt. Men i mit Hjerte bevarer og ærer jeg Mindet
om den Mand, hvis blide, blufærdige Kunst bragte Dan
marks Navn til det yderste Hav.
Betty Nansen.
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Hamstrere, Husmødre, Piger og Militærnægtere
Thit Jensen danner en
Militærnægterne
Husmoderforening.
skal paa civilt Arbejde.
Et Lovforslag, der skal gøre en
Ende paa »Sultestrejkerne« og
Spektaklerne.

En Kamp-Forening mod
Husassistenterne.

24. Marts.
Indenrigsministeren har i Gaar i Folketinget
fremsat et Lovforslag om Værnepligtiges An
vendelse til civilt Arbejde. Lovforslaget tager
Sigte paa at ordne de mange vanskelige
Spørgsmaal om »Militærnægterne*, der i den
senere Tid har givet Anledning til saa megen
Uro.
Der har i de sidste fem Aar været 44 Mi
litærnægtere, 16 Adventister, 1 tilhørende
Brødremenigheden, og desuden 27, der af po
litiske Grunde nægtede at gøre Militærtjeneste.
Antallet af de sidste er under Sikringssturken
steget ganske betudeligt, og flere af dem har
endog etableret Sultestrejke. Man har hidtil
ikke kunnet gøre andet end at indlægge disse
paa Garnisonssuge huset, og naar Lægerne der
ikke længere turde tage Ansvaret for de suite
strejkende, blev de hjemsendte og paanu ind
kaldte, hvorpaa Sultestrejken atter iværksattes,
og man havde den samme Historie om igen.
Lovforslaget gaar ud paa at overføre disse
»Militærnægteren til civile Lejre, hvor de vil
blive beskæftigede med Brændehugning og lig
nende Arbejde i et Tidsrum, der svarer til
Tjenestetiden.

En Sukces - Komponist.

Thit Jensen.

Den energiske Forfatterinde Fru
Thit Jensen Fenger nøjes ikke med
at holde sig til Bøgerne og Bogsta
verne. Hendes sprængfyldte Sam
fundssind søger alle Veje, der fører
til Udløsning af de mangfoldige
Spørgsmaal i Tiden, som optager
hende, og derfor virker hun tidlig
og silde i Skrift og Tale, skriver Bø
ger og Artikler og holder Foredrag,
saa der staar Gnister af det. Hun ta
ger sig af »det moderne Ægteskab«
og af »Forældreglæder«, hun revser

og hun renser ud, sundt og naturligt
griber hun om selv dristige seksuelle
Problemer — som i sin Roman
»Højeste Ret« —, og nu har Fru Thit
taget sig paa at samle vore Hus
modre og organisere Forholdet til
vore Husassistenter.
Det skete forleden paa et Møde i
Grundtvigs Hus, hvor Fru Thit Jen
sen Fenger blev valgt til Formand
for den nystiftede »Husmoderfor
ening«.
Vi maa ruste os mod
Tjenestepigernes voksende
Krav.
Fru Thit holdt med stor Dygtig
hed det indledende Foredrag, hvori
hun dokumenterede Nødvendigheden
af, at Husmødrene ruster sig mod
Tjenestepigernes stadig voksende
Krav. »Som det er nu, kan det ikke
vedblive at gaa,« sagde Fruen, »en
hver, der fører Hus, véd, hvor for
tvivlede Forholdene er. Hjælpen er
for daarlig og for dyr. Grunden er
først og fremmest den, at der er for
faa Tjenestepiger. Naar der er for
lidt Udbud af en Vare, bliver den
uforholdsmæssig dyr. Og Resultatet
vil ganske naturligt blive, at man
importerer en saadan Vare. I Sve
rige, f. Eks., er der Overflod paa
Piger, og svenske Piger er født vel
opdragne, og de kan deres Ting.«
Foredraget blev hilst med stærkt
Bifald, og man stiftede straks For
eningen med Fru Thit Jensen som
Formand.

Jacob Gade.
Den unge Kapelmester Jacob Gade er utvivl
somt den danske Komponist, som for Tiden

spilles og synges mest. Hans indsmigrende,

populære

Danse-Melodier

høres

overalt

—

»Valse ravissante* og »Valse réveusec —, ja
selv til Udlandet er hans Kompositioner naaet

og har indbragt ham baade Guld og Ære.

En Hamster-Familie. Tegning i Blæksprutten af Alfr. Schmidt.

Kronprins Frederik bliver myndig
Kronprins Frederik
bliver myndig.

Kronprinsen forlader sammen med Kongen og Dronningen Slotskirken.
Bagved skimtes Prins Knud.

onprinsen var for første Gang
iført Uniform. Over Brystet
havde han Elefantordenens Baand
og bar for første Gang desuden Dan
nebrogs - Storkorsets Stjerne. Paa
Amalienborg ventede Tusinder af
Mennesker paa at se Kronprinsen.

12. Marts.
Kronprins Fre
derik fyldte i Gaar
18 Aar og naaede
dermed Myndig
heds-Alderen. Sam
tidig
indtraadte
Prinsen
officielt
som det danske Ri
ges Tronfølger og
modtog dermed en
aarlig Appanage
som Kronprins paa
48.000 Kr.
Dagen indlededes
med en Gudstjene
ste i Slotskirken,
der overværedes af
hele Kongefami
lien, hvorpaa der
var Statsraad paa
Amalienborg. Her
aflagde Kronprin
sen Ed paa at ville
overholde Grund
loven.

Et Kvarter over 1 blev Dørene til
Altanen smækket op, og Kongen og
Dronningen traadte ud ledsaget af
Kronprinsen. Kongen smilede, Dron
ningen nikkede og Kronprinsen saa
lykkelig ud, da Hurraerne drønede
op imod ham.

Gennem Farezonen
med Grev Bernstorff.
Amerikabaaden »Frederik V1II< med den
tyske Gesandt Grev Bernstorff ombord er med
frit Lejde gaaet gennem alle Farezoner og vel
beholdent naaet til København. Den hjem
kaldte Gesandt ledsagedes af sin Hustru og et
stort Følge, der nu fortsætter videre til Ber
lin. Rejsen er en Optakt til Amerikas snarlige
Indtræden i Krigen.

Grev og Grevinde Bernstorff
ved Ankomsten til Frihavnen.

Krigen.
April.
Fyrst Lvov har overtaget Revolu
tions-Regeringen i Rusland og forsø
ger at dæmpe Oprøret. Czarfamilien
opholder sig under Bevogtning paa
det kejserlige Slot Czarskoje-Selo
som Regeringens Fanger.
Paa Vestfronten har de Allierede
gjort et stort Fremstød. Tyskerne har
trukket sig tilbage til deres stærkt
forskansede Skyttegravs-Stilling ved
den saakaldte Siegfried-Linie. Det
er aabenbart Hindenburgs og Ludendorffs Taktik, at gere Forsvaret ela
stisk, med en velberegnet, langsom
Vigen, hvorved Angrebet tærer paa de
Allieredes Kræfter, medens Tyskerne
selv kun lider smaa Tab.
Som ventet har nu Amerika d. 3.
April erklæret Tyskland Krig.

Kongen præsenterer Kronprinsen for Folket fra Amalienborg Slots-Altan.
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Nu faar vi ogsaa Brødkort
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Liva’s Debut.
En nervøs ung Dame med Muligheder.

3. April.
I Eftermiddag Kl. 3 synger en ung
Dame, Frk. Liva Olsen, som skal være
i Besiddelse af en udmærket Stemme
og store sanglige Muligheder, i Te
atersalen i Politikens Hus. Frk. Liva
Olsen er Elev af Fru Hedevig Quiding, der i Dag vil akkompagnere
hende.
4. April.
. . . Det var den unge Dames De
butkoncert, og hun var ikke saa lidt
nervøs. Men hun aabenbarede ganske
betydelige Stemmemidler, som under
en fortsat Uddannelse sikkert en
Gang vil gøre hende til en god San
gerinde.

Fra i Dag faar vi ogsaa
Brødkort.
1. April.
I Dag indføres Brødkortene. Ratio
nen bliver 8 kg Rugbrød og 4 kg
Hvedebrød pr. Maaned pr. Individ.
Naar en Gang Verdenskrigens Hi
storie skal skrives, vil et særligt Ka
pitel flette Husmødrene en Laurbær
krans.
Husmødrene føler Krigen som et
dagligt pinagtigt Tryk, der gennem
Hundreder af Smaasavn og Smaabesværligheder hæmmer og hindrer
deres Arbejde i Hjemmet. Der hører
sandelig en god Portion Ligevægt til
at være Husmoder i Tider, hvor
hver eneste Dag kræver sine Miniaturmirakler for at slippe nogen
lunde helskindet gennem Prisstig
ningernes Labyrinter. ... Og forstaar man ikke at holde Hus med
Brød og Brændsel, Vand, Gas og
Elektricitet — for blot at nævne
det, det kniber mest med — er det
hele Samfundsmaskineriet, der kan
gaa i Staa.

Socialdemokraterne
erobrede Flertallet i
Borgerrepræsentationen.
14. Marts.
Ved de kommunale Valg i Gaar
erobrede Socialdemokraterne Fler
tallet i Borgerrepræsentationen. Re
sultatet blev
Socialdemokratiet
62.596 St. — 30 Kandidater,
De Radikale
13.440 St. — 6 Kandidater,
Den kommunale Vælgerforening
37.187 St. - 17 Kandidater,
Frk. Bioms Liste
4.208 St. — 2 Kandidater.

Karen Sandberg
i »Pygmalion«.
Ved Genoptagelsen af Bernhard
Shatvs muntre Stykke »Pygmalion«
paa Dagmarteatret havde Fru Karen
Sandberg overtaget Hovedrollen som
Blomsterpigen Liza. Hun gjorde
stormende Lykke.

Bort med Hattenaalene!

Frk. Liva Olsen.
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Der føres en haard Kamp for at uskadelig
gøre Hattenaalene, der særlig i Sporvognene
truer med at stikke Øjnene ud paa Folk. Nu
optræder ikke bare Sporvognsfunktionærerne
men ogsaa de mandlige Passagerer direkte mod
de ubeskgttede Hattenaale, idet de med et
hofligt men bestemt ^Undskyld!* trækker de
faretruende Spgd de nødvendige Centimeter
tilbage. Denne allerede vidt forgrenede Sam
mensværgelse vil sikkert belære de tankeløse
og hensynsløse Damer om, at de selv har In
teresse af at nedlægge Vaabnene.

Karen Sandberg i »Pygmalion«.
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Dronningen i Spidsen for Velgørenheden!
Bæltedyr.
En fjantet ny Herremode.
18. April.
Nogle unge Herrer i England og Frankrig
der kører meget i Bil og paa Motorcykle, og
som derfor gerne vil have Overfrakken fast
siddende om Livet, har en Gang fundet paa al
spænde et Læderbælte om deres Gummi
frakke.
Men denne praktiske Foranstaltning, der
ikke har noget med Mode at gøre, har nogle

Dronningens Bod i Chr. VII’s Palæ. Fra venstre Etatsraadinde Glückstadt, Fru
Vilhjelm, Dronningen, Fru Udenrigsminister Scavenius og Frøken Marie Rosen.

Dronningens Basar
af Krigsfangers Arbejde.
12. April.
Dronning Alexanclrine aabner i
Dag gæstfrit et af Amalienbors Pa
læer for hele København. Anlednin
gen kan ikke være smukkere: Dron
ningen vil bortsælge en imponerende
Samling Arbejder, som stakkels
Krigsfanger fra Europas store, triste
Fangelejre har forarbejdet for at
tjene en lille Ekstraskilling.

ke Verdenshistorie — han er sikkert
den første Konge, der har været
Ekspedient og Auktionarius. Men
det kan nok være, Kongen fik Bu
dene i Vejret!

30.000 Kr. i Overskud.
14. April.
I Dronningens Værelser blev i Dag de for
skellige Pengekasser talt op. Resultatet blev
30,000 Kr. — og Dronningen var meget til
freds med sin første Basar.

andre unge Mænd, som aldrig har kørt Bil
eller siddet paa en Motorcykle, misforstaaet.
Og i Øjeblikket oversvømmes Byen af saadanne
Halvmænd, som har snøret Bælter om deres
Frakker.
Med Sorg og Bekymring ser Gentlemen dette
Vanvid brede sig. Saaledes ødelægges en fra
først af nyttig Foranstaltning af forvildede
unge Mennesker, der tror at lancere en Foraarsmode, men kun opnaar at blive til Latter
ved at optræde som Bæltedyr.

Alt udsolgt paa 2 Timer.
13. April.
Dronningens Basar i Gaar paa Amalienborg
blev en stor Sukces. De mange Krigsfangers
Arbejder solgtes ud paa et Par Timer.
Dronningen har hidtil udfoldet en stor Vel
gørenhed i det skjulte. Dronning Alexandrine
kan nu sige, at hendes første Forsøg i den
offentlige Velgørenhed lukkedes over al For
ventning. Røde Lakajer modtog Entréen paa
2 Kr. allerede nede i Porten. Alle Besøgende
stilede til Dronningens Bod. Dronningen blev
assisteret af Fru Udenrigsminister Scavenius,
Etatsraadinde Laura Gliickstadt, Fru Kunst
maler Vilhjelm og Frk. Marie Rosen. Desuden
havde Prinsesse Helena en Bod og adskillige
andre af Hoffets Damer.

Kongen holder Auktion.
Og saa var der endelig i det sidste
Gemak en Bod, der lededes af Kam
merjunkerinde Hage og hendes Sø
ster, Frk. Kauffmann, samt af Kom
tesse Lilly Råben. Her assisterede
Kongen, som pludselig holdt Auktion.
Dermed lavede Kongen et lille Styk

Uddelingen af Brød- og Sukkerkort kræver et uhyre Arbejde, og paa Kontorerne paa
Raadhuset slider Personalet i det fra Morgen til sen Aften. Her ses en ny Sending
Kort, der ankommer i Taxa-Biler fra Trykkeriet til Raadhuset, hvorfra de fordeles.
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Da Olaf tog sin Afsked paa det Kgl.!
Olaf Poulsens Farvel til Scenen.
En uforglemmelig Festaften.
14. April.
Lad os begynde med det rent
Ydre: de fantastiske Priser, Publi
kum havde betalt for at overvære
denne Afskedsfest. En Billet til 1ste
Parket betaltes med 150 Kr., Bal
konen 75 Kr, Etagerne fra 30 til 18
Kr., og selv i Galleriet var Prisen
kommet op paa 12 Kroner! Konge
familien og alt, hvad der har Navn
— og Penge— i Landets Hovedstad,
havde fyldt Teatret. Paaklædning:
Stor Gala.

Den store Kunstner hyldes.
Og saa brød Uvejret løs, — en Ty
fon af stormende Ovationer. Hele
Kongefamilien blev staaende og
klappede for. Atter og atter maatte
Olaf frem til Rampen. Stadig bevæ
get talte han, — om sine Minder, om
Phister........... Fornyede Ovationer;
alle blev staaende og klappede. Ende
lig gik Tæppet op for tredie Gang.
Kandestøberstuen var smykket med
Grønt og Blomster, og ind marche
rede Olaf i Spidsen for hele Teatrets
Personale. Over en Snes mægtige
Laurbærkranse blev kastet for Meste
rens Fod, og Publikum raabte Hurra
i det Uendelige.

Forestillingen.
Efter et Forspil af August Enna
gik Tæppet op for Jeppe i Baronens
Seng. Man kan ikke bruge det Ud
tryk, at Olaf Poulsen blev »mod
tageta — han blev simpelthen druk
net i Applaus. — Saa kom Nicolai"s
festlige Ouverture til »De lystige Ko
ner«, efterfulgt af Falstaf-Scener fra
»Henrik IV«. Og saa sluttedes der af
med k. Akt. af »Den politiske Kande
støber«, hvor Olaf Poulsen, som i
sin Ungdoms Dage, spillede Henrik.

Det store, bevægede Øjeblik.
Men det var jo ellers slet ikke
Forestillingen, man var kommet for.
Det var Afskedsøjeblikket, man vilde

Olaf Poulsen.

opleve. Da Tæppet gik op for den
første Fremkaldelse, stod Olaf paa
Scenen, — han havde strøget Pa
rykken af sig og stod med sit eget
Haar. Han fremsagde en Epilog,
han selv havde digtet, — en Hyldest

Olaf Poulsen paa sin Afskedsaften paa Det kgl. Teater omgivet af alle Ovationerne.
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til Holberg, Phister — og Publikum.
Der gik som et Stik gennem En, da
han med Eftertryk sagde disse Ord
i Epilogen:
fra denne Scene, hvor nu sidste
Gang jeg staar,
og hans Stemme var stærkt bevæ
get, da han kom til de sidste Linier:
Hav Tak da blot for alle lyse Minder,
Tak for vort Genboskab i femti Aar!

Jubel udenfor Teatret.
Medens Kolleger og Direktion tog
Afsked med den gamle Kunstner,
samlede der sig Tusinder af Menne
sker i Kolonnaden og paa Torvet
mellem Teatret og Hotel Monopol,
hvor Olaf boede. Vognen, han skulde
køre i, var forspændt med Menne
sker, og en Skare Fakkelbærere stod
tæt om Vognen. Endelig kom Olaf.
Han blev baaret op i Vognen, og saa
gik Triumftoget forbi Teatret, forbi
Fader Holbergs Statue, forbi Teatrets
Loggia, hvor Personalet sang »Der
er et yndigt Land« med Peter Cor
nelius som Forsanger. »Rundt om
Hesten med ham«, raabte man. Og
nu gik Turen videre forbi Charlottenborg, rundt om hele Torvet og
endelig tilbage til Hotel Monopol.
»Jeg tror, jeg er kommet i Paradis,«
sagde Olaf.
Besøg mig i Fredensborg.
Tilslut maatte han frem i et af
Hotellets Vinduer og tale til Mæng
den: »Tak, Tak allesammen! Og naar
Jeres Vej falder forbi Fredensborg,
saa kig indenfor!« —
Ja, det var en stor og festlig Aften,
en værdig Afslutning paa Olaf Poul
sens lange Kunstnerbane.
Da han debuterede som et ungt,
ukendt Menneske, var der 702 Rdl. i
Teaterkassen. Hans Afskedsforestil
ling indbragte 40.000 Kr. Og baade
den danske og den svenske Konge
havde sendt ham et Kommandør
kors.
Men den danske Skueplads mistede
i Aftes sin største nulevende Kunst
ner!

En stilfærdig Fest, russiske Krigsfanger
Grosserer-Societetet
fylder 100 Aar.
24. April.
Grosserer-Societe
tets Komité fejrede
i Gaar sit 100 Aars
Jubilæum ved en
smuk Højtidelighed
paa Børsen. For
manden, Bankdirek
tør C. C. Clausen,
talte, og Kongen
mindedes i smukke
Ord det Arbejde,
som gøres af Han
del og Søfart, ikke
mindst for at lindre
Nøden herhjemme i
den svære Tid.
Dermed var Fe
sten endt — uden
Festmiddag. I Er Grosserersocietetets Komité: Fra v. til h. forreste Række: Gross. Louis Meyer, Nationalbankdirektør Westy Stekendelse af, at de phensen, Gross. Holger Petersen, Gross. Klitgaard, Privatbankdirektør C. C. Clausen, Gross. Otto Petersen, Gross.
Gross. Oscar Wandel. — Anden Række: Gross. V. Lund, Dir. H. Heilbuth, cand. polit. W. Borberg,
alvorlige Tider op Lillienschiold,
Gross. Chr. J. Kampmann, Gross. Th. Colding, O.R.S.F. Verner, H.R.S.F. Ch. Shaw, Gross. Axel Schmidt, Gross. Th.
fordrer til Sparsom A.
Knap, Børskonsulent Jul. Schovelin, Dir. H. P. Hjerl-Hansen, Vekselerer Chr. Reimann, Vekselerer A. F. Lamm.
melighed, gik altsaa Børsens Herrer
i Spidsen for at fejre Jubilæet paa stil
De første
Krigsfanger
færdig og værdig Maade. Godt netop,
at det var Børsen, der gjorde det —
hertil fra
Børsen, som i disse Aar er bleven
betegnet som et Spille-Hus, hvor en De syge og saarede Soldater blev hjulpet paa alle Maader og kart til Horserødlejren.
hver Stratenrøver og Gaudieb frit
har kunnet gaa ud og ind. Man var
var et gribende Syn, da disse 150
2. Maj.
ved at glemme, at der ogsaa færdes
I Gaar kom de første russiske Russere gik i Land, et Syn, som
andre Folk deroppe, som er Landets
Krigsfanger hertil fra Tyskland. Det ingen der oplevede det, vil glemme.
gode Mænd.
Disse syge og elen
dige Fanger, der
var mere eller min
dre invalide, blev
modtaget af vore
københavnske Da
mer, som gav dem
Pakker med Ciga
retter, Chokolade,
Blyanter og Post
kort. Danske Syge
passere understøt
tede dem, der ikke
rigtig kunde klare
sig selv. Jenserne
var saa gode imod
dem, — de tog dem
under Armene og
lempede dem af
Sted.
Og saa førtes de i
store, smukke Biler
af Sted til Horse
rød.
Russiske Krigsfanger efter Ankomsten til Helsingør.

russiske

kommer

Tyskland.
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Det bliver strengere og mørkere Tider
Nu kører kun det halve
Antal Sporvogne.
21. April.
Paa Velfærdsudvalgets Møde i
Gaar vedtoges Sporvejsdirektørens
Indstilling om at ændre Driftsplanen
saaledes, at Sporvejskørslen ind
skrænkes med Halvdelen. Samtidig
bortfalder alle 5-Øres Takster for at
undgaa, at Passagerer, der kun skal
et kort Stykke, optager Pladsen for
dem, der skal langt. løvrigt bliver
der ingen Grænser for, hvormange
Passagerer Sporvognene maa tage
med.

Ingen Petroleum mere!
6. Maj.
Paa alle Omraader maa der spares, selv Vandværksvandet er bleven en
Luksus. Husmødrene har faaet strengt Paalæg om ikke at lade Vandhanen
løbe i Køkkenet, og det er simpelthen forbudt at vande Haver med Poste
vand. Kommunen maa hente Vandet til Vandvognene fra Kanalerne — alt
er bleven besværligere — men man maa klare sig saa godt, man kan.

Grosserer Holger Petersen
død.
27. Maj.
Den store Købmand, Grosserer
Holger Petersen døde i Gaar knapt
74 Aar gammel.
Holger Petersen, der deltog som
Frivillig i Krigen i 1864, grundede
kort efter Firmaet Holger Petersen,
der fremstillede og forhandlede visse
smaa Nødvendighedsartikler, saasom Knapper, Seler, Bændler etc.,
men som ved Chefens usædvanlige
Flid og Evner udvikledes og inden
for sin Branche blev Nordens største.
Forretningen ejer Fabriker og har
Filialer i Stockholm og Malmd, lige
som den ejer det kendte Hus paa
Købmagergade, hvor ogsaa Messen
har Lokaler. Det ærgrede ofte Hol
ger Petersen, at Folk troede, at
Messen var Ejer af Huset.
Holger Petersen havde mange Til
lidshverv og var i tyve Aar Medlem
af Landstinget. Han var Formand i
Østasiatisk Kompagni. Det var ham

og afdøde Grosserer Høffding, der
først fik Øje paa H. N. Andersens
Storhed.

Der er ingen Petroleum mere til Be
lysning. I de Hjem, hvor man ikke har
elektrisk Lys, maa man forsøge at klare

sig med Stearinlys. Og saa forresten gaa
tidligt i Seng!

Gadelygterne slukkes —
Biografer og Teatre kun tre
Gange om Ugen.
10. Maj.
Nu følger nye Indskrænkninger i
Brugen af Gas og Elektricitet. Der
bliver ingen Gadebelysning i Køben
havn om Natten. Teatre og Biograf
teatre maa kun spille tre Gange om
Ugen.

Færre Jernbanetog.
13. Maj.
Der inddrages en Række Tog paa
Kystbanen og Nordbanen. Ogsaa paa
de længere Ruter sker betydelige
Indskrænkninger.

Borgbjerg i Rusland med
tysk Fredstilbud.

Grosserer Holger Petersen.

9. Maj.
Folketingsmand Borgbjerg er rejst
til Petrograd, hvor han har over
bragt Ruslands Arbejdere det tyske
Socialdemokratis Fredsbetingelser.
Arbejder- og Soldaterraadets Ekse
kutivkomité vil gøre Forslagene til
Genstand for indgaaende Drøftelse.
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Alle Kræfter forenes om at lindre Nøden
Danmarks uofficielle
Gesandt,
Etatsraad H. N. Andersen.
Det har ikke kunnet forblive en
Hemmelighed, at Østasiatisk Kom
pagnis geniale Leder, Etatsraad H.
N. Andersen, under Krigen, i Spid
sen for en snæver Kreds af fremstaaende Mænd indenfor de danske
Erhverv, gentagne Gange har fore
taget ikke helt farefri Rejser over
Nordsøen. De store Resultater, han
har opnaaet, tør selvsagt ikke offent
liggøres, før Freden igen har sæn
ket sig over Landene. Noget offent
ligt Hverv har H. N. Andersen aldrig
villet paatage sig. Naar han nu i
disse Krigsaar rejser frem og tilbage
over den minefyldte og U-Baadshærgede Nordsø, gør han det ude
lukkende ud fra sit Valgsprog: »Sit
Fædreland skylder man alt, hvad
man kan udrette«.

Paa Søen lurer Farerne baade i Form af Miner og i Form af tyske U«Baade, der ikke skaaner
neutrale Skibe, hvis disse menes at have Kontrabande ombord. Paa Billedet ses en Fragtdamper
blive skudt i Sænk med Granater.

6 Hektoliter Koks pr. Husstand å 5 Kr.
Brændselsnævnet sætter store Arbejder
24. Juni.
Kommunes Foranstalt
i Gang med at skære Tørv og hugge Brænde. ningVedvilKøbenhavns
der i det tidlige Efteraar kunne
Etatsraad P. Bentzon som Brændselsdiktator.
Selvom vi her i Danmark er skaanede for Krigens store Ulykker, saa
har vi dog i de sidste Maaneder
ikke uden Skælven følt et af Kri
gens Svøbeslag: Brændselsnøden. Paa
Grund af vor Afhængighed af Ud
landet i saa Henseende vil en Nøds
tilstand kunne lamme adskillige af
Samfundets Funktioner. Industrien,
som tager en Trediedel af al det
Brændselsmateriale, der forbruges
her i Landet, forbereder sig paa
endnu strengere og mere gennem
gribende Driftsindskrænkninger, Gasog Elektricitetsværkerne sætter For
brugerne paa stadig mindre og min
dre Rationer, og i mange Hjem
vokser Bekymringerne for hver Dag.
Ingen véd, hvornaar Situationen
forandrer sig til det bedre, og der
for kan der selvfølgelig ikke gøres
nok for at frembringe Brændsels
materiale indenfor Landets egne
Grænser. Regeringen handler derfor
i Samfundets Interesse, naar den nu
er i Færd med at organisere en stor
Udvidelse af Produktionen af Tørv,
Brænde og Brunkul. Det Forslag
herom, som Rigsdagen har vedtaget,
er i Overensstemmelse med det dik
tatoriske System, som Krigen i alle
Lande har gjort nødvendigt paa
mange Omraader. Brændselsnævnet
har Myndighed til at udskrive Pligt
arbejde i Skove, Moser og Brunkuls
lejer, og til — om fornødent — at

ekspropriere Arealer, hvor der kan
produceres Brændselsmaterialer.
Det store Arbejde, som Nævnet
sætter i Gang i Sommer, skal mulig
gøre ialfald Husholdningernes For
syning for næste Vinter.
Brændselsnævnets Formand er
Landinspektør ved Statsbanerne,
Etatsraad P. Bentzon, som gennem
mange Aars Arbejde i det praktiske
Liv sidder inde med Erfaringer, der
gør ham vel skikket til at udfylde
Stillingen som »Brændselsdiktator«.

sælges 6 Hektoliter Koks til hver Familie.
Prisen bliver 5 Kr. pr. Hektoliter.

Kun et vist Antal elektriske
Lamper i hver Lejlighed.
4. Juli.
Der maa nu kun findes et vist An
tal elektriske Lamper i hver Lejlig
hed. Det er ikke længere muligt at
skaffe Petroleum. Sprit til Belysning
og Stearinlys vil blive rationeret.
Kommunen vil udbyde et begrænset
Antal Tørv til Private. Den kom
munale Skovhugst udvides.

Saltet bliver dyrt.
9. August.
Nu bliver ogsaa Saltet dyrere.
Tyskland har udstedt Eksportforbud.
Prisen menes at ville stige til det
tredobbelte. Og snart har vi maaske
ikke Salt til et Æg.

Krigen.

Etatsraad P. Bentzon.

Maj.
Under Ledelse af Marskal Douglas Haig har de engelske Tropper
fortsat Offensiven i Flandern og
virkningsfuldt afvist Tyskernes
Forsøg paa at trænge frem til
Kanalhavnene. Englænderne har
taget et meget stort Antal Fanger
og Kanoner, men Fremstødet er
standset ved Arras, hvor Tysker
ne har sat sig fast.
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Da Flaget blev strøget paa Set. Thomas
Zahrtmann, det store, elskelige
Barn — derfor den store Kunstner
— Altruisten, derfor mere elsket end
nogen anden — forskellig fra alle,
et Modsigelsens Tegn, dybt menne
skelig, uskyldig, kaad og dristig,
broget og facetterende i tusinde
uventede fantastiske Glimt — og
flittig som en Myre.
Viggo Johansen.
En Københavner, som hele
Byen var paa Fornavn med,
Lorry Fejlberg død.

Da det danske Flag blev strøget paa Set Thomas. Til venstre Guvernøren, Kommandør Konow
foran de danske Marinere.

Det bevægede Øjeblik
Zahrtmann død.
23. Juni.
da »Dannebrog« forsvandt
Maleren Kristian Zahrtmann døde
* mellem Palmerne.
i Gaar paa Frederiksberg Hospital
Efter atten Maaneders Fravær an efter for nogle Dage siden at have
kom Krydseren »Valkyrien« Store
Bededag til København, hilst med
stor Begejstring af Københavnerne,
som altid har sat særlig Pris paa
»Mænnerne« fra vor lille raske
Flaade.
»Valkyrien« har jo denne Gang
været ude paa et usædvanligt Togt,
og Kommandør Konoiv og hans Folk
kan fortælle om, at de var de eneste
Danskere, der overværede det histo
riske Øjeblik, da de tre skønne Jom
fruøer gik for evigt ind under
Stjernebanneret. Selv siger de saagodt som alle, at det var gennem
Taarer, de saa vort gamle danske
Flag forsvinde mellem Palmerne.
For dem alle var det ufatteligt, at
Verdenskrigen skulde — for at bruge
Finansminister Edv. Brandes egne
Ord — kunne »rive det lille danske
Tag af en vestindisk Negerhytte«.
Men saadan skulde det altsaa være,
og det danske Folk viste jo tydeligt
nok gennem Folkeafstemningen, at
Regeringen handlede i Overensstem
melse med det store Flertal.
Maleren Kristian Zahrtmann.
Men derfor var Øjeblikket, da det
danske Flag blev strøget paa Set. gennemgaaet en Operation for Blind
Thomas, alligevel ikke uden Højtid tarmsbetændelse. Han blev 74 Aar
og Bevægelse. »Valkyriernes »Mæn- gammel.
ner« glemmer det næppe nogen
Professor Viggo Johansen giver
sinde.
sin afdøde Ven følgende Mindeord:
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26. Juni.
Den mærkelige og populære KøbenhavnerSkikkelse, Gaardejer i Hvidovre, Ejer af
Drachmann-Kroen plus Riddersalen og Lands
byen, Etablissementet som han byggede op paa
Resterne af Kehlets Sangerindepavillon, den
tidligere Skønaand og Forfatter af lyriske
Digte, Bagermester og cand. phil. Lorry Feilberg er afgaaet ved Døden.
Hans Popularitet støttedes af visse ydre Ting,
saasom hans sjældne Fornavn og den spidspuldede Calabreser-Iiat, han altid gik med.
Muligt kan det siges, at han udnyttede
Drachmann og hans Livs private Begiven
heder paa en lidt vel nærgaaende Maade. Men
han. ydede ogsaa af sit eget, og han havde
den Tilfredsstillelse, at Drachmann-Kroen blev
optaget i Bådecker.
Det er navnlig de Billeder, Malerne Niels
Hansen og senere Axel Jørgensen skabte paa
Kroens Vægge, der vil mindes. Særlig Axel
Jørgensens Billeder: »Himmeriges Kro*, »Drach
mann og Edith* og »Engelske Socialister* —
men det lille Stykke Panoptikon »Drachmanns
Værelse*, burde vi have været forskaanet for.
Etablissementet er vurderet til en halv Mil
lion Kroner.

Krigen.

Juni.
General Nivelle har med uhyre
Tab og hensynsløs Opofrelse af
Menneskeliv besat Chemin des Da
mes. Denne Nedslagtning har af
stedkommet enkelte alvorlige Myt
teriforsøg indenfor den franske
Hær, General Nivelle er bleven
afskediget og General Petain ud
nævnt til Øverstkommanderende.
Petain har hurtigt oprettet Disci
plinen i den franske Hær, men
Tyskernes uventede Overrumpling,
ved at sætte Hovedstyrkerne ind
mod Chemin des Dames, har be
redt Frankrig et alvorligt Neder
lag.
Den 27. Maj aabnede Ludendorff et Kæmpe-Angreb paa de
smaa og udmattede franske Trop
per ved Chemin des Dames og
rykkede alene den første Dag 20
Kilometer frem. Tyskerne staar
nu ved Chåteau Thierry, kun 100
km fra Paris. Situationen er al
vorlig for de Allierede.

Er Kontrolminister Stauning ikke neutral?
Gaar Venstres og Hajres
Kontrolminister?
Hr. Stauning angribes for et Interview i
»Berliner Tageblatt«.

Kontrolminister Th. Stauning har
som bekendt været i Stockholm og
deltaget i nogle Sammenkomster af
Socialdemokrater fra forskellige
Lande for at drøfte Muligheden af
at paavirke Staterne til at slutte
Fred. Venstre og det konservative
Parti har heri set en uneutral Hand
ling fra Hr. Staunings Side, og de
paagældende Partiers Kontrolmini
stre Hr. J. C. Christensen og Hr.
Rottbøll har rejst Sagen i et Minister
møde. Situationen er imidlertid ble
ven særlig tilspidset, efter at »Ber
liner Tageblatt« har bragt et Inter
view med Stauning, hvori denne
udtaler sig skarpt mod Amerika,
som af Kapitalistinteresser har ladet
sig bevæge til at indtræde i Krigen.

r ✓ Uf»
s

■

wwil
■•

. i

26. Juni.
1 Gaar hørte Københavns sidste Hesteomnibus, den paa Købmagergade,
op med at køre. Det skete ganske stille og uden hele den hysteriske Opstan
delse, som da vi sagde Farvel til »de gode, gamle Rumlekasser« fra Østergade.

Th. Stauning kræves fjernet!
Hr. Stauning har imidlertid er
klæret, at Interviewets Udtalelser
var ukorrekt gengivne, og at han
kun har udtalt »sit Partis alminde
lige Mening om Kapitalismens Ind
flydelse som Aarsag til Krigen«.
Det konservative Parti har imid
lertid krævet Stauning fjernet, og da
dette ikke er lykkedes, har det op
fordret Rottbøll til at udtræde af
Ministeriet, og han har derfor ind
givet sin Begæring om Afsked. Ogsaa Venstre har bemyndiget J. C.
Christensen til at gaa »en af de nær
meste Dage«, saafremt Rottbøll gaar.

Rottbøll bliver - men ekskluderes af Højre.

Socialdemokraterne fra alle Lande mødes i Stockholm til en Fredskonference. Her
ses ved Stockholms Banegaard en Del af den tyske Delegation, forrest til højre
Ebert (den senere Rigspræsident), til venstre Dr. David og Richard Fischer. Imel
lem dem ses Th. Stauning.

Rottbøll har dog paa Kongens Op
fordring taget sin Afskedsbegæring
tilbage og forbliver i Ministeriet.
Men det konservative Parti har sva
ret med at ekskludere Rottbøll, der
saaledes ikke længere repræsenterer
Højre som Kontrolminister. Den frikonservative Fløj med Grev Frijs,
der ikke har ønsket den for kun tre
Fjerdingaar siden etablerede Ord
ning med Kontrolministrene sprængt,
er samtidig udtraadt af Højre og
har ladet det frikonservative Parti
genopstaa, og det er som dettes
Kontrolminister, at Hr. Rottbøll for
bliver i Regeringen. Ogsaa J. C.
Christensen bliver i Ministeriet.
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Flyverchefen, Prm.løjtnant Hammelev dræbt
aflyst, og Flaget gik paa Halv. Saa
dybt et Indtryk gjorde Hammelevs
Død, at de andre Flyvere knapt
kunde mæle et Ord. »Store Knud«
blev syg og maatte tage hjem.

Et Øjenvidnes Beretning.

Premierløjtnant Jef Hammelev i sin Maskine.

En frygtelig Flyveulykke i
Morges udenfor Lyngby.

En Karl fra »Hvidegaarden«, som
havde set Nedstyrtningen, sagde:
Det skyllede ned med Regn, da
Ulykken skete. Hammelev blev Gang
paa Gang tvunget ned af Regn og
Blæst. Han klarede sig lige fri af
Plantagens Trætoppe, men i det
samme kom en Kastevind og slog
ham mod Jorden. Da man fandt
ham, laa han paa Knæ under Moto
ren, Styrestangen var trængt ind i
Ryggen, Ansigtet var boret ned i
Jorden. Det var et frygteligt Syn.
Vi var ti Mand om at befri ham. To
af Soldaterne besvimede.

Premierløjtnant Hammelev styrtet ned i Uvejr med sin
Maskine og dræbt paa Stedet.
22. Juni.

ed Ottetiden i Morges er der udenfor Lyngby sket en Flyveulykke, som har

V

kostet den unge dygtige Premierløjtnant Hammelev Livet.

Nogle af de militære Flyvere havde i et Par Timer fløjet omkring den nye Flyve

park, som Militæret for Tiden anlægger i Nærheden af Gaarden »Karlshøj«. Blandt

disse var Premierløjtnant Hammelev. Han var sammen med sin Mekaniker Olsen

gaaet op i 150 Meters Højde og fløj som sædvanlig elegant rundt over Terrænet,
da et Uvejr nærmede sig. For at undgaa de drivende Tordenskyer, vilde han foretage

en Landing i Nærheden af Ritmester Clauson-Kaas’ »Hvidegaard«, men Landings
manøvren mislykkedes for ham, og med Forfærdelse saa hans Kammerater Maskinen
dreje helt rundt og som en mægtig Pil styrte mod Jorden.

Dræbt under Maskinen—
Mekanikeren reddede
Livet.
I al Hast kom man den forulyk
kede Flyver til Hjælp, men der var
intet at gøre. Han laa død, dræbt
under sin Maskine. Mekaniker Olsen
var som ved et Vidunder sluppet
levende fra det frygtelige Fald. Han
var haardt kvæstet, men dog ikke
livsfarligt; han kørtes til Garnisons
Sygehus, hvor man erklærede, at han
intet Mén vil faa af sine Kvæstelser.
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Den dræbte Flyver —
elsket og afholdt af
alle Kammeraterne.
Jef Hammelev blev kun 37 Aar
gammel. Han efterlader sig sin Hu
stru, Fru Josefa Hammelev, der er
Tandlæge i Gentofte, og en lille
Dreng. Hammelev stod netop for
Tur til at blive udnævnt til Kaptajn,
og i nogen Tid havde han været
Chef for den militære Flyveskole.
Man stillede betydelige Forhaabninger til hans Dygtighed, hans Kam
merater og Elever forgudede ham.
Da Budskabet naaede ud til Flvveskolen paa Amager, blev al Flyvning

Premierløjtnant J. Hammelev.
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„Thomas S“ forsvinder - „Røverne“ i Søndermarken
Farvel til Nat-Caféen
»Thomas S«.
Et Stykke muntert Københavnerliv
forsvinder.

16. Juni.
Den berømte — for ikke at sige
berygtede — Natcafé »Thomas S.«
ved Siden af Indgangen til »Scala«
forsvinder med i Aften. For nogle
Aar siden blev »Thomas S.« døbt
om til »Astoria«, men det blev den
ikke finere af — og forresten blev
man ved med at kalde den »Thomas
S.« efter sin Skaber Thomas S. Lo
renzen.
Med »Thomas S.« forsvinder et
Stykke gemytligt Københavnerliv. I
det langstrakte Lokale, der naar fra
Vesterbros Passage helt igennem til
Jernbanegade, har mangfoldige nu
værende Bedsteborgere muntret sig
i deres yngre Dage i Venners — og
hvorfor nægte det — i smaa Ven
inders Selskab, københavnske Marguerit’er og Kameliadamer, der al
tid bevarede noget af Damen. Men
da »Thomas S.« ved Direktør Loren
zens Afgang blev til »Astoria«, for
andredes Tonen kendeligt. De sidste
Aars Stamgæster, Gullasch-Vekselerer-Ungdommen, populært kaldet
»Dængserne«, og deres kvindelige
Følge, satte Tonen adskillige Grader
ned. Nu har den allesteds nærvæ
rende Hr. Skaarup købt Lokalerne,
som han vil omdanne til Biograf.

»Thomas S«, den kendte Natcafé, der nu for bestandig forsvinder.
Der skal være Biograf i Lokalet.

Reumert i »Røverne«
paa Friluftsteatret
i Søndermarken.
30. Juni.
Poul Reumert har faaet Bevilling
til at drive Friluftsteater i Sønder
marken og aabnede i Gaar med Op
førelsen af Offenbachs Operette »Rø
verne«. Det blev en stor Sukces.
Hertil bidrog, at Hr. Reumert selv
som Røverhøvdingen Falsacappa var

En Scene fra Opførelsen af »Røverne« i Søndermarken. Til venstre Fru Ingeborg
Steffensen-Haldvig, i Midten Carl Madsen, til højre Poul Reumert.

ganske fortræffelig. Fru Ingeborg
Steffensen-Haldvig var som Fiorella
fuldt paa Højde med Hr. Reumert
og sang som en Engel. Og Fru Ellen
Aggerholm saa’ bedaarende ud som
Hertugen af Mantua.
Men der var mange Myg i Teatret!

Fru Ellen Aggerholm
som Hertugen af Mantua.
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M.it Sværmeri er altsaa her

Den populære svenske Visesanger Ernst Rolf fotograferet i Tivoli midt imellem Tivoliteatrets
to Primadonnaer Ella Dyberg til højre og Kis Andersen til venstre.

Sparevisen.
Nicolaj Brechling, der i sin Tid debuterede paa
Det kgl. Teater og senere spillede et stort Re
pertoire paa Casino, er i Sommer engageret
af Hilmar Clausen til Tivolis Revy. Her synger
han en meget aktuel Vise om at spare — og
gør hver Aften stor Lykke.

Brechling synger i Tivoli-Revyen:
Aah! hvor skal jeg spare.
Det har Rode sagt, vi skal,
og det er ikke Bluff —
Aah! hvor skal jeg spare-----sammen til en — Bøf!

Direktør Hilmar Clausen, som med stor Dygtighed leder Tivoli-Teatret i »Arena«.
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Ernst Rolfs eventyrlige
Sukces paa Tivoliteatret.
Den unge Direktør Hilmar Clau
sen, der begyndte som Teaterdirek
tør paa Casino, har nu slaaet sig op
i stor Stil som Leder af Tivoliteatret,
der er indrettet i det snart mang
foldige Gange ombyggede »Arena«.
Hilmar Clausen har haft en lykke
lig Haand til at sætte Tivoli-Revyen,
op og give den et Verdenspræg, som
Københavnerne ikke kan staa for.
Tivoli-Revyen er bleven en alvorlig
Konkurrent til Hr. Skaarups »Scala«,
men i disse Tider, hvor Pengene
flyder rigeligt til al Slags Morskab,
er der øjensynligt Plads til dem
begge to.
I Aar har Hilmar Clausen gjort et
særligt heldigt Greb med den ele
gante svenske Visesanger Ernst
Rolf, der har faaet en hel eventyr
lig Sukces paa sine brillant sungne
Viser, ikke mindst »Mit Sværmeri«,
hvis Refræn hele Byen synger med
paa:
Mit sværmeri er altsaa her,
men jeg vet ikke, hvem hun er.
Det er saa trist, for jeg kan kjende,
at det er hende, som jeg har kjær. —
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Der er mange Spioner i de neutrale Lande
En tysk Spion-Central afsløret
i Frederiksborggade.
Assessor Thorup har foretaget flere Arrestationer.
27. Juni.
Der har i de sidste Dage verseret
en hel Del Rygter her i Byen om en
tysk Spionageaffære. Politiets Inter
esse har i nogen Tid samlet sig om
»Hamburger Fremdenblatt«s nyop
rettede Kontor i Frederiksborggade
(over »Buris«), og for et Par Dage
siden arresterede man Kontorets
Personale. Chefen, Hr. Wilhelms, var
ikke hjemme, men blev med sin Fa
milie anholdt i Middelfart. Fru Wil
helms er norsk af Fødsel. Den videre
Undersøgelse af Sagen er overdraget
Assessor Thorup, — og han bærer,
som mange vil vide, ikke Sværdet
forgæves!

Skuespiller Sv. Kornbeck
anholdt, men atter løsladt
2. Juli.
Assessor Thorup har allerede nu
skilt Faarene fra Bukkene. To an
holdte tyske Damer blev sat paa fri
Fod, medens Hr. Wilhelms — der
slet ikke hedder Wilhelms men Dr.
Wedstedt, — en Frk. Dronche og en
Hr. Jürgensen blev holdt tilbage, og
samtidig er endnu to Tyskere blevet
arresteret. Mest Interesse har dog
Anholdelsen af den kendte Skuespil
ler Svend Kornbeck, der har ud
prægede tyske Sympatier og er en
god Ven af Dr. Wilhelms-Wedstedt.
Heldigvis slap Kornbeck med For
skrækkelsen. Efter en anstrengende
halv Time i Assessor Thorups Aller
helligste fik han Lov til at gaa. Men
den brave Skuespiller maatte dog
tilstaa, at han af Wedstedt var ble
vet opfordret til »arbejde« i Sverige
for Tyskland. Naar han ikke havde
modtaget Tilbudet, skyldtes det, at
man kun tilbød ham 500 Kr. om
Maaneden. — Kornbeck har altsaa
været lige paa Afgrundens Rand!
Ogsaa en norsk Skuespiller skal være
impliceret, samt en dansk »Privat
detektiv«, Hr. Kolbe.
Nordisk Film standser sine
Optagelser!
20. Juli.
Nordisk Filmskompagni standser
sine Optagelser fra 1. September og
har allerede foretaget Masseafskedi
gelser af Skuespillere og Funktionæ
rer. Direktør Ole Olsen udtaler:
— Aarsagen er, at Eksporten af
Films tildels er standset, samt at der
er Vanskeligheder ved Fremskaffel
sen af Raamateriale.

nye Kinopalæ, har i umindelige Ti
der været Frederiksberg Kommunal
bestyrelse en Torn i Øjet, fordi den
laa som en Hindring for visse Spor
vejsplaner. Hr. Philipsen har da og
saa kun faaet sin Biografbevilling
paa den Betingelse, at Hjørnet bli
ver rundet betydeligt af, saaledes at
der bliver Plads for den projekterede
Sporvejslinie, som skal gaa gennem
Bagerstræde og Vodroffsvej.

Kongen og Soldaten.

Det kendte Café Buris-Hjorne i Frederiksborgg-ade. I Ejendommen havde den tyske
Spioncentral sine Kontorer.

Direktør Constantin Philipsen
bygger et nyt Biografteater.
Paa Frederiksbergs Grund — lige
paa Grænsen.

1. Juli.
Direktør Constantin Philipsen har
solgt Paladsteatret til et Konsortium
med Direktør Sofus Madsen som Le
der. Direktør Philipsen har i Kon
trakten forpligtet sig til ikke at
aabne noget nyt Biografteater i Kø
benhavn. Men Konsortiet har glemt
at regne med Frederiksberg. Og nu
bygger Hr. Philipsen et Teater paa
Frederiksberg — saa nær Køben
havn, som han kan komme, nemlig
paa Hjørnet af GI. Kongevej og Vodroffsvej.
Den Bygning, som Direktør Con
stantin Philipsen har sikret sig paa
dette Hjørne, hvor han vil bygge sit

2. Juli.
Rekrutkonstabel 70, Olsen, 2. Artilleriafde
ling, fortæller dette lille Søndags-Eventyr:
Jeg væltede paa Geels Bakke og smadrede
min Cykle. Da jeg gik videre med Stumperne
paa Nakken, kom Kongen kørende i sin dog
eart og spurgte mig, hvor langt jeg skulde.
Da jeg sagde, jeg skulde til København, sagde
Kongen:
— Ja, jeg skal nu kun til Sorgenfri, men
jeg skal gerne køre Dem til Lyngby Station.
Kom bare op!
Da vi kom til Lyngby Station, spurgte Kon
gen mig, om jeg havde Penge nok til Jern
banebilletten Lyngby-København. Og da jeg
svarede, som sandt var, at jeg sagtens kunde
klare mig, sagde Kongen:
— Naa, saa Farvel da og kom godt hjem!
Og nu maa jeg se at skynde mig hjem, for de
venter med Aftensmaden!

Krigen.
Juli.
Den russiske Revolutionshær,
som Krigsminister Kerenski op
flammer ved kraftige Agitations
taler, gør store Fremskridt i
Galizien under General Brussiloff.
Uroen gærer dog stadig i det
store russiske Rige, der trues
med fuldstændigt Sammenbrud,
hidført af de yderliggaaende
Kommunister med Lenin og
Trotzki i Spidsen.
Fredsbestræbelserne i Tysk
land fortsættes, men modararbejdes af Militærpartiet, som
har styrtet Rigskansler v. Bethmarm-Holhveg, der er bleven af
løst af Dr. Michaélis. Til Trods
herfor har den tyske Rigsdag den
19. ds. med stort Flertal vedtaget
en Fredsresolution, der tilstræber
en Fred uden territoriale Erhver
velser.
Den 20. Juli har Russerne i Petograd styrtet Revolutionsregerin
gen og gjort Kerenski til Mini
sterpræsident.

i9!7

Ny Overgeneral i Hæren
Alberti benaadet for
Resten af sin Straf.
Den fhv. Justitsminister har tabt
omtrent det halve i Vægt.

b * JMsl 1
l
-

O

1. September begynder Nedrivningen af Slagterboderne ved Nikolaj Taarn.
Og 1. Oktober skal den sidste Rest af »Maven« være forsvundet.

Opsigtvækkende Afskedigelse af den kommanderende General.
General Gørtz afløses af General Tuxen.
Det har ikke været nogen Hemme
lighed, at General Gørtz paa det be
stemteste har modsat sig en IncC
skrænkning af Sikringsstyrken, mT
dens mange Officerer, deriblandt
General Tuxen, og ansvarhavendé
Politikere er enige om, at en Del "aT
Styrken godt kan hjemsendes. Gerié^
ral Gørtz har gentagne Gange er
klæret, at han vilde gaa, hvis dér
blot toges een Mand fra ham, og
konsekvensen foreligger nu i den
kongelige Resolution.
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Løsladt — ukendelig!
15. August.
Alberti blev allerede løsladt i Gaar.
Den forhenværende Justitsminister
har i saa høj Grad forandret sig, at
han i Gaar spadserede gennem
Strøget uden at blive genkendt af
nogen.

Landmandsbanken
udvider.

Den afskedigede General Gørtz.

6. August.
Der er i Dag udsendt Meddelelse
om, at Overgeneralen, GenerahøjL
nant Gørtz, er blevet afskediget
(uden Ansøgning), og at hans StiT
ling overtages at General Tuxen.
Denne sidste afløses i Jylland "aT
General Palle Berthelsen, den nu
værende Generalstabschef, hvis Em
bede igen besættes med General jEVZis
Wolff. Denne Forandring betyder
intet mindre end et Systemskift^

9. August.
Alberti er blevet betinget benaadet
for Resten af sin Straffetid. Den
forhenværende Justitsminister faar
dog først sin fulde Frihed, naar den
domsbestemte Straffetid udløber den
20. December 1918.
Alberti begyndte Afsoningen af
sin Straf i Horsens Tugthus den 20.
Decbr. 1910. Hans Dom lød paa 8
Aars Tugthus. Hans Benaadning,
som træder i Kraft den 20. August,
omfatter saaledes et Tidsrum af 16
Maaneder.
Det er en almindelig udbredt Op
fattelse, at Alberti har nydt særlige
Begunstigelser under Fængselsophol
det. Dette er ikke Tilfældet. Hans
Helbred er gaaet saa stærkt ned ad
Bakke, at det blev nødvendigt at
overføre ham til Sygeafdelingen. Da
han kom til Horsens, vejede han 288
Pund. I Juli 1912 var hans Vægt da
let til 150 Pund. Under disse Om
stændigheder besluttede Fængsels
styrelsen at overføre ham til Vridsløselille, hvor de hygiejniske For
hold er langt bedre.

»Bristol« skal nedlægges.

General Tuxen, der nu bliver Overgeneral.

31. Juli.
Landmandsbanken har i Gaar aabnet en ny Bygning paa Hjørnet af
Laksegade og Asylgade. Den store
Kuppelsal med de svære, riflede Søj
ler er udstyret med en hidtil uset
Pragt.
Landmandsbanken har desuden
købt Hotel Bristol, der skal nedlæg
ges og give Plads for Bankens
V esterbro-Afdeling.

Ingen Benzin — „Lotte“ spændes for!
Der kommer nu Skatter paa Vin,
01 og Cigarer!
Fedt koster 1 Kr. 35 Øre Pundet.
Kaffe koster 3 Kr. Pundet — men
i Malmø 10 Kr.!

Gadedemonstrationer
i København.

De gamle Hestedrosker er nu atter kommet til Ære og Værdighed.

Nu maa vi atter køre med
Hestedrosker!
Men „Lotte11 er mager og

underernæret.
2b. August.
Benzinen er sluppet op — vi kan
ikke faa mere! I Gaar maatte Taxa
motor indstille Driften. Samtidig har
man ude fra Provinserne hentet
alle de gamle Drosker frem og
spændt »Lotte« for, og nu klaprer
de gamle »Æsker« hen ad Byens
Asfalt. Det gaar langsomt, men des
værre ikke sikkert. For hvert Øje
blik styrter en eller anden Hest,
ganske simpelt fordi den er under
ernæret. Man vilde hellere end gerne
give Hestene ordentlig Foder, men
det er ikke til at skaffe. Hestene faar
ikke den fornødne Føde, de kan
simpelthen ikke klare at trække de
gamle, tunge Vogne. Men hvad er
der at gøre ved det. Dyrene maa
nødvendigvis komme i anden Række,
saa længe Menneskene sulter.
Det er ikke længere noget usæd
vanligt Syn at se Hestene lægge sig
ned paa Gaden. Der bliver straks
Opløb, og man forsøger at stable den
gamle, magre »Lotte« paa Benene.
Det er ondt at se, hvis en eller an
den Kusk forsøger at piske paa det
gamle, udslidte Dyr, og det hjælper
som Regel ikke. De fleste tager dog
lempeligt paa Krikken, snakker godt
for den og faar den endelig stablet
paa Benene igen. Saa gaar det et
Stykke til — indtil den atter giver
op og lægger sig for sidste Gang.
Det er ikke alene Menneskene, der
har det ondt i denne onde Tid, ogsaa Dyrene maa bære deres Del af
Krigens Byrder.

Sikke Tider!
Smørret koster nu 2 Kr. 34 Øre
Pundet.
Et Par Støvler, som i 1914 kostede
17 Kr., koster nu 27.
Nu kan vi ikke faa Champagne
mere!
Københavnerne brænder nu Tørv,
saa det oser efter.
Acetylenlampen holder sit Indtog
i Forretninger og Hjem. Den lugter
afskyeligt.
Prisen paa Sæbe stiger daglig.
Stearinlys koster 2 Kr. 50 Øre Pun
det.

I Amagergade 7—9 har den be
kendte Hørkræmmer Jensen over
målet sin Ejendom med en Række
kraftige Udfald mod Øvrigheden og
forskellige Privatpersoner i Anled
ning af, at han var kommet i Fedte
fadet, fordi han havde købt flere
Partier Fedt til en mistænkelig lav
Pris. Nu hævner han sig ved at give
sine Uvenner og Retsbetjentene deres
Fedt. Paa et stærkt befærdet Strøg
i Grønnegade har han desuden lejet
en tom Slagterbutik, i hvis Vinduer
han har ophængt Plakater med de
samme kraftige Udgydelser som i
Amagergade.
I Adelgade kæmper den kendte
Snedkermester Gift Dem aldrig-Jensen en forbitret Kamp med sin Hus
vært, Forgylder Dehlsen, der vil
forbyde ham at benytte et halvrundt
Felt over Porten som Skilteplads.
Naar Chr. Jensen har malet et Skilt,
smører Forgylderen det over med
Tjære — men straks er Jensen der
igen med en Krukke hvid Maling!
Saadan gaar Dagen i Adelgade.

En Dagligdags-Scene paa Københavns Gader: En underernæret Hest er faldet og kan ikke mere.

Livet gaar sin Gang — trods alt!
Københavns nye

Trods Dyrtid og Vinforbud og alle andre Slags Fortrædeligheder er der hver Eftermiddag
stuvende fuldt under Solsejlet paa Hotel d’Angleterres Fortovscafé.

Ingen Vin mere!
AU Vin-Salg standset. — Salget af
Cigarer begrænses.

1. September.
Efterhaanden har vi vænnet os til
lidt af hvert. Først var det Brænde
vinen og al den anden Spiritus,'
der pludselig en skønne Dag blev
taget fra os for atter at blive givet
fri til saa fantastiske Priser, at man
skal være »Gullasch« for at kunne
købe den.
Nu er Turen kommet til Vinen!
Den forestaaende Beskatning af Vin
og Cigarer fik i Gaar højofficiel
Bekræftelse. Fra Kl. 12 Nat i Gaar
er der udstedt Forbud mod Salg og
Udskænkning af Vin. Salget af Ci
garer og Cigarillos begrænses.
Samtidig foretages der den paabudte Optælling af alle Vinbehold
ninger. Saa véd vi, hvad der venter
os, naar Vinen atter bliver givet fri.

Den sidste Portion Jordbær
hos Jordbær-Andersen.
^Jordbær-Andersen* i Kælderen paa Amager
torv vil snart høre til det forsvundne Køben
havn. Hr. J. L. Andersen, der ved sin Faders
Død i 187b overtog Frugthandelen, trækker sig
nu tilbage efter at have gjort Navnet »JordbærAndersen* berømt, ikke blot blandt Københav
nerne, men ogsaa mellem Byens fremmede Tu
rister. 1 disse Dage serverer »Jordbær-Ander
sen* de sidste Portioner Jordbær å 50 Øre
med fed Fløde og det dyre Sukker — men nu
er ogsaa d e t snart en Saga blott.

Politidirektør Dybdal.

Politidirektør Eugen Petersen er
gaaet af, og i hans Sted er fhv. Borg
mester Dybdal bleven udnævnt til
Politidirektør i København. Ovenfor
ses den nye Politidirektør i sit Hjem.

Jernpenge!
2. September.
Nu kommer Jernpengene! Natio
nalbankens Broncebeholdning til
Skillemønter er ved at slippe op, og
Banken træffer Forberedelse til Ud
møntning af Jernpenge. Jernet faar
vi fra Sverige.
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Jordbær-Andersen serverer den sidste Portion i sin berømte Kælder.

Aarets Silkemode — og nye Skatter!
De nye Skatter.
Midlertidige — men stramme!
5. September.
I Gaar lod Finansminister, Dr.
Brandes en Række nye Skattelove
regne ned over Folketinget — men
heldigvis gælder det dem alle, at de
er midlertidige, det vil sige, at de
skal bortfalde den 31. December 1918.
Her er de vigtigste Skatter:
Formueskatten fordobles.

Indkomstskatten forhøjes med 33-75 pCt.
Vinskatten udgør 100 pCt. af Detail
prisen og vil mindst medføre en Fordob
ling af Vinpriserne.

Cigarskatten andrager 20-33 pCt.
Ci gårets katten forhøjes med 25-73 pCt.

Ølskatten forhøjes med 3 Øre pr. Bajer.

Og Trafikminister Hassing Jør
gensen fremsatte Forslag om For
højelse af Jernbanetaksterne med
25 pCt.

Ølskatten er det værste!
25 Øre for en Bajer.
6. September.
Det vrimler med Klager over og
Protester mod Ølskatten. Men hvad
kan det nytte! Tænk, nu lægges der
3 Øre paa en halv Bajer, som i For
vejen koster 18 Øre hos Urtekræm
merne.
Men ikke nok med det! Det træk
ker samtidig op til en Prisforhøjelse
fra Bryggeriernes Side, saaledes at
vi kommer op paa en Pris af 25 Øre
for en Hjemmebajer!
Det er det tredobbelte af, hvad
den kostede i gamle Dage!

6800 nye Lejligheder.
Direktør Chr. B. la Cour — det nye Amager
bros Grundlægger — har i Spidsen for et Kon
sortium købt og udlagt til Byggegrunde store
Arealer Vest for Valby og helt ud til Damhus
søen, ialt 270 Tønder Land. Det vil betyde en
mægtig Udvidelse af Stor-København mod
Vest, idet 27,000 Mennesker vil kunne bo i de
6800 nye Lejligheder, der skal indrettes her.

Her er nogle Prøver paa Sæsonens elegante SilkeSelskabstoiletter. Til venstre.’ Sort Liberty sløret
med Voile og Blonder, garneret med sorte Perler.
Til højre herfor: Hvidt Duchesse- Costume. Livet er
af lette Blonder paa rosa Chiffon med Garniture
af romerske Perler. Nummer tre fra venstre er et
elegant Costume af sort Liberty og sorte Blonder,
underforet med hvidt Voile. Endelig er Damen, der
gaar op ad Trappen iført et elegant Aftenslag
af hvidt Velours Chiffon med Skindbesætning og
Broderier.

Den store Silkemode.
Modsætningerne mødes. Samtidig
med at vi maa spare paa Lys og
Varme, Mad og Drikke, og den
største Del af Befolkningen har
svært ved at faa det Hele til at løbe
rundt, er der et stort Antal Med
borgere, som tjener uhyre Summer.
Den yderste Fattigdom paa den ene
Side og modsat en Rigdom, som til
syneladende er uden Grænser. Det
er Guldet og Overfloden, der bestem
mer Moden, som i Aar staar i Sil
kens Tegn. Alt skal være Silke, det
dyreste og det dejligste.
Det er den l i g e L i ni e, der do
minerer, ofte i Forbindelse med den

lette Indsnævring af Kjolen ved Ank
lerne, en Mode, som er lige saa hen
rivende, naar den er tillæmpet efter
Skønhedens Krav, som den er uhyr
lig, naar den drives ud i det outre
rede! Ganske særlig skal de lidt æl
dre og ikke helt slanke Damer være
meget varsomme med at overdrive
Tøndefaconen paa Kjolerne. Ind
snævringen forneden kræver, at Fi
guren har lange, slanke Linier. Lige
ledes bør man være kritisk med at
gøre Kjolerne korte, da de frem
hæver Ankler og Fødder.
Silken er som skabt til Sæsonens
bløde, yndefuldt drapperede Sel
skabskjoler, hvis raffinerede Enkelt
hed kræver de smidigste Stoffer og
det mest fuldendte Snit.
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Et nyt Teater og en ny Jeppe
Betty Nansen aabner sit eget Teater.
ogsaa udvendig er blevet pudset op,
er det gamle Navn ikke blevet fjer
net. »Alexandrateatret« straaler end
nu i Guldbogstaver over Facaden.

Malberg som Jeppe
paa Det kgl. Teater.

Viften.

28. September.
Smilende vilde Fru Betty Nansen
aabne sit lille Teater, og Aftenen
blev da ogsaa lys og let med Op
førelsen af det franske Lystspil Vif
ten. . . .
Hr. Svend Bille og Fru Willy
Fjeldgaard gjorde med Rette Lykke.
Fru Betty Nansen havde som den
bedaarende Enke en af de Roller,
hun gaar ind i og udfylder paa
den naturligste Maaae, og som nun
klæder med sit varme Blik og sit
Smils Skælmeri. Men den betyder jo
ikke stort. For hende var Aftenen
som en let og flygtig Klimpren paa
et Strengeinstrument — et lille Præ
ludium til de dybe og mangfoldige
Klange, som hendes Kunst nu skyl
der os.
S. L.
Fru Betty Nansen.

27. September.
Aften aabner Fru Betty Nansen
sit eget Teater i Frederiksberg
Allé. Det er en Regivenhed, som hele
det teaterinteresserede København
imødeser med Spænding.
Officielt benævnes Teatret Retty
Nansen-Teatret — men skønt Teatret

I

Acetylen-Lamper.
Et daarligt Surrogat.

Mange Familier har anskaffet sig
Acetylenlamper. Justitsministeriet har
nu nedsat et Udvalg, som har faaet
160 Konstruktioner af Karbidlamper
til Undersøgelse. Kun 10 af Lam
perne kan bruges — og saa er der
endda Mangel paa Karbid.

Til Prøve i det nye Betty Nansen-Teater. Omkring Bordet Frk. Gerda Christophersen, Peter
Fjelstrup og Sceneinstruktør Henry Moritz. Bagved Fjelstrup Direktricen Fru Nansen og iøvrigt
fra venstre Robert Neiiendam, Svend Bille, Robert Schmidt, Hugo Bruun. Peter Malberg,
Regissør Keller, Fru Villy Fjeldgaard og Frk. Carla Muller. De unge Mennesker helt til venstre
er Elever.

Henrik Malberg som Jeppe,
Tegning af Valdemar Møller.

Bedre Ros kan ikke tilkendes Hen
rik Malberg, end at han er den
gamle, geniale Digter værdig. Maaske
er der mere Phister end Olaf Poul
sen i hans Jeppe; men de er der
sikkert begge to saavel som de andre
betydelige Forgængere. . . . Henrik
Malbergs Jeppe særpræges ved sin
dybe, intime Ægthed — en levende
forstaaet Jeppe, der trøstigt tør tage
sine Forgængere i Haanden. —
Valdemar Møllers morsomt karak
teriserede Jacob Skomager staar
godt i Jeppe-Landskabet.
Sophus Michaélis.

Valdemar Møller som Jacob Skomager.
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Farvel til det kære „Bristol“!
„Bristol“s sidste Aften.
Det glade København tog
bevæget Afsked med den kære
Restaurant.
1. Oktober.
I Gaar lukkede Bristol. Champagne
til 30 Kroner Flasken skummede og
Professor Ehlers mindede i elegante
Vendinger om, at det var selve
Drachmann, der i sin Tid havde døbt
Restaurationens Indehaver »Krofar
Wilkening«. Professoren udtalte, at
det var heldigt, at en Sparebank
holdt sit Indtog i disse hellige Hal
ler, thi vi gaar en Tid i Møde, hvor
Sparsommelighed tiltrænges. Og forhaabentlig vil »Bristol«s Stamgæster,
»de gamle Drenge«, ogsaa blive
Stamgæster i Sparebanken.
Københavns Kæledægge, Hr. Arne
Weel, traadte frem og sang en Af
skedsvise til »Bristol« af Axel An
dreasen.
Et Vers lød saaledes:
I Aften det bli’r helt besværligt at
sige — Farvel,
omtrent som at sige den gndigste
Pige — Farvel,
et Rige gaar tabt i Kaféernes Verden,
og Verden forenes med Værten i
Smerten,
ak, Bristol, du smukke,
til dig maa vi sukke
Farvel!

Wilkening fik Bøde
for Nattesæde.
Ja, det blev en stor og uforglem
melig Fest, men man vilde ikke gaa
hjem! Direktør Wilkening gik rundt
og bad og bønfaldt, men Gæsterne
vilde ikke gaa.
Og nu i Formiddags sad Direk
tøren i Retten hos Assessor Ipsen,
tiltalt for ulovligt Nattesæde. Der
havde været Gæster i Restauranten
endnu ved 1-Tiden. Assessoren ind
rømmede, at Lejligheden havde væ
ret ekstraordinær. Men, sagde han,
jeg antager, at De har tjent godt
den Aften, Hr. Direktør, og derfor
vil jeg foreslaa en Bøde paa 300 Kr.
Hr. Wilkening sukkede — og be
talte.

Sjældent har København haft saa populær en Hotel-Vært som Wilkening og sjældent har man
faaet bedre Mad end den, Fru Wilkening lavede. Og nu er det slut. Her ser man Ægteparret
der forlader »Bristol«.

»Bristol«s Herligheder
til Auktion.

Malerier af L. Tuxen. Af disse gik
»Venus Anadyomene« for 8500 Kr. og
et Drachmann-Portræt for 3100 —

Svane-Knudsen som Auktionarius.

Det berømte Hotel og den endnu
mere berømte Restaurant — saavel
»den kolde« som »den varme Ende«
— vil snart blive forvandlet til Bankog Kontorlokaler. Tanken er uhyg
gelig, og for »Bristol«s store, faste
Publikum saavel som for den lille,
udvalgte Inderkreds virker den Auk
tion, der i disse Dage under den
populære og gemytlige Københavner
Svane-Knudsens Ledelse afholdes i
Hotellet, som en Begravelse af en
hel Kulturperiode, — i hvert Fald
en Mad- og Spisekulturperiode, saa
vist som det jo var Direktør Wilke
ning, der lærte os at sidde pænt til
Bords — efter hvad han selv siger!
»Bristol«-Auktionen antager mere
og mere Karakteren af en Heksesabbath, alt som Dagene gaar. Fol
ket strømmer ustandseligt gennem
Drejedørene. Fra det overfyldte Lo
kale krydser Raabene gennem Luften;
Bud’ene overdøves kun af SvaneKnudsens mægtige Røst. Trængslen
er ubeskrivelig, — og intet Under,
for Direktør Wilkening havde i Aare
nes Løb samlet et meget værdifuldt
Indbo til Hotellet. Og saa er der jo
ogsaa mange Genstande med stor
Affektionsværdi. I Gaar købte saa
ledes Dir. Sylvester Hvid det RokokoSølvservice, som Prins Aage benyt
tede, naar han drak Kaffe paa »Bri
stol«; det blev lige 540 Kr. — Ser
vicet altsaa! Blandt Auktionsnumrene
var der iøvrigt ikke mindre end 14

Den populære Københavner Svane-Knudsen.
der leder Bristol-Auktionerne og sætter
Bud’ene i Vejret med mange Vitser.
(Tegning af Anton Hansen).

begge til Sverige. »Kong Georgs Ind
tog i Saloniki« blev for 4000 Kr. kobt
af Smør-Grosserer L. E. Bruun; det
var ikke billigt, men Smørret er jo
ogsaa dyrt.
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Mærkelige Ting i mærkelige Tider
„Ekstrabladets Redaktør Freilif Olsen
idømt 4 Maaneders Fængsel!
4. Oktober.
Under den vestindiske Kampagne
i Fjor saa man det Særsyn, at Biskop
Ostenfeld i Kirkens Navn rykkede
ud med et Angreb paa Regeringen.
Man husker, hvorledes de politiske
Bølger gik højt, fordi Finansminister
Brandes havde benægtet, at der
fandt Forhandlinger Sted om Salget
af vore vestindiske Øer, skønt disse
Forhandlinger faktisk var vidt frem
skredne. Det vakte Opsigt, at Bi;
skoppen vilde blande sig officielt i
en politisk Kamp, og »Ekstrabladet«
tog Sagen op. Med den Styrke og
Uforfærdethed, der er karakteristisk
for Freilif Olsens Pen, rettede han
stærke Angreb paa Biskoppen. Bl. a.
forekom Udtrykket, at Biskoppen
løj, naar det passede ham. Derefter
anlagde Biskop Ostenfeld Sag mod
Redaktør Freilif Olsen, som ved
Hof- og Stadsretten idømtes fire
Maaneders simpelt Fængsel.

Højesteret stadfæster den
haarde Dom.
I Gaar behandledes Sagen for
Højesteret. Blandt Tilhørerne var et
stort Antal Journalister. Aktor var
H.R.S.F. Asmussen, medens Defenso
ratet varetoges af H.R.S.F. Liebe,
der gjorde gældende, at naar en Bi
skop indblandede sig i en politisk
Fejde, saa maatte han være forbe
redt paa at staa for Skud. I hvert
Fald var den afsagte Dom alt for
haard.
Men det hjalp ikke. Højesteret
stadfæstede Dommen, og nu maa
Freilif Olsen altsaa vandre 4 Maaneder i Fængsel.

Nu skal vi ryge dansk Tobak.
1. Oktober.
Har man ikke Raad til »Havanna*, maa man
ryge »Middelfart*. Kan man paa Grund af Kri
gen ikke faa »Manilla*, maa man søge at klare
sig med sidste Høst fra Fredericia Vold.
Ja, det er virkelig sandt! Og ligesaa sandt
er det, at Danmark i Aar har haft en helt fin
Tobakshøst. Det er ved Middelfart, det sker.
I Aar er der i Omegnen af dette »danske Havanna* avlet ikke mindre end een M il i o n
Pund Tobak! Prisen er i Gennemsnit 80
Øre pr. Pund, og da der kun er et halvt Hun
drede Tobaksdurkere til at dele Fortjenesten,
kan disse sikkert regne med en saa god Ind
tægt, at de næppe selv behøver at — ryge de
res egen Tobak. . . .
❖
17. Oktober.
Den danske Tobak er pludselig blevet en
Luksusartikel. Det forlyder, at en en
kelt Tobaksfabrikant har opkøbt hele Aarets
Høst for ikke mindre end 115 Øre Pundet! Det
er en Forhøjelse af Prisen paa over 43 Pro
cent. — De stakkels Rygere!
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Byen forsyner de unge Mennesker
med den fornødne Kapital. Foreløbig
staar man magtesløs overfor denne
Trafik, da »Smuglerne« i Virkelig
heden ikke overtræder noget For
bud.
Nu skal vi alle tidligt i Seng!
Nye Lukkeregler.

Redaktør Freilif Olsen.

En Guldsmugler anholdt.
Det koster 400 Kr. at prøve paa at udsmugle 200 Kr.

2. Oktober.
Da Malmøbaaden i Aftes skulde
forlade Havnegade, blev en Herre,
der indfandt sig i sidste Øjeblik,
fundet i Besiddelse af 400 Kr. i Guld.
Man maa, som bekendt, kun med
tage 200 Kr. Han blev derfor an
holdt og ført til 7. Kriminalkammer.
Her præsenterede han sig som
»Agent«. Assessor Thorup konfiske
rede de 200 Kr., Agenten havde haft
for meget paa sig, og tog de reste
rende 200 Kr. i Bøde. Det gik altsaa
lige o. p. op!

Fiks Levevej!
Man kan tjene 30 Kr. paa at rejse til Malmø.

3. Oktober.
Efter at Eksporten er siøjet af, og
der ikke er saa mange Klausuler til
bage at foræde sig paa, har hele
den suspekte Ungdom, der under
Krigen har ført en Sjakaltilværelse
her i Landet, slaaet sig paa Smugle
rier. Disse bestaar især i at smugle
Guldpenge til Sverige. Titusinder af
danske Guldpenge forsvinder paa
denne Maade. De unge Mennesker
hæver Guldet i Nationalbanken —
kun de tilladte 200 Kr. Saa
bytter de i Malmø Pengene for
svenske Sedler, som de veksler i kø
benhavnske Banker — og stryger
Disagioen. Fortjenesten er i Øjeblik
ket ca. 30 Kr. pr. Rejse! Man siger,
at velhavende Forretningsfolk her i

13. Oktober.
Af Hensyn til Forbruget af Lys og
Brændsel har Indenrigsministeriet
udstedt en Række nye Lukke-RegheE
Forlystelsesanstalterne, herunder Teatre, Koncertlokaler, Variétéer o. t,
skal lukke Kl. 10 Aften. Biografteatre
maa kun spille 5 Timer om Dagen
og skal ogsaa lukke inden Kl 10.
Restauranter, Kaféer, Konditorier
o. s. v. skal lukke kl 11 Aften, og
Servering af varm Mad maa ikke
finde Sted efter kl. 9.
Butiker og Lagre slcal for Frem
tiden lukke Kl. 6 paa tigens fire
første Dage, kl. 7 om Fredagen og
Kl. 9> om Lørdagen, bagere skal lukke
kl. 8 — om Lørdagen Kl. 107
Lukkebestemmelserne gælder ikke
for barberer og Frisører. Straffen
for Overtrædelser kan medføre flø^
der paa indtil lO.OOQ kr.!

Statspolitiet og de Rejsende.
Strenge Pasbestemmelser.

28. Oktober.
Den 20. Oktober blev som bekendt,
eller rettere sagt: som det burde
være bekendt, Pasbestemmelserne
mellem Danmark og Sverige skær
pet. Dette har givet Anledning til et
Par pinlige Episoder. Allerede faa
Dage efter Indførelsen af de nye Be
stemmelser blev nogle Svenskere fra
Malmø holdt tre Timer tilbage i
Havnegade, fordi deres Pas ikke var
i Orden. Men efter en nærmere Un
dersøgelse blev de dog sluppet ind i
Landet.
Saa heldige var ikke nogle danske
Forretningsmænd, der i Forgaars
tog over til Malmø med første Baad.
De havde heller ikke Papirerne helt
i Orden — efter de nye Krav —, og
dem gik det ilde. De blev indespær
ret paa Malmøbaaden under Politi
tilsyn og maatte sejle med tilbage til
København. — Statspolitiet, baade
her og hinsidan, har i den Anled
ning været ude for en skarp Kritik.
Tranlamper-bedre end Mørke!
13. Oktober.
Blikkenslagermester Torben Meyer er gaaet
i Gang med at fremstille 100.000 Tranlamper.
Den grønlandske Handel raader over 2000 Tons
grønlandsk Tran, som Brændselsolienævnet vil
lade fordele til Befolkningen.
Bordlamperne kommer til at koste 11—M Kr.
Tran koster 2 Kr. 30 Øre Kiloet, og Lamperne
bruger for 3—4 Øre i Timen.
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Et Blad af Byens Dagbog
Forbud og Forhøjelser.
Smørkort — Flæskekort m. m.

28. Oktober.
Ernæringsraadet har truffet Be
stemmelse om en stor Smør-, Mælkeog Flæskeordning. Hver Person""!
Landet vil faa Smørkort, lydende
paa 250 Gram om Ugen. Prisen ned
sættes. Der bliver intet Forbud mod
Flæskeeksport, men der forbeholdes
hjemmeforbruget Slagtning af 300.000
af de bedste Svin. Ogsaa Mælken vil
blive rationeret, og vi faar Mælke"
kort.

A. C. Meyer bliver Teaterdirektør.
27. Oktober.
Folketingsmand A. C. Meyer er
blevet Direktør for Thalia-Teatret i
Allégade — det tidligere »Billig
heden«. I Gaar aabnedes med en
Revy af Aage Hermann med flere.
Hovedrollerne udførtes net af Frk.
Lusty og Hr. Munther — men det er
jo ogsaa Navne, der forpligter. En
ung Frøken Ingeborg Bruhn-Bertelsen sang nogle af Aftenens bedste

Sange meget indtagende og finder
sikkert inden længe Vej til en større
Scene.

Brug ikke friskt Brød!

29. Oktober.
Husholdningsudvalget henstiller til
Ernæringsraadet, at der træffes For
holdsregler mod Forbruget af frisk
bagt Rugbrød, for at man derved
kan fremme en mere økonomisk Ud
nyttelse af vore Brødkorns-Behold
ninger.

A. C. Meyer, Folketingsmand og Teaterdirektør.

Skuespillerne vil have
Normalkontrakter.
Direktørerne er vrede.

Kolossal Stigning i Byens
Indtægter.

6. November.
Københavnernes Indtægter er fra 1915

til 1917 vokset fra 257 Millioner til 639
Millioner Kr. Kommunen faar nu 50 Mil

lioner i Skat.

Firedobbelt Brændevinsskat.

15. November.
Brændevinsskatten bliver firedob
let, hvilket vil indbringe Staten 11 —
12 Millioner Kroner.

Frk. Ingeborg Bruhn-Bertelsen,
der debuterede paa Thalia-Teatret.

14. Oktober.
Der er stort Røre i Teaterverde
nen: Skuespillerforbundet kræver
Normalkontrakter indført.
Direktør Holger Hofman er op
rørt:
Hvis vi Direktører skal gaa ind
paa de Krav, der stilles, kan vi lukke
med det samme. Uha! Det Hele
bunder i, at der i Forbundet er nogle
urolige Hoveder, som vil lave Panik.

Krigen.
November.

24. Okt.: General Cadorna
har paa Izonzo-Fronten lidt et
Nederlag, der truer med et Itali
ensk Sammenbrud. De Allierede
har i al Hast sendt Italienerne
Forstærkninger.
Natten mellem d. 6. og 7. No
vember har Bolsjevikerne under
Ledelse af Lenin og Trotzki
ved en blodig Revolution tilrevet
sig Magten og styrtet Kerenski.
22. Nov.: Trotzki tilbyder en
»Fred uden Annektioner« og Le
nin giver Ordre til at standse
alle militære Operationer.
Den 16. Nov. har Clemenceau
overtaget Regeringen i Frankrig.

Den gamle Variété »Billigheden« i Allégade er nu omdannet til Thalia-Teatret med
A. C. Meyer som Direktør.

„Barbarkvinder“ - Bogen forbydes!
nem vor landsforræderske Reptiliepresse, dels gennem mundtlige Skrø
ner udspredt af talløse Agenter, bragt
videre af mandlige og kvindelige
Hysterikere-----— Hvem har ikke troet paa Svin
delen med de afhuggede Børnehænder? — Paa det seksuelle Omraade
er der fortalt, at alle tyske Kvinder
blev tvangsmæssig befrugtede —
sønderjyske Piger blev fragtede til
Vestfronten og prisgivne Soldaterne
— »Øjenvidneberetninger« om, hvor
ledes tyske Soldater paa offentlig
Gade holdt belgiske Kvinder, mens
Officererne bestialsk voldtog dem. —

Emil Rasmussen udsender en
haarrejsende Satire,
der vækker vild Forargelse.
TA et er næppe for meget sagt, at
U aldrig nogensinde har en Bog
vakt en saadan Opsigt og afsted
kommet et saadant Raseri af For
argelse som Emil Rasmussens »Bar
barkvinder«. Under Pseudonymet
Jean Poincanard har Emil Rasmus
sen givet »et fransk Øjenvidnes Af
sløringer af de haarrejsende tyske
Tilstande«, og det tør nok siges, at
»Afsløringerne« er af en saadan Art,
at Haarene rejser sig paa Hovedet
af den uforberedte Læser. Fra Emil
Rasmussens tidligere Forfatterskab.
— »Camillo Cantori og hans Koner«,
»Den kolde Eros«, »Hvad Kvinder
vil« og »Hvad Kvinder høster« —
véd man, at han ikke gaar af Vejen
for at skildre selv de mest vovede
Scener, men med »Barbarkvinder«
er utvivlsomt sat en Rekord med
Hensyn til Dristighed.
Skildringerne i »Barbarkvinder«
lader sig overhovedet ikke gengive,
og fra alle Sider er Bogen bleven
angrebet. Den er fra Emil Rasmus
sens Side tænkt som en voldsom Sa
tire, en grotesk Forvrængning af de
horrible Historier, som Ententen
paastaas at have kolporteret om Ty
skerne. Som Satire skyder den ganske
over Maalet, og Forfatteren har i
Stedet for at fremkalde den be
friende Latter, han har tilstræbt,
kun opnaaet at forarge til alle Sider.

„Sarbarkvinder" beslaglagt.
»Barbarkvindér«er bleven beslag
lagt og Hr. Emil Rasmussen tiltales
for Udbredelsen af utugtige Skrif
ter« Der er imidlertid allerede solgt
flere Oplag af Bogen, som nu ikke
mere er til at faa i Handelen.
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En Renovationskusks Memoirer.

Forfatteren Emil Rasmussen.

„Løgnens Riddervagt“.
Emil Rasmussen udgiver et
Forsvarsskrift.

Emil Rasmussen har udgivet et
lille Forsvarsskrift »Løgnens Ridder
vagt«, hvori han ophidset drager til
Felts mod sine Angribere.
Hr. Rasmussen skriver:
Det bundhykleriske, satanisk løgn
agtige, forlorent moralske EntenteSkraal mod den øjensynlig højst
ubelejlige »Barbarkvinder« har gjort
Front mod »Nordiske Forfatteres
Forlag«, mod Bogen og navnlig — i
Pøbelagtigheder saa aandssvage og
lavt liggende, at deres Lige næppe
før er set i Danmark — mod min
ringe, men ubekvemme Person----En Satire over „Ententens Løgne“.

»Barbarkvinder« er, som enhver
normal Læser øjeblikkelig ser, en
Satire over det Bjærg af raa og
sindssvage Løgne, Ententen har væl
tet ud over sine Lande og — hvad
der særlig vedkommer mig og os
alle — hvormed det har øvet en po
litisk farlig, sindsforgiftende, sjælsforraaende Indflydelse paa tre Fjer
dedele af det danske Folk, dels gen
nem hadefulde Brochurer, dels gen

Nu har man kaldt Bogen sinds
syg, svinsk, pervers »imbecile Ind
fald fostrede i et kønsligt depraveret
Menneskes Hjærne«. En Anmelder
finder, at den minder om en Reno
vationskusks Memoirer. Skulde jeg
indvende noget mod denne Karak
teristik, maatte det være, at den ikke
synes mig tilstrækkelig nedrakkende.
— Men jeg synes altsaa at kunne
blive enig med mine Kritikere om,
at en Flok mere sindsforvirrede,
perverse, sjælsraa, sadistiske, galde
syge, satanisk nederdrægtige og ha
defulde Svin end Ophavsmændene
til det Væv af Løgne, hvori man
har søgt at kvæle Tyskerne, da man
ikke kunde faa Bugt med dem paa
ærlig Vis, har Verden ikke set.------

Emil Rasmussen
idømt 14 Dages Fængsel.
Højesteret har stadfæstet Dommen
over Forfatteren Emil Rasmussen.
Han skal 14 Dage i simpelt Fængsel
for sin Bog »Barbarkvinder«. I
Højesteret oplæste Forfatteren Brud
stykker af den forbudte Bog, hvis
Blysats efter Dommen skal tilintetgøres. Hr. Emil Rasmussen fremlagde til Sammenligning forskellige
franske og engelske Beretninger om
tyske Grusomheder og Sjofelheder,
som det havde været hans Hensigt
at latterliggøre. Assessorerne havde
faaet hver et Eksemplar af den for
budte Bog til Hjemmestudium, men
alligevel insisterede Forfatteren paa
at oplæse Brudstykker fra Bogen for
at kunne dokumentere sit Stand
punkt. Men det hjalp altsaa ikke.
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Bokseren Pedersen bliver Danseren Brisson
Carl Brissons Debut
som Danser
i „Vinterpaladset“.

ninger, og nu modnedes den Plan
hos mig, at hun og jeg skulde for
søge et moderne Dansenummer
sammen. . . .

Oktober.
Vinterpaladset (eller
Arena-Teatret, som det
tidligere hed) har faaet
Sukces paa en flot Ka
baretforestilling »I Lyg
teskær«. Her optræder
Fru Dagmar Heinemann, Herrerne Schiøler-Linck, Arvid Ringheim og Frederik Buch,
men allermest Lykke
gør dog det ekscentriske Dansepar »Les
Brissons«. Det var dem,
der fik Huset til at
juble. Han har min
Sympati, den unge gla
de stærke Fyr, der
svang sin Pige saa flot
deroppe paaBrædderne.
Det var jo den glade
Pedersen ude fra Ve
sterbro, der med et An
strøg af smart ameri
kansk Elegance dan
sede løs, saa en hel
Sommers
Kulissestøv
hvirvlede om hans hvi
de Tænder. Pedersen er
min Ven fra denne Dag.
Han reddede Aftenen
for mig — Tak, Peder
sen!

Hermed afgik Bokseren Carl Pe
dersen ved Døden for at genopstaa
som Danseren Brisson eller rettere
Danseparret »Les Brissons«, som
det flotte Navn for Fremtiden lød.
Bagefter blev de saa engageret til
Revyen i »Vinterpaladset«.
Ernst Rolf engagerede Parret til
Fenix i Stockholm. Carl Brisson for
langte Hundrede Kroner pr. Aften.
»Til min Forbavselse slog Rolf øje
blikkelig til. Jeg skylder min svenske
Kollega at sige, at jeg fra den Dag
aldrig tillod, at min Gage blev
mindre.«
I Mellemtiden havde min Kone
faaet Engagement paa Södra Variété,
der blev omdøbt til Mosebacke Revue-Cabaret. Her begynder et nyt
Afsnit i min sceniske Løbebane, idet
Forfatterdirektøren Svasse Berg
quist ogsaa kort efter engagerede
Les Brissons og forlangte, at jeg til
lige skulde medvirke som Couplet
sänger, Skuespiller og Konferencier.

Danseparret „Les Brissons“

Carl Pedersen: Carl Brisson danser sammen med sin Svigerinde
Thilde i »Vinterpaladset« i Tivoli.

Hvordan Carl Brisson startede sin Sukces som
Sanger og Danser.
Carl Brisson, vor nu
saa berømte Landsmand i
London, fortæller i sin
Bog »Den Gang jeg drog
afsled« om, hvordan han
startede sin Stikces:

Tafter min Opfordring antog min
Hustru (født Maria Laurence
Jørgensen) det mere velklingende
Navn Cleo Villard — og fik i Efteraaret 1916 et Engagement ved Cir
kus Variété, og nu, kære Københav
nere, maa I undskylde, om jeg træk
ker lidt paa Smilebaandet . . . hvis
det kun havde været Carl Pedersens
Kone, der sang, vilde det ikke have
gjort noget Indtryk paa mine bla
serte Bysbørn. Hemmeligheden om
Cleo Villards Herkomst blev om
hyggelig skjult, og Plakaterne an
noncerede hende med store Bog
staver som den berømte ameri
kanske Variétéstjerne.

Den „amerikanske“
Variétéstjerne Cleo Villard.
Det var under denne Periode, min
Hustru lancerede Københavnerslag
ordet »Skæg og Ballade«, der vakte
stormende Munterhed, hver Gang
hun fremsatte det paa sit »gebrokne
Dansk«.
Min Kones Sukces i Cirkus Variété
medførte et nyt Engagement umid
delbart efter paa daværende »Som
merlyst«, og samtidig fik jeg ogsaa
her min første Debut i København
som Danser. Direktør Breum saa
mig instruere min Hustru, og han
sagde:
— De maa meget hellere lave no
get selv end bare gaa rundt og snøre
Deres Kones Korset. Kan De ikke
danse?
Min Svigerinde, Thilde, hjalp min
Hustru under de hurtige Omklæd

Carl Brissons Hustru, Fru Cleo, synger som
Cleo Villard i Cirkus Varidtd.
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En Københavner-Mæcen—og en Dramatiker
Gandrup spadserer
med sit Talent.
Carl Gandrup, hvis Stykke »Potifars Hustru« endnu vil huskes fra
Det ny Teaters Sæson i 1911, naaede
sidste Aar frem til Det kgl. Teater,
hvor man spillede hans lille vittige og
forsorne En-Akter »Lazarus«. Dette
Stykke har han nu udvidet til en
Trilogi, der i disse Dage er udkom
met i Bogform, og det vides, at han
arbejder paa et nyt Stykke, der

Fra Indvielsen, af Nikolaj Kirkesal, paa Talerstolen Departementschef
Rentzmann, der har bekostet Ombygningen.

Nikolaj Kirkesal indvies.
Departementschef Rentzmanns storstilede Gave til Byen.
11. November.
Det genopførte Niko
laj Kirkerum, der er
bleven til ved en stor
stilet Gave fra Departe
mentschef Rentzmann og
hans Søstre, indviedes i
Dag i Overværelse af
Kongefamilien. Den gam
le Departementschef tal
te selv ved Indvielsen
og havde den Glæde, at
alle i høj Grad paa
skønnede den Smag og
kunstneriske Kultur, der
præger Restaureringen
af den gamle Kirke,
som nu skal bruges til
Forsamlingssal. Depar
tementschefen og hans
Søstre har dog forbe
holdt sig et Par Værel
ser i Bugningen, og her
har de indrettet deres
Hjem.
Paa Billedet øverst
ses Indvielsen af Kirke
salen, til højre ses De
partementschefen i sin
nye Nikolaj-Lejlighed.
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Carl Gandrup.

Departementschef Rentzmann.

snart vil komme op paa Det ny Te
ater. — Gandrup er saaledes i Færd
med at udvikle sig til en produktiv
Dramatiker. Han har en ganske sær
lig Evne til at skrive for Scenen, en
skrap og rap Replik, der rammer i
Centrum, en klar Logik i Opbygnin
gen af Handlingen, tillige et sikkert
Greb paa at forme karakteristiske Fi
gurer. Selv er Gandrup en Figur, der
har Format, en Københavner-Skik
kelse, der gør sig bemærket alene
ved sin ydre Fremtræden. Paa sam
me Tid bred og jovial, skarp og vit
tig, har han sin egen uforvekslelige
Udtryksform, en Blanding af gemyt
ligt Københavneri og oldnordisk Bravade. Bag dette robuste Ydre skjuler
sig en ømtaalelig Sjæl, den oversta
dige Glæde ved Livets gode Gaver
slaar ofte over i en ikke mindre ægte
Melankoli. Han har et stærkt Sind og
et letvakt Temperament. Man venter
sig det ikke helt almindelige af
hans ubestridelige Talent.
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Den litterære Nobelpris
Henrik Pontoppidan og Karl Gjellerup
skal dele Aarets litterære Nobelpris,
Hædersgaven er paa 70.000 Kr. til hver.

I Danmark!
Serveringsdamer paa
vore Caféer.
Demonstrations - Spektaklerne
aßest af Fred og Forsoning.

folkelige Digtning, der for Tiden
har en Blomstringstid hos os, en
Digtning, der uden at miste sit folke
lige Præg altid har haft Kunsten
som Maal. Hvad der duer i den, er
hentet lige op af vor egen Muld.

I Anledning af Nobelprisens Ud
deling rejser Spørgsmaalet sig, om
ikke en saadan Hædersgave burde
gøres skattefri. De 70.000 Kr., der
gaar her til Landet som Henrik
Pontoppidans Andel — Karl Gjelle
rup er jo bosat i Dresden — vil blive
stærkt beskaaret af Skatten.

Henrik Pontoppidan.

9. November.
et svenske Akademi har nu be
sluttet, at den litterære Nobel
præmie i Aar skal deles mellem Karl
Gjellerup og Henrik Pontoppidan.
Henrik Pontoppidan udtaler:
— Jeg er naturligvis glad for Ud
mærkelsen, og det ikke alene af pri
vate Grunde. Gjellerups Kunst har
jo sine vidt forgrenede Rødder i den
klassiske Jordbund. Jeg modtager
min Del af Nobelprisen som en
Anerkendelse af den hjemmegroede,

D

En af de nye Servitricer paa Industricaféen.

Karl Gjellerup.

Ned med Serveringsdamerne: Piccoloernes Fagforening afholder Protestmøde.
(Tegning af Jensenius i »Blæksprutten«).

Trods al Uro og alle Protester har
{em af Københavns største Caféer Og
Restauranter — Paladshotellet, Angleterre, Industricaféen, Wivel og Na
tional — ansat kvindelig Betjening i
Lighed med, hvad man ser i Sverige,
i Schweiz og i mange andre Lande.
Det er Direktør Carl Jørgensen i Industricaféen, der har været Fore
gangsmanden og som nok engang
vil høste Laurbærrene for denne Re
form, ligesom han nu har maattet
døje mange urimelige Ubehagelig
heder i den Anledning.
De unge Pigers — Servitricernes
— Tilsynekomst kan kun glæde Pub
likum, som finder det behageligt at
blive opvartet af en net og nydelig
ung Pige i en tækkelig Dragt. Ser
vitricerne er selv særaeles tilfredse
med Forholdene, dels er deres Ar
bejde lagt udmærket til Rette af Vær
terne, dels er Publikum velvilligt
overfor dem, og sidst, men ikke
mindst: deres mandlige Kolleger har
ikke lagt dem et Halmstraa i Vejen,
men tværtimod vist dem et udmær
ket Kammeratskab. De grimme De
monstrationsoptøjer, som de første
Dage jog Servitricerne en Skræk i
Livet, vakte blot det bedre Publi
kums Harme, og nu synes der kun
at herske Tilfredshed blandt alle
Parter.

19I?

Boulevardbanen aabnes
Spurvene ved Helliggejst.
(Offentliggjort i „Politiken“
19. November).

Naar Sommeren flyr over Sten og
Stok.
og alle Lærker er rejst,
da sidder endnu en Spurveflok
og jubler ved Helliggejst;
der fører den op en Sangerkamp
til Bilers Fløjt og til Hestes Stamp,
mens Færdslen gaar
ved Jul, mod Vaar
søndenom Helliggejst.

Den Spurvefløjten er stemt i Dur,
som spilled den op til Dans;
den gamle, alvorlige Kirkemur
maa laane den Resonans.
Mens Solen famler paa Kirkens Væg,
som Smilet voxer i mørk Mands Skæg,
gaar Jomfrutrip
til Spurvepip
søndenom Helliggejst.

Saa værdigt triner de Borgermænd
og strutter af Sedler og Sølv,
og Frøken bag Frøken med kjælen
Lænd
og Ankler som fjedrende Føl;
og alle, som krydser det kjære Sted,
de faar et Par Fugletakter med,
mens Hjulet slaar,
og Strømmen gaar
søndenom Helliggejst.
Saa daler de Rakler mod Flisebro,
mens Byen lugter af Sø,
saa hvirvler der Blade om Silkesko
og lægger sig der for at dø.
Men Haabet lever i Smaaspurvs Bryst,
dér fødes en Vise om Livets Lyst,
mens Hagien slaar,
og Snefog gaar
søndenom Helliggejst.
Er Sindet tynget og Tanken graa
og Striden knap Kjævlet værd,
og har du kun Sorger at tænke paa,
tøv lidt under Spurvenes Træ’r,
og fyld dit Øre med denne Klang
af Livets evige Frydesang,
mens Frosten flaar,
og Solen skraar
søndenom Helliggejst.

Mens Døgnet synes dig selv saa armt,
og Frosten napper i Taa,
de holder det lille Hjærte varmt
med blot et Par Vinger paa;
og Tonerne skingrer mod frostblaa
Sky,

27. November.
Kongen, Dronningen og Prins Knud foretog i Gaar med et særligt Konge
tog en Prøvetur paa Boulevardbanen til Nørreport. 1 Dag indvies Banen
fra Vesterbro til Østerbro af Regering, Rigsdag og Kommunalbestyrelse. Og
paa Lørdag kan det store Publikum begynde at glide gennem Tunnellerne.
Paa ovenstaaende Billede ses Kongen, Dronningen og Prins Knud paa Nørre
port Station. Til højre for dem Trafikminister Hassing Jørgensen.
mensTaarnet spidder det tændte Ny,
der østvendt staar,
men vejkjendt naar
søndenom Helliggejst.

Hans W. Petersens Debut.

»Hvi samles I Spurve i disse Træ’r,
hvi jubler I her jer Sang?«
»Og hvorfor larmer I andre dér
og gjør jer Verden saa trang?
Her hopped og sang vi, Kuld paa
Kuld,
mens Mø blev Moder, og Mand blev
Muld,
og Tiden gled
med Evighed
søndenom Helliggejst.«

Hvor herligt at hilse de gamle Træ’r,
der nikker i rimkold Vind
og gynger de Spurve mod Aftnens
Skjær,
der kysser din By paa dens Kind!
Gud signe hver Spurv, hver Spille
mand.
der kommer med Glæde til Stad og
Land,
mens Sværdtid raa’r,
og Blodsky gaar
søndenom Helliggejst!

Jeppe Aakjær.

Hr. Hans W. Petersen hedder Indehaveren
af ovenstaaende fornøjelige Ansigt. Bemeldte
unge Mand debuterede forleden paa Det kgl.
Teater som Sønnen Jacob i Gustav Esmanns
Lystspil *Den kære Familie^ og slap helskin
det fra det. Hr. Hans W. Petersen har i flere
Aar været en af Studenterkomediernes faste
Grundpiller.
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Konge-Revy — og to Teatre købes
Scala’s pragtfulde Konge-Revy

Ivar Schmidt køber
Det ny Teater.
Købesum: l1!\ Mili. Kr.
21. November.
Direktør Ivar Schmidt købte i Gaar
Det ny Teater og fire andre Ejen
domme. Direktør Schmidt betalte
det hele Kompleks med 1 Million
500.000 Kroner.
— Hvor meget har De udbetalt?
spørger Interviewerne.
—
Million, saa jeg er i Dag lidt
læns for Penge. Men Kassen er dog
ikke tom endnu.

I

Konge-Revyen ser man Gefion-Springvandet —

et storslaaet Udstyrsnummer

— og med

Amelie Kierkegaard som Gefion, der pløjer Sjælland.

5. Decbr.
Direktør Frede
Skaarup har ladet
Scala-Teatret ombygge og udvide
for 800.000 Kr. og
aabner sit nye Te
ater med en PragtforestillingvKongerevyen«.
15. Decbr.
»Kongerevyen«
overgik i Pragt og
Udstyr alle Scalas
tidligere Præsta
tioner. En Køben
havner gav 800 Kr.
for fire Billetter.

Skaarup køber
„Dagmar1*.
15. Decbr.
Direktør Frede
Skaarup har køEt
hele DagmarkonE
plekset, Hotellet og
og Teatret med In
ventar og Lager for
1 Million §25.000
Kroner.
Direktør Julius
Nielsen, der købte
Komplekset i 1895
for trekvart MH~lion faar nu l3/*
Million for Byg^
ningerne alene og
tjener saaledes en
Million.

>78

Direktør Ivar Schmidt.

— Hvem staar bag Dem?
— Ingen, absolut ingen! Hverken
Banker, Konsortium eller andre. Jeg
ejer det hele alene og er glad for det.
Teatret kostede i sin Tid 1.700.000
Kr. at bygge. Skulde jeg nu bygge
Teatret, vilde det absolut ikke kunne
gøres for under 3 Millioner. Det er
altsaa let at se, at det er en fin For
retning, jeg har gjort.

Kpigen.

Et af de morsomste Optrin i Scala’s Kæmpe-Revy er samtlige
Oldenborger-Konger paa Rad. Til venstre ses Seemann som Christian

VIII, til højre Stribolt som Frederik VII.

December.
Den 14. ds. er der sluttet Vaabenstilstand mellem Rusland og
Centralmagterne.
Den 22. ds. er Fredsforhandlin
gerne paabegyndt i Brest-Litovsk
og samme Dag udtalte Kejser
Wilhelm i en Tale til Tropperne
paa Vestfronten: »Vil Fjenden
ikke have Fred, maa vi bringe
Verden Fred, ved at vi med Jern
næve og blinkende Sværd slaar
Porten ind hos dem, der ikke vil
have Fred.«
Tysklands Stilling er betydeligt
styrket, ved at deres Hære paa
Østfronten nu kan frigives. Men
de Allierede ser hen til de ameri
kanske Tropper, som uafbrudt og
i overraskende stort Antal an
kommer til Frankrig. Clemen
ceaus Program er »Krigen, kun
Krigen«!

i9T8

Det nye Aar

og det unge Danmark

Sylvester Hvid køber
Alléenberg!
10. Januar.
Forlystelsesetablisementet Alléen
berg er i Gaar blevet solgt til Vekse
lerer John Hansen og Direktør Syl
vester Hvid, der kontant har udbe
talt Købesummen 20 Kr. Kvadrat
alen . . . 400.000 Kroner.

Direktør Sylvester Hvid.

De to Købere vil paa Grunden
bygge sig hver sin Villa. Motiverin
gen for deres Køb er, at de har
ærgret sig over den forsømte Til
stand, hvori Alléenberg har ligget.
At Sylvester Hvid har foræret sig
selv Alléenberg i Nytaarsgave, vil
ikke overraske Byen, der kender
ham som den mest opfindsomme
»Hitte-paa-Mand«, vi har, denne
Ærke-Københavner, der begyndte
med at lære det halve København at
køre paa Cykle (i 90’erne), senere
blev storstilet Forretningsmand (Re
klame-Bureauet 7016 — 7017) og ved
blivende er Manden med det gode
Humør og den store Elskværdighed.

Ole Bjørn Kratt.

Strindbergs »Faderena paa Alexandra-Teatret blev en stor kunstnerisk Op
levelse, navnlig ved Peter Fjelstrups uforglemmelige Spil som Ritmesteren.
Udførelsen af denne Rolle blev simpelthen en Renæssance for Fjelstrup. Paa
Billedet ses fra v. til h. Betty Nansen som Hustruen, Thilda Fønss som Dat
teren og Fjelstrup som Ritmesteren.

„Det unge Danmark" rykker frem!
En politisk Sammenslutning af Konservatismens og Venstres Ungdom.
Fra unge akademiske Kredse er
der udgaaet en Bevægelse, som kal
der sig »Det unge Danmark«. Bevæ
gelsens Hovedformaal er at fremme
det ideelle Livssyn i Modsætning til
det materielle, men Bestræbelserne
har dog en udpræget politisk Karak
ter og skal være opstaaet i de Dage,
da de vestindiske Øers Salg satte
Gemytterne i Bevægelse. Ved de tre
Ord Rigstanken, Gudstanken og
Folketanken har Bevægelsen søgt at
fastslaa sit Program paa en kort
fattet Maade, og ved Møder Landet

Alfred Bindslev.

Vagn Bro.

over arbejder man nu paa at samle
Ungdommen — især Konservatismens
og Venstres — om fælles Hævdelse af
de nationale Idealer. Formanden for
Det unge Danmarks Forretnings
udvalg er stud, polit. Ole Bjørn
Kraft, en ung Mand med gode Tale
gaver og agitatoriske Evner. Den
kristelige Ungdom er i Forretnings
udvalget repræsenteret af stud, theol.
Alfred Bindslev, medens stud. phil.
Max Kiær Hansen møder op med
ægte jysk Sejghed og stud. jur. Vagn
Bro med politisk Træning.

Max Kiær Hansen.
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Forslag om at udvide Det kgl. Teater

Nu foreligger der
et udarbejdet
Forslag af
Arkitekt
Erik Bunch.

Saaledes

har lige siden 1907
arbejdet paa en
Plan til Udvidelse
af Det kgl. Teater.
Han har studeret
Teater overalt i
Udlandet, og Sum
men af sine Erfa
ringer har han ud
formet i et For
slag, der synes at
frembyde mange
Fordele. Hr. Bunch
vil — som det
fremgaar af Teg
ningerne — udvide
det nuværende Te
ater med en Til
bygning, hvor nu
Kolonnaden og Ma
gasinbygningen lig
ger, saaledes at
den ny og mindre
Talescene faar Bag
væg fælles med den
gamle Scene og ad
skilles fra denne
tænker Arkitekt Erik Bunch sig, at Det kgl Teater vil tage sig ud
ved en Brandmur.
efter Ombygningen.
Han lægger des
uden en ny Magasinbygning paa
er har nu i Aar og Dag været Hjørnet af Heibergsgade og Torden
talt om Nødvendigheden af at skjoldsgade og forbinder denne med
skaffe Det kgl. Teater en Talescene.Teatret ved en Forbindelsesbygning
Dels erkender man, at den nuvæ tværs over Tordenskjoldsgade.
rende store Scene med den mægtige
De sammenbyggede Teatres Ho
Orkestergrav og det vældige Til vedfacade bliver mod Holmens Ka
skuerrum egner sig bedre til Opera nal, men ogsaa fra Tordenskjolds
og Ballet end til intim Komedie, gade bliver der Indgang til en For
dels er man klar over, at Teatrets hal med et stort Trappeparti. Baade
Økonomi lider i for høj Grad under den ny og den gamle Scene forsynes
dette ikke at kunne udnytte de tre med moderne Elevatorer, saaledes
Kunstarters Personaler samtidig.
at Dekorationerne kan opstilles til
Det har da heller ikke manglet samtlige Akter i en Forestilling.
paa Forslag til at løse Problemet,
Det skal blive meget interessant at
snart var det Dagmarteatret, snart se, hvorledes Autoriteterne, som har
Casino, man havde Kig paa som med det kgl. Teaters Forhold at gø
Talescene, men det er indlysende, re, vil modtage Arkitekt Bunchs For
at den helt rigtige Løsning er den, slag. Den unge Arkitekts Forslag vir
der lægger begge Scener — den nu ker gennemtænkt og velfunderet, og
værende gamle til Opera og Ballet synes at frembyde en praktisk Løs
og den nye fortrinsvis til Skuespil — ning af det saa længe debatterede
i saa nær Forbindelse med hinanden Spørgsmaal.
som muligt.
Den unge Arkitekt Erik Bundt

D

Arkitekt Erik Bunch.

Arkitekt Bunchs Tegning- af det udvidede kgl. Teaters Hovedfacade mod Holmens Kanal.
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Husmoderens daglige Bekymringer
Folk har svært ved at
vænne sig til Smørkortene.
Det synes ikke rigtigt at være
gaaet op for Byens Husmodre, at de
ikke mere kan faa Smør uden Kort.
Mange kom i Gaar og vilde købe
Smør uden Mærker, og det gav An
ledning til en Masse Virvar.
Smørhandlerforeningens Formand
Hr. H. P. Erichsen udtaler, at Folk
gerne vil betale 2 Kr. for Pundet
som hidtil, bare de kan faa Smør,
de forstaar ikke, at de kun skal give
1 Kr. 60 Øre — og Kort.
»I Fredags og Lørdags solgte de
fleste Smørhandlere helt ud, vi
maatte nøjes med at give vore faste
Kunder
eller 1/2 Pund Smør, og
jeg maatte endda lukke Butiken en
Time før sædvanlig Tid. Min Nabo
lukkede længe før.«

Flæsket rationeres!
120 Gram Flæsk og 160 Gram
Svinekød pr. Uge.
3. Januar.
Flæskerationeringen er kommet
lidt bag paa Husmødrene. Det er
vanskeligt at regne ud, hvormange
Gram Flæsk, der bruges i en Hus
holdning i en Uge.
Hver Person har jo faaet Kort, der
lyder paa 120 Gram Flæsk og 160
Gram Svinekød pr. Uge, det vil i to
Maaneder sige 21/2 Kilo Svinekød og
Flæsk. Større er Rationerne ikke,
derfor er det bedst straks at ind
rette sig paa at nøjes.

0. K.'s store Motorskib »Fionia« ligger nu i Frihavnen og losser sin kostbare
Last af Ris, The, Sukker, Sago, Kartoffelmel og Krydderier, alle de Ting, vi
saa længe har savnet, og som »Fionia« har hentet hjem efter en farefuld
Rejse til Østen. Risengrynene naaede ikke at komme til Julen, og Risengrøden
maatte opgives — men nu er den der, og der bliver Glæde i mange Hjem.

Der skal Smørkort til Fedt.
4. Januar.
Nu da Smørret er rationeret, spørger man
uvilkaarligt efter Fedtet, men det viser sig, at
der kun kommer uhyre lidt til København.
Kontorchef Børresen erklærer, at det Fedt, der
kommer til København, forhandles fra Flæskehallens Centralkontor en gros til Smørhand

lere, som maa aflevere Smørmærker for at faa
det, og det maa kun sælges til dem, der kan
fremvise Dyrtids-Kontrolkort, altsaa Familier
med under 2350 Kr. i aarlig Indtægt og Børn
under fjorten Aar.
Fedtstofferne er blevet en Rarietet i Køben
havn. Ved Høkerforeningens Nytaarsfest var
Hovedpræmierne i Tombolaen en lille Gris og
2^2 Kilo Margarine! Vinderen af Grisen solgte
den straks til en Kollega for 50 Kr., hvorefter
han igen solgte den med 25 pCt.s Fortjeneste.
Det foregaar mellem Spækhøkere, for hvem
Grisen er det daglige Brød!

Nu er den sidste røgede
Sild røget!
9. Januar.
Nu kan der ikke opdrives en røget
Sild i København. Maksimalprisen
er 62 Øre Pundet for Rundsild og
75 Øre for aabnede og rensede, men
Tilførslerne har i den sidste Tid væ
ret saa smaa, at ingen Forretninger
i Byen har kunnet skaffe blot lidt
af det daglige Behov. Derimod er
der røget Laks at faa. Den koster
»kun« 16 Kr. Kiloet.

Petroleumsuddelingen ophører.

Der er kommet lidt Varer til Byen — altfor lidt til de mange — og straks
danner der sig en mægtig Kø udenfor Forretningerne. Her ses en »Polonaise«
i Blaagaardsgade.

Fra første Marts ophører Petroleumsuddelin
gen. Istedet indføres der Rationering af vore
Lysbeholdninger. Hver Husstand kan faa et
halvt Kilogram Lys, og det skal de klare sig
med indtil Efteraaret, naar den nye Petroleums
ordning træder i Kraft.
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Nye Tider skaber nye Typer
Direktør Steen Giebelhausen.
Den Internationale Forretningsmand.

(eksklusive Flaske): Al Slags Akvavit
med Undtagelse af fuselfri pr. Hel
flaske (3/<) 11 Kroner. Fuselfri pr.
Helflaske (3/Q 10,25. Brændevin og
lignende pr. Helflaske 9,75 Kr.
Derimod bortfalder Maksimalpri
serne paa visse Mærker Whisky,
Kognak, Punch og Likører, dog saaledes, at Bestemmelsen af 1. Fe
bruar, der forbyder ulovlig Udnyt
telse af Konjunkturerne, stadig gælder ogsaa for disse Spiritusposters
Vedkommende.

Skibsreder Henckel køber
Smith, Mygind og HUttemeier.

Debut paa Seala.
Filmsskuespillerinden Helen Gammeltoft
som Visesangerinde.

Frk. Helen Gammeltoft, den smuk
ke og elegante Filmeuse, har gjort
Springet op paa den rigtige Scene.
Iført et raffineret Kostume træder
hun frem foran »Scala«s Tæppe i et
Intermezzo og foredrager sine Viser
med en lillebitte, men distinkt Stem
me. Hun kan, naar hun faar Rutine,
blive en Kabaretsangerinde af gderst
moderne Tilsnit. De ydre fængslende
Egenskaber har hun i rigt Maal.
Steen Giebelhausen.

København er i disse Krigsaar
bleven en Storby, der næsten har
faaet helt international Kulør. Det
svirrer paa alle Tungemaal de Ste
der, »hvor det foregaar«. En af de
mest fremtrædende er Dir. Steen
Giebelhausen, der er Nordmand og
Millionær, Forretningsmand i stor
Stil, Bilist og Væddeløbsrytter. Hans
Navn nævnes ofte som Køber til
vore store, gamle Herregaarde, han
kører sin Bil i et Tempo, der faar
det til at gyse i mere satte Med
borgere, og han rider sit Fuldblod
til Sejr, sidste Sommer med ikke
mindre end 9 Førstepræmier paa
Galopbanen. Ude i Klampenborg har
Giebelhausen nu indrettet sig et
stort, kostbart Ungkarlehjem i en
Villa, hvor han er en overdaadig
Vært for sine mange Venner.

En Flaske Snaps koster nu 11 Kr.!
Maksimalpriser paa Spiritus.

5. Januar.
Indenrigsministeriet udsendte i
Aftes Meddelelse om, at der af de
Spirituslagre, der beslaglagdes i Oktober i Fjor, maa udleveres 100.000
Flasker om Maaneden indtil videre.
Som Maksimalpriser paa denne
Spiritus fastsættes ved Detailsalg
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Helen Gammeltoft paa Scala.

Skibsreder Henckel.

13. Januar.
Skibsreder Henckel i Kalund
borg har i Gaar
købt det køben
havnske Firma
Smith, Mygind og
Huttemeier for
opimod 1 Million
Kroner. Direktør
Henckel vil an
vende det gamle
Aktieselskab til
at skaffe sig de
nødvendige Ma
skiner til Forsy
ning af Kalund
borg Værft. Hr.
Henckel indviede
den ny Æra med
en Millionærmid
dag paa d’Angleterre.

En norsk Kaptajn rejser BedrageriSigtelse mod Skibsreder Henckel.
Henckel pure frikendt.

5. Februar.
Et Konsortium, der var repræsen
teret ved Sagfører Backhaus, indgav
i November i Fjor en Klage over
Skibsreder, Ingeniør Valdemar Hen
ckel, Kalundborg, der blev sigtet for
Bedrageri og Falsk. Klagen var
underskrevet af en norsk Kaptajn
Foyn, som sidste Sommer opholdt
sig her i Landet for at opkøbe Kon
trakter paa Skibe, der var under
Bygning.
Klagen gik ud paa, at Hr. Henckel
skulde have narret Nordmanden for
ca. 20.000 Kroner og faaet ham til i
beruset Tilstand at underskrive en
Kvittering, som Henckel senere
skulde have ændret til en Saldokvit
tering.
Hr. Henckel betegnede Klagen som
et plumpt Forsøg paa Pengeafpres
ning og paa at skade de Foretagen
der, han er Leder af. I Gaar har
Holbæk Amt pure frifundet Hr. Hen
ckel.
Der er i denne Sag afholdt Forhør
ved 7. Kriminalkammer i Køben
havn, i Kalundborg og ved Politi
retten i Kristiania. Over 20 Personer
er afhørt, saaledes at Undersøgelsen
med Rette kan betegnes som indgaaende og minutiøs. Hr. Foyn har
iøvrigt i Kristiania erklæret, at han
ikke har drukket Spiritus sammen
med Hr. Henckel, og i en Erklæring
i norsk »Aftenposten« hævder han.
at det er en Misforstaaelse, naar han
er blevet blandet ind i Affæren.
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En opsigtvækkende Læge-Affære!
Læge Nordentoft arresteret
som skyldig i en ung Dames Død.
Samtidig opklares en lang Række

Fosterdrab, der afslører Norden
toft som en kynisk Forbryder.

14. Januar.
Læge Poul Nordentoft er i Gaar
Eftermiddags bleven anholdt, netop
som han selskabsklædt var ved at
gøre sin Entré hos en Familie her
i Byen.
Anledningen til Anholdelsen er
den endelige Opklaring af, at Nor
dentoft er skyldig i en SvangerskabsOperation, der har haft en ung Dames Død til Følge.
I Fjor Foraar modtog Politiet An
meldelse fra en herværende Læge,
der var tilkaldt for at udstede Døds
attesten for en ung, østrigsk Dame,
der var afgaaet ved Døden i en Re
præsentant D.’s Lejlighed i Kirsteinsgade. Lægens Anmeldelse gik ud paa,
at den paagældende Dame var død
efter at have ladet sig underkaste
en Operation, som tilsigtede Foster
fordrivelse.
Repræsentanten blev anholdt, men
først nu er det lykkedes Assessor
Jesper Simonsen at faa ham til at
tilstaa, at Operationen er foretaget
af Læge Nordentoft.
Efter haardnakket Benægtelse
gaar Nordentoft til Bekendelse.

Læge Nordentoft benægtede ener
gisk at være vidende om den unge,
østrigske Dames Dødsfald, men
endelig langt ud paa Natten maatte
han gaa til Bekendelse om at have
foretaget Operationen.
*
Læge Nordentoft blev i 1908, da han var
Læge i Thisted, idømt Fægsel for Indbrud, As
surancesvindel og falske Attester, men fik se
nere Halvdelen af Straffen eftergivet. I 1911
havde han en ny Sag, hvor en ung Pige an
klagede ham for Voldtægt, men han blev fri
fundet. Sidst har Læge Nordentoft praktiseret
i Vordingborg, hvor Byens andre Læger holdt
sig paa Afstand af ham.
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Læge Nordentoft (til højre i Døren) forlader
Højesteret efter et af Forhørene.

Nordentoft var beruset, da
han foretog Operationen.
En ny Anholdelse i Affæren.

15. Januar.
En Dame, der hverken er Jorde
moder eller Sygeplejerske, er bleven
anholdt for at have assisteret Nor
dentoft ved den paagældende Ope
ration. Det er samtidig oplyst, at
Nordentoft var beruset, da han fore
tog Operationen..
Der vil blive nedsat en Kommis
sionsdomstol, som skal undersøge
Nordentofts Forhold, der giver An
ledning til at formode, at der fore
ligger flere kriminelle Tilfælde.

Nordentoft flygter
fra Domhuset.
Men fanges paany.
7. Juni.
Nordentoft er i Gaar flygtet fra
Domhuset. Flugten fandt Sted efter,
at Nordentoft havde været i Forhør
hos Kommissionsdommeren, Asses
sor Jesper Simonsen. Ved 2-Tiden
sluttede Forhøret, og Arrestanten
blev overgivet til den gamle Arre
stantpasser Sander.
Nordentoft har i den senere Tid
faaet nogle Smaalempelser i det
strenge Arrestreglement, og i Gaar

havde Sander endda været særlig
elskværdig mod Nordentoft:
— Jeg har sørget for en god lille
Cigar til Doktoren, sagde han gammelmandsvenlig, da han førte Nor
dentoft ud, — nu skal Doktoren sætte
sig hen i Hjørnet, hvor Solen skin
ner, og drikke sin Kaffe, o§ naar
Cigaren er røget, kommer jeg og
henter Dem over i Cellen.
Sander gik — men glemte at laase.
Da Sander var gaaet, listede Nor
dentoft efter ham og laasede den
gamle Arrestpasser inde i et tilstø
dende Værelse.
Flugten blev først opdaget en halv
Time efter, da Sander fik laaset sig
ud, men da var Nordentoft langt
borte.
Opdagere blev sendt rundt om i
Byen for at lede efter ham. Sent i
Nat blev han paagrebet i Charlottenlund. Han havde søgt efter sin For
lovede, men da han ikke traf hende,
forsøgte han at faa Husly hos nogle
Bekendte, som imidlertid overbeviste
ham om, at det var Dumhed at und
vige. To Opdagere afhentede derpaa Nordentoft.

Skyld i to Kvinders Død.
Tilstaaet Indbrud, Brandstiftelse og
30 Fosterdrab.

23. Oktober.
Kommissionsdommeren, Assessor
Jesper Simonsen, oplyste i Gaar, at
Læge Nordentoft har tilstaaet sig
skyldig i det 11 Aar gamle Indbrud
i Thisted. Han har ligeledes tilstaaet
sig skyldig i Brandstiftelse i sin Villa
ved Vordingborg i 1914 samt i et
større Antal Fosterfordrivelser, ialt
cirka 30, hvoraf to har medført Dø
den.
Sagens Omfang svulmer stærkt op.
Dens Akter repræsenterer indtil nu
4000 Foliosider, og den er ikke af
sluttet.

Livsvarigt Fængsel.
Ti andre Personer dømte
som Medskyldige.

Højesteretsdommen over Læge Poul
Nordentoft faldt d. 30. Marts 1920 og
lød paa Livsstraf, der blev omsat til
livsvarigt Fængsel.
Desuden idømtes den implicerede
Repræsentant og Damen, der havde
bistaaet Nordentoft ved Operationen,
begge Forbedringshusstraf. Endelig
blev otte andre Personer idømt
Straffe for at have været meddelagtige i Nordentofts Forbrydelser.

Det kniber med Varerne - og der hamstres
Der
hamstres The.
31. Januar.
Der var i Gaar
vældigt Run paa de
Forretninger, hvor
der forhandles The.
Det var meget van
skeligt for de Hand
lende blot nogen
lunde at tilfreds
stille
Publikums
Krav. De 90.000 Kilo,
som med »Fionia«
er bragt hjem fra
Østen, strakte ikke
langt. Der blev ham
stret efter alle Kun
stens Regler, og ved
flere Butikker maatte Politiet tilkaldes
for at dirigere de
store Kø'er af TheKøbere.

Udenfor Fonnesbechs The-Handel paa Østergade var der — ligesom overalt i Byen udenfor The-Forretningerne —
Opløb af Købere, som Politiet maatte ordne.

En skrap Kop Kaffe.
Cikorievand eller „Kafola“.

Det Kaffecikorievand, som man i
den sidste Maanedstid har faaet sat
paa Bordet som Erstatning, naar
Kafferationen er sluppet op, har væ
ret en skrap Mundfuld. Derfor har
Firmaet Leerbeck & Holms kemiske
Fabriker forsøgt en Løsning paa
dette for det københavnske Kaffe
bord saa vigtige Spørgsmaal. Fir
maet har fremstillet et nyt Surrogat
»Kafola«, som blandes med rigtig
Kaffe. »Kafola« er fremstillet af for
skellige Planter og koster 1 Kr. 40
Øre for et Pund.
Kaffe-Drøjeren er blevet en stor
Sukces, men den er heller ikke saa
slem som Cikorievandet.

Sæbe og Soda slipper op!
Urtekræmmerne er læns for Varer.

Det tynder ud i Urtekrambutikerne,
og Priserne stiger. Hvis én Hus
moder f. Eks. i Dag skal købe ind til
en Vask, maa hun betale 3 Kroner
for, hvad hun før kunde skaffe sig
for 1 Kr.
Sodaen er sluppet op, oplyser Urte
kræmmerforeningens Formand, Bor
gerrepræsentant Glindemann-N ielsen.
— Istedet er der ganske vist kom
met et Vaskepulver »Lava«, men det
koster 50 Øre Halvkiloet, medens
Soda kun koster 13 Øre.
Sæben er det ogsaa galt med. Kun
derne sættes paa Ration. Men forhaabentlig kommer snart StandardSæben, som Industriraadets Tek
nikere har arbejdet med.

Kampvalg til April.
I. C. Christensen og Rottbøll
fratræder som Kontrolministre.

19. Januar.
Den ordinære Valgperiode udløber
i Aar, og vi skal derfor have Folke
tingsvalg til April. Spørgsmaalet har
derefter været drøftet, om Venstre
og det frikonservative Parti vil have
deres Kontrolministre siddende i
Ministeriet under Valget. Spørgs
maalet fandt sin Løsning i Gaar, idet
Hr. J. C. Christensen indgav sin De
mission, og ligeledes Hr. Rottbøll.
Den tredie Minister uden Porte
følje, Hr. Th. Stauning, bliver dog
indtil videre i Ministeriet, idet den
socialdemokratiske Rigsdagsgruppe
— under Hensyn til at Socialdemo
kratiet jo støtter Regeringen — har
opfordret Hr. Stauning til fremdeles
at fungere som Partiets Kontrol
minister.

▼

Nyt Filmsselskab.
27. Januar.
I Gaar blev der dannet et nyt Filmsselskab
med det Formaal til Sommer at optage 12 Olaf
Fønss-Film. Selskabet kalder sig Astra-FilmsCompagnie. Det er Skibsreder Stannoiv, der
staar i Spidsen for Selskabet. Hr. Fønss bliver
kunstnerisk Leder og Hr. Fritz Magnussen In
struktør. Alle de nye Olaf Fønss-Film er paa
Forhaand solgt til *Deutsche Bioscop*.

Det nye Paladsteaters
festlige Indvielse.
Z7. Januar.
I Aftes aabnedes det nye Palads
teater, en imponerende Bygning
med Kaj Nielsens »Ursus og Tyren«
paa Taget, rejst paa det gamle Banegaardsterrain. Hr. Steen Jensen di
rigerede et femogtredive Mands Or
kester, og derefter fulgte den ud
mærkede Film »Bjerg-Ejvind og hans
Hustru«. Der var udsolgt til dob
belte Priser og megen Glæde baade
over det smukke Teater og den virk
ningsfuld Film.

Krigen.
Januar-Februar.
Wilson fremsætter sine 14 Punk
ter, som, hvis de anerkendes af
Tyskland, automatisk maa med
føre Sønderjyllands Genforening
med Danmark.
I Finland paabegyndes Kampen
mod Bolschevismen.
En Matros, Dubenko, overtager
Befalingen over den indre Front
i Rusland, og den røde Garde
oprettes.
Der sluttes Særfred mellem
Ukraine
og
Centralmagterne
(Brødfreden), men Trotzki afbry
der yderligere Forhandlinger, og
Tyskland indleder ny Offensiv
mod Rusland.
Englænderne besætter Jeriko i
Palæstina.
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Syndikalisternes truende Opmarsch
Amalienborg
afspærres.

Syndikalisternes Demonstration udenfor Rigsdagen i Fredericiagade.

Syndikalisterne
demonstrerer foran
Rigsdagsbygningen.
En ophidset Mængde i Fredericiagade.

30. Januar.
Med de kendte Syndikalister og
Militærnægtere Thøgersen og Gissemann i Spidsen drog i Gaar ved 1Tiden et mægtigt Tog af Arbejdsløse
fra Grønttorvet til Fredericiagade,
hvor man omringede Rigsdagsbyg
ningen. I det bølgende Menneskehav
saas Bannere mea Inskriptioner: »Vi
kræver Føden og Husly« — »Det er
os, der har skabt Værdierne« —
»Fattigt Barn bør ikke fryse«.
Thøgersen og Gissemann besteg et
Par medbragte Trækkevogne og gav
sig til at holde opflammende Taler:
»Nu skal vi vise Rigsdagen, at der
maa gøres noget alvorligt!« Nye
Bannere udfoldede sig: »En Kron
prins 1000 Kr., en Arbejder 16 Kr.«.
»Kan en Rigsdagsmand leve af 16 Kr.
om Ugen?«. — Saa blev der sendt en
Deputation ind i Rigsdagsbygningen,
og medens man ventede paa dens
Tilbagekomst, voksede Uroen blandt
Masserne.
Da Deputationen endelig kom til
bage og meddelte, at Svaret lød paa,
at man »nærmere skulde undersøge
Kravene«, blev Uroen voldsom. Man
krævede et afgørende Svar straks!
Talerne havde ikke mere Magt over
Mængden, og under Raabet »Til
Amalienborg!« drog Demonstran
terne nu bort fra Rigsdagsbygningen.
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Imidlertid havde Politiet
truffet sine Foranstaltnin
ger, Slotspladsen blev af
spærret, men alligevel lyk
kedes det et Par Tusind
Demonstranter at trænge
ind paa Pladsen. Der blev
hujet og pebet, men Poli
tiet forholdt sig i Ro. Om
sider — efter en halv Snes
Minutters Forløb — syntes
det, som om Førerne paanv havde faaet Overtaget.
Mængden begyndte at
trække sig tilbage, og un
der Politiassistent Mellerups stilfærdige, men be
stemte Ledelse lykkedes det
snart at faa Slotspladsen
og Frederiksgade ryddet.
Amalienborg var dog tid
ligt paa Morgenen blevet
sat under Militær-Bevogt
ning af et Kompagni Gar
dister med skarpladte Ge
værer, der havde faaet
anvist Plads i de ydre Ge
makker.

Børsen stormes af vilde og gale Syndikalister!
Hærværk og Slagsmaal — de alvorligste Optrin, der i Mands Minde er
foregaaet i Byen.

12. Februar.

Klokken var cirka 2 i Gaar, da en større Menneske
mængde begyndte at samles paa Kultorvet. Saa hørtes
med ét Raabet: Nu kommer de fra Jagtvejen! Det var
Deltagerne fra Mødet dér, som, anført af en Mand med
et rødt Klæde i sin løftede Arm, sluttede sig til Mængden
paa Kultorvet.

Syndikalisten Gissemann ophidser fra en Trækvogn Mængden med
en Brandtale. (Tegning i Ekstrabladet.)

En ung Fabriks
arbejder Aage Ja
cobsen raabte udover Torvet: I Dag
gaar det løs! Følg
Manden med det
røde Klæde, han
ved, hvor vi skal
hen!
Saa begyndte de
Arbejdsløse____ at
marchere ned ad
Købmagergade. Et
Enspænderkøretøj,
som ikke holdt
hurtigt nok, blev
fejet tilside. Man
den og Konen blev
revet ned af Buk-
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Stormen og Hærværket paa Børsen
ken. Et Cyklepostbud
blev sparket ind paa For
tovet.
Da Syndikalisterne naaede Højbro, blev Spor
vognene standset. Demon
stranterne tilvendte sig
de lange Jernstænger,
som hænger foran paa
Vognene, og som benyt
tes til Sporskiftning. Saa
lød et tusindstemmigt
Raab: Tjep — Tjep —
Tjep — Vi har Vaaben —
Nu op til Børsen . . .!
Efter en sidste rasen
de Spurt tog en Fortrop
Børsrampen i Besiddel
se. En lille udvalgt Flok
styrtede ind i Børsens
Korridorer, Resten over
faldt den halve Snes
Børsherrer, der trak frisk
Luft paa Rampen. De
blev slaaet til Jorden.

Stormen paa Børsen — Syndikalisterne bryder igennem Politiets Afspærring og stormer op ad Børsrampen.

Stormen paa Børsen — vildt Slagsmaal!
Voldsmændene hugger ned og ødelægger alt paa deres Vej.

Et Øjeblik efter var Pladsen fyldt
af hylende og skrigende Mennesker.
Ryk Dørene af, raabte Mængden, der
nu var naaet frem.
— Fremad Kammerater — ned
med Blodsugerne, raabte de. Hoben
pressede paa, og cirka 300 Syndika
lister slap indenfor. Her overfaldt
og slog de alle, som de mødte, og
trængte derefter fra Børssalen ind i

Grosserersocietetets Lokaler, knuste
Møblerne, flængede de skindbeklædte
Stolesæder med Knive, rev Benene af
Stolene og brækkede Bordpladerne
løse. I Mæglerkontorerne blev Ru
derne knust og de unge Damer truet
paa Livet. Under Orgierne knustes
ogsaa den automatiske Brandalarm,
der blev sat i Funktion.

Politiet rykker frem og rydder
Pladsen med Stavene.

Stort Slagsmaal med mange saarede.

Saa kom Politiet endelig frem. 100
Mand under Politiassistent Heibergs
Ledelse rykkede frem med Stavene
parat. Pladsen blev ryddet, men ikke
uden braadne Pander til begge Si
der. Syndikalisterne havde fundet en
Dynge Murbrokker ved Christians
borg og med dem bombarderede de
Politiet. Inspektionsbetjentene Klittegaard og Sloth blev ramt i Ansigtet
af Sten, sank om paa Gaden og
maatte føres til Hospitalet.
Sprøjterne kommer.

Midt under Kampen dukkede Brand
væsenet op, hidkaldt af Alarmerin
gen fra det automatiske Signal
apparat, som Syndikalisterne havde
knust, og da samtidig et Regiment
Soldater tilfældigvis passerede forbi
paa Vej fra Amager mod Kasernen,
blev Syndikalisterne grebne af Panik
og forsvandt.
Tilbage paa Kamppladsen laa Hatte,
Stokke, Jernstænger og Sten.
*

Politiet forsøger ved Børsbroen at standse Syndikalisterne, der dog brød igennem og stormede
Børsen.

Politiet gik agressivt til Værks over
for Syndikalisterne. I Løbet af Nat
ten blev 11 arresteret, deriblandt Mi
litærnægteren, Saddelmager Th.Thøgersen og »Solidaritet«s Redaktør
Chr. Christensen. Der venter dem nu
en alvorlig Afstraffelse.
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Kommunal Mad i Industribygningen
Et nyt Ansigt paa Holbergs
Scene.
Februar.
Allerede for et Par Aar siden de
buterede den unge Skuespiller Hol
ger Gabrielsert som Søren Torp i
»Genboerne«. Og nu i Aar er han
dukket frem hos Fader Holberg som
Bondeknøsen Magnus i »Jeppe paa
Bjærget«. Hans kostelige Latter over
den Ulykke, der er overgaaet Jeppe,
virkede smittende, og hans Maske

Sultne Arbejdere og Forretningsfolk venter paa Adgang til Kommunens Spiselokale i Industri
foreningen.

Hotel Kong Frederik købt af
tidligere Bristol-Folk.
5. Februar.
Hotelejer W. Nielsen har i Gaar
solgt Hotel »Kong Frederik« til den
af mange Københavnere kendte Over
kelner Villads Olsen, tidligere »Bristol« og Portier John Sedwall, lige
ledes i sin Tid ansat paa »Bristol«.
Købesummen er 700.000 Kroner med
Inventar. Udbetalingssummen er
100.000 Kroner.
De to nye Ejere overtager Hotellet
til April. De har betydelige Planer
om Modernisering, bl. a. vil de etab
lere en Frokostrestaurant i Lighed
med den nedlagte paa »Bristol«.
Hotelejer Nielsen købte »Kong
Frederik« i Maj Maaned i Fjor for
550.000 Kroner.
❖
Cyklelys af Hvalfedt

Kommunens nye Spisesal
i Industribygningen.
Meningen med det Spiselokale,
som Kommunen nu i Vinter har
aabnet i Industriforeningens Sal paa
Vesterbros Passage, er at give ikke
blot Arbejdere, men ogsaa Kontorog Forretningsfolk Lejlighed til at
indtage et billigt Maaltia. Priserne
er de lavest mulige, og Tilstrømnin
gen er saa stor, at de ventende maa
staa i Kø foran Industribygningen,
saaledes som det ses paa det øverste
af Billederne. Paa det nederste, der
blev taget ved Indvielsen af Lokalet,
er et celebert Selskab i Færd med at
prøve Menu’en.

Holger Gabrielsen som Magnus i
»Jeppe paa Bjærget«.

var morsom og holbergsk. Udgaaet
fra Det kgl. Teaters Elevskole, sær
præget og fuld af Humør, skulde han
have alle Betingelser for at blive en
habil Holbergskuespiller.

22. Februar.
Surrogat-Industrien skuder stadig nye Skud.
Nu skal Københavnerne have Cuklelus af Grøn
lands Hvaler.
Paa Aarhus Oliefabrik er der foretaget for
skellige Forsøg, og de viser, at Hvalernes Tran
baade kan anvendes til Lus, til Smøreolie og
til Brug for Tændstikindustrien.
*

Danskere i Rusland lider
alvorlig Nød.
7. Februar.
I Petrograd lever for Tiden 250
Danske, som lider Nød under de
urolige Forhold.
Der er nu afsendt Varer adresseret
til Legationen i Petrograd, men selv
ikke denne kan mere føle sig sikker.
I Haparanda staar en Waggon paa
45.000 Kilo med Gryn, Mel, Sukker,
Pølser og Æg. En anden Waggon er
paa Vej. For Øjeblikket føres der
Forhandlinger gennem Udenrigsmini
steriet. Kommer der ikke Hjælp, er
vore Landsmænds Stilling alvorlig.
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Retterne prøves. Fra venstre til højre: Borgmester Kaper, Direktør Benny Dessau, Borgmester
Viggo Christensen, C. F. Sørensen, Raadmand Jessen og Laur. Holm. Staaende i Baggrunden:
Restaurator Poul Møller »Paraplyen«.
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Dagligt Liv i Lys og Skygge
Professor Frederik Weis som Formand for
Foreningen „Den personlige Friheds Værn"
Marts.
I September Maaned i Fjor stifte
des en Forening »Den personlige Fri
heds Værn« ved et Møde i Palads
hotellet. Anledningen var de truende
Udsigter til en Lov om Forbud mod
Spiritus, affødt af Krigssituationens
midlertidige Spiritus-Forbud. For
eningen gik ind for den Tanke, at
man ved Forbud paa dette Omraade
kun gør ondt værre, og at AlkoholM isbrug bør bekæmpes ved helt
andre Midler. Sjælen i den nye For
ening er Fr. Weis, Professor i Plantefysiologi ved Landbohøjskolen. Pro
fessor Weis er forlængst en højtanset Videnskabsmand, kendt bl. a.
for sine Jordbundsundersøgelser og
betydningsfulde Plante-Forsøg, lige
som hans store Værk Livet og dets
Love bragte hans Navn frem i første
Række. Allerede i 1910 udgav han
en Bog om Alkoholspørgsmaalet, og
siden har han været Forbudsbevæ
gelsens utrættelige Modstander. I Be
gyndelsen havde Foreningen Mod
vind, — man talte om, at Medlem
merne kun var ude om at redde den
daglige Snaps, — men nu har Vin
den vendt sig. Alene her i Køben
havn er der nu over 30.000 Medlem
mer, og ude i Landet, hvor Prof.
Weis for Tiden afholder en Række
Møder, er der fortræffelig Stemning
for Foreningens Arbejde.

En Chauffør myrder sin
Hustru — og brænder Liget i
en Centralvarmeovn.

Professor Frederik Weis,
Formand for »Den personlige Friheds Værn«.

„Den hvide Neger“ faar
18 Maaneder i Skyggen.
26. Marts.
En kæmpemæssig Psilander-Skikkelse sad i Gaar i Højesteret. Skil
ningen var trukket op, et hvidt
Lommetørklæde sad koket i den
stramtsiddende Figurfrakkes Bryst
lomme. To Kæmpenæver hvilede paa
Skødet — de var forsynet med
Haandjern!
Kæmpen var den 35-aarige Alfons
Oluf Hans Jørgen Olsen, kendt i hele
det sorte København under Navnet
den hvide Neger. Fra sit syttende
Aar har denne brutale Don Juan
foragtet ærligt Arbejde og ladet sig
ernære af sine mange Kærester. Gav
de ham ikke tilstrækkelige Indtæg
ter, fik de Prygl. Olsen selv paastaar,
at han har levet af at sælge Billetter
til Scala, »Kisten« og Cirkus. løvrigt
har han ofte været dømt for Vold
og Alfonseri.
Højesteret idømte »Den hvide Ne
ger« 18 Maaneders Tvangsarbejde,
og han skal selv betale Sagens Om
kostninger.

To glade Sjæle, der klarer sig storartet selv
under Ernæringsvanskelighederne.
Det er heldigvis ikke

alle, der bliver sure og
gnavne af de mange
Vanskeligheder med den

Chaufføren dømt til Døden.

10. April.
Privatchauffør Jørgen Jensen, der
havde Beskæftigelse hos Firmaet Si
mon Olesen, anmeldte i November i
Fjor, at hans Hustru havde forladt
Hjemmet og ikke var vendt tilbage.
Politiet iværksatte en Undersøgelse
og blev hurtigt klar over, at der
forelaa en Forbrydelse.
Chauffør Jensen blev arresteret,
og efter kort Tids Forløb faldt Tilstaaelsen.
Han havde efter en Strid — som
han med Vilje havde fremkaldt —
kvalt sin Hustru. Liget skjulte han i
to Dage paa et Tagkammer, hvor
efter han paa en Trækvogn kørte
det ud til en Villa i Ryvangen og
opbrændte det i Varmeapparatets
Ovn.
Samme Dag, som han myrdede sin
Hustru, sendte han Bud til en Kvinde,
med hvem han var »forlovet«, og
bad hende skøtte hans Hjem og hans
to Børn.
Kriminalretten dømte ham i Gaar
for overlagt Mord. Dommen lød paa
Livsstraf.

*

daglige Kost. Selv om
det smager nederdræg
tigt at drikke Cikorie
vand og Lyngte, og det

kan være trivielt nok
med smaa Smør-BrødSukker- og Flæske-Rationer, er det ikke helt
forbi med Københavner
humøret. Tag Eksempel
efter Scala’s to trive

lige og populære Kunst

nere Oscar Stribolt og
Olga Svendsen, som ses
paa hosstaaende Billede
— de har endda Hu
mør nok til (omend
med Besvær) at tænde
deres Cigaretter hos hin
Oscar Stribolt og Olga Svendsen.

anden.
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Kampvalget — Regeringen holdt!
Landstingsvalget.
Oppositionen 44 Mandater — Regerings
partierne 28 Mandater.

30. April.
Ved Landstingsvalget i Dag blev
Resultatet:
Det konservative Parti. 186.000 St. — 18 Mandater
Venstre......................... 193.000 - — 26
Erhvervspartlet ..........
7.000 - — -

336.000 St. - 44 Mandater
Det radikale Venstre... 114.000 St. — 13 Mandater
Socialdemokratiet .... 202.000 ■ — 15

316.000 St. — 28 Mandater

Krigen.

Foran »Berlingske«s Bygning paa Raadhuspladsen med det store Valgkort.

Folketingsvalget I Gaar gav Regeringen to Mandaters Flertal.
Kvinderne deltog for første Gang i Valget, men stemte knapt saa stærkt som Mændene.

23. April.
Ved Folketingsvalget i Gaar opnaaede Regeringspartierne et Fler
tal paa to Mandater. Den forudgaaende Valgkamp har været ført
med ikke ringe Styrke af Oppositio
nen, som kraftigt har angrebet det
radikale Ministerium for dets Krise
politik. Ikke mindst Indenrigsmini
ster Rode har maattet staa for Skud
for sin Reguleringspolitik, men ogsaa Forsvarsminister Munchs Stil
ling til Militærspørgsmaalet har væ
ret Genstand for kraftige Angreb,
hvorimod Udenrigsminister Scavenius endog af Oppositionen er bleven
spurgt underhaanden, om han vilde
være villig til at gaa med over i et
andet Ministerium, saafremt Fler
tallet skiftede — hvilken Tanke
Udenrigsministeren dog bestemt har
afvist.
Resultatet af Folketingsvalget blev
følgende:

Desuden blev afgivet 4800 Stem
mer for Det ny Højre, 4400 St. for
en kristelig-social Liste, samt 2500
St. for to socialistiske Smaagrupper.

Marts-April.
Centralmagterne slutter Fred
med Rusland, som nu kalder sig
Sovjet-Rusland.
Den store tyske Offensiv —
»Kejserslaget« —, med Støtte af
de paa Østfronten frigjorte Trop
per, begynder paa Vestfronten.
Paris bombarderes af en tysk
Kanon paa 120 km’s Afstand.
England og Frankrig enes om
at udnævne den franske General
Foch til Generalissimus over alle
allierede Hære.
Czarfamilien myrdes i Jekatarinenburg.
Den engelske Flaades Angreb
paa Zeebrugge under Admiral
Keyes.

Det konservative Parti 168.000 St. — 22 Mandater
Venstre......................... 272.000 - — 46
Erhvervspartiet............ 12.000 - — 1

452.000 St. — 69 Mandater

Det radikale Venstre .. 195 000 Socialdemokratiet .... 263.000 -

— 32 Mandater
— 39

458.000 St. — 71 Mandater

»Dansk Kvindesamfunds« Agitationstrup paa Togt gennem Gaderne paa Valgdagen.
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Et Blad af Byens Bagbog
„Filosofen" er død.
6. April.
»Filosofen fra Magstræde«, den kendte Ori
ginal og Avissælger med det blide Ansigt og
det lange Haar, er død, og nu foretager Skifte
retten en Registrering af hans Efterladenska
ber. Fra flere Banker er der kommet Under
retning om, at »Filosofen« hos dem har indsat
ret betydelige Beløb. Hans Testamente, der er
udstedt den 18. September 1916, bestemmer, at

Løjtnant Yde og Løjtnant Herschend faar Flyvemaskinen halet i Land efter
Nødlandingen paa St. Jørgens Sø.

En Flyver nødlander paa St. Jørgens Sø.

»Filosofen« sælger Aviser.

Københavns Politi skal tage Bestemmelse om,
hvad Pengene skal bruges til. I Testamentet
nævner han dog, at han helst ser Pengene an
vendt til Udbredelse af Smaaskrifter om den
kønslige Sundhedslære.

16. Maj.
Børnehjælpsdagens Sensation i Gaar var, at
en Flyver maatte nødlande paa St. Jørgens Sø.
Maskinen, der førtes af Løjtnant Yde med
Løjtnant Herschend som Passager, skulde ned
kaste nogle røde Hylstre, som for Finderne
betød Erhvervelsen af store Sølvbægre. Maski
nen rundede først Raadhuspladsen og gik der
efter hen over St. Jørgens Sø. Pludselig ind
traf der et Motoruheld, og Løjtnant Yde maatte
foretage en Landing paa Vandet. Den gik ned
omtrent ved Vandværket og flød 5 Meter fra
Land. Der samledes hurtigt mange Mennesker,

som hjalp de to uskadte Flyvere i Land og
gav dem et dundrende Hurra.

„Laagef" er lukket!
Maj.
Det var Gustav Esmann, som i sin Tid døbte
Tivolis Varieté 1 Kist em, og det var samme
lille, vittige Forfatter, der gav Restauranten
ovenover >Kistem Navnet *Laaget<, hvor det
muntre Københavner-Natteliv i mange Aar har
udfoldet sig. Men nu er det forbi — »Laag et <
er lukket. Det skete forleden ved en bevæget
Afskedsfest, som Direktørerne Peter Wunsch
og Oscar Holst holdt i de gamle, minderige
Lokaler.

Fra Afskedsaftnen i *Laaget*. Til venstre forrest ses Dir. Oscar Holst, Inspektør Lindblad, siddende for Bordenden
Dir Peter Wunsch og Journalist HJorth-Clausen, derefter Journalisterne Aage Juul, Brochdorff og Georg Nygaard.
Staaende i Midten Forfatterne Muusmann og Arctander, tilhøjre for dem Georg Wiinblad (i Profit) og tilvenstre
C hr. Lundgaard (ligeledes i Profil).
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Nansen død - To kendte Københavnere slaas
Peter Nansen død.

Et Billede af Peter Nansen, taget for nogle
faa Uger siden i Mariager.

1. August.
Forfatteren Peter Nansen døde i
Gaar i Mariager. Allerede for en Uge
siden kom der Meddelelse om, at
Peter Nansen laa for Døden i det
lille Afholdshotel i Mariager.
Nansen døde, uden at nogen af
hans Familie var til Stede. Hans
Broder, Kontorchef Immanuel Nan
sen, var undervejs derop og vil an
komme til Mariager i Dag. Fru Betty
Nansen, der opholder sig paa Hesbjerggaard paa Fyen, afrejser i Dag
med sin Datter, Frk. Esther Nansen,
til Mariager.
Peter Nansen havde valgt at til
bringe Sommeren i Mariager, fordi
han trængte til Ensomhed. Allerede
for en Maaned siden, da han havde
Besøg af sin Datter Esther Nansen
og en Veninde, var han træt og ud
mattet, og nu slog Kræfterne ikke
længere til. Nansen sov stille ind.
Allerede i sin Ungdom som Journa
list gjorde han sig stærkt gældende,
senere som Skribent vandt han med
sine Bøger en stor Læsekreds — ikke
mindst i Tyskland —, og som Direk
tør i Gyldendalske Boghandel blev
han nordiske Forfattere en god Ven
og Raadgiver, som dybt vil blive
savnet. Nansen var den sidste af de
treVenner fra 80’ernes Ungdomsaar,
Bang, Nansen og Esmann, der altid
nævntes sammen, hvor forskellige af
Væsen og Værd de end var.

Professor L. V. Birck og Direktør Max Ballin
i vildt Slagsmaal i Prisregulerings-Kommissionen
11. August.
I Prisreguleringskommissionens Lo
kaler paa Kristiansborg er der for et
Par Dage siden forefaldet Scener af
enestaaende Karakter. De to gamle
Modstandere Professor ved Univer
sitetet Dr. polit.. Folketingsmand L.
V. Birck og Direktør Max Ballin
kom op at skændes, og efter at have
udvekslet en Serie Injurier, kom de
i korporligt Haandgemæng.
Historien er følgende: Industriraadet indsendte for nogle Dage si
den en skriftlig Protest til Prisregu
leringskommissionen i Anledning af,
at denne havde afæsket Skotøjsfabri
kanterne visse Oplysninger om deres
Drift. For at give Protesten Efter
tryk mødte Industriraadet in pleno
(minus Hr. Foss) i Prisregulerings
kommissionen.
I Begyndelsen gik Forhandlingerne
meget roligt, ledet af Kommissionens
Formand, Overformynder Friis. Det
gik først galt, da Dir. Max Ballin i
sin Tale hævdede, at naar han ind
tog den Stilling, han for Tiden be
klædte, havde han ogsaa Ret til at
forlange, at man troede ham paa
hans Ord og ikke forlangte at se
hans Bøger efter. Da udbrød Prof.
Birck: Det samme sagde ogsaa Alberti til mig for ti Aar siden!
Denne Fornærmelse bragte Hr.
Ballin ganske ud af Fatning. Han
raabte til Prof. Birck: De er en mod
bydelig Løgner og Æreskænder!
Husk paa, du taler til en
hvid Mand.

Der opstod Tumult i Salen. Profes
sor Birck havde først grebet en Stol
for at kyle den i Hovedet paa Dir.

Ballin, og da han forhindredes deri,
fo’r han hen imod sin Modstander,
greb ham i Skuldrene og ruskede
ham voldsomt:
— Saadan maa du ikke sige. Husk
paa, at du taler til en hvid Mand,
og at du selv er Jøde! Husk, at du
taler til en Professor ved Universi
tetet!
Medlemmerne af Industriraadet
tog Parti for Dir. Ballin og erklæ
rede, at naar de kunde risikere at
blive behandlet saaledes, ønskede de
ikke at forhandle med Prisregule
ringskommissionen.
De forlod Salen en efter en, men
det lykkedes at indhente dem i Kom
missionens Forværelse, og her blev
Forbindelsen tilsyneladende etable
ret paany.

Fra den store skandinaviske Atletik-Landskamp, hvor Sverige viste sig langt
overlegen baade over Norge og Danmark. Paa Billedet ses Kong Kristian
og Kronprinsen af Sverige, der fornøjet følger sine Landsmænds Sejr. Bag
Kongen ses ORSF. Nathansen, Formanden for dansk Idrætsforbund.

Politiet faar Panser-Bil - og andet nyt!
Krigen.

15. August.
Efter Syndikalisternes sidste Optøjer har Ordenspolitiet anskaffet sig en
Bil til hurtig Udrykning. Denne Bil, som Københavnerne kalder »PanserBilen«, holder Dag og Nat parat i Domhusets Gaard.

September-Oktober.
Det store Slag ved St. Mihiel;
Tyskernes stærkt befæstede »Siegfried«-Linie erobres.
Kong Ferdinand af Bulgarien
abdicerer.
Prins Max af Baden bliver
Rigskansler.
Tyskerne slaas paa Flugt over
alt paa Vestfronten; Ludendorff
anmoder om Afsked.
Czekoslovakerne bliver Herrer i
Prag og løsriver sig fra Østrig.
I Østrig og Ungarn udraabes Re
publiken; Kejser Karl abdicerer.
Krigen med Tyrkiet ophører.

Julegaasen kommer til at
koste 70 Kr.!
9. August.
Priserne paa Fjerkræ er gaaet op
i fantastiske Højder. Grosserer Mar
tin Sømod mener, at Mortensgaasen
i Aar kommer til at koste 8—9 Kro
ner Kiloet. Priserne paa Høns er i
Øjeblikket 4^2 Kr. Kiloet og for Kyl
linger 7^2 Kr. Kiloet. Der er Udsigt
til, at en Julegaas, dersom Priserne
holder sig, vil komme til at koste
70 Kroner. En lille Moseand koster
4x/2 Krone.

*

Biler med Karbid.
Et Forsøg paa at faa Motor-Kørslen i Gang.

13. August.
Motorbrændselskommissionen, som søger at
finde Udveje for Bilerne til at klare sig under
Benzinmanglen, har sammen med Kgl. dansk
Automobilklub arrangeret Prøvekørsel med
Acetylénbiler. 20 Biler og 5 Motorcykler, der
drives med forskelligt konstruerede Gasværker,
prøves paa Kongevejen. Resultatet af Karbidforbruget og Bilens Ydeevne gøres derpaa op
af Teknikerne.
Ingeniør Schmitto, Oberstløjtnant Lomholt
og Vicebrandchef Friis undersøgte Vognene, og
Kontrollanter sendtes efter dem for at paase,
at de ikke blev forsynet med andet Brændsel
end Karbid.
Bilerne med de mærkelige Apparater fast
gjort bagpaa eller paa Siden efterlod en Pøle
af udvandet Karbid paa Vejen. Næsten alle
Bilerne var tilsølet med Kalkvand, de lignede
slet ikke Fortidens blankpolerede Landevejskøretøjer. Dette Krigssurogat var ikke behage
ligt hverken at lugte eller skue.

Det ny Teaters nuværende ok forhenværende Direktør, Ivar Schmidt t. v.
Viggo Lindstrøm t. h., hilser paa hinanden paa Jubilæumsdagen.

Det ny Teater
jubilerer.
»Det ny Teater«
er ikke n y t læn
gere. Det har i
aisse Dage kunnet
fejre sin 10-Aars
Fødselsdag, i hvil
ken Anledning der
var festlig Formid
dagsmodtagelse
paa Teatret. Blandt
Dir. Ivar Schmidts
Gæster var natur
ligvis først og frem
mest Teatrets før
ste Direktør og
Grundlægger Viggo
Lindstrøm. Af de
ti Aar tilkommer
de tre første Viggo
Lindstrøm; det var
i den Periode, at
Poul Reumert sam
men med Else Frølich satte Køben
havn i Ekstase med
»Do l larpr insessen«,
og det var Lind
sirøm, der lancere
de Kate Rantza, A.
C. Meyers Datter,
i »Zigeunerblod«.
Den nuværende Di
rektørs gode Ger
ninger er for vel
kendte til, at vi
behøver at nævne
dem her, — én und
tagen: Hans Opda
gelse af Ella Ungermann!
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København er en Teaterby — trods alt
Jens Lochers Debut som
Dramatiker.

Lauritz Melchiors Tenor-Debut paa Det kgl. Teater.

„Hausse“ paa Folketeatret.

Den unge Jens Locher har haft Suk
ces paa sit første Skuespil »Hausse«.
Tidens Hang til vildt og uhæmmet
Spil paa Børsen, der danner Grund
laget for Stykket, giver stadigvæk
Replikkerne stor Aktualitet — d. v. s.
vilde give dem Aktualitet, hvis Styk
ket gik. Men — Forestillingens sikre
Sejrsgang er brat og ubarmhjertigt
blevet afbrudt. Efter kun tre Atte
ners Opførelse blev alle de køben
havnske Teatre lukkede paa Grund
af den »Spanske Syge«. Man maa nu
haabe, at Folk vil være ovenud te
aterlystne, naar der atter lukkes op,
saa at »Hausse«s Sukces kan fort
sættes. Visse Ting tyder paa, at Ak
tualiteten i Ventetiden vil blive yder
ligere forhøjet, selv om Børsbevægel
sen nu synes at gaa den modsatte
Vej af den, Stykkets Titel angiver.
Lauritz Melchior i »Tannhåuser«.

9. Oktober.
Den 28-aarige Operasanger Lauritz
Melchior, Søn af den kendte fhv.
Skolebestyrer Jørgen Melchior, for
søgte sig i Aftes for første Gang som
virkelig Tenor i »Tannhåuser«.
Lauritz Melchior har været knyt
tet til vor Operascene i fire—fem
Aar, men i den Tid gjort en mere
beskeden Tjeneste som »lys Bary
ton«. Oprindelig var han Elev af
Poul Bang, kom saa til Operaskolen,
hvor han i to Aar var Elev uden
Gage, og fik endelig Debut en AprilAften 1913 som Silvio i »Bajadser«.
Men hans Plads var da nærmest i
Skyggen, fordi samme Aften havde

to ganske anderledes spændende Be
givenheder at byde paa, nemlig Niels
Hansens første Optræden som Canio
og Paul Hansens første Forsøg som
Tenor i »Cavalleria rusticana«.
Umiddelbart efter gik Paul Han
sen til Tyskland, og Lauritz Melchior
gled ind i hans Repertoire: »Traviata«, »Liden Kirsten«, »Carmen« og
»En Søndag paa Amager«. Den unge
Sangers Stemme udvikledes saa væ
sentligt i Højden, at Lærerne mente,
at han maatte blive Heltetenor. 1
Maj 1917 fik han af Det kgl. Teater
et Legat, der senere fornyedes, men
han var paa Grund af Krigen i Vild
rede med, hvor han skulde rejse
hen, men da tilbød Vilhelm Herold
at være hans Lærer.
Det var da dette Resultat, der
præsenteredes i Aftes, hvor Hr. Mel
chior sang Tannhåuser og gjorde
stor Lykke. Han saa ypperlig ud, et
ualmindelig flot Teaterydre. Stemme
klangen var ogsaa indtagende.
Tilhørerne fulgte hele Aftenen den
unge Sanger med lydelig Sympati.

Holger Hofman forlader
Dagmarteatret.
Man har længe vidst, at der har været
Uoverensstemmelse
mellem Dagmarteatrets
Ejer, Hr. Frede Skaarup, og Direktør Holger
Hofman, men alligevel er det kommet som en
Overraskelse, at Hr. Hofman forlader Teatret
fra næste Sæson. I den nye Sæson skal Hr.
Skaarup være økonomisk Direktør og Hr.
Thorkild Roose kunstnerisk Leder. Bodil lpsen
og Poul Reumert knyttes til Teatret for den
nu Sæson.

Fader og Søn
paa Film.
Jens Locher.

Kino-Palæet lige paa Grænsen.
Et smukt nyt Biografteater.
23. September.
1 Gaar fik København et nut imponerende
Billedteater: Kino-Palæet, der ligger paa
Hjørnet af GI. Kongevej ved Set. Jørgens Sø.
Ganske vist ligger Teatret lige paa Grænsen til
Frederiksberg, men man kan vist alligevel godt
sige, at det er København, der har faaet det
nye Teater.
Det er Direktør Constantin Philipsen, Kosmoramas og Palads-Teatrets tidligere Ejer, der
igen har faaet Lyst til et moderne, stort KinoTeater, og da han var gaaet ind paa ikke at
opføre et nyt Teater i København, har han
valgt Grænsen til Frederiksberg.
Aabningsforestillingen »Nannie fra Kentucky^
var en ganske net Film, men ikke interessant
nok til at tage Interessen fra selve Teater
rummet, som Publikum øjensynlig beundrede
meget.

Angelo og Cajus Bruun paa Filmen.

Skønt »Filmen* endnu
ikke er nogen ret gam
mel Kunstart, spænder
den allerede over Gene
rationer. Her er to af
dem. Den ældre er re
præsenteret ved den
udmærkede Skuespiller
Cajus Bruun. Han be
gyndte ude i Provinsen
(det er lige 30 Aar si
den!), og gik derefter
støt og sikkert frem,
fra Provinsen til Casino, fra Casino til Dagmarteatret og derfra til
Det kgl. Teater, som
Karakterskuespiller.Den
yngre Generation er re
præsenteret ved hans
unge Søn, Angelo, der
allerede nu staar, om
ikke paa Scenen, saa
dog paa det hvide
Lærred, sammen med
sin Fader.
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Panik blandt Børsspekulanterne
Katastrofale Kursfald paa Børsen----Derouten medfører mange Folks Ruin.
Dampskibene falder 50 Points — Industripapirer 30—40 Points.

12.

Oktober.
En Række Virksomheder er her som
i Udlandet blomstret op under de
ekstraordinære Krigsforhold. Hvor
ledes vil det gaa dem, hvis Freden
nu kommer? Saaledes som Udsigten
til Krigen, og Krigen selv, bragte
Panik paa Alverdens Børser, saa
ledes synes det nu ogsaa at skulle
gaa med Freden. Samfundet og der
med Pengeverdenen har indrettet
sig og afpasset sig efter Krigstilstan
den, nu er det Freden, der betegner
det uvisse og ukendte. Her i Køben
havn har vi i den sidste Tid oplevet,
at Udsigterne til Krigens Afslutning
gav Baissisterne den Chance, de
længe har ligget paa Lur efter, thi
Kurserne rokkedes alvorligt.
I Gaar kunde man i en Annonce
læse:
En kun lidt brugt Automobil er til
Salg paa Grund af Børssituationen.
Bill. mrk. . . .
Det er Tidens Tegn. Fredsderouten
er næppe overstaaet foreløbig, men
forhaabentlig vil Freden ikke, hvis
den da kommer, øve den deprime
rende Virkning, som man i Alminde
lighed frygter.

vidste Kampagner mod snart dette,
snart hint store Selskab, i hvis Be
styrelse han til sidst er havnet. Det
er enorme Beløb, han tumler med —
og naar han roligt kan staa Kriserne
igennem, skyldes det, at han véd,
hvad han indlader sig paa — i Mod
sætning til det store Flertal af Krigsaarenes Opkomlings-Spekulanter, der
handler i Blinde og styrter i Afgrun
den.
*

Børsens Ragnarok

Veksellerer Carl Bauder.

En sikker og rolig Mand
midt i Stormen.
Upaavirket af den almindelige
Nervøsitet, rolig og smilende, gaar
Veksellerer Carl Bauder paa Børsen
som en Konge. Trods sine kun 36
Aar er han utvivlsomt Børsens mest
omtalte Mand, som i Løbet af faa
Aar har tjent en flerdobbelt Million
formue ved dristige, men maalbe-

19. Oktober.
Dag for Dag kan man paa Børsens
Ansigter læse Situationens Alvor.
Spekulationens Udskejelser og Kurs
manipulationer kræves sonet i Løbet
af ganske faa Uger i et Ragnarok,
der drager en Mængde Menneskers
Ruin med sig. I Løbet af en Uge lig
ger Dampskibe 50 Points lavere, og
Industripapirer er faldet 30—40
Points.
Den frygtelige Kursderoute har en
ligefrem deprimerende Virkning paa
de Mennesker, der til daglig færdes
paa Børsen.
Hver Dag spørges der: Hvad skal
det ende med?

*

Syv Kommuneskoler
til de Husvilde.
15. Oktober.
Flyttedagen bragte atter op imod
et Tusinde Husvilde, der blev ind
kvarterede i 7 Kommuneskoler. Føl
gerne heraf er, at de andre Skoler
maa tage sig af Børnenes Skolegang,
men paa Grund af Pladsforholdene
maa Undervisningen indskrænkes til
hveranden Dag.

*

Kæmpetømmerflaaden
„Refanut“ i Havn.

Kæmpetømmerflaaden »Refanut« fortøjet i Frihavnen.
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2. November.
Den kæmpemæssige Tømmerflaade
»Refanut« kom i Dag endelig til Kø
benhavn efter Rejsen helt oppe fra
Finland og blev fortøjet i Frihavnen.
Det er en finsk Træ-Grosserer og en
finsk Ingeniør, der har Æren af »Refanut«s Konstruktion, som bestaar i
2100 Standard Træ, sammenholdt af
Staaltrosser og formet som et Skib.
Paa denne Maade fragtes ligesaa
meget Træ, som tre store Dampere
ellers kan laste, og Fragten kommer
derefter til at staa Modtageren, Gros
serer Harald Simonsen, i en Femte
del af den tilsvarende Dampskibs
fragt.
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Pakkasse-Malernes Sensation

1

Kunstnernes Efteraarsudstilling har vakt
vild Opstandelse i Bor
gerskabet, der disku
terer, om det er Ge
nialitet eller Humbug,
hvad de unge Malere
denne Gang har forbløf
fet Verden med. Særlig
Lundstrøms Pakkasselaag virker sensationelt. Her ser man
Kunstnerne fotograferede ved deres Værker, øverst t. v. William
Scharff, i Midten Svend Johansen, t. h. Carl Jensen, nederst t. v.
Jais Nielsen, i Midten Vilhelm Lundstrøm (med Pakkasse-Billedet), t. h. Olaf Rude.
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Den spanske Syge hærger
hvor det er muligt. Pastor Bast har
skaffet Sygeplejersker fra Provinsen.
Der ligger ca. 800 Lungebetændel
ses-Patienter paa Hospitalerne, og
Dødeligheden er oppe paa 10 Pro
cent. Fra Taxamotor og Private er
der stillet 100 Automobiler til Dispo
sition for Lægerne, der er ved at
segne under det næsten uoverkom
melige Arbejde.

I mange Hjem ligger hele
Familien syg.
Grufulde Tilstande —
Hjælpearbejdet organiseres.

Spansk-Syge-Patienter blandt Marinerne indlagt paa det midlertidige Laza
ret i den gamle Rigsdagskaserne i Fredericiagade.

Allerede i Juli Maaned begyndte Influenza-Epidemien at gribe om sig og
antage en foruroligende Karakter. Sygemeldingerne gjorde et alvorligt Ind
hug i Personalet paa alle offentlige Kontorer, og flere private Virksomheder
maatte gaa for halv Kraft paa Grund af den spanske Syge. Ikke mindst
indenfor Militæret antog Epidemien et Omfang, der krævede ekstraordinære
Foranstaltninger. Den gamle Rigsdagsbygning i Fredericiagade blev saaledes
omdannet til interimistisk Lazaret for Marinens Influenza-Patienter. Fore
løbig var Tilfældene ret milde og Dødeligheden forholdsvis ringe. Under
visningsministeriet besluttede sig dog til at forlænge Skolernes Sommerferie.
I Løbet af August Maaned kulminerede Indlæggelserne, og Epidemien syntes
derefter at være i Aftagende.

Den spanske Syge blusser op med
fornyet Styrke og lammer hele Byen.
Alle Forlystelser lukkes, og Møder aflyses.
22. Oktober.
9 Aften indlagt 105 angrebne, det
Næppe var den spanske Syge i højeste Antal paa en enkelt Dag.
Aftagende, førend den paany tager
Der indrettes Lazaretter overalt,
fat, og denne Gang mea en Styrke,
som fuldstændig lammer hele Byens
Liv. Epidemien breder sig med hid
til ukendt Voldsomhed, næppe en
eneste Familie gaar Ram forbi, over
alt er der en truende og trykkende
Følelse af, at det gælder Liv og
Død.----------

Behjertede Mennesker er i Gang
med at organisere et højst fornødent
Hjælpearbejde. Dr. Schæfer paa
Nørrebro erklærede i Aftes, at mange
Steder ligger hele Familien syg og
har ingen til at hjælpe sig. Der er
Gader paa Nørrebro, hvor Husene
fra Kælder til Kvist er fyldt med
syge Mennesker. Et Sted fandt en
Læge i Gaar en Familie, hvor Mand,
Kone og tre Børn laa syge, medens
det fjerde Barn laa Lig ved Siden
af dem. En Værkfører paa Nørrebro
har paa fire Dage mistet sine tre
unge Døtre af spansk Syge.
Skærpede Bestemmelser.
25. Oktober.
Børsen er beordret lukket, Kirke
gudstjenesten indskrænkes til V2 Time,
al Musik paa Restauranter er for
budt, Sporvognene maa kun medtage
begrænsede Antal Passagerer og Dø
rene skal staa aabne i Vognene. Alle
Møder er aflyst. Polyteknisk Lære
anstalt har indstillet Undervisnin
gen, og Skolernes Lukning gennem
føres nu overalt.

Teatre og Varietéer lukkes.
23. Oktober.
Justitsministeriet har i Dag paabudt Luk
ning af Teatre, Varietéer, Biografer, Danse
lokaler, ligeledes forbydes Sportsopvis
ninger, Møder 0. s. v.
Caféer og Restaurationer holdes fore
løbig aabne, men Folk holder sig selv
borte af Frygt for Smitte.

Over 100 Indlæggelser paa en enkelt Dag.
Ti Procents Dødelighed.

24. Oktober.
Epidemien breder sig med uhyg
gelig Fart. I Gaar blev der indtil Kl.

202

Hjælpekomitéen sørger for Transport af Mad til de mange Hjem, hvor hele
Familien ligger syg af den spanske.
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Frygtelige Uger under Epidemien
Den spanske Syge kræver Hundreder
af Menneskeliv - flest blandt de Unge.
Lægerne, Hospitalerne og Begravelsesvæsnet
i feberagtig Virksomhed Dag og Nat.
26. Oktober.
Hospitalsvæsnets otte Sygebiler kø
rer i uafbrudt Fart Døgnet igennem,
assisteret af Falcks Ambulancer og
private Biler, som er stillet til Raadighed.
Det kniber overalt med Hospitals
plads.
Den spanske Syge kræver daglig
flere og flere Menneskeliv, Avisernes
Dødslister fylder flere Sider. Man
tør knapt aabne sin Avis om Morge
nen, næsten sikker paa at finde Ven
ner eller Bekendte blandt de Døde.
Det uhyggeligste ved den spanske
Epidemi er den Kendsgerning, at det
i særlig Grad er unge og kraftige
Mennesker, som bliver angrebet og
udsættes for, at Sygdommen gaar i
Lungerne, hvilket i de fleste Tilfælde
har Døden til Følge.

Nogle Navne fra
Dødslisterne.
Den spanske Syge har krævet to
Ofre paa vor Operascene: Frk. Ka
ren Odervald-Lander og Fru Astrid
Moltke. Endvidere har Censor Ro
senberg mistet sin unge, meget lo
vende Søn, Forfatteren Walt Rosen
berg; Fabrikant Edm. Dauerkosen og
den unge Læge Niels Nielsen er buk
ket under for Epidemien, og Finans
minister Brandes har mistet sin Hu
stru, Billedhuggerinden Fru Elise
Brandes, født Rustad.

Hospital i Koncertpalæet
1. November.
I Dag aabnes Hospitalet i Koncert
palæet. Det er skænket af den svenske
Koloni, eller i snævrere Forstand Ge
neralkonsul Bror Karlson. Hospita
let raader over 100 Senge. I Ridder
salen, i Værelserne ved Siden af og
i Etagen oven over er der opstillet
Jernsenge med Tæpper, Puder og
Lærredslagener. Generalkonsul Karl
son købte hele dette Udstyr, da Kri
gen brød ud, og det var hans Agt at
skænke det til Staten, hvis vi fik
Krig. Heldigvis blev der ikke Brug
for hans Gave, nu kommer den der
imod de mange spanske Syge til
Gode. Der kræves ingen Indlæggel
sesseddel. Man skal blot være syg og
fattig. Dr. Stokkebye fra Hellerup
fungerer som Overlæge. Ialt er der

knyttet 25 kvindelige Funktionærer
til Hospitalet, deriblandt Forfatter
inden Olga Eggers og Grevinde
Grothe, f. Holstein-Rathlou.

Opimod 100 Begravelser
paa én Dag.
4. November.
Aldrig siden Koleraepidemiens Dage
har der været saa mange Begravel
ser i København paa een Dag. Paa
samtlige københavnske Kirkegaarde
fandt der i Gaar 90 Begravelser
Sted. I Gaar Morges stod 58 Kister i
Assistens Kirkegaards Kapel. Begra
velserne begyndte Kl. 8V2 Morgen og
varede til Kl. 4 Eftermiddag, de
sidste 10—12 Dage har der været 300
Begravelser alene paa Assistens.

Odd Fellow Palæets Riddersal omdannet
til Lazaret, parat til at modtage de første
Patienter i Riddersalen.

Indlæggelsen gaaet ned
med en Trediedel.

Byen aander op igen.

6. November.
Tilfældene af spansk Syge i Køben
havn er nu gaaet ned mea en Tredie
del fra sidste Uge. Justitsministeren
overvejer at indlede Forhandlinger
om Forlystelsernes Genaabning.

Epidemien i Aftagende.

13. November.
Fra i Morgen aabnes Forlystel
serne igen. Justitsministeriet ophæ
ver sine Forbud,
Byen kan atter le
ve i sine daglige
Folder. Epidemien
er nu saa mild, at
der ikke længere
kan siges at være
nogen Fare ved, at
Mennesker kom
mer sammen.
Skolernes øver
ste Klasser aabnes
igen, og baade paa
Polyteknisk Lære
anstalt og Landbo
højskolen genopta
ges Undervisnin
gen.
Ifølge Stadslæens Beretning døe sidste Uge 258
af Influenza, Ugen
forud var Tallet
343. Der er saaledes en betydelig
Nedgang, men selv
om Epidemien har
kulmineret, er den
dog ingenlunde helt
Hospitalsportørerne slider i det Dag og Nat. Her ankommer overstaaet.
en Patient til Hospitalet.
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Vaabenstilstand - endelig!

Den 7. November kapitulerede Tyskland. Tegneren Georges Scott har i »TIllustration* gengivet denne historiske Be
givenhed. Paa Billedet ovenfor ser man de tyske befuldmægtigede Officerer om Aftenen Kl. 9 køre op foran de franske
Linier med det hvide Flag blafrende fra Automobilen. Her standses de af den unge Kapt. Lhuillier, som førte Tyskerne
til en lille Landsby, hvorfra de pr. Tog sendtes videre til Marskalk Foch, der ventede dem i Compiégne-Skoven.

Verdenshistoriens store Begivenheder udspilles i disse Dage for vore
Øjne, og skæbnesvangre Beslutninger træffes fra Time til Time. Tysklands
militære Sammenbrud er efterfulgt af blodige revolutionære Oprør over
hele det tyske Rige, Kejseren er abdiceret og flygtet til Holland, Repu
bliken erklæret i Tyskland, og Vaabenstilstanden er indtraadt.

LØBESEDDEL
FHA

POLITIKEN
Kjøbenhavn d. 9. Novbr. 1918.

Iltelegram fra Berlin-

Kejserens Abdikation er
nu en Kendsgerning!
Socialdemokraten Ebert
skal være Rigskansler.
Prins Max forbliver til
der er indsat et Regentskab.

204

Sikringsstyrken hjemsendes - Minerne inddrages
12. November.
Forsvarsministeriet meddeler:
Da der er indtraadt Vaabenstilstand mellem de Krigsførende,
er der truffet Beslutning om snarest muligt at nedlægge de
under Krigen ved København og andre Steder foretagne
Skyttegravsanlæg, samt at optage de i Bælterne og Sundet
udlagte Minespærringer.
I Overensstemmelse hermed vil der ved de sjællandske Af
delinger af Hæren, efterhaanden som Ordningen af det i
Skyttegravsanlægene anbragte Materiel tillader det, ske Hjem
sendelse af Mandskab, saaledes at man snarest muligt kommer
tilbage til den normale i Hærloven fastsatte Tjenestetid og
Mandskabsstyrke ved de forskellige Vaaben.

Krigen er endt — stor Optimisme
1 Handels- og Industrikredse.
12. November.
Vaabnene hviler. Freden er nær. Men hvorledes vil det
virke paa Danmark, hvad vil den kommende Tid bringe vort
Folk? Industriraadets Næstformand, Direktør Benny Dessau,
mener, at det vil afhænge af, hvor hurtigt de snærende Baand
vil falde. Jo hurtigere det private Initiativ igen kan faa Lov
til at udfolde sig frit, des bedre stiller Udsigterne sig for vor
Industri. Fabriksejer Chr. Hasselbalch, en af Tekstilindustriens
Førstemænd, er meget optimistisk:
— Jeg kan ikke se anclet, end at Landet gaar en lys og lyk
kelig Fremtid i Møde, det gælder vort Landbrug, for hvis Pro
dukter, der bliver rigelig Anvendelse, det gælder ikke mindst
Transithandelen, men det gælder ogsaa Industrien.
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Krigen er endt — men hvad nu?
Sønderjylland tilbagel
En Afgørelse paa Selvbestemmelsens
Grundlag.
18. November.
Hanssen-N ør remølle, Skrumsager og Nissen talte i Af
tes til 2000 Mennesker paa Folkehjem i Aabenraa.
Hanssen-N ørremølle oplæste et Brev, som Tysklands
Udenrigsminister, Dr. Solf, den 14. November havde
skrevet til ham. Den tyske Regering staar derefter paa
det Standpunkt, at ogsaa det nordslesvigske Spørgsmaal, i Overensstemmelse med Præsident Wilsons Freds
program, skal løses paa Grundlag af Selvbestemmelses
retten hos den Befolkning, der kommer i Betragtning.
Der vedtoges en Resolution med 57 Stemmer mod 2,
gaaende ud paa, at det nordslesvigske Spørgsmaal løses
ved, at Nordslesvig, regnet fra en Linje, der følger
Flensborg Fjord til Kobbermøllebugten, gør Padborg til
Grænsestation og derefter gaar Syd for Frøslev og stræk
ker sig langs Skelbækken og Vidaaen til Vesterhavet,
som en Helhed stemmer for eller imod Genforeningen
med Danmark.
De to Stemmer, der var imod, ønskede at tage For
behold med Hensyn til Flensborg, som de ønskede givet
tilbage til Danmark.
Idyl ved den dansk-tyske Grænse.

Dagens Nyheder
Tirsdag den 12. November 1918.

Verdenkrigens
sidste Skud
er affyret —
■------------------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------------------

Blodige Gadekampe i Berlin.
Dc faldende
Fyrstetroner.

Alle danske Skyllegravsamæg
nedlægges.
Sikringsstyrken hjemsendes.

Byen aander atter op —
men Folk holder sig hjemme.
15. November.
Endelig lysner det paa alle Kanter, og man haaber
paa, at Livet atter skal kunne gaa sin rolige Gang.
Og dog — alle Sind er fyldte af Ængstelse og Uro.
Krigen er endt, men Krigen efter Krigen melder sig
allerede med blodige Oprør.
I tre Uger har København været en lukket og slukket
By paa Grund af den spanske Syge. Nu er Epidemien
paa Retur og Forlystelserne atter givet fri.
Det var ventet, at Folk havde stormet Teatre og Bio
grafer paa Aabningsaftenen. Man maatte have Lov til at
tro, at Københavnerne trængte til at komme ud efter 3
Ugers Hjemmeliv, men Lysten var ikke overvældende,
i hvert Fald havde ingen af Byens Teatre den røde Lygte
i Brug i Aftes.
Biografteatrene og Restauranterne havde heller ikke
overvældende Besøg; det er, som om Københavnerne
ikke rigtig er kommet sig ovenpaa de store verdens
omvæltende Begivenheder.

Detroniserede Fyrster.
17. November.
Danmark bliver utvivlsomt Tilflugtssted for mange de
troniserede Fyrster. I Gaar kom Dronning Alexandrines
Broder Eks-Storhertugen af Mecklenburg-Schwerin her
til med sin Familie og bliver antagelig i Danmark. Det
bliver næppe den eneste fyrstelige Gæst, vi faar i Køben
havn i de kommende Dage.
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Raa Syndikalist-Optøjer
Arbejdere!
Zahl« har «varet, at han hverken

kan

eller riZ løtlade vor«

MtaBuotrøter

N* * TMm tate tfl

Handling!
Svar paa Regeringens og Overklassens

Voldsregi mente!
Alt Arbejde er standset fra

Syndikalisterne forsøger
at ophidse til Generalstrejke.
Voldsomme Optøjer paa Grønttorvet.
14. November.
Spektaklerne paa Grønttorvet i Gaar vil leve i Kjøbenhavns
Historie. Der har vist ikke været udkæmpet nogen haardere
Kamp mellem Politi og Syndikalister, end den i Gaar.
Der var I Forvejen lagt op til Generalstrejke, men det var
kun faa Arbejdere, der fulgte Opfordringen. Kun i eet Tilfælde
var Arbejdsnedlæggelsen pinlig. Det var 17 Chauffører fra Taxa
motor, der nægtede at køre Lægekarsel.
Kl. 12 samledes Syndikalisterne med deres Meningsfæller til
Made paa Grønttorvet. Thøg ersen, der var kaldt tilbage fra
Aarhus, var mere hidsig end ellers. Han opfordrede til at storme
Amalienborg og afsætte Regeringen.

Onsdag Morgen.
Sporvognene standses, og Ruderne knuses.

M sMf Ktassetyranlet!

Ned med Klassejustitsen/
Leve Arbejderklassens Frigørelse/

Op tU Kampt

Mød op paa Grønttorvet
Onsdag Kl. 12.
Fageppositionens Sammenslutning.
Det uafhængige Socialdemokrati.
Socialistisk Arbejderparti.
Afa«. „Sportablader . — Nørerbros Cttttndtrykicøri.

Saa satte et Demonstrationstog sig i Gang, men næppe
var Fortroppen naaet til Frederiksborggade, før der lød
Opfordringer til at storme Sporvognene. Det skete omgaaende. En halv Snes Sporvogne blev bragt til Stands
ning, Folk blev revet ud af Vognene og Ruderne knustes.
Den 19-aarige Jord- og Beton-Arbejder, Syndikalisten
Sperling kravlede op paa en Linie 15’s Tag og begyndte
at holde en Tale, der virkede meget ophidsende paa
Mængden. Sperling havde kun talt et Par Minutter, da
Politiet arriverede. I Bil Nr. 2 sad Politiassistent Melle
rup. Han sprang af Vognen i Farten og var saa uheldig
at falde paa den glatte Asfalt. Sværmen raabte Hurra,
og tre unge Mennesker nærmede sig den faldne Politi
assistent med løftede Jernrør. Han naaede imidlertid paa
Benene, før de fik bragt dem i Anvendelse, og raabte:
I Kongens og Lovens Navn opfordrer jeg Mængden til
at gaa rolig bort! Da Opfordringen blev overhørt, gav
Politiassistenterne Mellerup og Heiberg Ordre til at
splitte Mængden.

Kom selv op og hent mig!

Syndikalistføreren Gissemann holder en Brandtale fra »Bethesda«s Trappe til Menneskemængden
paa Grønttorvet.
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Imens havde Sperling fortsat sin
Tale fra Sporvognens Tag. To Be
tjente opfordrede ham til at gaa
ned, men han raabte: I kan selv
komme op og hente mig!
Tre Betjente begyndte at klatre op,
men Sperling holdt dem borte med
sin Fanestang. En af Betjentene
naaede imidlertid op paa Taget, og
det kom til en heftig Kamp mellem
ham og Sperling. Andre Betjente
kom til og fik ved fælles Hjælp den
bidende og sparkende Urostifter ført
ind i en Politibil.
Medens det gik Sperling saa ilde,
forsvandt pludselig alle de andre Ta
lere. Indhugget begyndte Kl. 1,37 og
varede kun 10 Minutter. Betjentene
slog løs paa Mængden, og der van
kede mange braadne Pander. 22 Men
nesker, deriblandt 8 Kvinder, blev
taget under Behandling paa Kom
munehospitalet. Særlig haardt var
det gaaet ud over en 7-aarig Dreng.
Han var trampet ned af Mængden og
blev bevidstløs baaret til Hospitalet.
Flere af de ridende Betjente blev
haardt saarede af Stenkast.
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Slagsmaal paa Grønttorvet!
Spektaklerne
fortsættes
til langt ud
paa Natten.

Dagen igennem
fortsattes Spektak
lerne rundt om i
Byen, Kl. 41/* for
søgte Mængden at
tænde Baal foran
den tekniske Skole
paa Boulevarden,
og ved 6-Tiden blev
Dr. Jacobsen, Nørrebrogade, overfal
det paa Grønttor
vet, da han kom
kørende i Bil paa
Vej til Sygebesøg.
De
hærgende
Bøllesværme fort
satte til langt ud
paa Natten.
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Optøjerne paa Grønttorvet. Syndikalisterne har standset Sporvognene i Frederiksborggade og den unge Syndikalist
Sperling er kravlet op paa Taget af en Sporvogn og holder Tale til Folket.

til at fjerne Numrene paa deres
Hjelm, da Syndikalisterne har note
ret sig Numrene paa bestemte Be
tjente, som de opsøger og slaar ned
paa ensomme Steder.

Tyve Betjente saarede.
Ved 1-Tiden var de saarede Politi
betjentes Antal opgjort til tyve. Fire
Hundrede Ordensbetjente havde deldaget i Dagens Kampe mod Bølle
sværmene. Der var foretaget ialt 21
Anholdelser. Heraf var Sperling den
mest hidsige, han maatte belægges
med Haandjern.

Dusører til Politiet.
21. November.
Staten har givet Politiet 90.000 Kr.
for dets Bekæmpelse af de alvorlige
Uroligheder. Det bliver 100 Kr. til
hver Mand i Korpset.

Nye Optøjer.
Leve Revolutionen!
15. November.
»Fagoppositionen« har meddelt
Ritzaus Bureau, at Proteststrejken er
ophørt. Syndikalisterne har saaledes
indrømmet deres Fiasko. Ikke desto
Syndikalisternes Hovedmand
Thøger Thøgersen.

mindre samledes henved et Tusinde
Syndikalister paany i Gaar paa
Grønttorvet. Maskinarbejder Rasch
talte for Oprettelsen af »Arbejderraad« og sluttede med »Leve Revo
lutionen«. Politiet huggede ind med
haard Haand og arresterede Uro
stifterne.

Syndikalist-Redaktøren Chr. Christensen, der
var arresteret for sine revolutionære Artikler
i »Klassekampen« og hvis Arrestation gav An
ledning til • Proteststrejken« og Optøjerne.

Syndikalistførerne
gemmer sig.
Politiet efter lyser Syndikalistførerne
Thøger Thøgersen, Fritzner og Gissemann, som var Hovedmændene paa
Grønttorvet, men straks efter gjorde
sig usynlige.
Politibetjentene har faaet Tilladelse

»Oprøreren« Gissemann som fredelig Familie
fader i Hjemmet med sine Børn.
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Krigsfangerne vender hjem!
Engelske og franske
Krigsfanger vender hjem
over København.

Franske Krigsfanger i Frihavnen parate til at blive indskibede til Hjemrejse.

Takt og Tone!

frie, taktfulde, socialt fint placerede
Admiralinde!
Fru Emma Gad har kaldt sin Bog
Takt og Tone, atter et lykkeligt Valg,
og blader man den digre Bog igen
nem, finder man, at Stoffet er klogt
lagt til Rette. Det er nemt nok at for
klare, at man ikke maa spise med
Kniv, eller rense Negle i andres Paa
syn, men forklare det med et Smil
uden at støde------ se det er det, Ad
miralinden kan. Bogen vil blive slugt
af Tusinder. Takt og Tone er en op
lagt Sukces.

December.
Byen vrimler i disse Dage af en
gelske Tommy’er og franske Poilu’er,
som kommer fra Krigsfangelejrene i
Rusland og Tyskland, og som nu
skal hjem til deres eget Land. I de
sidste Dage er 30 engelske Krigs
skibe kommet hertil for at transpor
tere Soldaterne til England. Ogsaa
flere Hospitalsskibe er ankomne
med Saarede.
Soldaterne anbringes rundt om i
Lejrene, Englænderne ved Greve og
Horserød, Franskmændene ved Hald.
De fremmede Soldater er hurtigt
bleven meget populære i Byen, ikke
mindst blandt den kvindelige Ung
dom, der har svært ved at modstaa
de hjemvendende Krigere. Hver Dag
afskibes Krigsfangerne fra Frihav
nen og Langelinie, hvor der er sort
af Folk, som følger det brogede Liv.

Hjemvendende Officerer.
20. December.
Over 1000 engelske og franske Of
ficerer sætter i disse Dage et festligt
Præg paa København. De bevæger
sig utvungent paa Byens Restauran
ter, ses i Teatrene og Biograf teatrene,
ja i det hele taget overalt, hvor Kø
benhavnerne færdes. Langs Kysten
er Badehotellerne vaagnet til Liv.
Her har Officererne deres Hjem, til
der er en Skibslejlighed.

Admiralinde Emma Gad.

Atter har Fru Emma Gad grebet
et af Tidens Spørgsmaal, og denne
Gang tør man nok sige, at den ini
tiativrige og levende Admiralinde
har gjort et heldigt Greb. Fru Emma
Gad har forstaaet, at Gullasch-Tiden,
med dens mange nye Velhavere, der
pludselig er skudt op af Samfundets
— selskabelig set — lavere Lag, gør
et Kursus i Omgangsformerne i høj
Grad paakrævet. Og hvem vil være
bedre egnet til paa en diskret og
forstandig Maade at forklare disse
vore »nye Rige«, hvordan de skal
bære sig ad, end netop den fordoms
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En moderne Dannelsesanstalt. Tegning i Blæksprutten af Axel Thiess.
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Den danske Sømand satte Livet ind —!
Ikke mindre end 667
danske Søfolk satte Livet
til under Krigssejladsen.
Dansk Skibsfart har under Ver
denskrigen indtjent uhyre Summer
ved de krigsførende Magters Ton
nagemangel og de deraf følgende
fantastisk høje Fragter. Men ikke
alene er der tjent Formuer ind til
Rhederne, ogsaa Landets Forsynin
ger med de nødvendige Varer har
været betingede af Skibsfarten, der
har været opretholdt trods de van
skelige og farefulde Forhold. Danske
Søfolk har ærefuldt gjort en Indsats,
som aldrig bør glemmes.
Paa alle Maader forsøgte man at
mindske Farerne, ved Aftaler med
de krigsførende Lande, ved Neutra
litets-Mærker, ligesom Skibene ca
moufleredes med fantastiske, helt
futuristiske Paamalinger. Men over
alt lurede Døden paa de kække Sø
folk, og nu foreligger en Opgørelse
over, hvor mange Menneskeliv Kri
gen har kostet vor Sømandsstand:
Menneskeliv Skibe
I 1914
50
8
1915
39
25
1916
158
76
259
150
1917
46
1918
161
Skibsfarten har saaledes ialt kræ
vet 667 Menneskeliv og 305 Skibe paa
tilsammen 281.834 Tons.

Camoufleret Damper i Københavns Havn.

Torpedobaaden „Sværdfisken“ minesprængt. — Syv
Mand af Besætningen dræbt eller druknet.
15. December.
Den danske Marine er i Gaar ble
vet ramt af en Katastrofe. Torpedo
baaden »Sværdfisken« erminesprængt
og 7 Mand af Besætningen mistede
Livet.
En Flotille af danske Krigsfartøjer

har i de sidste 14 Dage været be
skæftiget med at stryge Miner i
Langelandsbæltet; under dette Ar
bejde skete Ulykken ved 9-Tiden i
Gaar Morges i tæt Taage. Torpedo
baaden »Willemoes« hørte Braget,
da »Sværdfisken« blev ramt, og sej
lede til Ulykkesstedet.
Hele Agterskibet var sprængt i
Stykker.
Mange af Skibets Mandskab svøm
mede rundt i Vandet, da Assistancen
naaede frem.
Syv dræbte — flere saarede.

»Sværdfisken« minesprængt.

Da man fik Overblik over Ulyk
kens Omfang, savnedes 7 Mand:
Underkanoner Elmøe, Korpsmatros
K. Lorentzen, Korpsartillerist H. Lar
sen og de Værnepligtige: T. N. Peter
sen, V. Petersen, A. Jensen, K. Niel
sen. To var haardt saarede: Værne
pligtig Fønss og Reserveunderofficer
M. Hansen. To var let saarede: Vær
nepligtig O. Madsen og Værnepligtig
J. Christensen.
Minen, der ramte »Sværdfisken«,
laa under Vandet og kunde ikke ses.
Premierløjtnant Quaade, som stod
paa Kommandobroen og ramtes af
en Dunk Tjære i Ulykkesøjeblikket,
udtaler, at Mandskabet i »Sværd
fiskernes Agterende blev kastet op i
en Bue og ud i Bølgerne, da Eksplo
sionen indtraf.
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Freden — og Fredens Velsignelser
De sidste Krigsfanger.

Jublende hilser København Nytaaret og Freden.
1. Januar.
I Aftes fejrede Københavnerne Freden i en overstrømmende Hilsen til det nye Aar. Endelig
kunde de feste med god Samvittighed, thi de hjemlige Bombeskrald overdøvedes ikke mere af
Braget fra Bomberne langs en kæmpende Front. Dette var jo Fredsaar et, og det hilstes i
Begejstring.
Alle Restauranter var fyldte af glade Mennesker, og hvad der i Aar gav Billedet sin særlige
Karakter, var de Fremmede: De hjemvendende franske og engelske Officerer, som efter Fange
lejrenes Savn nu dobbelt forstaar at nyde den danske Gæstfrihed.
Paa Hotel d’Angleterre var der arrangeret et højtidsfuldt Optog: Krigsguden Mars fulgt af
Fredens Gudinde og hendes Damer. Under dyb Stilhed knælede Krigsguden ned foran
den skønne Fredsgudinde, og mens han overgav hende sit Sværd, bekransede hun hans Pande
med Laurbærblade. Da Klokken slog 12, steg frem af et Babelstaarns Sprogforvirring et eneste
Ønske sagt paa mange Sprog. Og under Champagneproppers Knald gled det nye Aar ind.

18. Januar.
Ialt har 50.000 Krigsfan
ger passeret København
paa Vejen hjem. Af disse
er de 40.000 engelske, og
da den sidste Englænder
nu er afgaaet, gav den
herværende britiske Lega
tion i Aftes en Fest for at
sige Danskerne Tak for
Gæstfrihed. Først var der
en Middag i Hotel d’Angleterre, og bagefter — Kl. 10
Aften — en Reception med
Dans i det engelske Ge
sandtskabspalæ. Ved Mid
dagen præsiderede den en
gelske Minister ad interim,
Lord Kilmarnock, der har
overtaget Forretningerne,
efter at Sir Ralph Paget
er afrejst til Sydamerika.
Lorden holdt en meget
hjertelig Takketale, i hvil
ken han priste Danmark
for Landets store Hjælp
somhed. Udenrigsminister
Scavenius svarede, og se
nere holdt Prins Aage paa Engelsk
en Tale for Damerne.
Det er første Gang, at der siden
Krigens Udbrud har været stor Fest
i den engelske Legation. Nu mærker
man, at Freden er kommet, og at de
gamle Traditioner fra før 1914 hol
des i Ære.

Der er kommet Benzin!
Bilerne kører igen i Morgen.

Etatsraad H. N. Andersen
bliver Ridder af
Elefantordenen.

Blandt de fremstaaende
danske
Mænd, som har
gjort en personlig
Indsats for at fø
re Danmark frelst
igennem
Krigsaarenes mangfol
dige Vanskelighe
der, staar i første
Række Østasiatisk
Kompagnis Skaber
og Leder, Etats
raad H. N. Ander
sen. Det vil vække
almindeligT ilfreds
hed i alle Kredse,
at Hans Majestæt
Kongen har ud
nævnt Etatsraad
Andersen til Rid
der af Elefantorde
nen som et synligt
Bevis paa fiationes Anerkendelse.
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»Blæksprutten« har Alfred Schmidt moret sig med denne Fantasi
over Etatsraad Andersen, der præsenterer den siamesiske og danske
»Elefant« for hinanden.

I

4. Februar.
Benzinnævnet holdt i Gaar Møde,
og der blev truffet vigtige Beslutnin
ger, som vil vække Glæde hos alle
Københavnere.
Der vil i Dag blive udleveret saa
store Kvanta Benzin, at Kørslen med
Droskebiler praktisk talt vil kunne
genoptages i fuldt Omfang fra i Mor
gen. Ogsaa Omnibilerne vil fra i
Morgen kunne komme i Gang.
I denne Forbindelse kan vi oplyse,
at Petroleums-Rationering med Mær
ker nu er helt ophævet. De Hand
lende maa nu udlevere saa stort et
Kvantum Petroleum til Belysning og
andet Brug i Hjemmet, som efter
deres Skøn svarer til Kundens nor
male Forbrug. Til teknisk Brug maa
der udleveres indtil 40 Liter Benzin
pr. Maaned; vil man have mere, maa
man til Nævnet derom.
Bestemmelsen om, at Elektricitets
værker, der drives med anden Kraft
end Oliemotorer, ikke uden Inden
rigsministeriets Samtykke maa etab
lere nye Tilslutninger, er ophævet.
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Priserne stiger, skønt Krigen er forbi!
Otte-Timers Arbejds
dagen endelig vedtaget!

Finlands
Rigsforstander
General
Mannerheim
paa Besøg i
København.

8. Februar.
I Landstingets Møde i Gaar kom
Lovforslaget om Indførelse af otte
Timers-Arbejdsdagen i Fabriksvirksomheder med Døgndrift til 2. Be
handling. Det sendtes efter en kort
Debat til 3. Behandling, og her ved
toges Forslaget efter en Række Be
mærkninger enstemmigt med 60
Stemmer og er færdigt fra Rigsdagen.
Følgende Forslag gjordes færdige:
En Million Kroners Laan til Fri
havnen, Tillæg til Lov om Husmands
brug, Lov om Nedsættelse af en Mi
litærkommission og om Dyrtidshjælp
til polyteknisk Studerende.

¥
Priserne stiger til
svimlende Højder.
Prisstigningen er nu oppe paa
90 pCt
7. Februar.
Da vi stod midt i Krigen og følte
Dyrtidens haarde Tryk, haabede vi,
at naar der kom Fred, vilde Pri
serne hurtigt falde. Nu viser den
nyeste Opgørelse, som bærer Stati
stisk Departements officielle Stem
pel, at saa langt fra er Priserne
gaaet ned, at de tværtimod siden
Juli i Fjor er blevet adskillige Pro
cent højere.
Vælger vi 100 pCt. som Udgangs
punktet fra Sommeren før Krigen,
var vi i Juli 1918 oppe paa 182 pCt.,
og nu staar vi ved 190 pCt. Den Mad,
der i 1914 kostede 950 Kr., maa nu
betales med 1767 Kr. Det Forbrug,
der i 1914 kostede 2000 Kr., kunde
nu i sidste Maaned ikke skaffes for
mindre end 3798 Kr., medens det i
Juli 1918 dog kun kostede 3635 Kr.
Procentvis former Stigningen sig
saaledes (naar Udgiften efter Pri
ser i Juli 1914 sættes til 100):
Udgifter til Andre Samtlige
Fødevarer Udgifter Udgifter
100
Juli 1914: 100
100
Juli 1915: 128
116
106
136
127
Juli 1916: 146
144
155
Juli 1917: 166
182
177
Juli 1918: 187
190
193
Jan. 1919: 186
Altsaa er Prisstigningen paa Føde
varer 86 pCt., paa de øvrige Udgifter
93 pCt., hvilket giver en samlet Pris
stigning for Aarsbudgettet af ca. 90
pCt. eller 8 højere end sidste Som
mer.

Kongen og General Mannerheim ved Modtagelsen

Bønnelycke skyder med
Revolver.

19. Februar.
Finlands Rigsfor
stander, General
Mannerheim, kom
i Gaar til Køben
havn. Der var op
stillet Æreskom
pagni ved Øster
port Station, og
alle Officererne og
de højeste Embedsmænd var mødt i
paa Østerbro Station. straalende Uniformer.
Kongen var i Generalsuniform, Ge
neral Mannerheim var iført en jævn,
graa Kappe med blanke Knapper.
Mødet mellem de to Statsoverhove
der var meget hjerteligt.
Politiet havde af Hensyn til even
tuelle Syndikalist - Demonstrationer
sørget for saa effektiv en Afspær
ring, at Bortkørslen fra Østerbro
Station forløb i fuldkommen Ro. Kun
paa Vejen til Amalienborg var der
lidt Pift og Raaben, som dog hurtigt
overdøvedes af Hurra-Raabene.
Om Aftenen var Rigsforstanderen
til Taffel paa Amalienborg.

Stilfærdig Afrejse
Emil Bønnelycke.

6. Februar.
Nogle af vore yngre Lyrikere
havde i Aftes i »Politiken«s Fore
dragssal arrangeret en Oplæsnings
aften, der fik et noget usædvanligt
Forløb. De unge Digtere hilstes med
begejstret Bifald af den fyldte Sal,
men mest Lykke gjorde unægtelig
den unge Bønnelycke, som i vild
Ekstase læste et Prosadigt om Rosa
Luxemburg, den tyske kvindelige
Spartakist, der nylig blev dræbt. I
Digtet proklamerede Bønnelycke, at
»det tilkommer os, der oplevede
denne Tid, at tage dens Rædsels
Skønhed ind til vort Hjerte og op
tage dens uforglemmelige Udtryk for
Spænding og Liv i os« — hvorpaa
Bønnelycke som Slut-Effekt affyrede
flere Revolverskud i Luften. Han fik
en Knald-Sukces.

20. Februar.
Rigsforstander Mannerheims 2. Dag
i København forløb meget stilfær
digt. Generalen modtog en Række
Deputationer, dels finske og dels rus
siske. Af danske blandt andre Etatsraad H. N. Andersen og Skyttefor
eningens Bestyrelse. Senere tog Ge
neralen til Rosenborg, spiste Frokost
i Udenrigsministeriet og var til Taf
fel paa Amalienborg, og ved 9-Tiden
fandt Afrejsen Sted fra Hovedbanegaarden. Afrejsen blev meget stilfær
dig, da Folk havde forsamlet sig ved
Østerbro Station i den Tro, at det
var her det foregik. De blev saaledes
narrede, og Politiet havde en virke
lig Sukces.
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Sønderjylland hjem til Danmark
En dansk Delegation til Paris
for at forhandle om Genforeningen.
Vanskelige Spørgsmaal om Afstemningen
Flensborg kun med efter „udtrykkelig Tilkendegivelse“.

Lige fra det Øjeblik, da V aabe nstilstanden beseglede Tysklands militære
Sammenbrud, har alle danske Sind været optaget af Tanken om Sønder
jyllands Genforening med Danmark. Ministeriet og — i hvert Fald store
Dele af — Rigsdagen har hævdet, at den ny Grænse maa drages ved en fri
Folkeafstemning efter rent nationale Linjer, saaledes at de Omraader, hvor
Flertallet følte oa talte dansk, kom tilbage til Danmark, medens de Egne,
hvor der var tysK Flertal, blev hos Tyskland. I andre Kredse har imidlertid
den Opfattelse gjort sig gældende, at Maalet maatte være den »historiske
Grænse«, altsaa Flensborg med til Danmark og Grænsen draget ved Danne
virke eller ved Ejderen.

H. V. Clausen rejst til Paris.
Som det vil vides, gaar de danske
Sønderjyders Fører, H. P. Hanssen,
stærkt ind for den nationale Grænse,
ligeledes Historikeren, Overlærer H.
V. Clausen, som nu i Januar er af
rejst til Paris for at bistaa vor der
værende Gesandt, Kammerherre Bernhoft, under Forhandlingerne. Disse
Forhandlinger føres fra dansk Side
paa Grundlag af den Resolution, som
Rigsdagens Fællesmøde vedtog d. 23.
Oktober i Fjor, og som godkendte
Nationalitetspricipet, Folkenes Selv
bestemmelsesret, idet man ønsker
»Løsningen tilvejebragt paa en saadan Maade, at der ikke voldes Skade
i Forholdet til nogen af Siderne, hvor
ved ogsaa Genforeningens fremtidige
Sikkerhed betrygges«.

Flensborg bevægelsens
Tilhængere.
Selv om saaledes Ministeriet og
Rigsdagens Partiførere, samlede i
»et politisk Forhandlingsudvalg«, sy
nes at staa enige, er der i Virkelig
heden stærke Modsætningsforhold
mellem Aabenraafolkene og Flensborgbevægelsens Tilhængere, hvilket
foranledigede et skarpt Sammenstød
paa Mødet d. 8. Februar, hvor man
dog enedes om en Udtalelse, der
sluttede med Ordene:
»Vi betragter det dog som givet, at
Flensborg ikke udelukkes fra Dan
mark, inden den under frie Forhold
har haft Lejlighed til at fremkomme
med Tilkendegivelser, som derefter
danner Grundlag for Afgørelsen.«

Folkemøder i Raadhushallen.
H. P. Hanssen hyldes.
12. Februar.
Hovedstadens Deltagelse i det sønderjydske Spørgsmaal manifesterede
sig paa storslaaet Vis allerede ved
det første Folkemøde d. 3. Februar i
Raadhushallen, men endnu stærkere
i Aftes, da Raadhushallen paany var
fyldt til Trængsel, og hvor man med
overstrømmende Begejstring hyldede
H. P. Hanssen, der under bragende
Bifald sluttede med disse Ord:
— Ud fra hele min Erfaring og
med al den Kraft, jeg ejer, vil jeg ad
vare det danske Folk mod at tage en
kompakt tysk Nationalitet med ind i
Danmark. Det vil kun være til Ulykke
for os; vi vil, om det sker, faa et
varigt tysk Spørgsmaal, der vil gøre
os afhængige af Tyskland. En ny Tid
stunder nu til. Selvbestemmelsesret
tens og Folkeforbundets Tid. Jeg vil
haabe, at mit eget Folk kan gaa ind
i den nye Tid i en pletfri Bryllups
klædning.

Delegationen afrejst.
27. Februar.
Efter Beslutning af det politiske Ud
valg er en Delegation udnævnt til at føre

Forhandlingerne i Paris. Delegationen af
rejste i Eftermiddag med

0. K.’s »Fionia«.

Skibet stod flagsmykket ud af Frihavnen
fulgt af alle gode Ønsker.

Den danske Delegation, samlet paa »Fionia«s Dæk lige før Afrejsen til Paris. Fra venstre til højre ses Andreas Grau, Nis Nissen, Emil Glück
stadt, Kloppenborg-Skrumsager, H. P. Hanssen, Neergaard, Alex. Foss, Bramsnæs, P. Munch, Sekretær Helm-Petersen og H. N. Andersen.
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„Aladdin“ paa Det kgl. Teater
Oehlenschlågers
„Aladdin"

En Kæmpeforestilling, der har
kostet uhyre
Summer.
▼
Opførelsen kræ
ver saa stort Ma
skineri, at Det
kgl. Teater ikke
kan skifte Fore
stilling,men maa
spille „Aladdin“
hver Aften.

Scenebillede fra Torvet i Isphahan, hvor Scenen er bygget op som en østerlandsk Trappegade.

17. Februar.
Det dramatiske Eventyr »Aladdin«,
som Oehlenschlåger vel næppe
havde tænkt sig opført paa Scenen,
fik vi altsaa nu at se, det vil sige
første Afdeling, som i Aftes præsen
teredes paa Det kgl. Teater som et
Værk af Johs. Poulsens storslaaede
Instruktionskunst. Johs. Poulsen har
nemlig delt »Aladdin« i to Halvdele,
der hver udfylder en hel Aften. Den

Johs. Poulsen som den unge Aladdin.

første Afdeling er et Pragtværk i 17
Billeder, overdaadigt udstyret med
østerlandsk Farvepragt. Saa mægtige
er Sceneopbygningerne hertil, at det
er ganske ugørligt at skifte Forestil
ling fra den ene Aften til den anden,
hvorfor »Aladdin« maa spilles hele
Ugen igennem. Ogsaa paa et andet
Punkt har der vist sig Vanskelig
heder, idet Komponisten Carl Niel
sen har protesteret mod, at Orkestret
skjules af den store Trappe, der fra
Scenen er bygget helt ned i Orkester
graven. Kun i en enkelt, lille, stilfær
dig Aftenscene hører man hans Mu
sik. Og det var han naturligvis ikke
tilfreds med. Men Johs. Poulsen hæv
der, at Musiken kun skal virke som
et fjernt Akkompagnement, — og det
opnaaede han unægtelig ogsaa. Johs.
Poulsen har nemlig lagt an paa at
skabe en stor, samlet Helhed, — han
har digtet »Aladdin« om for Øjet.
Og hvilket Kæmpearbejde! Sce
nen og Magasinerne er i denne
Tid fuldkommen blokerede af det
kæmpemæssige Udstyr, og Statister
nes Antal er saa stort, at de allerede
under Prøverne har kunnet samle
sig i larmende »Folkemasser« og
krævet — Lønforhøjelse! Hvordan
Maskinmester Madsen bærer sig ad
med at dirigere saadan en »Aladdin«Aften er en komplet Gaade.
»Aladdin« har lært Teatret, at
man kan sætte en Rekord. Det gaar
aldrig godt, sagde de ældre Embedsmænd. Det skal gaa, sagde Johannes,
— og saa gik det!
Af Enkeltpræstationerne er der Jo
hannes Poulsens Aladdin. Skøn saa
han ud som den unge Knøs, og An
slaget var udmærket, saaledes som

han kom stormende ind baade i
Værkstedet og paa Torvet. Senere
forsvandt baade han og de andre
Hovedpersoner i Folkemasserne og
Far veorgierne. Bodil Ipsens Gulnare
var en yppig, østerlandsk Aabenbaring, Sigrid Neiiendams Morgiane en
kostelig Figur: en københavnsk, naiv,
godhjertet, rapmundet Madamme,
helt oehlenschlågersk, men noget ude
af den Poulsen’ske Eventyrramme.

Bodil Ipsen som Gulnare.
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Danske Drenge -Velkommen hjem!
ler en Velkomst inde fra Land. Ingen
hører. Det er Hurra. Det er Sang.
Det er ubeskriveligt. Aldrig har et
Skib faaet en saadan Modtagelse i
København. Javel, det er kun en
lille Damper med et alt for rødt
Dannebrog forude. Men vi har ven
tet paa den Damper i fire Døgn, i
fire forfærdelig lange Krigsaar. Dan
mark har ventet det Skib siden 1864.
Nu er det der. Nu er det der.
Danske Drenge! Velkommen hjem.
....—«
(Anker i »Politiken«.)
Hele Byen fester for Sønderjyderne

17. Marts.
Det andet Hold Sønderjyder an
kom med »Ficaria« og fik selvsagt
samme begejstrede Modtagelse. Hele
Byen jubler for Sønderjyderne, der
føres rundt af Kvarterværterne fra
Fest til Fest. I Aftes samledes Søn
derjyderne paa Raadhuset, hvor bl.
a. Prof. Vilh. Andersen talte.
*
Sønderjydske Krigsfanger, der vender hjem med »Ficaria«, modtages i Frihavnen.

Ministerkrise.
Sønderjydske Krigsfanger vender hjem.

Landstinget nægter Statslaanet —
Ministeriet Zahle demissionerer.

En storstilet og bevæget Modtagelse i Frihavnen.

Finansminister Brandes' Forslag
om Statslaanet paa 120 Mili. Kr. blev
som bekendt vedtaget i Folketinget,
men Landstinget nægtede at gaa
med hertil, med mindre »August
loven«, med de vidtgaaende Bemyn
digelser for Indenrigsministeren,
samtidig bortfaldt. Derefter indgav
Statsminister Zahle sin og Ministe
riets Demissionsbegæring.
Forhandlingerne, som Kongen førte
med Partiformændene, gik ud paa at
faa dannet et Samlingsministerium,
men da dette ikke lykkedes, var det
almindelig ventet, at Hr. J. C. Chri
stensen havde overtaget Regeringen.
Kongen erklærede imidlertid, at
han ikke vilde danne noget Ministe
rium imod Folketingets Flertal.
Statsminister Zahle fastholdt der
efter Ministeriets Afskedsbegæring,
som Kongen modtog.

ud i Sang, Skibet, Landet, Sønder
16. Marts.
flere Dage havde det flagsmyk jyder, Københavnere, Kaptajnen paa
kede København ventet paa at Kommandobroen, den gamle Ulk
modtage vore Sønderjyder, der ven agter, selv Politibetjentene synger:
der hjem fra Krigsfangelejrene.
Der er et yndigt Land . . .
Endelig i Aftes kom det første Hold
Et Brus af Danskhed, af fælles
med den lille Damper »Primula«. — Lykke forener os alle. For første
»Nu er vi snart inde. Det er helt Gang efter Krigen hviler Danmark
mørkt, men Tusinder af Lys blinker ud i nogle Øjeblikkes Jubel. Sømands
forude og varsler Eventyr. Der bliver præsten springer op i en Redningsomdelt en Sang, som Sønderjyderne baad og taler. Ingen hører. En ung
selv har bragt med fra Fangelejren. Skuespiller fra Det kgl. Teater brø
Men Sangen druk
ner i Hurraer. Fra
alle Sider lyder det
som en Brænding,
der ikke vil høre
op at larme. Fra
Skibe, fra Kajer,
fra Baade, fra Hu
se, fra Tage. Hvor
hen man ser, er
hele Frihavnen le
vende af Ansigter,
af viftende Hatte,
af Lommetørklæ
der, af Flag. 50.000
Mennesker er her
ude, det er, som
om hele Køben
havn er gaaet Søn
derjylland i Møde.
Saa langt Øjet naar,
er der Trængsel.
Politi og Spejdere
formaar intet. Alle
bare raaber, til
sidst slaar Raabene Spejderne fører de sønderjydske Krigsfanger til deres Kvarterværter.

I
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Der optages nye Forhandlinger.
Ministeriet Zahle bliver.

18. Marts.
Mange Udveje har været forsøgt
for at komme ud af den politiske
Krise.
Endelig i Gaar samledes Radikale
og Socialdemokrater til et Fælles
møde, hvor man vedtog at opfordre
Ministeriet til at fortsætte, og søge
Konflikten løst ved samtidig at fore
lægge Forslag om Statslaanet og
Augustlovens Afvikling.
Hr. Zahle modtog derefter Kon
gens Anmodning om, at Ministeriet
fortsætter.

1919

Ny politisk Uro om Genforeningen
Sønderjydsk Afstemning i
en ny »tredie Zone".
Meddelelsen vækker Uro og foran
lediger bristefærdig politisk
Spænding,

Umiddelbart efter, at Rigsdelega
tionen havde forladt Paris, over
bevist om, at deres Forhandlinger
nu havde bragt den slesvigske Sag
nær den Løsning, som Ministeriet
og Rigsdagens Parti-Repræsentanter
var enedes om, er der af Grev Bent
Holstein og Dr. J. Collin overfor en
kelte af Kommissionens Medlemmer
rejst Krav om — paa sydslesvigske
Gruppers Vegne — at tage Ejderstedt med under Afstemningen.
At der i store Dele af Befolknin
gen næres brændende Ønsker om at
formaa Kommissionen til at lade
den historiske Grænse være gæl
dende ved Genforeningen, afgiver
»Danevirke - Adressen« med dens
116.000 Underskrifter et Vidnesbyrd
om. Ogsaa »Flensborg Avis«s Redak
tør Ernst Christiansen bærer Danevirke-Agitationen frem med stor
Styrke.
Hvorledes Kommissionen, og sidst
det øverste Firemands-Raad — bestaaende af de fire sejrende Magters
øverste Repræsentanter —, vil stille
sig overfor disse modstridende Hen
stillinger og Ønsker fra dansk Side,
kan ikke vides. Afgørelsen ventes
med Spænding og Uro i alle Kredse
i Danmark.

22. Marts.
I Gaar vendte Rigsdelegationen hjem fra Paris. Kongen var mødt op paa
Toldboden og ses her i Samtale med Etatsraad H. N. Andersen. Imellem dem,
lidt tilbage, ses Prins Knud. Til venstre ses Etatsraad Glückstadt (i Pelsen)
sammen med sin Frue og Etatsraadinde Andersen.

Regering og Rigsdag fastholder
Ønsket om kun to Afstemnings-Zoner.

„Tredie Zone"
Afstemningsomraadet udvides sydpaa til en Linie Kappel—Husum.

8. Maj.
Fredstraktatens Paragraf angaaende Slesvig bestemmer, at den
tysk-danske Grænse skal fastsættes
i Overensstemmelse med Befolk
ningens Ønsker. Der skal finde en
Afstemning Sted blandt Indbyg
gerne i de Omraader af det tidli
gere tyske Rige, der ligger Nord
for følgende Linie:
Den sydlige Bred af Slien indtil
Syd for Slesvig, Rheideaa indtil
Hollingsted inkl., Vejen til Husum
inkl. og Syd for Øerne Nordstrand,
Siidfall og Stideroog.

*
Afstemningsomraadet deles i tre
Zoner: første og anden Zone følger
den danske Rigsdelegations fore«
slaaede Sydgrænse, men med den
ny tilkomne tredie Zone udvides
Afstemningsomraadet til en Syd
linie Kappel —Danevirke—Husum.

U denrigsminister
Erik Scavenius.

13. Maj.
Fredstraktatens overraskende Bestemmelse om
at udvide Afstemningsomraadet med en tredie
Zone, hvorved inddrages et overvejende tysk
Omraade under Afstemningen, har vakt Uro og
fremkaldt stærk politisk Spænding.
Efter meget bevægede Forhandlinger, der Gang
paa Gang truede med at sprænges, indkaldtes i
Gaar til et fortroligt Rigsdagsmøde. Om For
handlingerne her udsendtes i Aftes følgende of
ficielle Referat:
Statsministeren aabnede Mødet og forelagde
et Forslag til en Resolution samt anmodede Uden
rigsminister Scavenius om nærmere at begrunde
denne. Derefter forelagde Folketingsmand Neergaard paa Venstres Vegne en Resolution, medens
Landstingsmand Foss paa det konservative Folke
partis Vegne fraraaaede, at der overhovedet
fremsattes nogen ny Udtalelse fra Rigsdagen. Da
Mødet genaabnedes Kl. 7 var der opnaaet Enig
hed mellem Venstre, Socialdemokratiet og Det
radikale Venstre om Venstres Resolution med
ringe Ændringer. Den vedtoges saalydende:
Idet den danske Rigsdag udtaler sin Glæde
over Udsigten til, at den kommende Fred vil
bringe Opfyldelsen af det danske Folks nationale
Haab, fastholder den sin Udtalelse af 23. Oktober
1918 og de Ønsker om Afstemningsomraadet i
Sønderjylland, som er fremsat over for de alli
erede og associerede Magter af Rigsdagens, alle
Partier omfattende, Delegation og af Repræsen
tanterne for den danske Vælgerforening i Søn
derjylland.
Rigsdagen nærer fremdeles den Opfattelse, at
en Afstemning paa Grundlag af disse Ønsker vil
give den bedste Garanti for det danske Folks
nationale Fremtid.
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Den første danske Flyve-Udstilling
Göring ferierer paa
Klampenborg - og nødlander.
5. Juni.
I Gaar var den tyske Militærflyver Løjtnant
Göring oppe med sin ensædede Fokker-Maskine.
Hr. Göring gik Nord paa langs Kysten og fore
tog en Flyvning omkring Klampenborg Bade
hotel, hvor han bor. Motoren arbejdede bril
lant, men pludselig knækkede Propellen.
Heldigvis var han paa det Tidspunkt 2500
Meter til Vejrs, saaledes at der var Højde at
lande paa. I Glideflugt naaede han ned til
Fælleden bag Ingeniørkasernen ved Lyngby
vejen. Her samlede der sig straks en stor Men
neskemængde. Göring telefonerede til Flyve
pladsen efter en ny Propel. Og en Time senere
sejlede han atter af Sted.

Flyveudstillingen i Tivolis Koncertsal.

Flyvemaskiner i Tivolis Koncertsal.
Tysklands berømteste Flyver,
den unge Løjtnant Goring, deltager i Udstillingen.
13. April.
I Ti-Aaret for Stiftelsen af »Det
danske aeronautiske Selskab« aabnede i Gaar i Tivolis Koncertsal den
første danske Flyveudstilling. Da
Kongen var kommet, steg Forman
den for Komitéen, Kaptajn Rambusch, op paa en improviseret Taler
stol og takkede Kongen for den Ære,
han viste Udstillingen. Kongen tak
kede ganske kort, og saa gik hele
Selskabet ind i Koncertsalen.
Lige for Indgangen stod Ellehammers Maskine, som han fløj med i
Kiel i 1908. Med sine sammenfolde
lige Flagermusevinger virkede den
mærkeligt forældet, en ærværdig
Overlevering fra den Tid, da man
maatte ligge paa Knæ for at se, om
Manden fløj eller bare slog Græs.

Flyvere, som Fæller i den store
Kamp for Luftens Erobring. Paa
Udstillingen har han arrangeret en
overordentlig interessant Samling
Billeder. De viser alt, hvad tysk
Snille, tysk Sportsaand har frem
bragt under Krigen.
(Goring er nu Generalfeltmarskal,
Prøjsens Ministerpræsident, og øver
ste Chef for det tyske Flyverkorps.)

Den unge tyske Flyver-Løjtnant Göring.

Den unge Göring
besøger København.
24. April.
Mens Dagene paa Flyveudstillingen
og Flyvepladsen gaar deres jævne
Gang, samles flere og flere Nationer
i København for at se, hvor vidt
Skandinavien har bragt det i Flyve
teknik. I Gaar ankom fra Berlin Arv
tageren efter den berømteste tyske
Flyver, Friherre v. Richthofen, Pre
mierløjtnant Hermann Göring.
Hr. Göring er en ganske ung Mand,
26 Aar gammel. Om sin Gerning ta
ler han med en Sportsmands Over
legenhed, om Fjenden, Ententens
2 I
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Løjtnant Goring ved sin Fokker-Maskine, hvormed han er fløjet fra Berlin til København.
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Kædehandel

Dysmorfisme — og Bryllup

Grosserer Peschcke Koedt
idømt Bøde paa 200.000 Kr.
for Kædehandel.
21. Februar.
Ene-Indehaveren af »Messen« og
Firmaet Hilligsøe, Koedt & Ko., Gros
serer Andreas Peschcke Koedt, en af
vore Storkøbmænd, højtanset inden
for vor Handelsverden, er i Gaar af
Kriminalretsassessorerne Thorup og
Kiihl ved en Kommissionsdomstol
bleven idømt en Bøde til Statskassen
paa 200.000 Kr. for Kædehandel.
❖
Sagen har allerede staaet paa i flere Maane-

der og vakt uhyre Opsigt, ikke mindst derved,
at lir. Peschcke Koedt offentligt har forsvaret
sin Handlemaadc og i skarpe Ord vendt sig

imod de Love — særlig Loven af 19. Maj 1917

om Kædehandel —, som han hævder bevidst
og med god Samvittighed at have brudt.

Det var en stor og meget omtalt Københavner-Begivenhed, da Trælast
direktør Harald' Simonsens unge Datter, Frk. Erna, holdt Bryllup i Frue
Kirke med den svenske Løjtnant, I. Douglas, Greve af Hamilton. Folk var
ved at storme Kirken, og da det unge grevelige Brudepar efter Vielsen gik
ud til Brudekareten, kredsede Flyvere (den svenske Løjtnants Kammerater)
henover Kirken.

Det drejer sig om Varer, som lir. Peschcke

Professor Carl Jul. Salomonsen angriber moderne
Malerkunst som „Dysmorfisme“.

Koedt i Slutningen af 1918 har købt af Firmaet

C. Oslerhammel & 11. Larsen, da dette Firma
havde opkøbt de danske Fabrikers Produktion,

og han saaledes var henvist til at købe her for

at forsyne sig. Han kobte for 483.660 Kr., men

videresolgte Varerne til Detailhandlere med en
Avance paa 117.456 Kr. Varer til et Beløb af
162.42/ Kr., som han havde købt af andre Fir
maer, vidercsolgtes ogsaa, og med en Avance

paa 37.870 Kr.

Grosserer Peschcke Koedt.

disse hæslige Fantasier. Professoren
April.
en højtansete Læge, Bakteriolo mener, at der er tre Løsninger paa
gen, Professor Carl Jul. Salo Gaaden. Enten er det hele Svindel,
monsen holdt fornylig et Foredrageller ogsaa er Malerne gale, eller de
om »Dysmorfisme«, et hvast Angreb er saa meget forud for deres Tid, at
paa vore yngste Malere. Foredraget ingen kan begribe dem. Det er ikke
er nu udkommet som Pjece, og mindst Paastanden om, at Malerne
det har ikke manglet paa Svar. Pro er sindssyge, der har fremkaldt de
fessoren er kommet op i en hidsig hidsige Protester.
Diskussion, hvor Malerne naturligvis
giver ham raat for usødet.
Med Dysmorfisme mener Prof. Sa
lomonsen den Kunstretning, der re
præsenteres af de saakaldte »Pakkasse-Malere«. Professoren giver føl
gende Definition:
»Ved Dysmorphisme forstaar jeg
en Kunstretning, der ud fra bestemte
kunstneriske Doktriner, som særlig
tager Afstand fra den af visse tid
ligere Skoler tilstræbte naturtro Gen
givelse af Omverdenen, bevidst og
systematisk giver forvrængede og
naturstridige, som oftest tillige
uskønne eller hæslige Fremstillinger
af Naturens og Kunstens Frembrin
gelser.« Man kender fra vore Udstil
linger disse moderne Malerier, hvor
et Par Pakkasselaag og et Søm »fore
stiller« en Solnedgang, hvor et Par
Træklodser, nogle Glasskaar og en
Metalplade forestiller »Min Hustru«.
Spørger man de unge Mennesker,
fortsætter Professoren, kan de over
hovedet ikke give nogen rimelig For
klaring paa, hvorfor de fremstiller
Professor Carl Jul. Salomonsen.

D
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Forfatterkongres — og dansk Luftfart
Nordens Forfattere til
Kongres i København
Maj.
København har i disse Dage huset
et meget repræsentativt Udvalg af
de Mænd og Kvinder, der har Navn
og Rang i Nordens litterære Verden.
»Det nordiske Forfatterstævne« her i
Byen var sat i Scene i stort Format,
bl. a. med officiel Modtagelse hos
Kongen og Dronningen paa Amalien
borg. Saa godt som alle vore danske
Forfattere deltog i Møderne og
Festerne, og fra de andre nordiske
Lande mødte bl. a. Selma Lagerlof,
Niels Collet Vogt, Ernst Didring,
Marika Stjernstedt og C. G. Laurin.
Møderne indlededes med en stor
Aabningsfest paa Langeliniepavillonen, og et af Kulminationspunkterne
var den smukke og stilfulde Recep
tion i Glyptoteket.

Bygningsfagenes lockoutede Arbejdere mødte forleden op i Protesttog foran
Christiansborg. En Deputation fik Foretræde og forhandlede med flere af
Ministrene og Partiførerne. Demonstrationen var yderst fredelig og stilfærdig.

Der startes et „Dansk Luftfartselskab"
11. Juni.
I de sidste Par Maaneder har vi
set mere Flyvning herhjemme end i
Krigsaarene tilsammen. For den
hjemlige Passagertrafiks Vedkom
mende er der nu dannet et Selskab,
Dansk Luftekspres, som ved Hjælp
af sine 11 Sablatniggmaskiner vil
drive Lufttrafik mellem vore Byer.
Aktiekapitalen er paa 500.000 Kr., og
Selskabets administrerende Direktør
er Ingeniørkaptajn Carlsen.
Men et endnu større og i sit An
læg langt mere betydningsfuldt dansk
Selskab vil meget snart træde frem
for Offentligheden under Navnet

Dansk Luf tfart selskab. Formanden
for det ny Selskabs Repræsentant
skab er Direktør Max Ballin. Selska
bets Aktiekapital er paa IV2 Million
Kroner, og der vil nu blive indkøbt
Maskiner. Den dansk-engelske Flyver
Cecil Faber, en Søn af Generalkon
sulen, som har deltaget i Krigen, vil
forestaa dette Indkøb. I Repræsen
tantskabet sidder Professor Vinding
Kruse, Konsul Lauritzen, Esbjerg,
Kaptajn Ullidtz, Fabrikant Thriae,
Odense, og Direktør Willie Wulff,
som er Selskabets administrerende
Direktør.

Thit Jensens Femøre.
Et af Hovedpunkterne under den
faglige Diskussion paa Forfatter
mødet var Spørgsmaalet om en even
tuel Afgift af Bøgernes Udlaan, en
Afgift, som naturligvis skulde tilfalde
Forfatterne. Sagen blev paa Mødet
rejst af Fru Thit Jensen, der alle
rede for nogle Aar siden er gaaet
energisk ind for en Afgift paa 5 Øre
af ethvert Bogudlaan. Det hævdedes,
at særlig Folkebibliotekerne ved de
res store Udlaan i høj Grad skader
Salget af Bøgerne og derigennem
forringer Forfatternes Indtægter.
Forfatterne er da ogsaa rørende
enige om »Femøren«, men Bibliote
kerne henviser til, at i saa Fald maa
Stat og Kommune udrede Afgifterne,
og Boghandlerne vil slet ikke høre
Tale om, at deres Læsekredse eller
»Læsetasker« skal beskattes med en
Afgift. Der vedtoges paa Forfatter
mødet to Resolutioner, der gik ind
for Afgiftstanken. Men »Femøren«s
Skæbne svæver stadig i det uvisse.

Forfatterforeningens Bestyrelse samlet til Møde om Forberedelserne til Forfatterkongressen:
Fra venstre ses Kay Larsen, Fru Ingeborg Vollquartz, Sven Lange, Sophus Micha&lis, Fru Thit Jensen og Louis Bobé.
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„Dannebrog^ s 700 Aars Fødselsdag
Rigsbanneret overrækkes
Kongen paa Amalienborg.
16. Juni.
Man maatte i Gaar skelne mellem
to Arter af Arrangementer til at fest
ligholde den store 700 Aars Danne
brogs-Fødselsdag, »Danmarkssamfundet«s Rigsbanner-Overrækkelse og
Borgerkomitéens
Foranstaltninger
paa et bredere Grundlag. Naar vi
blev vækket med Musik, skyldtes det
Komitéen, naar vi derimod styrtede
fra vor Frokost for at naa til Ama
lienborg Plads Kl. 11,45, var Skyl
den »Danmarkssamfundet«s.
Rigsbanner - Overrækkelsen foran
Residenspalæet forløb overordentlig
smukt. Omgivet af Lavsbannere var
Rigsbanneret rejst midt for. Neden
for Tribunen havde Studentersan
gerne taget Opstilling i Kjole og
Hvidt med Solisterne Niels Hansen,
Albert Høeberg, Carl Madsen og
Lauritz Melchior i Spidsen.
Et Par Minutter før 12 aabnedes
Dørene til Palæet, og ud traadte paa
Tribunen Kongen i Garderuniform,
ledsaget af Dronningen, Kronprinsen
og Prins Knud. I samme Øjeblik
traadte Ingeniør Selding op paa
den røde For-Tribune, hvor Rigs
banneret stod endnu tildækket, og
med høj Røst bad han Kongen mod
tage denne Gave fra »Danmarkssam
fundet«. Han gav et Tegn, og Dæk
ket faldt for Banneret. De maaske
50.000 Mennesker, som var forsam
let paa Pladsen, kunde kun se Fane
dugen. Men den lyste i Solen.
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Den store Højtidelighed paa Amalienborg Slot ved Rigsbannerets Over
rækkelse.

Saa talte Kongen:
— Jeg udtaler min varmeste Tak
til alle Bidragydere, til Kunstnerne
og Komitéen for dette Banner, jeg
har modtaget paa Dannebrogs 700
Aars Dag, og som skal bevares som
et varigt Minde om, hvorledes Dagen
hædredes af den nulevende Slægt.
Maatte vi overgive Dannebrog frit
og uplettet, som vi modtog det, i de
res Hænder, der skal modtage det af
os. Lykke og Velsignelse følge vort
Fædreland! Danmark leve! —

Da brød Hurraerne løs, mens Kon
gen svingede den blaa og hvidfjerede
Hat ni Gange.
Saa fulgte Kantate og Recitation,
Defilering forbi Kongen og endnu
en Gang brød Hurraraabene ud og
bølgede over Pladsen og gennem de
50.000 Mennesker. Faa Øjeblikke
efter var Pladsen tom.
Om Eftermiddagen var der stor
Fest i Raadhushallen, arrangeret af
Borgerkomitéen. Kongen og Dron
ningen og hele den kongelige Fa
milie var til Stede, og der var ikke
mindre Feststemning end paa Ama
lienborg Plads.

Nu faar vi fri Omstigning
paa Sporvognen.

Kongen omgivet af den kongelige Familie modtager Rigsbanneret paa
V a Idemarsdagen.

Til Efteraaret bliver den længsels
fuldt ventede og i mange Aar imøde
sete fri Omstigning mellem alle StorKøbenhavns Sporvejslinjer til Virke
lighed. Man kan køre fra Sundby til
Vanløse, fra Valby til Hellerup for
en Tiøre. Man kan overhovedet
komme, saa at sige, hvorhen man
vil i Stor-København for den Tiøre,
som nu ingen Mennesker mere reg
ner for Penge.
Man vil altsaa kunne forlange Om
stigning mellem Københavns og Frederiksbergs Sporvejslinier. Dog min
der vi om, at Omstigningsbilletter til
Omnibilen ad Strøget ikke kan benyt
tes til Viderekørsel ad andre Linjer.
Man kan altsaa paa Raadhuspladsen
stige om fra Vesterbrolinjerne til
Omnibilen, men kan ikke faa Billet
ten klippet til f. Eks. Østerbro
linjerne.
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København fejrer Freden!
Tyskland akcepterer Fredsbetingelseme.
Fredsjubel over København.
24, Juni.
I Gaar Eftermiddags indløb fra Na
tionalforsamlingen i Weimar Med
delelse om, at Tyskland akcepterer
Fredsbetingelserne. Det blev Signalet
til en endeløs Fredsjubel over hele
Byen.

Hurra for Freden.
Det var de engelske og franske
Krigsskibe, der ligger ved Køben
havn, som gav Tonen an. Kl. 63A be
gyndte de engelske Krigsskibe i
Nordhavnen at salutere og sende
Raketter til Vejrs. Paa et Øjeblik
var Luften fyldt med et Virvar af
Lyde. Alle Jagere og Avisoer satte i
af Hjertens Lyst med Dampfløjter
og Sirener. Mandskaberne raabte af
deres Lungers fulde Kraft Hurra for
Freden. De entusiastiske Franskmænd udfoldede Trikoloren og
bragte deres gamle Frihedsflag stor
mende Ovationer.
I denne Ramme af ulænket Be
gejstring boltrede Københavnerne
sig. Mange var allerede ude paa
Langelinie i de tidligste Aftentimer,
men da den stormende Fredshymne
bares ind over Byen, voksede Stim
len til Trængsel.

H. P. Hanssen
udnævnt til Minister.
26. Juni.
Kongen har efter Statsministerens
Indstilling udnævnt Sønderjydernes
Fører Hanssen-Nørremølle til Mini
ster uden Portefølje. Udnævnelsen
har været forberedt i adskillige
Uger, men først nu, da Tysklands
Underskrift paa Fredstraktaten har
skabt det formelle Retsgrundlag for
Genforeningen med Nordslesvig, har
den officielt kunnet finde Sted.
Den nye Minister indtræder som
Minister for særlige sønderjyske An
liggender.

Stauning bliver Formand for
Borgerrepræsentationen.

Sønderjydernes Fører H. P. Hanssen.

4. Juli.
Borgerrepræsentationen valgte paa
sit Møde i Aftes uden Afstemning
Minister Th. Stauning til Formand.

Prins Axel og Prinsesse Margaretha hyldes
ved deres festlige Indtog i København.
6. Juli.
I Gaar ankom det nygifte Par,
Prins Axel og Prinsesse Margaretha,
til København fra Stockholm, hvor
Bryllupet fandt Sted i Maj Maaned.
Ved 3-Tiden samledes Kongefamilien
paa Toldboden, der var sort af Til
skuere. Samtidig gled »Dannebrog«
ind paa Rheden, eskorteret af 3—4
Flyvere og hilst af Kanontorden fra
Batteriet »Sixtus« og Krydseren
»Geysir«. Kongefamilien fik knapt

nok Tid til at hilse paa de mange
Honoratiores og Prins Axels Sø
officerskammerater, før »Dannebrog«s Chalup kom til Syne. De
Kongelige gik ned ad Trappen, for
rest Kongen bærende en prægtig Bu
ket af røde og hvide Roser, som han
galant overrakte Prinsesse Marga
retha. Han kyssede det unge Par
hjerteligt paa Kinderne, — Kano
nerne dundrede atter, og saa kørte
Ekvipagerne frem.

Franske og engelske Marinere
hylder „Den lille Hornblæser“
Men ikke alene Langelinie fik Be
søg. De franske og engelske Matro
ser marscherede rundt i Bgen til Ti
voli og andre Steder med Faner og
Horn, og ved Titiden kom ca. 1000
Franskmænd fra Tivoli og standsede
foran den lille Hornblæser paa Raadliuspladsen, og flere Marinere krav
lede med katteagtig Lethed og under
mægtigt Bifald blandt Franskmænd
og mange tililende Danske op og
stak Hornblæseren en La FranceRoset i Kasketten. Ved li1 Is-Tiden
gentog dette Optrin sig, blot at det
nu var Englændere, der samledes om
Hornblæseren.
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Prins Axel og Prinsesse Margaretha kører efter Modtagelsen fra Toldboden.
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Der danses i det muntre København
Hvad ep Jazz?
Den nye amerikanske Negerdans,
som alle skal lære.

Der er aldrig bleven danset saa
meget som under Krigen, og nu, hvor
Freden endelig er kommet, tager
Dansen endnu mere Fart — og man
danser ligesom med bedre Samvittig
hed. Tidligere »vrikkede« man, men
nu skal man »jazze«.
Men man maa nok spørge: hvad
er Jazz? Jazz er en saakaldt
Dans eller rettere sagt Dansebevægel
ser, der ogsaa benævnes J az zstep eller J azz-r oli. Vi har for
nylig i »Tivoli-Revyen« haft Lejlig
hed til at lære denne nye Dans at
kende, præsenteret af Sidney Russels
»Giris«. De ti smaa, engelske Miss’er
udførte den gratiøst og elegant, men
de er jo ogsaa Fagfolk. Jazz har iøvrigt været en af Sensationerne i det
fornemme »Palace«s sidste, store
Revy. Den forsorne og inciterende
Melodi, hvortil Jazz’en danses, er
»The Jazz Band« af Elsie Janis og
Dan Kildare.
Efter Forlydende er Jazz en Neger
dans, der i adskillige Aar har været
kendt i Sydamerika, hvor den paa
en yderst vulgær Maade udføres af
Negere til Akkompagnement af to
eller tre Banjo’s og en Tromme
slager, som er den, paa hvem hele
Sagen beror. Han skal kunne be
handle en hel Række Instrumenter,
Klokker og Grydelaag; i det hele
taget forlanges det af et Jazz-Kapel
eller »Band«, at dets Medlemmer
skal have en næsten akrobatisk Ar
bejdsmetode og en højt udviklet
Evne til at frembringe Larm og
Spektakel. Baade i U. S. A. og i Eng
land j az z’e r man nu vedholdende
og fanatisk, til Trods for, at baade

Hilmar Clausen har gjort et godt Greb, da han engagerede Sidney Russeis engelske »Dancing
giris« til Tivolis Sommerteater. De unge høje slanke engelske Piger er fantastisk dygtige, og
Præcisionen i deres Danse, det hele Ensemble paa én Stribe som en ubrydelig Helhed, er en
virkelig Oplevelse.

Præster og Folkeledere tordner imod
denne nye Dans, der efter Sigende
udføres endnu mere vulgært og sim
pelt af de Hvide end af de Sorte.
Smukke er Jazz’ens vuggende og
rullende Bevægelser ikke. Men Tiden
kræver Jazz, og vore Danselærere
herhjemme maa bøje sig for Tidens
Krav. Saaledes har vort kendte
Danselærer-Par Løjtnant Erik og
Ingeborg Parner indstuderet Dan
sen, der rummer saa forskellige Trin
som: Hovedtrin, Jazz-steptrin, Op
rulning, Step-out,
the hesitation, the
innovation o. m. fl.
Disse Jazz-Tr inkan
ogsaa indlægges i
One-Step, alminde
lig Boston og Fox
trot, saa der er
ingen Ende paa
de Kombinationer,
man kan benytte.
Vi bringer her et
Billede af Løjtnant
Parner og Partner,
i Færd med at ud
føre det saakaldte
»Jazz-Steptrin«.
Som man ser, kræ
ver den nye Dans
megen Plads. Den
larmende Musik
faas foreløbig her
i Landet kun paa
Grammofonplader.

Ogsaa i Scala-Revyen danses der, men her er
det en enkelt lille Dame, og en af vore egne,
som bærer Prisen, nemlig Fru Solveig Oder
wald-Lander, Scala’s Solskinsbarn, der danser
lige ind i alles Hjerter.
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Frederiks Hospital — Danmarks Sofus
Danmarks Folketal passerer
de 3 Millioner.
Vi har været 40 Aar om den
sidste Million.

Selu om Hans Majestæt Mefisto haude forsynet alle Helvedes Djævle med
Stortrommer og Trækbasuner og sluppet dem løs paa Idrætsparkens Fod
boldbane under Landskampen mod Sverige den 5. Juni, havde han ikke formaaet at overdøve det eventyrlige Brøl, der steg op fra »Folkets Langside«
— og de tre andre Sider, alle de tre Gange, Bolden havnede i det svenske
Net. Dagens Helt var Sophus Hansen, der ved denne Lejlighed fejrede
Jubilæum som international Maalmand. Ikke éen Bold fik Lov til at passere
ind i hans Maal, og alt Folket hyldede ham — paa Billedet man ser hvordan.

Københavnerinder af i Dag.
En Udlænding kan ikke komme til Køben
havn uden at beundre Københavnerinden. Hun
er sød og hun er chic — og saa kører hun paa
Cykle. Det sidste forbløffer de fremmede mest.
Det er maaske mindre praktisk, at hun cykler
med de enormt store Hatte, som Moden kræ
ver — men paa det Punkt giver hun sig ikke.
Og at hun klarer ogsaa dette Problem med
Ynde ses af nedenstaaende Tegning af Val
demar Andersen.
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20. Juli.
Statistisk Departement har, paa
Grundlag af Opgørelsen over Antal
let af Fødsler og Dødsfald samt over
Udvandringen, regnet ud, at det
danske Folketal den 1. Juli i Aar var
3.023.000.
I Fjor ved samme Tid var det
2.990.000. Tilvæksten i det sidste Aar
er altsaa 33.000 Mennesker eller 1,10
Procent, hvilket er noget mere end
de to foregaaende Aar, men dog
mindre end i Tiaaret før 1915, hvor
den aarlige Tilvækstprocent svingede melleem 1,15 og 1,30.
I 1801 var Folketallet i det nu
værende Danmark 929.000. I 1840 var
det steget til 1.289.000, i 1880 til
1.969.000. Der var altsaa forbrugt 80
Aar om at komme op fra den ene
Million til de to. Den sidste Million
har vi været ca. 40 Aar om.

Glückstadt køber Frederiks Hospital og skænker det
til Kunstindustrimuseet.
12. Juli.
Landmandsbankens Direktør, Etatsraad Emil Gluckstadt, har købt Fre
deriks Hospital. Hensigten med Kø
bet er i aet væsentlige at skaffe
Kunstindustrimuseet Plads under
gunstige og rummelige Forhold og
lægge de gamle, smukke Bygnings
værkers Skæbne i saadanne Hænder,
at man i Fremtiden er absolut sik
ker paa en værdig og nænsom Be
handling af dem. Ingen kunde dog
vide, at Hr. Gluckstadt uden videre
vilde forære Kunstindustrimuseet den
Del af Hospitalet, som Museet har
Brug for. Det har han nu gjort.
I Gaar modtog Museets Direktør,
Hr. Emil Hannover, følgende Brev:
Sølyst pr. Klampenborg,
d. 10. Juli 1919.
Det danske Kunstindustrimuseum!
Som det vil være Dem bekendt,
har jeg af Finansministeriet købt
Frederiks Hospitals Komplekset; mit
Øjemed med dette Køb har foruden
derved at medvirke til Bygningernes
Bevarelse været at skabe Mulighed
for en værdig og smuk Plads til de
Samlinger, som Det danske Kunstindustrimuseum ejer.
Det Samarbejde mellem Kunst og
Haandværk, som disse Samlinger gi-

ver Udtryk for, er efter min Mening
af en saa stor kulturel og ansporende
Betydning, at jeg gerne vil bidrage
mit til, at Museet faar saadanne
Pladsforhold og Udvidelsesmulig
heder, at de størst mulige Kredse let
kan faa Adgang til at drage Nytte af
Museet.
Ud fra disse Betragtninger til
byder jeg herved Det danske Kunstindustrimuseum Matr. Nr. 142 F.,
kaldet »Grønnegaarden« med de fire
Bygningskomplekser, der omgiver
denne, uden noget Vederlag — med
de Servitutter, der hviler derpaa —
paa Betingelse af, at Museet, saa snart
de nævnte Ejendomme kan stilles til
Disposition, indretter disse til Mu
seets Enebrug.
Ærbødigst
E. Gluckstadt.
Alstrup bliver Direktør for Scala.

22. Juli.
Som bekendt forlod Direktør Emil Wulff for
et halvt Aars Tid siden Scala efter venskabe
lig Overenskomst med sin Meddirektør. Hr.
Frede Skaarup. Indtil nu har der været spillet
paa Emil Wulffs Bevilling, men nu har Hr.
Carl Alstrup faaet Bevilling, og han bliver saaledes — ved Skaarups Side — Direktør for
den Scene, paa hvilken han siden Aabningsdagen har været en straalende, uundværlig
Førstekraft.
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Dyre, men dejlige Sommerdage
Den tidlige Lukketid ophæves - nu
kan vi igen faa varm Mad efter Kl. 9.
En Bedring i Kul-Situationen.

Dethlef Jürgensen
vinder Derby-Løbet.

25. Juli.
Endelig i Aftes udsendte Indenrigs
ministeriet en Bekendtgørelse, hvor
ved Restaurationslokalers, Kaféers,
F oreningslokalers, Selskabslokalers
og Danselokalers Lukketid sættes til
Kl. 12, og Forbudet mod Servering
af varm Mad efter Kl. 9 hæves. End
videre faar Teatre, Biografer, Kon
certlokaler, Variétéer o. s. v. Lov til
at spille til Kl. 11. Endelig forlænges
Biografernes daglige Spilletid med
en Time, til 6 Timer om Hverdagen
og til 7 Timer om Søndagen. De nye
Bestemmelser træder i Kraft straks.
Selvfølgelig er det en Bedring i
Kulsituationen, der har fremkaldt
disse Lempelser. I de sidste Maaneder er der kommet meget store
Mængder Kul hertil, saaledes at vi
har kunnet opsamle ret betydelige
Reserver. Nu menes vore Beholdnin
ger altsaa at være saa store, at den
»tidlige Lukketid«, der indførtes i
Februar 1917 umiddelbart efter den
tyske Blokadeerklærings Udstedelse,
delvis kan ophæves.

„Seala“s Kapelmester
Georg Rygaard.
Scala’s purunge Kapelmester Georg Rygaard,
der aldeles ukendt overtog Stillingen efter
Meinung sidste Aar, har allerede fastslaaet sit
Navn som Orkesterleder og ikke mindst som
Komponist. Mange af Melodierne til ScalaRevyen »Takt og Tone* skyldes ham, saaledes
Alstrups populære Vise: »Sikke han kan — og
saa saa længe*., men ogsaa udenfor Teatret
har han komponeret de brillante Melodier til
»Flaget* og »Røde Roser*, som Christian Gottschalch har sunget frem til Sitkces.

Større 1 første Halvaar af 1919 end
nogensinde under Krigen.

Georg- Rygaard.

1. August.
Pristallet, der kom i Gaar, er 111
pCt. Virkelighedens Tal er utvivl
somt adskilligt større end Tabeller
nes. Statistiken beskæftiger sig alene
med et Aarsbudget pr. 1914 paa 2000
Kr. Det regnede man den Gang for
en Arbejderfamilies Gennemsnitsind
tægt! Og Statistiken viser nu, hvor
meget mere en saadan Familie i
dette Øjeblik maa betale for sine
Livsfornødenheder.
I Januar i Aar var Udgifterne ste
get til 3800 Kr., nu er de oppe paa
4221 Kr. Den stærke Stigning i det
sidste Halvaar skyldes naturligvis
væsentlig Ophævelse af Maksimal
priser og de Prisreduktioner, som
skyldes den Dyrtidslov, der kun
gjaldt til 1. Juli.
Ser man paa Procentberegningen
Aar for Aar siden 1914, vil man
finde, at i intet Halvaar, siden Kri
gen begyndte, har der været en saa
voldsom Prisstigning som nu i 1919.

Vinderen af Aarets skandinaviske Derby.

Voldsom Prisstigning.

Aarets Derby-Løb,
som forleden blev
redet ude paa Ga
lopbanen, havde et
virkelig storstads
mæssigt Præg over
sig. Baade vejret
og Damernes Toi
letter var pragt
fulde, og Løbene
var fulde af Liv,
Spænding og Fart.
Dagens Begivenhed
var naturligvis det
skandinaviske Der
by, og Resultatet
blev en dansk Sejr.
Vinder blev »Dron
ning Wilhelmina«,
der ejes af den
kendte Grosserer
Dethlef Jürgensen,
som selv har lagt
Hoppen til og træ
net den. Paa Bille
det til venstre ser
man Grosserer
Dethlef Jürgensen
med Derbyvinde
ren, redet af Mr.
Datvson, og ved Si
den af ham Træ
neren Hr. Carlsen.

Chefen for Kommunens
Ernæringsvæsen.
Kontorchef Henning Koch er en af
Byens mest optagne Mænd som Chef
for Kommunens Ernæringsvæsen.
Kontorchefen bestrider sin Stilling
med aldrig svigtende Elskværdighed.

Kontorchef Henning Koch.
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Dansk Kongedatter vender hjem i Sorg
Kejserinde
Dagmar
vender tilbage
til Danmark.
En stille, men
gribende Modtagelse

20. August.
Der var ikke no
get Arrangement,
da Kejserinde Dag
mar kom hertil i
Gaar. Ingen Salut,
ingen Flagallé, in
gen Løbere og in
tet Æreskompagni.
Kejserinde Dag
mar havde ikke
ønsket det. Men
der blev dog en
Modtagelse, som
den gamle Kejserinde maaske aldrig
har faaet Mage til
i København, og
Fald
det er i alt
’ ”
givet, at hun al
drig har gjort et
stærkere Indtryk
paa sine Omgivelser.
Det blev Regn,
stærk Regn, og de
Kongelige
stod
sammen under de
faa Regnskærme,
Kongen modtager den russiske Enkekejserinde
der var at opdrive.
ved Ankomsten til København.
Kun Kongen blev
Efter at de Kongelige havde været
staaende uden at bryde sig om Reg
nen . . . Fionia kom netop til Syne. om Bord og hjerteligt budt Kejser
Kong Christian gik hurtigt frem mod inde Dagmar velkommen, gik man i
den mægtige Skibsbov, der gled frem Land. Kejserinden smilede og nik
mod Kajen, og svingende sin hvide kede glad, og nu fulgte Hurraer og
Hue mod det øverste Dæk, hvor en Leveraab. Paa ny smilede hun, og
lille, sortklædt Dame kom til Syne da hun stod lige for os, kunde vi se,
ved Siden af Prins Valdemar. Det at hun var den samme som for
mange Aar siden. Der udgaar en
var Kejserinde Dagmar.
Uvilkaarligt blottede man Hovedet mærkelig Magt fra Kejserinde Dag
til en første Hilsen. Alle, der var til mar. Proletariatet kan afsætte alle
Stede, følte, at det var en usædvan Kejsere og Kejserinder, der bliver
lig Fyrstemodtagelse, vidt forskellig dog alligevel en og anden Majestæt
fra alle andre. Det var en af den tilbage. Kejserinde Dagmar er en af
sære Verdenshistories store Person dem. . . . Hun er en lille, spinkel
ligheder, der her sejlede ind ved Dame. Hendes Klædedragt er saa
den fredelige, københavnske Kaj, og enkel, at en dansk Borgerkone vil
hvis man ikke følte noget ophøjet kalde den tarvelig. Men hun er fra
ved at bivaane denne historiske Be Top til Taa Kejserinde.
givenhed, kunde man i alt Fald ikke
Paa »Hvidøre« modtog Kejser
undgaa at føle det menneskeligt rø inden kort efter sin Ankomst Enke
rende og betagende i det Billede, der dronningen til Te, medens Prins
oprulledes for ens Øje paa denne Valdemar blev til Middagstaffel. Det
vaade Augustdag: Kongedatteren, lille Øresunds-Slot har faaet en dob
der for 50 Aar siden sejlede ud fra belt Vagt af Garden, som i Gaar
den samme By, ud til en Magt og Eftermiddags besatte de røde Skil
Herlighed, som ingen borgerlig Fan derhuse.
tasi kan udmale sig, og som nu ven
der tilbage, fattig og alene.
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Lyngby Radio
aabnes for traadløse
Pressetelegrammer.
29. August.
I det summende Kor af traadløse
Meldinger, udsendt fra Stationer
Jorden over, har Danmark hidtil
været tavs. Endelig nu aabnes vor
første traadløse Forbindelse med
Udlandet, idet Lyngby Radio i Dag
tages i Brug for traadløs Trafik mel
lem England og begynder sin Virk
somhed med Modtagelsen af Presse
telegrammer fra de store euro
pæiske og amerikanske Stationer.
Den gamle Station, hvor Vald.
Poulsen skabte sin store Opfindelse,
afslutter dermed sin lange Forsøgs
periode.

*

Henriette Nimb død.
Frk. Henriette Nimb, den ældste af de to
Døtre, som har ført Nimbs Restaurant i Ti
voli videre, er afgaaet ved Døden under en
Rejse i Syden.

30. August.
For det store Publikum vil Hen
riette Nimbs Navn endnu en Gang
kalde paa Minderne fra de Virksom
heder, som hun med saa megen Dyg
tighed og Skønhed ledede gennem
en lang Aarrække — for den talrige
Vennekreds vil hendes Død betyde,
at et Hjerte, der i sin Trofasthed og
sin Omsorg var udholdende til det
sidste, er bristet. Selv paa sit smerte
fulde Dødsleje var hendes Tanker i
de faa, klare Øjeblikke knyttet til
Vennernes Ve og Vel. Hun glemte sit
eget og sine Lidelser for at ofre sig
for dem, hun hele Livet havde skæn
ket Godhed og Venskab.
Christian Houmark.

Henriette Nimb.
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Langeliniepigeme og Politiet
Langelinie-Pigerne
og de fremmede Matroser.
Professor Ehlers maner Forældrene
til at opdrage deres Børn bedre.
De mange fremmede Krigsskibe
med hjemvendende Krigsfanger, som
besøger København i Aar, har be
virket, at Byen ikke blot oversvømmes af fremmede Marinere, men at

Langelinie bogstavelig talt belejres
af en vis Kategori af Byens unge
Kvinder, især om Aftenen.

11. September.
»Valkyrien« vendte i Gaar Formiddags hjem fra sit Togt til Middelhavs
landene, hvortil det fra Madeira blev sendt for at hente sønderjydske
Krigsfanger til 1ste og 2den Zone.

Matroserne kan ikke gaa
i Fred for Pigerne.

Dydens Vogtere paa Langelinie: En ameri
kansk Vagt-Matros og en københavnsk Betjent.

Efterhaanden er Tilstanden blevet
en saadan, at skikkelige Borgerfolk
helst holder sig borte fra Lange
linie — ja Folk betragter snart
»Langelinie« som et uartigt Ord!
Man har opfordret de fremmede
Skibschefer til at passe bedre paa
deres Mandskab; man har raabt paa
Sædelighedspoliti — og nu har
Politiet simpelthen spærret Adgan
gen til Langeliniekajen, »af færdsels
tekniske Grunde«.

Men den rette Opfattelse af For
holdene er vistnok den, som Prof.
Edv. Ehlers giver Udtryk for i et
Interview i »Nationaltidende«, hvori
han bl. a. siger:
»Jeg finder det latterligt, at vi kal
der de udenlandske, militære Auto
riteter til Hjælp. — De fremmede
Matroser er hverken en Slags vilde
Dyr eller en Art Djævle — men den
sørgelige Sandhed er, at de faktisk
ikke kan være i Fred for de uop
dragne københavnske Pigebørn, —
hvoraf mange ovenikøbet er mindreaarige. Endelig maa jeg holde paa,
at man ikke skal have et Sædelig
hedspoliti, men et Sundhedspoliti.
Dog er det først og fremmest de un
ge Pigers Forældre, der har at sørge
for, at Langelinie ikke bliver ligesaa
berygtet, som Nyhavn engang har
været det.«

Hakon Jørgensen
og Tage Jensen som Ledere
af Opdagelsespolitiet.
Fornylig har Opdagelsespolitiet
skiftet Chef, idet Henrik Madsen har
trukket sig tilbage og er blevet af
løst af Politiinspektør Hakon Jør
gensen, Politiskolens energiske Chef.
Hans Souschef er Politiassistent
Tage Jensen, og med den Forøgelse
paa 30 Mand, som Korpset fornylig
har faaet, findes der nu 115 Op
dagere i hans Afdeling. Noget ud
præget Forbryderland er Danmark
jo heldigvis ikke, men storstadsmæs
sige Sager, som f. Eks. »Lorenz«Bandens mange Indbrud, forekom
mer dog.
Politidirektør Dybdal danner Bin
deleddet mellem de forskellige Afde
linger. Hver Uge bliver tillige Politi
assistenterne kaldt til »Parole«. Det
er ved et saadant Møde, at Billedet
nedenfor er taget.

Politiets Chefer samlede til Parole hos Politidirektøren. Fra venstre: Politiinspektørerne Hakon Jørgensen og Stephensen, Politidirektør Dybdal,
Politiinspektør Hald og Politiassistenterne Tage Jensen, With, Norup, Mellerup, Lindbæk og Tvermoes.
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Kæmpe-Flyvere til København
Goliath-Maskiner
daler ned paa Amager.

Flyveren Krause Jensen foran den store Goliath-Maskine, der forleden an
kom fra Paris. 1 Ovalen )>Goliath«s Passager-Gondol med de fjorten Pas
sager-Kurvestole, til venstre Krause Jensen, til højre Maskinens Pilot, den
franske Løjtnant Dorr.

U denrigsministeriets
Pressebureau.
Naar »Udenrigsministeriets Presse
bureau« nu er bleven oprettet som
Afløser for de mere eller mindre til
fældige Institutioner, der under Kri
gen varetog de mangeartede Forret
ninger mellem den danske Stat og
den udenlandske og indenrigske
Presse, skyldes dette i første Række
Hr. Marinus L. Yde, som nu er ud
nævnt til Pressebureauets Chef. Hr.
Yde møder velrustet til sin betyd
ningsfulde Stilling; han har mange
Aars journalistisk Erfaring og er i
Besiddelse af baade Initiativ og smi
dig Forhandlingsevne.

Retsreformens
praktiske Virkninger.

Ude i Verden gaar Flyvningen
fremad med rivende Fart. Man er al
lerede i Færd med at etablere faste
Flyveruter over store Dele af Euro
pa, og forleden fik vi et Par Maski
ner at se her paa vor egen Flyve
plads, som havde saa vældige Di
mensioner, at vore egne Maskiner
blev til rene Møl i Sammenligning.
Der var først og fremmest den fran
ske »Goliath-Farman«, som kom her
op fra Paris. Den præsenteredes af
den kendte dansk-franske Krigsflyver
Krause Jensen, der selv var fløjet med
den herop. Og omtrent samtidig kom
Nordmanden Tryggve Gran fra Eng
land med en Handley Page-Maskine
af lignende Kæmpedimensioner. Rige
Privatfolk har nu ogsaa kastet sig
over Flyvningen. Forleden ankom
vor Landsmand fra Amerika, Icecream-Fabrikanten John M. Larsen
med sin Curtiss-Maskine fra Norge.
John M. Larsen vil herhjemme fore
vise en Række Luftfilm fra New
York.

Mundtlighed, Offentlighed
og Nævninger.

2. Oktober.
Overrettens samt Hof- og Stads
rettens Afløser: Østre Landsret, af
holdt sit første Møde i Gaar i den
gamle Rigsdagsbygning i Fredericiagade.
Paa Slaget 9 traadte Retspræsident
Winther og hans Meddommere, As
sessorerne Chr. Schmidth og fhv.
Amtmand Rytter, ind i Retslokalet
og tog Dommersæderne i Besiddelse.
Inden Rettens Forhandlinger blev
paabegyndt, tog Retspræsidenten
Ordet for at byde Velkommen og
omtalte derefter kort det nye, som
Retsreformen indfører: Mundtlighed,
Offentlighed og Nævninger.
*

I Dommervagten afholdt Assessor
Ediv. lpsen de første offentlige
Grundlovsforhør. Den første Rap
port drejede sig om en Jernbane
arbejder Alfred Christian Simonsen,
der var blevet grebet paa fersk Ger
ning i Færd med at stjæle Vanter
fra en Pakke i Godsbanegaardens
Ekspedition.
❖

Kontorchef Marinus L. Yde.

Højesteret tog i Gaar sine nye Lo
kaler i Besiddelse paa Christians
borg. Hr. Liebe bragte Rettens Vel
komsthilsen og omtalte den betyd
ningsfulde Ændring i Retsplejen.
Højesteretspræsident Gram takkede.

John M. Larsen.
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Protest mod Skøgedragterne
En Række kendte
Københavnerinders Protest.
»En Nedværdigelse for hele vort Køn*.

27. November.
Samtlige Blade indeholder i Dag
følgende Protest, underskrevet af 26
Damer:
»Vi undertegnede Kvinder, der
med Sorg og Harme har set den
Ansvarsløshed, hvormed flere af
vore store, ansete Firmaer ordner
deres Udstilling af Kvindedragter,
henvender os herved til disse med
den alvorligste Protest derimod og
undlader ikke at udtale, at dette
sker paa mange Tusinde Kvinders
Vegne, der har følt det som en Skam
og Nedværdigelse for vort Køn.
Vi kan ikke finde os i, at saadanne
Skøgedragter bliver indført i vort
Folk og saaledes bidrager til at ned
bryde Anstændighedsfølelsen hos
Mænd og Kvinder i alle Samfunds
klasser.«
Mellem Underskriverne findes følgende:
Gerda Mundt, Borgerrepræsentant. Inger
Gautier Schmit, Landstingsmedlem. Thora
Esche, Forstanderinde i Magdalenehjemmet.
Olga Schaffalitzky, Formand for K. M. A.
Ingrid Ullbricht, Formand for K. F. U. K. i
København. Karen Andersen, Overlæge, Dr.
med. Dorthea Lind, Sekretær for Missionen
blandt kvindelige Arbejdere. Ellen Heliveg,
Sekretær for Kristelig Forening for Sygeplejer
sker. Anna Kock. Vibeke Salicath, Borger
repræsentant og Leder af Kvindehjemmet i
Læssøesgade. Dagmar Prior, Formand for Det
hvide Baand. Anna Hoffmann, Borgerrepræsen
tant, Viceinspektrice. Olga Knudsen, Landstingsmedlem. Marie Christensen, Landstingsmedlem.

Schenstrøm gør Stribolt bange.
Til den lille Skare af danske Films-Komikere, blandt hvilke Stribolt ind
tager en baade kvalitativ og kvantitativ omfangsrig Plads, slutter sig i de
senere Aar Nørrebros unge Skuespiller Carl Schenstrøm (senere kendt som
Fyrtaarnet), hvis usædvanlige Længde og komiske Anlæg gør ham meget
brugbar i de mange komiske Films, som nu produceres herhjemme.

Annoncetegning af moderne Aftentoilette fra

Grosserer Fonnesbech
forsvarer sig.
Grosserer A. Fon
nesbech udtaler i
Anledning af Pro
testen:
— Jeg selv gou
terer ikte de Toi
letter, der er saa
nedringede, som de
efter den nyeste
Mode skal være;
men det er dog en
ModehandlersPligt
at vise Publikum,
at saaledes er Mo
den. . . . Mange vil
have deres Damers
Toiletter saaledes;
og vi kan jo ikke
saa godt i Mode
forretningerne staa
og belære vore
Kunder om, at de er
uanstændige, hvis
de vil se saadan
ud. ... Og saa er
vi slet ikke yderliggaaende. De dan
ske Damer, der nu
protesterer, skulde
se Damer i Paris
og London. Det er
ganske anderledes
opsigtvækkende.
Fonnesbech.

Sukcesforfatteren Svend Rindom
Da Skuespilleren Svend Rindom i Sæsonen
1910—11 fik sit første Stykke »Komedianter*
op paa Det ny Teater, følte man straks, at her
var en Mand med Talent for det dramatiske.

Forfatteren Svend Rindom.

At Tæppet faldt et halvt Minut for tidligt for
sidste Akts spændende Finale, gjorde blot Premiéren endnu mere spændende, — i hvert
Fald for dem, der stod paa Scenen. — Saa
fulgte, paa Dagmarteatret, »Det er ganske vist*
og, paa Folketeatret, »Gammel Kærlighed*.
Men det var først med »Fred paa Jorden*, at
Rindom helt slog igennem og forfulgte Sukcesen med en Række Skuespil med Krigstidens
kaotiske Forhold som Baggrund — bl. a. »Det
sorte Faar* og nu sidst »Tyrannens Fald*, der
foreløbig har sat Kronen paa Værket, — den
baade alvorlige og muntre Komedie om Øje
blikkets mest taknemlige Emne: Dyrtiden!
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Jernbaneulykke ved Vigerslev
Ulykkens
Aarsag.
En skæbnesvanger

Fejltagelse
I Vigerslev Blokpost.

Billede taget Ulykkesnatten. Korsør togets

2. Ekstra-Udgave,
2. November.
Straks da Ulyk
ken var sket, tog
Chefen for 1. Di
strikt, Distriktschef
Eir, ud paa Linjen
for at faa opklaret
Aarsagen til Ulyk
ken. Det er allere
de lykkedes for Hr.
Eir at finde Fej
len. Den skyldes
hverken Lokomo
tivførere eller Tog
førere. En Over
portør Hansen, som
havde Vagt i Vi
gerslev Blokpost,
har begaaet den
skæbnesvangre
Fejl, som koster
Waggon undersøges med Lygter af Brandkorps, Redningskorps
saa mange Menne
og civile Hjælpere.
sker Liv og Før
lighed. Overportø
ren har ikke søgt at skjule sin For
Katastrofe. syndelse, men har straks uforbehol
dent fortalt, hvordan det gik til.

Frygtelig Jernbane—

Korsørtoget kører ind i Kalundborgtoget. Vognene knuses
og styrter ned ad Dæmningen.
41 Dræbte — og 27 Haardtsaarede.
2. November.

Ved Vigerslev er i Nat sket en frygtelig Jernbane-Ulykke, der kostede henved et
halvt Hundrede Mennesker Livet.
Tæt ved Vigerslev faldt et Barn ud af en Kupé i det forsinkede Kalundborgtog.
Der blev trukket i Nødbremsen, Toget blev dirigeret tilbage mod Stedet, hvor Barnet
var faldet ud. Ingen tænkte paa Sær-Eksprestoget fra Korsør, der var undervejs
til København tæt bag Kalundborgtoget.
For sent blev man opmærksom paa Faren. Kalundborgtoget var lige sat I Gang
for atter at køre frem, da Toget fra Korsør kørte ind i det.
Sammenstødet var saa voldsomt, at Kalundborgtogets bageste Vogn splintredes.
Korsørtogets Lokomotiv og de 5-6 forreste Vogne slyngedes ned ad Dæmningen,
hvor de forvandledes til en Ruinhob.

Det første forfærdende Indtryk.
Det allerførste Indtryk var for
færdende.
Kalundborgtoget holdt endnu paa
Linjen. Saa kom et Gab, et uhygge
ligt Svælg, og vi ser Jernbanefolk,
Bønder og tilfældigt tilstedekommen
de Mennesker i travl Virksomhed paa
den en halv Snes Meter høje Dæm
ning om Baarer og Redningsmateriel,
der er anbragt midt i Ruinerne af
Kalundborgtogets bageste Vogne.
Men Korsørtoget?
Ja, dybt nede ved Dæmningens
Fod ligger Lokomotivet med Hjulene
i Vejret og spredt over Markerne et
Kaos af splintrede og knuste Vogne.
Et Sted hober de sig op til et Bjerg

228

af Jern og Træ, Aksler med Hjul,
der skyder sig op imellem Rester af
Bænke, Døre og de søndrede Dele af
Waggonernes Tag. Inde fra Ruin
hoben lyder de lemlæstede Menne
skers Jamren. . . .
— Giv mig noget at drikke . . .
— Vand, Vand . . .
— Jeg dør — hjælp mig!
— Aa hjælp mig dog . . . hjælp
mig . . .
Redningsmandskabet er kommet
til. Med Hakker og Spader graver
de Jorden væk under de Ulykkelige,
og varsomt trækkes de frem én for
én og lægges over paa Baarerne.

Portøren I Blokposten afgiver
Forklaring.

Et Brandtog til Køge, hvortil det
var alarmeret, kom fra Godsbanegaarden og skulde for at komme ind
paa sit Spor til Køge skære Kalund
borgtogets Spor. Derfor satte Over
portøren i Blokposten Stoppesignal,
og Brandtoget skulde blive holdende,
indtil Kalundborgtoget var passeret.
Da han nu saa, at Kalundborgtoget
standsede og begyndte at køre til
bage, vilde han gerne skaffe Brand
toget, som havde Hast, frem. Altsaa
maatte han sætte Signal Fri Bane
for dette Tog. Men da Kalundborg
toget ikke var passeret Signalkontak
ten, kunde Udkørselssignalet ikke
hejses paa normal Vis. Overportøren
skulde da foretage en kunstig Æn
dring af Signalerne for at faa fri
Bane. I Skyndingen begik han en
Fejl. Han brugte Haandsvinget til
Brøndbyøstersignalet, som straks
viste fri Bane for Korsør-Ekspressen. Han opdagede Fejlen, greb Te
lefonen til Vagten og raabte: Stands
Korsørtoget! Brøndbyøster hejste det
røde Signal, men for sent. Toget fo’r
af Sted forbi Signalet ad Sporet til
Vigerslev, og ingen menneskelig
Magt kunde hindre den frygtelige
Ulykke.
Overportøren skildres af Distrikts
chefen som en usædvanlig pligttro
og forstandig Mand.
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- et halvt Hundrede Mennesker dræbte
De forfærdende Sekunder
da Vognene knustes og
styrtede ned.
2. November.
En Herre, der var med i Toget,
fortæller:
Mit Navn er Charles Jørgensen,
Bernstorffsvej. Jeg er Handelsrej
sende og plejer at tage hjem Lørdag
Aften fra Jylland. I Korsør var der
for mange Passagerer, og jeg kom i
det sidste Tog. Det havde ikke Gen
nemgangsvogne, og vi sad en halv
Snes Mennesker indeklemt i en Kupé
midt i Toget. Jeg snakkede livligt
med en Overretssagfører ved min
Side, da vi pludselig løftedes i Vej
ret. Et voldsomt Stød. Et Skrig og
tykt Mørke. Jeg sansede ikke, men
dog følte jeg, at Vognen blev kastet
helt omkuld, saaledes at vi sideværts
laa hen over hinanden. Der var in
gen, der talte, men fra andre Vogne
hørte vi en frygtelig Jamren. Mørket
var nu totalt. Da skete der det mær
kelige, at Vognen langsomt rejste sig
igen, formodentlig ved at Toget
strammedes, og vi sad som før paa
vore Pladser. En Dør var bristet, og
vi styrtede alle ud, bogstavelig talt
forvildede og løb uden at vide hvor
hen. Jeg havde Indtrykket af, at vi
passerede et Tog med Brandmænd;
men vi løb videre langs med Sporet,
til vi ud over Markerne opdagede en
Sporvogn. Med den kom vi ind til
Valby, hvor jeg og en Ven, endnu
komplet forstyrrede, tog en Bil. Nu
sidder jeg i min Stue paa Bern
storffsvej, og det hele forekommer
mig som en utrolig Drøm.

Korsørtogets Tender og Lokomotiv med Hjulene i Vejret. Boggievognen, som er faldet over
Lokomotivet, er knust lige op til Taget.

Paa Hovedbanegaarden,
da der blev slaaet Allarm.
— Kalundborgtoget cr ikke kommet. Ilvor
tror du, Mo’r bliver af?
— Men Korsortoget da, raaber en grov
Mand. Hvad er der i Vejen?
— Vi har ingen Melding modtaget fra Vi
gerslev.
— Fra Vigerslev ... fra Vigerslev . . . Vi
gerslev . . . hviskes Ordene hele Forhallen
rundt. I Morgen raabes, jamres det over hele
[„andet . . . Vigerslev . . . Togene kørt sam
men . . . hvor mange er der dræbt? Vigerslev
. . . hvad er der sket ved Vigerslev? Folk
myldrer ind fra Gaden, alle vil uide noget.

I Inspektionskontoret snakker Telegrafen
som sædvanlig. Den vagthavende Overassistent
taler i Telefonen. Ogsaa som sædvanlig . . .
Men hør: — Ja, Hovedbanegaarden her! Send
os saa mange Læger, De formaar! Lad Deres
Ambulance køre til Vigerslev . . . Nej, vi véd
intet. Alle Telefon- og Telegrafmaster er
væltet.

41 Dræbte - 27 Haardtsaarede.
Indtil Midnat var henved et Halvthundrede Lemlæstede trukket frem
under Ruindyngerne. Ialt blev Ulyk
kens Omfang opgjort til 41 Dræbte
og 27 Haardtsaarede.

I denne Ruindynge findes ogsaa Resterne af Kalundborgtogets fem knuste Vogne.
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Efterdønninger fra Krigen
Wienerbørnene kommer til København.
7. November.
Endelig kom de da, de 400 Børn
fra det sultende Wien. Ankomsten
maatte udsættes fra Klokken otte til
Klokken elleve, og ved den Tid var
Banegaardshallen sort af Mennesker,
Plejeforældre, der i Spænding ven
tede paa at se de Børn, som i nogle
Maaneder skulde være deres, — og
Nysgerrige. Nu kørte Toget ind med
Vindue efter Vindue fyldt af Børneansigter. Og hvilke Ansigter! Aa, saa
blege, med alt for store Øjne, men
mange leende, endda mens de bag
Ruderne viste Numerskiltene frem
til de Søgende derude.
Det var gribende at se den Glæde,
hvormed Plejeforældrene modtog
Børnene. De løftede de smaa 5-a arige
højt i Vejret og klappede de Stores
blege Kinder.
250 af Børnene bliver her i Køben
havn, mens 150 i Dag fortsætter til
Fyn og Jylland.
Fra Wienerbørnenes Ankomst til Københavns Hovedbanegaard. Alle har Navne

*

og

Nummer-Sedler hængende om Halsen.

Litvinoff i København.

Den internationale Kommission for
Slesvig forbereder Afstemningen.
14. December.
Medens de politiske Bølger gaar
højt, og de forskellige Opfattelser
sætter Sidene heftigt i Bevægelse for
beredes nu Afstemningen af den in
ternationale Kommission, som er
traadt sammen. I Sønderjylland
stræber de to Retninger at forliges,
og man har foretaget nye Valg til
Vælgerforeningens Tilsynsraad.

Sent i Aftes indløb Resultatet af
det nyvalgte Tilsynsraads første
Møde. Det er en klar og afgjort Sejr
for Minister H. P. Haussens Grænse
politik, der — hvilket H. P. Hanssen
selv fremhævede under Forhandlin
gerne — er »anerkendt af tre af den
danske Rigsdags Partier, Venstre,
Radikale og Socialdemokrater«.

25. November.
Den russiske Sovjet-Kommissær
Litvinoff og et Par kvindelige Se
kretærer ankom i Aftes hertil fra
Reval om Bord i det store engelske
Hospitalsskib Princess Margaret.
Den hertil udsendte engelske Kom
mission, der skal forhandle med
Litvinoff, vil i Dag til Morgen træffe
Aftale om Mødetid for Konferencen.
Litvinoff tager Ophold paa Hotel
Terminus. Under Opholdet her er
Folkekommissærens personlige Be
skyttelse betroet Statspolitiinspektør
Tage Jensen.

Den internationale Kommission. Fra venstre til højre Landshøvding v. Sydow, den franske Minister Paul Claudel, den engelske Minister

Sir Charles Marling, Sekretæren Mr. Bruce og Generaldirektør Heftye.
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Syndikalist-Lærerinden dømt
Kommunelærerinde
Marie Nielsen dømt.

Flyve-Fotografier
af Sønderjylland.

Højesteret nedsatte Straffen fra 18 Mdr.s
Forbedringshus til 6 Mdr.s Fængsel.

16. December.
Kommunelærerinde Marie Nielsen,
der var Lærerinde ved Frederiksbergs Kommuneskole paa Nyelandsvej, blev forrige Aar Redaktør af det
syndikalistiske Blad »Klassekampen«.
Heri skrev hun nogle Artikler, der i
skarpe Vendinger angreb Myndig
hederne for Arrestationen af Syndi
kalistførerne Thøgersen, Chr. Chri
stensen og Fritzner, som hun kræ
vede løsladt. Artiklerne indeholdt
Opfordring til Revolution, Vold mod
Politiet og militær Lydighedsnæg
telse.
Marie Nielsen blev ved Kriminal
retten idømt 18 Maaneders For
bedringshus og mistede desuden sin
Stilling som Kommunelærerinde.
En god Lærerinde.
Sagen har nu i den senere Tid været be
handlet af Højesteret, hvor Marie Nielsen selv
har talt i Skranken og djærvt hævdet sin po
litiske Overbevisning. Inspektøren ved Nuelandsvejens Kommuneskole, hvor Marie Niel
sen har været ansat, har under Sagen afgivet
et smukt Vidnesbyrd om hendes Virksomhed
som Lærerinde, der ingensinde har givet An
ledning til Klage. Marie Nielsen har udmær
kede Evner til at omgaas Børn og har aldrig
forsøgt at paavirke dem ud fra sin politiske
Indstilling.

Midt paa Billedet Pressefotograf Damgaard (med Flyverhjelm). Lige
ovenover den kendte sønderjydske Krigsflyver Schmidt og tilhøjre
for Hr. Damgaard Redaktør Anker Kirkeby.

Frabedt sig
Benaadning.
I Gaar faldt endelig Højesterets
Dom, der blev meget væsentlig mil
dere end Kriminalrettens: de 18 Maa
neders Forbedringshus ændredes til
6 Maaneders Fængsel paa alminde
lig Fangekost.

Redaktør Anker
Kirkeby og Grev
Erik Schack-Schackenborg er for Ti
den i Færd med
Udarbejdelsen af et
Værk »Sønderjyl
land som det ér«,
der udkommer i
Anledning af Gen
foreningen. Til
Værket er bleven
optaget en Række
Fotografier — fra
Luften — af Søn
derjulland, for før
ste Gang er Foto
grafen — i dette
Tilfælde Pressefo
tograf Damgaard
—gaaet op i Flyve
maskine og har her
fra taget sine Bil
leder, der viser de
sønderjydske Byer
og Landskaber i
Fugleperspektiv.

Højesteretssagfører Bache indgav
straks Ansøgning om Benaadning,
men det ønskede Marie Nielsen ikke,
hun krævede Amnesti for alle de
dømte Syndikalister.
Et godt Aar efter fik Marie Nielsen
tilkendt Pension fra 1. Nov. 1920, da
de Handlinger, hun var dømt for,
ikke kunde anses for vanærende.

Tegner
forbundet.
Nu har ogsaa
vore Tegnere or
ganiseret sig. De
Damer og Herrer,
der daglig morer
os med deres Streg
i Byens Blade, og
som tilsyneladende
er saa muntert et
Folkefærd, har altsaa ogsaa alvorli
gere Ting at tænke
paa, nemlig Økono
mien, og det er
den, som det ny
stiftede »Tegner
forbundet« i første
Række skal tage
sig af. Billedet til
højre er taget fra'
et af Møderne, hvor
Anton Hansen blev
valgt til Formand.

I første Række ses fra venstre: Svend Henriksen, Valdemar Møller, V. Setoft og Jensenius, i anden Række
H. E. Melchior, Thor Bøgelund, Fru Gerda Ploug Sarp, Anton Hansen, A. Koch, Tormer, Viggo Jastrau og Axel
Andreasen, i tredie Række Alrik, Frk. Amundsen, Chr. Bogø, Th. Iversen, Ulk Jensen, Ivan Donnér, Djalmar
Christofersen, Poul Sæby, Sven Ulrich, Glud, Wedel, Fru Maria Hjuler, Ernst Hansen, Frk. Georgia Jacobsen,
Frk. Ragnhild Willerup, Aage Lund og Carl Røgind.
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Danser vi Pengene ud af Landet?
Den muntre „Per Pryd“
maner os til Alvor?

Men saa blev den smilende »Per
Pryd« til den alvorsfulde Andreas
Winding:

Soffi Damaris i Fønix-Revyen.

Vi danser Pengene
ud af Landet.

Andreas Winding.

November.
Den Gang Verden — inden Ver
denskrigen — var en eneste stor
Idyl, var »Per Pryd« — det kendte,
frygtede og beundrede Journalist
mærke — Københavner-Smilets ufor
lignelige Repræsentant. Blond og
leende, med skalkagtige Blink i de
blaa Øjne, gik Andreas Winding (altsaa »Per Pryd«) gennem sin By og
lod dens prominente Herrer og Da
mer genopstaa i sit Blads Spalter,
genfortalte deres smaa og store Kø
benhavnerhistorier med saa smidig
en Ynde, saa elegant et Vid, at selv
de portrætterede og let karikerede
Københavnere fandt, at det var en
kostelig Spøg.
Saa kom Krigen, og Winding blev
Krigskorrespondent. Hans Evne til
lynsnar Iagttagelse fornægtede sig
ikke under Opholdet i Frankrig, ogsaa hans Form havde samme smi
dige Lethed — men der var kommet
Alvor med i Spillet.

—I disse Dage er det netop et Aar
siden, vi fik Vaabenhvile. Hele Ver
den tog sig et Aars Ferie efter det
strenge Stykke Arbejde, — ogsaa
Danmark, som ikke havde været
med i Arbejdet. Og som vi morede
os! Der var Glæde over Danmark, og
København var Glædens Stad, hvor
alle Orkestre spillede Madelon, og
hveranden Pige dansede med en
fremmed Soldat. Men hvad kom der
ud deraf? Vi dansede alle Pengene
ud af Landet. Det, der skulde have
været en kort Tids Forfriskning, det
blev en daglig Vane. — Det sidste
Aar har vist os, at Danskerne ikke
holder af Alvor. Og Københavnerne
smiler ad den Mand, der tager sig
selv højtideligt.
Ude i Europa — dér kendes Al
voren! Vi oplevede forleden her
hjemme ved Vigerslev en Ulykke,
der gjorde os stille et Øjeblik. Europa
har fire Aar igennem oplevet én
fortsat Jernbanekatastrofe. Forstaar
De, at det er Alvoren, der vil præge
den nye Tid — det nye Rige, der skal
komme. Det er Alvor og Lidenskab,
hvoraf den ny Verden fødes.-----Winding hilstes med bragende Bi
fald. Selv den bitre Pille var saa ele
gant trillet og saa nydeligt sukret
ind, at Københavnerne svælgede den
ned med Glæde.

Emil Wulff har — efter at have forladt Scala
— overtaget Fønix-Teatret, hvor han har faaet
en solid Sukces paa en fiks Revy af RavnJonsen og Johs. Westermann. Revyens Prima
donna er Frk. Soffi Damaris, der ses ovenfor.
Hun gør enorm Lykke med sit djærve Viseforedrag.

Peter Freuchen
vender hjem.
Peter Freuchen
er vendt hjem fra
Grønland, hvor han
i seks Aar har
været Bestyrer af
Thule-Kolonien,
som han selv har
været med til at
anlægge sammen
med Knud Rasmus
sen. Den gæve
Grønlandsfarer er
næstendels bleven
Grønlænder under
sit lange Ophold
paa Grønland, han
har giftet sig med
en Grønlænderinde
og faaet et Par dej
lige Grønlænder
børn. Det varer
næppe længe, før
end Freuchen paany sætter Kursen
mod Nord.

„Per Pryd“ som Konferencier.
Nu forleden, da Andreas Winding
var vendt hjem til København, havde
Anna Norrie faaet »Per Pryd« lokket
til at optræde i sin Kabaret »Edder
koppen«. Man ventede et Københavneri, og man fik det ogsaa . . . som
en Indledning. Winding lagde for
med nogle københavnske Vitser; han
sagde om Georg Høebergs Frem
førelse af »Tristan og Isolde«: »Det
var en trist And I sol’de« (Oh!), for
talte om, da Gerda Christophersen
forgæves friede til Herman Bang, og
da han selv — med samme Resultat
— friede til Gerda Christophersen.
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Peter Freuchen vender hjem fra Grønland.
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„Den kongelige Gæst" og „Jomfruburef'
^omfruburet.
19. November.
Scala har paany faaet Sukces, denne Gang

en sikkert solid og languarig paa

Wiener

operelten »Jomfrubureti, der omhandler Schu
ber ts Liv og er formet over Schuberts Melo-

dier. Seemann var ypperlig som Schubert

Gæsten: Albert Høeberg, Emmy: Tenna Frederiksen, Dr. Høyer: Poul Wiedemann.

Ny dansk Opera:
Den kongelige Gæst.
16. November.
Hakon Børresen fik med sin EnAkts Opera Den kongelige Gæst, der
i Aftes opførtes første Gang paa Det
kgl. Teater, en vellykket Debut som
dramatisk Komponist. Bag sig har
han en ret omfangsrig Produktion, to

som pludselig faar Lys og Glans ved
Besøget af »den kongelige Gæst«, en
fantastisk Drachmann-Skikkelse, der
skaber Fest i deres stille Stue. Børre
sen har ypperligt gengivet den hver
dagsagtige Konversationstone i Mu
siken, Sang-Replikkerne er formet
med smidig Lethed, og i Kulminatio
nen er et lyrisk Opsving af stor Virk
ning.
Udførelsen var ypperlig, Frk. Tenna
Frederiksen og Poul Wiedemann som
Lægeparret, Alb. Høeberg som Gæ
sten og Sigrid Neiiendam som den
gamle Pige. Den lille Opera gjorde
megen Lykke.

Henry Seemann som Schubert og
Amelie Kirkegaard som Hanne.

Amelie Kierkegaard bedaarende som Hanne,
der foretrækker Vennen Schobcr (Arne. Weel)
for Komponisten, straalende morsom Liva Ol
sen som Italiener-Sangerinden Grisi, og ende

lig Stribolt baade hyggelig og lystig som den

gamle Hof-Glassliber.

Komponisten Hakon Børresen.

Symfonier, Kammermusik og Sange,
blandt hvilke sidste »Tal nu sagte
unge Nattergal« og »IIvis du har
varme Tanker« er bleven meget po
pulære.
Svend Leopold har skrevet Teks
ten efter en Novelle af Henrik Pontoppidan, et ypperligt Emne, der
omhandler en Provinslæge og hans
Kones ensformige graa Hverdagsliv,

Oscar Stribolt som Hof-Glassliberen og Liva Olsen som Sangerinden Grisi
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Da Telefondamerne strejkede—!
en Snurren og Klapren og Summen
af Stemmer. De smaa Lamper, der
viser Opringningerne, lyste her og
der og allevegne. Damerne rev sig i
Hovedtelefonen, og Fingrene dan
sede i næste Øjeblik i vildeste Kehr
aus overTelefonbordet. . . .
Saa slog Klokken 12!
I samme Nu standsede det Hele.
Under stor Larm blev Stolene skub
bet tilbage. Telefonbaandene blev
løsnet fra de blonde og mørke Lok
ker, og ud stormede de mange Hun
drede Damer. Op ad Trapperne for
at faa Uniformen lagt hen, og saa
ud paa Gaden og hjem.
Hvorlænge?

Seedorff rejser
Jorden rundt.
1. Januar.
Digteren »Sor
genfri«, Hans Hart
vig Seedorff, er
draget ud paa en
Jordomrejse med
sin unge Frue
»Spindevinde«. Det
er den unge Lyri
kers
Beundrere,
der sender ham ud
paa denne store
Rejse, idet de har
tegnet sig som Prenumeranter å 100
Kr. paa en Digt
samling, der forhaabentlig bliver
det kunstneriske
Udbytte af Turen.

Hallo igen —!

Da Digteren »Sorgenfri« og Fru »Spindevinde« afrejste med »United
States« paa deres Rejse Jorden rundt.

Paa Slaget Tolv blev alle Telefonerne afbrudt!
I halvanden Maaned lammede Telefonstrejken en af Byens vigtigste
Hoved-Nerver.

1. Januar.
Hallo! Hallo! Det nye Aar begyn
der godt! Telefondamerne har ned
lagt Arbejdet og afbrudt Forbindel
sen. Og der er ikke Udsigt til, at
Strejken vil blive afsluttet foreløbig.
Det skete Kl. 12 Nytaarsnat.
. . . Saa nærmede Midnatstimen

15. Februar.
PZndelig! Den siden Nytaar døde
Sal i Telefonhuset fik i Gaar atter
Liv. Da Klokken slog 2, myldrede
Telefondamerne glade og smilende
ind i det store Rum og fandt hastigt
deres Stole. I næste Øjeblik var de
i travl Aktivitet — thi alle Abonnen
terne vilde straks prøve Telefonen
efter den lange Tavshed.

Kapelmestrenes Benjamin.

sig. Nu vilde alle til Telefonen. Og
omkring i Hjemmene sad de med
Røret i Haanden og ventede — og
ventede forgæves. For naar pludse
lig Hundredtusind Mennesker paa
een Gang vil telefonere, maa Tele
fondamerne melde Pas.
Oppe paa Hovedcentralen var der

10. Januar.
Naar Scala-Teatret i Aften med fuld Honnør
kan fejre den 50. Opførelse af Schubert-Ope
retten »Jomfruburet*, tilkommer Æren herfor
ikke mindst den unge Kapelmester Johan HyeKnudsen.
For det store Publikum er han endnu et
ukendt Navn. Men at han allerede med sine 2.3
Aar er naaet saa vidt, skuldes ikke alene den
Tilfældighed, at Teatrets Kapelmester Georg
Hygaard maaatte rejse til Schweiz for at søge
Helbredelse — han kan først og fremmest
takke sin egen Dygtighed, at han med fuld Be
rettigelse indtager sin fremskudte Stilling.

Det kgl. Teaters Venner.

Telefonstrejken mærkedes ikke mindst af vore Forretningsfolk, og paa Børsen var det særlig
vanskeligt at klare Situationen. I Børsens Kælderetage indrettedes et Lokale, hvor Købere og
Sælgere eller deres Repræsentanter mødtes og traf mundtlige Aftaler.

12. Januar.
I Gaar dannedes en ny Forening »Det kgl.
Teaters Venner« med Generalkonsul Johan
Hansen som Formand.
Foreningens Formaal skal være at søge at
skaffe Kapital til Teatrets Drift og til Opret
telse af en Dobbeltscene.
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Den epotiske Hamster”
Fru Thit Jensen vækker voldsom Forargelse
med sin nye Bog »Den erotiske Hamster«.
23. Januar.
Sjældent har en Bog herhjemme
vakt en saadan Storm af Forargelse,
som Fru Thit Jensen Fengers nylig
udkomne »Den erotiske Hamster«,
— den er allerede kommet i ti Op
lag! I et Interview, som Fru Inger
Torrild har haft med Forfatterinden,
udtaler Fru Thit sig med sædvanlig
Aabenhed:
— Hvorfor jeg skrev den? Fordi
jeg maatte, og aldrig har jeg haft
bedre Samvittighed overfor et Ar
bejde end dette. Faa kender deres
Land som jeg, der har gennemrejst
det paa kryds og tværs. De Til
stande, der hersker, kan Landet som
Kulturland ikke være bekendt. Det
er ikke Usædeligheden, jeg mest
tænker paa, det er altid et vigende
Begreb — men hele Landets Moral
er saadan, at man forgæves spørger
om Menneskers Æresbegreber. Andre
Nationer er ikke saadan. Jeg vilde
have Bogen oversat i Amerika lige
som mine tidligere, men fik det Svar
fra min Oversætter, at det kunde
slet ikke gaa. Ingen derovre vilde
tro, at saadanne Forhold kunde tri
ves, eller at Moralen stod saa lavt.
Jeg har rørt ved Folks daarlige
Samvittighed.

— Men herhjemme har Bogen jo
ogsaa vakt Forargelse.
— Ja, siger Thit Jensen, og hele
hendes iltre, lille Person lyser af
Energi, men af helt andre Grunde.
Byen er blevet helt rasende ved at
se sig selv Ansigt til Ansigt. Jeg har
rørt ved deres daarlige Samvittig
hed. Jeg har skrevet en Bog om Pligt,
og saa ubegribeligt er dette Emne i
vor Tid, at der gaar Sensation i det.
»Det er en personlig Hævnakt«, har
Anmelderne raabt. Hvorfor holder
de sig ikke til det, de er kompetente
til at dømme om! Hvis de med kold
Værdighed havde skrevet, at det var
en daarlig Bog, der ikke var værd at
læse, saa havde de dødet den med
den Tavshed, som, efter Hylet at
dømme, var den eneste Maade at be
handle den paa.
Hvis jeg havde skrevet om
en sød lille Mær.

Hvis jeg havde skrevet en Bog om
en sød lille Mær, der forfører én
Mand eller mange Mænd og und
skyldt hende, og tilsidst ladet hende
dø af sjælfuld Tuberkulose, — saa
vilde hele Verden sige, at Bogen var
skrevet med Forstaaelse og Ømhed!
Lige siden Dumas skrev sin udøde
lige Kameliadame, ser man op til
Elskerinden som Repræsentant for
den store Kærlighed. Man ser ikke,

Det er den eneste Maade at gen
oprejse og rehabilitere Respekten for
Ægteskabet hos den nye Generation.
— Nej, man standser mig ikke
paa den Vej, jeg vil blive ved at
skrive derom. Jeg ejer en vis Vi
sionsevne — jeg er altid kommen
en halv Snes Aar forud med mine
Anskuelser — saadan gik det ogsaa
med mine Foredrag om Humanitet
og Børneopdragelse. Ogsaa i dette
Tilfælde vil min Bog gaa som Pioner
forud for en almindelig Forstaaelse
af, at det stiler mod en Opløsning,
som maa standses. Naar Loven for
byder Ægteskab mellem Søskende,
fordi det er skadeligt, saa bliver det
ikke gavnligere, at Søskende overalt
træffer hinanden under andre Navne,
udgaaet fra forskellige Hjem, og —
i god Tro — indgaar Ægteskab. . . .

Op med Femøren!

Den energiske Forfatterinde
Fru Thit Jensen Fenger

at det, der ligger bagved, er den
entreprenante Spekulation om Skils
misse, fordi der nu engang er for
faa Mænd.
Men man maa skrive, som man
føler. Dybt inde i mig ligger Tran
gen til at hjælpe og at faa Tingene
paa ret Køl. Det er maaske, fordi jeg,
som har levet min Barndom paa
Landet, har indsuget andre Billeder.
Fundamentet for mit Liv er min Mo
der! Hun var Begyndelsen. Min Fa
der voksede jeg mig til, nærede mig
aandeligt af, mens jeg voksede op,
men min Moders Syn lagde Linjen
for mit Arbejde! Min Moder tilhørte
Nyttemoralen, med en bagved lig
gende Overbevisning om, at af Nyt
ten kommer Lykken, aldrig omvendt.
Hele det Orkester af Pligt, Flid, Sam
fundssamvittighed, hun spillede ind i
min Sans, farvede min Sjæl til Dø
den. Senere har jeg set, lært og forstaaet. Jo mere, jeg gav ud, des
mere fik jeg ind. Skrev jeg om een
Skæbne, kom ti og fortalte mig de
res. Thi det var altid Mænd, der
dømte de troløse Hustruer, aldrig
Hustruer, der dømte den troløse
Mand. Derefter blev al offentlig Mo
ral, og det har vel sat sine Mærker
selv paa de bedste Mænd.

Fru Thit Jensens originale Forslag om en Af
gift paa 5 Øre for hver Bog, der udlaanes fra
Bibliotekerne, har affødt et Andragende til
Rigsdagen om at faa lagt en lille Skat paa det
boglæsende, men ikke bogkøbende Publikum.
Forfatterforeningen har gjort et Forsøg med
Femøren som Afgift af enhver Bog, der blev
udlaant til Medlemmerne fra Foreningens eget
Bibliotek. Det siges, at der ad denne Vej ind
kom femten Øre til Carl Gandrup, og det dæk
ker jo ikke mere end Rundstykket til en saf
tig Bøf. Til Gengæld vilde Tilfældet, at selve
Ideens Ophav, Fru Thit Jensen, kom i Besid
delse af to Kroner og fem og halvtreds. Det
var »Den erotiske Hamster<, der fremkaldte
denne Hausse.

Kvinden skal holde ud — og
aldrig lade sig skille!

Det eneste, Kvinder har at gøre, er
at holde ud. De m a a ikke indvillige
i Skilsmisse. Det er den eneste Vej
tilbage til bedre Tilstande, selv om
det er Lidelse. Hjemmet maa være
en Fæstning, som intet kan storme.

Et Ungdomsbillede af Fru Thit sammen med
en Veninde og hendes berømte Broder,
Forfatteren Johs. V. Jensen.
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En historisk Dag: Freden undertegnet!
Paris 10. Januar.

Fredsprotokollen af 1. November undertegnedes i Eftermiddag Kl. 4 paa Quai
d’Orsay i Udenrigsministeriets Kabinet af Ministerialdirektor v. Simson og Friherre
v. Lersner i Nærværelse af det øverste Raad.
Derefter overgav Clemenceau den skriftlige Stadfæstelse paa Nedsættelsen af
Skadeserstatningsfordringen for Scapa Flow.
Dermed er Freden traadt i Kraft.
Clemenceau erklærede, at han endnu i Aftes vilde underskrive Ordren til Hjem
sendelsen af de tyske Fanger.

Freden og Sønderjylland.

Sorg i Berlin over Nederlaget.

De tyske Tropper drager bort.

Berlin, 10. Januar.
Med Undertegnelsen af Fredsbetin
gelserne og dermed den endelige Be
segling af Tysklands Sammenbrud,
er det tyske Folk grebet af Sorg og
Fortvivlelse. Chef - Redaktøren af
»Berliner Tageblatt« udtrykker den
almindelige Stemning i disse Ord:
— Det tyske Folk er dømt til livs
varigt Tvangsarbejde! Den frygte
ligste Fred afslutter den frygteligste
Krig. Men Verdenshistorien slutter
ikke med den Dag, Versailles-Freden
træder i Kraft.------

10. Januar.
Paa det nærmeste 56 Aar er for
løbet, siden tyske Tropper besatte
Sønderjylland. I Dag drager de bort
igen, alle de højere Embedsmænd
følger med, og inden ti Dage, inden
Torsdag den 20. Januar, skal begge
Afstemningsomraaderne være fuldt
rømmet. Jo mørkere og uhyggeligere
mange Forhold har tegnet sig i den
forløbne Del af Vinteren, jo dybere
Slagskygger Verdensopløsningen har
kastet ind ogsaa over vort lille Land,
des større vil Glæden føles i Dag.
Det er Oprejsningen for Nederlagets
Ulykke. Det er Befrielsens længe
ventede Dag.

Folkenes Forbund.

Saasnart Freden i Eftermiddag er
traadt i Kraft, vil der blive truffet
Foranstaltninger til at sætte Folke
nes Forbund i Virksomhed. Pagten
for Folkenes Forbund danner jo
første Afsnit af Fredstraktaten.

De franske Besættelsestropper
kom i Gaar til København.
10. Januar.
I Aftes stod det store franske
Krigsskib »La Marseillaise« ind i
Københavns Frihavn med Tricoloren
vajende fra Flagmasten. »La Mar
seillaise« medfører foruden sin 600
Mand store Besætning ialt 600
franske Fodfolkssoldater, den første
Halvdel af de 1200 Franskmænd, der
udgør Frankrigs Besættelsestropper
under Afstemningen.
Og i Dag har det vrimlet med
franske Marinere og franske Infante
rister paa Københavns Gader, over
alt hilst med Begejstring som Bud
bringere om Genforeningen.
13. Januar.
Ogsaa de engelske Besættelsestrop 
per er nu ankommet, og baade de
engelske og franske Soldater har sat
deres festlige Præg paa Byen. I Gaar
fejredes Troppernes Officerer ved en
pompøs og hjertelig Festlighed paa
Glyptoteket, og i Dag afsejlede de til
Sønderjylland. I Frihavnen var der
Tusinder af Folk, som stod paa
Kajen og vinkede Farvel.

Holland nægter at
udlevere Eks-Kejseren!
2 4. Januar.

Det franske Krigsskib ,,La Marseillaise” staar ud af Frihavnen
for at gaa til Sønderjylland med Besættelsestropperne.
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I sin Svarnote paa de Allieredes
Henvendelse om den tidligere tyske
Kejsers Udlevering, udtaler den
nederlandske Regering, at den ikke
kan imødekomme disse Ønsker, idet
»Retten og den nationale Ære, som
det er en hellig Pligt at varetage,
sætter sig derimod. Det hollandske
Folk tør ikke forraade deres Til
lid, der har betroet sig til dets frie
Institutioner.«
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Vi vil hjem, hjem til Danmark!

Hejmdal
4L «arg.
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1

hf« 8» tjcbtnar l»2O.
.....................
...................

................

Wr. 33.

nu cr Bagen der, vi vil Plcmi
Hvad Slægtled Bar troet paa, fædrene Kæmpet og mødrene grædt for, haabet, der par
baarct vore Sønner over Krig og Død, fHal nu gaa l Opfpldelfc.
man par givet os nøglen i hænde til den laafedc Dør, mod pvilKcn vt par pamret l et
palvt Hatpundredc, — men vi maa felv luhRc Døren opi
KpK ørænfcpælene op og fipt dem langt mod Spd i
Dl cr DanfRe, og vi vil vedblive at være Danfke, og SHtcmningsdagen fRal vidne derom
for Kommende Slægter.
j Spd og nord, øg og Deft i vor fandsdcl vil vi famlcs om det fælles maal, fkal det
ipde enigt fom fra Brodér og Safter t
Di uil tijem, bjem til 'Danmark!

74. Januar.
Atter i Gaar oplevede Berlin en af
sine store blodige Dage. Under Folke
mængdens Sammensted med Soldaterne
i Tiergarten og omkring Rigsdagsbyg
ningen dræbtes og saaredes flere Hun
drede Mennesker.

*

16. Januar.
Minister H. P. Hanssen indledede
i Gaar Genforenings-Kampen med et
stort Møde i Haderslev.
*

20. Januar.
Den tyske Ørn har for stedse for
ladt Haderslev. I Nat Kl. 12 var Ha
derslev rømmet for tysk Militær og
tysk Civil-Administration.
❖

27. Januar.
Den internationale Kommission
kom i Gaar til Sønderjylland. Fra
Grænsen ved Vamdrup til Flensborg
Station modtog de danske Sønder
jyder deres nye Regering med Hurraraab og viftende Flag.
Som det officielle Bevis paa, at
den nye Tid er begyndt, røg Eng
lands, Frankrigs, Norges og Sveriges
Flag til Vejrs over Hotel Flensbur
ger Hof, hvor Sønderjyllands nye
Regering nu har til Huse.

For nogle Dage siden ankom den
denell-Bruce, og Chefen for det
Flensborg for at træffe de fornødne
og t.

internationale Kommissions Sekretær, Mr. Brusønderjydske Politi, Kaptajn Daniel Bruun ti
Forberedelser. Her ses i Midten t. v. Mr. Bruce
h. Kaptajn Bruun
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DeÉ første Nævningeting i København

Fra det første københavnske Nævningeting i Østre Landsret i den gamle Rigsdagsbygning i Fredericiagade.

De første Nævninge i København i en
Sag mod en finsk Knivstikker i Nyhavn.
3. Februar.
Det første offentlige Nævningeting
i København fandt Sted i Gaar i
Østre Landsret. En udsøgt og talrig
Repræsentation for den juridiske
Verden var mødt frem ved denne
historiske Lejlighed, hvor Nævninge
for første Gang skulde medvirke. De
tolv Nævninge, der blev udtrukket
som de første, var følgende:
Lærer Aage L. Tullinius, Kontorchef Einar
Frigast Hansen, Formand H. P. Nielsen, Lotterikollektrice Fru Ane Wittrup, Fabriksarbej
der JL. Carlsen, Forretningsfører M. R. Hagengaard, Togfører Pedersen, Arbejdsmand O. Hy-

gom, Kommunelærer V. O/sson, Forretnings
fører ViZ/i Carlsen, Redaktør Kristian Dahl og
Fru Ragnhild Clan. Redaktør Kristian Dahl
valgtes til Nævningenes Formand.

Sagen, der var til Behandling, an
gik Knivstikkeren fra Nyhavn, Fin
nen Carl Alexander Johansson. Han
paastod, at han var saa beruset den
Aften, Drabet fandt Sted, at han
intet kan huske.
Nævningene kendte ham skyldig i
Manddrab, men udtalte, at han paa
Drabsaftenen havde været delvis
utilregnelig. Dommerne fastsatte hans
Straf til 5 Aars Forbedringshus.

Den spanske Syge
tager atter fat.
Sigurd Trier død.
Den spanske Syge er paany brudt
ud, i den sidste Tid er der forefaldet
et stort Antal Tilfælde af alvorlig
Art. Kommunehospitalet har i sidste
Uge maattet afvise 400 Patienter. Det
kniber overalt med at skaffe Hospi
talsplads til selv de haardest an
grebne.
Der er ogsaa forefaldet mange
Dødsfald af spansk Syge i de sidste
Uger. Herman Trier har saaledes
mistet sin eneste Søn, cand. mag.
Sigurd Trier, som for kort Tid siden
vendte hjem fra Italien. Sigurd Trier
var Journalist, Samler, Spiritist, Fo
tograf, Forfatter og tilsidst italiensk
Skuespiller. Ofte kaldte Sigurd Trier
paa Smilet ved sin teatralske Frem
træden og naive Begejstring, men
han var en godmodig og elskværdig
Person, hvis Evner ikke var helt
ringe, men meget spredte.

Danseren Carl Brisson i

Vinterpaladset.

Den fhv. Bokser er nu en fejret
Cabaretsanger.

Da Carl Brisson, den unge nyopdukkede Cabaret-Sanger, forleden Dag kom hjem til København
i sin egen flotte Automobil.
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Carl Brisson har haft en ikke helt
almindelig Karriere. Den lange Vester
brodreng med det kønne, friske Smil
begyndte i sin Tid som Bokser, men
opdagede saa, at han havde Evner
som Danser, og han udnyttede sin
Chance bl. a. paa Sommerlyst. I de
sidste to Aar har Brisson gjort stor
mende Lykke paa Mosebacke i Stock
holm, hvor han har danset og sun
get. Stockholmerne er helt ellevilde
med ham.
Nu optræder Carl Brisson i Vinter
paladset (Arena-Teatret) som Caba
ret-Sanger i international Stil, og
hans Bysbørn er ganske enige med
Stockholmerne i, at han er baade
elegant og charmerende.
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Fire nye Bøger, der vækker Opsigt
En Digter debuterer.

Tom Kristensen.

Indlednings-Di(jt til Tom Kristen
sens nylig udkomne Debut-Digtsam
ling *Fribytter-Drømmei.

Fribytter.
Er en Fribytter ikke en Sejler,
der flakker fra grønt til rødt
og vågnende stirrer mod Livet,
men søvnigt mod alt, som er dødt?
Og ligger han ikke og døser
i Læ af Latinersejlet
og ser på de vilde Lande,
som i Havet står omvendt spejlet?
Er en Fribytter ikke en Samler,
der spejler Alverden lyst:
— Den kalkhvide Havneby kravler
fra Havet mod blå Bjærges Kyst!
— Af Templernes knaldrøde Porte
bedåres de sorte Svaner!
— Den solhvide Sky forfølges
af de hidsige, mørke Traner!
Er en Fribytter ikke en Drømmer
med Sind som et Vands Metal
og Syner som Frugttræers Blade
i drejende, funklende Fald?
Og biir ej den spejlblanke Flade
af Drømmenes Ånde dugget,
når Frugttræers hvide Blade
på et sølvstille Vand biir vugget?

Er en Fribytter ikke en Skipper,
der kæntrer med sjæleblank Ro
for atter at støbe sig Syner
med lysere, farverig Tro,
for atter med voldsomme Hænder
af skabende Evne krummet
at slynge sin indre Verden
med dens Flammehjul ud i Rummet?

Julius Magrtussens
>Guds Smik.

Ny Forargelse om
Harald Bergstedt.

5. Februar.
Julius Magnussen har overrasket
sin Samtid med at udsende en Bog
Guds Smil, hvori han bekender sig
til Spiritismen. En lang Række Skønaander med Thit Jensen i Spidsen
har sluttet op bag ham, medens ligesaa mange gaar imod ham.-----I de senere Aar har Magnussen
været tavs, indtil han nu med Guds
Smil helt synes at have vendt sin
kaade Ungdom Ryggen og er bleven
en Alvorsmand, optaget af de store
Livsproblemer.

*

Sieincke om For
sørgelses-Lovgivning.

Harald Bergstedt.

»Alexandersen«s talentfulde Digter,
Harald Bergstedt, som nylig har for
18. Januar.
Landstingsmand Steincke har ud arget Borgerskabet og Kritiken med
sendt en ny Bog: K. K. Steincke: »Jørgensfesten«, fører til daglig en
Fremtidens Forsørgelseslovgivning, stilfærdig Tilværelse som Journalist
i Sæby.
Bind I, Almindelig Del. . . .
Det var »Sange fra Provinsen«,
Den er paa 500 Sider, stort For
mat ... et kolossalt Arbejde er det, som skabte Harald Bergstedts Navn,
fuldendt under et Aars Permission det store, fortællende Digt »Hans og
fra Frederiksberg Skattevæsen, et Else« slog dette fast, hvorefter »AlexStandardværk, som ingen rigtig tør andersen« satte tre tykke, røde Stre
ger derunder.
give sig i Kast med. . . .
Steincke véd det
ogsaa godt selv:
— Mine Bøger,
sagde han forleden
ved et Møde i
Grundtvigs Hus, er
mere omtalte end
læste.
Han er ikke fri
for at være lidt
koket paa en Ta
lerstol, naar han,
som sidst paa Mø
det forleden, taler
om sine Bøger og
sig selv, sit Ægte
skab, sine fem Børn.
Men morsom, baade naar han skriver
og han taler, ikke
skaansom overfor
nogen, selv ikke
Partifæller, naar
han siger dem sin
Mening, og ganske
ubarmhjertig over
for Modstandere,
forøvrigt i en Form,
der altid er ele
gant og blændende.
Laudstingsmand K. K. Steincke.
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Sønderjyderne stemte sig hjem til Danmark

MOR!
$TEM
DANSK

JQøbenhavn flagede i Gaar un
der Afstemningen — trods

Storm og Skylregn fra Morgen

stunden.

Og da Mørketfaldt paa, drog
Byens Børn, Arbejdere, Studen
ter, Forretningsfolk, Lærere og

Embedsmænd syngende gennem
Gaderne til Bladredaktionerne,

hvor Valgresultaterne vistes i

Lysbilledskrift paa det hvide
Lærred i Vinduerne. Og Tusind-

TÆNK PAA MIG
Sønderjysk Valgagitationsplakat
tegnet af Thor Bøgelund.

11. Februar.

e danske Nordslesvigere
stemte sig i Gaar hjem
til Danmark.
Resultatet af Afstemningerne
i Aabenraa, Sønderborg, Tøn
der og Haderslev Amter var i
Nat Kl. 4,15: 72,733 danske
og 24,793 tyske eller paa det
nærmeste 75 pCt. danske og
25 pCt. tyske Stemmer.

D

stemmigt lød Der er et yndigt
Land.. .

NU<KAI<DER<DANMARK
PAA<JINE<BØRN
FARVEL* FO R • EVIGT
DU’TyiKE<eRN
Sønderjysk Valgagitationsplakat
tegnet af Thor Bøgelund.

Sønderjydernes Fører, Minister H. P. Hanssen
hyldes og fejres af det hele København.
En storslaaet Modtagelse og jublende Begejstring.
11. Februar.
En Aften som den i Gaar har Kø
benhavn næppe oplevet siden de
store Dage i 1848. En hastigt sam
mensat Komité af fædrelandssindede
Mænd havde ordnet en straalende
Modtagelse af Minister H.P. Hanssen.
Københavnerne mødte i Titusind-

vis paa Banegaarden og foran Pa
ladsteatret. De bar Ministeren i Guld
stol, og de modtog ham som Sejr
herren, som Triumfatoren, der vendte
hjem til Danmarks Hovedstad, med
bringende det danske Sønderjylland.
Aldrig har nogen dansk Mand
holdt sit Indtog under skønnere For
mer. En mere elsket og populær
Mand end Minister H. P. Hanssen
findes der ikke fra Gedser Odde og
Skelbækken til Skagens Fyr.
Udenfor Paladsteatret stod mellem
40 og 50 Tusinde Mennesker. Paa
Loggiaen ud mod Cirkus og National
var rejst en Talerstol, og herfra talte
Folketingsmand A. C. Meyer for H.
P. Hanssen, der bevæget takkede.
Hurraraabene drønede hen over
Pladsen.

Folketoget til Amalienborg.

H. P. Hanssen hyldes af Københavnerne foran Paladsteatret, fra hvis Balkon A. C. Meyer taler
til H. P. Hanssen, som bevæget takker for den storslaaede Hyldest. (Tegning af Axel Andreasen.)
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Senere paa Aftenen drog et Folke
tog fra Axeltorvet til Amalienborg,
hvor Kongen ved Midnatstid modtog
Folkemængdens Hyldest.
Da Toget svingede ind paa Slots
pladsen, saa man Kongen drage Gar
dinerne i sit Arbejdsværelse tilside
og aabne Vinduerne. Under lydløs
Stilhed udtalte Kongen: »Tak, fordi
De kom herned i Aften for at hilse
paa mig. Jeg ved jo nok, hvilke Fø
lelser, De alle er besjælede af. Vær
forvisset om, at jeg deler dem. Skal
vi forene os i et Leve gamle Dan
mark!« . . .

1920

Det mægtige Flensborg-Tog
Spænding og Nervøsitet
foran Afstemningen.
En dramatisk Episode i Flensborg.

Flensborgtoget paa Vej fra Christiansborg til Amalienborg.

Et Folketog paa Tusinder af Mennesker
demonstrerer gennem Byens Gader.
Flensborg-Bevægelsen vækker en Folkestemning,
der kulminerer paa Amalienborg med Kongens Tale.

8. Marts.
Søndagen i Gaar erobredes fuld
stændig af Flensborg-Bevægelsens
Førere, der i denne sidste Uge førend
Afstemningen i anden Zone har sat
alt ind paa at rejse en Stemning i
Hovedstaden for deres Hjertesag:
Flensborg til Danmark.
Og at Stemningen bemægtigede sig
Sindene kan ikke nægtes. Der var
stuvende fuldt til Mødet i Cirkus,
hvor bl. a. Folketingsmand Marott
talte. I Modsætning til sine social
demokratiske Meningsfæller har Ma
rott været Flensborgs Forkæmper og
talte ogsaa her djærvt og varmt.
Efter Mødet drog et Kæmpetog, der
talte Tusinder og atter Tusinder ind
gennem Strøget, over Højbro Plads
og op til Christiansborg.

Trængsel. Gang paa Gang maatte
Kongen frem og tale til Folket, og
Gang paa Gang forsikrede Kongen:
»Jeg deler ganske de Følelser, der
har ført Dem hertil.«

13. Marts.
Flensborg er i disse sidste Dage før Afstem
ningen i anden Zone grebet af en Feber, der
smitter alt og alle. Flensborg-Bevægelsens Fø
rere er paa Bristepunktet af Nervøsitet, og
man maa forstaa det som et Udslag af denne
Ophidselse, naar det i Gaar Eftermiddags kom
til et dramatisk Sammenstød paa Bahnhofhotellet mellem Red. Andreas Grau og Red.
Anker Kirkeby. Grau opsøgte Kirkeby og be
skyldte ham for at have publiceret en tysk
Klage, der var indgaaet til Kommissionen, over,
at danske skulde have købt løsagtige Kvinder i
Byen til at flage med Dannebrog. Kirkeby er
klærede at have drøftet Klagen med Komitéens
Sekretær, Mr. Brudeneli Bruce, men at han
tværtimod havde forhindret dens Offentlig
gørelse i Pressen. Da Kirkeby nægtede at op
give sin Hjemmelsmand (der senere oplystes at
være selve Byens Borgmester), overfaldt Grau
Kirkeby og spyttede paa ham.
Kirkeby, der ikke ønskede at befordre Op
hidselsen mellem Landsmænd, har i Aftes fri
villigt forladt Flensborg.

*
1 en senere udsendt Erklæring gennem Rit
zaus Bureau understregede Kirkeby, at han
kun havde søgt at klargøre de virkelige For
hold og bekæmpet en Afgørelse * egnet til i
Fremtiden at fremkalde en ny slesvigsk Krigi.

Den 96-aarige
Veteran taler.
Ved Frederik VIFs Statue stod den
96aarige Veteran, Etatsraad Magnus
op og holdt med svag Stemme en
Tale — og saa drog Toget videre til
Amalienborg Plads, der fyldtes til

Den 96-aarige Veteran, Etatsraad H. Magnus, støttet af den unge Højre-Politiker Christmas-Møller,
taler ved Foden af Frederik VIIs Statue.
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Men Flensborg blev tyski
lagt i de allerbedste Hænder. Lad
os udbringe et Leve for vort Fædre
land, gamle Danmark!
Kongens Ord hilstes af nifoldige
Hurraraab.

Afstemningen i
anden Zone.
<50 pCt. for

Tyskland - 20 pCt.
for Danmark.

Flensborg bliver
tysk!

15. Marts.

Afstemningen i Gaar i anden
Zone forløb under uhyre Spænding.
Flensborgbevægelsens Mænd havde
lige til det sidste haabet og troet
paa I hvert Fald et stort dansk
Mindretal i Flensborg. Men Jo større
Forventninger, desto større Skuf
felse. I selve Flensborg blev der
paa det nærmeste afgivet 28 pCt.
danske Stemmer mod 72 pCt. tyske
Stemmer.
For hele Afstemningsomraadet
blev Tallene:
57.724 stemte for Tyskland.
12.300 stemte for Danmark.

I«1O OO 'AAIVVMl’DU
DANMARKS-KV
DU • BARN
»DANMARK
BLIVDANSKPAANy
Thor Bøgelunds Flensborgplakat.

Flensborgbevægelsens Forkæmpere
kan og vil ikke opgive Haabet.
Et nyt Folketog, hvor Redaktør Emst Christiansen under Begejstring
bæres til Amalienborg.

16. Marts.
Med Afstemningen i Søndags i an
den Zone var Resultatet for denne
Del af Slesvig givet, da det maatte
synes utænkeligt, at den internatio
nale Kommission skulde foreslaa de
allierede Magter at lade Dele af dette
Omraade komme til Danmark.

Men Flensborgbevægelsens Mænd
hverken kan eller vil opgive Haabet,
og allerede i Aftes kom deres Førere,
Redaktør Ernst Christiansen, Andreas
og Peter Grau hertil og blev mod
taget med Begejstring af en stor
Folkemængde. Man dannede et Tog
og bar paa Skuldrene Redaktør Chri
stiansen til Amalienborg. Her kaldte
man Kongen ud paa Altanen, og
Ernst Christiansen talte:

27. Marts.
Kommissionen indstiller, at Flens
borg og hele 2den Zone bliver tysk.
Den Clausen’ske Linie vil blive
Danmarks fremtidige Grænse.

Revolution i Berlin!
Et Militær-Kup,
ledet af Dr. Kapp,
tiltvinger sig Magten.
17. Marts.
Ved et Militær-Kup er Generallandsskabsdirektør Dr. Kapp i
Forbindelse med General, Fri
herre v. Liittwitz rykket ind i
Berlin og har styrtet Præsident
Ebert og Regeringen, som er
flygtet. Arbejderpartiet vil kvæle
Revolutionen ved Generalstrej
ke. Blodet flyder i Strømme i
Berlins Gader.

18. Marts.
Efter tre blodige Dage er Kapp
bleven styrtet og Rigsregeringen
med Præsident Ebert er vendt
tilbage til Berlin.

Lad os komme hjem!

Socialdemokraten Redaktør Marott,
der har kæmpet for Flensborg som dansk By.
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— Jeg kommer med Hilsen fra
Sønderjyderne i anden Zone. Nu har
vi givet vore Stemmer. Og vi mener,
at i de ulige Vilkaar, der har været
os beskaaret, er Resultatet smukt.
Jeg beder Deres Majestæt paa mine
Landsmænds Vegne: lad os komme
hjem til Danmark!
Kongen svarede:
— Jeg beder Dem overbringe Søn
derjyderne min inderligste Tak for
deres Trofasthed mod Danmark. Vi
har fulgt deres Kamp med Glæde,
med Deltagelse. Jeg beder Dem med
mig være forvisset om, at Sagen er

Redaktør Ernst Christiansen,
Flensborgbevægelsens Fører.
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Kongen afskediger Ministeriet Zahle
Xaøbeseddel
fra

Dagens Nyheder
Mandag den 29. Marts 1920, Kl. 2,30.

Ministeriet
afskediget!
Kongen har i Dag afskediget Ministe-

riet Zahle.

2. Elcstra-Udgave.

SOCIAL-DEMOKRATEN
FEntKI’

IA.CKED

BROTER8KA3

MAWOÄ.G VK.X 2S KABTs
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Kongen begaar
Statskup.
Kongen har afskediget Ministeriet Zahle.
Et Ministerium Neergaard ventes dannet
imod Folkeflertallet.

Landet foran politisk og økono
misk Kaos!

Den nærmere Meddelelse om Dannel

sen af et Forretningsministerium fore

ligger endnu ikke.

Hr« Neergaard er kaldt til Kongen«

Lørdag 27. Marts.
e storpolitiske Begivenheder udvikler sig med ri
vende Hast og truer med Ministerkrise, hidkaldt af
Venstre og Det konservative Parti, som kræver øjeblik
keligt Valg, da man ikke mener, at Ministeriet længere
har Flertal for sin Politik.
Kongen har tilkaldt J. C. Christensen og Neergaard
for at erfare deres Stilling til den politiske Situation.
En Kreds af Mænd med Professor Rovsing i Spidsen,
der er i Opposition til Ministeriet, er i Aften samlet til
et Møde paa Ny Carlsberg for at foretage en Hen
vendelse til Kongen.
Mandag 29. Marts.
Kl 103/a var Statsminister Zahle kaldt til Konference
paa Amalienborg med Kongen, der udtalte som sin Op
fattelse, at det danske Folk føler sig utryg overfor Mi
nisteriets sønderjydske Politik, hvorfor man burde ud
skrive Valg.
Statsminister Zahle fremhævede, at det vilde være
urigtigt at udskrive Valg nu, da man kunde forvente
Enighed om Valgloven umiddelbart efter Paaske.

D

Kongen fastholdt sin Opfattelse og spurgte Stats
ministeren, om han vilde begære sin Afsked. Dette
mente Hr. Zahle ikke var forsvarligt, hvorpaa Kon
gen afskedigede Ministeriet.

Samtalen var forbi Kl. 111/».
Kl. V/2 anmodede Kabinetssekretær Krieger paa Kon
gens Vegne Ministeriet om at fungere videre, men Zahle
afslog dette.

POLITIKER
Nr. 89 j|

29. Marts.

g 1929

Løbeseddel Nr. 3.

Ministeriet Zahle nægier
at fungere indtil videre:
Kongen har anmodet Ministeriet om at fungere indtil videre.
Denne Anmodning er besvaret med fdigende Brev til Kongens Kabinets
sekretær, Kmh. Krieger:
Rigsdagen, den 29. Marts 1920.

De foreliggende alvorlige Forhold kræver saavel med Hensyn
til Landets almindelige Anliggender som til den forestaaende Be
sættelse af 1. Zone en Regering med fuld Myndighed. Under disse
Omstændigheder kan et af H. M. ’Kongen afskediget Ministerium
ikke paatage sig Ansvaret for Rigets Styrelse. Den eller de Po
litikere, der har tilraadet H. M. det skete Skridt, maa være be
redt til øjeblikkelig at overtage Forvaltningen. Jeg maa derfor
bede Oem meddele H. M. Kongen, at mine hidtidige Kolleger og
jeg ikke vil kunne imodekomme den til os stillede Anmodning.
Med Ærbødighed

Zahle.

1920

Landet uden Regering - Generalstrejke?
Enestaaende Situation: Ingen Regering!
Socialdemokraterne overvejer at erklære Generalstrejke,
saafremt „Forfatningen ikke overholdes".

Mandag 29. Marts.
Dagens sensationelle politiske Begivenhed har vakt voldsomt Røre over
hele Landet, og naturligvis særlig i København, hvor alt samles som i et
Brændpunkt.
Ministeriet afskediget — Landet uden Regering — det er en enestaaende
Situation, i hvilken Sindene til det yderste er ophidsede.
Nu i Aften er det socialdemokratiske Parti og Forretningsudvalget for
»De samvirkende Fagforbund« forsamlet til Møde i »Social-Demokraten«s
Bygning, og her har man vedtaget at sende en Deputation til Kongen for
at udtale, at
saafremt Ministeriet Zahle ikke genindsættes og Folketinget sammenkaldes
til Færdigbehandling af Valgloven, og saafremt der ikke afgives Tilsagn om
Overholdelse af Forfatningen, vil man tage under Overvejelse at erklære
Generalstrejke, omfattende alle Samfundsfunktioner Landet over, fra Ons
dag Morgen.

Situationen skærpet:
Kongens Svqt kræves inden
i Morgen Kl. 9*12.
Mandag, 29. Marts, Kl. 12 Nat.
Deputationen, bestaaende af Borg
bjerg, Stauning, L. Rasmussen, C. F.
Madsen, I. A. Hansen og Lgngsie,
blev modtaget af Kongen Kl. 11 i
Aften. Da Kongen blev gjort bekendt
med Arbejderpartiets Ultimatum, lo
vede han at give Svar i Morgen
Kl. 9‘/2.

Kongens Afslag paa
Arbejdernes Krav.
Tirsdag 30. Marts.
K1.91/« i Morges meddelte Kabinets
sekretær Krieger Kongens Svar til
Arbejderne. Det blev et rent Afslag.

Stauning kaldt til Kongen.
Københavns Magistrat gaar til Amalienborg.
Kl. 12 blev Folketingsmand Stau
ning kaldt til Kongen. Under Sam
talen erklærede Kongen, at han trods

den truende Udsigt til Generalstrejke
ikke vilde indgaa paa Arbejdernes
Krav, og at han agtede at udnævne
et nyt Ministerium, der skulde ud
skrive Valg.
Ved Middagstid besluttede Køben
havns Magistrat at sende en Depu
tation til Kongen for at fremhæve
for ham det yderst alvorlige i Si
tuationen. Deputationen bestod af
Overpræsidenten, Kammerherre Jonquiéres og Borgmestrene Kaper og
J. Jensen.
Kl. 1 fik Magistratens Deputation
Foretræde hos Kongen. Magistratens
Henvendelse formaaede ikke at paa
virke Kongens Beslutning.

Socialdemokraternes Protest
mod „Kongens Statskup".
Konservative og Venstre
slutter op om Kongen.

30. Marts.
Medens Socialdemokratiet ved store
Massedemonstrationer i Fælledpar
ken »nedlægger den mest energiske
Protest mod det i Gaar begaaede
Statskup«, har det konservative
Folkeparti udsendt følgende Ud
talelse:
»Kongen har i Kraft af sin grund
lovsmæssige Ret og i fuld Overens
stemmelse med parlamentarisk Stats
skik appelleret til sit Folk.«
Og paa Venstres Vegne erklærer
Hr. J. C. Christensen, »at Venstre i
det hele Land billiger Kongens Ønske
om, at Folket skal kaldes til Valg
bordene«.

Kongen udnævner
Ministeriet Liebe.
30. Marts.

Det af Kongen nyudnævnte Ministerium Liebe paa Nej over Amalienborg
Plads til det første Statsraad. Fra venstre til højre ses Stiftamtmand, Kam
merherre Oxholm, Højesteretssagfører Otto Liebe, Kommandør Konotv,
Etatsraad Monberg, Direktør Hjerl Hansen og Professor Th. Rovsing.

I Aften er udsendt følgende officielle
Meddelelse:
Under 30. Marts har det behaget
Hs. Maj. Kongen efter at have med
delt Statsminister Zahle og de øvrige
Medlemmer af Ministeriet Afsked,
at udnævne:
Højesteretssagfører OTTO LIEBE
til Statsminister og Justitsminister.
Universitetets Rektor, Professor
Dr. med. & chir. TH. ROVSING til
U ndervisningsminister.
Stiftamtmand, Kammerherre OX
HOLM til Indenrigsminister.
Kommandør N. KONOW til For
svarsminister.
Etatsraad, Ing. N. C. MONBERG
til Minister for offentlige Arbejder.
Direktør HJERL HANSEN til
Finansminister.
Rektor HASS til Kirkeminister.
Skibsreder M. SUENSON til Han
delsminister.
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Generalstrejke - Uro i Byen
Generalstrejken vedtaget!
Alt skal standses fra paa Tirsdag.
Onsdag 31. Marts.
Dc samvirkende Fagforbund har paa deres General
forsamling i Formiddags KL 1O i „Folkeis Hus" paa
Enghavevej vedtaget at iværksætte Generalstrejke over
hele Landet fra paa Tirsdag, Dagen efter Paaskc.
Denne Beslutning er taget, efter at Generalforsam
lingen „med Harme har modtaget Efterretningen om
det af Kongen forøvede Statskup“ og „med det Formaal at fremtvinge Rigsdagens Indkaldelse, Tilveje
bringelsen af en ny Valglov og derefter Valg paa
ærligt Grundlag, og den faglige Konfliktsituations
Løsning“,

Arbejdet allerede standset mange
Steder - Uro og Nervøsitet i Byen.
Arbejdet er allerede mange Steder standset, og der er
Uro og Ophidselse overalt i Byen. Paa Gader og Plad
ser etableres improviserede Folkemøder, og Gadernes
Parlament samler store Tilhørerskarer. Situationen er
spændt til det yderste, og man diskuterer med Æng
stelse, hvad de kommende Dage vil bringe. De besin
digste haaber paa, at det i Løbet af Paaskedagene vil
lykkes at naa til en fredelig Løsning.

Vand, i Badekarrene
og Run paa ButikerneT
Publikum er blevet grebet af en
forstaaelig Nervø
sitet ved Medde
lelsen om den forestaaende Gene
ralstrejke. Allere
de i Løbet af Da
gen i Dag har
man
rundt
i
Hjemmene fyldt
Badekarrene med
Vand for at have
noget åt øse af.
Resultatet er, at
Vandtrykket
er
saa lavt nu i Af
ten, at Vandet ik
ke kan naa op i
de øverste Etager.
Dei'
hamstres
Brød, Mel, Smør
og Æg, Øl og Mi
neralvand. Og der
er vild Jagt paa
Petroleum — som
de fleste Steder
hurtigt bliver ud
solgt — og efter
Primus- og Pe
troleumsapparater
som steg i Pris
hver Time!

Løbeseddel fra

Digeis iy leder
Onsdag den 31. Marts 1920, KL 12.

Generalstrejken
De samvirkende Fagforbunds Generalfor
samling vedtog enstemmigt, at Generalstrej
ken træder i Kraft øjeblikkelig og saaledes, at
alle Virksomheder skal være standsede inden
Tirsdag Morgen.
Undtagen fra Strejken er Gas- og Vandvær

ker, Politi og Brandvæsen, Hospitaler, Børne
hjem og Alderdomshjem, Arbejdernes kooporative Foretagender og de demokratiske Blade,

der er imod „Statskupet0.

— Dette vil antagelig betyde, at General
striken praktisk talt først begynder Tirsdag.

Rigsdagen hjemsendes.
Rigsdagen vil blive hjemsendt i Oag
og Folketinget opløst den 22. April. Dér
vil blive afholdt Folketingsvai ; 23. April.

Et improviseret Folkemøde i Muslingeskallen foran Raadhuset.

1920

Borgerrepræsentanterne gaar til Kongen

Folkemængden paa Amalienborg Plads, medens Deputationen er hos Kongen.

Knuden strammes — et mægtigt Folketog
morscherer fra Raadhuset til Amalienborg.
Lørdag d. 3. April.
Skærtorsdag og Langfredag blev
ikke Indledningen til nogen »stille
Uge«, den spændte politiske Situation
med Udsigten til Generalstrejke op
fylder alle Sind. Typograferne har
nedlagt Arbejdet, og kun »SocialDemokraten« og de demokratiske

Blade, der støtter Oppositionen, ud
kommer.
Sent Onsdag Nat blev Stauning
kaldt til Møde med Statsminister
Liebe, der forgæves forsøgte Forlig.
Knuden syntes uløseligt strammet.
Langfredag forøgedes Ministeriet
Liebe med et ny og niende Medlem,

Professor, Dr. jur. Sindballe, der
udnævntes til Justitsminister.
Under Trykket af den uholdbare
Situation besluttede Borgerrepræsen
tationen ved et ekstraordinært Møde
i Dag — med 34 Stemmer mod 15 —
at henvende sig til Kongen og kræve
et Ministerium med parlamentarisk
Tilslutning. Det konservative Mindre
tal besluttede en Henvendelse til
Rigsdagen, men da denne blev afvist,
vedtog ogsaa de femten at henvende
sig — omend lidt senere end de
andre — til Kongen.
Flertallet af Borgerrepræsentan
terne begav sig straks efter Beslut
ningen til Fods fra Raadhuset til
Amalienborg. I Spidsen gik Stauning
og Borgmester Jensen. Toget voksede
under Vejs og talte til sidst en
uoverskuelig tusindtallig Mængde,
som til sidst fyldte Amalienborg
Plads til Trængsel.
I Hast blev Politiet udkommande
ret og ridende Betjente ankom sam
tidig med Toget til Amalienborg,
hvor baade Pladsen og de tilstødende
Gader var et bølgende, uroligt bru
sende Menneskehav.
Deputationen af Borgerrepræsen
tanter — kort efter ogsaa den bor
gerlige Gruppe — fik imedens Fore
træde for Kongen, der øjensynligt
var stærkt bevæget af den mægtige
F olkedemonstr ation.
Statsminister
Liebe var til Stede, og Kongen gav
Løfte om at tage Henvendelsen un
der Overvejelse.
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Borgerrepræsentanterne i Spidsen for Folketoget til Kongen. Deputationen ankommer til Amalienborg, i første Række ses fra venstre Borgmester
Jensen, Stauning og Hedebol. Bag dem ligeledes fra venstre Jesper Simonsen, Elna Munch og Heilesen. De fire Herrer i Baggrunden er fra
venstre Rodemester Vejgaard, C. F. Sørensen, O. Andersen og C. F. Madsen, og bag Elna Munch ses Rudolf Poulsen.
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Generalstrejken aflyst — Krisen endt!
Et natligt Møde paa
S’ATime hos Kongen.
Kl. 4,13 i Morges gav Ministeriet
Liebe op.

Paaskelørdag d. 4. April.
Under Indtrykket af den store
Folkedemonstration i Gaar Lørdag
og den samlede Borgerrepræsenta
tions Henvendelse samlede Kongen i
Aftes Kl. 9 Rigsdagspartiernes Formænd paa Amalienborg. Der førtes
langvarige Forhandlinger, hvor
under J. C. Christensen udtalte, at
man hellere »maatte tage Stødet
straks« (Generalstrejken). Kongen
førte dog Forhandlingerne hen til,
at Partiformændene enedes om at
søge Valgloven ændret inden Valget.
Kl. 4,13 meddelte Statsminister Liebe,
at han efter Kongens Henstilling øn
skede at trække sig tilbage.
Ministeriet Liebe har saaledes kun
fungeret i halvfjerde Døgn, Justits
minister Sindballe kun i halvandet
Døgn, hvor han endda paa Grund af
Forhandlingerne ikke har været i
Seng i hele sin Ministertid — et enestaaende Tilfælde.
Mødet hos Kongen afsluttedes Kl.
5^2 i Morges. En halv Time senere,
Kl. 6, modtog Kongen Overformyn
der Friis, der paatog sig at danne et
Forretningsministerium.

Under Generalstrejke - Urolighederne paa Kongens Nytorv Natten mellem Søndag og Mandag
knustes et stort Antal Spejlglasruder; bl. a. i Laanebanken paa Hjørnet af Store Kongensgade.

Forhandlinger Natten igennem om
den faglige Konflikt og Generalstrejken.
Voldsomme Uroligheder paa Byens Gader, stenede Betjente og knuste Ruder.

Anden Paaskedag,
Mandag d. 5. April.
I Gaar Morges lykkedes det at naa
til et politisk Forlig, men endnu stod
tilbage at løse den faglige Konflikt
og dermed forhindre Generalstrejken.
Hele Paaskedagen førtes der af den
designerede nye Trafikminister RiisH ans en Forhandlinger, der endelig
sent i Nat resulterede i en Overens
komst om Aflysning af baade GeneralLockouten og Generalstrejken.

Alvorlige Uroligheder
paa Kongens Nytorv.
Medens disse Forhandlinger stod paa, strøm
mede mægtige Folkeskarer igennem Byen, og
flere Steder kom det til alvorlige Optøjer,
saaledes paa Kongens Nytorv, hvor en halv
Snes Betjente blev stenede af en rasende Hob.
Da Politiet stod i alvorlig Fare for at blive
overmandet, affyredes flere Advarselsskud i
Luften, og Mængden, der søgte at bane sig Vej
til Amalienborg, blev standset. Da Urostifterne
retirerede fra Kongens Nytorv, knuste de 64
store Spejlglasruder i 37 Butiker.

Ministeriet Friis.

Ministeriet Friis paa Vej over Amalienborg Plads. Fra venstre til højre ses H. P. Prior, Sonne,
P. J. Pedersen (næsten skjult bag) O. C. Scavenius, Borgmester Jensen, M. P. Friis. Ammentorp
Schrøder og Koefoed.

Forretningsministeriet Friis faar
følgende Sammensætning:
Statsminister og Forsvarsminister:
Overformynder M. P. Friis.
Kirkeminister: Stiftamtmand Aninientorp.
Trafikminister: Departementschef
Riis-H ansen.
Socialminister: Finansborgmester
J. Jensen.
Finansminister:
Generaldirektør
Mich. Koefoed.
Undervisningsminister:
Borger
repræsentant, Skoleinspektør P. J.
Pedersen.
Handelsminister: Direktør H. P.
Prior.
Udenrigsminister: Departements
chef O. C. Scavenius.
Justitsminister: Departementschef
Schrøder.
Landbrugsminister: Forpagter Chr.
Sonne.
Indenrigsminister: Departements
chef II. Vedel.
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Skræder-Bankens Krak — og Samfundshjælp
Samfundshjælpen.

y Samfundshjælperen losser Korkballer fra et Skib ved Larsens Plads. Studenter
og Grosserere tager fat paa det haarde Arbejde med godt Humør.

Efter at den sto
re Arbejderkon
flikt er løst og Ge
neralstrejken
er
aflyst
har
de
udenfor de sam
virkende Fagfor
bund
staaende
Havnearbejdere
fortsat Strejken og
dermed
lammet
vor Eksport. Den
ne truende Situa
tion, der berører
hele Landets livs
vigtige Interesser,
har affødt en Or
ganisation »Sam
fundshjælpen«, der
ledes af Kaptajn
Topsøe, og som
drives ved frivil
lig Arbejdskraft af
Studenter, Gros
serere, Kontorfolk
o. a., som er trukket i Arbejdstøjet
og har givet sig i Lag med Losning
og Lastning af Skibene.

En fantastisk Historie om en lille Bank, der blev et
Svig og Svindel —
men
Direktøren
klarede sig.
Million-Foretagende under Krigen.
Banken lededes af en Skræder, der af Ukyndfghed og Uvidenhed
drev det Hele ud 1 den vildeste Karikatur.

13. Marts.
En lille Bank her i Byen —
»Haandværkernes Kreditbank« — er
kommet i Vanskeligheder. I hvert
Fald dens Personale. To af dens
Bogholdere er blevet arresteret for
Bedrageri og falsk Bogføring. De
har laant Penge ud til høje Renter,
og Pengene tog de fra Bankens Kas
se. Bankdirektør Hald har ikke an
meldt dem, skønt han var videde
om Forholdet, fordi Bogholderne
havde fremskaffet Dækning. Men nu
vil Politiet gerne tale nærmere med
Bankdirektøren.

Krigens unormale Forhold steg Omsætningen
til 34 Millioner i Fjor. Bankens SkræderDirektør ledede Forretningen uden bankkgndig
eller juridisk Hjælp, og nu viser det sig, at
hele Foretagendet har været hazarderet i en
saadan Grad, at det nærmest er tragikomisk.
Direktøren selv er uden Tvivl en hæderlig
Mand, men ganske naiv og ukyndig. Hans Per
sonale og Kunder har drevet ham ud i den
vildeste Heksedans med falsk Bogføring, værdi
løse Checks og Konto-Transaktioner, som den
forh. Skræder næppe har forstaaet et Ord af.

23. Marts.
I Gaar blev Bankdirektør Hald arresteret, men da han kunde gøre Rede
for sine personlige Forhold, er han
atter i Dag blevet løsladt. Derimod
kan hans to Bogholdere, der har ta
get af Kassen, modtaget Provision
for at honorere dækningsløse Cheks
og skrevet falske Beløb i Bøgerne,
vente sig en Del interessante Samta
ler med Dommer Thorup, før
Fængslets Port lukker dem ude fra
Omverdenen for en længere Periode.

19. Marts.
Det viser sig, at den lille >Operette-Bank«s
Affærer udvikler sig til en Kæmpesag. En
Speditør, en Tømmerhandler og en Grosserer
har ved Bankpersonalets Hjælp omsat for
flere Millioner dækningsløse Checks i det sidste
Aars Tid. Dommer Thorup skal behandle Sa
gen.

Bankdirektøren fhv. Skræder
20. Marts.
»Haandværkernes Kreditbank* er brudt sam
men! Bankdirektør Hald har først fortiet hele
Affæren for Bankens Repræsentantskab og siden
hævdet, at Banken ikke vilde lide noget Tab.
Men nu er Hr. Hald i Aftes bleven fjernet, og
man har opdaget, at hele Bankens Aktiekapi
tal og Reservefond er gaaet tabt.
Bankdirektør Hald er en forhenværende
Skræder. Banken blev i sin Tid startet med en
Aktiekapital paa 14.000 Kroner! Paa Grund af
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»Samfundshjælpenas Bestyrelse. Midt i Billedet ses siddende paa Bordet
Lederen Kaptajn F. Topsøe, til venstre Krigsflyveren Krause-Jensen med
den sorte Monocle, til højre siddende ved Bordet Grosserer Ishøy og
staaende Kaptajn Bardenfleth.

1920

„Komedianter" — en ny dansk Opera

Scenebillede fra Opførelse af »Komedianter* paa Det kgl. Teater. T. v. Lauritz Melchior som Majordomus, i Sengen Frk. Tenna Frederiksen
som Hertuginden, t. h. Georg Kyhné som Klovnen.

Thomas Graae.
En gammel original
Københavner.
29. April.
Man kan vel ikke placere Thomas Graae
blandt Københavns Originaler, men en origi
nal Københavner var han, den gamle Journa
list-Boheme, der i Gaar er død i Hillerød 70
Aar gammel. Thomas Graae var en mærkelig
Mand, højtbegavet, men uden Hold paa sig
selv, og de Historier, han selv og andre for
talte om, da han var Politimester paa St. Tho
mas, var helt ustyrlige og eventyrlige — Tho
mas paa St. Thomas skal have været en Op
levelse.
Da han kom hjem igen, genoptog han —
spredt og tilfældig — sin Journalistik, der var
baseret paa hans skarpe Iagttagelsesevne og
glimrende Hukommelse, men trods sit lyse
Hoved var det en mørk Tilværelse, han forte.
Han havde været en bedre Skæbne værd.

Thomas Graae.

Ny dansk Opera: „Komedianter“ af
August Enna paa Det kgl. Teater.
Fru Birgit Engell som Gæst og den unge Operasanger Georg Kyhné i den
mandlige Hovedrolle som Klovnen.

9. April.
Med sin Opera Komedianter har
August Enna udløst sit eget brogede
og blodrige Gøglertalent. Det er
gaaet mærkeligt med denne vor ene
ste Operakomponist i stor Stil; en
straalende Begyndelse med Heksen
og Kleopatra, der gav rige Løfter,
en lang Periode derefter, hvor han
fik sin Opera opført overalt i Tysk
land og virkelig vandt sig et stort
Navn, medens han samtidig ligesom
blev mindre og mindre i Anseelse.
Man vilde aldrig rigtig anerkende
ham, hans hele prangende og svul
mende Udtryksform, det lidt ufine,
højrøstede Musiksprog lod sig daarligt forene med dansk Sind og dansk
Tone. Enna var en Gøgeunge i den
danske Musik-Rede. Talent, det vil
de ingen frakende ham, men Smag
synes ham nægtet.
Forklaringen paa dette udanske
hos Enna søgte man i hans Afstam
ning fra Bestefaderen, der som en af
Napoleons italienske SpillemandsSoldater havnede i Nakskov, hvor
han giftede sig med en dansk Pige.
Der er Italienerblod og Gøglerblod
i Enna, og det er just det, der har
farvet hans Musik i »Komedianter«,
hvortil Teksten er taget fra Victor
Hugo’s »Manden, der ler —«, Klov
nen med den skæve Mund, der elsker
den lille blinde Déa. Her i den bro
gede Gøglerverden finder Enna sig
hjemme, og hans hele teatralske Fa
con passer i Ensemblet.
»Komedianter« fik en stor Suk
ces, ikke mindst takket være Johs.

Poulsens fantasifulde Iscenesættelse,
og en Udførelse, hvor Tenna FrederiKsens skønne Røst lyste over det
hele, hvor endvidere Fru Birgit
Engell virkede yndigt og rørende
som den lille blinde Pige, og Hr.
Georq Kuhné gjorde ypperligt Fyl
de som Manden, der ler —

Fru Birgit Engell som den blinde Pige og
Georg Kyhné som Klovnen i »Komedianter«.

1920

Venstres Valgsejr - Neergaards Ministerium
Ministeriet Friis træder
tilbage. Ministeriet Neergaard
udnævnes
5. Maj.

Fra venstre: Udenrigsminister Harald Scavenius og Kirkeminister J. C. Christensen, Forsvars
minister Klaus Berntsen og Undervisningsminister Appel, yderst til højre Landbrugsminister
Madsen-Mygdal.

Ved Folketingsvalget i Gaar vandt
Venstrepartiet en stor og afgørende Sejr.
Folketingsmand Niels Neergaard danner det nye Ministerium.

27. April.
Ved Folketingsvalget i Gaar, hvor
81 % af Vælgerne stemte, blev Re
sultatet følgende:
Venstre:
351.000 Stemmer — 48 Mandater
Socialdemokraterne:
300.000 Stemmer — 42 Mandater
Konservative:
201.000 Stemmer — 28 Mandater
Radikale:
122.000 Stemmer — 17 Mandater
Erhvervspartiet:
29.000 Stemmer — 4 Mandater.
Venstre gik saaledes af med Sej
ren. Sammen med det konservative
Parti vil Venstre komme til at raade
over et stort Flertal i det nye Folke
ting.
Socialdemokraterne har haft en
stor Fremgang, medens Det radikale
Parti omtrent har faaet sit Mandat
tal halveret. Aarsagen til dette
sidste maa søges i den radikale Re
gerings Reguleringspolitik, der er
gaaet paa tværs al saa mange pri
vate Virksomheders og Personers
Interesse, og man kan heller ikke se
bort fra, at Truslen om General
strejken og Harmen over Havne
strejken har øvet sin betydelige Ind
flydelse paa Valgets Resultat. Der
imod har det sønderjydske Spørgsmaal næppe indvirket paa Vælger
nes Holdning. Grænsespørgsmaalet
maa jo i Virkeligheden ogsaa be
tragtes som i Hovedsagen afgjort,

og efter Afstemningen i anden Zone
er Flensborgbevægelsens Tilhængere
nu indstillet paa, at det eneste, der
er at udrette videre, er Bestræbel
serne for at støtte de danske i an
den Zone ved en eventuel foreløbig
»Internationalisering« af dette Afstemningsomraade.

Medens Ministeriet Liebe kun blev
5 Dage gammelt, levede Ministeriet
Friis en hel Maaned og er nu traadt
tilbage.
Man havde ventet, at J. C. Chri
stensen havde dannet Ministeriet,
men da han frabad sig Hvervet, blev
det overdraget til Niels Neergaard.
Det andet Ministerium Neergaard
faar følgende Sammensætning:
Statsminister og Finansminister:
NIELS NEERGAARD.
Udenrigsminister: HARALD SCAVE
NIUS.
Forsvarsminister: KLAUS BERNT
SEN.
Kirkeminister: J. C. CHRISTENSEN.
Trafikminister: M. N. SLEBSAGER.
Landbrugsminister: TH. MADSENMYGDAL.
Justitsminister: SVENNING RYT
TER.
Indenrigsminister: SIGURD BERG.
Undervisningsminister: JAC. APPEL
Handelsminister: TYGE ROTHE.

Fra venstre: Indenrigsminister Sigurd Berg og Handelsminister Tyge Rothe, Stats- og Finans
minister Neergaard, yderst til højre Trafikminister Slebsager.

1920

De danske og franske Troppers Jubeltog
Danske Solda
ter igen i
Sønderjylland.
Jublende Begejstring
over de danske Jenser
6. Maj.
I Gaar rykkede
vore Soldater ind i
Sønderjylland. De
kom til Haderslev
med Dampfærge,
til Sønderborg med
»Olfert Fischer«,
og overalt blev de
modtaget med jub
lende Begejstring.
I Haderslev gjorde
Alpejægerne Hon
nør for de danske De danske Troppers
Tropper; i Tønder
var det Englæn
dernes Besættelsesmandskab, som
modtog vore »Jenser«. Dannebrog
vajede over hele det genvundne
Land; unge, hvidklædte sønderjyske
Piger smykkede vore Soldater med
Blomster, og — som det ses af det
her gengivne Billede — blev de
franske Officerer heller ikke glemt!
For de gamle Veteraner var det
en stor Dag. Det er ikke svært at
sætte sig ind i deres Følelser ved
atter at se danske Soldater marschere
gennem Sønderjylland, denne Gang
med Blomster i Bøssepiberne, om
bølget af Jubel.

Modtagelse i Haderslev. De Sønderjydske Piger hilser paa Kaptajn Thomsen; bag dem ses den
franske Kaptajn Velte, der ogsaa har-faaet sin Del af Blomsterne.

De franske Alpejægere erobrer Byen — og gaar fra
Fest til Fest, hilst med Begejstring.
31. Maj.
København har aldrig været saa
begejstret for fremmede Gæster, som
da Alpejægerne, de franske Besættel
sestropper i Sønderjylland, i Gaar
kom til Byen efter at have over
leveret det genvundne Land til den
danske Hær og Flaade. Allerede paa
Rejsen hertil var de blevet hyldet
med Blomster og Leveraab ved hver
Station, og Københavnerne modtog

Alpejægerne, »De blaa Djævle«, marscherer gennem Vestervoldgade efter at have bekranset
»Den lille Hornblæser«.

dem nu med en Orkan af Jubel. »De
blaa Djævle« (det er deres Kæle
navn) var nær aldrig kommet fra
Godsbanegaarden ud til Sølvgadens
Kaserne, hvor de er indkvarteret.
De var iført Feltuniform med Kap
per og Staalhjelme, og deres Marsch
gennem Byen var et sandt Triumf
tog. Overordentlig smukt virkede
det, da disse krigsvante »Djævle«
straks efter Ankomsten laurbærkransede Statuen af »den lille Hornblæ
ser« paa Raadhuspladsen. Særlig
Opmærksomhed vakte den dansk
franske Kaptajn Bjerring, der lige
som Chefen, Kommandant Sojjer, var
til Hest gennem Byen. I Kasernegaarden blev Franskmændene mod
tagne af Oberstløjtnant Rantzau.
Dagen efter Ankomsten var der Fest
for Alpejægerne i Rigsdagen. Der
var dækket op til dem i fire Sale, og
Humøret var eksplosivt baade hos
Værter og Gæster. Naar Gardens
Orkester spillede Madelon og andre
franske Soldatersange, bragede Bi
faldet med sydlandsk Voldsomhed.
I Forgaars var der stor Parade
paa Rosenborg Eksercerplads. Alpe
jægerne, de engelske Krigsskibsbesæt
ninger, der havde vogtet Sønderjyl
lands Kyster, og vore egne Gardere
paraderede for Kongen, der uddelte
Dekorationer baade til Mandskab og
Officerer. Bagefter defilerede Trop
perne forbi Majestæten — et farve
rigt og morsomt Skue! Det er sik
kert første Gang i Historien, at en
dansk Konge har holdt Revy over
franske Tropper og engelske Ma
rinere!

1920

Bagerstrejke og Tjenerstrejke m. m.
Kai Nielsens Skulpturer.
Billedhuggeren Kai Nielsen staar forrest i
Rækken af vore unge Kunstnere, rastløs arbej
dende, paa samme Tid folkelig og forfinet,
men først og fremmest frodig, en Frud for
Kendere, en Fornøjelse for det brede Folk, en
Pryd for vor By og vort Land. Paa sin sidste
Udstilling saaes hans nyeste Parkskulptur:
»Zeus og Jo«. Blæksprutten bemærker, at den
»vist er meget historisk korrekt, men jeg ved
ikke, jeg havde altid tænkt mig, at de to
havde haft det noget bekvemmere«.

Under Bagerstrejken stormede Folk tidlig om Morgenen Byens Bagerforret
ninger. Her ses en Kø udenfor Marstrands Bagerbutik paa Købmagergade.

Bagerne strejker Folk stormer Brødudsalgene.
Maj.
Bagerstrejken, der truer med at trække i
Langdrag, er i høj Grad til Géne for Folk, der
ligefrem maa belejre Bagerbutikerne for at til
kæmpe sig det daglige Brød. Forleden Morgen
var der stort Opløb udenfor Ejendommen Nr.
5 i Sværtegade. Aarsagen var den, at Bager
mester Hansen i Stuen havde sat en Plakat
med Paaskriften: Her er Rugbrød! op i Vin
duet. Folk stormede Forretningen.
Men pludselig, som Kunderne stod foran
Disken i Forretningen, begyndte det at knage
og brage under dem. Gulvet i den gamle, møre
Kasse, som ejes af Koncertsangerinden Fru
Hedevig Quiding-Faaborg. gav sig under Væg
ten af de mange Mennesker. Og pludselig brast

Gulvet, og en halv Snes Mennesker styrtede
ned gennem Gulvet til Kulkælderen. Heldigvis
kom ingen af Kunderne til Skade. Og de fik
det Brød, de skulde have.

Tjenerne strejker Folk maa servere for sig selv.
1. Juli.
Alle Københavns Opvartere har i Morges
nedlagt Arbejdet. Rundt omkring fra Byens
Restauranter og Caféer berettes, at Tjener
strejkens første Dag er forløbet bedre, end
man havde ventet. Publikum har taget Situa
tionen med Gemytlighed og selv hentet Va
rerne ved Buffet’en. Enkelte store Restaura
tører har straks søgt at skaffe sig kvindelig
Betjening.

Kai Nielsens Park-Skulptur »Zeus og Jo«.

Ogsaa i Rigsdagens >Snapseting < mærkedes Tjenersirejken, men Folkets kaarne Mænd klarede sig med Selvbetjening.
Herover ses de selvforsynende Herrer, fra venstre Landstingsmand Tvede, Folketingsmand Glindemann-Nielsen, Folke
tingsmand, Proprietær Fibiger og Folketingsmændene Abrahamsen, Lemvigh-Muller og Veslerager.
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Københavner-Viser, som Byen synger med paa!
„Dukkelise“ er bleven en Landeplage. Med Armene over Kors.

København er paa Revyernes Omraade bleven en virkelig Storstad.
Man kan gaa i »Scala« og se Pragt-

revyen »Hallo Amerika«, i Frederiks
berg Morskabsteater og høre »den
gode gamle Revy«, i Apolloteatret og
i Tivolis Sommerteater — foruden de
mange mindre Kunsttempler, der ogsaa dyrker Revy-Kabaretten. Jo, vi
er ikke daarligt forsynet for Tiden
med Københavner-Humør, repræsen
teret af Alstrup og Liva, af Frederik
Jensen og Carl Fischer — for blot at
nævne Spidserne.
I Aar er det nu en lille Dame, der
har Sommerens Rekord i Populari
tet, Frk. Ingeborg Bruhn-Bertelsen,
der synger »Dukkelise« i Hilmar
Clausens Tivoli-Revy. Er det nu
hende selv, Brandstrups Tekst eller
Elith Worsings Melodi, der er Skyld
i, at »Dukkelise« er bleven en saadan
Landeplage, at det snart ikke er no
gen Lise mere at høre hende blive
trallet fra Morgen
til Aften over hele
Byen og langt ud
ad Kysten? De
maa alle tre dele
Æren, som de er
Venner til, men vi
mener nu, at den
iørefaldende søde
og indsmigrende
Melodi, som skyldes
den unge Jernbane
assistent Worsing,
er den mest an
svarlige for »Duk
kelise« s Populari
tet. Han har her
grebet noget af
det helt rigtige.
Men Teksten føjer
sig ogsaa nøje om
Melodien, og ende
lig er Idéen jo
glimrende med at
lade den store Pi
ge Ingeborg B. B.
sidde og lege med
Dukkebarnet paa
en Kæmpebænk,
hvorved hun illu
derer som en gan
ske lille Pige. At
hun er stor nok til
at blive sat ned i
Baby-Format, tje
ner jo kun til Ære
for den unge og
talentfulde Skue
spillerindes char
merende Evner.

Ingeborg Bruhn-Bertelsen synger »Dukkelise«.

Frederik som Havnearbejder.
/ Morskabsleatrets Revu er det som sædvan
lig Frederik Jensen, der trækker Læsset. Med
en aktuel, bidende og svidende Vise om Mændene »med Armene over Kors« gør Frederik
Jensen i en Havnearbejders Skikkelse stor
mende Lykke — han synger den ogsaa med en
saadan Saft og Kraft, at den virker langt ud
over Øjeblikket.

Syn’s De det —?
Den morsomme lille Mand Carl Fischer syn
ger i dette Aars Tivoli-Revy en Vise med Re-

Carl Fischer synger »Syn’s De det —

frænet »Syn’s De det — det syn’s jeg osseli
Naar Carl Fischer synger den med Blink i
Øjet, sun’s Folk, at den er vældig sjov — det
syn’s vi osse.

1920

Scala-Teatret brænder under Revy-Premieren
ter. Det saa ud, som om man vilde
trampe hinanden ned.
Saa standsede Forvirringen plud
selig, og Rædslen gav Plads for et
Lettelsens Suk: Overrislingsapparatet var begyndt at virke, og Carl
Alstrup kom springende ind i Cowboy-Kostyme og raabte, at der var
ingen Fare.
Folk begyndte at vende tilbage til
deres Pladser ... da gik Lyset plud
selig ud. En Guds Lykke, at denne
Kortslutning ikke indtraf, da Trængs

Liva Olsen synger »Dardanella« i Spidsen for Scalas
Kor-Damer.

Hele Scenen stod i Flammer
og Folk flygtede skrækslagne
ud af det brændende Teater.
Ingen kom til Skade, men der blev vild Panik.
Hele Revy-Udstyret brændte.
5. Juni.
Premiéren paa Scala-Teatrets Revykomedie Hallo
Amerika i Gaar Aftes fik en brat Afslutning. Der var
lige slaaet an til Ouverturen til 3. Akt, da man pludselig
saa Fortæppet bevæge sig underligt
som presset ud mod Tilskuerpladsen
af et stærkt Lufttryk. Det hævede sig
et Par Fod over Scenen, og samtidig
væltede store Flammer frem under
Tæppestangen. Publikum sad som pa
ralyseret. Vant som man er til Skaarup’ske Overraskelser, troede man
først, at det var et Teatertrick. Men
i næste Nu fløj store, glødende Styk
ker Flortæppe ind over Tilskuer
pladsen, og Flammerne udbredte en
voldsom Hede over Parkettet.

Panik og Flugt
mod Udgangene.
Et tusindstemmigt Skrig lød fra
Gulv til Loft, og grebet af vild Ræd
sel styrtede Folk mod Udgangene.
Paa dette Tidspunkt var Paniken
ved at antage en faretruende Karak-

Alstrup som Direktoren for »Nebras
kas lille Teater« og Frk. Liva Olsen.

»Nebraskas lille Teater«; överst ses
Alstrup som Direktoren, der betjener
alleMusikinstrumenterne under Fore
st illingen.

len og Rædslen var paa sit højeste.
Nu søgte Folk roligt mod Ud
gangene.
Ilden menes opstaaet ved, at For
ladningen af Carl Alstrups CowboyRevolver har brændt Hul i det kine
siske Tæppe.

Teatret maa lukke.
Et stort Tab for Skaarup.
»Musikerstrejken har kostet Scala
150.000 Kr., og nu kommer denne
Katastrofe!« siger Direktør Frede
Skaarup paa sin stille, rolige Maade.
»Men det eneste, jeg i Aften tænker
paa, er, at alle gik herfra uskadt.
Og Morgendagen vil se os i fuldt
Arbejde med Forberedelserne til en
ny Premiére«.

1920

„Hallo Amerika“s Sukces fortsættes!
Medens „Scala“ restaureres,
spilles „Jomfruburet“
paa „Dagmar“.
23. Juni.
Scalateatrets Personale har efter
Branden spillet Jomfruburet paa
Dagmarteatret. I Morgen er der paa
Scalateatret Privat-Forestilling med
Opførelse af Revyen Hallo Amerika.
Til denne Forestilling har Publikum,
som overværede Forestillingen den
4. ds., Adgang uden Betaling. I Over
morgen finder saa den tredie og
endelige Premiére Sted.

Scala-Revyen „Hallo Amerika“
fik en Kæmpe-Sukces.
Den flotteste og bedste Scala-Revy,

der nogensinde er set og hørt.

26. Juni.
Direktør Frede Skaarup har sat alle Kræfter ind paa
at bygge den nedbrændte Scala-Scene op igen, og sam
tidig har Malere og Tømrere slidt i det med at gen
fremstille Dekorationerne, som fuldstændig var tilintetgjort af Ilden.
I Aftes fandt da paany Premiéren paa Hallo Amerika
Sted, omtrent for det samme Københavnerpublikum, som
sidst var til Stede ved Branden. Den Aften kom man
lidt hovedkulds ud af Teatret og blev snydt for tredie Akt
— nu fik man det Hele, og den straalende Forestilling
blev en Kæmpe-Sukces. Det er ogsaa mange Aar siden,
man har set en saadan Pragtrevy og hørt en saa brillant
Tekst. Hallo Amerika er skrevet af Paul Sarauiv, Johs.
Dam og Aage Steffensen, det vrimler med kaade Indfald
og muntre Viser, baaret frem i første Række af Carl
Alstrup og Liva Olsen, der begge var paa Højden af

Herover sidste Akt af »Hallo Ame
rika«, midt paa Scenen Stribolt,
Alstrup og Liva Olsen. Til venstre
indsat Alstrup som Cowboy.

deres Evner. Alstrup varierede en
Mængde Figurer, men huskes maaske
bedst som Direktøren for »Nebraskas
lille Teater« — det var kosteligt —
og Liva Olsen sang »Kan De faa Gabrielle til at gøre i en Nælde?« og
Dardanella-Visen i Spidsen for et
Pragtkor af Scala-Girls.
Med særlig Spænding afventede
man Tredie-Akten, som man bog
stavelig talt var bleven brændt af
for. Nu saa man, da Tæppet gik op
for Akten, der foregaar ved en Amerika-Dampers An
komst, hvor over
hængende Faren
havde været for
Korets Damer, der
netop skulde ned
ad den lange Land
gangsbro, da Ilden
umiddelbart
før
Tæppets Opgang
brød ud. Nogle
Minutter senere, og
der var sket en
frygtelig Katastro
fe. Nu fængede og
saa denne sidste
Akt, som den skul
de, og Teatret fik
en Brand-Sukces—
ja, en Sukces, der
ikke blot skyldtes
Branden, men selve
Revyens Kvalitet.
Til venstre FinaleScenen af i Hallo
Amerika*.
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Genforeningsdagen i København
6. Juli.
Den sønderjydske Traktat undertegnedes i Gaar af
Repræsentanter for de Allierede og Danmark.
Undertegnelses-Ceremonien foregik i Ursalen i det
franske Udenrigsministerium.
Den danske Gesandt, Kammerherre Bernhoft, bragte
Danmarks Tak til de Allierede.

Hele Byen i Flag og Fest.
Kongen underskriver Genforenings-Traktaten.

Frederiksberggades festlige Udsmykning paa Genforeningsdagen.

9. Juli.
I Statsraadet i Dag Kl. 103/* underskrev Kongen Gen
foreningstraktaten. Som Tegn paa, at den højtidelige
Genforening dermed var fuldbyrdet, og Sønderjylland
atter blevet dansk Land, blev der afgivet Salut, og
Klokkeringningen begyndte.
Hele København var festklædt og flagsmykket, og Da
gen fik et smukt Forløb. Allerede Kl. 7 hørtes Koraler
fra Byens Kirketaarne. Paa Raadhuspladsen spillede
200 Musikere. I Frue Kirke holdtes Takkegudstjeneste i
Overværelse af Kongefamilien og Hovedstadens højeste
Embedsmænd. Om Aftenen var der stor Folkefest paa
Stadion.

Den danske Rigsdag ombord paa »A. P. Bernstorff« paa Vej til Genforeningsfesten i Sønderjylland.

1920

Kongen rider over Grænsen

10. Juli.
Paa Slaget 9 red Kongen paa sin hvide Hest over Grænsen. Da han havde redet et Stykke, rakte en Moder sin lille Pige op imod ham. Hun havde
en dejlig Rosenbuket i Favnen. — Maa jeg tage hende med paa Hesten? sagde Kongen og satte hende foran paa Sadlen. Den lille Pige slog sine sol
brændte Arme om Kongens Hals og lo igennem de første forskrækkede Taarer. Hun hed Margrethe og var Datter af Pastor Brasen i Bramstrup.
Pontoppidans nedenstaaende Digt fremkom første Gang i »Berlingske Tidende« 25. Dec. 1918.

C7\et lyder som et Eventyr, et Sagn fra gamle Dage:
•U En røvet Datter, dyht begrædt, er kommen frelst tilbage!
Det sker, hvad som et Drømmesyn har straalet for vor Tanke:
Til Sommer vajer Dannebrog igen paa Dybbøl Ranke!
Velkommen hjem til Moders Hus, vor Søster hjertenskære!
Saa bleg du blev i Kæmpens Favn i Striden for din STre!

Du sad i Bolt og Fangejem til Spot for vilde Drenge.
Seks Tusind unge Sønners Liv var dine Løsepenge!
Men du vil ingen Sørgefest! Mens Taaren Øjet brænder,
du skjuler stolt, hvad ondt du led i hine Bøddelhænder.

Du kommer klædt i hvidt og rødt og smiler os i Møde.
Hil dig, vor Moders Øjesten, i Nytids Morgenrøde!
HENRIK PONTOPPIDAN
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Første dansk-tyske Flyverute startes!
Et Menneskedyr
myrder 11 Børn.
Dagmar Overbye
dræbte alle sine Plejebørn.
September.
Fru Dagmar Overbye, der i Aarevis har levet af at tage Smaabørn i
Pleje, er bleven arresteret, efter at
Politiet i hendes Lejlighed, Enghave
vej 21, har fundet forbrændte Smaaknogler og Benstumper i Kakkel
ovnen.
Opdagelsen skete efter Anmeldelse
af en Moder, hvis tre Maaneder
gamle Barn, som var betroet Dagmar
Overbye, sporløst var forsvundet.

Marinesoldater starter paa Flyvebaadsstationen den første Rute-Flyvemaskine til Berlin.

Tilstaaelsen — 11 Barnemord
paa Samvittigheden.
Den modbydelige Sag mod Dag
mar Overbye har udviklet sig til at
omfatte en lang Række Forbrydel
ser, som dette Menneskedyr har begaaet alene i Berigelseshensigt. Over
for det store Bevismateriale, som
Politiet i de forløbne Uger har skaf
fet, brød Dagmar Overbye sammen
og tilstod Mordet paa ialt elleve
Smaabørn, som hun har haft i Pleje.
(Ved Nævningetinget blev Dagmar
Overbye idømt Dødsstraf, der senere
ændredes til livsvarigt Tugthus.)

ner« hjalp til med at starte Maski
8. August.
agen i Gaar blev en stor Mærke nen. Dir. Wulf, Det danske Luftfarts
dag i dansk Flyvnings Historie. selskab, oplyser, at Billetprisen til
Klokken 8.30 Formiddag startede viBerlin bliver 400 Kroner.
fra Marinens Flyvebaadsstation den
11. August.
første internationale Flyverute til
Ruten er i normal Drift! I Aftes
Tyskland. Til denne Begivenhed har ankom en Maskine hertil fra Warne
den dygtige og dristige sønderjydske münde. Og i Dag afgaar igen en Ma
Flyver Duus uløseligt knyttet sit skine til Berlin.
Navn. Starten overværedes af en ud
valgt Tilskuerskare; bl. a. saa man
Flyverchefen Oberstløjtnant Koch, Professor Albert Einstein
Direktør Willie Wulf og Direktør
Relativitetsteoriens
Max Ballin. Marinestationens »Mæn-

D

i København

Skaber, den berømte
Videnskabsmand Profes
sor Albert Einstein, har
holdt et opsigtvækken
de Foredrag i Astrono
misk Selskab i Køben
havn. Prof. Einsteins
Foredrag om sin Teori,
der kuldkaster vor faste
Tro paa Himmellege
mernes bestemte Stillin
ger og Bevægelser, ja i
det hele taget til vore
Sanseindtryks Sikker
hed, efterlod Tilhørerne
i en Tilstand af samme
svimlende Fornemmel
se, som maa have gre
bet vore Forfædre, da
i sin Tid Copernicus
forkyndte dem, at Jor
den roterede i vanvit
tig Fart omkring Solen.

Luftfartselskabets Direktør Willie Wulf og dets
Financier, Direktør Max Ballin overværer
Starten af den første Maskine paa Flyveruten
København-Berlin.

Prof. Einstein er un
der sit Ophold her
Genstand for stor Op
mærksomhed fra alle
Sider, men han fore
trækker i Stilhed at
hygge sig paa Obser
vatoriet paa Nørrevold
hos Prof. Elis Strøm- prof. Einstein fotograferet i Prof. Strømgrens Hjem paa Observatoriet
gren.
ved Nørrevold.
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- Og Postflyvningen indvies! -

den danske Postflyvning startede: tilhøjre ses Gren Eigil Knuth klar til at holde Indvielsestalen, Noget tilvenstre
jor Midten af Billedet ses Prins Axel og lige tilhøjre for Prinsen *Politiken<s Redaktionssekretær N i el s Hasager
(1 lyst Tøj), til venstre for Prins Axel ses General Nyholm,

15. September.
tter en historisk og festlig Dag:
. den første danske Luftpost afgik
i Formiddags. Den gik til Warne
münde. Luftfartsselskabets store
Aeroplan førtes af Sergent Larsen.
Turen gaar derefter til Amsterdam.
Vi bringer her et Billede af det Øje
blik, da den første Postsæk blev la
det ombord i Maskinen. Den inde
holdt 6—700 Breve her fra Landet.

A

Højtideligheden fejredes ved et Glas
Vin; Formanden for »Dansk Luft
fartsselskab«, Grev Eigil Knuth, holdt
en lille Tale. Blandt de mange ind
budte Tilskuere saas Prins Axel, der
jo selv er Flyverpioner, General
direktør Kiørboe som Repræsentant
for Postvæsenet, Kontorchef Cohn
fra Udenrigsministeriet og en fuld
tallig Repræsentation for Pressen.

To Debut’er.
Elna Hansen og Gerda Madsen.

Den første »flyvende Postsæk« ind
lades i Maskinen. Den skal via Tysk
land til London. Bendt Rom hjælper
Postmanden med Sækken.

En ganske ung Danserinde Frk.
Elna Hansen (senere Elna Lassen)
har i den senere Tid gjort sig be
mærket i Balletten paa Det kgl. Te
ater. Hun har danset i »Valkyrien«,
i »Kermessen i Briigge« og i »Blom
sterfesten i Genzano« og nu sidst ud Frk. Gerda Madsen (Debut) og Johannes Meyer
ført Svava i »Valkyrien«. Særlig
i »De evige Glæder« af Fru Edith Rode.
dette sidste Parti ud
førte Elna Hansen med
en saadan koreografisk
Dygtighed, at man tør
spaa hende en straalende Fremtid. En let
og svævende Dans er
den nye Danserindes
særlige Evne, hun løf
ter sig fra Gulvet som
en Dansens Muse, ejer
den ubevidste Gratie,
den smilende Elegance,
som hæver Dansens
Kunst over Støvet.
Samtidig har den un
ge Skuespillerinde Frk.
Gerda Madsen vakt Op
mærksomhed ved sin
Udførelse af en Rolle i
De evige Glæder paa
Dagmarteatret. Hun har
et udtryksfuldt Ansigt Balletdanserinden Frk. Elna Hansen (senere Elna Lassen) som
og en klog Replik.
Svava i »Valkyrien«.

1920

Til Amerika — og hjem fra Amerika!
og blev Gang paa Gang kastet i
Fængsel. I 1877 rejste Geleff til Ame
rika og førte her en omtumlet Til
værelse, indtil han nu, 78 Aar gam
mel og fattig som en Kirkerotte,
kom til New York, hvor han blev
syg og indlagt paa et Hospital.
Da de danske Socialdemokrater
erfarede dette, udvirkede de, at Ge
leff vendte hjem til Danmark. Mod
tagelsen var ganske overvældende
for den gamle Mand, og det rørte
ham dybt, at hans gamle Kampfælle
Louis Pios Datter, Fru Sylvia Poul
sen, bad ham være hendes Gæst, saa
længe han opholder sig i Køben
havn.

Fru Oda Nielsen, der fornylig fejrede sit 50 Aars Jubilæum som Skue
spillerinde, drager nu paa Tournée til Amerika sammen med Visesangeren
chr. Gottschalch og Pianisten Valdemar Willumsen. Her er et Billede fra
Afrejsen, t. v. Gottschalch, t. h. Willumsen, i Midten Fru Oda. Længere til
bage, helt til venstre, skimtes Fru Odas og Martinius Nielsens Søn, Tegneren
Kay Nielsen, der følger med til U. S. A., hvor han allerede har et kendt
Navn som Illustrator.

Presse-Attaché i Paris. Den gamle Socialistfører
Povl Geleff vender hjem.
20. Juli.

I Dag vendte den gamle Socialist
fører Povl Geleff hjem til Danmark
fra Amerika, hvor han har opholdt
sig i 43 Aar.
Geleff var med i Socialdemokra
tiets første Kampaar sammen med
Louis Pio og Brix. De socialdemo
kratiske Førere døjede meget ondt

Geleff ved Ankomsten til København fra
Amerika. Fra venstre Fru A. C. Meyer, Geleff,
A. C. Meyer og Wiinblad.

Journalist Helge Wamberg,
der er udnævnt til Presse-Attaché i Paris.

Under »Udenrigsministeriets Presse
bureau«, der ledes af Kontorchef
Marinus L. Yde, er oprettet en
Række Stillinger som Presse-Atta
chéer ved vore Legationer i de store
Verdensbyer. I Berlin er det Lauritz
Larsen, i London Chr. Aagaard og i
Washington Roger Nielsen, der fun
gerer som Presse-Attachéer, og nu
er den kendte Københavner-Journa
list, »Politiken«s højtskattede Med
arbejder »Den Yngste«, Helge Wam
berg, udnævnt til at beklæde en lig
nende Post i Paris. Den elegante,
elskværdige og smidige Helge Wam
berg vil utvivlsomt egne sig ypper
ligt til denne Stilling.
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Geleff til Middag hos Louis Pios Datter, Fru Sylvia Poulsen (gift med Skuespiller Johannes
Poulsen). I første Række ses fra venstre Fru A. C. Meyer, Fr. Andersen, A. P. Berg og Oscar
Johansen, i anden Række Fru Sylvia Poulsen, Geleff og A. C. Meyer.

1920

Første traadløse Koncert London-København
Lauritz Melchior
synger i London
og høres i København.
August.
I det sidste halve Aar har MarconiSelskabet i London især syslet med
den nye vidunderlige Opfindelse,
som kaldes »den traadløse Telefon«,
og Resultaterne har været storslaaede. For ca. 1 Maaned siden lod
Selskabet afholde sin første »traad
løse Koncert« med den berømte Ma
dame Melba som Koncertgiverske.

Den historiske Telefonkoncert mellem England og Skandinavien. (Per
sonerne fra v. til h.: Radiotelefoni-Ingeniør, Mr. Witcham, Ing. Mr. White,
Kgl. Operasanger Lauritz Melchior, Ing. Olaf Frost, Redaktør N. Kittelsen.)

Den danske Ingeniør Olaf Frost, der er ansat
i Marconi-Selskabet i London.

Paa et givet Klokkeslet kunde man
paa alle Oceanflyverne høre den
verdensberømte Dames Stemme, og
Forsøget faldt ualmindelig heldigt
ud. En af de ledende Kræfter inden
for Marconi-Selskabet er Danskeren
Ing. Olaf Frost, og det skyldes hans
Initiativ, at den traadløse Telefon

nu ogsaa er blevet udstrakt til at om
fatte de tre nordiske Hovedstæder.
Det var Ing. Frost, der forleden ar
rangerede Marconi-Selskabets anden
traadløse Koncert, og han fik udvir
ket, at vor Landsmand, Operasanger
Lauritz Melchior, der for Tiden er
paa Studierejse i London, udførte
Programmet.
Rundt om i Skibene paa Verdens
havene og i de nordiske Hovedstæder
kunde man lytte til Melchiors Sang,
der paa en vidunderlig, helt fan
tastisk Maade blev fanget fra Luf

ten. Ogsaa denne Gang var Resulta
tet glimrende. En af Marconi-Selska
bets Ingeniører lod fra Selskabets
Bygning i London hele Koncerten
optage paa Grammofon fra RadioTelefonen. Man kunde saaledes Da
gen efter gentage hele Koncerten pr.
Grammofon! Helt ovre i Canada hørte
man tydeligt Lauritz Melchiors Sang!
Koncerten fandt Sted Kl. 6V2 om
Aftenen. Den foregik i et ganske al
mindeligt Lagerlokale, hvor der var
opstillet et Flygel. Melchior sang ind
i en meget enkel Tragt, lavet af fire
sammenklistrede Stykker Cigarkasse
træ. Denne Tragt skal nu opbevares
som en historisk Genstand i MarconiSelskabets Arkiv.

De Store leger
Tivoligarde.

Fra venstre ses Tivoliinspektør Ole Olsen, Litograf Carl Andreasen, Teatermaler Carl Lund, Belys
ningsmester Pehrsson, Barber Heinze (ham med Tivolis Akvarier) og Skuespiller Oscar Stribolt.
Tambourmajoren er Kapelmester Schnedler-Petersen.

Der er indenfor Tivolis Grænser
dannet en Forening bestaaende af
Tivolis Direktion, Lejere, Funk
tionærer og andre, der er knyttet til
den gamle Have. Foreningen blev
stiftet ved Carl Lunds 25 Aars Jubi
læum som Tivolimaler, og hvert Aar
samles Medlemmerne til en original
Fest, som Publikum desværre ikke
faar Adgang til at overvære, — des
værre, fordi her aabenbares noget
af det rigtige, ægte Tivoli-Humør.
Festerne holdes efter Sæsonens Slut
ning. Saa har Tivoliforeningen hele
den gamle Have for sig selv. Og saa
er der ingen Ende paa Løjerne. I Aar
har man valgt at lege Tivoligarde.

1920

Byens Hyldest til Kongen, der fylder 50

Kongen modtager paa Amalienborg det imponerende Flagtog, hvor ikke mindre end 112 Foreninger mødte op pied deres Bannere.

Et imponerende Flagtog paa 50.000 Borgere og Borgerinder fejrer Kongen.
Men nu har vi i Dag igen oplevet
26. September.
et er ikke altid nemt at faa Folk en virkelig smuk og imponerende
til at gaa i Procession nu om Procession — Fanetoget til Kongen i
Dage. Bedre gik det i tidligere Tid —Anledning af hans 50-Aars Fødsels
der var Stil over Højres Grundlovs dag. Og det er saa meget mere be
tog i Firserne, og der var ogsaa mærkelsesværdigt, som Fanetoget
Glans og en vis Skønhed over So var trommet sammen i al Hast. Kon
cialdemokraternes vældige Skov af gen lovede at modtage det, men in
Bannere. For slet ikke at tale om de gen havde vist tænkt sig, at Toget
store Folketog ved det gamle Konge tilnærmelsesvis skulde blive af et saa
pars Regeringsjubilæum, ved Guld imponerende Omfang, som det fik.
brylluppet, Fanetoget til Estrup o. m. fl. Ialt var der 112 Foreninger med i

D

det kæmpemæssige Fanetog, sikkert
det største, der nogensinde har snoet
sig gennem Københavns Gader.
Der var virkelig en sjælden Glans
og Festivitas over dette Folketog.

Direktør Frede Skaarup og Fru Hertha Skaarup
i Samtale med Skuespiller Gunnar Sommerfeldt
ved Flagtogets Ankomst til Amalienborg.

Den kgl. Operas Personale var mødt fuldtalligt op paa Amalienborg. Til
venstre ses Det kgl. Teaters Chef, Grev Brockenhuus-Schack, til højre for
ham Kapelmester Georg Høeberg, og videre ses Frk. Ida Møller og Frk.
Tenna Frederiksen (bag dem Fru Inger Leth Rasmussen og Max Müller),
Fru Lilly Lamprecht, Albert Høeberg, Poul Wiedemann, Ingvar Nielsen og
Per Biørn.
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Det var arrangeret af »DannebrogsKomitéen«, Vekselerer Chr. Petersen,
Grosserer Hartfelt, Kapt. Schiøler,
Kapt. Syloiv, Kantatedigteren, Fuld
mægtig Axel Juel, Dir. Erlandsen og
Dir. Adolph. Der var sikkert over
50.000 Mennesker paa Amalienborg
Plads, da Dir. Adolph besteg Taler
stolen og holdt Talen til Kongen, der
med hele sin Familie var kommet ud
paa Balkonen. Dagens Lyspunkt var
imidlertid Kongens egen Tale, der
var fortræffelig — klar, mandig og
tydelig, tiltrods for at Kongen øjen
synlig var meget bevæget over den
spontane og imponerende Hyldest,
det store Tog var et Udtryk for.
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Fra Kunstens Verden: Flytning og Strejke
Akademi-Eleverne laver Strejke.
Protester mod Valget af Professorer
til Akademiet.

15. Oktober.
Efter Julius Poulsens Afgang gik
der Sensation i Professorvalgene til
Kunstakademiet. Blandt de aldeles
sikre Professoremner var Sigurd
Wandel og Rostrup-Bøyesen. Den
sidstnævnte var i udpræget Grad de
unge Akademielevers foretrukne Kan
didat. Blandt Ansøgerne var ogsaa
Mogens Lorentzen, Gudmund Hentze
og Ejnar Nielsen.
Men saa skete der det uventede, at
Akademiraadet foretrak Aksel Jør
gensen for Rostrup-Bøyesen. Denne
Udnævnelse har sat Akademieleverne
i Fyr og Flamme. De unge Menne
sker truede med Strejke og »Urolig
heder«, baade fordi den afholdte

Et sjældent Syn i København: der piøjes foran Kunstmuseet.

Wandel, og de unge Kunstnere var
desuden harmfulde over, at UtzonFrank i Raadet skulde have svigtet
Rostrup-Bøyesens Kandidatur. Det
har han dog ikke, hvilket høfligst
meddeltes Elevernes Ordfører Egon
Nielsen af selveste Akademidirektø
ren, Joakim Skovgaard. Dette synes
at have virket afsvalende paa de
varme Gemytter. Den første Skole
dag er forløbet i Ro — ingen af de tre
nye Professorer, Wandel, Jørgensen
og Ejnar Nielsen, har lidt Overlast.

Aksel Jørgensen og Jul. Poulsen.
Tegning af Sven Brasch i »Blæksprutten.

Rostrup-Bøyesen ikke blev Profes
sor, og fordi den ikke ønskede Sigurd
Wandel blev det. Da Malerskolerne
aabnede i Dag, stimlede Eleverne
sammen foran Akademiets Port paa
Kongens Nytorv. Man tænkte paa
offentligt at protestere mod Prof.

20. Oktober.
De unge Harmfulde har nu afholdt
et mægtigt Protestmøde, ved hvilket
man dog ikke var ganske klar over,
hvad der burde gøres. Saa vedtog
man en Resolution, hvori Forsamlin
gen enstemmigt udtrykte sin Misbil
ligelse af den af Akademiet trufne
Afgørelse. — Og nu er den Revolu
tion forbi.

Danmarks-Monumentet
gemt bort i Østre Anlæg.
Endelig lykkedes det at faa Dan
marks-Monumentet, ogsaa kaldet
»Plat-de-Menagen«, fjernet fra Plad
sen foran Facaden af den Bygning,
der af Staten er helliget Billedhuggerog Malerkunsten. Monumentet blev
i sin Tid skænket af en Komité i An
ledning af Christian IX’s Guldbryl
lup og afsløret d. 26. Maj 1897. I 23
Aar har Byens Borgere set med alt
andet end venlige Øjne paa »Plat-deMenagen«, der nu er henflyttet til
Østre Anlæg.
Man har nu besluttet at omforme
den store aabne Plads foran Kunst
museet til et smukt og stilfuldt Have
anlæg. I disse Dage kan man derfor
nyde det sjældne Syn at se god gam
meldags Pløjning midt i Københavns
Hjerte med primitiv landlig Plov og
Hesteforspand. Det er Stadsgartner
Fabricius Hansen, der skal omdanne
Pladsen til en smuk Blomsterhave.

Strejkende Akademi-Elever udenfor Charlottenborg.
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Videnskaben hædres - og ung Kunst, der stræber
Dyrefysiologen Prof. Aug. Krogh
faar Nobelprisen i Medicin.

Lungerne, et Emne, Fru Krogh ogsaa behandlede i sin Doktordispu
tats, og derefter fulgte Undersøgel
serne og Opdagelsen af det specielle
Haarkarnet-Apparat der bringer il
ten ud til Legemets fjerneste Kroge.

En stor Kunstners talentfulde Søn.

Det er anden Gang, Nobel-Prisen gaar til
Danmark, idet Henrik Pontoppidan og Karl
Gjellerup i 1917 fik den litterære Nobel-Pris
til Deling.
______
Seedorff maa kun kalde sig Pedersen.

Professor August Krogh.

29. Oktober.
I Gaar blev Nobel-Prisen i Medicin
tildelt den danske Videnskabsmand,
Dyrefysiologen Prof. August Krogh,
officielt for hans Opdagelse af den
kapillær-motoriske Reguleringsmeka
nisme, i Virkeligheden som en Be
lønning for hans store videnskaEé^
lige Arbejde i det Hele paa Stofskift
tets og Aandedrætsfysiologiens Omraade.
£rof. Krogh er 46 Aar gammel,
blev Magister i Zoologi i 1899, Dok
tor i 1903, Docent i 1908 og endelig
^Professor i Dyrefysiologi i 1916.
Sammen med sin Hustru^ Dr. med.
Marie Krogh, f. Jørgensen, har han
udgivet et stort Værk om Iltens Op
tagelse og Kulsyrens Udskillelse 1

10. November.
Ved Aarhus Politiret er den unge
Digter Hans Hartvig Seedorff paany
blevet idømt en Bøde for uretmæs
sigt at have anvendt sit mødrene
Slægtsnavn paa sine smukke Digt
samlingers Titelsider. Næppe er den
fejrede Digter vendt hjem fra sin
poetiske Rejse Jorden rundt, før Fa
milien staar parat ved Landgangs
broen og gentager sin Protest fra
1911, da Digteren maatte bøde 50 Kr.
. . . Den lidt smaalatterlige Sag vil
en Gang blive en Lækkerbidsken for
en ny Vilhelm Andersen eller Brix.
Et Forlydende vil vide, at Digteren
vil søge Tilladelse til at bære Navnet
Sorgenfri, som han jo allerede
anvender om sig selv i sine Digte.
Han mener, at den ikke ukendte Ejer
af Slottet af samme Navn næppe vil
stille sig saa afvisende som de Seedorff’er.
_____
Unge Digtere i »Geddes Gaard«.

I »Admiral Geddes Gaard« har der Gang paa
Gang været afholdt »Gaardfester«, der bl. a.
har haft til Resultat at gøre de forskellige
ungdommelige, mere produktive end egentlig
almenkendte Poeter populære i en videre
Kreds end deres egen — til gensidig Glæde.
Planen lykkedes tildels, idet Folk — ogsaa
udenfor Digterlauget — mødte op og konsta
terede, at Nutidens poetiske Kendetegn ikke
længere er langt Haar, men store Brilleglas,
samt at Forfatteres Evne til at fremsige deres
egne Værker er forblevet uforandret gennem
Tiderne, — nemlig ikke helt god! Forøvrigt
syntes Publikum at nyde Samværet med de
unge Talenter.

De unge »Gaarddigtere« : fra venstre til højre P. C. V. Hansen, Hans Ahlmann, Helge Bangsted,
Jørgen Vibe og Fredrik Nygaard.
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Eyvind Johan Svendsen.

En Søn af Komponisten Johan
Svendsen, Det kgl. Teaters mangeaarige og elskede Kapelmester, har
helliget sig den dramatiske Kunst,
og at dømme efter de Roller, han
indtil nu har udført paa Dagmarteatret, tør man trygt spaa ham en
smuk Fremtid. Morsomt nok blev
han »opdaget« paa Birkerød Kost
skole, der efterhaanden synes at
være blevet en Slags dramatisk Elev
skole, hvorfra bl. a. ogsaa Adam og
Johannes Poulsen er udgaaet. Men
den unge Eyvind Johan Svendsen
har staaet paa Scenen før sin Kost
skoletid. Han har nemlig som Barn
været paa Balletskolen, men blev —
efter hvad han selv siger — afskedi
get, fordi han var en uartig lille
Dreng. Efter Kostskoleaarene kom
han atter til Det kgl. Teater — denne
Gang paa Elevskolen — og fik Nico
lai Neiiendam og Poul Reumert til
Lærere. Som saa mange andre unge
havde han ikke Lyst til at »gaa der
ovre« og vente paa Roller, og saaledes gik det til, at han havnede paa
Dagmarteatret, hvor man husKer
ham som Bondekarlen i »Lands
byens Magdalene« og som Hoved
personen i Einar Christiansens »Tron
følger«. Han skal nu snart spiEe
Rizzio i Bjørnsons »Maria Stuart«.
Paa Dagmarteatret spiller han sam
men med Bodil Ipsen og Poul Reu
mert, hvad han er overordentlig
glad for — og saa er han kun 24
Aar, fuld af Talent og Ærbødighed
for sin Kunst . . . det lover godt!
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Smaa Københavner-Begivenheder
Det lille Teater aabner med „Kiki“.
Et muntert fransk Stykke med Karen Caspersen I Hovedrollen.

Fakkeltog
til Thorvaldsen.
Skønt Thorvaldsen rimeligvis blev
født den 13. Nov.
1768, fejrede man
dog 150-Aarsdagen
for hans Fødsel
den 20. Nov. i Aar,
den Dato, man hid
til har regnet med.
Festen var meget
højtidelig. Kongen
nedlagde en Krans
paa Graven i Mu
seets Gaard, og det
italienske Gesandt
skab med Ministe
ren, Baron Aloisi,
i Spidsen nedlagde
ligeledes en Krans
med Baand i de
italienske Farver
og Inskriptionen:
»A
Thorvaldsen
Fakkeltoget til Thorvaldsen.
l’Italia sua Seconda Patrice«. løv
rigt var der Kranse fra Danske Bil bærerne saas Vilh. Wanseher, Pro
ledhuggere, Ny Carlsberg Glyptotek, fessorerne Tuxen, Joakim Skovgaard,
Kunstnerforeningen af 18. November Ejnar Nielsen og næsten alle vore
o. m. a. — Om Aftenen bragte danske andre fremragende Malere og Bil
Kunstnere deres Hyldest i Form af ledhuggere. Bagefter var der Minde
et stort Fakkeltog til Museet, der var fest paa Raadhuset, hvor Vilhelm
meget smukt oplyst. Blandt Fakkel- Andersen holdt Festtalen.

Muusmann
fortæller om
80’ernes glade
København.

Karen Caspersen som »Kiki«.

28. August.
Direktør Frede Skaarup udvikler
sig efterhaanden til københavnsk
Teaterkonge. Han har »Scala« og
»Dagmarteatret« og »Gasino« under
sin Direktion, og i Gaar aabnede
han Byens nyeste og mindste, sam
tidig intimeste og mest lækre Teater,
»Det lille Teater«, der er Nabo til
»Scala«, og indrettet i det gamle
»Thomas S.«-Lokale, hvor »Edder
kopperne Kabaret forgæves har søgt
at drage Folk til Huse.
»Det lille Teater« skal nok faa
Sukces, i hvert Fald var Begyndel
sen i Gaar ypperlig med det muntre
og pikante franske Lystspil Kiki.
Fru Karen Caspersen var henri
vende som den lille uartige PariserKorpige, der besnærer sin Direktør —
saa parisisk og pikant, charmerende
og elegant, at hun ogsaa ganske
erobrede Publikum. Fortrinligt var
Sammenspillet med Frk. Zannu Pe
tersen, Albrecht Schmidt, Holger
Hofman og Henry Seemann, takket
være Hofmans iscenesættelse, der
havde stemt det Hele sammen til et
intimt Komediespil af brillant Virk
ning.

Forfatteren og Københavner-Journalisten Carl Muusmann.

Carl Muusmann er
»Manden, der husker
alt«. Som Journalist og
Forfatter er det Paris
og Cirkus, der er ble
vet hans specielle Fel
ter, men intet — bog
stavelig talt intet — i
80’ernes og 90’ernes Kø
benhavnerliv er undgaaet hans Opmærksom
hed eller forsvundet fra
hans Hukommelsesarkiv.
Og nu har han udgivet
en Bog, der hedder
»80’ernes glade Køben
havn«. Ingen kan gøre
dette bedre end han.
Saa helt passer Titlen
nu ikke, for man møder
jo rundt om paa Bo
gens Sider mange triste
Skæbner blandt dem.
der glider forbi, men
Skildringen gengiver for
træffeligt den særlige
Københavnergemytlighed, der prægede den
vaagnende Storby i 80ernes »glade Dage«.

1921

Fire danske Films-Instruktører
„Heksen".
Dansk Films mest særprægede In
struktør Benjamin Christensen, der
vandt sin første store Sejr med Stor
filmen Det mystiske X, har nu
efter flere Aars Forberedelse afslut
tet Optagelserne af en ny Kæmpe
film Heksen, som alle indviede, der
har set den prøvekørt, berømmer
som et Mesterværk. Den skildrer
Middelalderens Heksetid med Hekse
sabbater, Djævlefødsler, Kirkebesudling og Djævlebesættelse i en Række
stærke og karakterfulde Billeder,
der efterlader et uudsletteligt Ind
tryk.

A. W. Sandberg.

Carl Th. Dreyer.

„De fire Djævle".

„Blade af Satans Bog".

24. Februar.
Herman Bangs »De fire Djævle«,
der har været filmatiseret for en
Del Aar siden, har fristet den unge
Filmsinstruktør A. W. Sandberg til
at forsøge en helt ny Indstudering
af den kendte Novelle. I Aftes
kunde man ved Filmens danske
Premiére i »Kino-Palæet« overtyde
sig om, at Forsøget var lykkedes. I
særlig Grad maatte man beundre
Sandbergs Evne til at overføre det
ægte Bang’ske Temperament, den
hektiske Hast og Fortællingens Stakkato til Filmen. Det var fremragende
god Instruktion.

Benjamin Christensen.

24. Januar.
Blandt vore unge Filmsinstruk
tører indtager Carl Th. Dreyer alle
rede en fremskudt Plads. Han be
gyndte med at skrive Billedtekster
til »Nordisk Film« og fik her Lejlig
hed til at lære Arbejdet i Ateliererne
grundigt at kende. En skønne Dag
foreslog man ham, at han selv
skulde sætte en Film i Scene, — og
det blev »Blade af Satans Bog«, som
i disse Dage har haft Premiére paa
Palads-Teatret. Filmen, der er skre
vet af Edgard Høyer, har mange
stærkt dramatiske Optrin, og vore
førende Kunstnere baade fra Skue
spil og Opera medvirker. Men
Dreyer kan tilskrive sig Hovedpar
ten af Æren for denne Film. Der er
noget reelt, ægte og ligetil ved den
Maade, hvorpaa Dreyer arbejder,
han søger ud til selve Livet og stu
derer Menneskene dér. »Blade af
Satans Bog« blev optaget allerede i
1919, og sidste Sommer optog han
Jansons Novelle »Præstekonen« i
Lillehammer for et svensk Selskab
med samme udmærkede Resultat.

„Fy og Bi“.

Lau Lauritzen imellem Fy og Bi.
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Lau Lauritzen er dansk Films
Lystspil-Instruktør og som saadan
uforlignelig. Han har skabt det
muntre Par Fyrtaarnet og Bivognen,
som i den lange og radmagre Carl
Schenstrøms og den lille tykke
Miehe-Madsens Skikkelse Gang paa
Gang henrykker Københavnerne.
»Lau« opfinder de mest vanvittige
Situationer og er en hel Mac Sennett til at fremtrylle en Staffage af
skøn kvindelig Ungdom omkring de
to urkomiske Fy og Bi.

1920

Vers om Kærligheden, om Freden og om Flaget
Bogen om Grethe.

Fredlys din Jord.

Jeg synes, at hver Gang Du løser Dit Haar,
da svinder de triste og ukendte Aar.

Anders W. Holm, der
vakte Opmærksomhed
ved sin første Digtsam
ling som erotisk Lyri
ker, specielt Karnevals
digte, har med sine
senere Digte, og navn
lig Samlingen »Fredlys
din Jord«, anslaaet en
stærkt fædrelandssindet
Tone. Digtet »Fredlys
din Jord« der — efter
hvad han selv oplyser
— er skrevet i 1914 og
inspireret af Kongens
Neutralitetserklæring, er
senere bleven meget po
pulært og synges nu
overalt til Carl Niel
sens Melodi.

Med eet er Du barnlig af Legem og Aand;
hvor former Din Nakke sig fint i min Haand.

Hvor spinkel og yndefuldt spæd er Din Arm,
hvor ubevidst yndig Din Ungpigebarm.
Og stryger jeg Haaret fra Tinding og Kind,
saa ler Du imod mig med legende Sind.

Og ved ikke selv, at Du bliver saa skøn,
som Englene er det i Børnenes Bøn.
Du vender Dit Øre imod mig, fordi
Du elsker de Ord, jeg skal hviske deri.
Anders W. Holm.

Jeg ser paa den reneste Jomfruprofil
det sitrende Drag af et lyttende Smil.
Og hvisker jeg noget om Vind og om Vejr,
men ikke, hvor inderligt Du er mig kær,
saa tar Du fornærmet mit Hoved med Magt
og hvisker de Ord, som jeg skulde ha' sagt.

AXEL JUEL.
(Af: »Bogen om Grethe«).
Axel Juel er maaske
bedst kendt af Offent
ligheden som officiel
Digter ved en Række
højtidelige Lejligheder,
hvortil han har skrevet
Kantater og Festsange.
Ansat i Marineministeriet (Sekretariatchef) har
han nær Tilknytning til
Flaadcn, som han har
helliget mange Digte.
Kendt af alle er hans
Sang »Flaget«. Men iøvrigt er han en højt an
set Lyriker og har med
den nylig udgivne »Bo
gen om Grethe vundet
sig en stor Læsekreds.
Axel Juel.

Lj^r edly s din Jord, du danske Mand!
Der gaar et Høstvejr over Land.
Nu stimer Silden ved din Kyst,
og Laden bugner af din Høst.
Fred med din Jord og med din Strand,
Du gode, danske Fredens Mand!

Nu kriges Grib og Falk og Ørn.
Værn om dit Bo og dine Børn,
beskærm vort lille Lærkeskjul
mod Himlens store, vilde Fugl!
Uvejret viger dog engang
for Sol og Fred og Fuglesang.

Omgærd din Gaard, stæng Laas og Slaa!
Ufred vil mange, Fred kun faa.
Vis, saa Alverden ser og véd,
at du vil Fred og Ærlighed!
Løft over Danskens Jord og Strand
dit hvide Kors for Fredens Land!

Hegn om dit Hus og Hjemmets Jord;
værn om det Land, hvor Dansken bor,
da skal en Fredens Dag igen
du møde Fjenderne som Ven.
Fredlys din Jord, Du danske Mand,
bevar vort Folk og Fædreland.
ANDERS W. HOLM.
(Af: »Fredlys din Jord«).

16']

Genforenings-Festspil — m. m.
Bliver jeg gift?
Et Bureau for Orakelsvar.
50 Kr. for et »Horoskop«.

18. Januar.
I Gaar viste de første Pølsevogne sig paa Københavns Gader. Foreløbig
er der kun seks Vogne med hver 1500 Pølser. De koster 25 Øre Stykket —
med Sennep. Et Rundstykke kan erhverves for en 5-Øre.

Helge Rodes Genforenings-Festspil
„Moderen“ paa Det kgl. Teater.
31. Januar.
Helge Rodes »Moderen«, som i Af
tes havde Premiére paa Det kgl. Te
ater, er et Eventyr-Festspil om »en
savnet Datter, dybt begrædt«, der er
kommet frelst tilbage, for at bruge
Henrik Pontoppidans Ord. Helge
Rode har i rigt Maal benyttet den
Frihed, som en Eventyrdigtning til
lader. Fantasi og Virkelighed, Patos
og Narreri, høj Lyrik og jævn Hver
dagsagtighed skifter i Stykkets 8
Afdelinger. Der var Scener af den
reneste, mest harmoniske Himmel
klang, og Scener, hvor Helge Rodes
skønne Lyrik kvaltes af det malede
Lærred, Børn med paasatte Engle
vinger, Teaterskæg og andre Rekvi
sitter. Digteren understøttedes til
Gengæld Gang paa Gang af Carl
Nielsens smukke, naturlige, ofte
prægtige Musik.
Som Moderen sagde Fru Hennings
sine Replikker med den hjertegrebne
Højhed, der fordredes, og Sønnens
(Tavs Neiiendams) Afsked med hende
blev et af Eventyrets skønneste Bil
leder. Skjalden, der drager ud for at
finde Haab og Tro, spilledes smukt
og mandigt af Svend Methling. Johan
nes Poulsen gengav Narrens Ord
med den rette Bitterhed og Beskhed.
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og der var stor Fantasi over hans
Sang »Hadet er det stærkeste«. Stort
Bifald vakte ogsaa de to Sange:
»Som en rejselysten Flaade« og
»Prinsesse Tove af Danmark«.
Forestillingen modtoges med meget
stærkt Bifald.

22. Januar.
Skoleryttersken Caspari di Miranda’s Mand
Albert von Jessen er sat under Tiltale for Over
trædelse af Straffelovens Spaa-Paragraf.
Albert von Jessen har paa Amagertorv star
tet et astrologisk Bureau >Urania<i, som siden
August 1920 har samlet et stort Klientel.
Spaamanden forklarede i Gaar i Retten, at
han i August i Fjor havde faaet 9 Timers Un
dervisning i Astrologi af Astrologen, Forfatte
ren J. I. Kronstrøm, Okkultismens mest frem
ragende Repræsentant i Danmark. Albert von
Jessen forsøgte sig derefter paa egen Haand.
Taksterne var: Almindelige Oplysninger 5 Kr.
— Orakelsvar 5 Kr. — Ægyptiske Kabaler 5
Kr., og endelig det fineste af alt: Horoskopet,
som kostede 50 Kr.
Der var 3 Spørgsmaal, som gik igen, naar
der skulde gives Orakelsvar, forklarede Spaa
manden. Kunderne spurgte først: Bliver jeg
gift? Oraklet svarede: Det kommer an paa Dem
selv. Dernæst: Kommer jeg ud at rejse? Orak
let: En Rejse vil være fordelagtig for Dem.
Sidste Spørgsmaal: Hvorledes bliver min Skæbne
i det hele taget? Oraklet: Det kommer an paa,
om De handler med Forstand.
— Ih du forbarmende, sikke noget Vrøvl,
udbrød Dommer C. E. Nielsen.
Om Horoskoperne oplyste Hr. Jessen, at de
var udregnet af Hr. Kronstrøm, som fik 25 Kr.
for hvert.
Derefter førtes Kr. Kronstrøm som Vidne.
Han indrømmede, at han havde givet Albert
von Jessen Blanketter med Tekster til Orakel
svarene, men han hævdede, at Hr. Jessen,
havde blandet dem sammen. Hr. Kronstrøm
indrømmede ogsaa, at Horoskoperne var stillet
af ham, men, erklærede han: — Jeg vidste
ikke, at Jessen vilde drive systematisk Forret
ning med dem. Til Slut indrømmede Albert
von Jessen, at han havde startet et Ægteskabs
bureau for rige Mennesker paa Baggrund af
Horoskoperne.

Den første Natflyvning.
Alle vore Militærflyvere
var oppe i den sorte Himmel.

Betty Hennings som Moderen.

11. Februar.
I Aftes foretog Militærflyverne dc
første Natflyvningsøvelser. Inde i
Byen stod Folk stille og lyttede til
Propellernes Snurren, kun de fær
reste fik Øje paa de to smaa Stjer
ner, der sejlede rundt i Himmel
rummet.
Naturligvis er det ikke svært at
flyve, naar Maskinen først er oppe.
Trafiken er jo ikke stor i Luften paa
den Tid af Døgnet, men det vanske
lige ligger i at lande. Det var det,
der skulde forsøges i Aftes. Premier
løjtnant Botved var den første, der
gik op. Han slog et Slag ind over
Byen og landede saa i Skæret af
nogle Projektører, medens Mester
Nielsen affyrede sin Lyspistol. Baade
Hansen, Bjarkov, Larsen, Sørensen,
Erlind, Møller, Arlyng og Herschend
foretog vellykkede Mørkeflyvninger.
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Bokser-Begejstring, Guldaldersal m.m.

Fra den store Bokse-Opvisning i Idrætshallen, hvor Carpentier boksede med Levin sky. Salen var fyldt til sidste
Plads og der var stormende Begejstring for den franske Mesterbokser.

Bokseren Carpentier
henrykker København.
26. Februar.
Den berømte franske Bokser Georges
Carpentier besøgte i Gaar Køben
havn. Carpentier var under Verdens
krigen Flyver, og det var i denne
Egenskab, han i den tidlige Morgen
stund hyldedes af fire danske Fly
vere, Bjarkov, Foltmann, Rasmussen
og Sørensen, som kredsede hen over
Færgen fra Helsingborg og kastede
en Syrenbuket ned til Carpentiers
Hustru.
Ved Ankomsten til København blev
Carpentier modtaget af flere Tusinde
Boksebegejstrede.
Om Aftenen gav han en Opvisning
i Idrætshuset. Særlig imponerende
var den franske Mesterbokser i de
to Omgange, han boksede med Batting Levirtsky. Et saa forrygende
Tempo er aldrig set i en dansk
Boksering. Folk var ellevilde.

„Guldaldersalen“
indvies.
22. Februar.
Da Lorry Feilberg havde skabt
»Riddersalen«
og
»DrachmannKroen«, købte han Naboejendom
men, hvor Lars Mathiesen i sin Tid
residerede. Det var hans Agt her at
indrette et Etablissement med Min
der fra vore Guldalderdigtere, men
Lorry døde, inden han fik realiseret
sin Plan. Nu er hele Komplekset
overtaget af Sagfører Valdemar Niel
sen, som har ført Lorrys Idé ud i
Livet, og i Aftes indviedes saa »Guld
aldersalen« ved en vellykket Fest
lighed, hvor mange prominente Kø
benhavnere var til Stede. Skuespiller

Elith Reumert holdt Indvielsestalen,
og Censor P. A. Rosenberg hyldede
Lars Mathiesens Minde. Efter Bordet
dansedes der Natten igennem i den
nye, smukke Sal, hvor Guldalderens
Digtere hænger i Olie paa Væggene
som tavse Vidner til en ny Tids Ud
foldelse af Livsglæde.

En General, en Læge
og et anonymt Brev.
En pudsig Affære,
der løb ud i Sandet.
20. Februar.
Dr. med. Axel V. Neel har anlagt Sag mod
Generalmajor Louis Nielsen, fordi denne har
faael ham afskediget som Reservelæge i Hæren.
Chefen for Generalstaben modtog for nogen
Tid siden et anonymt Brev, skrevet med
Bluant og underskrevet *Flere Landarbejdere«
Brevet er sat i Forbindelse med et Besøg, som
Generalerne havde aflagt i Frihavnen. I Brevet
staar bl. a.: *Hvis De og andre Generaler har
saa megen Interesse for Arbejdet i Havnen,
saa smid De Deres guld- og sølvbehængte Uni
form og det andet Dingeldangel, De er behængt
med, og træk i Arbejdstøjet, saa bliver der
nok ogsaa Plads og Brug for Deres Arbejde,
for saa vidt De da kan udføre noget virkeligt
nyttigt Arbejde, for det at være General kan
man vel næppe kalde særlig samfundsnyttigt.«
Generalmajor Louis Nielsen boede paa det
Tidspunkt i en Villa, tilhørende Dr. Neels Hu
stru, som gentagne Gange havde søgt Lejcmaalet hævet. Nu fik Generalmajoren den Idé,
at Brevet skyldtes Dr. Neel, og efter al Skrift
eksperter havde afgivet Erklæring, sendte Ge
neralmajoren et Brev til Dr. Neel, der endte
med: *Jeg bevidner Dem min største Foragt«
og iøvrigt indeholdende Meddelelse om. at
Brevet i fotografisk Reproduktion vilde blive
sendt Lægeforeningen, Hærens Lægekorps og
Politiet.
Generalmajoren opnaaede kun at faa For

nærmelserne mortificerede, men maatte betale
800 Kr. i Sagsomkostninger. Dr. Neel gik fri
af Beskyldningen for at have skrevet det ano
nyme Brev, men. opnaaede ikke at faa omslødt
Afskedigelsen.

„Tulle“ paa Raadhuspladsen.
Krigsaarene satte Fart i Gadesalget af Aviser,
og »Avismanden« er nu indgaaet som en uund
værlig Figur i Gadelivet. Det er dog en »Avis
kone«, der er Indehaver af den største Popu
laritet. Hvem kender ikke »Tulle« paa Hjørnet
af Raadhuspladsen og Frederiksberggade? Der
er Bredde og Humør over »Tulle«, naar hun
i Farten slaar en Sludder af med Kunderne.

»Tulle« i Funktion ved B.T.-Hjornet.
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København som international Teaterby
Marts.
re af Scenekunstens største Ver
densnavne staar i disse Dage
paa københavnske Teater plakater:
Reinhardt med Iscenesættelsen of
Offenbach-Operetten »Orfeus i Un
derverdenen« paa Casino, Feraudy
med sit Gæstespil paa Betty NansenTeatret, og endelig Moissi med sin
Optræden' i Hilmar Clausens nyaabnede Cabaret »Bonbonnieren« i
Industribygningen.
Tysklands mest særprægede Kunst
ner Alexander Moissi er med sin Op
læsning af Goethes »Faust« og Verhaerens »Novembervind« en Ople
velse, og Frankrigs store Skuespiller
Feraudy har begejstret det køben
havnske Teaterpublikum med bl. a.
»Den Gerrige«. Til Efteraaret giver
Feraudy med sine Kunstner-Kamme
rater fra Théåtre Francais et Gæste
spil paa vort kgl. Teater.

T

Moissi fotograferet paa Bastionen paa Kron
borg, som Tysklands fremragende HamletFremstiller har besøgt.

Feraudy, Thcåtre Francais' berømte MoliéreSkuespiller, mødte forleden Dag op foran Det
kgl. Teater med en Kæmpe-Laurbærkrans, som

han nedlagde foran den danske Moliére, Lud

vig Holbergs Statue. Feraudy udtalte: Jeg er

stolt og lykkelig over som Moliéres Landsmand

at skulle tolke ham i den store Holbergs By.

Scene af »Orfeus« i Reinhardts Iscenesættelse
paa Casino.

5. Marts.
Casino oplevede i Aftes en af sine
største Aftner med Førsteopførelsen
af Offenbachs Operette »Orfeus i
Underverdenen« i Max Reinhardts
Pragt-Iscenesættelse. Skaarup havde
givet den berømte tyske Scene
instruktør frie Hænder m. H. t. Ud
styr og Opsætning, og i denne overdaadigt kostbare Ramme lyste Rein
hardts Geni med en Rigdom af straalende Paafund. Han havde hekset
med Casinos Skuespillere og stemt
dem sammen i et Brus af festligt Hu
mør. Man mindes Gudernes Opvaagnen, Gallopaden fra Scenen ned
over Tilskuerpladsen og Orgiet til
sidst med Fandens Oldemor som
Midtpunkt. Da Tæppet faldt for
sidste Akt, blev Reinhardt fremkaldt
1 Spidsen for hele Personalet.
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Max Reinhardt undl

en Prøve i Casino paa »Orfeus«. Til venstre
Casinos Kapelmester og Direktør.

sidder Biering-Petersen,

1921

Grønlænder-Opera -- Atom-Institutet
Hakon Bønesens
GrønlænderOpera

„Kaddara"
paa

Det kgl. Teater.

Scenebillede fra »Kaddara«: til højre
Tenna Frederiksen som Grønlænderinden Kaddara.

Pyroman sætter Ild
paa en Tømmerplads.
Et Kæmpebaal paa Tesdorphsvej.

20. Maris.
En Pyroman har sent i Aftes antændt Kø
benhavns Tømmerhandels store Oplagsplads
ved Tesdorphsvej. Stormen fik Ilden til at
brede sig med vældig Hast over den 2600 Kva
dratmeter store Tømmerplads, der i Løbet af
kort Tid forvandledes til et Kæmpebaal, et af
de største Byen nogensinde har set.
Brandvæsenet stod i Virkeligheden magtesløs
overfor det mægtige Flammehav. Brandskæret
kunde ses viden om, og i Nattens Løb samledes
Tusinder af Mennesker i Kvarteret omkring
Tesdorphsvej for at se paa det gigantiske Baal.
En ung Mand, der tidligere har haft Arbejde
paa Tømmerpladsen, er bleven arresteret og
har tilstaaet at have paasat Branden af en
uimodstaaelig Trang til at se Ild.

Poul Wiedemann (i Midten) danser
Fangst-Dansen, til venstre for ham
Ingvar Nielsen, til højre Ragnhild
Broe og (liggende) Lilly Lamprecht.
17. Marts.
et kgl. Teater fik i Aftes en vel
fortjent Sukces paa den grøn
landske Opera »Kaddara«, af Forfat
teren Dr. Norman-Hansen (og Kom
ponisten Hakon Børresen. Børresens
Musik er farverig og melodiøs og il
lustrerer karakteristisk de brogede
grønlandske Folkelivsbilleder. Scene
instruktøren Hr. Julius Lehmann
har med Dekorationer og Optrin en
ikke ringe Andel i Æren for Aftenen.
Ogsaa Udførelsen bidrog væsentlig
til det gode samlede Resultat, først
og fremmest Hr. Wiedemann, der af
sin Grønlænder havde skabt en saare
karakter istisk Skikkelse; hans Fangst
dans i andet Billede var en drama
tisk Ydelse af Rang. Frk. Tenna Fre
deriksen og Fru Lilly Lamprecht,
Herrerne Per Biørn og Ingvar Niel
sen ydede ogsaa i Sang og Spil det
fortræffelige.

D

k. Marts.
I Gaar indviedes paa Blegdamsvejen Universitetets Institut for teoretisk
Fysik, populært kaldet Atom-Institutet, hvis Grundlægger og Leder er den
kun 35 Aar gamle, allerede verdensberømte V ide nskab smand Pr of. Niels
Bohr. Her ses Prof. Bohr (i anden Række yderst til højre) sammen med
sine Medhjælpere paa Institutet.
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Økonomisk Krise —Fald og Falliter
Priserne falder —!

Direktør Max Ballin skudt sig!

Økonomisk Krise
- fortvivlede Forhold —
Falliter og Arbejdsløshed.

Ef opsigtvækkende Selvmord paa Grund af økonomisk Sammenbrud.
2-Tiden skudt sig i sin Villa paa
11. April.
Den meget kendte Forretnings Biilowsvej 14 B.
mand, Lederen af det gamle Gar^
Éfter Frokost havde Tjenestefol
veri- og Læder-Firma, Direktør Max kene forladt Villaen, Fru Ballin var
Éallin har i Gaar Eftermiddags ved ledsaget af sin Datter, jFru Ellen
Saurbrey, gaaet ud for at spadsere

Forrige Aars Højkonjunkturer
med et svimlende Prisniveau er med
katastrofal Hast afløst af et Pris
fald, der har udartet sig til en for
uroligende økonomisk Krise. Fald i
Aktiekurser, Nedgangen i Værdien
af Landbrugsprodukter, Formind
skelse af Handel og Omsætning, og
en stadig Stigning i Arbejdsløsheden
præger dette Aars første Maaneder
under Krigsforholdenes Afvikling.
Fra alle Sider raabes der paa
Spare-Foranstaltninger og Nødven
digheden af Lønnedsættelser. Alt
imedens de under Krigen saa hastigt
opblomstrede »Selskaber« nu bryder
sammen, skabt som de er paa den
løseste Spekulation. Det er dog ikke
blot disse usunde Krigsforetagender,
der forsvinder og river deres Stif
tere og Med-Spekulanter med i Fal
det, ogsaa gamle, grundfæstede Fir
maer er ude for store Vanskelig
heder i en Tid, hvor intet mere sy
nes sikkert.
Og vi staar endda kun ved Be
gyndelsen.

i Frederiksberg Have. Da Fru BaF
lin ved 4-Tiden vendte tilbage, fanHt
hun sin Mand liggende i BadeværéE
set med gennemskudt Tinding. TT
stolen som var af meget lille Ka^
liber, laa paa Gulvet.
Redningskorpset
transporterede
den bevidstløse, men endnu aandende Direktør Ballin til Frederiks
berg Hospital.
13. April.
I Gaar Morges døde Direktør Max
Ballin uden at være kommet til BcT
vidsthed.
Aktiekapitalen tabt — mange
ruinerede.

Direktør Ballins Selvmord maa
ses paa Baggrund af hans store og
omfattende Virksomheds økono
miske Sammenbrud. Ved Sammen
slutningen i 1918 af en Række Fa
briker og Firmaer indenfor Læder
branchen udvidedes »Ballin & Søn
ner« til en Aktiekapital paa 27 Mili.
Kr., der nu menes fuldstændig tabt.
En stor Mængde private Folk lider
meget følelige Tab. (»Ballin & Søn
ner« er senere bleven rekonstrueret
og fortsat.)

*

1. Januar.
»Dansk Assurance Compagni«, et
Datterselskab af »Dansk Genforsik
ring«, er kørt fast. Aktiekapitalen
paa 6 Mili. Kr. er tabt.

*
8. Januar.
Aktieselskabet »Nordisk Bank« har
standset sine Betalinger. Af Aktie
kapitalens 5 Mili. Kr. er 30 pGt. i Be
hold, og der er Dækning for alle
Indlaansmidler.

Den økonomiske Krise.
Direktør Max Ballin.

2. Februar.
»Odense Skibsværft« har i Gaar paa en
ekstraordinær Generalforsamling vedtaget at
træde i Likvidation. Langt den største Del af
Aktiekapitalen Vs Mili. Kroner er tabt.

*
26. Marts.
Direktionen for Kjøbenhavns Diskonto- og
Revisionsbank udsendte i Gaar Meddelelse om,
at Bankbogholder Emil Westergaard var blevet
arresteret i Luzern i Schweiz som sigtet for at
have bedraget Banken for 7—800.000 Kroner.
Bankbogholder Westergaard er 40 Aar gam
mel. Bankdirektør Hassing-Jørgensen udtaler,
at man ansaa Westergaard for at være en rig
Mand, ingen nærede Mistanke til ham.
27. Marts.
Umiddelbart efter Fængslingen er Wester
gaard afgaaet ved Døden, antagelig som Følge
af et Hjerteslag.
*

Paa, st™n£vte]en — lige fra København til Helsingør — ser man nu Skilte
me/i )>Tv£alg(( /’T, ^re en£ hvera^den Villa. For blot nogle Aar siden er
disse Villaer købt i dyre Domme af vore »nye Rige«, som nu er fattige.
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22. April.
Bestyrelsen for »Raadvaddam Fabriker« har
paa Grund af Tidernes Ugunst ikke set anden
Udvej end at lade Selskabet træde i Likvi
dation. Det samlede Tab udgør 2.665.000 Kr.
Fabrikerne overtages derefter af »Scania
vabis«.

Græsk Teater i Spøg og Alvor paa Scenen og Katedret
Skuespiller Rostrup
bliver Doktor.
20. Marts.
Forfatteren, Skuespiller Egill Ro
strup forsvarede i Gaar sit Dispu
tats-Arbejde for den filosofiske Dok
torgrad: »Den attiske Tragoidia i
theaterhistorisk Belysning«. Den nye
Doktor, som ikke har nogen Em
bedseksamen, har faaet speciel Til
ladelse til at erhverve Doktorgraden,
fordi han allerede har forfattet et
Par udmærkede videnskabelige Af
handlinger, »Oxyrhynchos Papyri
III« (1915) og »To danske gaadefulde Skuespil fra det 17. Aarhundrede« (1919).
Opponenter var den lærde Græ
ker, Prof. J. L. Heiberg og den ikke
mindre lærde Prof. Vilh. Grønbech.
Tilhørerne forstod næppe meget af,
hvad der blev sagt, for Rostrups
Bog bestaar i Hovedsagen af klas
siske Tragedie-Citater, og han ci
terer udelukkende paa Græsk! Men
det generede naturligvis ikke de to
Opponenter. Dr. Rostrup vandt sin
akademiske Grad med Ære og hyl
dede tilslut Universitetet i smukke
og ærbødige Ord.

Fra Rostrups Disputats i Universitets-Annekset. Paa Katederet ses Dr.
Rostrup, foran ham Opponenten Prof. J. L. Heiberg.

Alstrups bedste Sang
i „Pbi-Phi“.

Phi-Phi - en
uartig og mor
som transk
Operette.
21. April.
»Scala« havde i
Aftes Premiere paa
Pariser - Operetten
»Phi-Phi«, en dri
stig, men elegant
Forestilling, som
blev modtaget med
stærkt Bifald. Musiken af Christiné
og de fikst tournerede Viser gjorde
stor Lgkke. Straalende var Carl Al
strup som Phi-Phi,
skøn at skue Kiss
Andersen somMme
Phidias, og Liva
Weel tog Folk med
Storm som Aspasia. Det Hele var
saa let og behæn
digt og muntert,
at alle morede sig,
og ingen tog For
argelse, selvom
man fandt det ri
meligere, om »PhiPhi« havde hed
det Fy-Fy!

En Scene fra »Phi-Phi< paa Scala: Liva Weel som Aspasia og Carl
Alstrup som Billedhugger Phidias.

Jeg ta’er nu altid Kvinden stykkevis,
der nemlig ingen større Lykke gi’s
end at tae de smaa Portioner i
Portioner,
enten det er Piger eller Koner.
Som Billedhugger jeg jo nemt det
har,
hos den ene kun jeg Armen ta’er,
hos den anden ta’er jeg Barmen bar,
hos den tredie hugger jeg kun
Ryggen,
i den fjerdes Favn jeg finder
Lykken.
Thi hvad den ene mangler,
— det har den anden.
Ja det tror Fanden,
den anden har.
En er fyldig,
en anden knokkelmager.
En uskyldig,
en anden — hvadbehager.
Og dog den ene og den anden
kan nok bedaare Manden.
Ja, jeg ved Fanden ikke,
hvori det ligger,
det dikke-dikker
dog her.

Tagore kommer — Knud Rasmussen rejser
Maskeret Røver bryder ind
hos Politiinspektøren.

Films-Ekspeditionens Afrejse til Grønland: fra venstre Fotograf Rimmen,
Peter Frettchen med sin lille Datter, Filmsdirektør Schnedler-Sørensen,
Skuespiller Carl Hildebrandt og Knud Rasmussen.

Ikke mindre end tre Grønlands-Ekspeditioner, to
videnskabelige og en for at filme.
16. Maj.
I Gaar afrejste med Kryolitskibet
»Fox II« den første Filmsekspedition
til Grønland. Den bestaar af den
kendte Filmsdirektør Schnedler-Sø
rensen, Peter Freuchen og Skuespil
ler Carl Hildebrandt.
Det er Hr. Schnedler-Sørensens
Hensigt pr. Motorbaad at sejle fra
Ivigtut til Godthaab og dér gaa om
bord i Knud Rasmussens »Søkon
gen«, som vil indtræffe til den Tid.
Filmsekspeditionen tager med til
Kap York og Thule og rejser saa,
efter at Knud Rasmussen og de
andre Deltagere i Grønlandsekspe
ditionen er landsat, til New Foundland, hvorfra der fortsættes til New
York. I November ventes Ekspedi
tionen at være tilbage. Hr. Schned
ler-Sørensen vil optage to Films, en,
der viser Naturen i Grønland, en
anden, der skal fortælle lidt om
Grønlændernes Færden.
Samtidig rejste Nationalmuseets
videnskabelige Ekspedition, bestaaende af den unge Videnskabsmand
Dr. Nørlund og Kolonibestyrer Jo
han Petersen. Dr. Nørlund vil søge
at finde Spor af de gamle Nord
boere i Grønland; der skal foretages
en Række Udgravninger ved Herjolfsnæs.

vel, hvor Skibet møder Peter Freu
chen med Filmsekspeditionen. Der
fra fortsættes til Godthaab med An
komst 1. Juli. Her skal Skibet møde
Knud Rasmussen og de øvrige Del
tagere i hans videnskabelige Ekspe
dition, som føres helt over paa Nord
amerikas Kyst.

Aldrig mere Brev om Søndagen.
24. April.
I Dag omdeles Posten for sidste Gang paa en
Søndag. Før Krigen var der i København 7—8
daglige Ombæringer og en Søndagsbudgang,
som særlig glædede Handelsstanden og de Ny
forlovede. Nu er der Hverdagsombæring 3—4
Gange daglig — og ingen om Søndagen!

Den indiske Filosof Rabindranath Tagore hyldes og
fejres som en Fyrste i København.

Knud Rasmussen starter.
28. Maj.
I Gaar afsejlede saa Knud Ras
mussens Skib »Søkongen« til Nanartalik med hele Udrustningen til den
femte Thule-Ekspedition. Fra Nanartalik gaar »Søkongen« til Kap Far-

22. Maj.
En maskeret og bevæbnet Røver ud
plyndrede i Gaar Nat Politiinspektør
Buchs Lejlighed. Politiinspektøren
fortæller, at Røveren kom ind i Fa
miliens Soveværelse mellem Kl. 3 og
4 om Morgenen, han var høj og
slank, Ansigtet var halvvejs dækket
af en sort Maske. I den ene Haand
havde han en spids Brødkniv, i den
anden en elektrisk Lommelygte. Han
bøjede sig over mig og sagde: Skynd
Dem. Tegnebogen. Eller jeg stikker
Dem ned. Min Hustru der var vaagnet, sagde: Gaa ud af Værelset,
Mand, aet er sidst paa Maaneden,
her er ingen Penge.
Manden truede imidlertid kraf
tigere. Han fægtede med Kniven og
raabte: For sidste Gang! Tegne
bogen! Eller De er dødsens. Da min
lille Datter begyndte at skrige, gav
jeg ham Portemonnæ og Tegnebog,
og han forsvandt med 400 Kroner i
Udbytte. Kniven var vor egen Brød
kniv.
Politiet har hidtil forgæves søgt
efter den dristige Røver.

Tagore paa Københavns Hovedbanegaard. Til
højre ses Forfatteren Kai Friis Møller.

22. Maj.
Nobelpristageren, den berømte in
diske Digter og Filosof Rabindranath
Tagore kom i Gaar til København,
hvor en uoverskuelig Menneske
mængde gav ham en begejstret Vel
komst paa Hovedbanegaarden.
Det var med Nød og næppe at
hans Forlægger Povl Branner og
Forlagets litterære Konsulent, For
fatteren Kai Friis Møller, fik den be
rømte Gæst lodset gennem Men
neskehavet.
24. Maj.
Tagore vækker Opsigt overalt, hvor
hans hvide Profetskikkelse viser sig.
Tagore har besøgt Høffding paa
Carlsberg og talt i Studenterforenin
gen, hvor Studenterne bragte ham
Fakkeltog, og i Gaar holdt han Fore
læsning paa Universitetet. Der var
sort af Mennesker paa Frue Plads,
da Tagore kom ud fra Universitetet,
og her holdt han en Tale til Folke
mængden, idet han rettede en Tak
til Københavnerne for den Hjerte
lighed, hvormed de havde budt ham
Velkommen.
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Prinsesse Margrethe gift med en Prins af Bourbon
Kendt ung Københavner
skænker Det kgl. Bibliotek
J. P. Jacobsen-Manuskripter.
Den unge Mand paa nedenstaaende Billede
er den kendte Københavner Skibsreder Hugo
Marx Nielsen. Som sin Fader, Marius Nielsens,
Kompagnon er han Reder for en Række Dam
pere, og i sin Fritid interesserer han sig stærkt
for Sejlsporten. Og saa er han Lyriker og skri
ver Vers. Nu er han tillige begyndt at optræde
som Mæcen, idet han har skænket Det kgl.

Prinsesse Margrethe blev i Gaar i Jesu. Hjerte Kirke i Stenosgade viet til
Prins René af Bourbon. Med Blomster og Hyldestraab langs Brudetogets
Vej tog Københavnerne Afsked med den fejrede Prinsesse, dm Aftenen fej
redes Brylluppet med Taffel hos Enkedronningen, og i Dag til Morgen kører
Brudeparret mod Syd til Prinsesse Renés nye Hjem i Paris.

Mozart Lindberg
udplyndrer to gamle Damer.

Hugo Marx Nielsen.

Bibliotek en stor Samling af afdøde og nu
levende Digteres Manuskripter, bl. a. de meget
omtalte og efterspurgte Manuskripter af J. P.
Jacobsen.

10. Juni.
Mozart Lindberg har i Gaar paa
Dosseringen 46 overfaldet to gamle
Damer Fru og Frk. Ginge, Moder
og Datter, der er henholdsvis 86 og
60 Aar. Mozart Lindberg havde skaf
fet sig Adgang til Hjemmet gennem
en Tjenestepige, som han selv havde
anbefalet de to Damer. Han havde,
under Paaskud af, at han var Stats
betjent, skaffet sig Forbindelse med
Damerne.

Mozart Lindberg fik intet Bytte,
skønt baade han og Pigen gennem
søgte Lejligheden. De to Damer var
bundet, men det lykkedes dem at
faa sig gjort fri, og Politiet blev der
efter hastigt alarmeret og fandt Mo
zart Lindberg i en Kælder i Valby.
Forbryderen blev hurtigt overman
det. Ved Visitationen viste det sig,
at han havde en skarpladt Revolver
paa sig.
Det var Mozart Lindberg, der for
øvede det morderiske Overfald paa
Portier Bonfils paa Hotel »Kongen
af Danmark«. Han blev for denne
Forbrydelse idømt 16 Aars Tugthus.

De mange fremmede Turister, der kommer til København fra Landsiden, faar ikke noget smukt Førsteindtryk af Byen.
Lige ved Foden af det nye, moderne *Axelborg< ligger en veritabel Prærieby, — en Række Skure, der er ^smækket opi
i en Fart, og som virker højst besynderligt her, midt i en Storby, lige overfor Hovedbanegaarden. len af Gyderne i denne
*Wild-Westi-By er der blevet anbragt nogle højst originale Udstillingsvinduer, populært kaldet *Flueøjnenei.

^15

19 2.1

Trafikvanskelighederne i Byen
Paris—København
med Bil paa 39 Timer 38 Min.
28. August.
Pariser-Løbet, en af de største Mo
torsportsbegivenheder, København
endnu har oplevet, sluttede i Aftes.
Den første Vogn, der kom til Køben
havn, var Direktør Carl Høltzers
»Wanderer« med Grosserer Knud
Danielsen som Observatør. Derefter
fulgte Fabrikant Friis, Vordingborg,
i »Hudson« og Ingeniør Cai Caspersen i sin »Fiat«.
Høltzers og Danielsens Tid for
Strækningen Paris-København var
39 Timer og 28 Minutter.
Da Ruten kørtes første Gang af
Alfred Nervø og Cai Caspersen,
brugte Kørerne 62 Timer og 55 Mi
nutter, senere er Distancen kørt af
Direktør Ottosen fra Hans Just paa
47 Timer og 17 Minutter.

De første af Pariser-Løbets Deltagere vender hjem: Grossererne Holtzer og Danielsen

fejres af begejstrede Motormænd.

Kaos i Trafiken.
København er godt paa Vej til at
blive en Storby, og Gadefærdslen er
ved at antage Former, der kræver
helt nye Færdselsregulativer. Den
indre Bu med sine smalle Gader, Bi
lernes, Cyklernes, de elektriske Spor
vognes og Omnibilernes hastige
Tempo skaber i Forening Tilstande,
der ofte nærmer sig det kaotiske. Se
blot Billedet til venstre fra Raadhuspladsen — ubegribeligt, at der ikke
sker flere Katastrofer! Man ser, hvor
forvirret og planløst Trafiken foregaar. Paa Billedet mangler kun en
af Omnibilerne — den skal netop
frem dér, hvor den ene Betjent er
faldet i Staver, og hvor den anden
staar og hilser kordialt paa en god
Bekendt.
Trafik-Kaos paa Raadhuspladsen.

Hakon Jørgensens „Genistreg"
Enhver Københavner ved af Er
faring, at Købmagergade-ØstergadeKrydset ved Amagertorv er et af de
stærkest trafikerede, og at det er
forbundet med ligefrem Livsfare at
passere det i Dagens travleste Ti
mer, hvadenten man er til Fods,
paa Cykle eller kørende i Bil. Efterhaanden er Forholdene ved Ranchs
Hjørne bleven saa kaotiske, at der
maatte ske noget. Og nu er det sket.
Det er Politiinspektør Hakon Jør
gensen, der har fundet paa »Geni
stregen«, d. v. s. hvidmalede Streger
paa Asfalten tværs over henholdsvis
Østergade og Købmagergade. Naar
den dér stationerede Betjent løfter
sin Haand, standser han Trafiken i
den ene Retning og giver fri Passage
i den anden.
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»Geni-Stregerne« ved Amagertorv-Krydset. Herses Resultatet den første Dag, hvor Betjen
ten paa Risten dirigerer, medens to andre Betjente paaser, at ingen »gaar overstregen«.
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Socialdemokratiets 50 Aars Jubilæum

Socialdemokraternes store Jubilæumstog passerer, fra Rømersgade over Frederiksborggade. I første Række ses fra venstre Hovedkasserer
Oscar Johansen, Landstingsmand C. C. Andersen, Hjalmar Branting, Fru Augusta Pio, Arthur Henderson, Otto Wells og Th. Stauning.
I anden Række ses, mellem Fru Pio og Henderson, Ramsay Mac Donald, mellem Henderson og Wells Fru Nina Bang.

Socialdemokraternes 50 Aars Jubilæum fejredes
med storstilede Fester i Gaar.
Et Jubilæumstog paa 50.000 Deltagere drog gennem Byen.

25. Juli.
Det socialdemokratiske Partis 50
Aars Jubilæum satte i Gaar sit Præg
paa København. Et stort Demonstra
tionstog paa cirka 50.000 Mennesker
drog gennem Byen ud til Fælled
parken.
I Spidsen for Toget gik Partiets
Førere og dets udenlandske Gæster.
Forrest saas Tyskeren Otto Wells,
Englænderne Arthur Henderson og
Ramsay Mac Donald, Belgieren de
Brouckére, Hjalmar Branting, Tiedtze
(Georgien) og Russeren Olberg samt

Thorvald Stauning, C. C. Andersen,
Fru Augusta Pio, Fru Nina Bang,
Borgmester Jensen og Partisekretær
Alsing Andersen samt alle Parti
veteranerne.
I Fælledparken talte Stauning,
Henderson, Mac Donald, Wells og
de Brouckére under stor Begejstring
Ikke mindst Jubel vakte det, da Ty
skeren Wells og Belgieren de Brou
ckére trykkede hinanden i Haanden.
Det socialdemokratiske Parti fej
rer sit 50 Aars Jubilæum i Bevidst
heden om, at denne halvhundredaarige Opmarschens Periode har
ført Partiet frem til at mønstre over
32 pCt., altsaa næsten en Trediedel,
af samtlige afgivne Stemmer ved de
politiske Valg. Stauning, der staar
som Fører for Partiet, pegede i sin
Tale med Stolthed paa Socialdemo
kratiets Fremgang og henviste til
Fremtidens Opgaver, der nu bliver
de socialdemokratiske Idéers Virke
liggørelse.
_____

Pussyfoot og Larsen-Ledet.
Forbudsfolkene afholder for Tiden
en stor Kongres med Fest i Koncert
palæet, Kantate af Harald Bergstedt,
Forhandlinger i Rigsdagen og med
Repræsentanter fra mange frem
mede Lande. Blandt de udenlandske
Deltagere er den amerikanske For
budsagitator, Mr. Johnson den mest
celebre. Han er dog bedst kendt un
der sit nom de guerre: »Pussyfoot«.
Maaske er han lidt for »amerikansk«
for os, men han er en glimrende Agi
tator. Den eneste Dansker, der i saa
Henseende kan komme op paa Siden
af Mr. Johnson, er vor egen »Pussy
foot«, Larsen-Ledet. Ogsaa han er jo
en fortræffelig og utrættelig Agitator.

Ny Minister.

17. Juli.
Rektor ved Metropolitanskolen,
Dr. phil. Kragh, blev i Gaar udnævnt
til Indenrigsminister.

Due-Totalisator paa Raadhuspladsen.
9. Juli.
Pludselig i Gaar skød en nu Kiosk op paa
Raadhuspladsen tæt ved Muslingeskallen og
Dragekummen. Det er en Brevdue-Totalisator,
hvor der modtages Indskud og udleveres Bons
tit nogle Duevæddeløb, der finder Sted i Mor
gen. Ilvad der giver Kiosken Charme er imid
lertid, at Deltagerne i Løbene er hængt op i
smaa Skabe paa Kioskens Sider, saaledes at
man kan gaa og se paa sin Favorit.

To gode Venner: Pussyfoot (til venstre) og
Larsen-Ledet (til hojre) paa Skovtur.
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En Komiker forsøger sig som Tragiker
Alstrup spiller Othello.

Mille Gade sætter
Svømmerekord i U. S. A.
19. Juli.
En ung dansk Dame, Frøken Har
riet Mille Gade, en Søster til Violi
nisten Jacob Gade, der i et Par Aar har
opholdt sig i New York, har udført
en enestaaende Sportsbedrift. Den
unge Dame har svømmet rundt om
Manhattan Øen, paa hvilken New
York er bygget. Distancen er 40 en
gelske Mil, og den tilbagelagde Frk.
Gade paa 15 Timer og 57 Minutter.
Hun virker nu som Lærerinde i
Svømning for Kristelig Forening for
unge Kvinder i New York.

Der udsmugles Sølvmønt
i stor Stil til Malmø.
Et helt Komplot afsløret.

9. August.
I den sidste Tid er der regelmæs
sigt bleven udsmuglet dansk Skille
mønt til Sverige. Politiet kom paa
Sporet for en Ugestid siden og arre
sterede en Bødkermester, netop som
han vilde gaa ombord paa Malmøfærgen med flere Hundrede Kroner
i Sølvpenge: 10-Ører og 25-Ører.
Han har to Hjælpere, som i de
sidste 6—7 Maaneder dagligt har
foretaget Rejser til Sverige med
Sølvpenge og har indsmuglet flere
Tusinde Kroner i Smaamønt i Sve
rige. De havde faaet syet særlige
Veste med Riller, hvori de opbeva
rede Mønterne. Hver Vest Kunde
skjule cirka 1000 Kroner.
Assessor Prgtz ved 4. Undersøgel
seskammer, hvor Sagen er til Be
handling, oplyser, at Smuglerne har
faaet Sølvpengene hos københavnske
Sporvejskonduktører. Der har været
afhørt 20 Mand, men i Virkeligheden
er flere Hundrede implicerede.
Sporvognskonduktøren og Færge-

Restauratøren i Ledtog med hinanden.

Fru Else Skouboe som Desdemona.

11. August.
Restauratøren paa Malmøfærgen
»København« og hans Søn, der ar
bejder som Kellner paa Færgen, blev
i Gaar afsløret som Storsmuglere af
dansk Skillemønt til Sverige. Restau
ratøren har staaet i Forbindelse med
en Sporvejskonduktør, der har gjort
Tjeneste paa Linie 3. Konduktøren
har fungeret som »Direktør« for Ind
samlingen af Skillemønten hos Spor
vejsfunktionærerne. Sølvsmuglerne
er blevet rige Mænd paa deres Tra
fik. Restauratøren har saaledes tjent
tilstrækkeligt til at dække det dag
lige Indkøb af Varer om Bord paa
Færgen. Sporvejskonduktøren har
tjent saa meget, at han har kunnet
købe en Ejendom i Classensgade.
Der foreligger endnu en Række An
meldelser, som er til Undersøgelse.

5. August.
Scala-Teatrets fejrede Revykomi
ker Carl Alstrup har ønsket at for
søge sig som tragisk Skuespiller, og
hans generøse Direktør Skaarup
havde i Gaar stillet Scala til Dispo
sition for en Eftermiddagsforestil
ling, hvor Alstrup spillede Othello,
og Det lille Teaters nye og talent
fulde Primadonna Fru Else Skouboe
spillede Desdemona.
Hr. Alstrup havde forlangt, at
Forestillingen kun overværedes af
de til Teatret knyttede Personer og
med Udelukkelse af Presse og Of
fentlighed. De cirka 300 Mennesker,
der overværede Forestillingen, var
enige om, at det var en Oplevelse.
I enkelte Scener naaede Hr. Alstrup
det sublime, hans Othello var mere
menneskelig og mindre hul end den
traditionelle.

Brødkortene forsvinder.

Kongeparret hjem
fra Island og Grønland.
31. Juli.
I Gaar vendte Kongeparret hjem
fra den lange Sommerrejse til Fær
øerne, Island og Grønland. Konge
parret blev modtaget af en stor Men
neskemængde med uafladelige Hurraraab og af Ministeriet. Den ny
udnævnte Indenrigsminister Rektor
Kragh hilste for første Gang paa
Kongen.
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Carl Alstrup som Othello.

1. August.
I Dag udløber Kornlovens Gyldig
hed. Rationeringskortene forsvinder.
Kun nogle faa Rabatforanstaltninger
for Sukker og Mælk bliver tilbage.
Dermed har en bevæget Periode i
dansk Næringslivs Historie fundet
sin Afslutning.
Vi faar straks i Dag de nye For
hold at føle. Rugbrødsprisen sættes
i Vejret fra 1,30 Øre til 1,50 Øre for
et 8 Punds Brød.
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Kampen for Brødet - og to Dødsfald
lent, men uden Midtpunkt og Ar
bejdsevne, og under hans ydre selv
bevidste Form skjultes et Mismod,
der maatte ende i Mørke. Hvad
skrev han? En talentfuld Bog »Mo
tivet ubekendt«, en lang Række
spredte Tidsskriftsartikler om Litte
ratur og Kunst — mere blev det ikke
til. Men han var ikke blot en Køben
havner-Figur, »Københavns sidste
Boheme«, han var for unge Kunst
nere og Litterater en inciterende,
vækkende og ansporende Kammerat,
som vil blive savnet.

Ella Ungermann
død af Veronalforgifining.

50.000 Arbejdere demonstrerede ved et Tog til Rigsdagen mod Arbejdsløshedslovene. Bil
ledet viser Togets Start. Man ser i forreste Række de socialdemokratiske Ledere Carl F.
Madsen, E. Svendsen, Ludvig Christensen og Johannes Hansen.

50.000 Arbejdsløse demon
strerer foran Rigsdagen.
Protest mod den nye Årbejdsløshedslov.

27. Oktober.
Efterkrigstiden har skabt fuld
kommen fortvivlede Forhold for vor
Handel og Industri, den økonomiske
Krise øver sin nedbrydende Virk
ning paa alle Foretagender, og Ar
bejdsløsheden stiger fra Dag til Dag.
Omkring 50.000 Arbejdsløse samle
des i Gaar paa Grønttorvet og drog
under De samvirkende Fagforbunds
Ledelse til Christiansborg Slots Ride
bane. Demonstrationstoget var saa
stort, at det tog 2 Timer at tilbage
lægge Vejen fra Grønttorvet til Rigs
dagen.
I Spidsen for Toget red Politi
betjente, dernæst fulgte Fagforenin
gernes talstærke Repræsentation med
De samvirkende Fagforbunds For
mand C. F. Madsen i Spidsen og
blandt andre Hovedkasserer C. F.
Svendsen, Folketingsmand F. K.
Madsen og Smede- og Maskinarbej
derforbundets Leder I. A. Hansen.
Faggrupperne havde Bannere og
Plakater med Opraab. Korkskærernes og Sorterernes Fagforening
mødte med et stort Banner, hvorpaa
der stod: »Skaf os Arbejde. Det kan
enhver ved at forlange 01 med Kork
prop. Blikkapslerne er intet Frem
skridt. De giver intet Arbejde — de
er Spekulation i Arbejdsløshed.«
Demonstrationstoget, der var sam
let som Protest mod den nye Ar
bejdsløshedslov, vedtog en Resolu
tion, som en Depuation fra Fagfor
eningerne overrakte Regeringen.

Forfatteren Jens Pedersen
druknet sig i Nordsøen.
15. Oktober.
For nogle Dage siden har Forfat
teren Jens Pedersen gjort en Ende
paa sit Liv ved at springe over Bord
fra en Damper i Nordsøen.
Den sørgelige Meddelelse kommer
næppe overraskende for dem, der
kendte hans urolige Sind og hele
planløse Livsførelse. En skarp Intel
ligens, en Mand med udpræget Ta-

Jens Pedersen, fotograferet i Sommer
af Forfatteren Anders W. Holm.

Ella Ungermann.

23. September.
Skuespillerinde Fru Ella Unger
mann blev i Gaar Morges ved 2-Tiden indlagt paa Kommunehospitalet.
Hun var bevidstløs efter en VeronalForgiftning. Hendes Mand, Maleren
Albert Naur, blev ved 1-Tiden op
mærksom paa, at hun trak Vejret
saa unaturligt, og da han forgæves
havde gjort Forsøg paa at vække
hende, tilkaldte han Lægehjælp.
I Ambulancen kørtes Fru Unger
mann til Kommunehospitalet. Hun
laa stille hen og døde i Gaar Efter
middags.
Ella Ungermann, der kun blev 30
Aar gammel, var et sjældent og højt
begavet Menneske, der fra en beske
den Begyndelse i Provinserne kæm
pede sig frem, tilsyneladende til
smilet af Skæbnen, der førte hende
fra de første sceniske Sejre paa Det
ny Teater til rig Udfoldelse af store,
særprægede Evner under de sidste
Aar paa Det kgl. Teater. Men en
Kamp var det — først og fremmest
med hendes eget Sind, der stillede
højtspændte Fordringer til den re
neste Idealisme i alle Forhold. Denne
Spænding — med dens uafvendelige
Skuffelser — gav hendes Kunst en
sjælelig bristefærdig Tone — og
førte hendes Liv til saa brat og sør
gelig en Afslutning.

Skat paa Skat - og Gullasch-Rejser til Berlin
Dansk Filmsstjerne i Audiens
hos Kongen.
29. November.
Ann. Forrest, en lille Fanøpige, hvis borger
lige Navn er Anna Kromann, var i Gaar i
Audiens hos Kongen.

Ann Forrest.

Ann Forrest, der har gjort en god Karriere
i amerikansk Film, er for Tiden i Europa for
at optage en Film for Famous Players Lasky
Corp. Optagelserne finder Sted i London, Ber
lin, Paris og Rouen. Ann Forrest kom til Fil
men ved at tage Chancer som Dublet for Pri
madonnaerne: Spring fra en Kæmpedamper,
halsbrækkende Optrin fra en Flyvemaskine
o. s. v. Nu er hun selu fremme i Primadon
naernes Projektorlys.

Skatterne stiger — der lægges Skat paa alt
10 pCt. Skat af Restaurations-Omsætningen.
23. November.
Finansminister Neergaard fore
lægger i Dag i Folketinget en Række
nye Skatter, af hvilke særlig Restau
rations-Skatten vil vække Opsigt.
For Fremtiden skal vi betale en Skat
paa 10 pCt. af alt, hvad der nydes
paa Restauranter og Caféer. Denne
Afgift paaføres enhver Nota. Und
tagne er kun Pølsevogne og Marke
tenderier.
Desuden lægges der Skat paa Cho
kolade og Sukkervarer og paa
mange andre Ting, saaledes at de
indirekte Skatter forhøjes fra 37 til
51 pCt.
Forslaget, der omfatter 16 Love,
ser saaledes ud:
Indkomst og Formueskat til Staten ...... 176,0 Mill. Kr.
Toldafgifter m. m.. .. 60,0 »
»
Statsskat af faste Ejen
domme .................. 10,0 »
»
Offentlige Forestillin
ger ........................
6,0 »
»
Arv og Gave ............ 12,4 »
»
Offentlige Papirers
Omsætning ............ 25,0 »
»
Skat af Spiritus.......
»
1,2 »
Spiritus-Tillægsskat .. 36,0 »
»
Ol-Skat ..................... 28,0 »
»
Sukker-Skat ............. 5,5 »
»

Tobak-Skat ............. . 20,0 Mill. Kr.
»
Chokolade-Skat ..... . 10,0 »
»
Restaurations-Skat . . 15,0 »
»
Spillekort-Skat ....... . 0,4 »
Samtlige Skatter regnes at skulle
indbringe over 400 Mill. Kr.

Danske Gullasch-Rejsende i
Tusindvis til Tyskland.
De rige Danskere og Tyskernes Armod.

4. December.
Den tyske Mark staar nu i to
danske Øre, og den danske Rejsende,
der medbringer 20.000 danske Kr. til
Tyskland, forvandles altsaa pludse
lig til Millionær. Der gaar for Tiden
en Strøm af danske Turister syd
paa, Togene og Færgerne er over
fyldte.
Disse Gullasch-Rejsende tager der
ned med en velspækket Tegnebog og
strør om sig med Penge. Intet Maaltid uden Champagne. Deres for
nemste Maal med Rejsen er fordel
agtige Indkøb, men naar disse Va
lutadanskere vender hjem, viser det
sig som Regel, at Rejsen takket være
deres meningsløse Øsen-Penge-ud
ikke har været saa billig. Den For
tjeneste, de skulde have paa Kro
nens gunstige Stilling overfor Mar
ken, har de soldet op.
Den forsigtige Turist kan imidler
tid i Dag gøre andre Erfaringer.
Med Paapasselighed kan man med
en Hundredkroneseddel omvekslet
efter Dagens Kurs gøre en Rejse paa
13 Dage fra Warnemünde til Frank
furt am Main, Innsbruck, München,
Passau, Leipzig, Berlin, Warne
münde. For 335 Mark pr. Dag kan
man opleve Tysklands skønneste
Egne og leve sundt og godt, men for
en Valutadansker er 335 Mark jo et
ringe Beløb, det repræsenterer kun
et enkelt af hans overdaadige Champagnemaaltider.

En-Krone-Sedler frabedes.

Spiritusprøven. Motiv fra Kommunehospitalet. (Tegning af Axel Thiess i Blæksprutten.)
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24. December.
Hovedbestyrelsen for De samvir
kende Købmandsforeninger har gen
nem Handelsministeriet rettet An
modning om, at Enkronesedlerne
maa blive afskaffet.
Købmandsforeningerne henstiller,
at der atter indføres Metal-Krone
stykker og 2-Kronestykker. De uap
petitlige Enkronesedler vil aldrig
opnaa Popularitet, hedder det i Hen
vendelsen, og de vil sikkert ikke blive
savnet.
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Noter og Nyt i Aarets Løb
Dansk Damper gaaet
under i Kattegat.
Alle 17 Mennesker ombord
er druknede.
26. Oktober.
Under den frygtelige Efteraarsstorm, der har raset de sidste Døgn,
er Damperen »Ulfsund«, der gaar i
Rutefart mellem København og Nak
skov, sunket i Kattegat i Farvandet
mellem Sjælland og Hesselø.
Ved Kysten udfor Nykøbing driver
Vraggods, Redningsbælter og Lig i
Land. Foreløbig er der bjerget 4 Lig
og 40 Redningsbælter. Hele Besæt
ningen 15 Mand og 2 Passagerer er
omkommet ved Katastrofen. Hvor
ledes Ulykken er sket, bliver aldrig
opklaret. En Redningsbaad, der er
drevet i Land, tyder paa, at Mand
skabet har søgt at redde sig i
Baadene. »Ulfsund«, der tilhørte
D. F. D. S., er gaaet ned ret Nord for
Indsejlingen til Isefjorden.

Norge — Grønland —
og Danmark.
5. November.
Norge har i Gaar nægtet at aner
kende Danmarks Overhøjhedsret
over Grønland. Motiveringen for
dette Standpunkt er, at Danmarks
Udvidelse af de koloniserede Arealer
vil blive til Skade for norsk Næ
ringsvirksomhed paa Øen og langs
dens Østkyst.

„Bonbonniéreifs
lille Revy.
16. Sept.
Hilmar Clausen
har haft stor Suk
ces paa sin lille in
time Kunstner-Cabaret i Industribyg
ningen. Han har
Opfindsomhed og
Smag, og det er
Kunstens allerstør
ste Navne — baade
hjemlige og frem
mede —, der har
optraadt paa den
lille
Tallerken
scene. Men i rig
tig Erkendelse af,
at det ikke kan
nytte at hvile paa
Laurbærrene, præ
Bonbonniérens »Lille Revy«; fra v. til h. Chr. Arhoff, Oda Brochorst
Carl Fischer, Storm-P., Elvira Bredstrup, Ahnfelt-Rønne.
senterede Hilmar
Clausen i Aftes for
»Bonbonniéren«s udprægede Køben
Olaf Fønss indvier sin
Pragtvilla paa Skt. Knudsvej. havner-Publikum en »lille Revy«, der
var vittig og elegant, og som gjorde
17. Oktober.
Det er i Aften, den danske Film- stormende Lykke. Netop dette Lille
Konge Hr. Olaf Fønss indvier sit nye
Hjem paa Skt. Knudsvej med en
storstilet Nat-Fest, der længe har
været staaende Samtaleemne i kø
benhavnske Kunstnerkredse.
Olaf Fønss købte for nogle Aar si
den af sin Svigerfader, Biskop Bast,
den gamle Villa paa Skt. Knudsvej
22, som han lod nedrive og opføre
i hollandsk Renaissance. Det er en
stor 2-Etages Bygning, elegant og
storslaaet udstyret, et Palads skabt
af Filmens Guld.

Storm og Stille.

Visse Partier af Jægersborg Hegn, bag Skodsborg, trues med Ødelæggelse — eller rettere
Nedlæggelse. Her ser man Protestkomitéen, der er nedsat af »Strandvejskomitéen« og
Skodsborg Kommunalforening. Fra v. til h.: Borgerrepræsentant, Redaktør Vald. Koppel,
Grosserer Holbeck, Hoffotograf Elfelt, Apotheker Scheel og Hofjuvelerer Michelsen.

put-Format og den bevidst gennem
førte Parodi paa de store PragtRevyer, hvormed man gjorde en Dyd
af Nødvendigheden, skabte Stemnin
gen, anført af den uforlignelige
Storm-P eter sen, sekunderet af Ar
hoff, af Carl Fischer, Ahnfelt-Rønne,
Fru Oda Brochorst og Frk. Elvira
Bredstrup. Det er længe siden, Folk
har moret sig saa hjerteligt.
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192.1

En Krigs - Matadors Million-Krak
Kalundborg-Matadoren Ingeniør Henckel
arresteret for Bedrageri m. H.t. store Beløb.
Revet med af Gullaschtidens Stor-Spekulationer — Skaber
af store Virksomheder, som nu alle er brudt sammen i
Efterkrigstidens Deroute.
10. December.
Ingeniør Valdemar Henckel er i
Gaar bleven arresteret af Kommis
sionsdommer Riise. Arrestationen af
den kendte Matador fra Kalundborg
vækker overordentlig Opsigt. Men
Statsadvokat Thomsen har forlangt
Henckel tilbageholdt med den Moti
vering, at der efter de allerede til
vejebragte Oplysninger foreligger
Grund til at antage, at Ingeniør
Henckel har gjort sig skyldig i Be
drageri med Hensyn til store Beløb.
Da Sagens Beskaffenhed giver Føje
til at antage, at han ved Flugt vil
unddrage sig Ansvar, har Kommis
sionsdommeren afvist et Tilbud fra
Hr. Ilenckels Forsvarer, Overrets
sagfører Biilotv, om Løsladelse mod
Falske Oplysninger —
Kaution.
og et Sagsanlæg.
Det er længe siden, en Affære har
Bankdirektør Etatsraad Nørgaard
vakt saa stort Røre som Henckels
Arrestation. Aviserne med den op i Handelsbanken udsendte en Erklæ
sigtvækkende Meddelelse er bleven ring, hvori han meddelte, at Direk
tionen for Kalundborg Bank havde
revet væk.
givet Handelsbanken »fuldkommen
Begyndelsens Kalundborg
falske og løgnagtige Oplysninger om
Banks Sammenbrud.
Forholdene«. Direktionen anlagde
Den Henckelske Affære begyndte derefter Sag mod Etatsraad Nør
allerede i Januar med Meddelelsen gaard, som blev frifundet, idet Dom
om, at Kalundborg Bank havde men udtalte, at Etatsraaden havde
standset sine Betalinger. Det op haft Føje til at bruge Ordet »Løgn«.
lystes, at Bankens Sammenbrud
udelukkende skyldtes Forholdet til Affæren udvikler sig Henckels største Foretagende Ka
Anmeldelse mod Henckel.
lundborg Skibsværft, som havde
Efter Kalundborg Banks Sammen
trukket 12 Miil. Kr. paa Banken. brud fulgte et andet af Henckels
Handelsbanken i København havde Foretagender Marstal Skibsværft,
heraf forstrakt Kalundborg Bank som blev erklæret konkurs, og ende
med de 10 Miil. Kr., men vilde der lig kom det til en dramatisk General
efter ikke strække sig yderligere. forsamling i det Henckel’ske Damp
Paa den paafølgende Generalforsam skibsselskab »Kalundborg«, hvor det
ling i Kalundborg Bank rettede Ak viste sig, at Aktiekapitalen paa 4
tionærerne kraftige Angreb paa Di Miil. Kr. var tabt, foruden at Sel
skabet havde en betydelig Gæld.
rektionens Dispositioner, og man
D. 20. Sept. blev der derpaa af
vedtog at lade Banken træde i Li danske Forretningsmænd og norske
kvidation. Fra Handelsbanken fore- Redere, der har været i Forbindelse
laa et Tilbud om at yde Sparerne med de af Henckel ledede Selskaber,
50 pCt. å conto af deres Tilgode indsendt Andragende til Justitsmini
steriet om at faa en Undersøgelse
havende.
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iværksat. Undersøgelsen blev over
draget til en Kommission under Le
delse af Landsdommer Riise, som
nu har arresteret Henckel.

Henckels Dom:
3 Aars Forbedringshus.
Først to Aar efter, d. 17. Maj 1923,
afsluttedes den omfattende Henckel’ske Sag. Dommen kom til at
lyde paa 3 Aars Forbedringshus. Den
almindelige Mening var, at Dommen
var meget haard.
Umiddelbart efter Domsafsigelsen
udtalte Statsadvokaten:
— Jeg forstaar, at der gør sig Med
følelse gældende med disse Mænd.
som har ladet sig rive med af Gul
laschtidens Malstrøm.
Forsvareren, Overretssagfører H.
H. Schmidt, udtalte:
— Det skal indrømmes, at Ingeniør
V. Henckel har været for optimi
stisk. Det er let nok bagefter at se,
at han burde have standset i Tide,
men var der nogen, som kunde se
det i Krigsaarene? Den Gang troede
jo alle, at Guldstrømmen vilde blive
ved at rinde. Henckel har aldrig
bevidst tilrettelagt et Bedrageri. Han
var et Barn af en letsindig Tid, men
i Kalundborg var han den jævne,
flittige og stræbsomme Mand, der
byggede op og skabte Virksom
heder, hvor før intet var. Har han
begaaet Fejl, saa har han ogsaa bø
det derfor ved den halvandet Aar
lange Undersøgelse og de 8 Maaneders Varetægtsarrest.
Det meddeles, at Nævningetinget i
Henckel-Affæren har kostet Staten
60.000 Kr.
Ingeniør Henckel benaadet
for Halvdelen af sin Straf.
Paa Grundlovens 75 Aarsdag d. 5. Juni 1926
blev der foretaget en Række Benaadninger.
Bl. a. benaadedes Ingeniør Valdemar Henckel,
som da havde udstaaet Halvdelen af sin Straf,
der lod paa 3 Aars Forbedringshus. Ingeniør
Henckel var et halvt Aar i Forvejen blevet
indlagt paa Sugeafdelingen, da han baade fy
sisk og psykisk var stærkt medtaget af Fæng
selsopholdet paa V ridsløse. Justitsminister
Steincke udtalte, at han havde faaet adskillige
Henvendelser om Henckels Benaadning, bl. a.
fra en ældre Herre, som Henckel i sin Stor
hedsperiode havde laant en stor Sum Penge,
men aldrig krævet tilbage. Henckel har aldrig
bevidst forbrudt sig, sagde han, men det gik
galt for ham i en Periode, hvor det gik galt
for saa mange andre.

1921

Uigennemtrængelig Taage mod Aarets Slutning
Handelsforholdene i Aaret 1921.
En Udtalelse af Grosserer
A. Peschcke Koedt.

December.
Den, der har fulgt Prisbevægelsen
i de sidste 2 Aar, er klar over, at
Prisfaldet overalt har gjort sig gæl
dende med en Styrke, som har foraarsaget ruinerende Tab. Og vi har
ikke naaet Bunden, skønt Varelagre
nes Værdi ofte er gaaet ned under
Halvdelen. Samtidig med den af
tagende Omsætning er Omkostnin
gerne i de fleste Forretninger rela
tivt stegne.-----Prisfaldet i Aktier og Værdipapi
rer har medført mange og store Tab.
De fleste af vore Aktieselskaber har
maattet notere en mægtig Nedgang
i det sidste Aar. Nogle Eksempler
viser Bevægelsen nedefter:
Dec. Dec.
1920 1921
Transatlantisk Selskab Kr. 67 Kr. 15
Ballins Sønner ........... » 116 » 16
Nordisk Metal ............ » 50 » 15
Aarhus Oliefabrik ....
» 126 » 42
Svovlsyre Fabrikerne. » 206 » 38
Men selv vore bedste og mest an
sete Selskaber er bievne paavirkede
af Nedgangen. Saaledes er i det
sidste Aar »Det Østasiatiske Kompagni«s Aktier faldne fra 237 til 180
og »Danske Sukkerfabriker« fra 206
til 165.
Dygtige Købmænd har forudset
den Risiko, der er fulgt med Pris
faldet, og efter Evne værnet sig mod
dens ødelæggende Følger. Paa lig
nende Maade vil dygtige Købmænd

Lørdag 26. November.
Aldrig før har en saadan Taage lagt sig over København som den, der
i Dag indhyllede Byen. Det var umuligt at se fire Skridt frem for sig. Cykleklokker klemtede, Automobilhorn tudede, de Gaaende fløjtede og raabte.
Mange gik med elektriske Lommelygter og legede St. Hansorme. Betjentene
styrede Gadefærdslen med Fløjter. Chaufførerne raabte »Hov, hov, — pas
paa!« Hvert Øjeblik løb man ind i hinanden.......... Taagen var simpelthen
ægte londonsk. Herover ses Tivoli-Indgangen ved Vesterbros Passage i den
stærke Taage.
klare sig gennem de Vanskeligheder,
den nuværende Krise medfører.----Købmænd, der har ignoreret Storm
varslerne, maa nu finde sig i Føl
gerne. Antallet af havarerede Hand
lende er langt større end det i Bla
dene offentliggjorte Konkursmate

riale giver Oplysning om. Statistiken
savner Kendskab til det langt over
vejende Flertal af de talrige Be
talingsstandsninger, der har præget
Akkordforeningernes og Sagførernes
travle Virksomhed i 1921.
A. Peschcke Køedt.

Ung Kunst paa „Den frie Udstilling“.
De yngste Malere
vækker atter Forargelse, Forundring
og Beundring.

Søndergaard: Et ægteskabeligt Selvportræt.

November.
Paany har vore
yngre Malere sat
Sindene i Bevægel
se med nogle ultra
moderne Arbejder,
der vises paa »Den
frie
Udstilling«.
Prof. Salomonsens
Kampagne har saa
langt fra skræm
met Malerne fra
»Dysmorf ismen«,
at de denne Gang
tværtimod synes at
overgaa sig selv i
dristige Nyskab
ninger, der faar
jævne Mennesker
til uforstaaende at
ryste paa Hovedet,
andre til at hidse
sig op til Forar
gelse, medens et
Mindretal simpelt
hen kalder dem
geniale.

Steenersen: Dame i blaat Køkken.
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Hvad man taler om i Aarets første Uge
Alstrup spiller „Kean“ paa Casino tiljublet
af Publikum, nedsablet af Kritiken.
store Sensa
tion i Teater
Denverdenen
blev Al-

strups Optræden i
Alexandre Dumas’
Folkekomedie
»Kean« paaCasino.
Det har længe væ
ret en offentlig
Hemmelighed, at
den fejrede RevyKomiker, Manden,
der som ingen an
den spiller paa Kø
benhavner-Lunet,
kort sagt Carl Al
strup, er led og
ked af at spille Re
vy, og at hans Hu
staar til »den rig
tige« Komedie, Karaktérfremstillingen. Alstrups Pri
vatforestilling paa
»Scala«, hvor han
spillede et Par Ak
ter af
ShakesAlstrup sotn »Kean« paa Casino.
peares »Othello«,
var saaledes et Forsøg i denne Ret atter bøjede Skaarup sig, og Alstrup
ning. Men her var Offentligheden og spillede »Kean« paa Casino paa
Kritiken udelukket, det Hele var en Aarets sidste Teateraften. Det gik
privat Opførelse, nærmest en Gave
fra den generøse Direktør Skaarup galt. Al den megen Snak i Forvejen
til hans forkælede og forgudede om, at Alstrup foragtede Revyens
Første-Kraft.
Klovnløjer, som hele Byen havde tiljublet ham for, havde præpareret
Alstrup faar nervøst
Stemningen imod den ellers saa po
Sammenbrud og nægter at
pulære Skuespiller. Det var, som om
spille videre.
Kritiken nu vilde slaa fast, at Al
Men nu vilde Alstrup altsaa frem strup burde blive »ved sin Læst«.
Rampens Lys med en rigtig Rolle, Skønt Publikum beredte Skuespille

ren en stormende Modtagelse, blev
Alstrup Dagen efter ilde medtaget af
Kritiken.
Resultatet blev et nervøst Sam
menbrud for Hr. Alstrup, der næg
tede at spille, og Folk maatte AndenAftenen, hvor Teatret var udsolgt,
gaa forgæves.

Den aflyste Forestilling Alstrups Vægring - og
Genoptræden.
5. Januar.
Det er næppe nogensinde sket, at
et Teater har maattet lukke, fordi
en Skuespiller nægter at spille vi
dere. Men Dir. Skaarup føjede atter
Alstrup. Der gik det meste af en
Uge, hvori Alstrup bestemte sig til at
trodse den ugunstige Kritik, og i Af
tes stod han saa atter paa Scenen
som »Kean« i det overfyldte Casino.
Da Alstrup kom ind i første Scene
og bukkede, brød der et mægtigt Bi
fald frem, som varede i flere Minut
ter. Alstrup blev staaende med bøjet
Hoved, indtil Stormen havde lagt
sig. Hans Spil var i Begyndelsen no
get tvungent, men blev efterhaanden
mere og mere frit, næret af den Ven
lighed, hvormed Publikum mødte
ham.
Da man i 2. Akt kom til Replikerne om den ondsindede Presse,
stampede Publikum i Gulvet og
raabte: — Det er hørt!

De to gamle Fodgænger-Jernbroer over det gamle Jernbaneterræn mellem Gyldenløvesgade og Skt. Jørgens Sø er nu bleven spærrede,
og to Arbejdsmænd — en til hver Bro — er gaaet i Gang med Nedrivningen. Det varer altsaa noget, inden de helt forsvinder.
Her ses Broen nærmest ved Byen, bagved skimtes Søpavillonen.
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Streng Vinter - Scheidemanns Besøg
Københavns Havn er en
Is-Ørken.
Al Trafik standses — Flyvere
overtager Postbesørgelsen.

5. Februar.
I Gaar var Københavns Havn en
uddød Isørken. Kun nogle ganske
enkelte Dampere passerede ud og
ind.
Uden for Havnen, i Farvandet ved
Middelgrunden, ligger flere Dampere
indefrosne.
Flyverne har i Dag overtaget Post
besørgelsen paa Kalundborg-Ruten,
da Haabet om Bedring i Issituatio
nen synes meget ringe. I Morges ved
SVa-Tiden startede Flyverne, Pre
mierløjtnanterne Botved og Bjarkov.

Ny Turistforening.
Der er stiftet en ny Turistforening under
Navnet >Foreningen til Turistsagens Fremme i
Danmark«. Foreningens foreløbige Bestyrelse
er sammensat paa følgende Maade: Oberstløjt
nant E. de Mglius, Formand, Brygger Vagn
Jacobsen, Næstformand, Departementschef P.
0. A. Andersen, Fru Mathilde Malling Hauschultz, Kontorchef W. Herschend, Kaptajn E.
J. lpsen, Direktør Carl Jørgensen, Stabsintendant S. Kuhl, Borgmester H. C. V. Møller.
Hotelforpagter Poul Møller, Kontorchef ved
Statsbanerne /. Nansen, Kontorchef Georg
Nielsen, Direktør Chr. II. Olesen, Overretssag
fører Axel Olsen, Overretssagfører A. Rothenborg, Teaterdirektør Ivar Schmidt og Overrets
sagfører H. F. Ulrichsen.
Foreningens Formaal er at virke for alt Tu
ristarbejde, baade indadtil og udadtil, og det
er Hensigten at søge Foreningens Bestyrelse
udvidet med Repræsentanter for Turistinter
esser fra hele Landet.

Fra Modtagelsen af Philip Scheidemann paa Hovedbanegaarden: til venstre
Scheidemann, til højre for ham Borgmester Jensen, længst til højre Folke
tingsmand Borgbjerg.

Den tyske socialdemokratiske Fører
Philip Scheidemann i København.
„Militarismen er for evigt død
I Tyskland1*.

25. Februar.
Studentersamfundets Gæst, den
tyske Socialdemokrat, Overborg
mester Philip Scheidemann, kom i
Gaar hertil. Under Rejsen fra Ged
ser til København udtalte Scheide
mann til en Interviewer, der spurgte
ham om Faren fra Højre i Tyskland:
— Betyder intet. Arbejderpartiet
og det radikale Demokratis Aand

Isen har i flere Uger bundet Københavns Havn. Nu har Isbryderne skaaret
Render i Isen, og her forsøger man fra Langelinie at skyde nogle af Is
flagerne fra Land.

har allerede i den Grad gennem
syret Republiken, at Reaktionen
ikke mere vil komme den til Livs.
Man lægger i Udlandet altfor stor
Vægt paa de Udslag, Reaktionen og
Militarismen nu og da giver sig hos
os. Militarismen er for evige Tider
død i Tyskland.
Scheidemann taler paa
Raadhuset
26. Februar.
Raadhushallen var i Aftes fyldt
til Philip Scheidemanns Foredrag.
Studentersamfundets Formand, Pro
fessor Oluf Thomsen, bød Velkom
men, og saa stod Scheidemann selv
paa Talerstolen. Allerede med sine
indledende Ord vandt han mange
Hjerter: Tak for alt, hvad De har
gjort for vore stakkels sultende
Børn, sagde Scheidemann, vi vil al
drig glemme det.
Han skildrede derefter den poli
tiske Udvikling i Tyskland fra 1912
og til Revolutionen, som det lykkedes
at holde fri for Bolsjevismen. Her
brød hjemlige Kommunister ind i
Idyllen: — De har slaaet Liebknecht
ihjel! var der en, der raabte. —
Bravo! skreg andre.
— Og nu, fortsatte Scheidemann,
nu er de politiske Forhold i Tysk
land saadan konsoliderede, at Repu
bliken under alle Omstændigheder
staar fast.
Den graanende Fører huggede
Næven i Pulten til Bekræftelse, og
Tilhørerne udtrykte deres Tilfreds
hed i et kraftigt Bifald.
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Stor-Lock-out - og et Dødsfald
med 394 Ja mod 41 Nej. 24 svarede:
»Stemmer ikke«.
ARBEJDET GENOPTAGES PAA
MANDAG MORGEN.

Skuespillerinden
Ellen Rindom død.
Forestillingen i Aftes paa Folke
teatret blev aflyst i sidste Øjeblik.

Arbejdsløse møder til Kontrol.

Lock-out for 200,000 Arbejdere,
den hidtil største Arbejdsstandsning,

10. Maj.
Skuespillerinden Fru Ellen Rindom
er i Aftes ved 8-Tiden afgaaet ved
Døden paa Dr. Falbings Klinik paa
Platanvej. Uden forudgaaende Syg
dom blev Fru Rindom i Gaar Efter
middags indlagt paa Kliniken, og
Dødsbudskabet naaede først i sidste
Øjeblik til Folketeatret, der maatte
aflyse Forestillingen, hvori Fru Rin
dom medvirkede, netop som Folk
indfandt sig ved Teatret.
Meddelelsen vakte Sorg og Bestyr
telse. Fru Ellen Rindom var en af
vore mest afholdte Skuespillerinder.
For kun et godt halvt Aar siden
mistede dansk Teater ligesaa plud
selig den unge Skuespillerinde Ella
Ungermann.

Arbejderne forkaster Mæglingsforslaget med de reducerede
Lønninger.
15. Februar.

Den truende Arbejdskonflikt lod sig ikke afværge. I Dag treeder Lockout’en i Kraft, hvorved ca, 200,000 Arbejdere bliver arbejdsløse. Det er
den hidtil siørste Arbejdsstandsning, vi har haft.
Efter at Forligsmanden havde fremsat sit Mæglingsforslag med de redu
cerede Lønninger, og derefter 22 Fagforbund under de Samvirkende og
9 udenfor Hovedorganisationen havde forkastet Mæglingen, har Arbejds
giverne erklæret Lock-out'en, Arbejdsgiverne hævder, at de under den
Krise-Situation, hvori Industrien befinder sig, umuligt kan fortsætte, med
mindre Arbejdslønnen sættes ned. Den store Styrkeprøve er da begyndt,
og Forligsmændene mener ikke foreløbig med Virkning at kunne fore
tage yderligere Skridt,

Endelig Udsigt til Forlig ~
efter næsten 2 Maanedcrs
Lock'Out.

6. April.
Det foreløbige Forlig, der sluttedes
Natten til i Gaar i Forligsinstitutio
nen, skal altsaa i Morgen til Afstem
ning paa Arbejdsgiverforeningens og
De samvirkende Fagforbunds Gene
ralforsamlinger, hvor det ventes at
blive vedtaget. Forligsmændene be
sluttede i Gaar forinden at offent
liggøre det i dets Helhed.
Forligets Hovedpunkter er:
1. Lønningerne reduceres med 15
pCt., de lavere dog mindre, men
mindst 12 pCt.
2. 25 pCt.s Tillæg for 9. og
pGt.s
Tillæg for 10. Arbejdstime.
3. Overenskomsten om 8 Timers
Dagen fornyes principielt og med
Garantier mod Misbrug af Over
arbejde.
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4. Et Fællesudvalg skal nærmere
undersøge forskellige Spørgsmaal
angaaende 8 Timers Dagen.
5. Forhandling om 2- og 3-Holds
Drift. Eventuel Afgørelse ved et
Nævn.
6. Hvis Overenskomsten, der gælder
for 1 Aar, fornyes, bortfalder Au
gustreguleringen, og der finder
først en Regulering Sted efter
Februar - Statistikens
Offentlig
gørelse.
7. Tilbagestaaende
Uoverensstem
melser afgøres af et Nævn.

Arbejdet genoptages.
8. April.
Saa blev da endelig efter 7—8
Ugers Forløb Forliget sluttet.
De samvirkende Fagforbund ved
tog Forliget med 385 Ja mod 122 Nej.
59 Stemmesedler var blanke.
Arbejdsgiverforeningen vedtog det

Ellen Rindom.

Ellen Rindom var hu i Midten af
40’erne, en moden, intelligent og føl
som Kunstnerinde, der lige siden
Aarhundredskiftet havde tilhørt kø
benhavnske Teatre, hvor hun i et
stort og vidtspændende Repertoire
udfoldede sine rige Evner. Man
husker hendes Liza i »Pygmalion«,
Sangerinden i »Romantik« og Titel
rollen i »Jette Gebert«. I sin sidste
Rolle som Pantelaanersken i Harald
Tandrups »Den berømte Frue«, der
havde Premiére for faa Dage siden
paa Folketeatret, viste Fru Rindom
et spillende Lune.

1922

Det kgl. Teater faar fem Direktører

Sparekommissionen samlet til Møde: siddende fra venstre til højre Direktør Ulrik Andersen, Folketingsmand Bertel Dahlgaard, Raadsformand Koefoed, Direktør Wm. Norrie, Grosserer Hans Tegner og Departementschef Glahn. Staaende bagved fra venstre Forretnings
fører Charles Petersen, Landstingsmand Stensballe, Folketingsmand Friis-Skotte, Postinspektør Knutzen (Sekretær) Direktør Gamborg,
Fuldmægtig Andreas Møller (Sekretær), Folketingsmand Abrahamsen og Kammersanger Einar Forchhammer.

Wm. Norrie økonomisk Direktør for Det kgl. Teater
med Brockenhuus-Schack som Chef.
Poul Nielsen Direktør for Skuespillet, Herold for Operaen og Uhlendorff
for Balletten.

4. Maj.
Undervisningsminister Appel sam
menkaldte i Gaar Eftermiddags Pres
sen og gav den officielle Meddelelse
om Nyordningen af Det kgl. Teaters
Ledelse. Den bliver saaledes:
Grev Brockenhuus-Schack vedbliver
at være Teaterchef. Sceneinstruktør
Poul Nielsen konstitueres forTeateraaret 1922—23 som Direktør for Skue
spillet. Om Overtagelsen af denne
Post fra næste Teateraar at regne er
der truffet foreløbig Aftale med Di
rektør Aage Garde, der for Sæsonen
1922—23 er bundet til Aarhus Teater.
For Operaens og Kapellets Vedkom
mende ansættes Kammersanger Vilh.
Herold som Direktør, og Kapel
mester Høeberg fortsætter sin hid
tidige Stilling. Hr. Uhlendorff fort
sætter som Balletmester, og til øko
nomisk Direktør er udset William
Norrie.

paa Teatret, at et af Sparekommissionens virksomste Medlemmer, For
retningsføreren for Dansk Skuespil
lerforbund, tidligere Inspektør ved
Dagmarteatret og Det ny Teater, Hr.
William Norrie, nu af Undervisnings
minister Appel er indsat som økono
misk Direktør for Det kgl. Teater.

Skatteborgerforening.
Et Møde i Koncertpalæet.

14. Marts.
Koncertpalæets store Sal var fyldt
af Skatteydere i Aftes, da Forman
den for Dansk Skatteborgerforening,
Apoteker Scheel, Hørsholm, bød Vel
kommen. Efter at HRS. C. B. Henriques var valgt til Dirigent, talte
Borgerrepræsentant, Prof. A. R. Chri
stensen om Københavns Kommunes
Økonomi, og Aftenen sluttede med
en til Tider ret livlig Diskussion.

Sparekommissionen.
Som bekendt har »Sparekommis
sionen«, der er nedsat for at redu
cere Det kgl. Teaters Udgifter (og
dermed prøve paa at formindske det
aarlige »Underskud« paa IV2 Mili.
Kr.), fornylig afgivet en Betænkning.
Den har vakt vild Forfærdelse paa
Teatret, hvor man gaar og ryster af
Skræk for de mange foreslaaede Be
sparelser.
Det vil næppe berolige Gemytterne

Valdemar Møllers Tegning i Blæksprutten af Det kgl. Teaters nye Direktion: »Jeg turde
vel ikke anmode den højtærede Direktion om syv smaa Forskud?« (fra v. til h. Vald. Møller,
Herold, Norrie, Uhlendorff, Brockenhuus-Schack, Poul Nielsen, Garde og Høeberg.)
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Damhus-Mordet: En Chauffør snigmyrdet
dede Chaufførs Kæreste, Frk. Anna
Mathiesen, og foreviste Læderpun
gen for hende. Hun genkendte den
straks.
Der synes iøvrigt efter Politiets
Undersøgelser at have været et Utal
af mistænkelige Personer i Nær
heden af Damhussøen i de tidlige
Morgentimer i Mandags; men man
har endnu intet fast Spor at gaa
efter.

Mordet stadig uopklaret.
Politiet foretager en Række Anholdelser
af mistænkelige Personer.

Bilen med den myrdede Chauffør ved Rattet, saaledes som Gartneren fandt
ham Mandag Morgen.

En Droske-Chauffør skudt ned bagfra medens han
kørte sin Bil ved Damhussøen.
Bilen med den myrdede Chauffør ved Rattet fundet i Morges paa Anneksgaardsvej.
8. Maj.
Gartner Jeppesen, Junosvej 1, cyklede i Morges ved 6-Tiden til sit
Arbejde hos Gartner Rosendal i Rødovre ved Anneksgaardsvej, der er
beliggende bagved Damhussøen.
Paa en Sti, der gaar ud fra Anneksgaardsvej, og som ender blindt inde
paa Marken, holdt en Bil — A. 7516 — hvis Lygter endnu brændte, og
hvis Maskineri arbejdede. Jeppesen stod af sin Cykle og gik hen til Bilen
for at tage den i Øjesyn. Ved Rattet sad en Chauffør. Hr. J eppesen troede
først, at Manden sov, men blev saa opmærksom paa, at han sad i en under
lig foroverbøjet Stilling, at hans Baghoved var blodigt, og at Vindspejlet
og Spejlglasruden ind til Vognen var ituslaaet. En frygtelig Tanke greb
ham. Var Chaufføren død, myrdet? Han traadte helt hen til Vognen, og
hans Anelse blev bekræftet. Det var en død Mand, der sad ved Bilens Rat.

Den myrdede er en 27-aarig
Chauffør fra København.
Hr. Jeppesen, som fortæller, at han
kom til at ryste over hele Kroppen
af Skræk ved Synet, løb over til den
nærmestboende Købmand, Ole Han
sen i Rødovre, og alarmerede Poli
tiet i Søndre Birk. Politimester Harpøth, Fuldmægtig Rosmann, Kreds
læge Melchior og Forstander Bugae
fra Identifikationsbureauet tog straks
til Mordstedet, og allerede ved 6V2Tiden var Undersøgelsen i fuld
Gang.
Ved Hjælp af Bilens Numer blev
den myrdede hurtigt genkendt. Han
hedder Carl Marius Jensen og var
Ejer af Vognen, som han havde købt
for nogle Maaneder siden. Han var
27 Aar gammel.
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I Chauffør Jensens Vogn gjorde
Politiet et vigtigt Fund. Paa Kokosmaatten laa en Pakke, som inde
holdt et Par blaa Cheviots-Benklæ
der, en sort Læderrem med et Me
talspænde og en Sixpence med lyst,
gulligt Foer.
Liget blev ved Middagstid overført
til Retsmedicinsk Institut, hvor Ob
duktionen viste, at den Afdøde havde
tre Skudsaar i Hovedet.

Den myrdedes Portemonnæ
fundet paa en Mark.
11. Maj.
En Dreng fra Vigerslev-Egnen
fandt i Gaar paa en indhegnet Mark
en sort Portemonnæ, som ikke inde
holdt Penge, og som tildels var re
vet itu. Politiet tilkaldte den myr

27. Maj.
Politimester Harpøth fortsætter
energisk Undersøgelserne i Damhus
mordet, og der er foretaget en lang
Række Anholdelser af mistænkelige
Personer. Men hidtil er man ikke
naaet til noget Resultat.
Blandt de sidst anholdte er Tjener
Orla Hjarne Hansen, der er Tjener
i Café »Bauer«, og dennes Ven,
Skibskok Christian Petersen, der
gaar under Navnet »Christian Heste
hoved«. Opmærksomheden er hen
ledt paa disse to af en Fru Petersen,
Dannebrogsgade 23, som har udlejet
et Aftrædelsesværelse nævnte Sted
til Tjener Hansens Hustru, Franka.
Begge har imidlertid erklæret intet
at kende til den myrdede Chauffør,
og der har intet Holdepunkt været
for den Antagelse, at Tjener Hansen
og Skibskok Petersen skulde have
været i Selskab med den myrdede
Chauffør, Aftenen før Mordet fandt
Sted, i det nævnte Aftrædelses
værelse, og at de derfra i Chauffø
rens Bil skulde være kørt til Dam
hussøen. Efter en lang Række Af
høringer og tildels modstridende
Forklaringer er Tjeneren og Skibs
kokken bleven løsladte.

Politiet paa bar Bund.
10. Juni.
Det er i disse Dage netop en Maaned siden, at Byen og Landet op
skræmtes ved Meddelelsen om Mor
det ved Damhussøen. Dette uhygge
lige Mord hviler fremdeles i en.
uigennemtrængelig Mystik. Spor
efter Spor er glippet. I sidste Uge
fik man en Oplysning, som man for
fulgte; at den Mana, der blev an
givet, var sporløst forsvundet, kun
de kun stimulere Jagten. Han efter
søgtes saa over hele Landet, og om
sider blev han paagrebet i en jysk
Provinsby. Men ogsaa han kunde
klare for sig. Man er derefter lige
vidt. Det eneste Holdepunkt, man
har, er den i Bilen fundne Pakke
med Tøj, der antagelig tilhører en
Sømand. Men hvem? Damhusmor
det er foreløbig en Gaade, og Poli
tiet staar faktisk paa bar Bund.

1922

Barber Mehren myrdet sin Hustru
En uhyggelig Mord-Affære i Lyngby.
Barber Mehren arresteret for Giftmord!

23. August.
I Retspalæet i Fredericiagade be
gyndte i Gaar Behandlingen af Gift
mordet i Lyngby.
Man gennemgik i Gaar omhygge
ligt alle Enkeltheder i Sagen, og Af
høringen af Mehren var af og til ret
dramatisk. Da Dommeren engang
formanede ham til at tale Sandhed,
udbrød han voldsomt:
— Ingen kan, ingen maa tro, at
jeg har taget hende af Dage. Hun
var min bedste Ven, min bedste
Kammerat. Alt er taget fra mig!
Hustru, Børn og Hjem! Alt er borte,
alt er solgt, alt er berøvet mig! Jeg
ejer intet andet end de Klæder, jeg
har paa Kroppen. Jeg var forpint
og syg, jeg trængte netop til hende,
og saa tror man, at jeg har taget
hendes Liv . . . (hulkende): Nej, det
er taabeligt at tro ... jeg har ikke
gjort det!

3. Juni.
Politimester Gemzøe i Nordre
Birk tilbageholdt i Gaar efter et
Forhør den fhv. Barber Johan Mehren, sigtet for med Gift at have om
bragt sin Hustru, der ganske plud
seligt afgik ved Døden den 23. Maj i
Hjemmet i Lyngby. Mehren frem
stilledes sent i Gaar Eftermiddags
for Dommer Budtz, som afsagde Ar
restdekret over ham.
Lægerne har paavist, at Fru Meh
ren er død af Stivkrampe, frem
kaldt af Stryknin, og ved de allerførste Undersøgelser, Politiassistent
Hartmann derefter foretog, konsta
teredes det, at en Æske med Carlsbadersalt, som endnu henstod paa
Kaffebordet, indeholdt betydelige
Mængder af Stryknin.

Mehren tilsfaar tidligere
Mordforsøg.
For to Aar siden søgie han ai berøve
sin Hustru Livet.

8. Juni.
Gift-Mysteriet i Lyngby staar for
an sin Opklaring! Mistanken mod
Barber Mehren er blevet saa kraf
tigt underbygget, at man ikke mere
kan drage i Tvivl, at han er sin Hu
strus Morder. Han har nemlig nu
tilstaaet, at han for to Aar siden
forsøgte at berøve hende Livet med
Veronal og Gas. Denne Tilstaaelse
er fremkommen derved, at afdøde
Fru Mehrens to Søstre henvendte
sig til Politiet og gav Oplysninger
om det to Aar gamle Mordforsøg.

Mehren nægter stadig!
Han var forpint og syg og trængte til
sin Hustru, siger han.

Dømt til Døden!
Da Mehren ankom til Nævningetinget i Fredericiagade. Den unge Mand ved hans Side er
Opdageren Rusthøj.

Hvornaar
falder Tilsfaaelsen?
16. Juni.
Statspolitibetjent Rusthøj havde
sent i Gaar Aftes en Samtale med
den arresterede Johan Mehren, der
under Samtalen fremkom med en
betydningsfuld Indrømmelse.
Han havde, sagde han, købt for
skellige Gifte paa et Apothek i Dusseldorff, da han i Marts Maaned op
holdt sig der. Det var sket under
det Paaskud, at han skulde udrydde
Rotter og dræbe Hunde.

26. August.
I Gaar Morges var Tilstrømningen til
Nævningetinget større end nogensinde før,
og ved Retspalæets Indgangsdøre udkæm
pedes haarde Kampe om Pladserne i de
forreste Rækker. Det var sidste Dag i Be
handlingen af Mehren*Sagen.
Nævningerne besvarede Spørgsmaalet,
om Mehren med Overlæg har dræbt sin
Hustru med Gift, med Ja. Dommen kunde
saaledes kun komme til at lyde paa, at
Johan Mehren blev dømt til Døden.

Benaadet med livsvarigt Fængsel.
3. Oktober.
Justitsminister Rytter forelagde i
Gaar i Statsraadet en Indstilling om
Benaadning af Giftmorderen Johan
Mehren.
Benaadningen lyder paa Tugthus
arbejde paa Livstid.

Fra Nævningetinget: Længst til venstre Barber Mehren i Skranken, til højre for ham hans Forsvarer ORS. Gottlieb Jacobsen, derefter
Dommerne Nellemann, Axel Petersen og Rump.
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Italiens Kongepar paa Besøg
Kong Victor
Emanuel og
Dronning Elena
besøger Koben
havn.
Dante-Søjlen en
Gave fra Italien.
Den italienske
Konge nedlægger
Grundstenen til
Monumentet paa
Dantes Plads.
Til højre et Billede fra
Grundstensnedlæggel
sen paa Dantes Plads:
Kongen indmurer Ste
nen, medens KongVictor Emanuel og Direk
tør Helge Jacobsen
ser til. Bagved ses
Kron prinsen , Dron ning Alexandrine og
Dronning Elena.

Den italienske Konge aflagde den første Dag et Besøg paa Thorvaldsens
Museum. Her ses de to Konger, der træder ud fra Museet. Til venstre Borg
mester Jensen, til højre bag Kongerne ses Kronprinsen.
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Grundstensnedlæggelsen
paa Dantes Plads.
23. Juni.
Kong Victor Emanuel og Dron
ning Elena af Italien fik en straalende Modtagelse paa Københavns
Banegaard. Hele Kongefamilien var
mødt op, Ministeriet og alle Hono
ratiores i funklende Uniformer, der
var Taler og Musik, og Bortkørslen
skete gennem den flagsmykkede By.
Hovedbegivenheden fandt dog Sted
i Gaar med den festlige Indvielse af
Dantes Plads.
For et Par Aar siden, i 600-Aaret
for Dantes Død, blev det bestemt
at døbe Pladsen foran Glyptoteket
med den italienske Digters Navn.
Italiens Gesandt, Baron Aloisi, kom
fra Rom med en smuk Gave til Plad
sen, en antik Søjle, en Dante-Søjle.
Kongerne modtoges paa Glyptote
kets Trappe af Direktør Helge Ja
cobsen og Borgmester Jensen. Hr.
Jacobsen bød Velkommen i en kort
Tale, og Kunstsamlingen blev hurtig
gennemgaaet. Et Kvarter senere
traadte Kongerne med Følget ned
paa Pladsen ved Monumentets Grund
stykke. Italiens Gesandt, Baron Aloisi,
holdt Indvielsestalen. Derefter blev
Dokumentet om Nedlæggelsen af
Grundstenen anbragt i sit Hylster
og loddet til. Dokumentet«, indeholdt
en Hilsen til Byen København, for
fattet af Professor, Senator Mazzoni
i Firenze. Blyhylstret anbragtes i
sit Hulrum, den firkantede Kampe
sten blev lagt over, og saa fik Vic
tor Emanuel overrakt den forsølve
de Murske, som kun hentes frem
ved meget højtidelige Lejligheder.
Forsigtigt tog han Mørtel fra Baljen
og murede lidt af Aabningen til.
Kong Christian fortsatte med godt
Haandelag og gav Stenen et Par
smaa raske Slag med Sølvhamme
ren.
Endnu fik man en Tale af Over
præsident de Jonquiéres, som ud
bragte et Leve for de to Kongepar,
og hele Selskabet kørte derefter til
Thorvaldsens Museum.
Om Aftenen afholdtes der Galaforestilling i Det kgl. Teater, og bag
efter var der arrangeret stor Fest
paa Charlottenborg.
24. Juni.
Efter en stille Dag i Gaar, med
Receptioner og Nedlæggelse af
Kranse paa den italienske Kriger
grav paa katolsk Vestre Kirkegaard,
fandt der i Aftes en prunkløs Afsked
Sted med det italienske Kongepar
paa Hovedbanegaarden. Der var in
gen Musik, intet Æreskompagni, blot
en stilfærdig Ankomst i Biler til Ho
vedbanegaarden og en lige saa stil
færdig Afrejse.
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Et

lad af

Dagbog
Sophus Claussen bliver Maler.
Det har vakt ikke ringe Opsigt, at
Digteren Sophus Claussen har af
sløret sig som en udmærket Maler.
Han har fornylig indbudt til Ud
stilling med veritabel Nernissage.
Sukcessen var ligesaa stor, som den
var uventet. — Sophus Claussen for
tæller selv i sit Program, at det er
Verdenskrigen, der har gjort ham til
Maler. Rædslerne fik hans Lyrik til
at forstumme, og saa greb han til
Farverne »der lever og jubler vi
dere, — eller sørger, ganske uberørte
af Meningen ....«.

Fra Teatermuseets Indvielse, t. v. Operasanger Edvard Agerholm, i Midten
Teater historikeren Robert Neiiendam, t. h. Generalkonsul Johan Hansen.

Teater-Mindeudstilling i det
gamle Hofteater.
4. Juli.
I Dag aabnes den Udstilling, som
Selskabet for dansk Teaterhistorie
har arrangeret i det gamle Hoftea
ter paa Christiansborg, og hvis Op
bygning Teaterhistorikeren Hr. Ro
bert Neiiendam har forestaaet. Det
skyldes i første Række Hr. Neiiendams utrættelige Energi og Kærlig
hed til Sagen, at denne Udstilling er
bleven skabt, og man maa oprigtigt
haabe, at det vil lykkes at bevare
hele Samlingen. Her er saa mange
morsomme og interessante Sager, at
man kunde blive ved at fortælle og
ikke naa igennem det alligevel. Men
det er ogsaa overflødigt, for vore
Teaterinteresserede vil af sig selv
finde ind i det smukke, gamle Tea
ter.
Foreløbig holder den retrospektive
Udstilling aabent i et Par Maaneder,
men derefter forbliver Museet, der
ejer det meste af, hvad Udstillingen
omfatter, i Hofteatrets Bygning.

Grev Bent Holstein ekskluderes,

Det er ikke alle Højres Medlem
mer, der er gaaet med til Militærfor
liget, saaledes har Grev Bent Hol
stein stærkt angrebet det, og yder
ligere udtalt sig skarpt om Hr. Pürschel. Det konservative Parti har
derefter ekskluderet Grev Holstein.

Ole Olsen forlader Nordisk 30.Film.
Juli.
Generaldirektør Ole Olsen har besluttet sig
til definitivt at opgive Stillingen som General
direktør i Nordisk Films Co. Han nedlægger
sin Stilling fra 1. September, og Pladsen som
Generaldirektør ophører at eksistere.

Digteren Sophus Claussen, der ogsaa er Maler.

Ny Forsvarsordning.
Militær-Forlig mellem Venstre og Højre

om Forsvarsudgifter paa 44 Mili. Kr.

Ministeriet Neergaard har endelig
faaet gennemført sin ny Forsvars
ordning, efter at der er opnaaet For
lig mellem Venstre og Højre om at
sætte Militærudgifterne til 44 Mill.
Kr. Socialdemokraterne stillede For
slag om Afrustning, og de Radikale
vilde bevare Hær og Flaade, dog
uden almindelig Værnepligt og med
kun 18 Mill. Kr.s aarlig Udgift.

19. Juli.
Det nye ved Stævnet paa Stadion i Aftes var Damernes Debut i Atletiken. Debuten fore
gik i 80 Meters Løb, der blev vundet af Frk. Adele Baumann fra K. G. Samtlige Deltagere
var Medlemmer af københavnske Sportsklubber, og mellem dem var kendte Svømmersker
som Frk. Oda Houmann ogFrk. Grethe Hansen. Kostymet var Gymnastikdragter med
Halvstrømper og bare Ben. Billedet viser Deltagerne paa Grønsværen, før Løbet startes.

Dansk Film-Sukces: David Copperfield
København, et Centrum for
international Luft-Trafik.
2. August.
I to Dage har Medlemmerne af
I. A. T. A., hvilket vil sige Interna
tional Air Traffic Association, holdt
deres Møder her i Byen. Det har
hidtil voldt Vanskeligheder, at
Frankrig, England og Belgien har
staaet uden for den internationale
Association. Disse Hindringer er nu
ryddet til Side.
For Københavns Vedkommende
vil den afbrudte Lufttrafiks Genop
tagelse blive af største Betydning,
fordi vor Hovedstad ligger som et
centralt Punkt i den internationale
Trafik.

Journalister i Luften.

Fra Optagelserne af »David Copperfield« i Valby. Frk. Karina Bell som Dora og Hr. Gorm
Schmidt som David. Til højre de to Filmsfotografer, imellem dem skimtes A. W. Sandberg.

Sandbergs Dickens-Film blev en Kæmpe
Sukces paa Paladsteatret.
Paladsteatrets Opførelse af A. W.
Sandbergs Filmatisering af Charles
Dickens Roman »David Copperfield«
kan vi straks fastslaa som Nordisk
Films hidtil største Sukces, saa har
vi ikke sagt for meget.
»David Copperfield« er en af Di
ckens bedste Romaner, og man gik
med Bæven hen for at se, hvorledes
den var blevet behandlet. Lad os
straks sige, at saaledes som Laurids
Skands havde tilrettelagt Teksten
kunde det næppe gøres bedre. Her
var virkelig Romanens hele brogede

Frederik Jensen som Mr. Micawber.
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Galleri, dens særlige Stemning be
varet. Og A. W. Sandbergs fint for
nemmende Iscenesættelse, der af de
mange forskellige Enkeltheder, baade Interiører og Naturbilleder, har
skabt et harmonisk Hele.
Nu blev rigtignok ogsaa Filmen
ganske fortræffeligt spillet af en
Række af vore Teatres allerbedste
Kræfter. En herlig Micawber var
Frederik Jensen. Man baade lo og
græd over denne hjertevindende
brave Mand. Næst efter ham bør
Peter Malberg som den lidt skøre
Dick nævnes. Rasmus Christiansen
modtoges med Bifald, da han viste
sig, men da Publikum opdagede, at
han var den fæle Bedrager Uriat
Keep, var Venligheden forbi. Han
var imidlertid fortræffelig. Og for
træffelige var alle de Optrædende,
de fortjente alle at nævnes: Poul
Reumert som Sagføreren, Else Niel
sen som lille Agnes, Karen Winther
som den voksne Agnes, Karina Bell
som Dora, Robert Schmidt som
Murdstone, Karen Caspersen som
Tjenestepigen Pegotty — ja, de for
tjente alle Ros. Saa har vi endda
ikke nævnt selve David Copperfield,
der blev ganske henrivende udført
af den lille Martin Hertzberg. Som
Voksen fremstilledes David af Gorm
Schmidt.
»David Copperfield« var en Aften,
som de Tilstedeværende vil huske.
Den hævede sig højt over mangen
»rigtig« Teateraften.
(George i »Ekstrabladet«).

Det er snart mange Aar siden,
Luftskipper Johansen foretog sine
berømte Ballonfarter, og siden da
har Tivoli ikke sendt andre Balloner
tilvejrs end Børnenes blaa, gule og
røde. Men forleden sendte Tivoli
igen en »voksen« Ballon op. Det var
»Sirius«, ført af den raske, gamle
Luftskipper Spelterini, som er
Schweizer, og som derfor havde
pyntet Ballonen med det danske og
det schweiziske Korsflag. Han hav
de en kostbar Last med om Bord:
Repræsentanter for den københavn
ske Presse, Kaj R. Dahl fra »Berlingske Tidende«, Viggo Cavling fra
»Politiken« og Haagen Falkenfleth
fra
»Nationaltidende«.
Ballonen
fulgte smukt Traditionen — den lan
dede i Sverige.

Ballonen »Sirius« Starter fra Tivoli. Fra venstre ses Kaj R. Dahl, Viggo Cavling, Kaptajn
Spelterini og Haagen Falkenfleth.
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Ministeriet Neergaards Fornyelse
Den gamle
Høvding gaar.
15. August.
I Aftes udsend
tes den officielle
Meddelelse om, at
Kongen under 12.
d. M. har entlediget efter Ansøg
ning i Naade og
med Pension Kir
keminister
Jens
Christian
Chri
stensen, Storkors
af Dannebrog og
Dannebrogsmand
— fra i Dag, den
15. ds., at regne.
Fra samme Da
to er Undervis
ningsminister Ap
pel udnævnt til
tillige at være
Kirkeminister.
Naar J. C. Chri
stensen nu har øn
sket at trække sig
tilbage fra sit lan
ge politiske Liv,
er det i Ønsket
om at kunne til
bringe et velfor
tjent Otium paa
sin Ejendom ved
Ringkøbing. J. C. I. C. Christensen fotograferet, da han for stedse forlod Kirkeministeriet.
Christensen er nu
en Mand i Midten af 60’erne. I 25 Aar Kontrolminister i Zahles Ministeri
har han siddet i Folketinget, fra um og gennemførte nu sidst som
1895 som Fører af det store Venstre- Kirkeminister en Række demokrati
Reformparti, der sprængtes paa ske Kirkelove. Fra alle Sider aner
hans Stilling til Forsvarssagen. Se kendt som en betydelig politisk
nere overtog han selv Regeringen, Kraft trækker den gamle Høvding
truedes i sin Stilling ved Albertis sig nu tilbage fra Ministeriet, men
Fald, men genvandt hurtigt sin Au bliver dog siddende i Folketinget.
toritet som Politiker, indtraadte som

bad ham paany udnævne Hr. Klaus
Berntsen til Minister. Kongen under
skrev Udnævnelsen, og Hr. Berntsen,
der for syv Dage siden forlod Mini
steriet under Henvisning til sin høje
Alder, var dermed paany Medlem af
Ministeriet Neergaard, som Minister
uden Portefølje ganske vist, og altsaa ikke bebyrdet med noget Fag
ministerium, men dog som Minister
Medlem af Ministerraadet og Statsraadet.

Et af vore sidste Bybude.
Et af vore allersidste Bybude,
den stoute gamle Peter Petersen,
fyldte forleden 80 Aar. Han har i de
sidste 55 Aar haft sit Stade paa
Amagertorv.
Da Peter Petersen begyndte sin
Livsbane, var der ikke noget, der
hed Telefon, Sporvogne eller Cykler
eller Biler. Dengang var der Brug
for de 400 Bybude i København. Nu
har de moderne Opfindelser gjort
dem overflødige; der er kun et Par
Stykker tilbage. Men medens Farten
er sat op, er Paalideligheden sat ned.
Peter Petersens Paalidelighed er
blevet et helt Ordsprog. Han er en
Mand af den gamle Skole, han gaar
alle Veje — det er vel derfor, han
bevarer sig saa godt — og han forstaar den i vore Dage saa sjældne
Kunst at tie stille.

Neergaard rekonstruerer Ministeriet.
Klaus Berntsen, Harald Scavenius og T yge Rothe gaar.
10. Oktober.
at bestemme, at Kirkeminister og
Gennem R. B. udsendtes i Aftes Undervisningsminister Jacob Appel,
Justitsminister Svenning Rutter, Mi
følgende:
Efter at Hans Majestæt Kongen nister for offentlige Arbejder M. N.
har modtaget Statsminister Neer Slebsager, Landbrugsminister Th.
gaards for sig og sine Kolleger ind Madsen-Mygdal og Indenrigsminister
givne Afskedsbegæring, har det un O. C. Kragh vedbliver at indehave
der 9. Oktober behaget Hans Maje de dem betroede Ministerembeder,
samt at udnævne Indenrigsminister
stæt at overdrage N. Neergaard at
O. C. Kragh til tillige at være Han
danne det nye Ministerium.
Det har derefter behaget Hans delsminister ad interim, Direktør C.
M. T. Cold til Udenrigsminister og
Majestæt
at bestemme, at Statsminister og Folketingsmand 5. Bror sen til For
Finansminister Neergaard vedbliver svarsminister.
at indehave de ham betroede tvende
Klaus Berntsen bliver!
Ministerembeder,
at afskedige i Naade Udenrigsmini
17. Oktober.
ster Harald Scavenius, Forsvarsmini
Nøjagtigt en Uge efter Ministeriet
ster Klaus Berntsen og Handelsmini Neergaards Rekonstruktion gik Stats
ster Tyge J. Rothe,
minister Neergaard til Kongen og

Peter Petersen, et af vore sidste Bybude, foto
graferet paa Amagertorv paa hans 80 Aars
Fødselsdag.

Den store hollandske Udstilling
Cigarfabrik Eugéne Goulng & Baar.
For 32 Aar siden oprettede Direktør
Goulng dette Orkester blandt sine
Arbejdere for at give dem en ud
viklende og sund Fritidsbeskæfti
gelse. Han betaler selv deres musi
kalske Uddannelse og deres Unifor
mer, og i Aarenes Løb er dette Ar
bejderorkester blevet en meget
kendt Institution.

Pissuisse og hans Kabaret.

»Det gramle Torv« paa den hollandske Udstilling.

Den hollandske Udstilling paa det
gamle Banegaardsterræn ved Gyl
denløvesgade er blevet Sommerens
store Sukces. Smuk tager den sig ud
med sine morsomme Gavle, sin gam
le Byport, sit Raadhus og sin mær
kelige javanske Afdeling. I alle Hu
sene paa »Det gamle Torv« er der
Boder, bl. a. har det kendte Likør
firma Fockink her arrangeret en »Li
kørstue«. I den lille Bys Raadhus er
der en Borgmesterstue med herlige
gamle Møbler, som har en Værdi af
60.000 Gylden! Men det kostbareste
er dog Kunstafdelingen med gamle
og moderne nederlandske Malerier,
der er over 6 Mili. Kr. værd.

Amatører, nemlig af Tobaksarbej
dere, der til daglig ruller Cigarer
og skærer Tobak paa den bekendte

En anden Attraktion paa den hollandske Udstilling er Pissuisse og
hans flinke Kabaretkunstnere, hvor
iblandt hans nydelige Frue. Jean
Louis Pissuisse er en ægte interna
tional Kabaretsanger og Konferen
cier. Hans Repertoire spænder over
gamle stilfulde franske chansons,
engelske Sange, Hullebroeks flamske
Viser, Speenhoffs berømte »Levensliederen« og zünftige tyske Drikke
viser.

Det glimrende Arbejderorkester.
Udstillingen har først og frem
mest et fortræffeligt Arbejder-Or
kester. Det er en hel »Historie« for
sig. Det er sammensat af lutter

Javanerne spiller paa Gamelan. Scene fra den hollandske Udstillings ostindiske Koloni-Afdeling.

Og saa er der Javanerne.

De hollandske Kabaret-Kunstnere blev efter Udstillingen engagerede
til »Bonbonnieren«, hvor de gjorde megen Lykke. Til venstre Mme.
Pissuisse og Pissuisse (med Guitaren), til højre Sangeren Collin.
Nogle Aar senere hk Pissuisse og hans smukke Frue en voldsom
Død ved et Jalousie-Drama i Amsterdam.
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Selvfølgelig er det mægtige hollandsk-ostindiske Ko
lonirige ogsaa repræsenteret paa Udstillingen. I den
javanske Afdeling finder man bl. a. nogle meget sjældne
og kostbare Buddhafigurer. Foran »Malay er huset« op
træder hver Dag et javansk Gamela n-Orkester, der
spiller paa en Mængde Instrumenter, der minder om
Klokkespil, Xylofoner og fint afstemte Gongorier, til
hvis mærkelige exotiske Klange nogle Javanere (det er
for Resten et Par Radjah-Sønner) udfører gamle ja
vanske rituelle Danse. Ogsaa de javanske »Skyggespil«
med Dukker, der er fint udskaarne i Bøffelhud, stifter
man Bekendtskab med. Paa Dage, hvor Solen skinner
venligt ned over Udstillingen, gør dette javanske Milieu
virkelig et fremmedartet og betagende Indtryk. De Ja
vanere, der spiller, er ogsaa Amatører — velhavende
unge Mennesker af Javas fine Familier, der opholder sig
i Holland for at studere.

1922

Hollands Dronningpaa Besøg
tør. For øvrigt tegner og maler
Dronning Wilhelmina selv udmær
ket.
Om Aftenen var der en meget
stilfuld, men ogsaa meget stiv Gal
laforestilling i Det kgl. Teater, hvor
der opførtes en Akt af »Tosca« og
Balletten »Blomsterfesten i Genzano«. Man havde fundet paa som en
særlig Opmærksomhed at opføre
»Kermessen i Brtigge«, men opda
gede i sidste Øjeblik, at Brugge lig
ger i Belgien.

Amager i Festrus.
Dronning Wilhelmina hos sine egne
Hollændere.

Dronning Wilhelmina og Kong Christian ved Bortkørslen fra Hovedbanegaarden. Paa Forsædet Kronprins Frederik. I den følgende Vogn kørte den
danske Dronning med den hollandske Prinsgemal.

Dronning Wilhelmina af
Holland og Prinsgemalen
faar en festlig Modtagelse
af København.
*
anden Gang i Sommer har
og Hovedstaden Besøg af
ForenHoffet
fremmed Monark; denne Gang

Paa Kunstmuseet og i
Det kgl. Teater.
7. Sept.
Hollands Dronning faar ikke me
gen Hvile i disse Dage. I Gaar Mor
ges Kl. 10 modtog hun hele Corps
diplomatique, der præsenteredes af
Hollands elskværdige Gesandt her i
Landet, Excellencen Ridder van
Rappard. Derefter kørte de Kon
ergelige
til Kunstmuseet, hvor Prof.
Karl Madsen viste Majestæterne
rundt. Dronningen nikkede venligt
til vore Rembrandter og van Dyk’er,
som hun sikkert kender lige saa
godt som vor egen Museumsdirek

Dronning Wilhelmina maa have
følt sig helt hjemme i Dag. Paa
Rheden ligger et hollandsk Krigs
skib, og her modtog hun i Formid
dag alle her i Byen værende Hol
lændere, bl. a. ogsaa Cabaretsangeren Pissuisse og hans Trup. Derefter
gik Turen til Amager, hvor hun fik
en stormende Modtagelse. Gaardejer Dirck Jansen holdt Tale paa
Dansk, og Dronningen takkede —
paa Hollandsk! I St. Magleby og
Dragør kunde man ikke se Husene
for bare Flag, og alle Amagerko
nerne var i Nationaldragt. Efter et
Par Timers Ophold paa Amager gik
Turen til den hollandske Udstilling,
hvor Udstillingskomiteens Formand,
Etatsraad Wilh. Hansen viste rundt.
Naar Hendes Majestæt i Morgen
forlader Danmark for at rejse vide
re til Sverige, vil hun sikkert med
bringe et Indtryk af, at de holland
ske Interesser bliver varetaget paa
bedste Maade her i Danmark.

det Dronning 'Wilhelmina af Hol
land.
Der var stor Modtagelse paa Hovedbanegaarden med Gardens Mu
sikkorps, Æresvagt paa Perronen og
Gardehusarer foran og bagved de
kongelige Ekvipager.
Toget, der bragte den hollandske
Dronning og hendes Prinsgemal,
Prins Hendrik af Nederland, til Kø
benhavn, var smukt og stateligt at
skue. Det bestod af syv elegant la
kerede Vagoner, en Bryllupsgave til
Dronningen fra det hollandske
Folk. Da Dronning Wilhelmina steg
ned paa Perronen, spillede Musiken
den gamle nederlandske National
hymne »Wilhelmus van Nassauwe«.
Kong Christian kyssede hende ær
bødigt paa Haanden og overrakte
hende en stor Buket. Bagefter kom
Prins Hendrik og Dronningens store
Følge. Derimod var den lille 13-aarige hollandske Kronprinsesse Juliane
ikke med. Hun maa pænt blive
hjemme i Haag og passe sin Skole.
Efter at Overpræsident Jonquiéres
paa Byens Vegne havde budt Vel
kommen, og Præsentationen havde
fundet Sted, kørte den kongelige
Kortége til Amalienborg.
Om Eftermiddagen var der Re
ception paa Raadhuset, hvor Dron
ningen modtoges af Byens Øvrighed
med Th. Stauning og Dr. Kaper i Dronning Wilhelmina besøger Amager og hilser paa en udvalgt Kreds
Spidsen.
af vore ama rkanske Damer, der alle er iførte deres maleriske Amagerdragter.

1922

Landmandsbankens Sammenbrud
skud, som Nationalbanken maa an
se det for fornødent at yde Land
mandsbanken i Anledning af eventuelle Vanskeligheder i Overgangs
tiden.
Etatsraad Gluckstadt samt de
andre Direktører i Landmandsban
ken E. Rasmussen, Fr. Rothe, K.
Riis Hansen og den fornylig indtraadte Ernst Meyer fratræder, og
Bankraadets Medlemmer stiller de
res Mandater til Disposition.

En knusende Dom
over Gluckstadt.
Udenfor Landmandsbanken i Holmens Kanal i de bevægede Dage.

Staten og Storbankerne træder til med
en ny Støtte-Kapital paa 1OO Mili. Kr.
Bevæget natligt Møde i Nationalbanken.
Etatsraad Gluckstadt og Bankraadet fjernes.
13. September.
Landmandsbanken, Landets største Bank, er brudt sammen. Der er tabt
uhyre Summer, men for at begrænse Omfanget af den Katastrofe, som
Landmandsbankens Standsning vilde være for hele Landet, er Staten og
Storbankerne traadt til og har tegnet en Præference-Aktiekapital paa
1OO Mili. Kr.

Meddelelsen
om Bankens Sammenbrud
vækker Bestyrtelse.
Lige siden det voldsomme Kurs
fald paa Børsen i Lørdags har Byen
været ophidset af allehaande Rygter
om den forestaaende Katastrofe.
Man var klar over, at der vilde ske
noget. Det vil erindres, at Land
mandsbanken red den første Storm
af nu sidst i Juli Maaned, hvor der
blev afskrevet et Tab paa 553/a Miil.
Kr., og Nationalbanken indskød en
ny Reservekapital paa 30 Miil. Alle
spørger da, hvad der er sket i Lø
bet af de kun to Maaneder, og hvor
ledes man den Gang har kunnet gaa
med til en Ordning, der saa hurtigt
viste sig at være uholdbar.

Søndagens
bevægede Møde — den
officielle Redegørelse.
Søndagen i Gaar blev en af de
mest bevægede Dage med en fortsat
Ptække Møder i Nationalbanken mel
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lem Regeringen og Storbankerne.
Om Morgenen ankom Etatsraad
Gluckstadt med Berlinertoget, og
efter et Bankraadsmøde i Land
mandsbanken fortsattes Forhandlin
gerne i Nationalbanken. Kl. halvet i
Nat gav Nationalbankdirektør Ussing Pressen den officielle Medde
lelse om, at der tegnes en Præfe
rence-Aktiekapital paa 100 Miil. Kr.,
der overtages af Staten, Østasiatisk
Kompagni, Store Nordiske og Na
tionalbanken.

Rigsdagen indkaldes —
Gluckstadt og Bankraadet træder
tilbage.

Allerede tidligere paa Aftenen
havde Statsminister Neergggrd tele
grafisk indkaldt Rigsdagen til Møde
Tirsdag Kl. 1 til Godkendelse af Sta
tens Andel, som udgør 40 Miil. Kr.,
samt til den Garanti, som Staten
paatager sig overfor de Laanetil-

Prof. L. V. Birck retter voldsomt
Angreb paa Landmandsbankens
Direktør.

18. Sept.
Prof., Dr. L. V. Birck afsiger i
Dag en knusende Dom over Etats
raad Gluckstadt som Bankleder. Prof.
Birck udtaler, at Gluckstadt »vilje
løst drev med enhver økonomisk
Strømning og understøttede uden
Skøn de finansielle Krav, der stille
des af Folk, der spekulerede i en
øjeblikkelig boom.« Prof. Birck be
tegner Gluckstadts Interesse for
Børsspil som forfærdende. Omkring
Gluckstadt samledes en Kreds af
vore mest fripostige Vekselerere, og
vi fik udviklet den Række hemme
lige Konsortier, der positivt manipu
lerede Børsen.
Prof. Birck sluttede med denne
skarpe Karakteristik: »Han mangle
de den Sindets Redelighed og For
standens Kulde, som vilde have sat
ham i Stand til at trække i Land,
inden Tabene blev for store. Hans
Maal blev Udsættelse og Udsættelse,
haabende paa, at det uforudseelige
skulde ske,« og hans Hovedulykke
bestod deri »som saa mange her i
Landet, at han var stillet paa en
Plads, han intet Øjeblik havde væ
ret voksen«.

1922

Ansvaret for Bank-Katastrofen
Gliickstadt rejst!
Voldsom Ophidselse over at den
Mand, der har Ansvaret, faar Lov til
at forlade Landet.

20. September.
Etatsraad Gliickstadt har allerede
Mandag Aften forladt Landet. Da
Meddelelsen herom i Gaar Eftermid
dags spredtes over Byen, vakte den
en voldsom Opsigt. Man kritiserede
skarpt, at Myndighederne ikke hav
de fundet Anledning til at sikre sig
den Persons Tilstedeværelse, paa
hvem Ansvaret for den frygtelige
Katastrofe hviler.

Et Telegram
fra Etatsraad Gliickstadt!
Hr. Gliickstadt erklærer, at han af
vikler en betydelig Forretning i Paris
og kommer hjem, hvis hans Nærvæ
relse kræves.
Etatsraad Gliickstadt har fra Pa
ris sendt Udenrigsministeriet føl

gende Telegram:
Da jeg hører, at en Kommission
til Undersøgelse af Bankens For
hold agtes nedsat, og jeg fra Køben
havn underrettes om, at min Bort
rejse mistydes, ønsker jeg for at fo
rebygge Misforstaaelse at meddele,
at jeg er vendt tilbage til Paris for
at afvikle en betydelig Forretning
for et Selskab, hvori Banken har
stor Interesse, men at jeg selvfølge
lig rejser til København, naar min
Nærværelse skulde ønskes af Hen
syn til Undersøgelsen.

Katastrofe-Rigsdagen vedtager efter
bevægede Natmøder Statsgarantien.
En Undersøgelseskommission nedsættes om det eventuelle kriminelle Ansvar.

21. September.
Sent i Nat er Lovforslagene om
Landmandsbankens Genrejsning og
om en Undersøgelseskommission
blevet gjort færdige fra Rigsdagen.
Dermed har Samfundet ydet sin
Indsats for at genrejse Landmands
banken og stillet en Garanti — hvis
Effektivitet er saa meget uomtviste
ligere, som Bankens Ledelse nu
lægges helt under Statens Kontrol.
Under Debatten i Landstinget ret
tede Dr. Edvard Brandes og Th.
Schovelin skarpe Angreb paa Stats
minister Neergaard og Handelsmi
nister Rothe for deres Stilling til
den mislykkede første Rekonstruk
tion af Landmandsbanken i Juli
Maaned. Handelsministeren henvi
ste til den Tvangssituation, som Re
geringen befandt sig i, ved Etats
raad Gluckstads Trusel om at lukke
Landmandsbanken. Landstingsmand,
Bankinspektør Green oplyste, at han
den Gang i Juli fastholdt sin Opgø
relse over Landmandsbankens Tab,
men ikke vilde lægge Hindringer i
Vejen for dem, der skulde bære An
svaret.
Under
Udvalgsforhandlingerne,
der varede hele Dagen, lykkedes det
at tilvejebringe Enighed om en
Række Ændringer, der alle er vig
tige, men som ikke rører ved det
centrale i Regeringsforslagene: Den

Støtte og Garanti, som Regeringen
foreslog, er formelt ikke forringet
og moralsk snarest det modsatte.

Undersøgelsen om
Ansvaret.
Justitsminister Rytter forelagde
Lovforslag om Nedsættelse af en
Undersøgelseskommission og ud
talte:
Vi dømmer haardt om dem, der
forøder andres Penge, men det for
soner, naar de paagældende selv
bliver ruinerede. Det maa undersø
ges, om der er nogen, som rent ju
ridisk har forbrudt sig, eller der
forretningsmæssigt er handlet saaledes, at der kan gøres Erstatnings
ansvar gældende imod dem.
❖

22. September.
I Gaar udnævnte Justitsminister
Rytter Medlemmerne af den Kom
mission, der nu skal til at tage alle
Forhold vedrørende Landmandsban
kens Sammenbrud op til Undersø
gelse. Formand for Kommissionen
blev Landsdommer Rump. De to an
dre Medlemmer er Professor Lau
rits V. Birck og Landstingsmand,
Bankinspektør Green.

Landmandsbankens Direktion samlet til Møde. Fra venstre til højre: Kontorchef Waldorff, Underdirektør Emil Schou, Underdirektør
Viggo Bloch, Kommitteret Schack Eyber, Direktør Fr. Rothe, Etatsraad Emil Gliickstadt, Direktør Emil Rasmussen, Underdirektør Philip
Mik-Meyer. Underdirektør Oluf Nielsen, Underdirektør Poul Harhoff og Overbogholder, Kontorchef Ulfbeck.
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1922

Radio-Amatørerne slutter sig sammen
rektør Tauber, Løjtnant H. Garde
og Redaktør Schrayh.
Og nu begynder Amatørerne at
slutte sig sammen.

De to Radioklubber.

Direktør Ritzau.

Der er noget i Luften!
T\er er pludselig blevet Interesse
Lf for den traadløse Telefoni. Man
ge Amatører har jo længe søgt at
lytte sig til noget paa deres selvbyg
gede Apparater — trods Loven af
1917, der siger, at »Staten har Ene
ret til Anlæg og Drift af traadløse
Telegrafer (Radiotelegrafer)«.
Nu har der i Vinter været af
holdt Telefoniprøver over Lyngby
Radio under Medvirken af Over
ingeniør Aage Sørensen.
Statstelegrafen indretter traadløs
Telefonforbindelse fra Kristiansø til
Hammeren.
Den første Telefoni fra Skib i rum
Sø til Landtelefonnettet fandt Sted
i August i Aar. Medvirkende var Di

7. Oktober.
I Gaar — paa samme Dag! — star
tedes hele to Radio-Klubber, den
ene hedder Dansk Radioklub, og den
anden hedder Dansk Radio-Klub
med Bindestreg.
Der er Uro i Luften og ikke saa
lidt Kamplyst. De to Klubber ar
bejder for fuld Kraft for at faa fat
i Publikum og forbereder hver for
sig en stor offentlig Koncert.

Den første — mislykkede — Radio-Koncert.
Folk sad spændte i Teknologisk Institut,
men der kom ikke en Lyd!
30. Oktober.
Det gik — desværre — ikke saa
Dansk Radioklub, hvis Formand godt.
Afsenderstationen var indrettet i
er Direktør Lauritz Ritzau, invite
rede i Aftes sine Medlemmer til en Frihavnen paa Dansk Radios Tag.
Radio-Soiré i Teknologisk Institut. Herfra skulde en Række kendte
Premierløjtnant Garde indledede Kunstnere give Koncert: Holger Hof
med et kort og klart Foredrag, hvori man, Lilly Lamprecht, Helge Nis
han skildrede Radiotelefoniens væl sen, Holger Prehn og Helge Bonnén
dige Betydning. Men før Radiotelefo — men det lykkedes ikke at fange
nien kan praktiseres, maa man have en Tone paa Modtagerstationen.
Statens Tilladelse til at oprette Af Mærkeligt nok var Radiokoncerten
opfanget rundt om i Landet og af
sender og Modtagerapparater.
Og saa skulde Soiréen begynde. Skibenes Modtagere. Men i Tekno
logisk Institut hørte man altsaa in
tet — skønt Modtageren fungerede
upaaklageligt en Time før Mødet.
Forhaabentlig gør denne lille
Skuffelse ikke noget Skaar i den
danske Radio-Interesse.

Kursus i Radiokundskab.

Direktør Holger Hofman (til venstre) og Redaktør Schrayh ved den første Radio-Udsendelse.
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Der har allerede indtegnet sig et
stort Antal Elever til det Kursus i
Radiokundskab, der indledes paa
Mandag. Det er første Gang, et saadant Kursus startes her i Danmark,
og paa Baggrund af den Udvikling,
der foregaar ude i Verden, forstaar
man, at mange Amatører vil være
med, nu da den traadløse Telefon
endelig er ved at holde sit Indtog
hos os. Kursusets to Lærere er Kon
struktør Schwensen, Formand for
Dansk Radio-Klub, og Ingeniør,
cand. polyt. Karl Larsen

1922

En historisk Aften: første Radio - Koncert
Den store
Radio-Soiré i Aftes.
Baade Tale og Musik
kom frem.

4. November.
Det var med ikke ringe Spænding.

Publikum indfandt sig til den første
danske Radio-Koncert. Vilde det lyk
kes, eller vilde det gaa som forleden
Aften i Teknologisk Institut? Lad os
sige det straks: det lykkedes fuldt
ud! Baade Sang, Tale og Musik kom
frem, særlig Musiken var vellykket.
Hvis Salen ikke havde været over
fyldt af Tilhørere, kunde man have

ryddet Gulvet og til de traadløse To
ner have opført et Radio-Bal.

Fra Afsender-Stationen i Dronning-ensgade paa Christianshavn: til venstre Teknikeren, i Midten

Axel Breidahl, til højre Fru Ely Fischer Kjerulf.

Fra en Stue paa Christianshavn til
„Politikens“ Sal paa Raadhuspladsen.
Aftenen indlededes af Konstruktør
Schwensen, der gav en kort Over
sigt over Radioens Historie.
Paa Tribunen var anbragt en
Række hemmelighedsfulde Appara
ter — Modtagere, Audion-Detektor,
Forstærkere og to danske Magna
Vox-Apparater med vældige Tragte.
Hr. Schwensen oplyste, at der over
»Politikens Hus« var udspændt to
Kobbertraade (Antenner) paa 25 Me
ters Længde. Disse var ved en Traad
sat i Forbindelse med Apparaterne
paa Tribunen. Man havde i en Stue
i Dronningensgade paa Christians
havn indrettet en Afsenderstation
med ringe Energi (kun 100 Watt el
ler en Syvendedel Hestes Kraft).
Herfra vilde nu danske Kunstnere
underholde Publikum. Hr. Schwen
sen tændte nogle Lamper, og saa
skete Underet. Tragten begyndte at
tale — og hør, det var Axel Breidahls Stemme!
— Hallo! Er der nogen? ... Naar
man taler i Radio, har man en flov
Fornemmelse af, at man staar og ta
ler ganske ud i det Blaa og saa un
derligt uden Traad (Latter), og jeg
ved jo heller ikke, hvor stor en
Kres jeg taler til her i Radioen. Thi
det er svært at bestemme en Cirkels
Størrelse, naar man ikke kender Ra
dios Udstrækning. Radius! Und

skyld .... der skulde jo nødigt kom
me en Kurre paa Traaden mellem os
(Latter) .... Lad nu Luftens Bølger
bære Sangens Toner til Dem. Ely
Fischer Kjerulf vil synge.
Fru Ely Fischer Kjerulfs Stemme
tonede ud i Rummet, akkompagne
ret af Fru Jutta Jerndorff. »Det var
en Lørdag Aften!« Fruen sang alle
Versene, og det var let at høre Or
dene ... Da Sangen var forstummet,
sad Publikum ganske stille — forun
dret ....
Breidahls Røst lød igen. Han in
troducerede Fini Henriques. Ved en
Fortalelse kom han til at sige »Kgl.
Kamelfysikus«. Man kunde høre Fini
protestere, og Publikum brød ud i
Latter. Den populære Kunstner spil
lede, rent og skønt, en Ørets Lyst.
Det næste Nummer kom fra en
Grammofon, og det var om muligt
endnu bedre. Fini er der igen, Fru
Fischer Kjerulf sang, Kunstnerne
gav »en Skændescene«, ja, Tragten
var utrættelig.
Nu blev Forbindelsen slaaet af og
Søgeren vendt ud i Verdensrummet.
Man hørte tydeligt Signalerne fra en
tysk Station. Det lød, som naar en
Fugl fløjter — disse Fløjt var de te
legrafiske Tegn, der bølgede gennem
Æteren. Denne Del af Forestillingen
var ikke den mindst interessante ...

Radioen som Levevej.
Der aabner sig en ny Levevej for optrædende
Kunstnere. I Aftes fandt den forste traadløse
Koncert i Danmark Sted — de tre Solister, der
medvirkede, fik ikke noget for det — de optraadte velvilligt, de var jo Pionerer, d e t e r
første Gang! . . . Men det Øjeblik vil før
eller senere indtræffe, da de traadløse Kunst
nere opdager, at de kan forlange lige saa solide
Honorarer for at synge, tale eller spille traadløst, som for at optræde i en Sal.

Nu lykkedes det —
6. November.
Dansk Radioklub (Direktør Ritzau)
fik i Aftes Oprejsning for Uheldet
foregaaende Søndag.
Først blev Apparatet indstillet paa
en Afsender-Station, der var oprettet
om Bord paa »Hellig Olav« i Fri
havnen. Straks hørtes Skibsklokken
(Latter), derefter fremsagde Hr. Hol
ger Hofman en smuk, versificeret
Hyldest til Dr. Valdemar Poulsen,
skrevet af Erik Hofman. Dr. Poulsen
sad ude paa Lyngby-Radio og fulgte
Forestillingen gennem sin Modtager.
Senere paa Aftenen meddeltes, lige
ledes traadløst, at Doktoren havde
modtaget den smukke Hyldest; han
takkede Kunstnerne og udtalte gode
Ønsker for Radio-Telefonens Frem
tid. De Tilstedeværende rejste sig og
raabte tre Hurraer for den store
danske Opfinder.
Fra »Hellig Olav« hørtes nu Hr.
Jacob Gade, Hr. Anders Brems, Fru
Lilly Lamprecht, Hr. Byrding og Hr.
Prenn. Baade Musik, Tale og Sang
lød fortræffeligt.

Tre fornemme Begivenheder
Professor Niels Bohr faar Nobelprisen.
prisen for 1922 i Fysik blevet til
kendt Prof. Niels Bohr for hans Ud
forskning af Atomernes Struktur.
Professor Niels Bohr, der nu har
faaet Nobelprisen i Fysik, er 37 Aar,
men offentliggjorde allerede for 9
Aar siden, i 1913, de tre Afhandlin
ger om sin Atom-Teori, der med et
Slag revolutionerede den fysiske
Forskning og gjorde den da kun 28aarige danske Videnskabsmand ver
densberømt.
Akademiet besluttede yderligere at
udstede Nobelprisen i Kemi til Prof.
ved Universitetet i Oxford Frederic
Soddy for hans Bidrag til Kendska
bet til de radioaktive Stoffers Kemi
og samme Pris for 1922 til Dr. Fran
cis William Aston ved Universitetet i
Cambridge for hans Opdagelse af et
stort Antal ikke-radio-aktive Grund
stoffer samt af den saakaldte Hel
talslov.
Professor Niels Bohr.
Nobelprisen i Litteratur for 1922
blev tildelt Spanieren Jacinto Benaet svenske Videnskabernes Aka vente.
demi har i Gaar tilkendt Prof.
Uddelingen af Nobelprisen, der er
Einstein Nobelprisen for 1921 i Fypaa 130.000 svenske Kroner, finder
sik for hans Relativitets- og Gravi Sted den 10. December og foretages
tations-Teorier. Samtidig er Nobel af den svenske Konge.

Prinsesse Dagmars Bryllup
med Jørgen Castenskiold.

D

„Vandmoderen“
i Glyptoteket.

Prinsesse Dagmar og-Jørgen Castenskiold
efter Vielsen paa Fredensborg Slotstrappe.

Glyptoteket har købt
Billedhuggeren Kai Niel
sens nye Pragtværk
»Vandmoder en«, — og
ikke nok dermed: Skulp
turen er blevet opstillet
paa den smukkeste Plads
indenfor
Glyptotekets
Mure — midt i Palme
haven. Købet og Opstil
lingen har vakt stor
Opmærksomhed, og der
er ikke Tvivl om, at
dette Kunstværk vil bli
ve uhyre populært. Mon
nogen forlader Stedet,
inden alle de fjorten
Lilleputter er bievne ens
Venner for bestandig?
Opstillingen er over
ordentlig smuk. Kunst
neren har haft Lejlig
hed til at gøre Værket
færdigt paa Stedet, hvor
det nu staar. Det er
hugget i norsk Mar
mor, der egentlig ikke
er Marmor men Gneis
og derfor meget haardt
at arbejde i.
Kai Nielsens »Vandmoderen« i Glyptotekets Palmehave.
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24. November.
I Gaar Formiddags blev Kongens
Søster, Prinsesse Dagmar, viet til
Løjtnant i Garden Jørgen Casten
skiold. Vielsen foregik i den idylliske
lille Fredensborg Slotskirke og fore
toges af Kgl. Konfessionarius, Provst
Fenger. Naturligvis var hele Fre
densborg By pyntet med Flag, og
Tilstrømningen af Nysgerrige var
ganske overordentlig stor. Der hvi
ler jo et vist romantisk Skær over
denne Forbindelse, Prinsessen, der
har givet Afkald paa alle kongelige
Prærogativer for at følge sin unge
Løjtnant ud i Livet. Forresten er Jør
gen Castenskiold nu højere i Rang,
end han var i Forgaars, for hans
kongelige Svoger udnævnte ham paa
Bryllupsdagen til Hofjægermester.
Bruden, hvis Slæb var saa langt,
at der maatte otte Pager til at bære
det, blev ført til Alteret af sin Moder,
Enkedronning Louise. Efter Vielsen
var der Bryllupsfrokost paa Slottet,
og derefter tog Brudeparret ind til
Amalienborg. I Dag rejser de Ny
gifte paa Bryllupsrejse til Schweiz;
først i December vender de tilbage
til Danmark og drager ind paa
»Kongstedlund« i Nordjylland, hvor
Prinsesse Dagmar nu skal være
Herregaardsfrue og Hofjægermesterinde.
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Storstilet Gave — Damemoder
Forlagsboghandler Chr. Erlchsen skænker en
Formue til Nansens Fredsarbejde.
20. December.
Oppe i Kristiania fandt i Gaar
Eftermiddags en usædvanlig Begi
venhed Sted, en Begivenhed, der vil
vække Opmærksomhed i hele Verden.
Der er af en dansk Mand, Forlags
boghandler Chr. Erichsen, stillet en
Sum paa 122.482 Kr. til Raadighed
for Professor Fridtjof Nansen, der
vil anvende disse Penge paa samme
Maade som Nobelprisens Penge,
nemlig til sit store Fredsarbejde.
Chr. Erichsen gør personlig et stort
Arbejde indenfor Fredssagen og er
saaledes Medlem af Hovedbestyrel
sen for Dansk Freds- og Folkefor
bundsforening.
Den storslaaede Gave fra Chr.
Erichsen har naturligvis vakt Opsigt
i Norge, og Professor Nansen selv
har i de hjerteligste Vendinger ud
talt sin Glæde over denne velkomne
Ekstrahjælp til Arbejdet.

Fra Fridtjof Nansens Besøg hos Forlagsboghandler Chr. Erichsen i Villaen
i Hellerup. Fra venstre ses Fridtjof Nansen, Fru Ritta Erichsen, Fru Nansen
og Cnr. Erichsen.

Fra Modens Verden.
Karakteristisk for Aarels Damemode er ikke
blot de store Hatte, men tillige — og endnu mere
— Kjolens Linie med Taljen, der er rykket ned
over Hofterne. Disse to typiske Mode-Træk er

navnlig passer den kun daarligt til vor nordisk
blonde Gretchen-Type. Her bør man udvise
megen Smag, og vore Damer vil have lagt
Mærke til, at Haaret og dets Opsætning i Aar
er særlig Genstand for Opfindsomhed. Et glim
rende Hjælpemiddel har man faaet i den per
manente B 0 l g n i n g, som bevarer Krøl
let og Bølgerne i Haaret i ca.
Aar. Det ta
ger ganske vist sine fire Timer at blive per
manent waved, men det er Umagen værd
— det holder, og det ser smukt ud. Og saa
slipper man for det daglige Besvær med Krølle
jernet.

Høj-moderne spansk Frisure.

Spadsere-Kjole i den moderne Linie med den
nedadglidende Talje.

markerede paa Figuren til venstre, der viser
en meget klædelig Spadsere-Kjole i to Stoffer.
Den er lukket foran og besat langs hele For
bredden med runde Hornknapper. Nederst til
højre ses et meget elegant Selskabstoilette af
Charmeuse garneret med sorte
og creme
spanske Kniplinger.
Man bemærker her Frisuren, der er inspire
ret af den spanske Haar-Mode med høj Nakke
kam. Det er langt fra alle Damer, der med
klædelig Virkning kan bære en saadan Frisure,

Elegant Aftenkjole. Pariser Model.
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Skuespil, Operette og Ballet
En meget lovende
ung Skuespillerinde.
Fru Else Skouboe har med sin
sidste Rolle som Hustruen i det rus
siske Skuespil Labyrinthen paa
Dagmarteatret fastslaaet sit Navn
som en scenisk Kunstnerinde med
store og rige Muligheder. Saa ung
Fru Skouboe endnu er, har hun dog
allerede spillet et ikke helt lille Re
pertoire, først i nogle Aar i Aarhus,
sidste Sæson paa Det lille Teater, og
nu sidst paa Dagmarteatret.
Fra Det lille Teater mindes man
hendes Udførelse af den forførte
Pige i det tyske Skuespil »Flamme«,
saa levende en Menneskelighed, saa
varm og rig en Følelse, stigende til
en Passion, hvis Heftighed selv i de
voldsomste Udbrud intet Øjeblik
slog over i det teatralske.
Den russiske Forfatter Poljakovs
»Labyrinthen« reddedes i Virkelig
heden udelukkende gennem Else
Skouboes stærke Greb om den kvin
delige Hovedrolle, Hustruen Varvara, der blindt har troet paa sin
tilbedte og elskede Mand, indtil hun
erfarer hans Død hos en Elskerinde.
Det bratte Omslag fra Tilbedelse
til Fortvivlelse og Resignation blev i
Else Skouboes Fremstilling en men
neskelig Tragedie af dyb Sandhed.
Hvor Skuespillet som saadan svig
tede, digtede hun til af sit eget
Sind, mærkelig fast og sikker i sin

Ballettens Ungdom.

Ulla Iversen og John Andersen i »Harlekins Millioner«
paa Det kgl. Teater.

ydre Form, med en scenisk Autori
tet, der er ganske forunderlig for
saa ung en Kunstnerinde.
Stykket faldt — men Else Skou
boe sejrede. Man tør vente sig det
usædvanlige af den unge Skuespil
lerindes Fremtid.

Johannes Meyer og Else Skouboe i »Labyrinthen«
paa Dagmarteatret.
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Scala-Teatrets
Opførelse af Kalman’s
Operette
»Bajaderen« blev
en straalende Suk
ces, takket være
Frk. Amelie Kierkegaards Udførel
se af den for
dringsfulde Titel
rolle. I sjælden
Grad forener hun
alle de Egenska
ber, som kræves
af en Operettepri
madonna, og det er
med oprigtig Be
klagelse, at hendes
store Publikum er
farer, at
Frk.
Kierkegaard snart
trækker sig tilba
ge fra Scenen for
at gifte sig.

Det kgl. Teater by
der ikke paa mange
Nyheder men synes at
have en udpræget For
kærlighed for at »ven
de Bøtten«. Det er me
get muligt, at vort Tea
terpublikum — og sær
lig det, der søger Det
kgl. Teater — sætter
Pris paa at faa genopfrisket det gamle Re
pertoire, men det tur
de dog i det lange Løb
være lidet tilfredsstil
lende for Teatrets Kunst
nere at tumle med de
gamle Opgaver. Det bø
der derfor noget paa
det, naar Ungdommen
faar Lejlighed til at
komme frem i Repri
serne, saaledes i Ballet
ten »Harlekins Millio
ner«, hvor den meget
talentfulde unge Dan
ser John Andersen og
den billedskønne, pur
unge Danserinde Frk.
Ulla Iversen har dan
set sig en Sukces til.
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Et litterært Braavallaslag
Henning Kehler og Johs. V. Jensen
tager et drabeligt Livtag!
Kritik.
25. Oktober.
»I »Politiken«s Kronik anmelder
Henning Kehler Johannes V. Jensens
Bog »Cimbrernes Tog« og begynder
saaledes:
Af Sindets og Stoffets Overflod
har Johannes V. Jensen digtet et nyt
Bind til sit store prosafortællende
Udviklingsepos, som efter Planen
afsluttedes i Fjor med Bogen om
Christopher Columbus. Man forstaar
saa vel, at han ved at se sig tilbage
har maattet opdage og føle Savnet
af Cimbrerne, disse gamle Himmerlænder og Jyder, hvis historiske
Folkevandringstogt er hele Værkets
Vision i kort og klar Anskuelighed.
Paa en Maade for deres Skyld gik
han jo ud paa »Den lange Rejse«,
som ogsaa kan opfattes som en be
lærende Fremstilling sub specie
æternitatis, under poetisk Stjerne
lys, af hin jyske Bevægelse, der for
nu godt en Snes Aar siden var til
lokal Morskab mellem »Hesten og
Halm torvet«.
Sagligt og med mange anerken
dende Ord omtaler Kehler Bogens
første Del og skriver saa:
»Derimod er det sidste Afsnit, To
get, gennemgaaende daarligt ... Om
Bogens Komposition skal iøvrigt
ikke siges mange onde Ord. »Roma
nen« i den er saa tynd, at den
næppe undgaar at blive filmatiseret
og opført med Musikledsagelse. Idet
Norne-Gæst nu helt er gaaet over
til at blive en let komisk Rundrejse
figur ....«

Kritik af Kritiken.
1. November.
I Politikens Kronik gør Johannes
V. Jensen op med den litterære Kri
tik herhjemme og indleder saale
des:

J

Jensenius Fremstilling' (i Blæksprutten) af den
litterære Fejde: Johs. V. Jensen som Helhesten,
der trækkes i Halen af Henning Kehler. T. v.
Vilh. Andersen, under Helhesten Hans Brix,
t. h. Helge Rode og Poul Levin.

»Gaar man til Barber, maa man
fatte sig paa hans Selskab, udholde
at blive berørt og sæbet ind af en
Mandsperson; man faar aande i
Velbehageligheden af den Menne
skelugt, der udgaar af hans Ærmer
.... Skriver man Bøger, maa man
tage Anmeldelserne; ved Bestillin
gen hænger nu én Gang Offentlig
hed med samt dens Sødme.«
Derpaa følger en Kritik af Hen
ning Kehlers Bog: »Kronik og Kri
tik«; »Hævnakten fra min Side skal
have Form af en Anmeldelse af den.
Han har skrabet mig, af mig skal
han skrabes, god dansk litterærpole
misk Tradition« .... »Hele Skrift
stykket (»med Kongen til Dybbøl«) er
ilde udseende og er en Celluloidblomst
af den Slags, Hvermand har maat
tet stikke i Frakkeopslaget i disse
rørte Aar, Henning Kehler, som el
lers er en taareløs Thøk, ogsaa. Her
minder han ganske paradoksalt om
Danmarks Balder, Helge Rode, hvem
han andet Steds i Bogen revser for
den pinlige antisemitiske Hoste i et
Stykke af denne selvudnævnte Luftaand, der har bekendtgjort, at han
gaar med sit Hoved i Skyerne,
men som heldigvis er saa lang, at
Fødderne naar Jorden, paa hvilken
han er en ganske udholdende Stræ
ber.«
Om Hans Brix hedder det: »Til et
gennem mange Aar bevaret Nag har
han Grund, jeg kildede ham under
Platfoden en Gang .... I Sammen

ligning med Vilhelm Andersens vasomotoriske Lykkefølelse, som han
afspejler paa ufortjente Ting, den
danske Litteraturs Elsker, gllmrer
Hans Brix jo ved sin fuldkomne
Sterilitet og Ynkelighed ....«
Til Henning Kehler siger han:
»Himmerlands Tyr antager han, jeg
har studeret paa et Dyrskue, By
høvlen, som formodentlig aldrig har
kendt anden Okse end den, man
slaar for Panden paa Dyrehavsbak
ken. At jeg er opiødt mellem Krea
turer, en Dyrlæges Søn, og har stu
deret Zoologi, er ham intet, han véd
end ikke, hvad vi snakker om ....
Norne-Gæst »en komisk Rundrejse
figur« — lavkasteagtigt sagt, en
Stakkels Uvidenhed om vore Fædres
Sjæl!!« .... »Resumé: Henning Keh
ler vilde ride sig en Tur paa Hel
hesten. En Bragen hørtes, Ild stod
ud af Stenbroen, og ned kom Keh
ler. Helhesten skrød.«
Endelig er der endnu et Par Ord
om »den Harald Nielsenske Sadis
me« og om »Poul Levin, der altid,
altid messer om Bøger«, men har en
særlig Evne til at tie Folk ihjel ....

Kritik af Kritiken af Kritiken.
11. December.
Henning Kehler indleder med at
skrive:
»Lidenskab er godt; Beherskelse
er heller ikke til at kimse af« og fort
sætter: »Sagen gælder et Syn paa
Kritiken, i hvilket der er mindre
Ballon og mere Styrbarhed, end Til
fældet var hos vor cimbriske Gas
mester. I den Hensigt vil jeg frem
sætte nogle utidsmæssige og uhyste
riske Betragtninger over Boganmel
delse og Kritik.« Efter en meget
saglig og nøgtern Udredning slut
ter Kehler med at advare mod »et
stort Antal Digteres højeste Lyst: at
komme til at anmelde hinanden ef
ter alle Rosekunstens Regler« og
slutter: »Anmeldelserne er en Sag
mellem Anmelderne og Publikum.
Kritiken staar kun til Ansvar for
sig selv og Læserne«.

Henning Kehler.
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Ebberød Bank — og Kaper i Kappe
Frederik Jensen i „Ebberød Bank".
20. Januar.
Frederik Jensen gør
for Tiden stor Lykke
i David-CopperfieldFilmen, som A. W.
Sandberg har sat i
Scene. Frederik Jen
sen har ikke længe
vist sig paa Scenen.
Han har længe øn
sket at faa en ny Op
gave paa Teatret, og
med den Dickenske
Filosofi, han har til
egnet sig, trøstede
han sig i Ventetiden
med den optimistiske
Micawbers »Noget vil
vise sig!«
I Aftes fik han ende
lig en ny Opgave som
Skrædder og Bankdi
rektør i Nutidskome
dien Ebberød Bank.
Premieren blev en
Oplevelse ved Frede
rik Jensens straalende Spil. Hans For
vandling fra den for
hutlede Lappeskræd
der til den stortalen
de Bankdirektør, der
betaler 8 pCt. for IndFrederik Jensen som Direktør for Ebberød Bank.
laan og kun tager 4
pCt. for Udlaan, var fantastisk. noget at tænke paa. Vil De høre,
Skrædder-Direktøren vil blive ind hvad jeg har tænkt?
Den danske Skuespillerstand skulde
lemmet i det snart store Frederik
Jensen-Galleri som en af hans bedste og burde aldrig behøve en Henven
delse til Offentligheden om Hjælp til
Figurer.
Forfatterne har haft det eventyr nødlidende Medlemmer. Den skulde
lige Held, at deres Stykke, der egent og burde hjælpe sig selv.«
Efter at have omtalt, hvorledes
lig var skrevet over »SkrædderBanken« i Gothersgade, har faaet en Medlemmerne af hendes Samfund
større Baggrund ved Landmands svarer Tiende af deres Indkomst og
bankens Sammenbrud. Og Publikum derved har kunnet rejse et Hus til
var i Gaar mægtig lydhørt for en 110.000 Kr. og sende 10.000 til Hed
hver bidende og ironisk Replik om ningemissionærerne, spørger Anna
Larssen: »Hvorfor kan Skuespillere
»Danmarks-Banken«.
ikke give Tiende af deres Indkom-

Et Brev fra Anna Larssen.
Hun vil aldrig mere optræde.

2. Januar.
Skuespillerforbundet har gennem
sin Forretningsfører Hr. Valeur
Fausbøll spurgt Fru Anna Larssen
Bjørner, om hun ikke kunde tænkes
at ville lade sig bevæge til blot en
enkelt Gang at vende tilbage til Sce
nen til Fordel for trængende tid
ligere Kolleger. Anna Larssen har
svaret benægtende i et karakteristisk
Brev, der begynder saaledes:
»Kære Hr. Valeur Fausbøll!
Jeg har med stor Interesse læst
Skuespillerforbundets Medlemsblad,
som De elskværdigt har sendt mig.
Og denne Læsning har givet mig

Borgmester Kaper i Kappe som Giftefoged.

ster? Fordi deres Hjerter endnu ikke
er blevet genfødt.« Og Fruen slutter
med at sige:
». . . saa vil jeg paa For haand sige
Dem, at min Medvirken i Skuespil,
Oplæsning eller Film er ganske ude
lukket . . .
med hjertelig Hilsen
Anna Larssen Bjørner.«

Noter og Nyt.
Et Forlydende gaar ud paa, at Dagmarteatret
vil blive omdannet til Biografteater, da det er
den eneste Mulighed for at finde en Lejer, der
vil og kan betale den høje Leje, som Forrent
ningen af det store og dyre Kompleks kræver.
*
Eks-Kejser Wilhelm har under sit Bryllup
med Prinsesse Hermine ført en voldsom Kamp
mod Fotograferne. Nu har han og Prinsessen
ladet sig fotografere efter Bryllupet, og han
har solgt Offentliggørelses-Retten til HearstPressen for 50.000 Kr.
*
I Aftes Kl. 10 begyndte et nyt Kapitel i kø
benhavnsk • Telefonvæsens Historie, idet den
første halvautomatiske Telefoncentral aabnedes.

Skal Kaper have Kappe paa
som Giftefoged?
Den nye Ægteskabslov er fra Nytaar traadt i Kraft. Den nye borger
lige Vielses-Sal paa Raadhuset har
Martin Nyrop, som havde saa mange
muntre Indfald, da han byggede
Raadhuset, udstyret paa den Maade,
at han over Brudeparrets Indgangs
dør til Borgmesterkontoret lod ud
føre i hvidt Stuk to næbbende Tur
telduer under et Hjerte; Duerne har
sat sig hver paa sin Side af en Rede
med Æg. Men over BorgmesterGiftefogedens Hoved, lige for Øj
nene af Brudeparret, finder man det
samme Stukbillede, blot med den
Forskel, at der i Reden ligger en
hel Klynge af pippende Unger . . .
Saa fint har Raadhusets Bygmester
symboliseret Skriftens Ord: Vor
der frugtbare —
Der diskuteres
iøvrigt livligt, om
man skal bevilge
Borgmester Kaper
en Kappe til at
foretage Vielsen i.
— Det kan ikke
forlanges, at jeg
skal klæde mig om
i Kjole og Hvidt,
siger Borgmester
Kaper, naar der
midt i Kontortiden
kommer et Par, der
skal vies. Men da
Brudeparrene ofte
er festklædt, synes
jeg, at en passende
Dragt ogsaa er øn
skelig for den, der
foretager Vielsen.
(Blæksprutten.)
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Det fantastiske Valuta-Kaos
En Valuta-Indsamling.
Der indkom over 211 Milliarder

tyske Mark.

17. Februar.
En af Politikens Medarbejdere fik
i Wien en østrigsk Hundredkrone
seddel, paa hvilken med Sølvbogsta
ver var trykt Menuen til en dansk
Krigsmillionærs Middag i December
1921. Ved sin Hjemkomst lod han
Sedlen udstille i Bladets Telegram
hal samtidig med, at han oplyste, at
en af vore Valuta-Spekulanter har
ladet Husassistentens Værelse tapet
sere med fremmede Pengesedler.
Journalisten opfordrede alle, der
vender hjem fra Udlandet, til at
indsende deres overflødige frem
mede Sedler til Bladet, for at disse
Penge kan komme fattige Mennesker
i de krigshærgede Lande tilgode.
Den første Dags Indsamling gav:
105.705 Mark, 3200 østrigske Kroner
og 5103 Rubler.
De første otte Dage har givet:
2.458.545 tyske Mark, 1.447.165 øst
rigske Kroner, 46.637 polske Mark,
6.397.502 Rubler, 565 danske Kroner.
Efter knapt halvanden Maaneds
Forløb havde Indsamlingen givet
5.888.532 tyske Mark, 3.390.992 øst
rigske Kroner, 156.415 polske Mark,
13.201.220 Rubler, 4068 danske Kroner.
Den 31. Juli var indkommet:
14.479.105 tyske Mark, 4.369.836 øst
rigske Kroner, 243.586 polske Mark,
16.075.554 Rubler, 8157 danske Kroner.
Pengene kom udsultede og syge
Børn til Gode.
Efterhaanden som den fremmede Valuta ind
løb, blev den i store Sække gennem Udenrigs
ministeriet tilsendt de danske Gesandtskaber i
de paagældende Lande. Herfra blev de øje
blikkelig tilstillet forskellige Hospitaler, Røde
Kors og velgørende Institutioner. Og det var
forbløffende, hvilke Resultater der opnaaedes
med disse Penge. I Berlin lykkedes det f. Eks.
at genaabne en Fløj af Børnehospitalet Kaiserin
Augusta Victoria-Haus, der havde maattet
lukke paa Grund af Mangel paa Midler til at
købe Kul og Mælk for. En Mindetavle i Hospi
talets Kirke fortæller om dette lykkelige Re
sultat.
Og fra mange andre Steder i Tyskland, Øst
rig og Polen meldes, at den »kasserede Valuta
har frelst Tusinder af smaa Børns Liv*.
Valutaindsamlingen fortsattes endnu i flere
Maaneder, men da den tyske Mark begyndte at
rasle ned, ophørte Bidragslisterne. Der var da
indkommet mange Milliarder tyske Mark.

Johan Levins skenne og kostbart indrettede Ejendom i Vedbæk,
der nu averteres til Salg.

Det enorme Slut-Resultat.

Som et Kuriosum kan meddeles,
at efter at Indsamlingen af tyske
Mark er standset, indkom endnu ad
skillige Millioner, saaledes at Slut
resultatet blev: 211.920.250.744 tyske
Mark. Samtidig var østrigske Kroner
steget til 4.728.567, polske Mark til
323.086, Rubler til 17.225.587 og ende
lig danske Kroner til 10.660.

Johan Levins Lystgaard
i Vedbæk til Salg.

31. Januar.
Den kendte københavnske Vekse
lerer Hr. Johan Levins smukke Lyst
ejendom i Vedbæk averteres nu til
Salg. Hr. Levin var Landmandsban
kens og de Gluckstadtske Konsortiers
særlige Vekselerer. »Bakkehuset« hed
den, da Johan Levin købte den, og
skønt han lod Ar
kitekt
Brummer
opføre et Slot, bi
beholdt han dog
Navnet.
Af den nye Byg
nings Indvielse gik
der stort Ry. Det
var ved denne Lej
lighed, at alle Gæ
sterne, da de kom,
blev filmet i en
Film, der gjordes
færdig, medens
man spiste Midda
gen, og forevistes
allerede ved Kaffen.
Parken omkring
»Bakkehuset« er en
Seværdighed. Den
blev anlagt af Ha
vearkitekt ErstadJørgensen. Johan
Levin betalte ko
lossale Summer i
Arbejdsløn. Det var
en gylden Tid for
Vedbæk og Omegn,
og Johan Levin
blev uhyre popu
En Grentkone i Berlin maa samle Pengene i en Kurv — lær i den lille Fi
saa meget fylder de, selvom de. kun er meget lidt værd. sker- og Villaby.
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Et Blad af Byens Dagbog
Dronningen opereret.
7. Marts.
I Gaar Morges blev Dronningen
paa Lucasstiftelsen opereret for en
Underlivs-Lidelse, som i længere Tid
har svækket hendes Helbred. Ope
rationen blev foretaget af Overlæge
Dr. Hartmann og hans assisterende
Læge, Dr. Frølich i Overværelse af
Livlægen, Professor Benzon. Bedø
velsen varede kun tre Kvarter, og
Operationen forløb i enhver Hense
ende heldigt.
Det kan nu siges med Vished, at
Dronningens Lidelse ikke var af
alvorlig Art.
Kongen opholdt sig hele Tiden paa
Hospitalet sammen med Kronprins
Frederik og Prins Knud.

Wienerbarnet.

Kongen og Dronningen fra
beder sig Sølvbryllupsgave.
Der er Planer fremme om at fo
retage en Landsindsamling til en
Sølvbryllupsgave til Kongeparret.
Paa et Møde i Gaar oplæste Hr. J.
C. Christensen, der er blandt Ind
byderne, en Meddelelse, som gik ud
paa, at Kongen og Dronningen ud
talte deres dybtfølte Tak for den
smukke Tanke. Men Majestæterne
har dog under Hensyn til de fore
liggende alvorlige økonomiske For
hold bedt om, at den paatænkte Ind
samling maa blive opgivet.

Grete Bendix som Wienerbarnet.

17. Marts.
Forfatteren Svend Rindom har
paa Det ny Teater faaet en stor
Sukces paa sin Komedie Wienerbar
net. I Titelrollen som det lille Wienerbarn debuterede den ganske un
ge Frk. Grete Bendix, der er Dat
ter af Komponisten, Professor Vic
tor Bendix og Pianistinden Fru Dag
mar Bendix. Med sit kloge, karak
terfulde Ansigt og sit sjælfulde Spil
vandt hun alles Hjerter.

Radio-Spørgsmaal.
Spørgsmaal 1: Kan der i en al
mindelig Privatlejlighed opstilles en
»Modtager«, og skal denne paa en
eller anden Maade have Forbindelse
med fri Luft?
Svar: Modtagerapparaterne kan
godt anbringes i en Stue. De forbin
des henholdsvis med Jorden (hvortil
et Vand- eller Gasrør kan tjene) og
med Lufttraaden, der enten kan væ
re en paa Husets Tag anbragt Lufttraad eller en i Stuen anbragt Ram
meantenne.
Spørgsmaal 2: Vil man i en almin
delig Modtager kunne opfange Mu
sik og lignende, f. Eks. fra London?
Svar: Med en god Tagantenne og
Modtager med 2 Audionlamper vil
De sikkert kunne høre London.
Spørgsmaal 3: Hvor meget koster
et fuldt monteret Apparat, saaledes
at jeg kan indstille det til at høre fra
Udlandet?
Svar: Et saadant Modtagerappa
rat vil koste fra 400 til 500 Kr., alt
inklusive.
Spørgsmaal 4: Skal jeg kunne En
gelsk og Tysk for at iaa Udbytte
heraf?
Svar: Nej.
Nordisk Films Aktier staar nu i 21.
Nordisk Film nedskriver Aktiekapitalen fra
9 til 3 Millioner. De afskrevne 6 Millioner stod
i Forvejen paa Regnskabet som Underskud.
Kursen paa Nordisk Films Aktier var i Gaar 21.

£n Lillebæltsbro til 30 Mili,
I Gaar forelagde Trafikminister Sleb sager i
Finansudvalget Planen om en fast Bro over
Lille Bælt. Det oplyses, at Broen vil komme
til at koste 30 Millioner Kroner.

Skåarup fåår Bevilling til Scålå.
Direktør Frede Skaarup, der sidst havde
Carl Alstrup som Direktør paa Scalateatret,
har nu endelig selv faaet Bevilling til at drive
det Teater, paa hvilket han gennem ti Aar
har betalt, hvad det kostede.

Færdselssignal med
„Stop".

Det nye Stoppe-Signal ved Ranchs Hjørne. Betjenten har været saa hensyns
fuld at dreje Skiltet, saa Vagtparaden kan marschere forbi.
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De første Opstandere til Regule
ring af Færdselen ved^Gadekryds
er nu blevet taget i Brug i Køben
havn. De er bl. a. opstillet paa
Raadhuspladsen ved Indkørslen til
Frederiksberggade og ved Ranchs
Hjørne, og ae bestaar af en Stang
med to Vinger, der, naar de slaas
op, viser Ordet Stop, mens de, naar
de slaas ned, giver fri Bane. Skiltet
kan ved et Haandtag drejes i de
forskellige Færdselsretninger. En
Betjent betjener dette nye Færdsels
signal.
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Kongens og Dronningens Sølvbryllup
Kongeparrets
Sølvbryllup.
27. April.
Kong Christian X og Dronning
Alexandrine fejrede i Gaar deres
Sølvbryllup med Kur paa Amalien
borg, Køretur gennem Byen og Taf
fel i Fredensborg, hvortil de mange
Gæster allerede for flere Dage siden
var ankommet.
Trods øsende Regn gav den flag
smykkede By Kongeparret
den
smukkeste Hilsen paa Sølvbryllups
dagen med endeløse Hurraraab.
Kongeparret lod Køreturen gaa
forbi Set. Lucas-Stiftelsen ... Johannes-Kirkens Klokker faldt ind. Nu
aabnedes Stiftelsens Døre, og Syge
plejerskerne med Søster Marie,
Dronningens Plejerske, i Spidsen
strømmede ud paa Gaden. Et Orgel
intonerede, og alle de hvide Pibe
strimler sang: »Kærlighed fra Gud
springer lige ud«. Kongen og Dron
ningen nikkede og vinkede .... saa
hørte de pludselig Salmen og gav
Kusken Ordre til at køre langsom
mere. Til at standse var der ikke
Tid, og Regnen faldt. Mens Vognto
get fjernede sig, blev Sangen mere
lavmælt; men en Tone blev hæn
gende i Taagen, en stille Rislen:
»Som en Kilde, klar og ren« ....

Det kgl. Teaters Dobbeltscene
vil komme til at koste 7 Miil.
14. April.
Byggeudvalget for Det kgl. Teater
vedtog i Gaar at anbefale, at der
bygges en Dobbeltscene for syv Mil
lioner.
Kolonnaden og den nuværende
Kontor- og Magasinbygning nedri
ves. Paa den Grund, der derved
fremkommer, bygges det ny Skuespil
hus, der vil faa Facade og Indgang
baade fra Holmens Kanal og Tor
denskjoldsgade. Bagsiden af Scenen
vil komme til at vende mod den nu
værende Scenes Bagvæg, saaledes at
Dekorationer og Sætstykker let og
hurtigt kan transporteres fra den
ene Scene til den anden. Hovedind
gangen vil blive i den Ende af Tea
tret, der ligger nærmest Niels Juel.
Projektet er udarbejdet af Arki
tekterne Erik Bunch og Holger Ja
cobsen.

Fra Kongeparrets Køretur paa Sølvbryllupsdagen gennem det regnvaade
København. Her ses Kongevognen, der passerer Nyboder.

Radio-Telefon til
Bornholm.

Olaf Poulsens Død

27. Marts.
Olaf Poulsen døde i Gaar Morges
11. Maj.
i sit Hjem i Fredensborg. Vore Da
Radiotelefonen til Bornholm aab- ges største danske Skuespiller har
nes for Publikum i Eftermiddag Kl. for stedse lukket sine Øjne, og selv
2. Det er første Gang i Europa, om han definitivt havde sagt Scenen
at en Kombination af Telefonering Farvel, vil Tabet føles smerteligt af
med og uden Traad bringes til Ud alle, der elsker Teatrets Kunst.
førelse. Kongen fører den første
Olaf Poulsen var født i Køben
Samtale gennem Luften.
havn den 26. April 1849 og vilde altsaa i næste Maaned have fyldt 74
Aar.
Kort efter Olaf
Poulsens Død ind
rettede den ener
giske Teaterhisto
riker Hr. Robert
Neiiendam i Hof
teatret en Mindeudstiling for vor
store Skuespiller.
Paa Billedet til
venstre ses i en
af Hofteatrets Vin
duesnicher
en
Montre med inter
essante Olaf Poulsen-Minder. Ovenaa Montren Olaf
oulsens Dødsma
ske, paa Væggen
Plakaten fra Af
skedsforestillin
gen, nedenunder
en Række af Bil
ledhugger
Axel
Lochers morsom• me Olaf PoulsenMinde-Udstillingen for Olaf Poulsen i Hofteatret.
Statuetter.

3°7
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To i et Glashus — og Maggidudi
Hakon Schmedes’
„To i et Glashus”.

Alstrup og Maggidudi.

Det kgl. Teater har
i disse Dage opført
en lille Ballet-Skitse
af Hakon Schmedes:
»To i et Glashus«.
Hakon Schmedes er
ikke blot en meget
kendt Københavner
og ypperlig Selskabs
mand, han har ogsaa andre Talenter
og var i sin Ungdom
en lovende Violinist,
Elev af selveste Ysay.
For nogle Aar si
den afslørede Hakon
Schmedes (Broder til
Wienernes forgudede
Erik Schmedes) sig
ogsaa som Kompo
nist til en Operette
»Dronningen af Montmartre«, der opfør
tes paa Casino under
hans Kusine Gerda
Christophersens Di
rektorat, og med
hende og Broderen
Poul Schmedes i Ho
vedpartierne, og nu
Den skønne Frk. Ulla. Iversen (senere Fru Ulla Poulsen)
er han altsaa naaet
og Johs. Poulsen i »To i et Glashus«.
op paa Det kgl. Te
ater. Hovedpartierne udføres af den
Herold contra Høeberg.
unge, dygtige John Andersen og den
21. April.
blide og yndige Frk. Ulla Iver
Der er udbrudt en heftig Strid mellem den
sen (senere Fru Ulla Poulsen). Og
saa er der Johannes Poulsen, som nye Operadirektør Hr. Vilh. Herold og Kapel
pludselig har fundet paa at give mester Georg Høeberg.
Striden drejer sig om Censurspørgsmaalet.
Gæsteoptræden i Balletten. Hakon
løvrigt arbejdes der fra flere Sider paa at
Schmedes’ Musik var kvik og ind
smigrende. — — Ballet-Bagatellen faa gjort den unge Hr. Hye-Knudsen til Te
atrets anden Kapelmester.
gjorde Lykke.

H. Maj.
Carl Alstrup, der havde sagt Far
vel til Revyen, sagde i Gaar Goddag
igen. Denne Gang i Tivolis Sommer
teater under Hilmar Clausens Le
delse. Han fik en stormende Mod
tagelse og blev hyldet voldsomt, da
han sang Maggidudi paa en uimodstaaelig Melodi.
Her er et Vers:

Jeg var endnu ganske lille,
da Skæbnen vilde,
at Mo’er gik bort.
Hende dér, som jeg er Bro’er til,
blev jeg saa Mo’er til, —
det var lidt haardt.
Men jeg husker, Mo’er hun sa’e,
dengang hun paa sit Yderste la’e:
ta’ dig af det lille Skvat;
sørg for, hun aldrig bli’er forladt.
Pas nu godt paa Maggidudi,
for hun er jo kuns et Barn;
tænk hvis hun sku’ blive skudt i
en Mand med Fut i,
hun er saa uerfar’n.
Hendes Fa’er han var Rekrut i
Garden, han forførte mig,
derfor nedkom jeg i Uti’e
med Maggidudi
og dig.

Øllet bliver stærkere.
22. April.
Nu bliver Øl-Restriktionerne hævet. Det vil
sige, at vi faar det stærke 01 tilbage, baade
Porteren og Lagerøllet, og at Pilsneren bliver
kraftigere. Det var ogsaa paa Tide! Rundt
om paa Arbejdspladserne er Arbejderne be
gyndt at drikke Portvin, fordi det tynde 01
ikke smager dem. Men det varer endnu tre
Maaneder, inden det stærke 01 gives fri. Det
sker 1. August. Sikken en Øl-Dag, det bliver!
*

Prof. Ehlers Æresdoktor.

Professor Ehlers som fransk Æresdoktor.
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Professor, Dr. med. Edvard Ehlers fyldte i
Foraaret 60 Aar, men flygtede fra den køben
havnske Hyldest, som ellers uvægerlig var
bleven den populære Professor til Del, og
rejste til Cannes. Frankrig er Prof. Ehlers’
andet Fædreland, som den berømte Dermato
log omfatter med lige saa glødende en Kærlig
hed som sit Fødeland. Paa Billedet t. v. ses
Professor Ehlers som Æresdoktor ved Paris’
Universitet.

Alstrup og Maggidudi, den lille fjortenaarige
Grethe Berg.
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Eksplosions-Ulykke paa „Geysir“
En Taagegasbombe
med Fosfor eksploderer
og saarer 56 af Mand
skab og Officerer.
25. Maj.
Under Flaadens Øvelser i Smaalandshavet er der ved 91/2-Tiden i
Formiddags sket en frygtelig Ulykke
paa Krydseren »Geysir«. Mandskabet
fra »Geysir«, 9 Torpedobaade og
Mineskibet var forsamlet paa »Gey
sir« til Foredrag og Øvelser med
Taagebomber. Under Øvelsen skulde
det vises, hvorledes man skulde be
handle en saadan Taagebombe. Den
eksploderede før Tiden, og over 50
af de Tilstedeværende blev frygtelig
tilredt af den i Bomben værende
Fosfor. Flertallet var Befalingsmænd.
Ved Eksplosionen gik der Ild i Tøjet
paa de nærmeststaaende, og flere
kastede sig vanvittige af Smerte over
bord. »Geysir« og Torpedobaadene
fik dog alle bjerget.
Saa snart Eksplosionen var sket,
gik der øjeblikkelig Bud til Vording-

Torpedobaaden bringer de Saarede fra „Geysir“ ind til Masnedø.

borg om at have Redningsmateriale
parat, og da Torpedobaadene kom
ind med de Saarede, holdt et Sani
tetstog i Masnedsund, rede til øje
blikkelig Afgang.

Under frygtelige Lidelser bringes de haardt
saarede til Vordingborg Sygehus.
Ogsaa i Vordingborg havde man i
største Hast gjort alt klart til at
modtage de halvt Hundrede Til
skadekomne. Byens og Omegnens
Læger samt Lægerne fra Oringe an
kom i Biler, og hele Lægestyrken,

ialt en Snes Mand, gik straks i Gang
med at forbinde de Saarede. Nogle
af de haardest Medtagne kom under
Behandling paa Operationsbordene.
Det fortjener at bemærkes, at ingen
af de haardt saarede Officerer lod

sig forbinde, før Mandskabet var
blevet hjulpet. De Saaredes Holdning
efter Katastrofen var beundrings
værdig. Deres Lidelser var — og er
stadig — store, fordi det brændende
Fosfor æder sig dybere og dybere
ind i Huden og Kødet. Mange har
store Forbrændinger, især i Ansigtet.
Blandt de haardt Saarede er flere af
vore mest kendte Søofficerer, saaledes Kaptajn Godfred Hansen, der
var Roald Ammundsens Næstkom
manderende paa »Gjoa-Ekspeditionen«, endvidere Kaptajnløjtnanterne
Paul Rutzau, Nellemose, Vest, Nør
gaard, W estermann og Krarup, Løjt
nanterne Kai Hammerich, Dahl og
Bornemann, Maskinmester Hauschultz og Undermester Borg. Det
var denne sidste, der stod ved Bom
ben, da den eksploderede. Han og
Kaptajnløjtnant Rutzau svæver i
Livsfare. Stor Ros fortjener Over
læge Lundstein og hans Hustru, der
ogsaa er Læge, for deres glimrende
organiserede Hjælp. Kun 4 Timer
efter Eksplosionen var 56 Mand for
bundne og bragt til Sengs.
Geysir-Ulykken kræver et Offer
11. Juni.
1 Dag afgik Kaptajnløjtnant Paul
Rutzau ved Døden efter svære Lidel
ser. Hans unge Hustru var tilstede
ved Dødslejet.

To af de Saarede fra ,,Geysir“-Katastrofen.

(Resten af de Saarede slap med Livet, men
mange af dem blev mærkede for Livstid ved
store Forbrændinger i Ansigtet. Senere er flere
af de Saarede for Statens Regning blevet sendt
til England for at komme under Behandling af
Prof. Gillies, der er berømt for sine p l astiske Operationer paa Verdenskri
gens Haardtsaarede.)
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Landmandsbanken: 300 Millioner tabt
Ubegrænset Statsgaranti.
Nye Millioner fra Staten.

4. Februar.
Landmandsbankens nye Kapital
paa 100 Millioner er tabt.
Bankens samlede Tab nærmer sig
300 Millioner.
Handelsministeren erklærer, at
Banken maa lukke, hvis en Ordning
ikke er truffet inden Mandag Mor
gen-

Bestyrelsens Formand, Admiral Richelieu (til venstre) sammen med sin Advokat, Højesterets
sagfører Fenger forlader Domhuset efter Forhøret.

De opsigtvækkende Forhør paa Domhuset om
Landmandsbankens falske Regnskab.
Direktionen og Bestyrelsen møder for Retten.
1. Februar.
Paa Torsdag begynder Forhørene
i Landmandsbankaffæren.
Den af Rigsadvokaten begærede
Forundersøgelse omfatter foreløbig
Direktionens og Bestyrelsens For
hold til det urigtige Regnskab for
1921.
Overformynder Friis fratræder sit
Embede, saa længe Sagen staar paa.

Etatsraad Glückstadt syg!
2. Februar.
I det første Forhør paa Tirsdag
vil der blive optaget Partsforklaring
af de Sigtede, dels angaaende selve
Regnskabsaflæggelsen, dels med Hen
syn til Opkøbene af Bankens egne
Aktier.
Etatsraad Emil Glückstadt, der
som Bankens Generaldirektør bærer
Hovedansvaret, er ved Sygdom for
hindret i at give Møde for Retten.
løvrigt er tilsagt Direktørerne
Harhoff, Rasmussen, Rothe og RiisHansen samt Bestyrelsesmedlem
merne Admiral Richelieu, Overfor
mynder Friis, Grosserer A. Collstrop,
Kommitteret Schack-Eyber, Direktør
Heilbuth, Fabrikejer Bjørn Stephensen, Direktør V. Reimer og Forpag
ter Sonne.

230 Miil. tabt!
3. Februar.
Landmandsbankens Tab bliver
mellem 220 og 230 Mili. Kroner.
Regeringen vil i Dag foreslaa
en fuldstændig Statsgaranti.
Landstinget er telegrafisk ind
kaldt.

5. Februar.
Rigsdagen vedtog sent i Nat den
ubegrænsede Statsgaranti.
Hermed finder Landmandsban
kens tredie Rekonstruktion Sted. Og
Staten overtager Garantien for alle
retsgyldige Fordringer.

Bankens Opkøb af egne
Aktier.
6. Februar.
Den store Bank-Tragedie staar nu
foran sin Opklaring. I Formiddags
Kl. 9 begyndte paa Domhuset For
hørene over Landmandsbankens Di
rektører og Bankraadsmedlemmer.
Bankkommissionens
Formand,
Landsretssagfører Rump, aabnede
med at oplæse Rigsadvokat TopsøeJensens Begæring om, at først Ban
kens Opkøb af egne Aktier maa blive
behandlet. Som Vidner ønskedes af
hørt Højesteretssagfører Bülow og
Nationalbankdirektør Ussing.
Resultatet af første Dags Forhør:
Nationalbanken vidste ikke, at Land
mandsbanken selv deltog i StøtteKonsortiet.

Pengetransport fra Nationalbanken til Landmandsbanken.

Glückstadt forhøres paa Sygesengen
Etatsraadens Hukommelse svigter.
8. Februar.
Retten blev i Gaar sat i Etatsraad
Glückstadts Hjem. Etatsraadens Hu
kommelse svigter paa forskellige
vigtige Punkter, men han mener, at
Banken kunde være ført igennem,
hvis den havde haft Ro.
De eventyrlige Forhold I
Transatlantiske Kompagni.
9. Februar.
Landmandsbankforhørene drejede
sig i Gaar om Transatlantiske Kom
pagnis Forhold. Ved Regnskabsafslut
ningen for 1921 skød Banken Michaelsens og Styhrs Opgørelse af et
Tab paa 110 Millioner Kroner til
Side for Riis-Hansens, der kun viste
et Tab paa 73 Millioner. Brevet om
de 110 Millioner har aldrig været at
finde i Banken.
Direktør Plum forklarer, at Land
mandsbanken var Transatlantiskes
Overdirektør, og at han i 1920 havde
villet realisere og indskrænke, men
at Glückstadt havde sat sig imod det.

10. Februar.
Under Forhørene i Gaar blev de
eventyrlige Forhold til Transatlan
tiske Kompagni yderligere belyst.
Kompagniets vældige Tab forklares
ved, at det havde uforholdsmæssig
store Varelagre ude omkring i Ver
den, Lagre, der bestod af alle mu
lige Varer, lige fra Automobildele til
Blæksprutter i Daaser.
Brevet, som forsvandt
13. Februar.
I Gaar afholdtes det andet Forhør
over Etatsraad Glückstadt. Der hvi
ler stadig tæt Mystik over Direktør
Michaelsens Brev, som Glückstadt
fastholder aldrig at have set, skønt
han i sin Svarskrivelse henviser til
det. Etatsraad Glückstadt indrøm
mer, at Overtagelsessummen for Rekylsyndikatet blev fastsat med Hen
blik paa Transatlantiskes Under
skud, som skulde dækkes.

bet for 1921, der fik sin endelige
Form i et minutlangt Direktions
møde, hvor Direktørerne end ikke
tog Plads. Der var ikke i Forvejen
foretaget nogen Undersøgelse af
Bankens Risiko ved Tab paa Debi
torerne. — En Liste, som Bankens
Hovedbogholder havde udarbejdet
over tvivlsomme Debitorer, brød Di
rektionen sig ikke om at se.
Paa de to Minutter kunde
meget være set!
25. Februar.
Rigsadvokaten paaviser, at man
paa to Minutter kunde have kon
stateret manglende Dækning hos
Børskonsortierne for 391/2 Mili. Kr.
❖
1. Marts.
Landmandsbanken regnede Ren
terne af sine Tab som Indtægt.

Rigsadvokat Topsøe-Jensen paaVej til Forhøret.

Det falske Regnskab —
et Møde paa to Minutter.
24. Februar.
I Gaar behandlede man det falske
Landmandsbank-Regnskab, Regnska

En Bank kan kun ledes af en
Optimist
7. Marts.
Etatsraad Gliickstadt var i Gaar i
et nyt Forhør. Han vil ikke fragaa,
at han har været optimistisk, men
han mener rigtignok, at en Bank
kun kan ledes af cn Optimist.

Landmandsbankens kun Paarige Direktør Etatsraad Glückstadt i sit Kon
tor, hvorfra han som en af Højfinansens mægtigste Mænd ledede en Række
Foretagender, der nu er brudt sammen.
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Etäfsrääd Glückstadt arresteret!
Glückstadts
private
Konto.

Løbe-Seddel
fr«

iiiöenW

8. April.

Under Forhøret i Gaar
oplystes det, at Glück
stadt paa et halvt Aar
fik over 1 Million Kro
ner udbetalt fra en
Konto,
som Banken
havde ydet et stort Til
skud til, og hvis Tab
den tilsidst dækkede.

Fredag den 9. Marts 1923

Etatsraad Glückstadt
arresteret.
Han er ført til Vestre Fængsel
Ved Slutningen af det idag afholdte Forhør over
Etatsraad Glückstadt, rejste Rigsadvokaten Sigtelse mod
ham for Bedrageri m. H. t. Regnskabet for 1921 og be
gærede hans Fængsling.
Fængslingskendelsen blev derpaa afsagt af Dom
meren. Fonnaalet er at afskære Etatsraad^ G. fra Sam
kvem med andre og hindre ham i at unddrage sig An
svaret.
Glückstadt er ført til Vestre Fængsel.

10. Marts.
Etatsraad Gliickstadt sigtes for at have aflagt
urigtigt Regnskab i bedragerisk Hensigt, og Rigsad
vokaten befrygter, at Sigtede vil prøve at unddrage
sig Ansvar eller modvirke Sagens Opklaring.

HRS. David forlader Vestre Fængsel.

Glückstadt
erindrer
intet som helst herom
og erklærer, at han
havde vigtigere Ting at
passe end at undersøge,
hvilke Beløb der indgik paa hans Konto.

Tiltale mod samtlige Ledere
af Landmandsbanken.
Afslutning.
5. Maj.
Rigsadvokaten rejser Tiltale mod Land
mandsbankens Mænd!
Dette blev den dramatiske Afslutning paa
Landmandsbankforhørene: Tiltale mod
Glückstadt, Direktør H. P. Prior, Direktø
rerne Rasmussen, Rothe, Riis-Hansen, Harhoff og samtlige Bestyrelsesmedlemmer.

Bank-Forhorenes

dramatiske

13. Marls.
Etatsraad Glückstadts Privatformue, 6 Millioner Kro
ner, overdrages til Landmandsbanken.
Et Erstatningskrav fra Banken kan eventuelt berøre
ogsaa Fru Glückstadts Særformue.

H. P. Prior inddrages i Sagen.
Et hemmeligt Konsortium, der tog Fortjenesten,
men lod Selskabet og Banken om Tabet.

16. Marts.
Som en opsigtvækkende Udløber af Landmandsbank
affæren er det konstateret, at Glückstadt, Ringberg og
H. P, Prior i Fællesskab foretog mægtige Opkøb af Ak
tier i »Nordisk Kabel«, for hvilket H. P. Prior er Direk
tør. Aktierne gik siden over til Banken og »Nordisk Kabel« selv, der maatte tage det Tab, som laa paa Aktie
posterne.
(Ringberg blev samme Aar som Glückstadt — ved den
gamle Glückstadts Død i 1910 — kun 27 Aar gi. Direktør
i Landmandsbanken. Sidste Aar — d. 14. April 1922 —
døde Ringberg under et Ophold i Cannes.)
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H. P. Prior forlader Domhuset (i Midten med stiv sort Hat).
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Bank-Sagen for Landsretten
Det store Retsdrama i Fredericiagade.
En drabelig Dyst mellem Forsvar og Anklage.
Juni.
Retsbygningen i Fredericiagade er
i disse Dage Midtpunktet for det
hele Lands Interesse. Rigsadvokat
Topsøe-Jensen og de mange For
svarere for de Tiltalte i Landmands
banksagen kæmper en haard Kamp
om Tildelingen af Lys og Skygge i
det Retsdrama, der nu i Maaneder
har opfyldt alle. I timelange Fore
drag søger Anklager og Forsvarere
at udrede Traadene i det Væv af
Letsind, Godtroenhed, Begærlighed
og Spekulation, som omgiver det
store Banksammenbrud. Retssalen
genlyder af skarpe Repliker, grove
Anklager og harmdirrende Tilbage
visninger. .
Hvad beskylder man disse Mænd
for, der har siddet i Ledelsen af
Landets største Bank, Mænd med
højtansete Navne, som ingen hidtil

har vovet at sætte en Plet paa?
— Gluckstadt, der bærer Hoved
ansvaret som Bankens administre
rende — og i Realiteten enevældige
— Direktør, anklages for at have
disponeret uforsvarlig letsindigt,
sammenblandet Bankens og egne In
teresser, og, da det begynder at gaa
galt, at have aflagt falsk Regnskab
og foretaget Transaktioner gennem
hemmelige Konsortier, hvis Formaal
var egne Interesser i Strid med Ban
kens. De øvrige Direktions- og Be
styrelsesmedlemmer anklages for
ikke at have ført fornødent Tilsyn
med Bankens Forretninger. Endelig
anklages Dir. H. P. Prior i »Nordisk
Kabel« for bevidst at have paaført
sit eget Selskab Tab ved Opkøb af
og senere Salg til en urimelig høj
Kurs af Selskabets egne Aktier.
Tilhørere forlader Retslokalet.

Gliickstadts pludselige Død!
Gluckstadt har lige
siden Katastrofen I
Landmandsbanken
været aandelig og le
gemlig nedbrudt, og
ved Arrestationen og
og Anbringelsen i Ve
stre Fængsel brød
han yderligere sam
men. Skønt det vid
stes, at Gluckstadt i
Fængslet var alvorlig
syg, virkede dog Ef
terretningen om hans
pludselige Operation
og Død som en Bombe.
Hele Byen talte ikke
om andet, og allehaande Rygter svir
rede om, at man hav
de givet Gluckstadt
Lejlighed til at begaa
Selvmord. Disse Ryg
ter er dog alle falske.
Gluckstadt har i de
sidste Dage været
stærkt lidende, og da
man konstaterede et
heftigt Tilfælde af
Tarmslyng var en
øjeblikkelig Opera
tion nødvendig.

Landsrettens Dom.
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Løbeseddel.

Etatsraad

Emil Glückstadt
død.
Emil Glückstadt, der henlå a syg paa
Vestre Fængsel og de sidste Dage har
været meget lidende, blev i Morges tidligt
fra Fængslet ført ud til Kommunehospi
talets 1. Afdeling, hvor Uf. Collin straks
efter Indlæggelsen opererede ham for Tarm
slyng.
Kl. IOI2 1 Formiddags afgik Emil Glück
stadt ved Døden.

Frifindelser —
og nogle smaa Bøder.
7. Juli.
Ved Gliickstadts Død bortfaldt na
turligvis Anklagen for hans Ved
kommende, men Sagen fortsættes
iøvrigt for Landsretten, som i Gaar
afsagde en Dom, der ved sin Mild
hed kom som en Overraskelse.
Dommen lyder:
De Tiltalte Emil Rasmussen,
Frederik Rothe, Harhoff, Richelieu, Collstrop, Schack Eyber,
Heilbuth, Reimer, Bjørn Stephensen og Sonne bør for An
klagemyndighedens Tiltale i
denne Sag fri at være.
De Tiltalte Prior, Riis-Hansen
og M. P. Friis bøder til Stats
kassen: Prior 800 Kr., RiisHansen 2000 og Friis 500 Kr.
Sagens Omkostninger ud
redes med fire Femtedele af
Gliickstadts Dødsbo, Resten af
de tre dømte.
Anklagemyndigheden appel
lerer Dommen til Højesteret
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Bank-Dramaets sidste Akt
Glückstadt-Auktionen
paa „Sølyst“.
Stormende Scener og Spektakler.

25. August.
I Gaar begyndte Eftersynet inden
Auktionen paa Etatsraad Glückstadts
store Landsted »Sølyst« ved Klampenborg. Tilstrømningen var enorm,
Publikum stormede Landstedet, og
Resultatet blev adskillige knækkede
Paraplyer og iturevne Overstykker.

Folk stormer »Sølyst« til Auktions-Eftersynet.

Højesterets-Dommen i Landmands
banksagen blev en stærk Skærpelse.
Dommen blev:
Direktør H. P. Prior.......................................................
Direktør Ri Is* Hansen...........................................................
Direktør Rothe......................................................................
Direktør Rasmussen.............................................................
Direktør Harhoff.............................................................
Admiral Richelieu.................................................................
Overformynder Friis.......................................................
Kommitteret Schack Eyber................................................
Grosserer Collstrop..............................................................
Direktør Heilbuth........................... ....................................
Direktør Bjørn Stephensen...............................................
Direktør Reimer....................................................................
Forpagter Sonne....................................................................

30. September.
120 Dages
4000 Kr. i
4000 Kr. i
4000 Kr. i
2000 Kr. i
4000 Kr. i
4000 Kr. i
4000 Kr. i
2000 Kr. i
2000 Kr. i
2000 Kr. i
2000 Kr. i
2000 Kr. i

Fængsel

Bøde
Bøde
Bøde
Bøde
Bøde
Bøde
Bøde
Bøde
Bøde
Bøde
Bøde
Bøde

7. September.
Den store Auktion paa »Sølyst«,
der har varet i 9 Dage, foregik en
Del roligere, end man havde Grund
til at vente efter de vilde Scener paa
Eftersynsdagen. Man havde indrettet
Auktionslokalet ude i den skønne
Park, og alt forløb fredeligt den
første Dag. Men Andendagen gik det
galt. Regnen strømmede ned, saa det
var aldeles umuligt at gennemføre
Auktionen i fri Luft. Man fortsatte
derfor i Havesalen, men der var na
turligvis ikke Plads til alle de Købe
lystne. Kun et Par Hundrede Men
nesker kom indenfor i Salen, og saa
havde man Skandalen! Folk raabte
og skreg, at det var en offentlig Auk
tion, og at man vilde have Adgang.
Man ruskede i de lukkede Døre;
Auktionarius’ beroligende Ord for
fejlede ganske deres Virkning; Poli
tiet maatte tilkaldes, og det varede
længe, før der faldt nogenlunde Ro
over Forsamlingen.
De sidste Dage forløb uden Spæn
ding af nogen Art. Priserne var me
get lunefulde, dyre Ting gik billigt
og værdiløse Ting dyrt. Alt i alt ind
bragte Auktionen 373.000 Kroner,
deraf alene 57.000 Kroner for Vinen,
der blev solgt den sidste Dag. Auk
tionen over Indboet i det Glück
stadt’ske Palæ paa Hjørnet af Fredericiagade og Åmaliegade vil senere
finde Sted.

Gerda Ploug Sarps Tegning i Berlingske Tidende af det Øjeblik, da Landmandsbank-Dommen oplæstes i Højesteret. De to Protokolsekre
tærer ses t. v. fra Ryggen og mellem dem Retspræsident, Dr. Gram, der oplæser Dommen. De øvrige af Dommerne er fra venstre Tybjerg,
Nellemann, Julius Møller og Trolle.
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Efterspil: Bankkommissionens Beretning
Aarsagerne til
Landmandsbankens
katastrofale
Sammen brud.
Bankkommissionen, bestaaende af
Landsdommer Rump, Bankinspektør
Green og Professor L. V. Birck,
naaede først en Maaned ind i det
næste Aar — 14. Januar 192b — at
afgive sin Betænkning. Med uhyre
Spænding afventede man denne Be
retning om den store Katastrofe for
Landets største Bank, og navnlig de
mange Angreb paa højtstaaende, i
Sagen implicerede Personer, vakte
paany Sensation. Kommissionen frem
hæver, at Konjunkturomslaget i 1920
maatte føre til en Katastrofe for
Banken, »fordi den faktisk stod uden
egentlig Ledelsea. Det var den Fi
nansier ingspolitik, som Gliickstadt
og Ringberg drev, samt de to Her
rers private Børsspekulationer, der
førte til Sammenbrudet.

Kommissionen, der udredede Landmandsbankens Forhold. Til venstre Bank
inspektør IL Green, staaende i Midten Professor, Dr. polit. Laurits V. Birck,
til højre Landsdommer C. D. Rump.

En halv Million i Gager til Direktionen. De
private Konsortier ■ Kontoen af 1. Febr. 1917.
I de 10 Aar fra 1912 til 1921 opslugte Landmandsbanken ialt 16 Pro
vinsbanker og Sparekasser og fik
hermed Raadighed over ca. 115 Mill.
Kr. Samtidig oprettedes en Række
nye Filialer, som gav Landmands
banken ca. 10 Mill, om Aaret, Penge,
der var højst velkomne til Brug for
Spekulationskonsortierne.
Disse Spekulationskonsortier inde
havdes for en stor Del af Venner og
Bekendte af Direktørerne. Adskillige
af disse »Indehavere« var dog ganske
uvidende om de Spekulationer, som
Gliickstadt og Ringberg foretog i de
res Navne. Tabene maatte Land
mandsbanken bære.
Samtidig oppebar Landmandsban
kens Direktører svimlende Gager. I
1922 var Direktionens samlede Løn
udgifter over en halv Million.
Tabenetaarnede sig eventyrligt op.

Ved Gennemgangen af Børsengage
menterne fastslaas, at Banken, skønt
dens Kapital kun var 167 Mill. Kr.,
havde finansieret og bundet i Børs
spekulationer for forholdsvis faa in
time Kunder over 500 Mill. Kr.

Transatlantisk Kompagni (hvis Tab
er opgjort til over 200 Mili.) og Børs
engagementernes Skæbne maatte der
for blive afgørende for Banken.
Personforbindelsen mellem Land
mandsbanken og Erhvervslivet ud
viklede sig efterhaanden saaledes, at
Aktieselskabernes Direktører knytte
des til Banken som Bestyrelsesmed
lemmer, og Bankens Direktører blev
Bestyrelsesmedlemmer i Aktieselska
berne. Disse Dobbeltstillinger med
førte et gensidigt Afhængighedsfor
hold, som vanskeliggjorde det at ud
øve den fornødne Kritik og dermed
varetage de Pligter, som Hvervene
forpligtede til.

Kontoen af 1. Februar 1917.
I Bankkommissionens Beretning
offentliggøres ikke Navnene paa Spe
kulations-Deltagerne ud over dem,
man allerede kender fra Forhørene.
Hvad angaar den ofte omtalte
»Kontoen af 1. Februar 1917« opret
tedes den, da Tyskland iværksatte
den uindskrænkede U-Baadskrig, og
man frygtede et pludseligt Kursfald.

Adskillige af Bankens prominente
Spekulations-Kunder (deriblandt Di
rektionens private Venner) laa inde
med store Aktieposter, og for at
redde dem fra det forventede Tab
overførtes disse Aktier (til den høje
Kurs) til den nyoprettede »Kontoen
af 1. Februar 1917«, som derefter tog
Tabene. Senere offentliggjortes —
paa Foranledning af Finansudvalget,
som krævede Sagen oplyst — Nav
nene paa Deltagerne i »Kontoen af
1. Februar«. Samtidig var der truffet
Ordning med en Del af dem, som til
bagebetalte de Tab, som Banken
havde lidt ved deres Spekulationer.

HRS. Bülow udtræder af
Landstinget.
Højesteretssagfører Fr. Bülow nedlagde kort
efter sit Mandat som Medlem af Landstinget for
at staa fuldstændig frit i Anledning af en Række
Angreb, der paa Grundlag af Bankkommissio
nens Beretning var rettet mod ham. De Punk
ter, Angrebene mod Højesteretssagfører Bülow
har samlet sig om, er hans Dobbeltstilling som
Formand for Nationalbankens Repræsentant
skab og som Sagfører for Landmandsbanken.
Det hedder i Beretningen: De modstridende
Interesser, som han saaledes var kaldet til at
varetage, kom derved undertiden til kort paa
den ene eller den anden Side, og i Nedgangs
tider har denne Sammenblanding af Interesser
formentlig voldt mere Skade end Gavn.
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Radio-Pionerernes store Indsats
Arbejder. Alle og enhver, der er i
Besiddelse af en traadløs Modtager
station, maa derfor inden den 1. Juli
til nærmeste Politistation indgive
Anmeldelse . . .«

Den første Radioavis.
Svend Carstensens Debut.

Lyngby Radio, hvor Vald. Poulsen har sin Forsøgsstation, og hvorfra nogle
af de første Udsendelser foretages. Her ses Radiopionererne forsamlede
udenfor det primitive Hus, hvor Senderen er installeret. Yderst til højre
staar Teknikeren, Maskinmester Rasmussen (kaldet Slut-Slut-Rasmussen),
derefter ses til venstre Sangeren Otto og hans Frue, i Midten Udsendelsernes
Leder, Journalist Elias Nielsen. De to Damer og Herren til venstre er private
Gæster.

Juni.
Danmarks første Radioavis ud
sendtes i Aftes fra Lyngby Radio.
Kl. 9 indstillede Radioamatørerne
Landet over deres Modtagere paa
3200 Meter Bølgelængde og lyttede
efter Æterens Stemmer. Snart fandt
de Tonen — Grammofonens, der til
Brug for den nøjagtige Indstilling
spillede et Par Numre.
Og saa lød Redaktør Svend Car
stensens Stemme, der forkyndte den
første danske Radioavis’ Komme.
Langsomt, dvælende paa hvert
Ord, som det nu er nødvendigt ved
Oplæsning pr. Radio, lød det:
— Hallo, Hallo, Hallo — her Lyng
by Radio — her Lyng-by Ra-di-o.

Radio-Pionererne arbejder energisk
for at faa Gang i Udsendelserne.
Det er ikke helt let at være RadioPioner. Almindelige Mennesker ryster
overbærende paa deres kloge Hovede ad disse Fantaster, der bruger al
deres Tid paa denne ganske vist me
get morsomme, men dog højst ufuld
komne Opfindelse. Forløbig maa det
være Teknikernes Sag at arbejde
med Sagen, der sandsynligvis en
Gang i Fremtiden kan faa nogen
Betydning, men saaledes ræsonnerer
de ivrige »Amatører« ikke, de føler
sig overbeviste om, at hele Udviklin
gen ligger i deres Hænder.
Ingeniør Vald. Poulsens gamle
Forsøgsstation ude i Lyngby, hvor
Statstelegrafen arbejder videre med
Eksperimenter, og hvor det tyske
Firma Lorentz har bygget en Sen
der, har allerede i nogen Tid været
i Gang med nogle forsøgsvise Ud
sendelser, som ledes af Journalist
Elias Nielsen, en af Radiotelefoniens
allerivrigste Forkæmpere. Disse Ud
sendelser finder Sted under meget
primitive Forhold, men de aflyttes
med stor Interesse af vore »Ama
tører«, som har opfanget Foredrag
af Elias Nielsen og Sang af Koncert
sanger Otto.
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De to Radioklubber
slutter sig sammen.
Amatørerne har nu indset det
uholdbare i at være delt i to Klub
ber, der bekæmper hinanden, skønt
de har samme Formaal; man er
bleven enige om at lade de to Klub
ber, der startedes sidste Aar d. 6. Ok
tober, nemlig Dansk Radioklub og
Dansk Radio-Klub (med Bindestreg)
gaa op i en højere Enhed. Direktør
Ritzau er Formand for den sammen
sluttede Bestyrelse.

Den nye Radio-Lov.
1. Maj.
I Folketingets Møde den 13. Marts
fremsatte Ministeren for offentlige
Arbejder, Hr. Slebsager, »Forslag til
Lov om traadløse Telefoner (Radio
telefoner)«. Forslaget er nu stad
fæstet som Lov af 1. Maj 1923.
Der er udsendt følgende Bekendt
gørelse:
»I Henhold til Lov af 1. Maj 1923
om traadløse Telefoner (Radiotele
foner), jfr. Lov af 19. April 1907 om
traadløse Telegrafer (Radiotelegra
fer), maa traadløse Modtagerstatio
ner kun opstilles efter særlig Til
ladelse fra Ministeren for offentlige

Svend Carstensen.

Hermed begynder Oplæsningen af
Politikens første Radioavis. For
første Gang i den traadløse Tele
grafis Historie forsøger vi herhjemme
Pressemeddelelser radiofonisk til de
lyttende Amatører. Vi bringer først
de opsigtvækkende Resultater fra
Fanøløbene . . .
Saaledes taltes der fra Lyngby
gennem Luften til Hundreder og
atter Hundreder, der spændt lyttede.
Fra afsides Egne af Landet, hvor
man ikke faar Aviser om Søndagen,
indløb Telegrammer og TelefonTaksigelser. Og alle spørger: Kan vi
ikke faa en Radioavis hver Søndag?
Dette lader sig dog vist ikke gøre,
før Radioforholdene er kommet no
get mere i Orden herhjemme. Dette
Forsøg i Dag var kun et Eksperi
ment.
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Forsøg paa en Radio-Organisation
Hvem hører Ru n d t e 1 e fo n i ?
Der er 3209
Dansk Radio-Klub, der er den
eneste eksisterende Amatør-Organi
sation herhjemme, maa siges at ud
føre et stort og fortjenstfuldt Arbejde
for Rundtelefonien, der stadig synes
at vinde mere og mere Terræn. Der
er afholdt Udstillinger og Demon
strationer, og Klubben har deltaget i
en Konference i Marts i Stockholm
mellem de skandinaviske Amatører.
Ifølge »Radioloven« har enhver,
der er i Besiddelse af et Modtager
apparat, Pligt til at anmelde et saadant til nærmeste Politistation. Ind
til 10. Aug. er der anmeldt 3209 pri
vate Modtagere, der fordeler sig saaledes:
Ingeniører ................................ 111
Personer i immateriel Virk
somhed ................................. 320
Installatører ............................ 334
Haandværkere ......................... 341
Kontor- og Butiksfolk ............. 357
Skoleelever .............................. 473
Handel, Industri og Søfart .... 448
Studerende ............................... 129
Tyende .....................................
0
Arbejdere ..............................
325
Landbostanden ......................... 62
Udenfor ovennævnte Kategorier 309
Ialt: 3209
Som det vil ses, er Ungdommen,
Skoleeleverne, kraftigst repræsente
ret, medens Landbostanden staar
svagest.
Men at Tallet 3209 skulde dække
over det virkelige Antal Modtager
apparater, er mere end tvivlsomt.

Statsdrift eller Privatdrift?
Telefonselskabet søger Koncession

I Radio-Kredse drøfter man ivrigt,
hvem der kan tænkes at ville faa Kon
cession paa Radiospredning. Dansk
Radioklubs Medlemsblad »DenTraadløse« skriver i en Artikel om »Rundtelefonitjenesten og Amatørspørgsmaalet« bl. a.:
Der spørges: Vil Staten selv drive
Sendestationen, skal den overgives
til et enkelt Selskab, eller bliver der
Tale om et Samarbejde mellem for
skellige Institutioner?
Det nævnes, at Københavns Tele
fonselskab søger Koncession, og at
ogsaa den samlede danske Presse
vil søge Koncession, dog sandsynlig
vis i Forbindelse med visse andre
Institutioner.

Amatører.

Kgl. Kammersanger Emil Holm, som har paa
taget sig den kunstneriske Ledelse af Udsen
delserne.

Hallo! Me-te-o-ro-lo-gisk
Institut her!
1. August.
Klokken halv elleve i Formiddags
begyndte Meteorologisk Institut Ud
sendelsen af traadløse Vejrmeldin
ger. De udsendes paa 2400 Meters
Bølgelængde. Dette er jo noget helt
nyt, og vi har spurgt Statsmeteoro
log Nielsen om, hvorledes man tæn
ker sig denne Vejrmeldingstjeneste
indrettet. Hr. Nielsen fortæller os, at
man vil lægge Vægt paa at forudsige
Vejret for en længere Periode ad
Gangen end ved den sædvanlige
Telefonmeddelelse til Bladene.
— Den Bulletin, vi i Dag udsendte
for første Gang pr. Traadløs, lød
saaledes: »Hallo! Meteorologisk In
stitut her (dette gentages nogle
Gange). Vejrforholdene over Nordvesteuropa har en ustadig Karakter.
Institutet ser endnu ingen For
andring heri.«
— Hvor længe mener De, at saadan en Melding har Gyldighed?
— Den skulde gerne slaa til for
Vejret i de kommende to Døgn! —

Stærkt forøget Interesse for Radio.
Der oprettes et dansk Radiofoni-Fond.
En Mængde interessante
Udsendelser.
November.
Radio-Amatørernes Virksomhed har
bevirket en stærkt forøget Interesse
for Radioen, og det er virkelig be
undringsværdigt, hvad Pionererne
har faaet iværksat af Udsendelser.
»Politiken« og Red. Svend Carstensen har fortsat med »Radioavisen«,
der nu er overgaaet til »Dansk
Radio-Klub« og Tidsskriftet »Den
Traadløse«. Klubben har arrangeret
Udsendelser, hvor bl. a. Forf. Anker
Larsen fra et Studie i Meteorologisk
Institut har læst op af sin Bog »De
Vises Sten«, og desuden har Betty
Hennings, Oda Nielsen, Peter Jerndorff og Poul Reumert læst op. Ende
lig har Elias Nielsen arrangeret
nogle »Skolekoncerter«.

Udsendelserne koster Penge!
Men Udsendelserne koster Penge.
Gang paa Gang har man appelleret
til Amatørerne om at indsende fri
villige Bidrag, men nu er der sat
System i det ved Oprettelsen af et
dansk Radiofoni-Fond, hvis Besty
relse bestaar af Dansk Radio-Klubs
Formand Direktør Lauritz Ritzau,
Dir. H. Schledermann, Premierløjt
nant Garde, Dir. Holger Hofman og
Fabrikejer V. S. Trane.

Desuden har man indledet For
handlinger med kgl. Kammersanger
Emil Holm, som er Formand for
»Dansk Solist Forbund«, og da Kam
mersangeren er meget interesseret i
Radiofonien, har man faaet en Ho
norar-Overenskomst med Solisterne
angaaende deres Medvirken ved Ud
sendelserne.
De vanskelige
Udsendelses-Forhold.

Man er ogsaa klar over, at Sta
tions- og Mikrofon-Materiellet er
daarligt egnet til Musik-Gengivelse,
og at Lyngby Radio kan virke irri
terende paa Lytterne ved den bob
lende Lyd, som altfor ofte generer
Udsendelserne. Samtidig med, at
man vil forsøge disse Forhold for
bedrede, har man ogsaa prøvet paa
at faa gunstigere Lokaler til Udsen
delserne. Man har nu forladt Væ
relset paa Meteorologisk Institut, og
er endelig fra Ritzaus Bureau flyttet
ned i »Polyphon«s Lokaler paa Købmagergade. Her virker nu Kammer
sanger Emil Holm uegennyttigt og
med utrættelig Energi, medens Re
daktørerne Otto Schrayh og Svend
Carstensen fungerer som Speakere.
Der er blandt disse Herrer en glø
dende Tro paa Radioens Fremtid —
og de faar stadig flere og flere Me
ningsfæller.
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Ti Biskopper — og >De Vises Sten<

Bispe-Processionen fra Bispegaarden til Frue Kirke. Forrest Biskopperne Ostenfeld og Fonnesbech-Wulff, Biskop Wegener og hans Efter
følger John Ammundsen, Biskop Ludwigs og Prof. V. Ammundsen, Biskop Schiøler og Biskop Rud, Biskop Gbtzsche og Biskop Olesen.

Anker Larsen vinder Førsteprisen
i Gyldendals store Romankonkurrenee.
70.000 Kr. for Romanen „De Vises Sten“.

4. September.
I Gaar meddeltes Resultatet af den
med saa megen Spænding imødesete
Gyldendals Jubilæums- og Roman
konkurrence. Den lykkelige Sejr
herre blev Forfatteren J. Anker Lar
sen med sin Roman De Vises Sten,
der er paa 500 Sider. I Gaar modtog
Hr. Anker Larsen Præmien, som er
paa 50.000 Kr. 4- 20.000 Kr., som er
det ordinære Honorar for Oplaget.
70.000 Kr. er en smuk Betaling for
en Bog, selv om den muligvis er ube
talelig.
Anker Larsen har tidligere gjort,,
sig bemærket som en fin Novellist,
bl. a. med sin Bog Landsbyens Magdalene, som senere dramatiseredes
og opførtes paa Dagmarteatret med
Bodil Ipsen og Poul Reumert i Ho
vedrollerne. Anker Larsen er ogsaa
en dreven Teaterskribent, som især
sammen med Dr. phil. Egill Rostrup
har skrevet nogle af de senere Aars
mest solide danske Sukces’er. Karen,
Maren og Mette, Niels Nielsen og
Pigernes Alfred vil være i frisk
Minde hos trofaste Teatergængere.
Anker Larsen begyndte med at
studere Teologi, saa Jura, sidst Re
ligionsfilosofi. Han har været Sufflør
og Korrektør, Skuespiller og Scene
instruktør. Livet har givet ham en
mangeartet Erfaring, som altsaa er
bleven til De Vises Sten og endelig
har gjort ham til en Lykkens Pam
filius.
Dommerkomitéen, som har ud
valgt De Vises Sten blandt de Hun
dreder af indkomne Manuskripter,
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bestod af Professorerne Vilhelm An
dersen og Francis Buli, Digteren
Ludvig Holstein, Kritikeren Nærup
og Direktør Axel Garde. Der er
yderligere udtaget ni Romaner, syv
danske og to norske, som vil blive
udsendt i Efteraarets Løb. Disse Ro
maner er af Laurids Bruun, Johs.
Buchholtz, F. Carstens, Andreas
Haukland, Agnes Henningsen, Josef
Petersen, Frederik Poulsen, Palle
Rosenkrantz og Alexander Svedstrup.

Fem nye Biskopper.
En Bispeindvielse af fem Biskop
per paa een Gang turde være et enestaaende Tilfælde i Danmarks Kirke
historie. Den 2den Februar udnævnte
Kongen paa Minister Appels Indstil
ling Bisperne Fonnesbech-Wulff
(Roskilde), J. Ammundsen (LollandFalster), Rud (Odense), Olesen (Ribe)
og V. Ammundsen (Haderslev).
De to Biskopper Ammundsen er
Brødre. Valdemar Ammundsen har
hidtil været Professor i Kirkehisto
rie, og for at kunne overtage sit
Bispekald maa han først præstevies.

Præcis Kl. et Kvarter over tre i Gaar overrakte Direktør Frederik Hegel de 70.000 Kr. til
Hr. Anker Larsen paa Privatkontoret i Klareboderne, saaledes som det ses paa ovenstaaende Billede. T. v. Direktør Hegel, t. h. Anker Larsen og Frue.

To danske Ingeniører viser talende Film!
Stærkt — men dyrt.
Nu kan vi atter over alt i Landet købe
Lagerøl og Porter som i gamle Dage. Øllet
er dog betydelig dyrere end før paa Grund
af de højere Skatter.
Prisen paa Pilsneren bliver dog uforandret,
skønt Styrkegraden er steget: 29 Øre i Detail
salg. Men Lagerøl kommer til at koste 35 og
Eksport og Porter 48 Øre.

Restauratør og Student.
En ikke helt almindelig Privatist har taget
Studentereksamen. Den ny Rus er Restauratør
Lauritz Viltoft fra Hovedbanegaardens Restau
rant — og det kan vist ganske roligt siges, at
det er den første Restauratør, der nogen Sinde
er blevet Akademiker.

En Ritmester gaar i Vrede.

I det tidligere Restaurationslokale »Grandeville« paa Købmagergade er der
indrettet et Biografteater »Højbro-Teatret«, hvis Direktører er Operasange
ren Johannes Fønss og Teaterdirektør Axel Jacobsen.

En Revolution indenfor Filmen.
To danske Ingeniører Petersen og Poulsen
foreviser deres nye tialende Film< i Paladsteatret.
Bevægelser faldt ganske nøje sam
13. Oktober.
Gaar præsenterede Paladsteatret men, saa nøjagtigt at denne Del af
en storartet Opfindelse, der er Talefilmens Problem maa siges at
gjort af de to danske Ingeniører være løst. Opfindelsens revolutione
Axel Petersen og Arnold Poulsen: rende Karakter er indlysende for
Filmen, der taler! Der vistes en enhver.
Række danske Kunstnere, som talte,
sang og spillede — og det var meget »B. T.«:
imponerende.
Der var ikke Tvivl om Sukcessen.
Publikum var overvældet af alt,
hvad de paa samme Gang saa og Hvor megen Betydning Opfindelsen
hørte, og der var livlig Diskussion, faar for selve Filmen er ikke godt
om dette vil betyde den »stumme at sige. Den stumme Kunst ligger
Kunst«s dødelige Afgang, og hvor
vidt den »talende Film« vil erobre
hele Verden.
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Ritmester C. Lembcke, der er Spejderbevæ
gelsens førende Mand herhjemme, har taget
sin Afsked fra Hæren som Protest mod den
nye Hærordning:
— Jeg udtræder, fordi jeg ikke vil være
Officer i en Operettehær. Hellere Skærveslager
end Officer i den nuværende danske Hær. Det
er min Mening om Militærforliget.

endnu ikke paa Dødslejet, og frem
for alt maa man ikke glemme de til
syneladende uoverstigelige Vanske
ligheder, Sprogforskellighederne vil
komme til at volde for den store Ud
bredelse af den vidunderlige Opfin
delse.
Erik.

»Politiken«:
For de store Films faar Opfindel
sen næppe Betydning; thi i saa Fald
vil Grundlaget for Filmen blive et
helt dramatisk Arbejde med udar
bejdede Repliker. Og saa vil den
gamle Talescene og den ny kollidere
med et Brag, af hvilket vi formoder,
det trods alt vil blive den gamle Ta
lescene, der udgaar i bedste Behold.

Hvad Films-Anmelderne mener
om Films-Revolutionen.
»Nationaltidende«:
— Tænk f. Eks. at kunne filme en
Rigsdagsmand og samtidig optage
hans Tale, hvilket sker paa Film —
og saa sende Filmen — eller rettere
de to Films ud i Landet til Vælger
folket. De vilde storme Biografteatrene.
Rane.

»Social-Demokraten«:
Her tør man endelig anvende det
Udtryk: En Revolution indenfor
Filmen — som saa ofte før er brugt
uberettiget. Man konstaterede straks,
at de Optrædendes Tale, Mimik og

De to unge danske Ingeniører Arnold Poulsen (til venstre) og Axel Petersen
(til højre), som har gjort en revolutionerende Opfindelse med »talende Film«.
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De evige Fjender-Statskup-Rigsdagsbillede
derne, brænde kan det ikke, udvis
kes kan det heller ikke, først den
Dag, Christiansborg synker i Grus,
kan Billedet tilintetgøres, malet som
det er i den vaade Kalkmørtel.
Billedet viser os den gamle Folke
tingssal i Rigsdagsbygningen i Fredericiagade.

Ludendorffs og
Hitlers Statskup.

Hr. Poul Reumert og Fru Karen Bramson konfererer som gode Venner om „De evige Fjender“.

Forfatterinden Fru Karen Bramson, som i Foraar et havde saa stor en
Sukces i Odéon i Paris med sit Skuespil »Professor Klenoiv« med Poul
Reumert i Hovedrollen, har nu faaet sit nyeste Stykke »De evige Fjender«
opført paa Det kgl. Teater. Poul Reumerts oq Bodil lpsens Spil var frem
ragende. Stykket var meget tydeligt paavirket af Strindberg (»De evige
Fjender« er Mand og Kvinde!) og skildrer — i villet Modsætning til Strindbergs Stykker — Kvindens Had til Manden.

Oscar Matthiesens Rigsdagsbillede.
Et af de største Monumentalbilleder i Verden.
Omsider er det store Grundlovs
billede paa Endevæggen af Rigsda
gens Fællessal blevet færdigt — en
historisk Situation er foreviget, og
Rigsdagsbygningen er blevet en vir
kelig Seværdighed rigere. Oscar
Matthiesen har fuldendt sit Livs fo
reløbige Hovedværk.

»Den grundlovgivende Rigsdag« er
formodentlig det største Monumen
talbillede i hele Verden; men Kunst
neren har jo ogsaa arbejdet paa det
i otte Aar — lige fra hin 5. Juni-Dag
i 1915, da den danske Rigsdag ved
tog den nye Grundlov. Og ufalmede
vil dets Farver bevares gennem Ti

6. Nov.
Den vanvittige Mark-Situation
nærmer sig nu Bristepunktet:
Et 4 Punds Brød koster i Berlin
140 Milliarder Mark!
9. Nov.
I München er udraabt Diktatur
under Ledelse af Ludendorff og
Plitier.
Ludendorff er Landets Øverst
befalende. Hitler afsætter den
borgerlige Regering.
10. Nov.
Ludendorffs Statskup er endt
som en Fiasko.
Ludendorff er fanget, og Hitler
er flygtet.
Eks-Kronprins Wilhelm har i
Gaar forladt Wieringen i Holland
for at vende tilbage til Tyskland.
Ludendorff er atter paa fri
Fod. Han har givet sit Æresord
paa ikke at ville deltage i den
Hitlerske Bevægelse.
Hitler koncentrerer Tropper
ved Rosenheim.
13. Nov.
Hitler blev i Aftes taget til
Fange.
24. Nov.
Kabinettet Stresemann har de
missioneret.

Det store Rigsdagsbillede med de flere Hundrede Portræter. Bl. a. ses staaende, flankerende Billedet til venstre Godsejer MoesgaardKjeldsen og tilhøjre J. C. Christensen. I Forgrunden ses siddende fra venstre paa de forreste Rækker Th. Povlsen, Anders Thomsen,
Ole Hansen, Piper, Sonne, Rottbøll, Herman Trier, Jensen-Kléis, Vanggaard, Klaus Berntsen og L. P. Bojsen. Siddende ved Minister
bordet: Kr. Pedersen, P. Munch, Edv. Brandes, Keiser-Nielsen, Erik Scavenius, Hassing-Jørgensen og Ove Rode og staaende Niels Fre
deriksen. Staaende i Midtergangen: Hauge, Kragh, Borgbjerg, Schovelin og Fraenkel. Paa Formandspladsen modtager Pedersen-Nyskov
Grundloven, der rækkes ham af C. Th. Zahle. Sekretær Kofoed sidder parat til at nedlægge Grundloven i Sølvskrinet.
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Frivilligt Moderskab —frivillig Mo rskab
Ny Formand i det gamle En Protest mod at rejse
Studentersamfundet.
„Kakkelovnsfiguren“.
Den lille Drachmann-Statue fra Lorry
skal opstilles paa Frederiksberg.

Hartvig Frisch

2. Decbr.
Der er noget beroligende ved Med
delelsen om, at Adjunkt Hartvig
Frisch har overtaget Hvervet som
Studentersamfundets Formand. No
gen mere erfaren Samfundsstøtte
gives ikke; tillige ingen, der vil væ
re bedre egnet til at udvide og be
fæste den genopvakte men stadig
omtumlede
Studenterkorporations
Eksistensberettigelse. Han er en
ung Mand, en begavet Mand, dertil
en lærd og flittig Forsker. Dog, det
te var ikke nok alene. Hartvig
Frisch har foruden Lærdommen det
uvurderlige Fortrin som Leder, at
han er et Mandfolk.

En Verdensudstilling
i København?
15. Decbr.
Industriraadets Formand, Direk
tør Benny Dessau, har udkastet Pla
nen til en stor, international Udstil
ling i København om 4—5 Aar. Pro
fessor Rosen har udarbejdet Tegnin
gen til Anlæget af Verdensudstillin
gen, der skulde strække sig fra Ka
stellet over Søerne til Tivoli.

Frederiks Ridderkors.
Et Rygte om, at Frederik Jen
sen har sagt Nej Tak til et Ridder
kors, vækker almindelig Opsigt.
Frederik Jensen mener, at det vil
hindre ham i hans frie Udfoldelse
paa Scenen at være en dekoreret
Person.
»Svikmøllen« digter herom:
Et Kors kan ikke Fred'riks Knaphul
kildre;
men derfor bliver Fred'rik ikke
lillere.

13. Decbr.
Den berømte »Kakkelovnsfigur«,
Drachmann-Statuen i Lorrys Have,
skal nu i forstørret Skikkelse støbes
i Bronce og opstilles i »Rækken«,
det kendte Pantheon af Digtere, der
har vandret paa Frederiksberg.
Oehlenschlåger bliver hans nærme
ste Nabo.
Nu har frederiksbergske Kunst
nere imidlertid sendt Kommunalbe
styrelsen følgende Protest:
Vi undertegnede tillader os at
anmode Frederiksberg Kommunal
bestyrelse om at undlade den paa
tænkte Opstilling af Drachmanns
Statue, der synes os en uværdig
Hyldest til Digteren.
Sophus Claussen, Vibeke Dahl, født
Krøyer. August Enna. Axel Garde.
Louis Glass. A. Hauberg. Viggo
Lademann. Sven Lange. Betty Nansen. Chr. Rimestad. Edith Rode.
Helge Rode. Otto Runq. Inqeborq
Maria Sick.
Aarsagen til Protesten siges at
være, at Pengene til Støbningen,
20.000 Kr., er danset sammen af
»Lorry-Templets Præstinder«.
Lorrys egentlige Leder er Sagfø
rer Valdemar Nielsen, en kendt Kø
benhavner, firskaaren af Skikkelse
og med et kraftigt, firkantet, tve
delt Fuldskæg, der har forskaffet
ham Kælenavnet Jernskæg.

Han siger: Jeg forstaar ikke,
hvorfor ,de protesterer. Hvad har
Protestanterne gjort for Drachmann? Vi dyrker ham stadigvæk og
synger hans Sange. Og vores Sta
tue vil i alle Fald blive rejst!

Frivilligt Moderskab.

Fru Thit Jensen.

December.
Forfatterinden Thit Jensen drager
Landet rundt med ei Foredrag om
Frivilligt Moderskab, hvori hun ud
deler nogle drøje Hug til Mændene.
Den unge Forfatter Emil Bønnelycke, der føler sig kaldet til at være
Mændenes Forsva
rer, har indladt sig
i en drabelig Pole
mik med Thit Jen
sen, der giver ham
Svar paa Tiltale
og ender med at
sige:
»Husk: Revol
verskud med løst
Krudt op i Luf
ten er kun Surro
gat for Mandighed,
det er den Slags,
der faar Kvinder
til at smile.«
Ph.FJatdorpur
Under alt dette
opfører Bonbon
Denne Bog er af Dummerkomite«
nieren en drastisk
Kabaretkomedie
en tilkendt .Bonbonnierens store Lifte«
med Titlen Fri
raturprispaa70,ooo Bajere, som den
villig
Mo’rskab.
bedste af alle de danske-norskeførøn«
Paa Billedet til
landslog islandske Skæmteviser
venstre ses »Bon
bonnierernes ufor
lignelige Altmulig
Bonbonnierarfteghandel
mand Storm Pe
tersen, der indle
der »Mo’rskaben«
paa den lille Tal
lerkenscene.
Storm Petersen som Prologus.
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Adlon-Klubben — og Maria Orska
Maria Orska paa Scala.
Typen paa Efterkrigstidens
dekadente Skuespillerinde.

Den elegante Dansesal i den nye

»Adlon-Klubben“ paa Nørregade.

Action-Klubben.
9. November.
I de nye, elegante Selskabslokaler,
som Hr. Svend Muchardt har ind
rettet i Auktionsholder Rasmus Niel
sens tidligere Ejendom paa Nørre
gade, vil den nystiftede »Adlon-Klub
ben« faa sit Hjemsted.
København er efterhaanden bleven
saa stor en By, at en saadan finere
Danse- og Natklub næppe vil savne
Søgning. Rundt omkring i Byen er
der allerede opstaaet Natklubber,
hvor der danses efter Restauranter
nes Lukketid; vi har jo ogsaa haft

Direktør Sv. Muchardt, Adlon-Klubbens Vært.

Adlon-Klubben rykker ind paa Nørregade. Skræderen har i Vrede
over at skulle flytte sat Plakat i Vinduet om at Huslejenævnet
»fremskaffer Natcafé«.
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de saa meget om
talte »Abefester« i
Prins Wilhelms Pa
læ (tidligere Larlens Lokaler paa
Set. Annæ Plads),
og det er ikke med
venlige Øjne, at
Politiet har set
paa denne ganske
vist lovlige, men al
ligevel noget tvivl
somme Udvidelse
af Forlystelseslivet.
»Adlon-Klubben«,
som aabner i Mor
gen, stiler dog be
tydeligt højere, og
det fortælles, at
allerede 1200 kend
te Københavnere
har indtegnet sig
som Medlemmer.
København
har
saaledes faaet sin
første
virkelige
Natklub af nogen
Betydning.

16. Oktober.
Den berømte tyske Skuespillerinde
Maria Orska gav i Begyndelsen af
Aaret et Gæstespil paa Dagmarteatret og interesserede stærkt som
Typen paa Efterkrigstidens deka
dente Skuespillerinde. Hun spillede
Hovedrollen i Verneuils »Karussel
ien« (Le bon coeur), men det er dog
først nu, hvor Direktør Skaarup har
engageret Die Orska til en Række
Midnatsforestillinger paa Scala-Teatret, at man i Wedekinds »Erdgeist« ser denne mærkelige Orkidé
helt udfolde sig i sin sære, deprave
rede Ynde. Maria Orska, der er født
i Nikolajev, bærer Spor af sydlandsk
Race i sin lille smidige Skikkelse, i
de mørke Øjnes Dybde, det sorte
Haar og Ansigtets mongolske Træk.
Hun er halvt asiatisk i hele sin Ap
parition, sensitiv, spillende paa det
barnligt uskyldige og det meget erfarent-raffinerede, snart henfaldende
i en sløv Monotoni, snart hektisk op
farende, ligesom hidset af en hem
melig Gift, der giver Øjeblikkets
bristefærdige Spænding i en nervøs
Ekstase. I Aftes fulgte det fyldte Te
ater Maria Orskas blændende Præ
stationer med intens Interesse — en
Virtuos i Tidens dekadente Stil.

Maria Orska.

1923

Københavnerlivets Tegnere, Causeurer og Visedigtere

vem er det, der daglig morer
H
og fryder os i Aviserne og
Revyerne med deres Tegninger

og Causerier, Viser og Vitser?
Her er nogle af de mest kendte
og skattede af dem, der skildrer
os Københavnerlivet med Ynde og
Smil, med spids Satire eller bredt
Lune. De kender dem alle paa deres
Navne eller Signaturer, men véd De
ogsaa, hvordan de ser ud?
Her ser De i øverste Række fra
venstre til højre: Visedigteren Viggo
Barf oed (»Ærbødigst«), Forf. Paul
Sarauw (St. Paul), Forf. Johannes
Dam, Tegneren Axel Nygaard, Vise
forfatteren Aage Steffensen, i anden

Række fra venstre til højre: Forf. Axel
Andreasen, Forf. Mogens Dam, Tegneren
Christian Hoff, Forf. og Tegneren Viggo
Afzelius (»Hos Barberen«), i nederste
Række fra venstre til højre: Visedigteren
Per Barf oed (»Bror Mika«), Tegneren Sven
Brasch, Tegneren Herluf Jensenius (Selv
portræt), Forf. Aage Hermann og i Hjørnet
til højre Tegneren og Skuespilleren Valde
mar Møller.
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Borbergs Skuespil — Berntsens Digte
det vist være paa en intim Scene.
— Det var ingen vellykket Aften,
men den syntes at interessere Til
skuerne ved Skuespillets Egenart og
Tænksomhed, der uvilkaarlig skab
te Sympati for Digteren. Han blev
fejret med langvarigt Bifald af det
venligt stemte Publikum«.
(Af Chr. Gulmanns Anmeldelse
i Berlingske Tidende).

Ungkarledigte.

Tredie Billede, Sygeværelset paa et Nervelasaret i Borbergs »Ingen«. Fra venstre Under
lægen (Ottesen), Manu (Johs. Poulsen), den saarede Soldat (Gabrielsen), Overlægen (Vald.
Møller), Victor (Poul Reumert), bag ham den barmhjertige Søster (Sigrid Neiiendam).

Aage Berntsen.

Svend Borbergs Skuespil „Ingen“.
Premieren i Aftes paa. Det kgl. Teater.
En Sejr for Teatret og Forfatteren.

17. November.
»En interessant og usædvanlig Af
ten — en Forestilling, der snart hæ
vede sig til kraftige Teatervirknin
ger, snart krydsede sig frem gennem
langstrakte og stundom pinagtige
psykologiske Subtiliteter, men som
vistnok i det hele maa betragtes som
en Sejr baade for Teatret og for
Forfatteren. De abstrakte Figurer
gav ikke ret Anledning til Menneske
fremstilling. Hr. Poul Reumert do
minerede Forestillingen, men først
den skamferede Maske i Stykkets
sidste Del gav ham noget rigtigt at
spille paa. — Fru Bodil lpsert som
Eva og Hr. Johannes Poulsen som
Manu indrammede Hr. Reumerts
Victor med diskret Kunst i vel af
vejede, noget forsigtige Udtryk«.
(Af Sven Langes Anmeldelse
i »Politiken«).
»Fablen er til at begynde med
tydelig nok: den unge Soldat Victor
hos Hustruen og i Skyttegraven; —
hans frygtelige Lidelse paa Lasarettet, hvor hans Ansigt og Stemme
vansires, og han selv udslettes, —
bliver til »Ingen«; — saa Tilbage
komsten til Hjemmet, hvor hans
Hustru byder sit Hjerte til denne
vansirede Fremmede, idet hun i si
ne Ord overfor ham svigter, forraader sin Elskov til Manden, til ham
selv. Slutningen virkede uklar og
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hektisk i sin Grublen over Kærlig
hedens og Smertens og Skinsygens
Problem. — — Under Læsningen
blev Skuespillets Idé langt rigere og
mere levende. — Scenen gør alt
saa legemligt. De subtile Symboler
forgroves og forsimples. Hvis »In
gen« overhovedet skal spilles, maa

Da Eva var skabt.
Se dér — i Morgenvarmen
med Hovedet paa Armen
en uredt Yngling hviler,
mens han i Drømme smiler.

Hun piller
og prikker
og dækker
med køligt

ved hans Hænder
paa hans Tænder
Ribbensflængen
Græs fra Engen.

Med Kinden rød som Kobber
hun bøjer sig forover,
og blidt som Sommervinden
hun kysser ham paa Kinden.
Han aabner Øjet, lukker
det til igen og sukker:
Den Ild i søde Strømme,
det kan kun være Drømme.

Men Eva napper, tjatter,
og endelig han fatter
og bliver ganske vaagen.
og ser, der sidder nogen.
Saa kæmmer hun hans Lokker,
og Dyrene sig flokker
og viser vaade Tænder
og slikker hendes Hænder.
Han kysser Smilehullet.
O Fryd i Mellemgulvet!
— Og hvor de unge sade,
blev alle Blomster flade.
AAGE BERNTSEN.
Svend Borberg;.

(Af: Kvindens Skabelse i den nylig
udkomne »Ungkarlens Visebog«).
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>Berlingske< jubilerer - - Udsfillingsplaner
Berlingske Tidende
fylder 175 Aar.
4. Januar.
1 Gaar fejrede »Ber
lingske Tidende« sit
175 Aars Jubilæum
ved Udsendelsen af
et smuktog indholds
rigt Jubilæumsnum
mer. Til Personalet
blev der i Anledning
af Jubilæet givet Gra
tialer , og samtidig
besluttede »Berling
ske Tidende« at give
København den før
ste Lysavis. De sidste
Nyheder blev bragt i
bevægelige Lysbille
der over B. T.-Centralen. Raadhuspladsen havde dermed
faaet en ny Attrak
tion. Dagen forløb
paa festlig Vis i det
store Bladhus, hvor
Gratulanter fra nær
og fjern indfandt sig
i stort Antal. Jensenius skilder i hosstaaende
Tegning
Medarbejdernes Hyl
dest til »Tante Berling«.

B. T.’s Redaktion med Red. Helweg-Larsen i Spidsen fejrer Fødselsdagsbarnet, den 175-aarige
Tante Berling, som sidder omgivet af Redaktører og Medarbejdere. Bag Stolen (med Viften) ses
Red. Gulmann og Administrator Henius, paa Trappen sidder Red. Svenn Poulsen. Blandt Med
arbejderne vil man finde mange kendte Ansigter. (Tegning til Jubilæet af Jensenius, en Gave
til Redaktionen).

En Verdens-Udstilling paa Søerne. Udstillingen opgives!
Dir. Dessaus og Arkitekt Rosens storstilede Plan.

Direktør Benny Dessaus Plan om en Verdensudstilling i København er nu
udarbejdet af Arkitekt Anton Rosen, der for femten Aar siden skabte Aarhusudstillingen. Planen gaar ud paa intet mindre end at bygge Udstillingen som
en Pæleby midt i »Søerne«, fra Sø pavillonen til Østerbrogade.

En genial Idé.
Kun Midterpartierne af Søerne
tænkes omdannet til Haller og Ga
der; paa begge Sider bliver et aabent
Stykke Vand, og enkelte Partier i
Midten holdes ogsaa aabne, saa at
der dannes Kanalpartier og Vand
bassiner med helt ny og uanede de
korative Virkninger. Man vil altsaa
kunne spadsere gennem Udstillingen
fra Østerbro til Vesterbro hen over
Søerne, og Arkitekt Rosen tænker
sig baade »hængende Haver«, Lan
dingsplads for Vandflyvere, Søjle
gange langs Vandet og mange andre
— helt venetianske — Effekter. Byg
ningerne og de forbindende Broan
læg, svævende paa Pæle over Vandet,
frembyder mange praktiske Fordele:
Afspærring af det store Terræn bli
ver overflødiggjort; kostbare Vej
anlæg mellem Pavillonerne ligesaa;
alt det anvendte Materiale (kun Træ)
vil kunne benyttes efter Udstillingen,
da det ikke bliver nødvendigt at
bruge Betonfundamenter o. s. v.

Plan over Udstillingen.

11. Januar.
I Industriforeningen afholdtes i
Gaar et Møde, hvor Industri, Han
del, Landbrug og Banker drøftede
Direktør Benny Dessaus og Arkitekt
Rosens detaillerede Plan om Afhol
delse af en Verdensudstilling i København. Efter et ind
ledende Foredrag af Di
rektør Dessau blev Pla
nen diskuteret. Natio
nalbankdirektør Rosenkrantz fraraadede Pla
nens Gennemførelse, For
pagter Sonne og Folke
tingsmand Pinstrup ud
talte paa Det kgl. Land
husholdningsselskabs og
Landbrugsraadets Vegne,
at Landbruget nærede
de største Betænkelig
heder. Ogsaa Haandværkerforeningens Formand,
Ingeniør Koch, havde
store Betænkeligheder,
hvorimod
Borgmester
Jensen gik varmt ind
for Direktør Dessaus
store Idé.
Efter denne Modtagel
se kan man vist godt be
tragte Udstillingen som
kvalt i Fødslen.

Lauge Koch fejres - Prof. Brix - Streng Vinter
Ferslewske Presse, har Brix udfoldet
en for ham karakteristisk Blanding
af Lærdom og Lune.

Seksuel Oplysning.
Thit Jensens nye Forening.

20. Januar.
Ved et Møde i Aftes stiftedes den
af Fru Thit Jensen planlagte For
ening for seksuel Oplysning.
Formand blev Skoledirektør Uffe
Wøldike, Næstformand Fru Dagmar
Nielsen, og de øvrige Bestyrelses
medlemmer blev: Læge Fru Johanne
Næser, Læge Fru Dida Dederding,
Fru Marie Hørup, Viceskoledirektør
Franck og Overretssagfører Hindenburg. Forsamlingen valgte Fru Thit
Jensen til Æresmedlem. Foreningen
tæller foreløbig 200 Medlemmer.
Dens Navn bliver »Foreningen af 19.
Januar 1924«.

Kunst for Varer.
21. Januar.
1 Løbet af Søndagen i Gaar var Raadhushallen to Gange fyldt til Magister
Lauge Kochs Foredrag — baade Eftermiddag og Aften — om den store
Grønlands-Jubilæums-Ekspedition. Det blev en straalende Æresaften for
Lauge Koch, der fejredes for sin Ledelse af den store treaarige Ekspedition
nord om Grønland, og særlig højtidelig var det Øjeblik — som ovenfor ses —,
da Spejderne mødte op med et imponerende Fakkeltog foran Raadhuset.

Danske Prinser gifter sig
med Amerikanerinder.
11. Januar.
Det engelske Blad »Daily Graphic«,
der i Gaar kom til København, brin
ger under Overskriften »To konge
lige Romaner« en Meddelelse om, at
Prins Erik har forlovet sig med Miss
Lois Booth, den canadiske Tømmer
konges Datterdatter, og Prins Viggo
med Miss Eleanor Green, Datter af
New Yorkerlægen Dr. J. C. Green.

Docent Hans Brix bliver
Professor.
Hans Brix, som i de sidste fire Aar
har været Docent ved Universitetet,
er nu udnævnt til ekstraordinær
Professor i dansk Litteratur. Hans
Brix er kendt ikke blot som en le
vende og frodig Lærer, der har en
sjælden Evne til at holde sine Elever
i Aande, ogsaa som Litteraturkri
tiker, først i »Politiken«, nu i den

Den strenge Vinter.
Mange Københavnere i Livsfare
paa løsreven Isflage.

Henrik Bentzon debuterer.
13. Januar.
Den unge Skuespiller Henrik Bent
zon debuterede i Gaar paa Betty
Hansen Teatret som Eiler Løvborg i
»Hedda Gabler«. Det var en meget
bemærkelsesværdig Debut. Den unge
Kunstner, der har en klædelig norsk
Akcent, gjorde megen Lykke. Han er
en Gevinst for københavnsk Teater.

Lenin død!
23. Januar.

Sovjetruslands Grundlægger,
Iljisj Lenin, døde i Gaar i den
lille By Gorki, 50 Kilometer fra
Moskwa.
Lenins Dødsdag bliver officiel
Sørgedag i Sovjetrepublikken.
Hans Brix.

326

16. Januar.
Kunstnerne har besluttet at sælge deres
Kunst for Varer. Idéen har vundet Bifald, den
virker baade som god Reklame og som for
bedrende for Kunstnernes Levevilkaar. Det er
Maleren Aage Bertelsen, der har undfanget
Idéen, og den realiseres paa den Maade, at
Kunstnere, der er Medlemmer af »Dansk
Kunstnersamfunds, forhandler direkte med
den Handlende og bytter lige over med et
Kvantum Varer, der staar i Forhold til
Kunstværkets Værdi.
Mange af Kunstverdenens bedste Navne sid
der i Bestyrelsen: Aage Bertelsen er Formand,
Vald. Neiiendam repræsenterer Prof. Tuxen
som Formand for Malende Kunstneres Sam
menslutning, Luplau Janssen, Astrid Holm,
Eiler Sørensen, Harald Hansen, Erik Struckmann, Andreas Bundgaard og Kai Nielsen.
Foreningen vil arrangere en permanent Salgs
udstilling med 10—12 aarlige Ophængninger.

28. Januar.
Isen i Øresund, som i de sidste
Dage har været Københavnernes
mest yndede Udflugtssted, kom i
Gaar i Bevægelse, og det maa be
tegnes som et Mirakel, at intet Men
neskeliv gik tabt derved. Paa Isen
udfor Skovshoved befandt sig et Par
Hundrede Mennesker, da en stor
Flage rev sig løs og gled udefter.
De unge Mennesker, der enten spad
serede eller var paa Skøjter, blev
hurtigt skilt fra Land ved et flere
Hundrede Meter bredt Vand.
Fiskerne og de private Baadejere
fik travlt. Sammen med Politiet, der
straks blev alarmeret, paabegyndte
de Redningsarbejdet, og det lykke
des at faa alle de mange Mennesker
fra Isflagen uskadt i Land. Inden
det blev mørkt, var alle i Sikkerhed,
takket være en udmærket Præstation
fra Redningsfolkenes Side.
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Den danske Krones stadige Fald
Den danske Krones
voldsomme Fald.
Panikstemning paa Børsen.

21. Januar.
Allerede i Lørdags gik den uden
landske Valuta i Vejret i en foruro
ligende Grad, og man havde i Dag
ventet yderligere Stigning. Men at
det skulde blive i det Omfang, som
Noteringen i Dag viste, havde man
dog ikke troet Muligheden af. De
enorme Spring, der fandt Sted, tog
helt Pip’et fra Folk, og det vakte
ligefrem Panik, da Bankdirektør
Stephensen læste Kurserne op. Ster
ling steg 100, Dollar 2800, Gylden
900, svenske Kroner 670 (160,50 for
100 svenske Kroner!), norske Kroner
325 o. s. v.
Den danske Krone faldt i Guld
paritet fra 63 til 58! — Og det bliver
vist værre endnu. Statens og Ban
kernes Indskriden ved Hjælp af
»Egaliseringsfondet« paa 125 Mil
lioner har altsaa ikke kunnet standse
Kronens rivende Fald. Situationen
er nu meget alvorlig. De Lærde er
enige om, at det er vor skæve Han
delsbalance, der er Roden til Ondet.
Vi køber alt for meget i Udlandet,
og nu vil Ministeriet Neergaard
skride til yderligere Toldforhøjelser.

Scenebillede fra Tycho Brahes Drøm.

Tycho Brahes Drøm.
En ny dansk Ballet.

2. Marts.
Forfatteren Viggo Cavlings og
Komponisten Haakon Børresens Bal
let »Tycho Brahes Drøm« gjorde ved
Førsteopførelsen i Aftes paa Det kgl.
Teater megen Lykke, takket være
den smukke, poetiske Idé, Johannes
Poulsens Iscenesættelse og den helt
igennem vellykkede Udførelse. Frk.
Ulla Iversen var skøn og yndefuld
som den blide Bondepige Kristine,
Fru Elna Jørgen-Jensen pragtfuld
som den ildfulde Komet, Hr. Johs.
Poulsen selv en myndig Tycho
Brahe.

Søjlegaarden i
»Politigaarden«.

Politigaardens
Indvielse.

Fra det første Møde i Politigaardens Parolesal: Fra v. til h. ses: Politiinspektør Mellerup, Politidirektør
Fabricius-Hansen, Politiinspektør Scheppelern-Larsen, og derefter Politiassistenterne: Heiberg,
Lund, A.G. Hansen, Nor up, Søby, Vindinge, Tvermoes, G. C. Larsen, Fri tz Jacobsen og Bach.

31. Marts.
1 Gaar blev Politi
gaarden indviet. Borg
mester Kaper, Departe
mentschef Schrøder og
Politidirektør Dybdal
talte, Politiets Orkester
spillede og Politi-Sang
foreningen sang i den
runde Gaard.
Den monumentale og
særprægede Bygning
skyldes Arkitekterne
Aage Rafn og H. J.
Kampmann.
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De to første Radiofoni-Stationer
anlæg og øvrigt Tilbehør til Raadighed for Lytterne. Klubben har af
Telegrafvæsenet faaet overladt Lo
kaler til denne nye Københavns Ra
diostation i Jorcks Passage, og man
er allerede i Gang med Installatio
nen, der vil betyde en stor For
bedring i Lytteforholdene.
Samtidig har Ingeniørregimentet
planlagt Oprettelsen af en moderne
Sender, der skal indrettes paa In
geniørernes Øvelsesplads i Ryvan
gen. Ogsaa denne nye Station Ry
vangs Radio er under Bygning.

Det nye Studie i Jorcks
Passage.
7. Januar.
Dansk Radioklub havde i Aftes
arrangeret en Udsendelse, ved hvil
ken den herværende amerikanske
Gesandt, Dr. Prince, talte om For
holdet mellem Amerika og Dan
mark. Dr. Prince holdt sit Foredrag
paa Dansk, og Udsendelsen gik for
trinligt igennem.
Det var iøvrigt den første Udsen
delse, der fandt Sted fra Klubbens
nye Lokale i Telegraf skolen i Jorcks
Passage. Afsenderværelset er kun
21/2X31l2 Meter og behængt med
uldne Køjetæpper for at afstemme
Lyden. I det lille Rum er der kun
daarlig Plads, naar baade den ta
lende og Teknikeren med samt hans
Apparater skal være der — men
Lydforholdene syntes gode, og det
er jo det vigtigste.

Radioudvalget af 1924.

Den amerikanske Gesandt, Dr. Prince,
taler i Radio fra Studiet i Jorcks
Passage.

Radioklubbens Station i Jorcks Passage
og Ingeniørkorpsets Ryvang- Radio.
De to nye Stationer deler Radiofolkene i to meget krigerske Partier.

Samtidig med, at der er kommet
Fart i Radiofonien, er der opstaaet
heftige Stridigheder mellem Radio
fonisagens Pionerer.
Allerede i Slutningen af sidste Aar

modtog Dansk Radioklub et meget
generøst Tilbud fra de to danske
Radiofirmaer »Dansk Radio Aktie
selskab« og Firmaet M. P. Pedersen
om at stille en Station med Maste

Men med disse to nye Stationer,
hvormed Radiofonien herhjemme
pludselig faar langt bedre Betingel
ser end før, er der opstaaet en Split
telse imellem Radio-Amatørerne. Ra
dio-Klubbens Folk slutter naturligvis
op om Jorcks Passage, medens der
omkring Ryvangs Radio er dannet
et saakaldt »Radioudvalget af 1924«
med Teaterdirektør Adam Poulsen
som Formand og Journalist Elias
Nielsen som Sekretær. De to Partier
staar meget skarpt overfor hinanden
og søger at overgaa hinanden i Ud
sendelser. Det bedste for Radio-Sa
gen vilde naturligvis være en Sam
menslutning, men herom er der
næppe foreløbig noget Haab. Begge
Parter kæmper om at hverve Lyt
tere, som frivilligt vil yde et økono
misk Bidrag til de ikke helt billige
Udsendelser. Man har endog opfun
det Ordet »Plankeværkslyttere« for
dem, der gratis tager Udsendelserne.

Ryvang Radio kom først I
Juni.
Efter en Del vellykkede og meget
energisk gennemførte Prøve-Udsen
delser har »Radioudvalget af 1924«
nu af Forsvarsministeren faaet Til
ladelse til at arrangere Udsendelse
fra Ingeniørregimentets RyvangsRadio.

Københavns Radiofonistation
forevises for Pressen.

Fra dansk Radiofonds Udsendelses-Studie i Telegrafbygningen paa Købmagergade. Kammersanger Emil Holm placerer Skuespillerinden Fru Jonna
Neiiendam foran Mikrofonen, medens Speakeren, Redaktør Svend Carstensen
staar parat med Gong-Gong-Køllen.
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4. Juli.
Dansk Radioklubs Ledere forevi
ste i Gaar den nye Station for Pres
sen. Formanden, Direktør L. Ritzau,
bød velkommen. Ingeniør Gerald gav
en Oversigt over Klubbens stærke
Vækst. Den staar nu som Hovedor
ganisation for en Landssammenslut
ning paa 15 Klubber. Endelig talte
Kammersanger Emil Holm om
Kunstnernes Indsats. Om kort Tid
vil denne nye »Københavns Radio
fonistation« blive sat i Gang med re
gelmæssige Udsendelser.

1924

Deførste Udsendelserfra „Flødebollen"
„Den omvendte
Flødebolle“.
12. September.
Københavns Radiofonistations Stu
dieforhold har ændret sig betyde
ligt. Fra det lille Studie behængt
med Køjetæpper i Jorcks Passage er
man nu flyttet hen i et ret rumme
ligt Studie paa Købmagergade, hvor
Væggene er behængt med et folderigt,
uldent Klæde, og Loftet er dækket
af svært, hvidt Stout, der rosetformigt er ophængt fra Loftets Midte
ud til Væggen. Loftsarrangementet
tager sig ejendommeligt ud, og Stu
diet har straks faaet Navnet »Den
omvendte Flødebolle«.
Den egentlige Indvielse af Køben
havns Radiofonistation fandt Sted i
Aftes ved en højtidelig Udsendelse
med Tale af Dansk Radioklubs nye
Formand, Fabrikejer Trane og med
Assistance af Jonna Neiiendam, Pe
ter Jerndorff, Holger Gilbert Jesper
sen, Johanne Karstens, Augusta Ge
rald, Peter Cornelius, Jacob Texiére
og Radio-Trioen: Knud Dalsgaard,
Rudolf Dietzmann og Folmer Jen
sen. Men Aftenens højtideligste Øje
blik var, da selveste kgl. Kammer
sanger Emil Holm sang »Humle
bien«.
Til Indvielsen havde Speaker og
Redaktør Otto Schrayh skrevet en
Prolog »Luftens Erobring«.

Kammersanger Emil Holm synger »Humlebien« ved Københavns Radiofoni
stations Indvielse d. 11. Sept. Udsendelsen foregaar i »Den omvendte Fløde
bolle« paa Købmagergade. Kammersangeren ses foran Mikrofonen, bag ham
Red. Schrayh, ved Klaveret Pianisten Victor Fischer.

Hvor ender den danske Radiofoni?
Aaret har været præget af stærk Fremgang, men ogsaa af store Stridigheder.

For de danske Lyttere har Aaret
været præget af en betydelig Frem
gang, baade i Udsendelsernes Antal
og Kvalitet, takket være de to nye
moderne Radiostationer i Ryvangen

og i Jorcks Passage. Men for Le
derne af Radiosagen har Aaret været
brydsomt paa Grund af de mange
indre Stridigheder.
Lytterne har haft Lejlighed til at
høre mange fortrinlige Udsendelser,
men man haaber paa en fast Ord
ning, der kan skaffe Ro og Tryghed
om Radiofonien, saaledes som det
allerede er sket i de fleste andre
Lande.
Telefonselskabet strækker en Haand ud efter Radioen.

Radio-Trioen spiller i »Den omvendte Flødebolle«. Til venstre ses Violinisten
Fessel, ved Klaveret Folmer Jensen, til højre med Violoncellen Rudolf Dietz
mann. Imellem dem Overingeniør Christiansen (med Høreklapperne paa) og
Red. Svend Carstensen. Til højre Kammersanger Emil Holm med advarende
løftet Pegefinger.

Paa Initiativ af Telefondirektøren
fandt der i Oktober et Møde Sted i
Telefonhuset mellem Telefonselska
bet og forskellige Radiointeressere
de, bl. a. Radioudvalget af 1924,
Danmarks Radiounion, Dansk Ra
dioklub, Ryvangs Radio og Statste
legrafen. Telefondirektørens Forslag
gik ud paa, at Telefonselskabet etab
lerede permanente Ledninger fra Ho
vedcentralen paa Nørregade til for
skellige Koncertsale, Teatre m. m.,
hvor der kan være Tale om jævn
lige Optagelser, og dels til Radio
stationerne i Jorcks Passage og Ry
vangen samt Statsstationen paa Køb
magergade. Ved et Omstillingsarran
gement kunde man da kombinere en
hvilkensomhelst Optagelsesledning
med enhver af de nævnte Radiostationer.
Telefonselskabets Møde gav dog
ikke noget positivt Resultat, man vil
de overveje Sagen, som efterhaanden stille gled ud.
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Ministeriet Neergaards Valuta-Kvaler
„Den ærlige Krone“ — „Det borgerlige Samarbejde“ I Fare.

Politisk Krise om Valuta
forslaget.

Januar.
Kronens stadige Fald har bragt Ministeriet Neergaard i en yderst
vanskelig Situation. Overalt ser man med Ængstelse hen til Valuta-Katastroferne i de andre Lande og spørger, hvad Regeringen har i Sinde
for at bedre vore Pengeforhold. Der er dyb Uenighed mellem alle Par
tier om, hvilke Foranstaltninger der bør træffes fra Statsmagtens Side, nogle
hævder Principet »den ærlige Krone«, andre vil fæstne Kronens Kurs
ved en bestemt lavere Værdi. De Konservative kæmper for Toldforan
staltninger som Middel mod Valutakrise og Industrikrise, medens Re
geringen principielt staar paa sit Frihandelsstandpunkt. »Det borgerlige
Samarbejde« mellem Venstre og Konservative er i Fare for at sprænges.

Efter Forelæggelsen af det store
Valutaforslag afholdtes en Række
Partimøder. Da Møderne var forbi,
forvandledes Rigsdagens Vandrehal
til et sydende Hav af ophidsede Men
nesker. Allerede nu kan det siges, at
intet af Oppositionspartierne vil
støtte Hr. Neergaards Forslag.

Finansminister Neergaards Luksusskat.

Luksus-Told og Omsætnings
afgift paa Motorkøretøjer.
31. Januar.
Endelig i Dag forelagde Finansmi
nister Neergaard sin nye Luksusskat.
Forslaget gælder en betydelig Told
forhøjelse paa tørrede Frugter, Sil
ketøj, Galanteri, Legetøj, Tobak i al
le Former, Krydderier og Gulvtæp
per. Desuden skal der indføres en
Omsætningsskat paa Biler og Motor
cykler, saaledes at der skal betales
15—30 pCt. af Købesummen til Sta
ten.
Kronen falder — Priserne stiger.

For to Dage siden kom Pristallet.
Det blev 209. Der kan imidlertid ikke
være Tvivl om, at Priserne er steget
saa meget, medens Pristallet har væ
ret under Udarbejdelse, at det ikke
stemmer med den øjeblikkelige Si
tuation.
Som Illustration til dette Forhold
kan nævnes, at Smørret i Gaar steg
med 24 Øre pr. Kilo, Koksene med
15 Øre pr. Hektoliter. Fra GrossererSocietetet er der fremkommet et For
slag om at genindføre Rationering
paa Smør, Flæsk, Kaffe m. m.

Ministeriet kørt fast — Valg om en Maaned
Statsminister Neergaard indkaldte i Gaar Partiformændene til et Møde, hvor
han bad om Tilslutning til, at Folketinget opløses den 29. Marts, og at der udskri
ves nyt Valg til 10. eller 11. April.

14. Marts.
I den elvte Time søger Regeringen
at frelse sit Valutaforslag. Det er
især det 3 pCt.s Tvangslaan, som har
ophidset Befolkningen, og Finansmi
nister Neergaard har nu i Dag fore
lagt et Ændringsforslag, der sætter
Tvangslaans-Renten op fra 4 til 4x/2
pCt. og fritager alle, der har under
600 Kr. i skattepligtig Indtægt, for at
deltage i Laanet.

høje de ordinære Skatter for at »til
bagebetale« Laanet! Og saa blev dér
da ikke andet tilbage af hele »Plm
nen« end Oprettelsen af den nye Va^
lutacentral og Skatten paa de frenm
mede Handelsrejsende, som i Dag
vedtoges i Folketinget.
Til Bestyrelse for Valutacentralen
er udnævnt Nationalbankdirektør
Green, Grosserer Colding og Kom
torchef Einar Cohn.

Valutaplanen strandet.

Valgtaler pr. Radio.

Ved Forhandlingerne den 15de paa
Rigsdagen gik det som ventet: Rege
ringens store Valutaplan blev for^
dømt fra alle Sider. Man er nogen
lunde enige om, at »Tvangslaanét«
slet ikke er noget Laan, da Regerin
gen naturligvis til sin Tid maa fom

14. Marts.
I næste Uge vil Rigsdagsmedlem
mer fra de forskellige Partier ind
lede deres Valgkamp pr. Traadløs,
nemlig Ove Rode, Piirschel, Borg
bjerg og Neergaard. Det er første
Gang, at denne Form for politisk
Propaganda tages i Anvendelse her.

Slipper Tvangslaanet igennem?

Valutaplanen!
Det store Tvangslaan.

6. Marts.
Stats- og Finansminister Niels
Neergaard forelagde i Gaar en sam
let Valutaplan. Planen omfatter en
Forlængelse af Nationalbankens Mo
ratorium, Kreditindskrænkninger, et
Tvangslaan fra Skatteborgerne paa 3
pCt. af deræs Indtægt, Stempelafgift
af Bildæk, Told paa Benzin og Biorm
ster, forhøjet Chokoladeskat, Opret
telse af en Valutacentral, Skat paa
fremmede Handelsrejsende og Ind
rejsetilladelse for fremmede Roear
bejdere.
Valutaplanen er forelagt Partierne
som Forhandlingsgrundlag og til Ud
valgsbehandling. Partiernes Overvej
elser kan ikke ventes afsluttet forejøbig.

Det radikale Partis Fører Ove Rode holder Valgtale pr. Radio fra Studiet paa Købmagergade.
Den assisterende Tekniker er Overingeniør Kay Christiansen.
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Den første danske Arbejderregering
Valgets Resultat:
Socialdemokratiet
Landets største Parti.
Socialdemokratiet vandt Stil
lingen som Landets største Parti
med 470.000 Stemmer og 55 Man
dater, Venstre gik tilbage til
362.000 og 45 Mandater, de Kon
servative fik 243.000 og 28 Man
dater, de Radikale 166.000 og 20
Mandater.

Staunings Ministerium.
Stats- og Handelsminister: Folke
tingsmand Th. Stauning.
Socialminister:
Folketingsmand

Borgbjerg.
Indenrigsminister:
Folketings
mand C. N. Hauge.
Finansminister: Landstingsmand,
Lektor C. V. Bramsnæs.
Trafikminister: Folketingsmand,
Trafikkontrollør Friis-Skotte.
Forsvarsminister: Folketingsmand,
Statsrevisor L. Rasmussen.
Justitsminister: Landstingsmand,
Retspræsident K. K. Steincke.
Undervisningsminister:
Lands
tingsmedlem Fru Nina Bang.
Kirkeminister:
Landstingsmand
Pastor Dahl.
Landbrugsminister:
Folketings
mand, Gaardejer K. M. Bording.
Udenrigsminister: Greve Carl
Moltke.

Sidstnævnte er den hidtidige danske
Minister i Berlin, som af Hr. Stauning
er kaldt hjem for at overtage Uden
rigsministerposten .

Den nye Regeringschef, Statsminister Stauning ankommer til Amalienborg sammen med
Finansminister Bramsnæs.

Ministeriet Staunin gs Modtagelse.
Et Led i Udviklingen.
11. April.
Danmarks første Arbejderregering er dannet.
For første Gang i vort Lands Historie er Sta
tens Ror lagt i Hænderne paa en Arbejder,
kaaret af Underklassen og omgivet af Kamme
rater, der alle styrer efter samme Kompas:
Socialismen.
Hvor lidt forstaar den dog vor Historie, som
taler om, at Socialdemokratiet blev moderat
med Aarene. Nej, stadig radikalere blev det.
At være radikal er at søge til Roden. Luft
spejlinger blev til Virkelighed, Digt og Drøm
blev Dag og Daad. Af løste Problemer udfol
dede sig nye Fremtidskrav, stadig videre fav
nende, nye Resultater med stadig frodigere
Fylde.
Det nye Ministerium er intet »Eksperiment«.
Det er ikke kommet til Verden for at eksperi
mentere. Det er simpelthen et Led i Udviklin
gen.
(tSocial-Demokratenc).

Et blødt Systemskifte.
De nue Magthavere har begyndt at regere.
Om deres Personer skal intet ufordelagtigt si
ges paa Forhaand. Taget som Helhed skal det
tværtimod indrømmes, at det er lykkedes Hr.
Stauning at sammensætte et præsentabelt Kabi
net. Han er gaaet saa vidt som til at tage en
udenfor Partiet staaende Greve til Udenrigs
minister og til Kirkeminister en Præst, som er
kendt for alt andet end kirkepolitisk Radi
kalisme. Den nye Statsminister har tilsigtet et
blødt Systemskifte, og hvad det Ydre angaar har han løst Opgaven.
(»København^ )

Første kvindelige Minister.
Apropos: Nina Bang! Uanset, hvor meget
eller hvor lidt hun vil formaa at udrette paa
Lærdommens og de skønne Kunsters Omraade,
vil Fru Bang gaa over i Historien som den
første kvindelige Minister i Danmark. Fruen
selv er meget lærd, mag. art. med Historie
som Fag, Specialist i Øresundstoldens Historie,
Forfatter til en Række lærde Afhandlinger og
en Række mindre lærde Artikler i »SocialDemokraten«. Landstingsmedlem siden 1918,
Datter af Krigsraad Ellinger og Søster til den
konservative Professor Ellinger. Hvor gammel
Fru Nina Bang er, kan man læse i »Den blaa
Bog«; vi siger det ikke.
('Københavns.)

En passende Prøvetid.

Medlemmer af Ministeriet Stauning udenfor Kongens Palæ paa Amalienborg, fra venstre
ses Steincke, Hauge, halvt skjult bag ham Grev Moltke, Pastor Dahl, Nina Bang, Laust
Rasmussen, Borgbjerg, Bording og Friis Skotte.

Den nye Regering, lad det blive sagt endnu
en Gang, har i hvert parlamentarisk Land,
naar den er Udtryk for et stort Antal Vælgeres
Anskuelser, Krav paa en »fair triah, en pas
sende Prøvetid, for at den kan vise, hvad den
vil og kan. Og med Hensyn til det, som er det
vigtigste af alt, vort Fædrelands Udenrigspolitik,
dets Optræden blandt Europas Magter, vil man
overfor al eventuel Nervøsitet gøre vel i at
huske paa, at denne Holdning fortrinsvis be
stemmes af forud givne historiske og geogra
fiske Kendsgerninger, som kun et akut Van
vidsanfald kunde foranledige en Regering til
ikke at respektere.
('Nationaltidendens Aftenudgave.)
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Det kgl.Teater - Det kgl. Assistenshus
Undervisningsminister Fru Nina Bang ordner
Det kgl. Teaters Forhold.
Chefen afskediges - Norric bliver Enedirektør.

18. Maj.
TA et er næppe
meget
f0r
_
sagt, at Fru Nina
Bang er »Dagens
Mand«. Den energiske Dame, Dan- JlH
marks første kvin- I
delige Minister, er fl
straks gaaet i Gang
med at ordne Det 1
kgl. Teaters For- 3/
hold, og det siges
|
rent ud, at nu er 3
der endelig kom- H
met »et Mandfolk« B
i Spidsen for Un- B
dervisningsmini- I
steriet.
I hvert Fald har B
Fru Bang ikke vist B
nogen kvindagtig 1
Blødsødenhed, da 1
hun i Gaar paa W|
graat Papir afske
digede den fine og
3
kloge Grev Brockenhuus Schack,
og endda gjorde Undervisningsminister
det med den Moti- Fru Nina Banffvering, at Stillin
gen som Teatergreve var et Rudi
ment. Paa Teatret beklager man Gre
vens Afgang efter en Række Aar, hvor
han med Dygtighed og Takt har le-

Det kgl. Teaters nye Enedirektør,
William Norrie.

det Det kgl. Teater. løvrigt er der
kun Anerkendelse af Fru Bangs Dis
positioner, der skærer igennem Ap
pels forkvaklede Arrangement med
de mange Direktører, og man ser
med Forhaabning hen til den hidti
William
dige Økonomi-Direktør
Norries Udnævnelse til Ene-Direktør.
Ved denne Nyordning forsvinder
Aage Garde og Vilhelm Herold som
Direktører for henholdsvis Skuespil
og Opera, og Professor Hans Brix
ansættes som litterær Konsulent.

Panoptikon lukker.
Biograferne har slaaet det ud.

27. Maj.
Med Udgangen af September Maaned ophører Panoptikon at eksistere.
Meddelelsen herom vil næppe vække
Beklagelse men mange Minder hos
gamle Københavnere, der husker
Panoptikon som en af Sensationerne
i 80erne og 90erne. Panoptikon har
overlevet sig selv. Efter at Institu
tionen rykkede ned i Kælderetagen
for at give Plads til Biografteatret,
er Panoptikon gaaet helt tilbage.
Panoptikon, der var grundlagt af
Bernhard Olsen, var et Aktieselskab
med en Kapital paa 80.000 Kroner. I
Bestyrelsen sidder Overretssagfører
Børge Jacobsen og Grosserer P. G.
F. Hansen. Panoptikon Grupper sæl
ges underhaanden til Provinsmu
seer, Folkemuseer og Private.

Bedragerier gennem mange Aar
afslørede paa Assistenshuset.
Den nye Forvalter opdager en omfattende Svindel.

4. April.
For fjorten Dage siden blev Fuld
mægtig i Ministeriet Hr. Jens Løn
ansat som Assistenshusforvalter ef
ter afdøde A. G. L. Gottlieb. Knapt
to Uger efter sin Ansættelse har den
nye Assistenshusforvalter afsløret
hele det gamle overordnede Perso
nale som Storsvindlere. De har gen
nem en Snes Aar bedraget Assistens
huset for 700.000 Kroner. Alle de
seks i Komplottet implicerede har
aflagt fuld Tilstaaelse og hjælper nu
selv til med Opklaringen af Svinde
len. Bedragerierne er begaaede af
den 69aarige Kasserer Carl Meyer,
den 68aarige Kasserer Victor Fi
scher, den 50aarige Auktionarius
Viggo Baltzer, Assistent Schønberg,
Assistent Lauritsen, Assistent Kolbech og Fru Dagmar Baltzer, der
fungerede som Taksatrice.
Svindelen er sket ved, at 16—1700
Laanesedler er blevet tilbageholdt.
De Skyldige er nu blevet anholdt,
og Sagen er gaaet til Behandling hos
Assessor Dam Krogh.
Forbedringshus til samt
lige Bedragere.
19. Juli.
Som det var at vente, blev Assi
stenshussagen hurtigt afgjort, da de
Implicerede straks aflagde fuld Til
staaelse. Det har vist sig, at Pantebeholdningerne ikke er rørte. Svin
delen er sket ved Manipulationer
med Laanesedlerne, og det samlede
Beløb blev noget mindre end først
antaget, nemlig 440.000 Kroner.
I Dag faldt Dommen over de An-

klagede. Det blev 2^2 Aars Forbed
ringshus til Fischer, Baltzer og
Schønberg, F/2 Aar til Meyer og Kolbech og 1 Aar til Lauritzen.
Willy Spejder — en ny
Cykle-Champion.
30. Maj.
Den 19-aarige Isenkræmmer Willy FalckHansen, som, siden han var Spejder, aldrig
hedder andet end »Willy Spejder*, vandt i 1922
»De Unges Cukleløb*. Han viste allerede da
særlige Evner for Cyklesport og har nu haft
en meget lovende Debut paa Cementen, hvor
han har vundet tre Guldmedaljer, to Sølvpoka
ler og en Sølvplaqette. Han er bleven Mester
for Danmark, nordisk Mester over 1 Kilometer
og har vundet Aarhus’ Grand Prix i Aar.

Falck Hermansen og Willy Spejder de to
Vindere af »De unges Cykleløb« i 1922.
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Den triste Virkelighed og Filmens glade Eventyr

Mary Pickfords og Douglas Fairbanks stormende Modtagelse paa Københavns Hovedbanegaard. Til venstre i Billedet
ses Mary blive baaret gennem Menneskemylderet af en Betjent.

Det gamle Vekselererfirma D.B. Adler og
Diskontobanken standser Betalingerne.
2. Juni.
Det gamle ansete Bankierfirma D.
B. Adler & Co. har i Gaar maattet
standse Betalingerne. Da der kan
ventes Tab paa ret store Engagemen
ter i Varer, der ikke hurtigt kan
realiseres, har Firmaet efter For
handlinger med Nationalbanken og
Handelsbanken besluttet at standse
af Hensyn til sine Indskydere og for
at sikre den ligelige Fordeling over
for Kreditorerne. Firmaet er samti
dig traadt i Likvidation.

Diskontobankens Tragedie.
18. Juli.
Københavns Diskontobank og Re
visionsbank meddeler:
Under Hensyn til det i den senere
Tid stedfundne Udbud af Bankens
Aktier og en begyndende Uro blandt
Bankens Klientel har Bankraadet fo
retaget en Henvendelse til National
banken og de øvrige Hovedbanker
for at opnaa fornøden Støtte til Sik
ring af Bankens Likviditet. Da den
ne Henvendelse har været forgæves,
uagtet Bankens Solvens maatte anses
for uomtvistelig, har Bankraadet an
set det for nødvendigt AT STANDSE
BANKENS BETALINGER INDTIL
VIDERE.
Statsminister Stauning udtaler i
Anledning af Standsningen, at der af
Bankens Ledelse er udført et stort
og betydningsfuldt Arbejde for at

skabe sunde Forhold efter Rekon
struktionen. Ikke mindst har Direk
tør Hassing-Jørgensen udført et be
tydningsfuldt Arbejde herfor.
Paa Børsen har Betalingsstands
ningen vakt megen Opmærksomhed,
og rundt om i Københavns Forret
ningsverden var Diskonto-Bankens
Tragedie det store Samtaleemne i
Gaar.
*

»Alverdens Kæresten — og
hendes Mand i København.
Filmsparrets fyrstelige Modtagelse.

20. Juni.
Mary og Douglas Fairbanks kom i

Douglas Fairbanks vinker fra Angleterres
Balkon.

Mary Pickford hilser Menneskemængden fra
Angleterres Balkon.

Gaar til København. Ægteparret
fik en begejstret Modtagelse paa Ho
vedbane g aar den, hvor 5—6000 Men
nesker var ved at knuse det popu
lære Par.
En Politibetjent maatte sikre sig
den lille spinkle Mary Pickford og
bære hende ind i en Bil. Den storm
fulde Modtagelse kunde have faaet
alvorlige Følger, men de 10—12 Be
tjente, der var udkommanderet, be
varede Roen og fik de to Filmstjer
ner frelst gennem Københavnernes
myldrende Vrimmel.
Mary & Doug, som Københavner
ne straks har døbt dem, tog ind paa
Hotel d’Angleterre. Fra Fyrstesui
tens Balkon udbragte »Alverdens
Kæreste« et »Danmark leve«, som
Kvittering for de mange Hurraraab,
der lød op til dem fra de forsamlede
Tusinder.
Mary Pickford og Douglas Fair
banks deltager i Middage, Sammen
komster og Udflugter i et Par Dage,
saa gaar Rejsen videre.
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Danske Sportsfolk vender hjem med Sejr
Sunket dansk Damper.
11 Mennesker omkommet.

Bokserne ved Hjemkomsten; til venstre Thyge Petersen og til højre Søren
Petersen, der begge blev Nr. 2 i deres Klasser. Den lille Mand i Midten
er Hans Nielsen, som blev Verdensmester og vender hjem med den olym
piske Guldmedalje.

Ved Olympiaden i Paris fik Danmark
Bokse-Mesterskab og Fægie-Guldmedalje.
21. Juli.
Ved Olympiaden i Paris fik Dan
mark i Gaar en VERDENSMESTER.
I Boksning blev Aalborgenseren
Hans Nielsen olympisk Mester ved
at vinde en stor Sejr over Argenti
neren Copello i Finalen.
Dannebrog blev hejst, »Kong Kri
stian« blev spillet, og den smilende
Jyde blev baaret i Guldstol.
Flere af de andre danske Boksere
har ogsaa klaret sig fortræffeligt.
Sværvægteren Søren Petersen, der
ogsaa er fra Aalborg, fik Sølvmedal
je ved at besætte Andenpladsen, og
den glimrende Tekniker, Letsvær
vægteren Thyge Petersen, Horsens,
tilkæmpede sig ligeledes en Sølvme
dalje.

hængt med store Laurbærkranse,
løftet op paa stærke Skuldre, og saa
begyndte Triumftoget gennem Byen.

Desuden sikrede den danske Fæg
terske Fru Ellen Osier Danmark den
første Guldmedalje ved at vinde Damefægtning. To andre danske Da
mer, Frk. Heckscher og Fru Barding, blev henholdsvis Nr. 3 og Nr. 5.
I den olympiske Fleuretfægtning
for Herrer blev Læge Ivan Osier,
Danmark, Nr. 6.
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En Kyssehistorie
i Frederiksberggade.
Kapelmesteren kyssede »under fuld
Tilslutning«.

25. Juli.
Restauratør, Kammerraad Knud Pagh har
anlagt Sag mod Kapelmester Lindorff-Larsen,
der leder Musiken i hans Konditori i Frede
riksberggade. Anledningen er, at Hr. LindorffLarsen den 5. Juni om Aftenen skal have kys
set eller er blevet kysset af en ung Dame, der
var Gæst i Konditoriet. Kammerraaden henhol
der sig til sin Kontrakt med Kapelmesteren,
hvori der staar, at Kontraktforholdet ophører
i samme Øjeblik, der sker Brud paa Orden og
Velanstændighed.
Kammerraaden opfatter det skete som et
groft Brud paa Sømmelighed. Damen med Kys
set, Frk. Petersen, blev efter Scenen ved Tri
bunen ført ud af Konditoriet med Magt.
Hr. Lindorff-Larsen nægter nogensinde at
have kysset i Lokalet, Vidnerne benægter ikke,
at Kyssescenen er forekommet, men ingen me
ner at kunne tage Ansvaret ved at sige, hvem
der tog Initiativet.
Landsretten frifandt Kapelmesteren. I Dom
men hedder det, at Hr. Lindorff-Larsen under
Vedkommendes fulde Tilslutning havde kysset
en Dame (Kysset blev givet ved Il-Tiden om
Aftenen), og de Omstændigheder, hvorunder
Kysset iøvrigt fandt Sted, mener Retten ikke
berettiger til at opsige Kontrakten under Hen
visning til Brud paa Orden og Velanstændighed.
Hr. Lindorff-Larsens Violin klinger altsaa
videre hos Hr. Pagh.

*

Bokserne fejres.
25. Juli.
De hjemvendte olympiske Boksere
fik iaftes en straalende Modtagelse
ved Hjemkomsten til København. En
halv Snes Tusinde Mennesker mødte
op ved Hovedbanegaarden, og de
tre Boksere Hans Nielsen, Thyge Pe
tersen og Søren Petersen blev baaret
i Guldstol fra Hovedbanen til Hotel
Hafnia. Bokserne blev anbragt i
Kurvestole, betrukket med rødt, be

29. Juni.
Ved Drogdens Fyrskib skete iaftes
en frygtelig Skibsulykke. Det var Re
deriet C. K. Hansens lille Damper,
»Thor«, der sejler mellem Køben
havn og Sønderborg, som sank. Om
bord var 23 Passagerer, deriblandt
12 Væbnere fra Frivilligt Drengefor
bund.
Den svenske Damper »Svanen« og
den danske Damper »Halfdan« naaede hurtigt Ulykkesstedet og redde
de en Del af de Ombordværende.
Ulykken kostede 11 Menneskeliv.
Det menes, at Aarsagen til Ulyk
ken er, at den lille Damper har væ
ret overlastet.

Gorm Rasmussen køber
»Sølyst« for V» Million Kr.

Olympiade-Fægterne modtages paa Banegaarden: Paa Trinet Mesteren Fru Ellen Osier,
bag hende Læge Ivan Osier, til venstre for
ham Fægtelærer L. M. Mahaut og forrest Fru
Oda Mahaut.

16. Juli.
Gliickstadts pragtfulde Lystejendom »Sølyst«
er i Gaar bleven købt af Dansk-Amerikaneren
Hr. Gorm Rasmussen for en halv Million Kro
ner kontant.
Ved Auktionerne lykkedes det end ikke at
faa et Bud paa »Sølyst«, nu er det købt af en
Mand, der foreløbig kun har til Hensigt at an
vende Lystslottet, naar han en Maanedstid hver
Sommer tilbringer sin Ferie i sit gamle Land.
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Professoren, Badedamer og Scala-Piger
Professor Valdemar Vedel
om Nøgenhedsmoden paa
Hornbækstranden og
i „Scala“.
Af en Kronik i * National
tidende* 2. Juli 1921.

Bladstoffet hører i Badesæso
nen som bekendt ogsaa ForTilargelsesraabene
fra ældre Samfunds

vogtere over, hvor ugenert Grossererdøtrene udstiller deres Kvindelig
hed paa Hornbækstranden. Paa
samme Aarstid gøres ogsaa i Pro
vinsaviserne gerne Scala-Revyens
Masseopvisning af Statist-Yndigheder
til Genstand for indignerede Be
tragtninger af dem, der har været
deres aarlige Trip inde i Sodoma.
Med nogen Forundring saa jeg for
leden her i »Strejftog«-Rubriken den
samme Forargelse blive luftet af en
Kollega, som jeg — hans Dyd og
Sædelighed ufortalt — ellers ikke
regner til hverken de nævnte ældre
Vogtere eller til Provinsens Retfær
dige. Og med Fare for at kaldes en
aldrende Libertiner vil jeg gerne
melde mig som en oprigtig »Lieb
haver« af saavel de brogede Dametrikot’er paa den hvide Sommer
strand som de offentlige Benudstillin
ger i Skaarups kulørte Belysninger.
Jeg sidder selv herude mellem græs
sende Køer og dræende Rugmarker,
lige langt fra begge de nævnte Til
lokkelser; men de hører for mig
med til Sommerens Blomstring som
kække, rebelske Udslag af Natur
instinkter, der, hvor meget man saa
forsøger at dukke dem, altid — gud
skelov! — forstaar at stikke Hovedet
op igen. ...
. . . Det er ikke tilfældigt, at Bil
ledkunsten i alle sine Blomstrings
tider har blandt alle Formmotiver
foretrukket det nøgne Menneske
legeme og især altid har kredset om
Kvindelegemets Skønhed. Heller ikke,
at Digtningen til alle Tider har haft
Erotiken i dens forskelligste Former
til kæreste Emne. Det er Kønslig
heden, der tager sin af Samfunds
livet stærkt beskaarne Ret igen i
Fantasien og faar — som Aristoteles
sagde — »lindrende Afløb i erotiske
Drømme«, det er Adam og Eva, som
i Kunsten igen kaster Klæderne og
med alle Sanser nyder deres egen
og hinandens Nøgenhed. Og saaledes ser jeg det ogsaa som et Led
i Civilisationens Selvregulering og
Selvkorrigering, naar Badedamerne
og Korpigerne krænger Forklædnin
gen af sig og igen reducerer Klæ
derne til deres oprindelige Bestem
melse: at pynte og holde Kulden
ude, men iøvrigt, langt fra at skjule,
tværtimod at udhæve Legemets Vir
kelighed. ...

Scala-Revyens Damekor, som Professor Vald. Vedel fortæller, at han »er en oprigtig
Liebhaver af».

... At det nu praktisk talt oftest
er mindre end saa som saa med den
Skønhed og Poesi, der udstilles un
der Strandsolens eller de elektriske
Projektørers Lys, ved jeg naturlig
vis meget godt. Naar man paa en
Badeanstalt balancerer mellem de
nøgne Vomme og Skanker, der lig
ger og tager Solbad, eller i et Te
aters hede Rovdyrsatmosfære af
nøgne, pudrede Arme og Barme sid
der og nyder den »Frø-Ragout« af
Kvindelaar, som repræsenteres bag
Rampen, er det jo unægtelig somme
Tider mere Kvalmefornemmelser end
æstetisk Tilfredsstillelse, man faar.
Men lige meget: Instinktet er rigtigt,
og den legemlige Skønhedspleje vil
i Længden vinde fremad, jo mere de
tykke Vomme og de skæve Ben bli
ver nødt til nu og da at præsen
tere sig ubeskyttede af »Dress« og

Uniform mellem nøgne Plebs-Kroppe,
og Bourgeoisifruernes fulde »Gorger« af Moden nødes til at tage
Skønhedskonkurrencen op uden
Hjælp af Silke og Diamanter, »in
puris naturalibus«.
. . . Det er nok muligt, at det er
vildledende at døbe Tizians Billede
af de to Kvinder ved Brønden: »Den
jordiske og den himmelske Kærlig
hed«; men enhver vil — uden at
undse sig derved — give Prisen til
den højre, der har kastet Klæderne.
Og selv om maaske nok de fleste af
os ser vor Regning bedst i at for
blive i Klæderne, kan vi — uden at
undse os derved — for de Kvinder,
der kan taale dem, aabent fore
trække de nævnte Kostumer for
Krigsmalingen paa Strøget.
Vald. Vedet

Naar Vintersemestret begynder — hvis Sommerdrømmen blev til Virkelighed. Tegning i
Blæksprutten af Jensenius.
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International Jamboree

Verdensspejderchefen Sir Baden-Powell (til venstre) paa Besøg i Lejren i Ermelunden. Til højre
staar forrest Adjunkt Sven V. Knudsen og yderst til højre Ritmester Lembcke.

Alverdens Spejdere paa Ermelundssletten
5000 Spejdere hylder Spejdergeneralen.
11. August.
Spejdere fra 33 Nationer er sam
let paa Ermelundssletten, hvor Jam
boreens højtidelige Indvielse fandt
Sted i Gaar Formiddags. Alverdens
Spejdere var samlet paa den grønne
Mark, da Kongens Repræsentant,
Admiral Carstensen, holdt Indviel
sestalen. En Flyver kredsede over
Pladsen og nedkastede Kongens
Budskab paa 33 Sprog.
Om Eftermiddagen Kl. 4 aabnedes
Lejren for Publikum. 30—40,000
strømmede til Lejrpladsen, hvor et
morsomt, farvestraalende Liv ud
folder sig fra Morgen til Aften.

Verdensspejderchefen Sir Baden-Powell.
16. August.
Verdensspejderchefen Sir Baden-

Powell kom i Gaar til København.
Paa Stadion blev Spejdergeneralen
hyldet af 5000 Spejderdrenge og
15.000 Tilskuere. En Oplevelse var
det, da de 33 Nationers Spejder
drenge med danske Bøgegrene i
Hænderne marscherede forbi Spej
derchefen og de danske Spejder
ledere. Paa en Gang lød en Stemme:
For the chief!

Saa lød det internationale Raab:
Then we are going on: B. P. B. P.
Baden-Powell, Baden-Powell, Chief,
Chief, Chief, rong, rong, rong.
Senere aflagde Spejderchefen et
Besøg i den internationale Spejder
lejr paa Ermelundssletten.

Fanøløb
Lille Dreng dræbt ved
Fane-Løbene.
Forringen sprang af Væddeløbskørerens Vogn.
24. August.
Under Motorløbene paa Fanø
skete i Gaar en frygtelig Ulykke.
Da den engelske Væddeløbskører
Mr. Malcolm MacCampbell skulde
forsøge at sætte ny Verdensrekord i
sin store Sunbeam-Racer, tabte han
sin ene Forring. Ringen knuste
Dommertribunen og dræbte en
Dreng, den 13aarige Aage Carlsen,
Søn af Kaptajn Carlsen, Nordby,
Fanø.
Mr. Campbell havde før Verdens
rekordforsøget skiftet Bagringe, men
ikke Forringene. 100 Meter fra Maalet, da han kom drønende med over
200 Kilometer i Timen, sprang højre
Forring af. Ved en enestaaende Ma
nøvre fra Mr. Campbell blev Vog
nen drejet bort fra den faretruende
Retning mod de tætpakkede Til
skuerpladser. Ringen sprang med et
Brag mod Dommertribunen og fløj
derefter op i 3.—4. Sals Højde, hvorpaa den faldt ned paa fri Strand et
Stykke borte. Ved Dommertribunen
havde Ringen i Ulykkesøjeblikket
2—3000 Omdrejninger i Minuttet.
Den havde nær ramt Ingeniør
Schmitto, men han naaede at faa
rejst sig og dukke sig. Ringen knuste
hans Stol. Paa Vejen ind mod Tri
bunen ramte Ringen i sin djævelske
Fart den lille Fanødreng. Kødet blev
revet af hans Ben, han laa livløs
med en stor Blodudtrædning i Un
derlivet. Kl. 9^2 i Aftes døde han.
Den berømte Væddeløbskører, der
ikke kan drages til Ansvar for Ulyk
ken, er saa rystet over Drengens
Død, at han har opgivet sine plan
lagte Forsøg paa at sætte Rekorder.
Gennemsnitsfarten paa hans sidste
Kørsel var 217,52 Kilometer i Timen.

Under Fanø-Løbet i det Øjeblik, da Forringen sprang af Malcolm Campbells Vogn, hvirvlede ind blandt Tilskuerne og dræbte en lille Fanødreng.
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Da Ministeriet blev siddende
Ny Direktør i Zoologisk
Have.
30. September.
Rødding-Sagføreren Hr. Th. Alving
har sammen med Peter Frettchen
været nævnt som Favorit til Stillin
gen som Direktør for Zoologisk
Have. Det blev Hr. Alving, som i to
Aar har opholdt sig ved den zoo
logiske Have i New York. Direktør
Dreyer havde anbefalet Hr. Alving,
som nu staar foran sine Ønskers
Maal. I Morgen rykker han ind som
Direktør for Zoologisk Have, 52 Aar
gammel.

sang, det er »Der er et yndigt Land«.
Det er forøvrigt ogsaa Kongens Op
fattelse. Jeg finder det skandaløst,
at vort Nationalteater skal bruges
til den Slags Optøjer, National
teatret er for godt til at være Skue
pladsen for chauvinistiske Spektak
ler. At vi rejste os allesammen, da
der blev raabt Leve for Kongen, fin
der jeg naturligt og rimeligt. Vi ar
bejder jo dagligt sammen.

Zoologisk Haves nye Direktør.

Demonstrationer i Det kgl. Teater ved
Afsyngelsen af „Kong Christian“.
Ministeriet bliver siddende — kun Hr. Borgbjerg rejser sig, men
bliver trukket paa Plads.
og overraskende over Ministeriet, at
16. Oktober.
der
en spontan Splittelse,
I Det kgl. Teater indtraf i Aftes som indtraadte
delte
det
i
staaende og siddende
en Episode, der i Dag er Byens Medlemmer.
Samtaleemne.
Siddende blev Statsminister StauVed sin 50 Aars Jubilæumsfore ning
og Frue, Undervisningsminister
stilling opførte Det kgl. Teater nøj Fru Nina Bang (til Trods for Brode
agtig samme Program som ved sin ren Professor Ellingers vrede Nid
Aabning: Holbergs »Det lykkelige stirren) og Indenrigsminister Hauge.
Skibbrud« og »Konservatoriet«. En
lille Forandring i Programmet var
Hr. Borgbjerg
dog foretaget, efter Sigende af Un
dervisningsminister Fru Nina Bang,
trækkes i Kjoleskøderne.
idet Ouverturen til »Elverhøj«, som
Det var tydeligt, at Socialminister
slutter med »Kong Christian«, var Borgbjerg kæmpede en voldsom
ombyttet med »Gudernes Triumfmed sig selv, han havde rejst
marsch« af »Trymskviden«. Dette Kamp
sig og stod op indtil Linjen: ». . . at
gav Anledning til, at nogle Studen Gotens Hjelm og Hjerne brast . . .«,
ter hyldede Kongen ved Afsyngel da var der en, som trak ham i Kjole
sen af »Kong Christian«, en Demon skøderne, han vendte sig om og saa,
stration, hvori saa godt som hele at det var Fru Nina Bang. Saa satte
Teatret deltog. Statsministeren og han sig føjeligt med et stort, god
Frue sad paa første Række, til højre modigt Smil i Skægget. Faa Minut
for ham sad Fru Nina Bang og So ter senere rejste han sig sammen
cialminister Borgbjerg med Frue.
med alle de øvrige socialdemokra
tiske Ministre. Det var, da der blev
raabt: Leve Kongen.
Fire Studenter rejser sig og
Stemningen i Teatret efter De
synger „Kong Christian“.
monstrationen kan ikke beskrives,
Da de sidste Toner af »Trymskvi den stod skrevet i hver enkelt Til
den« lød, traadte Kongen, Prins skuers Ansigt. . . .
Knud og Prins Harald ind i Konge
logen. Omtrent samtidig rejste fire
„Kong Christian“ er ikke
kjoleklædte Studenter sig i venstre
Nationalsangen.
Parterre og sang »Kong Christian
Efter Forestillingen udtalte Stats
stod«. Straks sprang hele Teatret op
og sang med uden Orkesterledsa ministeren, at han ikke ønskede at
gelse. Derefter lød ni Hurraraab. rejse sig, fordi nogle unge Fyre fin
Kongen takkede ved at bøje sig hil der paa at synge en Bordsang.
— Jeg anerkender ikke »Kong
sende ud over Logeranden.
Demonstrationen kom saa uventet Christian« som Landets National

Hr. Borgbjerg hævder at han
rejste sig af Nysgerrighed.
17. Oktober.
Demonstrationen er blevet frem
draget i Folketinget af den konser
vative Folketingsmand Pürschel, som
fandt, at Begivenheden i Det kgl.
Teater var et Udtryk for Regerin
gens Mangel paa nationalt Begreb.
Socialminister Borgbjerg nægter i
et Interview, at han er blevet »truk
ket paa Plads af nogen«, han stod
slet ikke op, men havde blot rejst
sig, fordi har var nysgerrig og vilde
se, hvad der skete.

„Huntigeren“.
Den svenske Skuespillerinde Ann-Sofi Norin.
Ann-Sofi Norin, vor svenske Gæst,
som snart er blevet en af vore egne,
har atter taget Sukcessen hjem til
»Apolloteatret«, hvor hun residerer.
I »Huntigeren« er den fortrinlige
Skuespillerinde om muligt bedre
end før, og hendes fint nuancerede
og forbløffende morsomme Spil sam
ler hver Aften fuldt Hus hos Direk
tør Holst, der selv er paa Veje til at
blive en af Byens populæreste Ko
mikere.

Ann-Sofi Norin i »Huntigeren« paa Apolloteatret

3 37

1924

Byens gode Borgere i Liv og Død
Finansborgmester Jensen gaar af —
og bliver Københavns Overpræsident
17. Oktober.
I Aftes forelagde Borgmester Jen
sen for sidste Gang Byens Regnskab.
Nogen Afskedsaften blev det ikke,
men Borgmesteren benyttede Lej
ligheden til at fremsætte nogle Ud
talelser om sin By:
Efter min mangeaarige Virken i
Kommunens Tjeneste er det mit Ho
vedsynspunkt, at København er en
solid By, der kan ride adskillige
Storme af. Byen er blevet beskyldt
for Ødselhed og Letsindighed, men
Sandheden er, at der af Byens Be
folkning er udført et stort og dyg
tigt Arbejde.
Da jeg for omtrent 50 Aar siden
kom til København, spurgte jeg mig
selv: Hvad lever denne By af? Nu
har jeg set det. Indtil Slutningen af
forrige Aarhundrede var det væ
sentligst vor Handel, der blomstrede,
i dette Aarhundrede har Industrien
taget et stærkt Opsving i vor By.
Der er en Fremdrift i Arbejdet, som
lover godt for Byens Fremtid. . . .
Hermed sluttede Borgmester Jen
sen sin sidste Tale som Finansborg
mester for den By, som han elsker,
og for hvilken han fra 1. November
bliver Overpræsident.
Hedebol Finansborgmester.

21. Oktober.
Borgerrepræsentant, Landstings
mand Peder Hedebol valgtes i Aftes
til Borgmester Jensens Efterfølger
som Finansborgmester i København.
Peder Hedebol, som om et Par

Borgmester Jensen. Tegning af Erik
Henningsen i »Det danske Social
demokratis Historie.

Uger fylder 50 Aar, var oprindelig
Gartner, senere Arbejdsmand i Ame
rika, og ved sin Hjemkomst kom
han ind i Belysningsvæsenet som
Maalerkontrollør. Fra 1918 har han
været faglig Medarbejder ved »Social-Demokraten«, 1920 Medlem af
Landstinget efter i to korte Perioder
at have været Medlem af Folketin
get. Allerede i 1914 rykkede Hedebol
ind i Borgerrepræsentationen.

Sindssyg Person skyder en
Betjent i Frederiksberggade.
Betjent Malmdorf døde paa Stedet.
2. November.

Lørdag Formiddag Kl. 11.05 blev
Politibetjent Peter Nielsen Malmdorf
paa Hjørnet af Kattesundet og Fre
deriksberggade skudt ned af en
sindssyg Mand, en fhv Telegrafist
Anton Julius Larsen. Betjent Malm
dorf blev ramt af tre Kugler og døde
paa Stedet.
Betjent Malmdorf stod i Frede
riksberggade paa Hjørnet ved Dis
kontobanken med Ryggen mod Katte
sundet. Herfra kom en skummel,
skægget Mand, der pludselig trak en
Revolver frem og hurtigt affyrede to
Skud lige efter hinanden. Han trak
sig tilbage og affyrede endnu et
Skud, alle tre Kugler ramte Betjen
ten, der styrtede død om. Manden
løb stadig skydende ned ad Katte
sundet.
Der begyndte en vild Jagt paa den
gale Mand. En Mælkekusk kastede
Flasker efter ham, men ingen turde
nærme sig ham. Larsen fik affyret 9
Skud, før han blev overmandet. Det
var Politibetjent J. Andersen, som
kom fra Domhuset, der fik slaaet
ham i Jorden og kværket ham.
I Dommervagten fortalte den sinds
syge Morder, at han var gaaet ud
med det faste Forsæt at myrde en
Betjent, fordi han vilde hævne sig
paa Myndighederne. Han vil blive
anbragt paa en Sindssygeanstalt.

Billedhugger Kai Nielsen
død kun 42 Aar gammel.
3. November.
Billedhuggeren Kai Nielsen afgik
i Gaar ved Døden paa Dr. med.
Pers’ Klinik. Han blev opereret i
Tirsdags for en Mavelidelse, og hans
Tilstand betragtedes som tilfreds
stillende, men i Forgaars indtraf en
Krise, hvis Udgang blev Døden:
Kai Nielsen var født i Svendborg
i 1882 som Søn af en Urmager. Han
har levet hele sin Ungdoms- og
Manddomstid i København, hvor
han dog først i 25 Aars Alderen slog
igennem som Billedhugger. Hans
store Virksomhed strækker sig over
knapt 20 Aar. Han har gjort Byen
skønnere og rigere med sin frodige
Kunst. Kunstakademiet havde sit
store Splitflag paa halv Stang til
Minde om en af de rigeste Begavel
ser og modigste Kunstnere, der har
eksisteret herhjemme.
*

Kai Nielsen i sit Atelier kort før sin Sygdom. Han ses t. v. foran sit sidste
store Værk »Kvindens Skabelse«.
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Kai Nielsen vidste ikke selv, at
han skulde dø. Han havde Følelsen
af, at det gik fremad, han var bare
træt — stille og rolig uden nogen
Art af Dødskamp ebbede hans Liv ud.
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Borgbjerg i Vinden - og Byen danser
Hr. Borgbjerg ude i politisk Stormvejr,
Et Angreb paa Socialministeren i Anledning af
Marius Wulffs Skandaleskrift.
27. November.
Rigsdagen havde en af sine største
Dage i Gaar. Allerede Kl. 11 stod
Folk i Hundredevis — senere blev
det til Tusinder — udenfor Porten
og ventede paa at komme ind, og da
Adgangen til Tilhørerpladserne et
Kvarter før 1 aabnedes, blev alle
Pladser straks besat.
Purschel omtalte Uroen om So
cialministerens Person i Anledning
af den Anbefaling, Ministeren har
givet Redaktør Marius Wulff, om
hvem han maatte vide, at han var
ganske uværdig til en Plads i Uden
rigsministeriet. Han anmodede om
en Begrundelse for Ministerens
Handling.

Borgbjerg forsvarer sig.
Denne Begrundelse gav Social
minister Borgbjerg. Den paagæl
dende Mand var Journalist ved
»Social-Demokraten«, da Ministeren
var Redaktør, og en Anbefaling er
ingen Ansættelse.
— Nu har Marius Wulff udsendt
et Skandaleskrift om mig, Stauning
og Marinus Kristensen; men hvad
ufordelagtigt vidste Purschel om
ham før hans Selvafsløring nu? Jeg
vidste intet. Man angriber den Be
dragne, men ikke Bedrageren.
Purschel: Jeg betragter Anbefalin
gen som et Misbrug og stiller føl
gende Forslag til Beslutning:
Idet Folketinget misbilliger, at So
cialministeren til en Stilling inden
for Udenrigstjenesten paa det bedste
har anbefalet en Person, om hvis
Mangel paa Kvalifikationer han ikke
har kunnet være i Tvivl, gaar Tin
get over til næste Sag paa Dags
ordenen.

Ove Rode stiller en Dagsorden,
som vedtages.
Ove Rode: Vort Parti finder, at

Ministeren ikke burde have givet
denne Anbefaling, og beklager, at
han har savnet Menneskekundskab i
denne Sag. Men nu har Rigsdagen
faaet hans Redegørelse, og den tager
vi til Efterretning, idet vi ikke me
ner, at det omtalte Smædeskrift
egner sig til politisk Agitation.
Taleren stillede følgende Forslag
til Dagsordenen:
— Idet Folketinget tager Social
ministerens Besvarelse af Fore
spørgselen til Efterretning, udtaler
det, at det Skrift, hvis Fremkomst
er Anledning til Forespørgselen,
efter sin hele Karakter ikke bør
danne Udgangspunkt for nogen po
litisk Tilkendegivelse af Tinget.
Efter endnu en lang og hidsig De
bat endte Afstemningen over Dags
ordenerne med, at Purschels Dags
orden forkastedes med 73 Nej mod
71 Ja, 1 stemmer ikke, medens 4 var
fraværende. Ove Rodes Dagsorden
vedtoges med samme Stemmetal.

Dansen gaar Natten lang i
Byens Natklubber.
Politiet prøver paa at sætte en Stopper
for Galskaben.

22. September.
Det vrimler i Øjeblikket med mere
eller mindre ulovlige Danseklubber
i København. Hveranden Restaura
tør lejer »Selskabslokaler« ud til en
Danseklub, og saa snart Restaura
tøren har lukket sin Dør, lukker
Danseklubben op for Medlemmerne.
En Kontrollør eller flere med guld
tresset Kasket og Guld paa Frakke
opslag og langs Benklæderne tager
imod Medlemmerne, som med Glæde
betaler det aftenlige Kontingent 2 til
3 Kroner. Inde i Lokalerne lægger

Værten 50 pCt. paa Priserne, saa
gaar Dansen til KL 3, og huis der er
Stemning derfor, betales der for en
Ekstratime. Den kønneste blandt
Dansemusene gaar rundt og samler
Penge
ind til Musiken.
T’
—
Værten straaler: Det
gaar bedre
end i gamle Dage, siger han, man
sover om Dagen og holder aabent
om Natten, intet ulovligt Nattesæde
— Jios os er Danseklubben Lejer. ...
~ Politiet paa Frederiksberg er i
Særdeleshed
2
---- —'j efterude
disse utallige
-

Dansen gaar i Natklubben.

Danseklubber, som florerer i Byens
Natteliv. For at faa en Klemme paa
Klubberne har Politiet undersøgt
Medlemslisterne, og da det blev kon
stateret, at der var opgivet falske
Navne og Adresser, blev der skredet
ind. Politiet forlanger nu, at Med
lemmerne skal afgive rigtigt Navn
og Adresse, ellers drages Klubberne
til Ansvar. Den adstadige Grosserer
fra Kongens Nytorv kan ikke i
Fremtiden dække sig hverken i
»Lorry«, »Kronen«, »Den blaa Sal«
eller * »Adlon« som Repræsentant
Hansen.

Der er snart ikke det Hus i Byen, hvor der ikke findes en Natklun. (Tegning af Jensenius i »Blæksprutten«).
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Nu skal vi allesammen ha’ kort Haar
En Skat med Pagehaar.
Paa Fønixteatret synger Soffy Damaris denne Vise, Tekst af Alfred
Kjærulf, Musik af Edv. Brink:

Naar Hr. Jensen, vandrer ene,
uden nogen Sans for Flirt,
drømmende om sin Malene,
der i strivret Underskørt
hjemme venter ham med Theen
med de varme Hveder til,
og han standser i Alléen,
for han ved ikke, hvad han vil.
Men saa stiller der en lille Skat
med Pagehaar,
og Hr. Jensens Dikkedik straks
en Lækage faar,
og af Sted man ser dem bene;
Jensen glemmer sin Malene,
nu den ikke mer paa Hveder staar.
Er der noget som en lille Skat
med Pagehaar,
nej, et Pigebarn er meget langt
tilbage, naar
ikke straks det lille Afskum
lader Krøllerne som Havskum
bruse rundt om Kinden, det er
Kvinden fra i Aar.

Udenfor Hotel
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Tre moderae Frisurer, til venstre Pagehaar, i Midten den moderne Garconne-Frisure, til
højre det outrerede Drengehaar.

Garconnefrisure og Klokkehat.
Det begyndte med, at Kjolerne blev korte.
Nu er Haaret fulgt efter, langsomt, men sik
kert. Det var den kendte franske Forfatter
Victor Margueritte, som for to Aar siden skrev
sin Bog om La Garconne, Drengepigen, og
dermed skabte en Type, der slog an i Ame
rika, vendte tilbage til Europa, og nu er Mode
hele Verden over. Damerne ofrer i lange Ba
ner deres lange Haar og klipper det kort, dog
med endnu en Reminiscens af det kvindelige
bevaret i Sidehaarets Brus, altsaa »Pagehaar«.
Det er kun de dristigste, der gaar saa vidt, at
de lader sig helt drengeklippe med glat Nak
ke. Samtidig er Klokkehattene bleven moder
ne. De slutter tæt om Hovedet som en Klokke
og passer til det korte Haar.

Damer med Pagehaar
bliver skåldede!

Foruroligende Udtalelse af Formanden
for Københavns Damefrisørforening,
Hr. Brandt-Møller.
August.
— Er Garconne-Frisuren ikke alle
rede ved at gaa af Mode? spørger
vi. Hr. Brandt-Møller, Formanden
for vor Bys Damefrisører, tøver ikke
med Svaret:
— Jo, siger han, den er i stærk
Aftagende. Damer,
der lader Haaret
klippe kort, kan
risikere at blive
skåldede. Se paa
de kortklippede
Mænd: over 60
pCt. af dem bliver
skåldede i iO-Aars
Alderen. NaarHaa
ret klippes kort,
kan de Baciller,
der altid findes i
Luften, og som al
tid angriber Haarspidserne, naa helt
ind til Haarkimen;
og desuden kan
kort Haar ikke
taale stærke Tem
peratursvingnin
ger. Vi vil derfor
— forhaabentlig —
snart se alle vore
Damer med langt
Haar igen ....
Altsaa, mine Da
mer, enten langt
Haar eller slet in
d’Angleterre, det mondæne Københavns Samlingssted om Eftermiddagen paa Fortovsrestauranten.
tet!
Alle Damerne har Klokkehatte.

I924

Til Kamp for og imod Feminismen
Professor Wieth-Knudsen drager i Leding mod
Fru Thit Jensens feministiske Program.
Kvinderne vil - efter Professorens Mening — have »Lov til at lyve i Fred”

Oktober.
I det sidste Par Aar er Ordet »Fe
minisme« blevet et Kampraab, et
Stikord til heftige og bitre Diskussio
ner baade i Litteraturen og paa Lan
dets Talerstole. Fra Kvindernes Side
ledes Kampen med Energi og Skarp
sindighed af Fru Thit Jensen, der
har oprettet Foreningen »Frivilligt
Moderskab«, og som gennem sine
Foredrag og sin Bog »Den erotiske
Hamster« kæmper en drabelig Kamp
for Kvindens seksuelle Frigørelse.
Det er ikke altsammen Lovtaler,
man fra den Kant faar at høre om
det mandlige Køn, og Svaret er da
heller ikke udeblevet. Allerede for et
Aarstid siden rykkede den kendte
djærve Dr. Hans Kaarsberg i Sorø i
Marken med Foredrag om saadanne
Problemer som Sterilisation af Vold
tægtsforbrydere og Fosterfordrivel
sers Tilladelighed. Og nu i det sid
ste Par Maaneder er Striden brudt
ud i lys Lue. Prof. K. A. WiethKnudsen har i Oktober udgivet en
Bog »Feminismen«, der behandler
Kvindernes Forhold til Samfund, Mo
derskab, Ægteskab og Moral paa en
bred historisk-sociologisk Basis, —
med betydningsfulde Henvisninger
til Schopenhauer, — og det har sær
lig vakt Røre i Kvindernes Lejr, at
Professoren hævder, at Kvinderne
har en medfødt Mangel paa Retssans
og en medfødt Tilbøjelighed til — at
lyve! »Usandheden er en Del af hen
des Natur, .... og hun opsiger ofte
Manden Huldskab og Troskab, fordi
han ikke lod hende lyve i Fred,«
skriver han. —

Kvinde. — — Jeg tør sværge paa,
han har ikke haft en Bog, skrevet
af mig, i sin Haand, han har ikke
hørt mig holde et Foredrag, han har
ikke læst en Artikel, jeg har skrevet
— °9 Je9 kræver her, at Hr. Svend
Nielsen med 24 Timers Varsel skal
udtale sig om de af mine Bøger, han
har læst, Indholdet af dem, Tenden
sen i dem, hvad der har forarget
ham, hvad der i hele min Produk
tion har forarget den offentlige Velanstændighed, hvad der har skadet
det almene Gavn? Det er Hr. Svend
Nielsens Pligt, om han ikke vil staa
som en beregnet Bagvasker. —
Thit Jensen.

En Protest.
I Anledning af Folketingsmand
Svend Nielsens Udtalelser under Fi
nanslovbehandlingen finder vi An
ledning til at nedlægge en bestemt
Protest mod en saa fornærmelig Om
tale af en af Landets betydeligste
Skribenter:
Thorkil Barfod. Hans Brix. Sophus
Claussen. Sven Lange. J. Anker Lar
sen. Poul Levin. Louis Levy. Sophus
Michaélis. Henrik Pontoppidan. Otto
Rung. Valdemar Vedel. Ingeborg
Vollquartz.

Svend Nielsen kan faa selve
Formanden til at rødme.
I Folketingets Møde fastholdt
Svend Nielsen, at Fru Thit Jensen
burde slettes af Finansloven. »Naar
der er stor Tilslutning til hendes Mø
der, skyldes det nok det pikante i
det, hun siger. Hvis jeg vilde læse
op af »Den erotiske Hamster«, er jeg
sikker paa, at selv den højtærede
Formand i dette Ting vilde rødme
dybt.«

Thit Jensens Foredrag
om Feminismen.
16. November.
I »Politikernes Foredragssal holdt
Fru Thit Jensen i Aftes under stor
Begejstring et Foredrag om Feminis
men.
Om Prof. Wieth-Knudsens Angreb
udtalte Fruen:
— Jeg har givet 6V2 Kr. for Prof.
Wieth-Knudsens Bog, og det er det
dyreste Brændsel, jeg har købt. Prof.
siger, at Mændene betaler 40 Millio
ner Kr. aarlig til Prostitutionen, og
saa er han forarget over, at de slem
me Piger solder Pengene op i Stedet
for at sætte dem i Banken. De burde
hellere give Pengene til Wieth-Knud
sen, der saa kunde aabne en Bank,
Prostitutionsbanken. Her kan han
administrere de Penge, som nu gaar
til Spilde, efter at Mændene har til
fredsstillet deres Lyst.

En Folketingsmand
er forarget.
Under Finanslovdebatten tog
nyvalgte Folketingsmand Svend Ni
elsen Ordet og indledede sin Jomfru
tale med følgende Udtalelse:
— Jeg véd ikke, hvorfor Fru Thit
Jensen findes paa Finansloven, hvil
ke Egenskaber hun er i Besiddelse
af, at hun skal have 1200 Kr. af Stats
kassen? Hendes Forfattervirksom
hed berettiger hende ikke dertil, og
det kan da ikke være, fordi hun er
Søster til en berømt Forfatter. Thit
Jensen er ganske vist kendt Landet
over som Foredragsholder, dog mest
berygtet. Det vilde være Tegn paa
Sundhed her i Rigsdagen, om vi slet
tede disse 1200 Kr.
Fru Thit svarer.
8. November.
Atter har en Mand brugt sin poli
tiske Jomfrudom til at smæde en

I Løvindeas Hule. Professor Wieth-Knudsen holder Foredrag om Feminismen.
Tegning i Blæksprutten af Hans Bendix.
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Fattigpræsten, Biskop Bast, anholdt
Løsladt, men Sigtelsen
opretholdes.

Den kendte ug
meget afholdte
Fattigpræst
sigtes fur
Bedragerier I
star Stil.

19. December.
IAFTES BLEV BISKOP BAST
LØSLADT. — Efter en Retsforhand
ling paa 31/» Time og med 3 Timers
Votering afsagde Østre Landsret en
Kendelse, der gik ud paa, at Under
søgelsen efter det fremskaffede Ma
teriale er saaledes sikret, at Fængs
lingen ikke længere kan opretholdes.
Sigtet for at have forbrugt af de
indsamlede Penge.

★
Anklagen gaar
ud paa, at Biskop
Bast selv har
forbrugt store
Beløb af de ind
samlede Penge.

Biskop Bast (i Midten) paa Politigaarden, ventende paa
at komme i Forhør.

9. Decemebr.
BISKOP BAST ER BLEVET ANHOLDT! Dette Rygte løb som en II?
gennem Byen i Aftes. Hyrdedrengen
Fra Løkken, Metodistpræsten, dér
blev Biskop for Metodistmeni^hedér^
ne i Damn ark, Nor^e, Sverige o'g
Finland, Centralmissionens Leder og
Stifter var blevet anholdt, sigtet for
Bedragerier i stor Stil.
Anholdelsen kommer saa meget
mere overraskende, som Bast-konv
missionens Betænkning for nogle
Dage siden netop gav Udtryk for, at
der ikke har været Basis for de Ryg
ter og Sigtelser, der har været i 0n>
løb om Biskoppen^
Men derefter indgav en Kreds af
kirkeligt interesserede Mænd med
Pastor Inaerslev i Spidsen en AnméP
delse for Bedrageri, og efter at have
undersøgt Sagen, lod PolitiassessoY
Stamm Biskop Bast anholde.

To Metodist-Biskopper ankommet
for at hjælpe Bast.

16. December.
De to evropæiske Metodist-Biskop
per Nuelsen og Blake kom i Gaar
hertil for paa den amerikanske Kir
keledelses Vegne at protestere mod
Arrestationen af Biskop Bast og
mod Beslaglæggelsen af den danske
Metodistkirkes Dokumenter.

Grundlovsforhør — arresteret.
10. December.
I Gaar Formiddags Kl. 11 afhold
tes Grundlovsforhør over Biskop An
ton Bast hos Dommer Pihl i Byret
tens 1. Afdeling.
Biskoppen var en Del nervøs, han
hilste forlegent paa et Par Bekendte
og vendte derpaa Ryggen til Tilhø
rerne. Politiassessor Stamm frem
satte Krav om, at Dørene lukkedes.
Overretssagfører Wreschner blev ud
peget til Forsvarer for Biskoppen.
Ved Retsmødets Afslutning afsagde
Dommer Pihl Arrestdekret.

Den pragtfulde Kamin i Filmskuespilleren
Olaf Fønss (Biskop Basts Svigersøns) Villa
paa Set. Knudsvej.

Sigtelsen mod Biskop Bast gaar ud
Saa, at han har anvendt indsamlede
[idler til andre Formaal end de,
hvortil de var bestemt.
Politiassessor Stamm understrege
de, at der manglede Oplysninger om
15.000 Dollars fra Amerika. Disse
Penge var gaaet i Centralmissionens
Kasse. I Løbet af tre Aar har Biskop
Bast forbrugt 250.000 Kroner. Paa et
Fjerdingaar har han til en af sine
Paarørende udbetalt 35.000 Kroner.
Biskop Bast sagde, da han fik Or
det, at han havde en ren Samvittig
hed. Det havde været ham en Glæde
at hjælpe sine Børn. Hvad de store
Beløb angaar, var de givet til Sviger
sønnen Olaf Fønss.
Olaf Fønss tager til Genmæle —
og tugter en uforskammet Person.
21. December.
Skuespiller Olaf Fønss udtaler, at han har
købt sin Svigerfaders Villa og ærligt betalt den
for sine egne Penge.
— Jeg har foræret min Kone den. Den er
vurderet til 100.000 Kroner, og desuden har jeg
forsynet den med Indbo til andre 100.000 Kro
ner. Det var den Gang, jeg havde mit store
tyske Filmengagement,, jeg købte Villaen og
monterede den. Jeg tænkte ikke paa Mulig
heden af, at jeg nogensinde skulde komme i
Pengeforlegenhed.
Saa skete det for 3 Aar siden, at jeg blev
slaaet ud i Tyskland paa Grund af Markkur
sens Fald, uden Varsel blev jeg berøvet min
Hovedindtægt, og i tre Aar har jeg været uden
Beskæftigelse paa dette Felt. Jeg har imidler
tid haft rigtig gode Skuespillerengagementer,
sidste Vinter tjente jeg ved et 5 Maaneders
Gæstespil paa Betty Nansen-Teatret 11.500 Kro
ner, men det var naturligvis ikke nok, naar
jeg skulde betale store Skatter for tidligere
Indtægter. Jeg laante henimod 50.000 Kroner
af min Svigerfader, disse Penge er i Hoved
sagen gaaet til Dækning af Skat.
Til Sikkerhed har Biskop Bast faaet en Obli
gation i Villaen, en første Prioritet paa 30.000
Kroner.
Det gemene er nu, at Folk beskylder min
Svigerfader for at have laant mig stjaalne
Penge og mig for at have modtaget Penge,
som jeg vidste var stjaalne. I Gaar mødte jeg
paa Vesterbro en Mand, som spyttede mig i
Ansigtet og sagde: Pføj for Satan. Og De lever
af Penge, som er stjaalet fra de Fattige. . . .
Jeg gav ham en Lussing, saa han trimlede
om paa Gaden.
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Opsigtvækkende Skandale indenfor Politiet
Politiinspektør Tage Jensen
pludselig afskediget.
Det vil erindres, at Justitsminister
Steincke i Juni Maaned fjernede Po
litiinspektør Tage Jensen fra Stil
lingen som Chef for Opdagelsespoli
tiet. Det vakte megen Opsigt, at den
almindelig anerkendte unge, dygtige
Politimand forflyttedes fra sin an
svarsfulde Post og blev ansat som
Leder af Politiskolen. Justitsmini
steren motiverede denne Forflyttel
se med, at Tage Jensens Navn fand
tes paa Landmandsbankens »Speku
lationskonto af 1. Februar«. Politi
inspektør Vollquartz overtog deref
ter Stillingen som Chef for Køben
havns Opdagelsespoliti.
Nu har en ny og opsigtvækkende
Affære foranlediget Justitsminister
Steincke til at afskedige Politiin
spektør Tage Jensen, der saaledes
nu helt og for stedse udtræder af
Politietaten.

Opdagelsespolitiets Chef, Politiinspektør Tage Jensen, der pludselig er bleven afskediget.

Politiets „hemmelige Protokoller“
over kriminelle Sager, der er bleven henlagte.
Et virkningsfuldt Angreb paa Politiets Ledelse for vilkaarlig
Behandling af ensartede Sager.
12. December.
Vagtmester Andreas Hansens Kla
Den første Oktober indeholdt Kri ger har ført til, at Politiinspektør
minalpolitiets Medlemsblad en Arti Tage Jensen er blevet afskediget, og
kel af Foreningens Formand Vagt han forlader Politiet med en skarp
mester Andreas Hansen. Det hed justitsministeriel Røffel i Tilgift.
bl. a. i denne Artikel:
Samtidig har Justitsministeriet ud
»Jeg kan ikke undlade paany at talt Misbilligelser af saavel Statsad
Gammeltoft, Politidirektør
henvise til, at den underordnede Po vokat
litimand jævnligt maa se, at der ta Dybdal og Politiinspektør Haakon
ges meget forskelligt paa absolut Jørgensens Handlemaade, og ende
ensartede Sager, saaledes at nogle lig har Vagtmester Andreas Hansen
Mennesker til Politimandens store baade faaet Ros og Dadel.
Forargelse helt slipper for Straf og
Omtale i Pressen, medens andre De hemmelige Protokoller
med største Ligegyldighed behand forbydes.
les med Lovens fulde Strenghed. I
I Ministeriets Beretning om Sa
denne Forbindelse er det paa sin
Plads at henlede rette Vedkommen gens Afgørelse hedder det, at efter
des Opmærksomhed paa »P. D. C.- Samraad med Rigsadvokaten vil det
Protokollen«, en Institution under blive paalagt Københavns Politi at
Københavns Politi, som i Forbindel ophøre med Førelsen af de hemme
se med Personalets Hukommelse vil lige Protokoller. Undersøgelsen har
de levere et mægtigt Bidrag til Be
lysning af disse Paastandes Rigtig omfattet 63 Sager, og heraf har Hen
læggelsen af 8 Sager uden Tiltale
hed.«
været uforsvarlig.
Kun een af Politiinspektør Haa
Justitsministeren tager
kon Jørgensens Sager giver Anled
Affære.
ning til Kritik. Det drejer sig om en
Denne Artikel med Oplysningerne Lagerekspedients Tyveri af for 3000
om Politiets hemmelige Protokoller Kroner Tøj. Firmaet ønskede ham
foranledigede en Undersøgelse fra ikke straffet og heller ikke Erstat
Justitsministeriet, og i Gaar har Ju
stitsminister Steincke truffet en Af ning, og det havde ikke anmeldt Ty
gørelse, der er saa opsigtvækkende, veriet, men Sigtedes Fader betalte
at den sætter selv Bast-Affæren i dog Erstatning, og Sagen henlag
des.
Skygge.

Anklagen mod Tage Jensen.
Mod Politiinspektør Tage Jensen
retter Rigsadvokaten særlig Kritik i
syv Tilfælde: En Skuespiller ved et
større Teater. — En 23aarig Dame,
Datter af to meget kendte Menne
sker. — En 40aarig Mand, Broder til
en Politiassistent. — En 21aarig Stu
dent, Søn af en Dommer. — En 20aarig Dame, Datter af en Kontorchef.
— En 22aarig Bankassistent, Søn af
en Oberst. — En 26aarig Tjeneste
pige.
Ministeriet maa derfor efter det
foreliggende mene, at der af Politi
inspektør Tage-Jensen i hans Egen
skab af Chef for Opdagelsespolitiet
i hvert Fald er udvist en saadan
Forsømmelighed eller Skødesløshed
i Embedsførelsen, baade i formel og
reel Henseende, at man ikke kan an
se det for rigtigt, at nævnte Politi
inspektør indtager en ledende Stil
ling indenfor Politietaten, hvorfor
han vil blive opsagt til Fratræden
med sædvanligt Varsel.
Vagtmester Andreas Hansen til
deles en Misbilligelse for den Form,
han har givet sin Kritik og sine An
greb, selvom man ikke kan bebrejde
ham, at han som Kriminalpolitifor
eningens Formand har følt sig kal
det til at optræde i denne Sag.
Misbilligelsen til Statsadvokaten
gælder telefoniske »Forelæggelser«
af enkelte Sager, og til Politidirek
tøren gælder det de hemmelige Pro
tokollers Eksistens.
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Ny Rigsadvokat

og en pinlig Sag

Dommer Goli udnævnt til Rigsadvokat.
24. Januar.
Paa lidt usædvanlig Vis proklame
rede Justitsminister Steincke i sin
Tale i Gaar i Folketinget, at Civil
dommer August Goil i Nordre Birk
samme Formiddag var udnævnt til
Rigsadvokat.
Hr. Goli besidder intet af sin For
gængers lidt stive Højtidelighed og
patetiske Alvorsfuldhed. Han er
uden megen Sans for ydre Form, en
munter og livsglad Natur, en sprud
lende Selskabsmand med Bekendte
og Venner i alle Lejre og Stænder.
— Rigsadvokat Goli er gift med
en Søster til Borgmester Kaper. En
ung Datter af ham har debuteret
som Sangerinde.

Elna Hansens Sukces
i „Coppelia“.
4. Januar.
Frk. Elna Hansen, der for et Par
Aar siden som en ung, lovende Dan
serinde drog til Amerika til Fokin
for at lære, er vendt tilbage som en
Verdens-Danserinde; hendes Gen
komst i »Coppelia« blev en stormende
Sukces, en Virtuos-Præstation, der
fik hele Teatret til at juble. Hun
dansede med en Lethed, en Ynde og
et Temperament, der virkede ganske
betagende.
Ft. Januar.
Elna Hansen er i Gaar udnævnt
til Solo-Danserinde.

Den nye Rigsadvokat August Goil.

Lærer Bernings Sag giver Anledning til Demonstrationer mod
Domstolenes Afgørelse.

11. Januar.
Lærer Andreas Berning, der flere
Gange er bleven straffet for Sædelig
hedsforbrydelser mod Smaapiger,
blev efter sin sidst udstaaede Straf
interneret af Justitsminister Steincke.
Lærer Berning anlagde Sag mod Ju
stitsministeriet, som i Gaar ved
Landsretten blev kendt uberettiget
til at tilbageholde ham.
Justitsministeren løslader dog ikke
Berning, førend Højesteret har talt.

Krav om Internering af farlige
Sædelighedsforbrydere.
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8. Januar.
Blandt alt det meget, den ener
giske Fru Undervisningsminister
Bang har faaet Tid til, er ogsaa An
sættelsen — paa Prøve — af den
unge Hr. Johan Hye-Knudsen som
anden Kapelmester ved Operaen.
I flere Aar har Hye-Knudsen vist
sig som en saare dygtig Leder af
Scalas lille Operette-Orkester. Men i
rette Tid afbrød han sin Karriére
dér for at tage Plads i Kapellet som
Cellist. Samtidig underbyggede han
sin musikalske Stilling ved at give
nogle meget paaskønnede Komposi
tions-Koncerter.
Og nu forleden vandt AndenKapelmesteren med Coppelia en ny
og saa afgjort Sejr, at hans Kvalifi
kationer derved endelig er fastslaaet.

Har Justitsministeren Ret til at
internere en Sædelighedsforbryder?

Stormende Protestmøde

Elna Hansen.

Johan Hye-Knudsen
bliver 2. Kapelmester.

21. Januar.
Det af en Række Kvinder ind
kaldte Møde i Grundtvigs Hus i Aftes,
hvor Spørgsmaalet om Uskadelig
gørelse af Sædelighedsforbrydere
skulde drøftes, blev et meget stærkt
Udtryk for den Stemning, der i de
sidste Maaneder har bredt sig angaaende Spørgsmaalet om seksuelt
abnorme Personer.
Allerede længe før Mødetiden stod
Hundreder af Mennesker opstillet
udenfor paa Gaden. Trængslen var
saa voldsom, at et Par af Talerne,
der kom i sidste Øjeblik, ikke ved
egen Magt kunde naa frem til Dø
rene.
En lang Række Talere havde Or
det, hovedsagelig om Berning-Sagen,

og Borgerrepræsentant Fru Andrea
Brochmann hævdede, at over for
Landsrettens Dom kunde Kvinderne
ikke tie. Hvis Højesteret bifalder
Landsretsdommen, bliver Hr. Ber
ning sluppet ud med en Belønning
paa 1200 Kr., sund og udhvilet, med
friske Kræfter til at kunne begynde
forfra. Man vedtog en Resolution,
hvori man rettede en indtrængende
Henstilling til Lovgivningsmagten
om snarest muligt at tilvejebringe
fornøden Lovhjemmel for Interne
ring af Personer, der i sædelig Hen
seende er farlige for Børns og Kvin
ders Sikkerhed.
. . . Den store Forsamling raabte
et Leve for Justitsminister Steincke,
og derefter gik man roligt hjem.

Højesteret frigiver
Lærer Berning.
31. Januar.
Højesteret afsagde i Gaar Dom
men i den appellerede Berning-Sag.
Den kom til at lyde saaledes:
»I Henhold til de i Landsretsdom
men anførte Grunde maa det billi
ges, at Justitsministeriet er kendt
uberettiget til at tilbageholde Ber
ning.
Den Erstatning, der tilkommer
Berning, fastsættes til 1500 Kr.«
Justitsministeren vil nu snarest
søge Interneringsloven gennemført.
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Fakkeltoget til Knud Rasmussen
Henrik Bentzon i
„Gengangere“.
5. Januar.
Sæsonens betydeligste Teaterbegi
venhed blev utvivlsomt Betty-Nansen-Teatrets Opførelse af Henrik Ibsens »Gengangere«. — Det er givet,
at Fru Hennings, som er den hidtil
eneste danske Fru Alving, har ydet
noget fremragende i denne Rolle.
Det staar skrevet i vor Hukommelse,
at hun betog os — men vort Hjerte
kan ikke reproducere denne Beta
gelse. — Nu led vi med Fru Alving,
vi græd med hende. Med større Men
neskelighed, med saa umiddelbart
gribende Hjerte har Betty Nansen
aldrig spillet.
Henrik Bentzon som Osvald gjorde
Ret i ikke straks at kippe med Døds
flaget, Bentzon lod Forvandlingen
ske for vore Øjne, Kalkpudset faldt
af Ruinen, saa ramlede de sidste Re
ster, og der var kun Støv tilbage. —
Bentzon er nu en af vore største
Skuespillere. Og om han stadig faar
Lov til at følge sin naturlige Udvik
lingslinie, vil han kunne forny det
Klassiske. Han vil kunne spille Ødipos. — Bifaldet var næsten forbitret
over sine egne afmægtige Udtryk.
Hvad betyder Klap? Hvad betyder
en Larm, der faar Teatret til at ry
ste? Enhver, der overhovedet inter
esserer sig for dansk Skuespilkunst,
maa se »Gengangere« paa Betty
Nansen-Teatret.
(Svend Borberg i »Ekstrabladet«).
*
Den unge Skuespiller Henrik Bentzon har
indgaaet Ægteskab med Fru Betty Nansen.

Knud Rasmussen modtager Fakkeltoget fra Idrætshusets Tag.

Knud Rasmussen fejres med Fakler!
Et Leve for Ungdommen, som arbejder og har Begejstring.
Fakler bliver løftet højt op mod
26. Januar.
Dem. Lær os at trodse Stormen. Lær
Fakkeltoget til Knud Rasmussen i os at fordybe os i Arbejdet. Lær os

Aftes blev en storslaaet Oplevelse.
Studenter, Kunstnere og Idrætsfolk
havde samlet sig om at arrangere
det, og Tusinder fulgte det paa Vejen
fra Gharlottenborg ud til Idræts
huset, hvor Knud Rasmussen skulde
tale.
Knud Rasmussen stod paa det
flade Tag ned imod Fælledparken.
Toget stillede sig i en Halvkreds og
sang Fakkelsangen, som Johs. V.
Jensen havde skrevet. Da Sangen var
forstummet, traadte Overretssagfører
Krenchel frem i Kredsen og blottede
Hovedet:
Se, Knud Rasmussen, en lysende
Ildring er tændt i Aften — en Sejrs
krans af unge, stærke, flammende

Ensomhedens Styrke og Skønhed at
kende. Lær os at sejre i Idræt, sejre
i Kunsten, sejre i Livet.
Knud Rasmussen besvarede Leveraabene:
— Idrætsfolk — Kunstnere — Stu
denter! I Unge hører med til dem,
der skal bygge Fremtiden op. Det
falder mig derfor naturligt at takke
for denne Aften, som jeg aldrig no
gensinde vil glemme, med et Leve
for Ungdommen. En Ungdom, som
arbejder, men ogsaa har Begejstring.
Med en saadan Ungdom vil Landet
blive stort og ubøjeligt!
Disse stærke Ord hilstes med run
gende Hurraraab, og derefter gik
man ind i Idrætshuset til Knud Ras
mussens Foredrag og Leo Hansens
Film.

Landets fem store Mænd
samles om Nationalmuseet

Betty Nansen som Fru Aluing og Henrik Bentzon som Osvald i sidste
Scene af »Gengangere«.

6. Februar.
Museumssagen er i Gaar indtraadt
i en ny Fase. Fem af Landets be
tydeligste Mænd, Etatsraad H. N.
Andersen, Professor Niels Bohr, Pro
fessor Harald Høffding, Dr. phil.
Knud Rasmussen og Professor Vil
helm Thomsen, har sammen affattet
en Henvendelse til det danske Folk
om en Sikring af Nationalmuseets
Fremtid.
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En Digters Drøm - Jeanne d’Arc - Musikuge
Julius Magnussen.
„En Digters Drøm".
30. Januar.
Julius Magnussen, der i adskillige
Aar ikke har skrevet for Scenen, gav
i Aftes med sit nye Skuespil En Dig
ters Drøm paa Det kgl. Teater Ud
tryk for sit forandrede Livssyn. Fra
en ironisk-munter Skildrer af sin
københavnske Samtid er Magnussen
bleven en idealistisk Drømmer, der
stiller de højeste Krav til Digteren
og hans Værk paa Teatret. Han vil
have Poesien ind paa Scenen igen.
Han vil forny Teatrets Kunst.
En Digters Drøm er en Række Bil
leder, der skal ses, Drømmesyner,
fantasifuldt sat op af Johannes Poul
sen, der havde Maleren Kay Nielsen
til at udføre Dekorationerne.
At Julius Magnussen med sine Vers
ikke helt opfyldte de poetiske Krav,
han selv i Stykket stiller til »Digte
ren«, er en Sag for sig. Som et For
søg paa at nyskabe har En Digters
Drøm i usædvanlig Grad Krav paa
Opmærksomhed. Aftenen bød iøvrigt
paa to Skuespillerinde-Debut’er idet
Solodanserinderne Ulla Poulsen og
Elna Jørgen-Jensen havde mindre
Roller. Komponisten Rud. Langgaards Musik til »Drømmen«, nog
le Mellemspil og sceniske Under
støtninger, var holdt i den gamle ro
mantiske Stil.
Teatret fortjener Paaskønnelse for
den store Indsats, det har gjort
for Digteren og hans Drøm, og man
kunde i Aftes notere en velvillig Ind
stilling hos Publikum overfor dette
Mysterie-Spil, der med alle sine
Skrøbeligheder og Skavanker er
drømt over en Digters Tanker.

Jeanne d* Atc,

En „dansk Musikuge", der
gik i Vasken.
Stridigheder mellem Komitéen
og Fra Nina Bang.

30. Januar.
Det danske Musikfolk har planlagt
en storstilet Musik-Uge. I Spidsen
for Komitéen staar »Dansk Tonekunstnerforening«s Formand, Kom
ponisten Hakon Børresen, som ener
gisk har arbejdet paa at faa denne
»Uge« bragt i Stand, hvor man ved
en Række Festkoncerter og OperaForestillinger paa Det kgl. Teater
vil vise, hvad dansk Tonekunst formaar. Der er udsendt en lang
Række Indbydelser til Musikere og
Musikkritikere, ikke blot fra vore
skandinaviske Broderlande, men ogsaa fra Tyskland, England, Frank
rig, Italien o. s. v. — for en Gangs
Skyld er det Hele virkelig sat op i
stor Stil i Haab om at kunne inter
essere Udlandet for vort hjemlige
Musikliv.
Det forlyder, at adskillige promi
nente Musikfolk fra Udlandet har
modtaget Indbydelsen og vil an
komme til København for at over
være Musikugen.
Fru Else Skouboe som Jeanne d’ Arc paa
Dagmarteatret.

14. Februar.
En ganske overordentlig stor Sejr
hjemførte Dagmarteatret i Aftes paa
Bernard Shaws »Jeanne d’Arc«. For
Else Skouboe blev Aftenen en Kæmpesukees, — hendes Jeanne d’Arc var
simpelthen vidunderlig. Det samme
kan siges om Elith Pio’s degenere
rede Dauphin.

Musikerne indbyrdes uenige.
Under disse Omstændigheder er
det mere end beklageligt, at det atter
en Gang viser sig, at vore Musikere
ikke kan enes. Det er rygtedes, at
man indenfor Komitéen og de Mu
siker-Organisationer, der skal med
virke, er i vildt Slagsmaal om, hvad
der skal spilles, og hvem der skal
spille hvad. Det kgl. Kapel skal saaledes have nægtet at medvirke uden
Vederlag ved en planlagt Eftermid
dags-Koncert paa Det kgl. Teater.
Fra Nina Bang alter i Karambolage
med „Kong Kristian"
Musiker-Stridighederne kunde man
vel endda komme over, men det er
langt værre, at Undervisningsmini
steren Fru Nina Bang atter har sat

Spørgsmaalet om »Kong Kristian«
paa Programmet — eller rettere for
langt den strøget af Programmet ved
Festforestillingen, hvor ElverhøjOuverturen skulde indlede. Komi
téen staar stejlt paa sit Forlangende,
og Fru Nina Bang er ubøjelig.

Scenebillede fra »En Digters Drøm«: Til venstre Johannes Poulsen som
Digteren, i Midten Fru Ulla Poulsen som en af Digterens Figurer, til højre
Valdemar Møller som Teaterdirektøren.

Siauning hugger Knuden over.
Statsminister Stauning har hen
stillet til Komitéen at aflyse Musik
ugen under Henvisning til Lock
outen, og man har fulgt Henstillin
gen. Der er sendt telegrafisk Afbud
til alle de Indbudte, Musikugen er
opgivet.
Hr. Børresen ønsker ikke at ud
tale sig, Fru Bang er tavs. Men Hr.
Stauning har talt.
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Staten overtager Radiofonien
Trafikminister Friis-Skotte’s Plan til
Statens Overtagelse af Radio.
et er efterhaanden bleven klart
for alle, at man maa se at kom
D
me ud af det Kaos, som Radiofonien

for Tiden befinder sig i. Medens man
i de fleste Lande har faaet en fast
Ordning, hvor enten private Selska
ber har opnaaet Koncession paa
Radio-Udsendelser, eller Staten helt
har overtaget Radioen, staar vi her
hjemme midt i de private RadioOrganisationers Stridigheder med
Udsendelse fra Lyngby Radio og
Ryvang Radio og Stationen i Jorcks
Passage. Dansk Radio Klub har med
megen Energi faaet oprettet RadioFondet, Radio-Udvalget af 192b ta
ger ikke mindre energisk fat; sam
tidig er der rundt om i Provinsen
dannet flere Lytter-Sammenslutnin
ger, og vore store Dagblade har alle
paabegyndt Udsendelse af RadioAviser.

Raadhusklokkerne for første
Gang.
Aaret indlededes med, at man Nytaarsaften for første Gang hørte
Raadhusklokkernes tonende Malm
slag i Radioen. Det var Dansk Ra
dioklub, der foretog denne Udsen
delse over Københavns Radiofonista
tion. I selve Raadhustaarnet var op
stillet en Western Electric Mikrofon,
og derfra førte et Kabelanlæg til Sta
tionens Senderlokale paa Købmagergade.
Der er saaledes Røre i Æteren,
men der er ingen Plan eller Orden
i dette brogede Kaos af Udsendel
ser.

Trafikminister Friis-Skotte, der lader
Staten overtage Radioen.

Radio-Afgifter.
Nu skal man betale for at have en
Radiomodtager.

Ministeriet har udsendt følgende
Bekendtgørelse:
I Anledning af, at Staten forsøgs
vis for et Aar har overtaget Udsen
delsen af Radiofoni (Broadcasting)
her i Landet, vil der til Dækning af
de hermed forbundne Udgifter for
Tiden indtil den 31. Marts 1926 for
Tilladelse til at have opstillet traadløst Modtagerapparat være at erlæg
ge følgende Afgifter til Statstelegraf
væsenet:
For en Krystalmodtager .... 10 Kr.
For en Lampemodtager .... 15 »
For en Radiomodtager med
Højttaler i offentligt Lo
kale .................................. 200 »

Radio - Udstillingen i Industriforeningen.
8. Marts.
I Gaar aabnede Dansk Radioklubs
store Radio-Udstilling sine Porte.
Og Københavnerne løb Storm mod
Industribygningen. Udstillingen er
det ogsaa værd, man faar et Billede
af en ny og hastigt voksende Indu
stris Fremtrængen og ser hos de en
kelte Udstillere ganske overordentlig
smukke Ting. Og man hører — hvad
maaske er nok saa væsentligt paa en
Radio-Udstilling. De fleste af de ud-

stillende Firmaer har indrettet Af
lytning fra deres Modtagere — ad
skillige har bygget et helt lille Ra
dioværelse med Demonstrationer ved
Hjælp af Telefoner og Rammeanten
ner. I Foredragssalen er opbygget
en Kopi af Senderværelset paa Tele
grafstationen paa Købmagergade.
Publikum vil her kunne følge, hvor
ledes Udsendelserne foregaar, og
herfra talte Statsminister Stauning,
som erklærede Udstillingen for aabnet.

Statsdrift.
Et Prøveaar, ledet af et Radioraad.

4. Marts.
I Finansudvalgets Møde i Gaar fo
relagde Trafikminister Friis-Skotte
en omfattende Plan til Statens Over
tagelse af hele Radiovæsenet. Det er
ikke i den Forstand Hensigten at
socialisere Radiovæsenet, at alle Af
sendelser skal administreres af f. Eks.
Statstelegrafen. Hr. Friis-Skottes For
slag gaar ud paa, at Radioudsendel
sen skal ledes af et Raad, hvori saavel Staten som teknisk, kunstnerisk
og skolemæssig Sagkundskab er re
præsenteret. Denne Ordning beteg
nes dog som midlertidig, idet man
kun forsøgsvis vil lade Staten drive
Radioen i et Prøveaar.

Statsminister Stauning holdt Aabningstalen i Kopien af Senderværelset,
som er indrettet i Industriforeningens Foredragssal.
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Det første Radioraad holder Møde

Kongen besøger Radio-Udstillingen: Fra venstre ses Kongen, Direktør Buschholm,
Direktør Selmer Trane og Grosserer Troels Fode.

Aabnings-Koncerten.
Efter at Statsministeren havde
bragt Aabningstalen ud til Lytterne
i det ganske Land, blev der arran
geret Udsendelser fortløbende med
smaa Pauser fra Klokken 5 til 10 Af
ten.
Kongen paa Radioudstillingen.

12. Marts.
Præcis Klokken 11 ankom Kongen
og Storhertugen af MecklenburgSchiverin med Følge. Kongen besaa
med største Interesse de mange
smukke Stands og lyttede til, hvad
de forskellige Apparater kunde præ
stere.
Da nogle Meddelelser fra de stør
ste Højttalere pludselig blev udraabt,
sagde Kongen med et Smil:
— Det lyder jo som en Kæmpepa
pegøje!
Bemærkningen vakte forstaaende
Jubel blandt de tilstedeværende.
Som Afslutning paa Besøget over
værede Kongen en Udsendelse fra
»Studiet«, hvor de samme Kunstnere,
som medvirkede ved Aabningshøjtideligheden var til Stede.
Alt i alt syntes den smukke Udstil
ling at interessere Kongen, der
aabenbart for første Gang blev stillet
overfor Radioens Mysterier.

Det første Radioraad
1. Maj.
I Gaar samledes det store Radio
raad til sit første Møde paa Chri
stiansborg. Raadet har følgende
Sammensætning:
Formanden: Kommissarius, Kam
merherre C. D. Lerche, Næstformand
I. L. Sønder, Overingeniør W. Gor

don-Thomsen, Driftschef P. Møller,
Oberstløjtnant Faber, Ingeniørkap
tajn Thomsen, Professorerne P. O.
Pedersen og Rung, Kapelmester
Schnedler-Petersen, Højskoleforstan
der Rosenkjær, Folketingsmand A. C.
Meyer, Kontorchef Gredsted, De
partementschef K. Glahn, Direktør
Norrie, Professor Vilhelm Andersen
og Komponisten Alfred Tofft. Dansk
Radioklub og Radiofonifondet har
faaet fire Repræsentanter: Ingeniør
Selmer Trane, Redaktionssekretær
Knud Rée, Esbjerg, Redaktør I. A.
Hansen og Ingeniør C. Gerald, Dan
marks Radio-Union to, nemlig Lands
retssagfører A. Hvidberg og Fabri
kant Brix Jensen, Odense, og Radio
udvalget af 1924 andre to: Folke
tingsmand Steengaard-Kirkegaard og
Redaktør Elias Nielsen.
Endelig har Pressen faaet: Redak
tør P. Andersen, Svendborg, Forfat
teren, Redaktør Axel Breidahl, Redak
tør, cand. polit. L. Estrup og Redak
tør Jul. Wreschner, Dansk Solistfor
bund: Kgl. Kammersanger Emil
Holm, Solistforeningen af 1921: Paulus Bache, Arbejdernes Oplysnings
forbund: Sekretær, Folketingsmand
Harald Jensen, Danske Dramatikeres
Forbund: Forfatteren, Højesteretsse
kretær Otto Rung, og Dansk Forfat
terforening: Forfatteren Louis Levy.
Endelig er Sekretærerne under
Raadet: Cand. polit. A. C. Nielsen og
Telegrafkontrollør F. E. Jensen.

Statsradiofonien begynder.
1. April.

I Dag træder Statsradiofonien i
Kraft med vekselvis Udsendelse over
Ryvang Radio og Københavns Ra
diofonistation, ledet af henholdsvis
Redaktør Elias Nielsen og Kammer
sanger Emil Holm.

De medvirkende ved Radio-Koncerten: Yderst til venstre Emil Holm, derefter Peter Cor
nelius, Chr. Gottschalch, Fru Gerald, Svend Carstensen, Peter Jerndorff, Victor Fischer,
Otto Schrayh, Fru Friis-Hjorth, Aage Jersholt, Fini Henriques, Otto Fessel og Rudolf
Dietzmann.

1925

Kammersanger Emil Holm Driftsleder
Radioens
kunstneriske
Ledelse.
27. Maj.
Radioraadet holdt
i Gaar sit første
egentlige Arbejds
møde under Le
delse af Forman
den, Kammerherre
Lcrche.
Spørgsmaalet om
den kunstneriske
Ledelse blev indgaaende drøftet.
Efter en længere
Diskussion om de
mange Ansøgnin
ger til Stillingen
som
Driftsleder
valgtes Kammer
sanger Emil Holm,
som derpaa trak
sit Mandat i Ra
dioraadet tilbage
og samtidig nedlagde Hvervet som
Formand i »Dansk
Solistforbund«.

Prøveaarets Radioraad holder sit første Møde paa Christiansborg. Fra venstre til højre ses, staaende: Folke
tingsmand, Redaktør P. Andersen, Direktør Norrie, Forfatteren Louis Levy, Professor Vilh. Andersen, Folke
tingsmand Harald Jensen, Komponisten Alfred Tofft, Højskoleforstander Rosenkjær, Forfatteren Otto Rung,
Departementschef Glahn, Redaktør Axel Breidahl, Professor Rung, Skoleinspektør Arvin, Kapelmester SchnedlerPetersen, Fuldmægtig Nielsen, Telegrafkontrollør Jensen, Administrationschef Sønder (Raadets Næstformand),
Professor P. O. Pedersen, Telegrafvæsenets tekniske Chef W. Gordon-Thomsen. Siddende: Kammersanger Emil
Holm, Redaktionssekretær Ree, Folketingsmand A. C. Meyer, Redaktør Estrup, Redaktør I. A. Hansen, Lands
retssagfører Hvidberg, Fabrikejer Trane, Ingeniør Gerald, Violoncellisten Paulus Bache, Driftschef Møller,
Kontorchef Lauesgaard, Redaktør Elias Nielsen, Kontorchef Gredsted, Kaptajn Thomsen og Kaptajn Meisner
Jensen. Skjult bag Redaktør Estrup, Folketingsmand Steengaard-Kirkegaard,

Emil Holm valgt med stor
Majoritet.
Til Driftslederembedet havde meldt
sig 23 Ansøgere, deriblandt en Mon
tør og en forhenværende Gaardejer.
Der var kun ganske faa kvalificerede
Ansøgere, og Slutkampen kom til at
staa mellem tre af disse: Kammer
sanger Holm, Kapelmester SchnedlerPetersen og Kammersanger Einar
Forchhammer. Kammersanger Holm
blev valgt med overvældende Majo
ritet.

Radioens første Prøveaar.
Over 25.000 Lyttere.
1. September.
Ved Anmeldelsesfristens Udløb den
31. Maj var der indregistreret ca.
19.000 betalende Lyttere. Dette Tal
er siden da steget jævnt og er nu
ved Udgangen af August ca. 25.000
fordelt med ca. 17.500 Lampemodta
gere og ca. 8000 Krystalmodtagere.
Man mener for Finansaaret 1926—27
at kunne regne med ca. 40.000 be
talende Lyttere, hvilket vil give en
Indtægt af omkring 500.000 Kr.
Der paaregnes at skulle finde Ud
sendelser Sted i ca. 1200 Timer aarlig«

Forslag om en permanent Statsradiofoni.
Radio-Ministeren udtaler sig.
26. September.
I Dag aabnedes Radiobranchens
Udstilling i Teknologisk Institut. Mi
nister Friis-Skotte, der er Udstillin
gens Protektor, udtalte i sin Aabningstale, at Statsradiofoniens Ud
sendelser langtfra er fuldkomne, og
tilføjede:
»Det maa ikke glemmes, naar der
skydes paa mig, at det var Radio
folkenes indbyrdes Strid og Uenig
hed, der var Skyld i, at Ordningen
fik den ufuldkomne og tidsbegræn
sede Form. Men nu venter jeg en
Indstilling fra Radioraadet om en
endelig Ordning, som jeg kan gaa
til Rigsdagen med og forhaabentlig
faa gjort gældende allerede til Efteraaret. Det bliver ikke min Skyld,
hvis dette ikke kan ske.«

Statsradiofonien vedtages.
1200 Sendetimer pr. Aar.
17. Oktober.
Radioraadets med megen Interesse
imødesete Møde fandt sted i Aftés^
og endelig er der da kommet et fast
og definitivt Forslag til en Nyord
ning af en permanent Statsradiofoni.
Det tekniske Ansvar lægges ifølge

Forslaget udelukkende i Hænderne
paa Telegrafdirektoratet, som afhoT
der samtlige Udgifter, som er for
bundet med Driften, og samtidig be~
sørger Opkrævningen af den fast
satte Licens. Der regnes med 1267)
Timers Udsendelser pr. Aar og 40.600
betalende Lyttere.

Det første Radio-Budget.
Finansaaret 1926—27.
Indtægt:
indbetalte Afgifter .. 500.000 Kr.
Udgift:
Administration (Raadet) ...................... 44.000 »
Drift af Stationer m. v. 200.000 »
Kunstnerisk Ledelse
samt Udsendelser . 230.400 »
Fællesudgifter ........ 25.600 »
~500.000 Kr.
De 44.000 Kr. til Administration
og Raad antages at ville fordele
sig saaledes:
Honorarer ............... 20.000 Kr.
Diæter ........................ 10.000 »
Kontorhold ..............
4.000 »
Uforudsete Udgifter . 10.000 »
44.000 Kr.
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Den store alvorlige Arbejdskamp
Storlockout’en brudt ud!
160.000 Arbejdere er nu uden
Arbejde.

Arbejdsgiverforeningens Formand, Bogtrykker Langkjær, ankommer til et af de utallige
Forligsmøder i Arbejdsgiverforeningens Bygning i Vester Voldgade.

Stor-Lockouten kan ikke afværges.
En Arbejdsstandsning paa 50.000 Mand.
»De Samvirkende« svarer med at lade 10.000 Mand strejke.

21. Marts.
Det havde jo længe truet med den store Arbejdskonflikt, som vi nu er
midt inde i. Det sidst offentliggjorte Pristal viste en Nedgang, og Arbejds
giverne har derfor ment sig berettiget til at forlange alle Lønninger sat ned.
Baade De samvirkende Fagforbund og Lyngsies Hær af Arbejdsmænd prote
sterede omgaaende: Pristallet var, erklærede de, slet ikke noget paalideligt
Maal for Arbejdernes daglige Udgifter. Prisen paa Mad og Brændsel er for
Tiden i uafbrudt Stigen, og man fordrede derfor Lønnen sat op. Parterne
stod altsaa fra Begyndelsen saa langt fra hinanden som overhovedet muligt.
Det af Forligsmændene stillede Mæglingsforslag i Arbejdskonflikten vedto
ges den 17. Marts, men foreløbig ikke af Lyngsie, der først vilde sammen
kalde en Generalforsamling. Arbejdsgiverne saa heri en faktisk Forkastelse
og erklærede Dagen efter Lockout i Jernindustrien, hvorved allerede i første
Omgang 50.000 Mand sendtes paa Gaden.

Stauning forsøger at mægle.
Efter Kongens personlige Ønske
søgte Statsminister Stauning at faa
Arbejdsgiverne til at vente med
Lockout’en, men forgæves. Tvært
imod opfordrede Arbejdsgivernes
Generalforsamling Formanden, Bog
trykker Langkjær, til at udsende
yderligere Lockoutvarsler, og i Dag
har De samvirkende Fagforbund
svaret med at lade 10.000 Mand
strejke i Bygningsfagene.

Sympatistrejke.
14. April.
Allerede faa Dage efter Strej
kens Udbrud i Bygningsfagene ud
sendte »De samvirkende« første
Varsel for en Sympatistrejke. Baade
Transportfagene og Slagterierne
truedes med Arbejdsstandsning. Si
tuationen begyndte snart at blive
uhyggelig, og Bevægelsen greb om
sig:
Et nyt Mæglingsforslag, som Ar
bejderne havde tiltraadt, forkaste
des den 28. Marts af Arbejdsgiver
foreningen, og da det samme gentog

24. April.
Trods ihærdige Forsøg fra mange
Sider lykkedes det ikke at standse
Lavinen. Statsminister Stauning ud
talte allerede den 18., at det var haabløst at skride ind i Arbejdskampen.
Og saa eksploderede da Bomben; den
21. blev atter 50.000 Mand arbejds
løse ved Lockout. Nu er der ialt
160.000 Mand ude i Kampen. Trods
den alvorlige Vending, Sagen har ta
get, er alt forløbet i nogenlunde Ro.
Arbejdsmændenes Leder Hr. Lyngsie
gaar dog stærkt ind for Arbejdsmæn
denes Krav, — saa stærkt, at der
er opstaaet Strid mellem ham og »De
Samvirkende«, der stadig soger at
forhandle sig til Rette, medens Lyng
sie og hans Transportarbejdere vil
Krig paa Kniven.

Arbejderne vil have
Lønnen forhøjet.
Arbejdsmændene har knapt 73 Kr.
om Ugen.

Vi er nu inde i den største Ar
bejdskonflikt, som nogensinde har
fundet Sted her i Landet. Den sid
ste store Lockout ligger helt til
bage i 1899. Mange Mennesker
aner vist slet ikke, hvad danske Ar
bejdere for Tiden faar i Løn. Her er
et Par Tal, Gennemsnits-Ugeløn
nen for Juli Kvartal 1924: Tekstil
arbejdere Kr. 67,20; Skrædersvende
Kr. 80,64; Malersvende Kr. 96,00;
sig den 1. April, blev Situationen Murersvende Kr. 129,12; Tømrer
overordentlig skærpet. Arbejdsgiver svende Kr. 112,32; Ufaglærte Arbej
ne truer nu med Storlockout; Arbej dere Kr. 72,96; Jord- og Betonarbej
derne har udsendt andet Varsel om dere Kr. 92,16; Elektrikere Kr. 80,16;
Sympatistrejke.
Skibstømrere Kr. 100,80; Havnear
bejdere Kr. 109,92; Lager- og Pak
husarbejdere Kr. 63,84. De kvinde
lige Arbejderes Lønninger ligger
mellem 33 og 49 Kroner om Ugen.
Stemningen er særlig uforsonlig
blandt Hr. Lyngsies Arbejdsmænd.
— Fra alle Dele af Landet, siger
Hr. Lyngsie, har jeg faaet Breve,
der viser, hvilken Harme der her
sker i Arbejderkredse. Jeg er sikker
paa, at jeg vil faa den største Van
skelighed med at holde igen. Vi øn
sker ikke at drive Kampen ud i det
yderste, navnlig ikke overfor Stat
og Kommune. Men skal Arbejderne
staa alene i den Kamp, der nu er
brudt løs, da maa vi bruge de Magt
midler, vi har--------Det er i denne Forbindelse værd
at lægge Mærke til, at 93 pCt. af
samtlige danske Arbejdsmænd staar
i »Dansk Arbejdsmandsforbund«,
medens man i Udlandet kun har 45
Arbejdsmændenes energiske Forretnings
pCt. af de ufaglærte Arbejdere or
fører Lyngsie gaar ind af Døren til Forligs
møde i Arbejdsgiverforeningen.
ganiseret.

w
Haardt imod haardt ~ og Forlig til sidst
Lyngsie midt i Kampen.
Hån angriber sine egne Partifæller,

16. Maj.
Efter et Par meget kraftige Sam
menstød med »De Samvirkende« —
udsendte Hr. Lyngsie den 30. April
Transportstrejke-Varsel. Mere eller
mindre godvilligt har »De Samvir
kende« maattet slutte Trop med de
nye Strejkevarsler, nu yderligere
understøttet af Løfte om Hjælp fra
de norske Arbejdere. I Begyndelsen
af denne Maaned er Bølgerne gaaet
højt. Den 3. Maj meddelte Lyngsie
Offentligheden, at han havde enga
geret en Skarpskytte til at bevogte
sit Kontor, hvor der var gjort Ind
brud. Et Par Dage efter arresterede
Politiet en Bande udenlandske For
brydere, der havde tilbudt den her
værende Sovjet-Gesandt at rydde
nogle af vore Ministre af Vejen! Ar
bejdsgiverforeningen og »De Sam
virkende« gør nu atter Forsøg paa
at nærme sig hinanden, men Lyng
sie farer fort med Kampen. Den 9.
Maj udsendte han første Nummer af
et Flyveblad »Storkampen«. Og i
Gaar begyndte saa Transportarbej
der-Strejken.

Lyngsie vil stadig slaas.
25. Maj.
Statsministerens Forsøg paa at opnaa Dis
pensation af Strejkelederne for vor Land
brugseksport har atter bragt Lyngsie i Har
nisk. Han vil ikke vige en Tomme. Hver
ken Indenrigsminister Hauges Opfordring til
at slutte Fred eller Staunings Forsøg i sam
me Retning har baaret Frugt. Justitsmini
ster Steincke, der frygter Uroligheder, har
pr. Cirkulære bedt Politimestrene om at
forhandle med Fagforeningerne om et Fag
foreningspoliti!

Opløb af strejkende Havnearbejdere udenfor den afspærrede „Larsens Plads“.

Fornuften sejrede — Krigen endt!
Arbejdsstandsningen har kostet Landet ca, 200 Millioner Kroner,

5. Juni.
I de sidste ti Dage har der været
forhandlet fra Morgen til Aften og
Natten med. Efter at Lyngsie igen
den 28. Maj havde nægtet at for
handle, og efter at der samme Dag
havde været Strejkespektakler her
i Byen, forstod man, at Samfundet
ikke kunde være tjent med en Si
tuation, der nu har kostet Landet

op imod 200 Millioner Kroner! Me
dens det stadig kom til Optøjer og
Spektakler rundt om i Havnene, tog
Forligsmændene fat igen. I Gaar,
Kl. 4 om Morgenen, fremlagde de
deres Mæglingsforslag. Kongen blev
for alle Eventualiteters Skyld tele
grafisk kaldt hjem fra Skagen, —
men denne Gang sejrede Fornuften.
Begge de stridende Parter har i Dag
vedtaget Mæglingsfor
slaget. Ogsaa Arbejdsmændene har vedtaget
Forliget med 26 Stem
mer mod 17.

Arbejdet genoptaget.
Hvad Staunlng vilde have gjort, hvis..

I Spænding venter Folkemængden paa Kongens Nytorv udenfor Harsdorffs Palæ, hvor Forligsmændene
holder Møde med de stridende Parter. Vil Mæglingsforslaget blive vedtaget?

8. Juni.
I Dag er Arbejdet
genoptaget overalt. Det
er gaaet glat her i Kø
benhavn, men hist og
her i Provinsen har
der været Vanskelighe
der. Stauning bekræf
ter i Dag et Forlyden
de, der siger, at han
vilde have udstedt en
provisorisk Lov, hvor
efter alle Strejker og
Lockout1 er skulde være
forbudte fra 8. Juni og
alle Tvistigheder ord
nede ved Voldgift af
Overpræsident Jensen.
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Hvem har begaaet Damhusmordet?
indfundet sig for at se »DamhusMorderen«, men Mateil blev først
bragt i Land flere Timer efter Ski
bets Ankomst, da Folk var for
svundet.

Match løsladt.
Han han bevise, at han Mordnatten
har været i Frederikshavn.
23. April.
I Gaar blev Matros Svend Aage
Mate 11 løsladt fra Blegdamsvejens
Arresthus. Han har præsteret et
uomstødeligt Bevis for, at han den
Dag og Nat, da Mordet fandt Sted,
befandt sig i Frederikshavn.

Politiet paa bar Bund.

Matros Svend Aage Mateli forlader ubemærket i Molorbaad Amerikadamperen »Oscar II« ledsaget af to Kriminalbetjente.

En dansk Matros, Svend Aage Matell,
hentes hjem fra Amerika som Anklaget.
„Musse Gadedreng” har angivet Mateli som den, der dræbte
Chaufføren paa Anneksgaardsvej'.

29. Marts.
Den 8. Maj 1922 — altsaa for snart
tre Aar siden — fandt man om Mor
genen en Droske-Bil paa Anneksgaardsvej ved Damhussøen; ved Rat
tet sad Chauffør Jensen livløs, dræbt
af flere Revolverskud i Hovedet.
Endnu er Damhusmordet ikke op
klaret. En lang Række mistænkelige
Personer har været anholdte, men
er atter løsladte. Som Arrestanter
sidder dog stadig Karen Marie An
dersen, kaldet »Musse Gadedreng«,
og Gudrun Olesen. At disse to Kvin
der er implicerede i det gaadefulde
Morddrama, er saa temmelig givet,
men i deres mange modstridende
Forklaringer er det ikke muligt at
finde noget fast Holdepunkt. »Musse
Gadedreng« har dog med stor Be
stemthed hævdet, at en dansk Sø
mand, Svend Aage Mateil, har været
med hin Mordnat i Bilen, og at det
er ham, der har affyret de dræbende
Skud.

have begaaet Damhusmordet. Han
har gjort Overrejsen i »Oscar II«s
Fangecelle, og to afmønstrede danske
Søfolk har skiftedes til at passe paa
ham. Fem Tusinde Mennesker havde

Mateli kommer!
Oslo, 29. Marts.
Blandt Passagererne paa »Oscar II«,
der i Dag ankom til Oslo, var ogsaa
den danske Matros Mateil, som det
danske Kriminalpoliti har ladet
hente fra Amerika, anklaget for at

Mateli efter Løsladelsen sammen med
sin Søster.

23. April.
Efter Mateils Løsladelse er Politiet
atter paa bar Bund i Damhusmor
det. »Musse Gadedreng« har flere
Gange tilstaaet, at hun selv har af
fyret de dræbende Skud mod Chauf
føren, men ligesaa ofte har hun ta
get Tilstaaelsen tilbage. Hverken
hendes eller den anden Arrestantinde, Gudrun Olesens, Forklaringer
er troværdige. Man hælder mest til
den Opfattelse, at de forsøger paa at
dække over den virkelige Morder
ved alle Slags Udflugter.

Mouritz Andersen
sigtes for Mordet.
„Musse Gadedreng" paastaar, han
er Morderen - selv benægter han.

14. Maj.
I Fængslet paa Blegdamsvejen
sidder nu atter en »Morder«, det vil
sige en Mand, som Politiet sigter for
at have forøvet Mordet.
Den Paagældende er den 37-aarige
Handelsmand Mouritz Andersen, en
kendt Skikkelse paa Grønttorvet —
Manden med Cowboy-Hatten. Han
har været til Søs, og det er konsta
teret, at han tog Hyre nogle Dage
efter, at Damhusmordet var forøvet,
men han kom ret hurtigt tilbage, og
siden da har han hovedsagelig er
næret sig ved at handle med Blom
ster paa Gaden.
I Forhøret i Gaar, hvor Gudrun
Olesen blev konfronteret med ham,
faldt hun sammen i Krampe. Da
Musse Gadedreng derefter blev ført
ind og hævdede, at Mouritz Ander
sen havde været med i Bilen den
paagældende Morgen, nægtede han
alt. Han kendte intet til Sagen, sagde
han. Hertil svarede Karen Andersen:
— Om du saa nægter, til du bliver
skaldet, saa staar det fast, at du var
med i Bilen.
De fængsledes alle for tre Uger.
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Digterfest - ny Borgmester - ny Tivolidirektør
Andelsbanken brudt sammen.
Banken standser sine Betalinger.
2. Juni.
Andelsbanken har fra i Dag stand
set sine Betalinger. Beslutningen
derom blev taget paa et Møde i Be
styrelsen i Gaar. Den blev ved
Midnatstid meddelt Offentligheden
gennem en Erklæring, hvori det bl.a.
hedder, at den Bestyrelse, der tiltraadte den 27. Marts d. A., forgæves
har rettet en Henvendelse til de dan
ske Andelsorganisationer om ad Fri
villighedens Vej at tilvejebringe ny
Kapital for Banken.
Andelsbanken, der nu er brudt
sammen, har som bekendt til Huse
i den store flotte Bank-Ejendom,
»Axelborg«, som den for faa Aar si
den lod bygge vis å vis Tivoli. Byg
ningen kom til at koste ca. 3^2 Mili.
Kr.

Borgmester P. J. Pedersen.

Thøger Larsen (i Midten længst tilbage) hyldes udenfor Peter Lieps Hus af Forfattere og
Kunstnere.

Digteren Thøger Larsen
hyldes hos Peter Liep.

Den nyvalgte Borgmester for fjerde Afdeling
P. J. Pedersen.

1. Maj.
Digtere og Kunstnere fejrede i Af
tes ved en Majfest i Dyrehaven Thø
ger Larsen, der nylig fyldte halv
treds Aar. Ved Smørrebrødsbordet
blev Hædersgæsten hyldet med San
ge og med Taler af Fru Karin Michaélis, Adjunkt Hartvig Frisch, Ma
gister Bøving-Petersen, Fru Eline
Hoffmann og Otto Gelsted.
Thøger Larsen svarede paa denne
Hyldest:
— Efter disse Taler vil jeg virke
som en tør Jyde. Der har været
Larm om min Digtning, nu da jeg

er fyldt halvtreds; men min Digt
ning er ikke blevet til for det store
Publikum.
Da Bifaldet havde lagt sig, sang
man Johannes Buchholtz’ bedaarende Baalsang som en Optakt til Fak
keltoget. Som en Ildorm snoede To
get sig gennem Dyrehaven fra Peter
Lieps Hus ind i Mørket til en Grav
høj, hvor Baalet var bygget. Her
stak Thøger Larsen sin Fakkel ind i
Brændet, der flammede op i Nat
ten.
Og her talte saa Ove Rode om
Thøger Larsen og hans Digtning.
Festen fortsattes Natten igennem
i Peter Lieps Hus, hvor Telegram
merne til Thøger Larsen strømmede
ind.

27. Marts.
Paa Foranledning af Borgerre
præsentationens socialdemokratiske
Gruppe har der fundet Forhandlinger
Sted mellem denne og den radikale
Gruppe om Besættelsen af Embedet
som Borgmester for Magistratens
fjerde Afdeling.
Der er opnaaet Enighed, idet de
Radikale har erklæret sig villige til
at støtte Valget af Borgerrepræsen
tationens Formand, Skoleinspektør,
Landstingsmand P. J. Pedersen, til
Borgmester.

Hr. P. J. Pedersen bliver siddende
i Landstinget Samlingen ud. Her
afløses han af Hovedkasserer Lud
vig Christensen.
Til at afløse Hr. P. J. Pedersen
paa Formandssædet i Borgerrepræ
sentationen har den socialdemokra
tiske Gruppe paa et Møde i Forgaars
udpeget den kendte Fagforeningsle
der, Smed og Landstingsmand J. A.
Hansen.

Lemkow bliver
Tivolidirektør.

Fra venstre til højre: Kapelmester Schnedler-Petersen, Lemkow,
Arne Petersen O£ J. A. Eriksen.

23. Maj
De to Stillinger
indenfor
Tivolis
Ledelse, for hvilke
Offentligheden saa
stærkt har inter
esseret sig, den ny
oprettede Stilling
som. økonomisk Di
rektør og Stillin
gen som Inspektør
i Stedet for Hr.
Ole Olsen, er en
delig i Gaar ble
vet besat. Til den
første valgtes mel
lem over Hundre
de Ansøgere Di
rektør Victor Lemkotv, til den sidste
Løjtnant J. A.
Eriksen.
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Da Dansk-Amerikanerne kom hertil!
Mindehøjen i Søndermarken.

DanskAmerikanernes
festlige
Modtagelse.
22. Juni.
Paa Aarets læng
ste Dag, midt i
Sommersolhvervet,
kom Dansk-Ameri
kanerne i Gaar til
Danmark, og Kø
benhavn gav dem
en Modtagelse, som
var en af de stør
ste, vi har oplevet.
Til Trods for Vej
ret var Tusinder
af Københavnere
mødt op ved Vest
kajen, der var et
Tag af dryppende
Paraplyer.
Idet Oscar II gled
ind til Kajen, gav
Gardens Dirigent,
Kapelmester Dy
ring, Tegnet, og
Hornorkestret in
tonerede »I Dan
mark er jeg født«.
Langs
Rælingen
stod unge Piger
Dansk-Amerikanernes Ankomst til Frihavnen.
og sang amerikan
ske Viser, hver
Gang Garden gjorde en Pause. Luften var fuld af Musik, af Latter og
glade Tilraab. En gammel Bonde
kone fra Jylland græd, som var hun
pisket.
Professor Ostenfeld blottede Ho
vedet i Regnen for at byde Brodersamfundets 800 hjemvendende Med
lemmer Velkommen, og Statsmini
ster Stauning traadte frem og holdt
paa den dansske Regerings Vegne
en bevæget Velkomsttale, hyppigt
afbrudt af Bifald.
Dansk-Amerikanernes Fører, Fa
brikant John Christensen, en lille
tæt, energisk Skikkelse, et Hoved
med karakteristiske Træk, gode og
stærke Øjne, raabte fra Skibet:
Tak, mine kære Landsmænd! Er I
glade for os, er vor Glæde over Jer
tidobbelt. Det er vanskeligt for mig
at udtrykke mig i Dag, thi det er et
meget stort Øjeblik for mig og alle
her om Bord. Men jeg opfordrer
alle mine Rejsefæller til med mig at
udbringe et Leve for vort gamle Den amerikanske Minister, Dr. Prince, taler
Land!
Søndermarken.
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En smuk og bevæget Højtidelighed.

ved

10. August.
Indvielsen af Mindehøjen i Søn
dermarken for Dansk-Amerikanerne
blev en gribende Højtidelighed. Kon
gen og den kongelige Familie var
kommen til Stede, og Kongen fik
overrakt Mindehøjens Gavebrev og
gik som den første ind i Højen.
Højtideligheden, der overværedes
af en overvældende Folkemængde,
indlededes med, at Johannes Fønss
foredrog Kvist’s skønne Hjemlands
sang. Saa talte Carl Antonsen for
Mindehøjen som Kammeraternes
Minde for dem, der blev glemt og
intet Minde har, og Manden fra Stil
lehavet, Sønderjyden Carl Ploiv,
fandt naturligt og monumentalt Ud
tryk for sin Fædrelandsfølelse i sin
gribende Bøn for Danmark.
Endelig talte den amerikanske Mi
nister Dr. Prince og Formanden for
Mindehøj-Komitéen, Direktør Søren
Heiberg, og overrakte Kongen Gave
brevet.
Kongen rejste sig og takkede dybt
bevæget.
Endelig talte Udenrigsminister
Moltke, og Garden spillede »Der er
et yndigt Land«. Festen var endt.
Kongen benyttede Lejligheden til at
hilse paa Billedhugger Bundgaard
og komplimentere ham for hans
Værk, han hilste
paa John Christen
sen, Max Henius
og andre kendte
Dansk -Amerikane
re, hvorefter Di
rektør Heiberg før
te den kongelige
Familie ind i Høj
en.
Foran Indgan
gen til Højen, paa
Skraaningen, lig
ger de to første
Kranse. Den ene
fra SkandinavienAmerika-Linjen,
den anden fra en
Navnløs. Det er en
stor, dejlig Krans
af Blodbøg og
blegrøde AugustRoser. Paa et vedføjet Kort staar
kun Vikke. Navnet
paa en Dreng, en
Hilsen fra en Mo
Mindehøjs-Festen i
der.

1925

Københavns Hyldest til Carl Nielsen
I Fakkelskær og Tonebrus
fejredes i Aftes den 60-aarige
Komponist Carl Nielsen.
En straalende Mindefest, som Byen
aldrig har set Magen til.

10. Juni.
Mesteren i dansk Musik, Kompo
nisten Carl Nielsen, fejredes i Gaar
paa sin 60 Aars Fødselsdag ved en
enestaaende Fest. Først var der en
Festkoncert i Tivolis Koncertsal, og
bagefter samledes alt, hvad Musiken, Litteraturen og Kunsten har af
prominente Damer og Herrer hos
Nimb.
Saa saare Hædersgæsten og hans
Frue, Billedhuggerinden Fru Anne
Marie Carl Nielsen, var placeret ved
Højbordet, rejste Lektor Wøldike sig
og holdt Festtalen »med Tak for den
uforfalskede, gyldne Vin, som du
skænkede os«. Et gribende Øjeblik
var det, da den lille fine, gamle Fru
Nina Grieg traadte frem og lagde en
Laurbærkrans om Carl Nielsens Isse.
Anført af Anders Brems sang nu alle
en Hyldestsang af Jeppe Aakjær, og
Carl Nielsens Elev, den unge Kom
ponist Poul Schierbeck, tolkede Ung
dommens Begejstring for Mesteren.

Fakkeltoget kommer.
Paa Ridebanen havde Fakkelto
gets Deltagere samlet sig. Ritmester
Lembcke fik efterhaanden ordnet de
mange Mennesker i Række paa
Række, Faklerne tændtes, og afsted
drog Toget med et 30 Mands Blæseorkester i Spidsen, syngende »Du
danske Mand«. Faklerne flammede,
og Sangen bruste — det var Ungdom

Carl Nielsen ved Ankomsten til Festen. Modtagelseskomitéen ledsager ham og Fru Carl
Nielsen (yderst til venstre) op ad Trappen hos Nimb. Til højre for C. N. Fru Nina Grieg,
Schnedler-Petersen og Peter Cornelius, bag dem ses Kammersangerinde Frk. Tenna Frede
riksen og Violinisten Emil Telmanyi. Længere oppe paa Trappen Fruerne Lissen Wilhelm
Hansen og Ely Fischer Kjerulf, øverst oppe Departementschef Glahn.

og atter Ungdom, der sang for, men
i Toget saas ogsaa ældre Herrer og
Damer, som vilde være med til at
fejre vor største Komponist. Nu
skiftede Sangen: »Jeg bærer med
Smil min Byrde«, snart efter »Jens
Vejmand«, medens det syngende
Fakkeltog drejede ind over Raadhuspladsen, videre ad Vesterbrogade
og ind i Tivoli, hvor der blev gjort
Holdt foran Bazarbygningen. Det
var et bølgende Menneskehav, der

slog sammen om Trappen op til
Nimb, hvor Festdeltagerne fra Nimb
med Carl Nielsen i Spidsen havde
taget Opstilling. Operasanger Poul
Wiedemann holdt med Begejstring
en flammende Fakkeltale, og Carl
Nielsen svarede:
— Jeg takker Dem for Deres Fak
ler, som bringer Lys og Varme. Jeg
har aldrig i mit Liv komponeret no
get saa smukt som det, jeg ser her i
Aften. Skulde jeg nogensinde kunne
sige i Toner, hvad dette er, saa hør
paa mig. Jeg selv er kun saa lidt, at
jeg blev, hvad jeg blev, er kun til
fældigt, men raab med mig et Leve
for tonekunsten, for alt, hvad der
lyser i Danmark.
Hurraraabene bruste op imod den
bevægede Komponist. Man sang en
Fakkelsang af Sophus Michaélis, og
derpaa traadte Prof. Vilhelm Ander
sen frem og talte for Tonekunstne
ren.

Punchesold og Dans.

Fakkeltoget passerer Nationalmuseet paa Vej fra Christiansborg til Tivoli.

Hurraraabene rungede, og saa gik
man atter op i de Nimb’ske Sale,
hvor Festen fortsattes med et ani
meret Punchesold. Her tog atter Vil
helm Andersen Ordet, Ove Rode tol
kede i en ildfuld Tale sin Begejstring
for Geniet Carl Nielsen, Balletten
dansede »Hanedansen«, Operaens
Kræfter sang, og det var idel Jubel.
Til sidst spillede Orkestret op, og
Dansen gik i den lyse Nat, lige til
Solen stod op.
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„Inkvisitionens sidste Offer”
Børskommissær Schovelin rotter et voldsomt Angreb
paa Dommer Thorup.
9. September.
Landstingsmand, Børskommissær
Jul. Schovelin har i Dag udsendt en
Bog, der er egnet til at vække ikke
ringe Opsigt, ikke mindst paa Grund
af de voldsomme Angreb, han deri
retter mod en Række Mænd, hvis
Fejlgreb og Fejlsyn han mener, det
skyldtes, at den kendte Gross. Carl
B. Thøgersen ved Kriminalretten af
14. Oktober med Urette dømtes til
3 Aars Forbedringshus.
Han retter i Skriftet »Inkvisitio
nens sidste Offer« især voldsomme
Beskyldninger mod Landsdommer
Thorup, som dengang dømte Thøger
sen.

Thorup vil ikke anlægge Sag.

13. September.
Landsdommer Thorup har i Gaar
sendt Justitsminister Steincke en
Skrivelse, hvori han nægter at an
lægge Sag mod Landstingsmand
Schovelin.
Saa anlægger det offentlige Sag
mod Hr. Schovelin.

16. September.
Justitsminister Steincke fik i Gaar
i et Ministermøde Tilslutning til en
Løsning af Konflikten med Lands
dommer Thorup, hvorefter Ministe
ren frafalder Kravet om, at Hr. Tho
rup skal anlægge Injuriesag mod
Landstingsmand Schovelin. I Stedet
anlægger det Offentlige Sagen.
Hr. Thorup vil alligevel.

25. September.
Landsdommer Thorup har beslut
tet sig til at indtræde som Part i den
Injuriesag, som det Offentlige vil
rejse mod Landstingsmand, Børs
kommissær Schovelin. Som sin Sag
fører har Hr. Thorup antaget Højeste
retssagfører Steglich-Petersen.

Et Mellemspil.
Hr. Steincke vil ikke hedde Vilhelm.

23. Oktober.
Sent i Gaar Eftermiddags bredte
det Rygte sig i Rigsdagen, at Justits
minister Steincke havde taget Navne
forandring. Dog ikke paa almindelig

Samt 5000 Kr. i Erstatning til
Dommer Thorup.

Først et halvt Aar efter — d. 22.
Juni 1926 — faldt Dommen. Schove
lin idømtes 3 Maaneders simpelt
Fængsel paa almindelig Fangekost
for Injurier mod Landsdommer
Thorup, samt 5000 Kr. i Erstatning.
Statsadvokat Lett appellerede Dom
men paa det Offentliges Vegne til
Skærpelse af Straffen.
Landsretten forhøjede Straffen
fra 3 til 4 Maaneders Fængsel.

Steincke beordrer Thorup til at
anlægge Sag.

11. September.
Justitsminister Steincke har i Gaar
grebet ind i Bojsen-T høger sen Affæ
ren og beordret Landsdommer Tho
rup til at anlægge Sag mod Lands
tingsmand, kgl. Børskommissær Scho
velin.

Schovelin Idømmes
3 Maaneders Fængsel.

Grosserer Bojsen-Thøgersen (vdersttil ven
stre) forlader Domhuset efter et Forhør.

Maade, Navneforandringen skulde
bestaa deri, at Ministeren havde bort
kastet et af sine mange Fornavne.
Hidtil har Hr. Steincke heddet Karl
Kristian Vilhelm. Hr. Steincke kom
selv til Telefonen, da vi ringede til
ham, og præsenterede sig straks:
— Karl Kristian Steincke!
Ministeren bekræftede, at han
havde søgt Navneforandring:
— Jeg har faaet den kongelige Be
villing, som jeg af mine sammen
sparede Midler har betalt med 33 Kr.
66 Øre, hvorefter jeg for Gud og
Hvermand hedder K. K. Steincke og
intet derud over.
— Hvorfor er De saa ked af Nav
net Vilhelm?
— Hvem vil vel hedde Vilhelm —
efter Verdenskrigen — naar han da
kan blive fri?

Den 25. Oktober kom Sagen for
Østre Landsret, og her faldt Dom
men d. 8. November. Det blev en
betydelig Skærpelse. Hr. Schovelin
idømtes, i Stedet for tre nu fire
Maaneders simpelt Fængsel. D. 23.
November meddelte Justitsminister
Steincke, at Hr. Schovelins Anmod
ning om at appellere Sagen var ble
ven afslaaet.
Afsoning i Hjørring Arrest — og
benaadet efter en Maaneds Forløb.

Næste Aar — d. 15. Aug. 1927 —
begyndte Hr. Schovelin Afsoningen i
Hjørring Arrest. D. 2. September
meddelte Justitsminister Rytter (som
da havde afløst Hr. Steincke) og
Professor Knud Berlin, at man af
statsretlige Grunde maatte løslade
Landstingsmand Schovelin ved Rigs
dagens Indkaldelse i Oktober.
Paa Kongens Fødselsdag d. 26.
September blev Hr. Schovelin be
naadet for Resten af Straffen.

Hr. Thøgersen kaldes i
Skranken som Vidne.
3. November
Under betydelig Spænding be
gyndte i Gaar paa Domhuset den of
fentlige Retsforhandling mod Børs
kommissær Schovelin paa Grund af
hans Skrift mod Landsdommer Tho
rup til Gunst for Hr. Bojsen-Thøger
sen.
Det mest spændende Øjeblik indtraadte, da Gross. Thøgersen blev
kaldt ind som første Vidne. Han
gjorde ikke noget usympatisk Ind
tryk; snarest virkede han som en
Mand, der bestræber sig for at sige
Sandheden.

Børskommissær, Landstingsmand Jul. Scho
velin, bag ham hans Forsvarer, HRS. Stein.
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Tre Københavner-Billeder
Ole Olsen udstiller en
Million-Samling.
13. December.
Ole Olsen havde Vernisage i Gaar.
Alvorlig og venlig som en Fyrste i
sit Rige stod han ved Døren og mod
tog Gæsterne. Et lille udsøgt Selskab
var indbudt til at betragte de konge
lige og mærkelige Ting, Filmkongen
har samlet for sine Millioner, og In
dustriforeningens store Sal var i en
Times Tid Samlingsstedet for en hel
Række af Byens kendte Navne. Lyst
og festligt saå der ud, Guld, Sølv og
Ædelstene glimtede fra alle Kroge,
Figurer af Porcelæn fra de berøm
teste Fabrikers Mestre smilede og
dansede bag Spejlglasset i de store
Montrer, kunstfærdigt udskaaret El
fenben, dejligt gammelt Rav, Rubin
glas, Krystaller, mægtige Alterkar af
det pure Guld . . . det følte virkelig
straks ved Døren, at den lidenskabe
ligt samlende Generaldirektør havde
Grund til at føle sig stolt og se al
vorlig ud.
Hvem har vel før ham kunnet vise
sin By en saa imponerende Million
samling midt i Byens Hjerte!
Og alt dette for Nationalmuseets
Skyld. Hver Krone, som lægges i
Tælleapparatet, bliver til en Sten i
Muren paa det nye Hus.

Dr. phil. Frederik Poulsen fotograferet paa
Glyptoteket.

Ole Olsen foreviser sin Samling af kostbare Sjældenheder, der er udstillede i Industri
foreningens Bygning. Generaldirektør Ole Olsen (til højre) har paa Aabningsdagen Besøg
af Statsminister Stauning og Frue. Yderst til venstre (siddende) Fru Generalkonsulinde
Sophie Claudius.

Dr. phil. Frederik
Poulsen bliver Di
rektør for Glypto
teket.
26. November.
Hr. Helge Jacob
sen, der nu er For
mand i Bestyrel
sen for Ny Carls
berg Glyptotek, er
traadt tilbage som
dettes Direktør, og
i hans Sted er tid
ligere Museumsin
spektør, Dr. phil.
Frederik Poulsen
udnævnt til Direk
tør fra 1. Januar
at regne. I Frede
rik Poulsens Sted
rykker Ægyptolo
gen Frk. Maria Mo
gensen op til In
spektørstillingen.
Dr. Frederik Poul
sen, der nu bliver
Leder af Glyptote
ket, er selvskreven
til denne Stilling,
fremragende Vi
denskabsmand, en
levende og klog
Personlighed, vor
største Kender af
Antikens
Kunst.
Under hans Ledel
se vil Glyptotekets
verdensberømte og
enestaaende Sam
linger sikkert faa
yderligere Vægt og
Værdi.

Den høje, magre Herre (med rundpullet Hat, Lorg
netter og Stok over Armen), som ses her midt paa
Billedet, ivrig Tilskuer paa Traverbanen, er den fhv.
Justitsminister Alberti. Siden Alberti i Aug. 1917 —
altsaa for over otte Aar siden — blev løsladt fra
Vridsløse, benaadet for Resten af Straffen, har den
før saa mægtige Mand levet stille og ubemærket i
København. I Fængslet tabte han sig indtil Ukende
lighed, det svære Korpus afmagredes i den Grad, at
han nu kan færdes ukendt mellem Folk. Hans Spil
lernatur fornægter sig ikke — Alberti hører til de
faste Stamgæster paa Traverbanen.
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En rigtig Københavner-Premiere
Svend Rindom faar en
Knaldsukces paa sin
Københavner-Komedie
»Premiéren«
paa Dagmarteatret.
sandt!) er altid blevet stærkt for
kælet af Pressen, hvilket selvfølgelig
har givet ham den Forestilling, at
en hvilkensomhelst kritisk Modbe
mærkning maa være født af den
nedrigste Ondskab. Det er Nemesis,
der her rammer en Kritik for dens
svare Undladelsessynder og altfor
store Overbærenhed. Men det er jo
forholdsvis lige saa ligegyldigt som
det meste af det, der skrives for og
om Teater for Øjeblikket. Hovedspørgsmaalet bliver jo, om Rindoms
Albert Luther (i Professor Daniel Jacobsons
Følelse og Forurettethed har skabt
Skikkelse) som Dr. Salomon.
et eller andet, og det har den. Først
og fremmest et Københavneri, som
Ipsen sagt.
Rindom har været irriteret
over Gandrups private Madglæde og
m. fl.
expansive Taleformalismer, og ham
11. September.
spiller Albr. Schmidt glimrende med
et blev Sukces og var ogsaa mor grangivelig Jesper Ewald-Maske un
somt. Det er næsten umuligt for der Navnet Jesper Nidberg. Saa er
en københavnsk Kritiker at se bortder Rindom selv, iført Eyvind Jo
fra det specielle københavnske, som han Svendsens Charme, i bengalsk
præger denne Forestilling. Lad os Fattigmandsglorie, angst for, at Krialtsaa først — ogsaa fordi det er vig tiken ikke skal anerkende hans
tigst til Publikums Orientering — Kunst, skønt han trænger til Penge!
overstaa denne Side af Sagen. Alt Den er jo saa raa! Og Luther spiller
saa: Svend Rindom (som De jo nok Professor Daniel Jacobson — jo,
kender fra Dagmarkaféen, ikke ham kender De godt, den rare Pro-

Rindom bruger Gandrup, Bodil
som levende Model.

D

En Scene, paa Morgenbeværtningen, af Rindoms »Premiéren«. Fra venstre til højre ses
Karen Caspersen, Fritz Lamprecht, Olivia Norrie, Erik Hofman, Eyvind Johan Svendsen,
Eli Lehmann og Holger Hofman.
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Albrecht Schmidt som Jesper Nidberg (med
Henblik paa Carl Gandrup).

fessor »Daniel« for Pokker, med
Drachmann-Skæg og hvidt Flagreslips, med alle Vegne: der sidder
han, i første Parket. Og Karen Caspersen har Else Skouboes Haar og
er iøvrigt Bodil Ipsen, saadan som
hun foresvæver Bysladderen, med
de elektrisk blafrende Hænder, Tude
lommetørklædet, Tyrolerrejse, skum
hysterisk og mandfolketosset, (»Jo,
det er ganske vist«, smign. H. C. An
dersen), og ganske vist, siger Ræson
nøren, at man ikke skal sige »alt,
hvad der siges«, men hvad har man
Veninder og store Kunstnerinder til,
hvis man ikke engang maa udlevere
deres Privatliv, naar det gælder at
tjene P .... nej at tjene Kunsten.
Og Fru Olivia Norrie hævner sig for
aabent Tæppe paa Fru Bloch, fordi
hun gik fra Norries Teater. Og dér
er Overtjener Sommer fra Dagmarkafeen (Aage Schmidt), og KaffePetersen og Direktør Hofman med
Cornelius-Haar som tidligere Overtallerkenvasker, og fra den virkelige
Dagmarkafé har man laant den vir
kelige Piccolo til Piccolo, for at al
Tvivl skal forsvinde om, at vi ser
en Række Kabaret-Sketchs fra Ho
tellet i Jernbanegade her i Sokke
lund.
Skuespillerne var alle fortræffe
lige, der bliver vel Lejlighed til at
fremdrage de bedste. Et nyt Ansigt,
Frk. Katy Valentin, var indtagende
og klogt.
Man kan naturligvis spørge, om
det egentlig er rart, at nu ogsaa vort
største Privatteater, som har store
poetiske Traditioner, er blevet Revy
teater. Men hvorfor ikke, hvis Re
vyen er god? Man vil maaske be
brejde Rindom, at han har brugt le
vende Model. Det er det klogeste,
han endnu har gjort ....
Svend Borberg. (I »Ekstrabladet«.)
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„Fru Beates Regnskab” - Opsigtvækkende Læge-Disputats
„Fru Beates Regnskab"
Carl Gandrups nye Stykke.
77. Septbr.
Det blev en meget betydelig Suk
ces. Publikum blev staaende og klap
pede, til Jerntæppet sænkede sig. Og
Sukces’en var fortjent. Hvor i vor
hjemlige Kunstverden man finder
den Maalestok, hvorefter man agter
et saadant Arbejde ringe, er ufatte
ligt. Her er dog virkelig en Evne til
at interessere, en plastisk Evne til at
anskueliggøre i Figurer og Situatio
ner, og en livlig, ofte vittig og altid
udtryksfuld Replik. Dertil kom nu
i Aftes, at Teatret, som gjorde Ret i
at spille denne danske Nyhed, gav
Stykket en ypperlig Udførelse.
Vil man gøre nogen generel Ind
vending mod Gandrups »Fru Bea
tes Regnskab«, saa maa del være
denne, at Stykket hele Tiden, omend
indirekte og mere i Billeder end i
Ord, moraliserer, men at Moralen i
det, naar man virkelig gennemtæn
ker det, ikke blot er det svageste i
Stykket, men oprørende. Fru Beate
har elsket en Mand, et overdaadigt
Kunstnernaturel, som desværre er saa
overdaadigt, at han slaar en lidt
paagaaende Inkassator ihjel og tager
sig selv af Dage i Fængslet. Hun gif
ter sig derefter med Boets værste
Kreditor for at skaffe sit Barn bedre
Kaar. Efter denne Mands Død gifter
hun sig med Boets Eksekutor, en ju
ridisk Struggler, fordi Sønnen træn
ger til en »fast Haand« og hendes
Formue til en Administrator. I beg
ge Tilfælde bryder hun sig ikke Spor
om disse Mænd, i det hele taget vir
ker Fru Beate ikke sympatisk, sna
rere kynisk.----- Men alle disse Ind
vendinger forstummer faktisk, naar

Carl Gandrup.

Fra Generalprøven paa »Fru Beates Regnskab«. Fra venstre til højre: Nicolai Neiiendam (Lægen),
Tavs Neiiendam (Fruens Søn), Sceneinstruktør Poul Nielsen, Clara Pontoppidan (Fru Beate),
Gudrun Nissen (Sygeplejersken).

man overværer Forestillingen. Hand
lingen fængsler bestandig, Indfalde
ne interesserer, Replikerne fænger,
Figurerne staar klart og levende.
Udførelsen var nu ogsaa aldeles for
træffelig; særlig Fru Clara Pontoppi
dan, som virkede smuk og overbe

visende ved ganske faa Midler; og
Reumert var storslaaet som hendes
tredje Mand, Sagføreren. Bifaldet
var voldsomt, og Forestillingen bør
ses af alle, der interesserer sig for
dansk Teater.
(Af Svend Borbergs Anmeldelse).

En ung Videnskabsmand, som man venter sig noget stort af.
Albert Fischers Doktordisputats om Vævsdyrkning.
en hel Del, der ikke passer, men er
76. Oktbr.
Den unge 34aarige Læge og For meget friskt og fornøjeligt.
Men efter denne haarde Omgang
sker Albert Fischer, der allerede har
vakt betydelig Opsigt ved sine For sluttede Prof. Hansen med at frem
søg paa at dyrke Kræftvæv udenfor hæve Afhandlingens store Værdi og
Organismen, forsvarede i Gaar sin betegnede Dr. Fischer som en ung
Doktorafhandling om samme Emne. Videnskabsmand, man turde vente
Den første Opponent, Prof. Oluf sig noget stort af.
Thomsen, gik ret skarpt frem over
for Doktoranden, som han mente
overvurderede sin egen Opfindelse
og ikke havde tilstrækkelig Orden
paa sine Ræsonnementer, der rode
des sammen i et Kaos. Han advare
de Dr. Fischer mod at sætte sig fast
i bestemte Tankesystemer.
Professor F. C. C. Hansen var den
næste officielle Opponent. Det fo
rekom ham, at Dr. Fischer var
stærkt præget af sit Amerika-Studium, mere af Amerika end af sin
store Læremester Garrel. Da han læ
ste Dr. Fischers Bog, kom han til at
tænke paa Historien om en ameri
kansk Søndagsskolelærer, der spør
ger en Dreng, hvem der var det før
ste Menneske. — Washington, svarer
Drengen. — Nej, siger Læreren, du
véd jo godt, at det var Adam. — Naa,
siger Drengen, jeg vidste ikke, at De
regnede Udlændinge med. — Paa
samme Maade har den ærede Præ
ces skaaret en hel Mængde væk, som
vi kender udmærket goat, og skrevet
Dr. med. Albert Fischer.
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„Ny Ungdom“ - et Angreb paa „Scala“

Sca/a's Kordamer i Revyen 1925. Det er disse smaa Dansemus, Emil Bønnelycke farer saa voldsomt frem imod.

I sin Bog „Ny Ungdom“ fremstiller
Emil Bønnelycke „Scala“ som Lastens Hule,
Hån siger, at Skaarup udbytter Kordamerne, „saa de halvvejs er henviste
til at ernære sig ved Utugt“.

26. Oktober.
Emil Bønnelycke har i sin sidste
Bog »Ny Ungdom«, udkommet paa
Gyldendalske Forlag, ladet et Kapi
tel foregaa under en Forestilling i
Scala. Der siges udtrykkeligt, at det
er Scala-Revyen, man overværer, og

af Fremstillingen forstaar man, at
det er forrige Aars Revy, Regnbuen,
der omtales, og de i denne optræ
dende Skuespillere og Danserinder,
skønt ingen Navne nævnes.
Dirigentens Ydre skildres, saa man
ikke kan være i Tvivl om, at det er

Et Billede taget i Scala’s Gaard under en Pause i Prøverne. Fra venstre til højre Maskin
mester Andersen, Carl Alstrup, Frede Skaarup, Fru Hertha Skaarup, Fru Liva Weel, For
fatteren Alfred Kjærulf og Ludvig Brandstrup.
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Reesen, der menes. Ligeledes om
tales Stribolt og Arne Weel ned
sættende.
Stribolt skildres som »Byens po
pulæreste Bolle, der er tykkere, nej,
lad mig sige det med de rigtige Ord:
federe end et Slagtesvin!« Arne Weel
kaldes »en Sangelsker med et kvind
agtigt Ansigt og en affekteret Frem
træden«.

De smaa Kordamer, der efter
Forfatterens Mening gør mere
Fyldest i Kogekunsten.
Paa et Par Sider omtales Teatrets
Kordamer. Bl. a. siges der:
»Publikum finder disse pudrede
Dukker yndige, skønt de fleste af
dem, naar alt kommer til alt, er
nogle ulykkelige Stakler. De er Bi
drag til den almindelige Fornedrelse,
det mener jeg i ramme Alvor. Deres
Berettigelse ligger hverken i, at de
ernærer sig som Koristinder, eller
at Teaterdirektionen tjener Penge
paa deres Vildfarelser og deres En
foldighed, eller endelig i, at Publi
kum begærer dem til Underhold
ning. Som »Kunstnerinder« gjorde
de mere Fyldest i Koge- eller Ren
gøringskunsten. Som Genstand for
Teaterdirektørens raa Udbytning er
de halvvejs henvist til at ernære sig
ved Utugt.«
Senere hedder det:
»Hvis Direktøren for dette Teater,
hvad jeg har ladet mig fortælle, er
en Kvinde, maa hun være en ual
mindelig ondartet Udgave af sit
eget Køn!«

Bønnelycke og de smaa Scala-Piger
„Det gælder en stor Bys, ja, et helt Lands Sjæl"
lader Emil Bønnelycke sin ,Ny Ungdom" proklamere.
Det her citerede og mere af samme
Slags er rettet mod Scala, Teatrets
Direktion og Skuespillere, og Ud
talelserne forsvares med, at det gæl
der en stor Bys, ja et helt Lands
Sjæl, Folkesjæl ... o. s. v.
Dette -Angreb har selvsagt vakt
stor Opmærksomhed, og Emil Bønnelyckes Bog drøftes Mand og Mand
imellem — ikke mindst blandt Scalas
Personale, der naturligvis føler sig
meget ilde berørt ved disse Udtryk
for Foragt.

Direktør Skaarup
er oprørt og bedrøvet.
Direktør Frede Skaarup udtaler:
— Jeg er baade oprørt og bedrø
vet. Ikke saa meget for min egen
Skyld, men for mit Personales og
min Hustrus Skyld. Jeg har nu i
fjorten Aar bestræbt mig for at drive
Scala saadan, som jeg mener at
kunne forsvare det, og jeg ved min
Samvittighed ganske fri. Selv mine
yngste Koristinder er gageret saa
dan, at de kan leve hæderligt, naar
de selv vil.
Hr. Bønnelycke svarer paa Spørgsmaalet om Aarsagen til, at han med
saa ubehersket Voldsomhed kaster
sig over Scala:
— 1 en Tid, hvor Poesien har saa
vanskelige Kaar, maa man værge
sig med de kraftigste kunstneriske
Midler!------

Gyldendal fralægger sig
Ansvaret for Angrebet.
29. Oktober.
Det ser ikke ud til, at der fore
løbig skal blive Ro om Bønnelyckes
Bekendelsesskrift Ny Ungdom med
det hidsige Udfald mod Scala. I Dag
har Forfatteren Julius Magnussen i
»Berlingske Tidende« interviewet en
af Dramaets Hovedpersoner, den
hjemvendte Fru Hertha Skaarup,
hvem Bønnelycke jo har været sær
lig ude efter. Fruen affærdiger
»Bønne« med en kort Bemærkning
om, at hun »anser ham for sinds

syg«, og vender derefter hele sin
retfærdige Harme mod »det gamle,
ansete Forlags Direktører«, fordi
ingen af dem har læst Bogen, før
den gik i Trykken, men overladt
dette til Konsulenterne.
Gyldendals Forlag giver gennem
Direktør Garde følgende Udtalelse
som Direktionens eneste Svar:
»Angaaende Spørgsmaalet om Emil
Bønnelyckes Bog er Gyldendals Di
rektion af den Mening, at Forfatte
ren i enhver Henseende vil og maa
indestaa for, hvad han har skrevet.
Med Hensyn til andet Oplag er der
ingen Stilling taget!«
Med Hensyn til at udelade noget
af Afsnittet om Scala i en eventuel
senere Udgave af Bogen siger Hr.
Bønnelycke:
— Nej, selvfølgelig skal der ikke
udelades noget — ikke en Stavelse!
Hvad jeg skrev, det skrev jeg — og
det staar jeg ved! — —

Gyldendal opgiver
at udsende 2dot Oplag.
30. Oktober.
Gyldendals Forlag har nu udsendt
en Erklæring om, at man forgæves
har anmodet Emil Bønnelycke om
at stryge Skældsordene mod Fru
Skaarup, d’Herrer Stribolt og Reesen m. fl. i det 2det Oplag af hans
Roman »Ny Ungdom«, der er under
Forberedelse — og at han (Bønne
lycke) derefter har »opgivet Ønsket
om et nyt Oplag«. — Bogen vil altsaa ikke blive trykt i flere end de
1500 Eksemplarer, der forlængst er
revet bort.

Finale-Koret i første Akt af Scala-Revyen 1925. Hele Personalet paa Cykler, i Midten Alstrup, foran ham Liva Weel,
bag ham Ingeborg Bruhn Bertelsen, længere til venstre Edgar Hansen og Hans W. Petersen.
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Arbejdernes Teater spiller Stauning og Sophus Claussen
5 Mennesker dræbt ved
Flyveulykke paa Amager.
Under Passagerflyvning styrtede
Maskinen ned og knustes.

2. November.
De sædvanlige Søndagsflyvninger
i Kastrup Lufthavn blev i Gaar af
brudt af en frygtelig Ulykke. En af
Dansk Luftfartselskabs Fokkerma
skiner styrtede umiddelbart efter at
være startet til en Rundflyvning ned
paa Pladsen. Den blev knust til
Stumper, Flyveren og tre af Passa
gererne blev dræbt, de to andre Pas
sagerer saaredes haardt.
De Dræbte er Føreren, Løjtnant
Mortensen,
Skatteassistent John.
Hansen, Lagerchef, Løjtnant Victor
Hansen, og Ekspedient Christian
Poulsen. De Saarede er Disponent
Gaston Boétius og Fabriksarbej
derske Annie Jensen. Boétius afgik
kort efter ved Døden.
❖

Staunings »Livets Løgne« paa Arbejdernes Teater. Tredie Akt: Paa Fabrikant Smiths Kontor.

Staunings Skuespil
»Livets Løgne«.
Bertel Budtz Mttller starter
„Arbejdernes Teater“.

Forfatteren Bertel Budtz Muller
har startet et »Arbejdernes Teater«
ude i Forsamlingsbygningen i Griffenfeldtsgade. Omkring den unge
Forfatter har samlet sig en Kreds af
Arbejdere i et kooperativt scenisk
Foretagende, som et Par Gange om
Ugen spiller for forskellige Arbej
derforeninger. Der er al mulig Grund
til at følge dette unge idealistiske
Teater med Interesse. Her gøres —
med Bistand af den unge Kunstner
Madsen-Visnek — en stor kulturel
Indsats.
Begyndelsen blev gjort med Stats
minister Th. Staunings UngdomsSkuespil »Livets Løgne«.
— Mit lille Arbejde, fortæller Stau
ning, var et Forsøg, som blev til i
Vraaby Skole, hvor jeg opholdt mig
en Ugestid i Sommeren 190b. Lærer
Einar Hansen, som var min Stiller,
og som blev min Ven, var litterært
og musikalsk begavet. Han anspore
de mig til at gøre Forsøget — Livets
Løgne kaldte jeg et Folkelivsbillede,
og som saadan bør det fremdeles be
tragtes. Jeg generer mig ikke for at
vedgaa, at det ikke var af større lit
terær Værdi, men det var Sandhe
den om Arbejdernes Liv. — Livets
Løgne oplever nu en Renæssance.
Jeg opfatter Masse-Opførelserne, der
nu finder Sted, som Tegn paa histo
risk Interesse. Ungdommen kan se
Arbejderliv, som dét formede sig for
25—30 Aar siden — og jeg sidder
med Stolthed, ikke over mit lille
Ungdomsarbejde, men over den Ar
bejderklasse, som jeg er udgaaet af.
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Senere har »Arbejdernes Teater«
opført Sophus Claussens Ungdoms
skuespil Arbejdersken, som for man
ge Aar siden opførtes en enkelt Af
ten paa Folketeatret og blev en
enorm Fiasko. Sophus Glaussen er
klærer selv:
— Det har været med største Nys
gerrighed, at jeg nu, seks-syvogtyve
Aar efter »Arbejder sken« s første
(uheldige) Opførelse lyttede til mit
Skuespil — — Hvis dette Stykkes
Form og Udtryksmaade har haft
Held til at overleve den svundne
Tids dramatiske Æstetikere og deres
Tvivl, skyldes det en NybegynderTro, som under dygtig Ledelse i vor
Tid ogsaa vil føre Folket til kunst
neriske Maal.

Enkedronning
Alexandra død.
London, 20. Nov.

Den danske Kongedatter, der
blev Englands Dronning, Enke
dronning Alexandra er i Ef
termiddag Kl. 5,25 stille afgaaet
ved Døden paa Sandringham.
Kongen, Dronningen, Dron
ning Maud af Norge og Prin
sesse Victoria var til Stede ved
Dødslejet. Den gamle Dronning
havde tilbragt en rolig Nat, men
Sygdommen havde tæret paa
hendes Kræfter, og da der indtraadte et nyt Anfald af Hjerte
krampe, var det indlysende, at
det bar mod Døden.

Sophus Claussens »Arbejdersken« paa Arbejdernes Teater. Længst til højre (siddende) ses
Frida Budtz Müller som Arbejdersken og Chr. Eriksen som Petrus Galt.
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Hjulet—Københavnerinder—Elea Twins
Harald Tandrups
nye Dagblad.
2. November.
Forfatteren Harald Tandrup, den
frodige og opfindsomme Litterat,
der har lavet saa mange fornøjelige
Kommentarer til Dagens Begiven
heder, har paabegyndt Udgivelsen
af et lille, nyt Dagblad »Hjulet«. I
det første Nummers ledende Artikel
skriver Tandrup: »Dette Dagblad
har den Opgave at sætte Tingene
paa deres rette Plads. Det regner
med, at der i det gode Publikum er
en Sensationstræthed, som kræver
et Blad, der ikke paa een Gang vil
paatage sig den umulige Rolle at
være Dommer, Bajads, Skriftefader
og Sladderkælling«.

Ved en Velgørenhedsforestilling paa »Det ny Teater« har en Kreds af
Bourgeoisiets Ungdom faaet en smuk Sukces paa Fremstillingen af »køben
havnske Hjem gennem Tiderne«. Ovenfor fremstiller en Række kendte unge
Københavnerinder Mannequiner Anno 1925, altsaa Moden up to date. Fra
venstre til højre ses: Fru Hakon Schmedes (født V/itzke), Fru Grethe Glad,
Fru Lis Jacobsen, Fru Kaj Møller, Fru Kate Henius og Fru Henningsen.

Elca-Twins.
De to Tvilling-Søstre Ellen
og Carla Thomsen, Døtre af
Røde Kro’s Direktør, vore
danske »Dolly-Sisters«, der
sidst har gjort Lykke hos
Hilmar Clausen i Tivoli-Re
vyen, er nu rejst til London,
hvor de under Navnet »ElcaTwins« skal optræde paa »Co
liseum«. Verden staar aaben
for de to søde og kønne Tvil
linger.

Harald Tandrup.

HJULET
Mandag d. 9. November 1925.

Redakter: Harald Tandrup.
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Elca-Twins, Tvilling-Søstrene Ellen og Carla Thomsen.

1926

Co-Optimisterne — Dans mellem Bordene
Brandstrup lægger ud
med Co-Optimisterne.
1. Januar.
»Go-Optimisterne« er Navnet paa
en Kabaret-Trup, som under Direk
tion af Ludvig Brandstrup og Ste
phan Vogelius i Aftes aabnede et di
minutivt Teater i Frederiksberggade.
Hovedkræfterne var Ann-Sofi Nor in,
Peter Malberg, Sophus Erhardt, Ma
rie Brandstrup, Børge Christiansen
og Ellen Margrethe Hansen. Kai Nor
mann Andersen havde skrevet Musiken til Viserne og akkompagnerede
selv sammen med den unge Bengt
Rode. Hele Personalet var iført en
Slags ensartede Klovndragter med
store Pibekraver, alt efter de en
gelske Go-Optimisters Forbillede.
Der var høj Nytaarsstemning i det
lille Københavner-Teater, og Ludvig
Brandstrup med samt de øvrige Op
timister fik en fortjent Sukces.

Irene Holm er død.
1. Januar.
Alvilda Bach, der var Modellen til Herman
Bangs uforglemmelige Danselærerinde Irene
Holm, er afgaaet ved Døden og blev begravet
i Gaar. Blandt de faa Kranse saas en med
Paaskriften lysende i Guld: Fra Lærere og
Lærerinder ved Dansen.
Pastor Herman Koch talte:
. . . Irene Holm! Hun har kendt noget til
Livets Strid, hun staar som en Type paa de
Ensomme og Gamle her i vor By. Alvilda
Bach! Det var hendes Skæbne at blive tegnet i
Herman Bangs Novelle — skrevet med et
gnistrende Talent og en Digters Hjerteblod.

Co-Optimisterne er senere flyttet ud i Betty Nansen-Teatret; her er et Billede fra Premiéren i Alléen, — med delvis ændret Personale: Øverst til venstre Ludvig Brandstrup,
til højre Johs. Meyer. Nederst fra venstre: Marie Brandstrup, Karl Goos, Sigurd Langberg,
Karina Beil, Børge Christiansen, Asta Nielsen og Aase Jacobsen.

. . . Der var kommet Ambition i hende —
hun vedblev at være en lille Dame.
Ellen Beck sang ... og flere Kvinder bar
sammen med Forfatterne Vogel-Jørgensen og
C/ir. Houmark Kisten ud i Rusk og Regn. . . .
*
1. Januar.
Dagmar Heinemann synger i Riddersalen et
Potpourri, der er sat sammen af Refrain’erne
paa alle hendes gamle Træffere — og hun gør
stadig fantastisk Lukke.
*
8. Januar.
Carl Brisson, der vandrer fra Sukces til
Sukces i England, havde forleden i Manchester
Premiere paa Operetten Yvonne, hvori han
endog overgaar sig selv som Grev Danilo.

Borgmester Kaper inspicerer en Danse-Kafé for at se, hvor vildt det gaar til med „Dans
mellem Bordene“. Gæsterne føler sig noget trykkede. Tegning afJensenius i „Blæksprutte ri'

„Dans mellem Bordene“
Borgmester Kaper foreslaar at give
Dansebevillinger til visse Kaféer,
„der egner sig dertil“.

22. Januar.
Borgmester Kaper har i længere
Tid gjort ivrige Studier i By-Livet.
Kafé-Dansen skal nemlig reformeres!
Hidtil har Forholdet været det, at
Myndighederne saa igennem Fingre
med Kafé-Dansen lige indtil for et
Par Maaneder siden, da der kom
Paabud til Restauranterne om, ot de
nøje maatte paase, at der ingen »In
klination fra Bord til Bord« fandt
Sted.
Nu skal Restauranterne have Danse
bevilling. Den gives ikke til alle og
enhver, men kun til Kaféer, »der eg
ner sig dertil«. Til Gengæld maa man
saa inklinere fra Bord til Bord ligesaa galt, man vil. Det siger sig selv,
at Kommunen benytter Lejligheden
til en rask lille Beskatning paa Kafé
dans.
Det var Borgmester Kaper, som i
Aftes forelagde det nye Danse-Regu
ler ings-F or slag i Borgerraadet, og
man fik en helt hyggelig Aften ud af
det. Man diskuterede Dans i al Al
mindelighed, Dr. Ruboiv fordybede
sig i Dansens Historie, Pastor Binds
lev oplyste, at han dansede selv, men
kun privat (det var ikke pænt at
danse offentligt), og dog har Pastor
B. været Formand for Studenterfor
eningen, hvor han indførte »Blom
sterfester« med megen Dans. Borg
mester Kaper afslørede sig selv som
en ivrig Dansehest, medens Frk.
Gerda Mundt raadede til at ansætte
kvindelige Politibetjente, som skulde
føre et effektivt Tilsyn med »Dansen
mellem Bordene«.

i^z6

Huset Hansen — Ny Politidirektør
„Huset Hansen“.
En Københavner-Roman vækker Opsigt
og Forargelse.

Januar.
»Huset Hansen«, en Roman af
Forfatterinden Jo Jacobsen, Garlsberg-Bryggersønnen, Direktør Vagn
Jacobsens tidligere Hustru, vækker
enorm Opsigt paa Grund af Bogens
detaillerede Skildring af personlige
Forhold og nærgaaende Anvendelse
af levende Model. Forfatterinden
bliver lidenskabeligt angrebet blandt
andet af Dr. Frederik Poulsen, der
beklager, at »hele to Kulturmenne
sker af den ældre Skole sagde god
for Efteraarets berygtede Skandale
roman«.
Dr. Poulsen sigter til Sven Lange,
der i sin Anmeldelse af Bogen
skrev: »gennem alle Vildfarelser og
Talentløsheder, gennem alle Udslag
af menneskelige Fejl og kvindelig
Forfængelighed mærker den, der
kan lytte, et lille heftigt og følsomt
Hjerte banke, et Sind, der altid saares ....«, og til Karin Michaélis, der
skriver: »Det kan meget godt tæn
kes, at hun ved at dukke tilbunds
i denne slimede Brønd .... skyller
Fortiden af og stiger frem, frigjort,
renset, glad og kærlig«.
Efter en heftig Polemik slutter
Sven Lange med at sige, at ogsaa
han fordømmer Bogens Forvildel
ser, men tilføjer, at han tror paa et
Talent hos Forfatterinden.

Politidirektør Dybdal, som d. 5. Januar fyldte 70 Aar, har taget sin Afsked,
og Ordenspolitiets Chef, Politiinspektør Hakon Jørgensen, er bleven konsti
tueret som Politidirektør i København. Ovenfor ses en Fødselsdagsvisit hos
den 70-aarige Politidirektør Dubdal, der altsaa nu trækker sig tilbage. I
Midten ses Hr. Dybdal og hans Frue, til venstre hans Efterfølger Hakon Jør
gensen, derefter Politiassistenterne Tvermoes og Mellerup (længst til højre).

Pristallet blev 194.
En Lønnedgang paa 2 Mili. Kr.
10. Februar.
Pristallet har aldrig før været imødeset med
saa stor Spænding som i Gaar. Nedgangen
blev 25 Points, 6—7 Points mere, end man
havde ventet. Altsaa en Nedgang fra 219 til
194. Det medfører en overordentlig følelig
Nedgang i alle Lønninger — en Lønnedgang
paa ca. 2 Millioner Kroner om Ugen eller
omkring et Hundrede Millioner i Løbet af et
Aar.

En Æres-Jæger.
1. Februar.
»Den danske Koloni i Nizza har i disse Dage
paa Mr. Hansens Initiativ skænket Alpejægernes 22. Bataillon en smuk Regimentsfane til
Minde om dens Ophold i Sønderjylland i 1919.«
— — Den Mr. Hansen, der her omtales, er
Diamanthandleren med det joviale Tilnavn
»Kære Ven«. De franske Alpejægere har kvit
teret for Modtagelsen af den fine Fane ved
at tildele Hr. Hansen Titlen af Chasseur lre
Classe Honoraire, hvilket nærmest maa ud
lægges saaledes: Første Klasses Æres-Jæger.

Midt i den strenge Vinter har de unge Kunstnere paa Charlottenborg faaet den smukke Tanke at hjælpe Indsam
lingen til Byens Fattige ved en kunstnerisk Indsats. Her ses Resultatet: *Snemoderen<, som er rejst foran i Mus
lingeskallen paa Raadhuspladsen, ved Siden af den Sten, der angiver Stedet for den gamle Vesterport.
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Kæmpehallen—Et gaadefuldt Mord
„Kæmpehallen“ aabner.
21. Februar.
Endelig er »Kæmpehallen« bleven
færdig, og Byen har hermed faaet
et længe savnet Kæmpelokale ude i
Rosenørns Allé. Den mægtige Byg
ning er et Bygningsværk af impone
rende Dimensioner, alene den ko
lossale Tagkonstruktion af Jern og
Glas er et teknisk Vidunder.
Kæmpehallen aabnede i Gaar med
en storslaaet Automobil-Udstilling.
Det er jo Automobil-Branchen, der
staar som Bygherre med den initia
tivrige Grosserer Hans Lustrup i
Spidsen. Arkitekt Gundlach-Peaersen har Ære af sit Værk, der i Gaar
blev almindelig beundret.

Automobiludstillingen i det nye „Kæmpehallen“.

En ældre Cigarhandlerske myrdet
i sin Butik i Estlandsgade.
Et grufuldt og mystisk Mord.

Fra venstre Tømrermester Kjeldgaard, Gros
serer Lystrup, Ingeniør Steen og Kæmpe
hallens Arkitekt Gundlach-Pedersen.

3. Marts.
Samme Dag, Dommen faldt i den
mystiske Damhus-Mordsag, er Byen
paany blevet opskræmt af et Mord,
der synes at rumme mindst ligesaa
meget Mystik. I Gaar Morges fandt
man en 60-aarig Cigar- og Tobaks
handlerske, Enkefru Louise Holm,
dræbt i Lejligheden bag Butiken i
Estlandsgade Nr. 3. Det har været
Politiet umuligt at finde noget Mo-

*

Intet Spor af Morderen.

tiv for Mordet. Fru Holm var ikke
uden Midler og kendt for sit gode
Hjerte. Hun hjalp ofte de Fattige
og Arbejdsløse i Kvarteret. Da man
har fundet den Myrdedes Tegnebog
med et Par Hundrede Kroner urørt,
og da saavel Butikskassen som hen
des Smykker heller ikke er rørte,
kan der ikke være Tale om et Rov
mord. Et Jalousi- eller Hævnmord
er, paa Grund af den Myrdedes Al
der, næppe sandsynlig.
Mordet begaaet med
en Brødkniv.
Liget blev fundet i Gangen mellem Butiken
og Lejligheden. Fru Holm var paaklædt og
Sengen urørt; Mordet er derfor rimeligvis be
gaaet tidligt i Gaar Morges. Ligets Hovede var
knust. Der var en Revne midt over Panden,
og Halsen var overskaaret med saa dybt et
Snit, at Strube og Pulsaare var ramt. Saarene
i Hals og Ansigt er bibragt hende med hendes
egen Brødkniv; hendes Hovede synes knust
med en Økse.

12. Marts.
Politiet har i nogle Dage næret
Mistanke til en af »Kære Ven«s Pla
katbærere, den Myrdedes Nevø, der
»ikke kunde med sin Tante«, men
han er gaaet fuldkommen renset ud
af Undersøgelsen. løvrigt arbejder
ikke mindre end 55 Mand med Sa
gen. — Flere af den Myrdedes Be
kendte har været i Forhør, men Po
litiet indrømmer, at det staar paa
bar Bund.
Folkemængden foran Ejendommen i Estlandsgade, hvor Fru Holm blev fundet myrdet.
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(Estlandsgade-Mordet er aldrig bleven op
klaret.)
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Lange-Müller død — 'Damhusmordet
Lange-Muller død.
5. Marts.
Komponisten P. E. Lange-Müllers
Jordefærd i Dag fra Frue Kirke blev
en pompøs Sørgehøjtid; hele den
danske Musikverden havde forenet
sig om at give Bisættelsen Stemning
og Storstilethed. I Koret lyste de
hvide og røde Bannere fra alle vore
Musikforeninger og en Mængde kø
benhavnske Kor. Kisten stod dæk
ket af et Dannebrogsflag. Kranse
var der i Hundredevis. Højtidelig
heden indlededes med Lange-Mül
lers Andante funébre; den Afdødes
Ven Pastor Reumert fra Hørsholm
holdt en meget smuk Mindetale, og
saa sang Cæciliaforeningen to af
Lange-Müllers Salmer, og Komponi
ster bar Kisten ud til Ligvognen.

Lange-Müllers Kiste bæres ud fra Frue Kirke af danske Komponister, til ven
stre forrest Alfr. Tofft, bag ham skimtes Fini Henriques og Peder Gram, til
højre forrest Louis Glass, bag ham ses Poul Schierbeck og Knudåge Riisager.

Spændende og dramatisk Afslutning
paa det mystiske Damhus-Mord.

Jeg er uskyldig!

3. Marts.
I
Eftermiddags
Kl.
2,15
faldt Dom
Mouritz Andersen og „Musse Gadedreng“ fik hver 16 og 10 Aars Tugthus. men i Damhusmordsagen. Nævnin
Gudrun Olesen blev løsladt.
genes Formand, Redaktør Angelo,
oplæste
Kendelse: Mouritz
Damhus-Mordet, der fandt Sted i Handelsmand Mouritz Andersen, Andersenfølgende
og Karen Andersen (»Mus
1922, er nu endelig bleven bragt til som Musse Gadedreng nu erklærede se Gadedreng«) er kendt skyldige i
var Morderen. Mouritz Andersen forsætligt Drab samt skyldige i Rø
Afslutning.
veri. Gudrun Olesen kendes skyldig
Efter en Mængde Arrestationer og hævdede fra første Færd sin Uskyl i Meddelagtighed i Røveriet.
Løsladelser tilbageholdtes kun Gud dighed, men Nettet trak sig sammen
Da Oplæsningen var færdig, rej
run Olesen og Karen Andersen (kal om ham, han havde været saa be ste Mouritz Andersen sig, — det saa
som om han vilde tale, — men
ruset i Dagene omkring Mordet, at iud,næste
det Musse Gadedreng).
Nu besvimede han og faldt
Paany stod Politiet paa bar han intet mere kunde huske.
om i Armene paa sine Vogtere. Saa
snart han var kommet til sig selv igen,
❖
Bund, indtil man arresterede en
udbrød han: »Mit sidste
Ord skal være: Jeg er
uskyldig! «Derpaa vendte
han sig mod Karen An
dersen og raabte: »Sig
saa Sandheden, Karen!
Hvem dræbte Chauffør
Jensen paa Anneksgaardsvej?« Karen An
dersen, der var bleven
ligbleg, rejste sig og
svarede med skingrende
Stemme: »Jeg tager Gud
til Vidne paa, at jeg ikke
har været med i den
ulykkelige Bil, og at jeg
ikke har dræbt Chauffø
ren!« —
En Time efter faldt
Dommen: 16 Aars Tugt
hus til Mouritz Andersen
og 10 Aar til Karen An
dersen. Gudrun Olesen
Fra Retsforhandlingerne i Damhus-Mordsagen. Staaende til højre taler Mouritz Andersen.
blev straks løsladt.
De to Kvinder til venstre er „Musse Gadedreng" (længst til venstre) og Gudrun Olesen.
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Enkedronning Louises Død
20. Marts.

Enkedronning Louise døde i Aften Kl. 7M.
Døden skyldtes enpludselig Hjertelammelse.
Enkedronningen havde dog i et Par Dage
været alvorlig syg af Bronchitis, der udvik
lede sig til Lungebetændelse, hvorfor hen
des Søn Kong Haakon og hendes Datter
Hertuginde Ingeborg af ’Vestergiitland
blev telegrafisk tilkaldt. Ingen af dem naaede dog frem, før det var for silde.
Enkedronningen laa syg i Frederik den
Ottendes Palæ. Her samledes Kongen og
Dronningen, Kronprins Frederik, Prins
Knud, Prinserne Gustav, HaraldogViggo
og Prinsesserne Thyra og Dagmar.
I Dødsøjeblikket var de tilstede i Syge
værelset, hvor alle Lys var tændt.
Enkedronningen laa i sin Himmelseng,
bleg og uden at aabne Øjnene.
Der gik nogle Minutter i fuldkommen
Stilhed. Saa hviskede Sygeplejersken:
— Det er forbi! Hendes Majestæt er død!
Kongefamilien dvælede en halv Times
Tid i Værelset og smykkede den Dødes
Seng med Blomster.
Sent om Aftenen afholdt kgl. Konfessioinarius,
* . Provsf Fenger, en kort Sørgehøjtidelighed i Dødsværelset.

Eftermæle.
Enkedronning Louise faar det
smukkeste Eftermæle, et Eftermæle,
der munder ud i Ordene: Mange vil
savne hende nu, da hun er død.

Det sidste Billede af Enkedronning Louise.

Allerede for mange Aar siden trak
hun sig som Kronprinsesse tilbage
fra alt Liv af udvendig eller hoved
sagelig underholdende Art. Selv efter
at hun i 1906 var blevet Dronning,
unddrog hun sig saa vidt gørligt re
præsentative Pligter. . . . Men op-

traadte Enkedronningen ikke meget
udadtil, saa virkede hun saa meget
desto mere i det stille — til Gavn for
humane Formaal.
Kongen har ikke ønsket Landesorg.
Forlystelseslivet skal kun standse paa
Bisættelsesdagen.

Hundred-Tusinde Københavnere
til Enkedronningens Bisættelse.
28. Marts.
I Dag, Søndag, fandt Enkedron
ning Louises Bisættelse Sted under
umaadelig Deltagelse, Hundrede Tu
sinde Københavnere dannede Spa
lier langs Sørgetogets Vej fra Ama
lienborg
til
Hovedbanegaarden,
hvorfra Kisten førtes til Roskilde,
hvor Bisættelsen fandt Sted mellem
Kongegravene.
De kongelige fulgte til Fods efter
Kisten hele Vejen gennem Byen. I
første Række Kong Christian X,
Kong Haakon, Prins Harald, Prins
Gustav, Kronprins Gustaf af Sve
rige og Prins Arthur af Connaught.

I Roskilde Domkirke afholdtes en
stemningsfuld Mindehøjtid, som pr.
Radio sendtes ud over hele Landet.
Fra Enkedronningens Bisættelse: Sørgetoget passerer Industribygningen. I forreste Række
fra venstre: Prins Harald, Kronprins Gustav Adolf af Sverige, Kong Haakon af Norge,
Kong Christian, Prins Arthur af Connaught og Prins Gustav.
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Kongen har givet Ordre til, at
Landesorgen med Hensyn til Musik
og Forlystelser kun skal gælde til
Kl. 8 i Aften.
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Dommen over Fattigpræsten, Biskop Bast

Dommen, afsiges over Biskop Bast. Længst til venstre Biskop Bast, til højre for Pillen Forsvareren, ORS.Wreschner,
derefter Dommerne Haack, Axel Rasmussen (Retsformand) og Jespersen. Længst til højre i Forgrunden
Landsretssekretær Vagn Bro.

Biskop Bast idømt 3 Maaneders Fængsel for svig
agtige Forhold m. H. t. „Fyrtaarnet“.
Fattigpræsten, der aldrig kunde sige Nej til fattige og
trængende, fældet paa Uorden i Regnskaberne.
at Bast aldrig har kunnet sige Nej,
og den haarde Dom, der nu er
overgaaet Fattigpræsten, ændrer ik
ke den Opfattelse hos mange af hans
Tilhængere, at det alene er Mangel
paa Orden i Regnskaberne, der har
bragt den afholdte og godgørende
Mand i Ulykken.
(Medens de metodistiske Biskopper til at be
gynde med ydede Bast al mulig Støtte gennem
deres Udsendinge Nuelsen og Blake, afsagde
den metodistiske Konference i Kansas City se
nere en Kendelse, hvorefter Bast skulde fra
træde som Biskop. I 1928 trak Bast sig derpaa
tilbage og fortsatte senere som Præst for en
Frimenighed paa Frederiksberg.)

Metodist-Biskopperne Nuelsen og Blake.

Biskop Anton Bast.

20. Marts.
I mere end to Aar har Sagen mod
Biskop Anton Bast været til Efter
forskning og Forundersøgelse, og
endelig i Gaar faldt Dommen ved
Nævningeretten.
Nævningene svarede Nej til
Spørgsmaalet om Bedrageri, men Ja
til Svig, hvorefter Dommen kom til
at lyde paa tre Maaneders Fængsel
paa sædvanlig Fangekost. Biskop
Bast dømtes paa i Tidsrummet 1913
—23 at have formaaet Almenheden
og Centralmissionen til at købe »Fyrtaarnet« i velgørende Øjemed, medens
Forholdet er det, at Bladets Indtæg
ter gik til ham selv personlig. Bi
skop Bast og hans Forsvarer, Over
retssagfører Wreschner har stedse
hævdet, at Pengene er gaaet til de
fattige, men dette har ikke kunnet
bevises, da Regnskaberne er man
gelfulde. Forsvareren fremhævede,

5. April.
For nogle Dage siden ankom vor verdensberømte Landsmand I. P. Mul
ler til København, hvor han paa Banegaarden hyldedes af Tusinder af
Idrætsfolk og Udøvere af »Mit System«. I Aftes foreviste I. P. Muller selv
sine Øvelser i »Kæmpehallen« for et talrigt Publikum; Forevisningen ind
lededes med en Tale af Socialminister Borgbjerg.
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Ny dansk Opera

Chokolade i Snapstinget
vist vilde være praktisk at anskaffe
sig en Kalender med Ministerfød
selsdage —-------

Landmandsbankens Tab
ialt ca. 500 Miil. Kr.
5. Marts.
Landmandsbanken afskriver yder
ligere 150 Millioner Kroner. Efter
disse Afskrivninger staar Banken
med et udækket Underskud paa 122
Millioner Kroner, som Staten hæf
ter for. Regeringen vil i Dag frem
sætte Forslag om en Forlængelse af
Statsgarantien indtil 1. April 1933.
6. Marts.
Landmandsbankens samlede Af
skrivninger siden 1921 opgøres til
henved 490 Millioner Kroner.

Større Fluepapir.
Nu faar vi en ny stor Strandpark i Charlottenlund. Det er den kongelige Køkkenhave,
der bliver udlagt til Folkepark, hvorved
oFluepapiret« faar en betudelig Udvidelse. Ogsaa Charlottenlundfortet skal afgive Terræn.
Ebba Wilton og Albert Høeberg i en Scene af Operaen „Stepan“.

Ny dansk Opera.

M i nister Borgbjerg fylder 60 Aar.
10. April.
I Anledning af sin 60-Aars Fød
selsdag lukkede Socialminister Borg
bjerg i Dag hele Ministeriet Kl. 1 om
Eftermiddagen og samlede Embedsmændene til et lille Fødselsdags
bæger. Og saa var der FødselsdagsChokolade i Minister-Kollegernes
Kreds, hvor Nina Bang naturligvis
optraadte som »ung Pige i Huset«
og skænkede i Kopperne. Imedens
stod de Mennesker, der havde Ærin
de i Socialministeriet, foran de luk
kede Døre og tænkte paa, at det

Frederiksberg Allé
raseres for Træer.
Alle Træer i Frederiksberg Allé fældes og
Forhaverne sløjfes. Den gamle Idyl er gaaet
fløjten. Men til Gengæld faar Frederiksberg nu
en flot Automobilvej lige op til Frederiksberg
Have..

1 Mili. 300.000 Kr. til National
museet.
25. Marts.
Indsamlingen til et nyt Nationalmuseum er
nu afsluttet. Den har indbragt 1.300.000 Kr.
De fem berømte Danske, som rejste Arbejdet
for at faa bygget et nyt Nationalmuseum —
H. N. Andersen, Niels Bohr, Harald Høffding.
Knud Rasmussen og Vilhelm Thomsen — har
nu henvendt sig til Regeringen med Anmod
ning om, at Sagen snarest ordnes.

Komponisten Ebbe Hamerik.

1. April.
Den unge Komponist Ebbe Hameriks Opera Stepan til Tekst af
Fredrik Nygaard opførtes i Aftes
for første Gang paa Det kgl. Tea
ter. Første-Opførelsen blev en Suk
ces, det fuldtbesatte Teater greb en
hver Lejlighed til at applaudere,
men Forestillingen manglede Hel
hed, idet Musikens romantiske Tone
ikke harmonerede med det russisk
aktuelle Emne og den ydre Opsæt
nings moderniserede Stil. Musiken
gav Løfte om, at man tør vente sig
langt mere af Ebbe Hameriks utvivl
somme Talent. Udførelsen var over
ordentlig vellykket med Fru Ebba
Wilton som Nadja og Albert Høe
berg som Sovjet-Kommissæren Leo.

Fødselsdagschokolade i Snapstinget.
Fra venstre ses Hauge, Steincke, Friis-Skotte, Grev Moltke, Nina Bang, Stauning, Fødsels
dagsbarnet Borgbjerg, Bramsnæs, Bording og Pastor Dahl.

1926

Dame-Diskussion

og en lovende Debut

Frøken eller Frue!
Damerne vil af med Frøken-Titlen.

22. April.
En Kreds af Damer med Kammer
herreinde Astrid Stampe-F eddersen
i Spidsen har sluttet sig sammen i
et Udvalg, der vil søge at udrgdde
Benævnelsen Frøken og i Stedet for
indføre Fællesbetegnelsen Frue for
alle Kvinder, hvadenten de er gift
eller ej.
Det er ikke første Gang, Spørgsmaalet er fremme; det blev saaledes
— uden Held — rejst ved Dansk
Kvindesamfunds Fællesmøde i 1911,
og i 1925 dukkede det atter op, da
det drøftedes ved et Formandsmøde
i Dansk Kvindesamfund.
Naar det nu tages frem igen, er
det, fordi Spørgsmaalet i Øjeblikket
drøftes i andre Lande, og man her
hjemme mener, at Tiden maa være
moden for denne Reform.
De Damer, der har grupperet sig
omkring Fru Stampe-F eddersen, er
Fruerne Camilla Pers og Ellinor
Kielgast samt Borgerrepræsentant
Frøken Hedevig Matthiesen.

— Og saa blot én Ting! Vil De være Frøken
eller Frue?
— Ja, jeg vilde jo helst blive ved at være
Jomfru, hvis det kan lade sig gøre.
(Tegning af Alfr. Schmidt.)

Duerne paa Domhuset
skal væk!
26. April.
Det er nu besluttet, at Domhus-Duerne skal
udryddes. Man har dirigeret Falck'en til at
slaa ned paa Duerne.
27. April.
Der er Haab om, at Duerne vil blive reddet.
Justitsminister Steincke synes, at Duerne paa
Domhuset er hyggelige, og den kgl. Bygnings
inspektør, Professor Varming, har lovet at
bygge et Dueslag til dem.

En Scene af Edv. Brandes’ Skuespil »Haardt mod Haardt*. Fra venstre Karin
Nellemose, Rasmus Christiansen, Johs. Poulsen, Poul Reumert, Clara Pontoppidan og Karen Thalbitzer.

Edvard Brandes spaar Debutantinden
Karin Nellemose en straalende Fremtid
Den 5. April genopførte Det kgl.
Teater Edvard Brandes' Skuespil
Haardt mod Haardt, hvori Frk. Ka
rin Nellemose debuterede som
Pjusk. Dr. Brandes skriver i Politikens Kronik for 21. April bl. a.
følgende:
Mon det ikke kunde tillades en
Forfatter, der ikke plejer at tale om
sig selv eller vise sig indtaget i sine
egne Arbejder, for en Gangs Skyld
at bryde denne Tavshed i Anledning
af et gammelt Skuespil, hvis svage
Tiltrækning naturligvis mest skyl
des en alt for venligsindet Presse
— hvad gør man ikke for en Kol
lega. —
Men vi er jo i Smørumnedre,
skønt vi søger at indbilde os selv og
andre, at Kjøbenhavn er en Storby
— hvad den netop kun er et Strøg
af, eller som Maximilian Harden skrev, en lang Linie. . . .
— — Dog kan nok den Bemærk
ning tillades, at hvad man ellers vil
mene om selve Skuespillet, og hvad
enten man vil billige eller anerken
de øvede og prøvede Fremstillere,
der optraadte, saa maa dog enhver
Teatererfaren kunne se den rige Mu
lighed hos den unge Dame, der her
fik sin første Optræden, og som sy
nes med et skønt og lysende Blik at
skue ind i den Kunstverdens Her
lighed, hvis Dør kun langsomt sky
des til Side for den, der vil ind
træde. Frøken Karin Nellemose var

ikke alene sikker af Uddannelse,
men naturlig og følsomt baade mod
tagende og meddelende — altid paa
sin Plads, om end maaske lidt for
let til Taaren. Hun har et spirende
Talent, og den Klogskab, der bød
Teaterchefen at bevare hende for
Teatret, vil nu sikkert afløses af nyt
tig Bevaagenhed.
Edvard Brandes.

Debutantinden Karin Nellemose
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Frygtelig Flyve-Ulykke ved Lundtofte

Resterne af den knuste Maskine efter Nedstyrtningen paa Lundtofte Flyveplads, hvor Flyveskolens Chef, Kaptajn
Kofoed-Jensen og Korporal Rask mistede Livet.

Chefen for Flyveskolen, Kaptajn
Kofoed-Jensen styrtet ned.
Maskinen knustes, Kaptajnen og
Korporal Rask dræbt paa Stedet.
11. April
Atter er dansk Flyvning bleven ramt af
en frygtelig Ulykke. Flyveskolens Chef,
Kaptajn Kofoed-Jensen og en ung Fly
ver, Korporal V. Rask, styrtede i Gaar
ned paa Lundtofte Flyveplads og blev
begge dræbt. Ulykkens Aarsag var, at
Flyverne foretog en dristig Manøvre i for
lav Højde, tabte Herredømmet over Ma
skinen og ikke kunde genoprette Fejlen.

Der løbes Stopm mod Radiofonien.
Emil Holm, „den store Bastian“, skal væk!
9. Februar.
En voldsom Misfornøjelse med de
nuværende Tilstande inden for Ra
diofonien kom i Aftes til Orde ved
et Møde i Handels- og Kontoristfor
eningens Sal.
Landsretssagfører Hvidberg ud
talte paa Radiolytternes Vegne:
— Vi ønsker bedre Udsendelser og
Medbestemmelsesret over Radioens
Fremtid.

Redaktør Elias Nielsen erklærede:
— »Den store Bastian« maa bort!
Han maa fjernes fra Radiosagen.
Redaktør Svend Carstensen:
— Hvorfor i Alverden skal vi ha
ve Statstelegrafen til at beskæftige
sig med det helt nye Begreb, Radio
fonien? Maa jeg spørge, om man

Radio-Ingeniør Lund-Johansen, kendt som en
af Radiofoniens Foregangsmænd. Sidste Efteraar startede han det første Radioblad,
» Radiolytteren «.

Radioavisens Kontor paa Købmagergade i Ritzaus Bureaus Lokaler. Ved Skrivebordet Svend
Carstensen. staaende og talende i Telefonen Redaktionssekretær Grunnet-Rasmussen.

sætter Grovsmede til at bage Kon
ditorkager?
Mødet endte med at vedtage en
kraftig Resolution, der udtalte Util
fredshed med den nuværende Ra
dioordning og Ledelse af Radiofo
nien.
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Lytterantallet steget til 68,700!
Radiobølgerne gaar højt.
Lige til det sidste er Kampen om
Ledelsen af Radioen blevet ført med
stadig voksende Bitterhed. Lytternes
Repræsentanter havde ønsket Privat
drift, men Afstemningen i det store
Radioraad gik ind for en Stats
ordning. Kammerherre Lerche skri
ver i sin Beretning til Ministeren for
offentlige Arbejder:
». . . vel skyldtes det det private
Initiativ, at Radiospredningen blev
paabegyndt her i Landet paa et ret
tidligt Tidspunkt, men det altfor
kraftige Initiativ bevirkede, at det
efterhaanden endte i et Kaos, der
medførte Nødvendigheden af Statens
Indgriben.«

En Del af det nedskaarne Radioraad: Fra venstre til højre Knud V. Jensen, Folketings
mand P. Andersen, Sekretær Temdrup, Kammerherre Lerche, Ingeniør Wamberg, Red.
I. A. Hansen, Red. Knud Rée og Red. Axel Breidahl.

Statsradiofonien gøres permanent —
Radioraadet nedskæres til 9 Medlemmer.
April.
Prøveaaret er omme, Radiofonien
har traadt sine første Børnesko, og
Trafikminister Friis-Skotte har faaet
gennemført den nye Radiolov, date
ret Amalienborg 13. Marts, hvorefter
Radioen gaar over til permanent
Statsdrift.
I det første Radio-Virvar fik Prø
veaaret som bekendt et Kæmpe-Radioraad, sammensat af Repræsentan
ter for alle mulige Radio-Interesser.
Men det har vist sig i høj Grad
upraktisk med saa mange Kokke, og
Radioraadet er nu nedskaaret til
kun 9 Medlemmer; foruden Forman
den Kammerherre Lerche og Næst
formanden, Telegrafingeniør Wamberg, er Raadet kommet til at bestaa af Forf. Otto Rung, Red. L.
Estrup, Red. Breidahl, Prof. Wm.
Rung, Red. I. A. Hansen, Red. Knud
Rée og Ingeniør Gerald. Som Sekre
tær fungerer Forf. Oluf Bang.
Som Driftsleder fungerer fremde
les Kammersanger Emil Holm.

Lyttertallet vokser med
Kæmpeskridt.
30. April.
Licens-Optakten til det nye Driftsaar ser ikke helt fornøjeligt ud. Den
samlede Indtægt er ialt 591.505 Kr.
(deraf 375.735 for Lampemodtagere
og 215.770 for Krystalmodtagere) og
det lover ikke godt, selv om man i
Prøveaaret kun har haft ialt 379.000
Kr. Man har derfor besluttet at ud
sætte Indbetalingsfristen otte Dage.

Det hjalp

9. Maj.

De første 8 Dage af Maj har forøget
Lytterantallet fra ca. 46,500 til 68,700
med en indbetalt Licens af 850,000 Kr.,
en Fremgang paa over 250,000 Kr.

1. Juni.
En bebudet Jagt paa »Plankeværks
lytterne« hjælper kolossalt. Der er
nu næsten en Million i Kassen.

1. Novbr.
Licensindtægten
ligger nu meget
nær l1/* Million
Kroner.
*
1. Juli.
Kvindernes Freds
forening arrange
rer den første fæl
lesnordiske Radio
udsendelse.
*
1. August.
De private Ra
dioaviser ophører.
Stats-Radioavisen
træder i Kraft un
der Ledelse af Pres
sens Telegramud
valg og med For
fatteren Ravn-Jonsen som Redaktør.
*
4. September.
Radioraadet har
vedtaget at bygge
den nye Storstation
som Rørsender.
*
4. September.
Statsradiofonien
har forelagt sin

Sæsonplan for Pressen. Det medde
les heri blandt andet, at RadioOrkestret, som er udvidet til 2b
Mand, vil udføre et Udvalg af sym
foniske Værker, og at man vil fore
tage Transmissioner fra Det kgl. Te
ater og fra Orkesterkoncerterne i
Odd Felloiv-Palæet.

*

Radioraadet har nedsat et Forret
ningsudvalg, et Programudvalg og
et juridisk Udvalg.
Licensafgiften fastsættes saaledes:
Krystalmodtager ................. 10 Kr.
Lampemodtager ................. 15 »
Modtager med Højttaler i of
fentligt Lokale ................. 500 »

Munter Aften paa Københavns Radiofonistation. (Tegning af Jensenius
i Blæksprutten).

373

1926

Et Blad af Byens Dagbog
Professor i Musik.

Den 11. Maj var T ubor gpavillonen paa Strandvejen aaben for sidste Gang.
Det er Automobilerne, der har slaaet den ud. Før i Tiden var Tuborgpavillonen det første Bedested for dem, der kørte med Heste, nu farer Bilerne
forbi og man kaster i Farten knapt nok et Blik paa den gamle Tuborgflaske
fra 88-Udstillingen, der staar der som en Fortidslevning. Den skal blive
staaende — men Pavillonen lukker!

Tenna Frederiksen
som Leonora
Christina.
Det kgl. Teater
havde i Gaar Pre
miere paa Leono
ra Christina, Ope
ra i 4 Billeder af
Aage Barfoed, Mu
sik af Siegfried
Salomon.
Aftenens store og
uforglemmelige
Oplevelse var Frø
ken Tenna Frederiksens Leonora
Christina. Saa skøn
og mærkelig en
Skikkelse har hun
endnu aldrig skabt.
1 de førsie Bille
der straalende af
Ungdom og Skøn
hed, sidenhen i
Fængslet forlenet
med en menne
skelig Storhed og
Majestæt af gri
bende Virkning.
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14. April.
Resultatet af Konkurrencen om
Professoratet i Musik ved Køben
havns Universitet foreligger nu: det
blev Docent, Dr.
phil. Erik Abrahamsen, der gik af
med Sejren.
Det har været
nogle spændende
Dage, hvor alt
Musikfolket
var
samlet i Universi
tets-Annekset til de
tre KonkurrenceForelæsninger,
som holdtes af de
tre Doctores udi
Musiken Knud Jep
pesen, Torben Krogh og Erik Abrahamsen. Det opgivne Emne var
»Musikomvæltningen ved Aar 1500«,
aandfuldt behandlet af Dr. Jeppesen,
kyndigt og levende af Dr. Krogh,
klogt og behersket af Dr. Abrahamsen. De stod stærkt alle tre — men
stærkest altsaa den sidste, der nu
er vor første Professor udi Musi
ken.

Byrd og Amundsen
overflyver hinanden.
Med faå Dages Mellemrum
flyver Amerikaneren og 'Nordmanden
over Nordpolen.

Tenna Frederiksen som Leonora Christina og Lilly Lamprecht som
hendes Broderdatter.

10. Maj.
Amerikaneren Byrd har i Gaar
udført en overraskende Bedrift,
nemlig at flyve over Nordpolen.
Han gik op fra Kingsbay med sin
Flyvemaskine i Gaar Nat og vend
te hjem efter 15V2 Times Flyv
ning, paa hvilken han naaede alle
Polflyveres store Maal, Nord
polen.
12. Maj.
Om Bord i Luftskibet »Norge«
er Amundsen paa Vej til Nord
polen.
13. Maj.
Melding fra »Norge«:
Kl. 1 i Nat passerede vi Nord
polen og nedkastede de tre Flag.
Da Riiser-Larsens Observationer
viste, at vi var over Polpunktet,
gik »Norge« ned i lav Højde. Ud
af det runde Vindue paa Fører
gondolens Styrbordsside lod først
Roald Amundsen det norske Flag
gaa ud, saa sænkede Ellsworth
»Stars and Stripes«, hvorpaa
Oberst Nobile sænkede det italien
ske Flag.
De tre Flag faldt ned, saa de
blev staaende paa Pol-Isen, vajen
de for Vinden.
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Der flyver saa mange Fugle —1
Ex-Czar Ferdinand af
Bulgarien
til Ornitologkongres
i København,
rnitologerne har erobret Byen.
Som Trækfugle er de kommet fra
O
fjerne Lande og har for nogle Dage

slaaet sig ned her hos os, hvor den
store Fuglekongres aabnedes i Rigs
dagsbygningen den 25. Maj.
Blandt Deltagerne findes meget
celebre Navne. Det fineste er »Le
comte de Murany«; hans Ledsagers
Titel »Marchal de la Cour« lader
ane, at det ikke er en helt almin
delig Greve, som har indskrevet sig
under Navnet de Murany i Kongres
sens Deltagerliste, — og under dette
Navn skjuler sig da ogsaa Ex-Czar
Ferdinand af Bulgarien, der er en
meget dygtig og lidenskabeligt in
teresseret Fuglekender. En‘ anden
berømt Deltager er Baron Dr. Geyr
von Schiveppenburg, en tapper Of
ficer, der mistede begge Ben i Ver
denskrigen, og som nu er Professor
i Ornitologi i Hannover. Kongres
sens Præsident er Prof. Hartert fra
England. Efter Kongressens Aabningsmøde var Ornitologerne til en
»Fuglefilm« i Paladsteatret, og her
kom det til et pinligt Optrin. Man
opførte bl. a. en Film, som den

Ornitologerne til five o’clock-tea paa Tietgens gamle Ejendom »Strødam« ved Hillerød, der nu
ejes af Godsejer Axel Jarl. Paa Bænken i Forgrunden ses i lyst Tøj Baron Dr. Geyr von Schweppenburg, til højre for Bænken i Kurvestolen Ex-Czar Ferdinand, imellem dem Professor Hartert.

kendte tyske Videnskabsmand Dr.
Groebbel har optaget. Den skal illu
strere Fuglenes Ligevægtssans og vi
ser nogle Duer, paa hvilke han har
bortopereret en Del af det indre Øre.
Da Duerne viste sig paa det hvide
Lærred, kom det til Demonstratio
ner, der antog en saadan Karakter,
at Filmen maatte stoppes. Til Gen
gæld fremkom Dr. Groebbel med en

Del meget krasse Udtalelser om Kon
gresdeltagerne. »Ornitologer er i
Almindelighed ikke særlig højt an
skrevne blandt Videnskabsmænd,«
sagde Doktoren, »de forstaar ikke
denne Films videnskabelige Grund
lag.« Under Kongressen skal Delta
gerne besøge Strødam i Nordsjæl
land, hvor Godsejer Jarl har indret
tet et Fuglereservat.

Ny Chef for Kriminalpolitiet.

Ex-Czar Ferdinand af Bulgarien (til venstre med
Kasket) sammen med Ornitolog-Kongressens
Præsident, Professor Hartert ved Ankomsten
paa Københavns Hovedbanegaard.

Den nuværende
Politimester i Ran
ders Eigil Thune
Jacobsen er fra 1.
Juni udnævnt til
Chef for Køben
havns Opdagelses
politi. Den nye Kri
minalpoliti-Chef,
der nu er 46 Aar
gammel, vil over
alt i Korpset blive
mødt med den
største
Sympati,
ikke mindst fordi
han har tjent sig op
indenfor Politiets
egne Rækker. 1 en
Del Aar var Thune
Jacobsen By- og
Herredsfuldmæg
tig, fra 1912 Po
litiassistent i Es
bjerg, 1919 Politi
inspektør i Stats
politiet og Forstan
der for Politisko
len. I tre Aar har
Th. J. været Politi
mester i Randers.

Den nye Kriminalchef Thune Jacobsen (til venstre) i Samtale med
Opdager-Souschefen, Kriminalassistent Schou.
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To typiske Københavner-Skribenter
Paul Sarauws »Den fattige Millionær« morer Folk,
saa de for ar ges over sig selv.

Redaktør Jørgen Bast.

Jørgen Bast, den kendte unge Kø
benhavner-Journalist, er bleven Re
daktør af »B. T.« Saadan maatte det
jo ende. Med sin elegante og smidige
Pen, ført snart i eget Navn, snart som
»Kammerjunker Lassen«, har Jørgen
Bast sat sit umiskendelige Præg paa
»B. T.«. Gennem den lange Række
af spændende, aktuelle Romaner, han
har skrevet til sit Blad — flere af
dem senere udgivet i Bogform —,
har han yderligere faaet et stort
Publikum i Tale, og naar han nu er
avanceret til Redaktør, vil han sik
kert i endnu højere Grad udfolde
hele sin forbløffende og beundrings
værdige journalistiske Vitalitet,

Hvad der i Maj Maaned fremkald
te den store Alarm, var saamænd
Paul Sarauws Tilsynekomst paa Det
kgl. Teater med Den fattige Millio
nær. Man kan vistnok skildre Lyst
spillets Modtagelse saaledes, at Pub
likum morede sig fortræffeligt, lo
overstadigt, og at det samtidig fandt
Lystigheden upassende i disse helli
ge Haller og tilsidst blev næsten op
hidset af Forargelse over sin egen
Munterhed. Ikke uden Grund har
Hr. Norrie i en af sine Sæsonslut
ningsudtalelser erindret om, at kø
benhavnsk Publikum og Kritik har
været successiv forarget over Opfø
relsen paa Det kgl. Teater af Otto
Benzons, Gustav Esmanns og Julius
Magnussens Lystspil.
Hermed være ikke sagt, at Sarauw
hverken er en Benzon, Esmann eller
Magnussen (Himlen bevare ham!).
Han har sit eget Ansigt og sit eget
Humør, der formodentlig ikke lader
sig gaa paa af, at man fra alle Sider
sagde Scala og Sketch om »Den fat
tige Millionær«, uagtet det var et
originalt og velopfundet Lystspil, der
ikke havde andet med Scala at skaf
fe, end at Forfatteren ogsaa har sagt
nogle Vittigheder der.
Da Ledere af betydelige Scener i
fire Lande efter Læsningen af »Den
fattige Millionær« har fundet Styk
ket egnet til Opførelsen, er det paa
Forhaand usandsynligt, at det skul
de savne Teaterværd, og hvis Hr.
Sarauw havde lagt Vejen til Dan
mark over Norge, Sverige eller
Tyskland, var det nok gaaet ham
bedre. Saa kunde Tidspunktet og-

Scenebillede fra Sarauws »Den fattige Millionær« paa Det kgl. Teater: Clara Pontoppidan som
Charlotte Vallentin og Johs. Poulsen som Victor Franck.

saa have været gunstigere end Slut
ningen af en Sæson, hvor efterhaanden en kritisk Eksplosion kunde for
udses, og Teatret havde sandsynlig
vis ogsaa kunnet finde en mere træf
fende Rollebesætning end med Fru
Pontoppidan, Johs. Poulsen, og Car
lo Wieth, hvoraf ingen fandt den
særlige Sarauwske Tone, der paa sin
Vis er lige saa barok og ligesaa over
raskende i sine Overgange som

Paul Sarauw.

Shaivs. Fru Pontoppidans overor
dentlige Intelligens klarede i Grun
den bedst det meget selvstændige
Pigebarn med Hornbrillerne, som
saares saa dybt af Hr. Francks
haarde Tunge, at hun først efter at
have mobiliseret Politiet mod hans
Svindlerier opdager, at hendes Fø
lelser er ganske modsatte. Men Her
rerne. Hr. Johs. Poulsen smælder
sine Replikker ud med al mulig Sik
kerhed og Effekt og haandterer flot
sin Monokle og andre af Elegancens
Rekvisiter, men alt som en Bon-vivant af en ældre Komedietype og
ikke Anno 1926. Det er Skade, at
Ahnfeldt-Rønne er gaaet tabt for
Det kongelige Teater og overhovedet
for den virkelige Scene. Hans mær
keligt særprægede Humor og Char
me kunde have meddelt det origi
nalt opridsede Tidsfænomen, den hæ
derlige Svindler, Liv i Rampelyset.
T harnæs havde ogsaa haft Mulighed
derfor, kunde i alt Fald have frem
stillet Vennen Holger Bernhards ko
miske Elskelighed. Nu var af Perso
nerne i første Række Liebman som
den firsaarige, men stadig livskraf
tige Bedstefader, ene om at give et
helt, baade vittigt og fint Billede.
Ove Rode
(i Tidsskriftet »Teatret«).
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Kaptajn Botveds Tokio-Flyvning
En Flyver-Bedrift.
Kaptajn Botveds Flyvning til Tokio over Indien og tilbage over Si
birien og Rusland er en fremragende
Flyverbedrift. Den 16. Marts starte
de Kaptajn Botved og Overofficiant
Olsen samt Løjtnant Herschend og
Overofficiant Petersen fra Køben
havn. Men Herschend maatte nød
lande i Indien, hvorved Maskinen
havarerede. Botved fortsatte til Tokio, hvor han blev modtaget med
store Æresbevisninger. En tusindtal
lig Menneskemængde og 2000 japan
ske Skolebørn hilste ham Velkom
men med stormende Ovationer.

Tokioflyvningen i
Dage og Timer.
startede Kaptajn Botved
og Overofficiant Olsen fra Pladsen
ved Kløvermarksvej sammen med
Løjtnant Herschend og Overoffi
ciant Petersen. De landede efter
2 Timer og 20 Minutters Flyvning
i Berlin og fortsatte næste Dag til
Lemberg, hvor de landede i Sne
storm.
21. Marts: Konstantinopel.
23. Marts: Herschend i Aleppo. Botved
nødlandet i Eskischehir. Dagen
efter ankom han til Aleppo.
28. Marts: Binden Abbos.
29. Marts: Karachi i Forindien.
4. April: Kalkutta-Rangoon.
Herschends Maskine beskadiges
ved en Nødlanding, repareres i
Bangkok og vender hjem samme
Vej, den fløj ud.
11. April; Botved slutter Besøget i
Bangkok og fortsætter til Hanoi.
Da han flyver videre, maa han
Den 17. Marts

ved Kanton lande paa en sumpet
Flyveplads og kommer først fri
igen efter nogle Dages Forløb.
1. Maj: Botved nødlander med en
utæt Køler ved Yutcheng. Motoren
ødelagt, fordi den ikke blev kølet.
Ny Motor maa hentes fra Tokio.
23. Maj: Botved i Peking efter at have
repareret Maskinen.
31. Maj: Osaka, den første japanske By.
1. Juni: Landing i Tokio.
14. Juni: Start fra Tokio mod Køben
havn.
15. Juni: Landing i Heijo.
16. Juni: Charbin.
17. Juni: Chita i Sibirien.
18. Juni: Irkutsk.
19. Juni: Krasnojarsk-Novosibirsk.
20. Juni: Kurgan efter en Mængde Be
sværligheder med Benzintank og
Køler.
21. Juni: Kasan,ligeledes med Lækage.
22. Juni: Moskva.
23. Juni: Kønigsberg-København.

Kaptajn Botved.

Tusinder af Københavnere modtog
Kaptajn Botved paa Flyvepladsen.
Stormende Hyldest til den kække Flyver.
24. Juni.
I Gaar Aftes Kl. 7,45 landede Kap
tajn Botved og Overofficiant Olsen

paa Flyvepladsen ved Kløvermarks
vej efter at have fuldført Flyvningen
Moskva-Konigsberg-København paa
een Dag.
Tokio-Flyverne fik en stormende
Velkomst. Der var mødt Tusinder og
atter Tusinder af Københavnere, som
gav den tapre Flyver en begejstret
Modtagelse.
Kaptajn Botved beretter, at de sid
ste 11.000 Kilometer er fløjet paa
72 Timer i Løbet af kun ni Døgn.

Kaptajn Botved højt til Hest i den tusindtallige Menneskemængde ved Ankomsten til Flyvepladsen paa Kløvermarksvej.
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Et Par zoologiske Fænomener
Da Jeppe gik i Kassen

Charleston-Epidemien raser!
hærger Landet. Den har
gaaet sin Sejrsgang fra Vest til Øst som en
Charleston-Dansen
middelalderlig Smitsot. Den er det nyeste Ud

Jeppe i Zoologisk Have.

15. Juni.
Siden den 20. Maj har Flodhesten
Jeppe i Zoologisk Have skelet mis
troisk til den store Kasse, der skul
de føre den til den store Hagenbeckske Dyrepark i Stellingen ved Ham
borg, der skal være dens fremtidige
Hjem.
Man lagde alskens Lækkerier,
navnlig i Form af
Roer og frisk Hø
ind i Kassen. Gang
paa Gang troede
man, at nu vilde
det lykkes at faa
Jeppe i Kassen,
men i Stedet for
trampede Flodhe
sten i vildt Raseri
sit Rejsebur i Stum
per og Stykker —
og saa maatte man
begynde for fra
igen. Hver eneste
Dag gentog Kome
dien sig, Jeppe
vilde ikke ud at
rejse. Men i Gaar
lod Jeppe sig alli
gevel lokke. Og
næppe var den
gaaet i Kassen, før
Faldlemmen faldt
ned, og Jeppe var
fanget. I Morgen
kommer
Adams
Ekspres og læsser
den paa en Blok
vogn. Med Embal
lage vejer Jeppe
saadan noget som
3000 Kilo.
Da Jeppe d. 20. Maj
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brud af koreografisk Idioti. Vore Dages pæne
Folk har jamret over alle nye moderne Danse,
holdt Protestmøder mod Jazz og vedtaget Love
mod Shimmy. Men Charleston — nej, mod den
Galskab er der intet at
stille op.
Det begyndte medvTurkey Trott«, der blev op
fundet af en ameri
kansk Variétésangerinde og en professionel
Boldspiller i Forening;
de viste den paa Broadway i 1911, og den blev
Forløberen og Stamfade
Et opløftende Syn.
ren til alle de moderne
Danse, som bestaar af et
en yndefuld Berøknugende Favntag i Stedet for
,
ring, og en Sjolcken i Stedet for Trin. Turkey
Trott var simpel nok, det var bare Vug med
Skuldrene og Slæb paa Fødderne i
Takt. Turkey Trott slog an, kom til at hedde Fox Trott og
er nu antaget som anstændig Selskabsdans over
alt. —
Efter Verdenskrigen fulgte Shimmy, der holdt
et Par Aar, saa kom »Mar at ho ndansen« med de
sindssvage Konkurrencer og Væddemaal om, hvor
længe man kunde holde sig paa Dansegulvet. Re
korden blev 117 Timer.
Men nu er Charlestonen over os. Charleston
Tryk og Spjæt og Klem.
har Negerblod i sig. Den blev efter
Sigende undfanget af en Neger, Alabama Joe, som en Lørdag Nat brød
ind i en Bondes Hønsehus, saa han
kunde faa Kyllingesteg næste Dag
efter Kirkegang. Hønsene lavede Ra
balder, og Bonden hørte det. Han
kom ilende til med en Høtyv i Haan
den og sin Hund i Hælene. Han greb
Joe paa fersk Gerning. Han stak Hø
tyven i Maven paa Hønsetyven, og
Joe tog det første Charleston-Trin.
Hunden bed Joe i hans kødfulde
Bagdel, og han tog det andet Trin.
Den fortsatte Vekselvirkning af Hø
tyv for og Bulldog bag med Neger
midt imellem var den oprindelige
Charleston. Den er kun lidet foran
dret i Dag.

3 Sfjarlefton, fom nu alle ffør’,
§aar SJanfefyefte ÆaUetnær.
knuste Kassen, som den skulde transporteres i.
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Noter og Nyt i Aarets Løb
Solodanser John Andersen død.
Den unge meget lovende Solodan
ser John Andersen er død i Amerika
kun 27 Aar gi. Han var paa Vej til
New York for at tage Undervisning
hos Fokin, da han paa Skibet fik
Blindtarmsbetændelse og øjeblikke
lig maatte opereres. Ved Ankomsten
til Halifax blev han bragt paa Ho
spitalet, hvor han kort efter døde.
Dødsfaldet har vakt den største Sorg
blandt hans Kammerater ved Ballet
ten.

Ny Sporvejsdirektør.

4. August.
Redningskorpsets Skaber Sophus Falck, der afgik ved Døden den 29. Juli,
begravedes i Dag under stor Højtidelighed fra Holmens Kirke. Ved Kisten
stod en Æresvagt af Redningskorpsets Funktionærer i Uniform. Alle Red
ningsstationer i Danmark, Brandvæsenet, Politiet og mange Assurancesel
skaber var repræsenteret i det store Følge. Kisten kørtes paa en af Rednings
korpsets Brandvogne til Vestre Kirkegaard, hvor Pastor Hornbeck forrettede
Jordpaakastelsen.

Juel-Hansen.

Trafikinspektør A. Juel-Hansen er
af Magistraten eenstemmigt indstil
let til Embedet som Sporvejsdirek
tør. Den nye Sporvejsdirektør er Søn
af Forfatterinden Erna Juel-Hansen
og saaledes Nevø af Holger Drachmann.

Stauning kasserer Kronerne

Gösta Ekmans Debut i København.

Statsministeriet vil nu forbyde Anvendelse af
Kongekronen i Skilte og som Varemærke. Kun
de, der har Prædikat Kongelig Hofleverandør,
vil i Fremtiden faa Lov til at føre Kronen —
ja og saa Bagerne paa deres forgyldte Kringler.
Men for Eksempel Hotel Kongen af Dan
mark, Krone Apoteket, Krone-Hummer, Fiske
farsfabriken Kronen, Krone-Margarine og
mange andre Forretninger med Krone maa nu
af med Kronen.

8. Juli.
Den yndede svenske Skuespiller og Filmshelt
Gösta Ekman optraadte i Aftes for første Gang
for et dansk Publikum ved en Midnatskabarat,
som Direktør Oscar Holst havde arrangeret i
Apolloteatret.
Gösta Ekman hilstes med Jubel og sagde el
Par Digte aldeles henrivende.
Han erklærede bagefter, at han havde været
meget nervøs ved at skulle optræde for det
forvænte og meget kritiske danske Publikum.

Skelstenen ved Hellerup.
22. Juni.
Paa Trekanten udfor Tuborg, hvor Svanemøllevejen og Strand
vejen mødes, og hvor København holder op og Hellerup begyn
der, afsløredes i Gaar det nye Bymærke, »Skelstenen«, som skyl
des Billedhugger Jens Lund. Det er »Albertina«-Fondet, der har
ladet Bymærket rejse.

Afsløringen af Bymærket overværedes bl. a. af Billedhuggerne Jens Lund (Vær
kets Skaber) længst til venstre, og Ludvig Brandstrup (i Midten) samt Fondets
Formand, Direktør Helge Jacobsen (med Solbrillerne).

Skelstenen ved København-Hellerup Grænsen
paa Strandvejen.
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Helsingørs 500 Aars Jubilæum
Kronborg spilledes der ogsaa
Komedie; her opførtes »Trold
Paakan
tæmmes«. Ude i Grønnehave

var der om Søndagen en veritabel
Ridderturnering med Ryttere i Pan
ser og Plade. Brynjeklædte Krigere
fra Erik af Pommerns Tid havde be
sat Kronborg; paa Byens Torv blev
der stegt hele Okser paa Drejespid,
og paa Festpladsen gik Politibetjen
tene rundt med Hellebarder og mid
delalderlige Staalhjelme paa Hovedet.
Post festum.
14. Septbr.
Efter de straalende Festligheder i
Helsingør er nu fulgt et trist Efter
spil, idet de store Arrangementer
har givet et Underskud paa 100.000
Kroner, som Garanterne maa betale.

Under en af Prøverne paa »Det gamle Spil om
Enhver« i Slotsgaarden. Paa Scenen ses Anders
de Wahl, nedenfor staar Presseattaché V. Willumsen,Johannes Poulsen og Fru Ulla Poulsen, samt
Det kgl. Teaters Sufflør Lund i (Kitlen).

6. Juli.
llerede for en Maaned siden begyndte
k Festlighederne i Anledning af Hel
singørs 500-Aars Jubilæum. Men det er
dog de store Folkefester, som har fun
det Sted i disse Dage, der har givet
Byen det rette Jubilæumspræg. De to
Hovedbegivenheder var Opførelsen af
»Det gamle Spil

A

h”i^egamieFS“
tergaard, og det
store
historiske
Optog gennem Ga
derne. Begge Dele
var iscenesat af
Johannes Poulsen,
der faktisk har
været Byens Over
borgmester i Fest
ugen. »Det gamle
Spil om Enhver«
blev en stor Suk
ces. Hovedrollen
blev spillet af An
ders de Wahl, og
Signe Kolthoff var
hans Slegfred.
Det store mid
delalderlige Optog
gennem Byens ma
leriske Gader tog
sig glimrende ud,
fuld af Farve
pragt, som det var.
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Der steges hele Okser paa Spid paa Axeltorvet i Helsingør.

Den gamle Dyrehavsbakke lukker atter op! —

Den

gode gamle Dyrehavsbakke aabnede anden Pinsedag d. 25. Maj. »Bakken« lignede sig selv — men det er jo
netop det, der er Charmen.
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Danmarks første Skønhedsdronning
Vore Damers Skønhedskonkurrence paa Marienlyst.

DAMER afholdt i Søndags,
den 1. August Danmarks første
VORE
Skønhedsstævne paa »Marienlyst«

Strandpromenade ved Helsingør.
Tanken var dristig — alt nyt, der
har en særlig Karakter, er svært at
føre frem, og der er ingen Tvivl om,
at der herskede en vis Spænding for,
hvorledes det vilde gaa.
Det var af en ganske ejendomme
lig Virkning at se disse unge slanke
Kvinder i de klædelige Badedragter
med det hvide Baand, hvor deres
Bynavn stod med store sorte Bog
staver. Ganske langsomt bevægede
den lange Række sig hen ad Løberen

Øverst
Paraden
paa Marienlyst. Til
venstre Dommerko
mitéen: fra v. til h.:
Johs. Meyer, Foto
graf Kehlet, Karina
Beil, Red. Hetsch,
Frk. Ingeb. Paul Pe
tersen, A. W. Sandberg, Frk. Margre
the Paul Petersen,
Gøsta Ekman, Liva
Weel og Prof. Utzon-Frank.

Skønhedsdronningen Edith Jørgensen efter at
have faaet Præmierne.

for et Øjeblik at staa stille oppe paa
Tribunen og vise sig for Dommer
komitéen.
Først kom alle de deltagende Da
mer — hvorefter hver By blev ud
skilt og gik en Parademarch forbi
Dommerne.
Kampen stod, hvad forøvrigt alle
var enige om, mellem Frk. Aarhus,
Frk. Odense og to Frøkner Køben
havn — men da det endelige Valg
blev foretaget og Frk. Aarhus udraabt til Danmarks Skønhedsdron
ning, ja da lød et begejstret Bifald
op imod hende.
Ung og smuk, en Smule betaget af
al den Hyldest, der blev hende til
Del, stod hun deroppe paa Tribunen
og fik overrakt de tusind Kroner,
Sølvpokalen og en Mængde andre
Præmier.
Danmarks første Skønhedsdron
ning hedder Frk. Edith Jørgensen og
er Danserinde paa Tivoli Pantomi
meteater, men er hjemmehørende i
Aarhus.
Københavns
Skønhedsdronning
blev Frk. Missi Koller.

Johannes Meyer giver Edith Jørgensen Sølv
bægeret og Blomsterne.
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Teaterraad og Kanalsvømning
Mille Gade svømmer over
Kanalen paa 15’/2 Time.
29. Maj.
Vor Landsmandinde Fru Harriet
Mille Carson, født Gade, steg i Gaar
Kl. 3 i Land paa Kysten ved Dover
efter at have svømmet over Kanalen
paa 15^2 Time. Det betegnes som en
glimrende Præstation af den dansk
amerikanske Svømmerske, der star
tede sammen med en 1ste Klasses
mandlig Svømmer, men medens han
maatte give tabt for Vind og Vove,
kæmpede hun sig stolt frem til Maalet og Sejren.
Mille Gade er født i Vejle og Sø
ster til Komponisten Jacob Gade.
Hun har Redningsmedaljen og er
blevet belønnet af Carnegiefondet.

Journalisternes og Skuespillernes Fodboldkamp den 8. Sept. blev en meget morsom Fore
stilling, som tilmed havde en usædvanlig god Presse. Ovenfor ses den yndige Fru Solveig
Oderwald-Lander, der giver Bolden op. Yderst til højre lurer Ludv. Brandstrup paa at
hapse Bolden. Til venstre for ham Gunnar Samuelsen og yderst til venstre Mr. Smile
(Emil Andersen).

Justitsminister Steinckes nye Teaterraad.
1. September.
Det er ikke nogen Hemmelighed,
at det er sløje Teatertider. Det er
det altid, og det har det altid været.
I hvert Fald, hvis man skal tro Tea
terdirektørerne. Der var lige akku
rat en Gullaschperiode, hvor Direk
tørerne tav stille, for da var det gan
ske ligegyldigt, hvad de spillede. Til
Gengæld sagde Kritiken sin Mening.
Men nu er det altsaa galt igen og
værre end nogensinde, siges der. Dog
— Justitsministeren véd, at der er

Raad for alt, hvorfor skulde der saa
ikke ogsaa være et Teaterraad. Alt
saa har han nedsat et saadant, der
skal komme den betrængte Teater
kunst til Hjælp. Man har jo Lov til
at tro det værste og haabe det bed
ste. Teaterraadet holdt i Gaar sit før
ste Møde. Det var Repræsentanter
for Danske Dramatikeres Forbund,
Direktørforeningen, Provinsteater
direktørerne, Skuespillerforeningen,
Skuespillerforbundet og Revyforfat
terne. Starten var vellykket.

Den danske Mille Gade, der svømmede over
Kanalen.

Teaterraadets første Møde. Fra venstre ses Rassow, Rob. Neiiendam, Ravn-Jonsen, bag ham Carlo Wieth, videre Svend Wedel,
Ivar Schmidt, Axel Breidahl, Otto Rung og Holger Reenberg.
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Jeppe Aakjær fejres paa Raadhuset
En storstilet Fest
Kammersanger Helge Nissens pludselige Død.
tret. Direktør Norrie holdt det hem
i Byens Hus til Ære
meligt saa længe som muligt for ikke
at forstyrre Festen i Anledning af
for den jyske Digter,
11. September.
Jeppe Åakjær fejredes i Gaar paa
sin 60 Aars Fødselsdag med en
pragtfuld Fest paa Raadhuset. Det
var alle de store københavnske Dag
blade, der havde sluttet sig sammen
om at arrangere denne Fest, der fik
sit særlige pompøse Præg ved, at
selve Byens Hus dannede Rammen
om den. Aakjær, Stridsmanden, der
saa ofte har sagt sin djærve Mening
om Tingene, løftedes her som Digter
op over alle Partier og Stridigheder.
Raadhushallen var fyldt til sidste
Plads, da Aakjær med sin Familie
ankom og af Overpræsident Jensen
førtes hen til sin Plads foran Taler
stolen, som Prof. Vilhelm Andersen
nu steg op paa.
Jeppe Aakjær, sagde Prof. Vilhelm Ander
sen, skildrer os Jylland langt mere levende,
end Blicher har gjort det, bl. a. i sin Sang om
den gamle Moder, der skal til at dø. Maaske
er Digtet ikke Aakjærs bedste. Men hvor er
det rent i Klangen, rent, som Aakjær selv er
ren, som Almuen er det. — Aakjærs Slægtled,
der blomstrer i Tiden mellem Systemskiftet og
Verdenskrigen, det er Jylland. Har ikke
Aakjær selv engang sagt, at Sjælland, det er
noget, Sjællænderne selv har fundet paa, men
Jylland har Vorherre selv pinedød gjort!
Jeg rækker Dem — nej dig, Jeppe Aakjær,
Kransen i Aften, fordi du i din Kunst er den,
der har givet os mest af alle.

Kammersanger Helge Nissen.

Kammersanger Helge Nissen døde
pludselig og uventet i Aftes. Han
blev 55 Aar. Dødsbudskabet ramte
haardest hans Kammerater paa Tea

Solodanser Richard Jensens 25 Aars
Jubilæum ved Teatret. Men da Sand
heden endelig kom for Dagen, stop
pede al Festlighed, og saavel Kunst
nerne som Maskinpersonalet forlod
Teatret i Tavshed.
❖
Helge Nissen var den sidste af de
store fra vor Operas Guldaldertid.
Hans Bortgang føles smerteligt, ikke
blot i Savnet af ham som Kunstner
og Personlighed, men ogsaa fordi
han var en Støtte i vort Musikliv. —
Tilfældig falder et Eksempel som
Alnæs’ ligefremme »Sidste reis« en
ind, Sangene om Sømanden, der foer
saa vidt og langt, i Dyst med stærke
Bølgers svære Tag, og som nu med
oprejst Pande synger sig Døden i
Møde — »sing, sailor oh —«. Der
var Slægtskab mellem ham og Helge
Nissen. Til det sidste en fri og for
nem Mand i Kunsten, en Friluftsmand som Jæger og som Fisker i
Naturen, i stormfuldt Liv til selv
valgt Død en Gentleman.
Gunnar Hauch.

Festen fortsattes med Sang af »Bel
canto«, og saa blev Fakkeltoget
meldt, og Aakjær maatte ud og tage
imod.

Fakkeltoget.
Raadhuspladsen var sort af Men
nesker, da det imponerende Fakkel
tog svingede op i Muslingeskallen.
Her talte Sophus Michaélis, og Jeppe
Aakjær svarede:
— Jeg har maattet spørge mig selv i disse
Dage, hvad det er i mine Sange, som taler saa
stærkt til Deres Hjerter, at De vil hylde mig
saa skønt og storslaaet, som jeg aldrig før er
huldet. Jeg er jo en Bonde, Landets, Storkenes,
Ensomhedens og de store Vidders Sanger, men
denne By maa leve i Larmen. Det er vel, fordi
Larmen stilner af, og saa staar Høsthimlens
Stjerner over Byen som over det hele Land.
Haan ikke Larmen, den er Byens sunde Aande
drag. Men i Stilheden har min Ensomheds
Sange eller min Hverdags Viser maaske gæstet
Deres Hjerter.

Saa gik man ind til Souperen, bag
efter festede man videre med Sang
og Spil, og til sidst dansede Ung
dommen i Raadhushallen.

Aakjær med Familie ankommer til Raadhusfesten. I Midten ses Fru Nanna Aakjær og Dig
teren, til venstre for dem deres to Børn Solvejg og Esben. Til højre for Aakjær Sønnen
af første Ægteskab, den unge Videnskabsmand Svend Aakjær.
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Redaktørskifte — Dramatiker-Debut
Sven Clausens Debut som Dramatiker med
„Kulturaben“ paa Arbejdernes Teater.
Den unge Forfatter fik en stor Sukces paa sin satiriske Komedie.

Redaktør Gunnar Helweg-Larsen.

De Ferslewske Blade
faai* ny Redaktør.
De Fersleivske Blade er bleven
samlede under en Fælles-Redaktør,
den endnu ikke bO-aarige Gunnar
Heliveg-Larsen. Det store, gamle
Bladforetagende ved Stranden faar
med Heliveg-Larsen tilført en ung
Kraft, en alsidig og levende Jour
nalist, som fra sin pure Ungdom har
udført et dygtigt Arbejde i Pressens
Tjeneste. Han begyndte ved Dagbla
det »København«, var i nogle Aar
Korrespondent i London og Paris,
fra 1918 overtog han Redaktionen af
»B. T.«, som han nu i otte Aar har
ledet med aldrig svigtende Aktuali
tetssans. I sin Person forener han
Smidighed og Munterhed med bor
gerlig bonsens, der ikke blot kan be
tyde en Videreførelse af Bladets
gamle Traditioner, men ogsaa en
Fornyelse.

25. September.
Det lille støt virkende Arbejdernes
Teater har med dets Fortrin og Fejl
opnaaet at faa en bestemt Skare i
Tale, og alle møder de op, hver
Gang Budtz Müller indbyder til Premiére. Saaledes ogsaa i Gaar. Paa
første Række i Afholdslogens Sal sad
Landets Justitsminister K. K. Steincke, Ove Rode med sit sølvhvide
Haar og Digterkongen Sophus Claus
sen samt Tegneren Anton Hansen.
Længere tilbage sad Entusiasten
Broby og Fru Sara Nielsen-Stevns
med sin Mand, den kulsorte Nille —
iøvrigt en Bunke Digtere af begge
Køn, unge Mænd med Haaret ned i
Panden og unge Kvinder med Drengehaar, Malere og Bohemer og over
beviste Partifæller.
Det blev en morsom Aften. Hr.
Sven Clausens satiriske Komedie
Kulturaben fik en stor Sukces. Den
unge Dramatiker har en ganske sær
lig livlig Replik, en Sans for For
men, som forbløffer. Han er en sind
rig Ord-Kunstner med en utvivlsom
satirisk Aare. Hovedpersonen i Skue
spillet, Magister Nielsen, er en her
lig Type. Det er ham, der som »Kul
turaben« udtrykker Stykkets Idé. Ma
gisteren stammer fra Landet, er født
og opdraget mellem Bønder, men da
han kommer ind til Byen, tilegner
han sig alle dens Unoder, bliver en
»Kulturabe«. Fremstilleren af denne
Rolle, en ung arbejdsløs Elektriker,
Chr. Eriksen, førte sig med sand
Rutine og synes fuld af Evner. Af de
øvrige er der kun Grund til at næv
ne Fru Frida Budtz Müller.

Den debuterende Dramatiker Sven Clausen.

Der var mange Klapsalver, da
Tæppet faldt. Forfatteren, en lang,
smal Mand med Shagpibe, blev kaldt
frem og modtog bukkende Publi
kums Hyldest.

Carlsbergfondets
50 Aars Jubilæum.
25. Septbr.
1 Dag er det 50 Aar siden, Carlsbergfondet blev stiftet af Brygger I.
C. Jacobsen.
Paa Fondets Æresdag skal det un
derstreges, at dets Ledere med sik
kert Instinkt støttede de Videnskabsmænd, som nu er Landets navnkun
digste, og at dansk Videnskab i sti
gende Omfang har været økonomisk
baseret paa Fondets Midler.
Paa Festdagen i Dag er Carlsberg
fondets Navn paa alles Læber, og
med Rette.

I Anledning af Dagen skænkede
Carlsbergfondet Gaver til forskellige
Institutioner indenfor CarlsbergBryggerierne til et Beløb af op imod
en halv Million Kroner.

Svømmet over Øster
søen paa 11 Timer.
10. September.

Scene af Sven Clausens »Kulturaben* paa Arbejdernes Teater. Til venstre Chr. Eriksen og
Frida Budtz Müller som Magisteren og Frk. Berg, til højre Wilh.Kerff som Tækkemanden.
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Den tyske Mestersvømmer Otto
Kemmerich har i Gaar fuldført
Østersøsvømningen. Han star
tede ved Middagstid fra Femern
og ankom efter 11 Timers Svøm
ning til Rødby Havn.
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Den finske Præsident forhaanes i Det kgl. Teater
Det var Kommunisterne,
der demonstrerede.

Den finske Præsident Relander (civil) passerer sammen med Kongen Gardens Æreskom
pagni ved Ankomsten til Hovedbanegaarden.

8. Oktober.
Den finske Præsident Relander kom i Gaar hertil med stort Følge. Under
sit Ophold her er Præsidenten Kongens Gæst paa Amalienborg, hvor han
har faaet anvist hele Chr. VIFs Palæ for sig og sit Følge.

10. Oktober.
Den enestaaende Demonstration,
den første i sin Art i Det kgl. Tea
ters Historie, blev hurtigt slaaet ned
af det talstærke Politi, som i Løbet
af faa Minutter fik Demonstranterne
fjernet fra Galleriet og ført til Politigaarden. Demonstrationen viste sig
at være arrangeret af Danmarks
kommunistiske Ungdomsparti, hvis
Formand er den unge Student Arne
M unch-Petersen.
I Gaar forlod Præsident Relan
der København. Han udtalte forin
den, at han ikke ønskede Demon
stranterne straffede.

Kommunist-Demonstrationer
under Festforestillingen
i Teatret.
Ned med Blodhunden Relander!
9. Oktober.
Præsident Relander overværede i Gaar sammen
med Kongen og Dronningen Det kgl. Teaters Fest
forestilling.
Her kom det til en uhørt kommunistisk Skandale.
Netop som Kapelmester Høeberg havde slaaet an
til Ouverturen til Liden Kirsten, hørtes høje Raab
oppe fra Galleriet:
— Ned med Blodhunden Relander!
— Leve de finske Kommunister!
— Død over Hvidgardisternes Finland!
Alle springer op — alles Øjne rettes mod Galleriet,
hvorfra nu en Regn af røde Plakater kastes ud over
Salen.
Fra Parkettet raabes Fyl og Kast dem ud!
Kapelmester Høeberg slaar an til »Kong Christian«,
saa synger hele Teatret med fuld Styrke National
sangen, mens Urostifterne paa Galleriet fjernes af
Politiet, der mandsstærkt har været til Stede i Gangene.
I Kongelogen har Kongen, Dronningen og Præsi
denten rejst sig.
Saa saare Sangen er forbi, bryder alle ud i Hurraraab. Præsidenten takker med et straalende Smil og
trykker Kongens Haand.
Der er et Sekund dødsstille. Saa sætter man sig.
Der bliver gjort mørkt. Og Spillet kan begynde.

*
Resten af Forestillingen forløb i Ro. Man hørte først
»Liden Kirsten«, saa var der en lang Mellemakt, i hvilken
Kongefamilien og Præsident Relander mødtes med de
indbudte Honoratiores til en Souper i den afspærrede
Foyer, og bagefter opførtes Balletten »Tycho Brahes
Drøm«. Ved Tæppets Fald udbragte Skuespiller Nicolai
Neiiendam fra Parkettet et Leve for Præsident Relander,
besvaret med kraftige Hurraraab.

Da Kommunisterne fra Galleriet kastede Løbesedlerne ud over det
festklædte Publikum i Det kgl. Teater.
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Et Blad af Byens Dagbog

P. V. Jensen Klints skønne Grundtvigskirketaarn, der nu staar færdigbygget.

22. Oktober.
Grundtvigskirkens hvide Taarn
staar nu helt frit paa sin Bakke og
skuer fra Bispebjerg langt ind over
Sjælland. Det sidste Stillads er i disse
Dage faldet. Men hvornaar kommer
man saa vidt, at Kirken bygges fær
dig? Taarnet har allerede føjet sig
ind i Københavnernes Bevidsthed som
en karakteristisk Del af deres By.
*

Bergstedt hilser paa sin
Kone i Radioen.

Uro i Teaterverdenen.

1. Novbr.
Digteren Harald Bergstedts Oplæs
ning i Statsradiofonien i Aftes fik et
ikke helt almindeligt Forløb. Ind
imellem sine Recitationer af Mettes
Forstand og Amor i Ølsebøl flettede
han forskellige Improvisationer.
Blandt andet sendte han en Række
private Hilsner ud over Landet, for
talte sin Kone, at han kom hjem
med Kalundborgdamperen, skildrede
hvorledes Radioen naaede Isenkræm
meren derhjemme i Sæby og under
rettede sin Kone om, at Kufferten
med Vasketøjet var afsendt! De for
skellige Improvisationer medvirkede
til, at Hr. Bergstedts Oplæsning først
sluttede et Kvarter senere end be
regnet.

18. Novbr.
Teatrene vakler! Paa Røde Kro
Teater har en tilfældig Direktør
Skjold Larsen opgivet midt i Oplø
bet, og i Gaar har en anden IkkeTeatermand, Stefan Vogelius maattet standse i Bonbonnieren. Men ogsaa de rigtige Direktører sidder
haardt i det. Fra alle Sider klages
der. Man haaber paa, at Forlystel
sesskatten vil blive suspenderet for
en Tid.
Paa Frederiksberg Teater er et
Støttekonsortium traadt til for at
hjælpe Direktør Henry Schmidt
over Sæsonen.
Paa Casino har det første Støtte
konsortium med Forlagsboghandler
Chr. Erichsen i Spidsen trukket sig
tilbage, efter at Teatret har sat Pen
ge til paa de første, mislykkede Fo
restillinger. Nu har Direktør Gre
gers skaffet ny Kapital, og Casino
aabner det nye Aar med Ebberød
Bank med Frederik Jensen.
Paa Folketeatret forestaar et Re
geringsskifte. Direktør Poul Gregaard fra Odense Teater har under
skrevet Kontrakt med Teatret og
indtræder fra næste Sæson som Di
rektør Viggo Friderichsens Meddi
rektør. lir. Gregaard medbringer
frisk Kapital.

Opera Debut.

*
Direktør Frede Skaarup, der for
Tiden er i Paris, har meddelt, at
han ikke agter at drive Scala til næ
ste Sæson. Der bliver ingen Kon
trakt sluttet i Dag mellem Skaarup
og »National«. Scala er derefter fri
fra 1. Maj. Som Grund nævnes, at
Scalas Budget nu er spændt alt for
højt i Vejret til, at Teatret kan bære
sig.

Prinsesse Astrid bliver
Kronprinsesse af Belgien.

*

4. Novbr.
I Dag vies i Stockholm Kronprins
Leopold af Belgien til Prinsesse
Astrid, Datter af Prinsesse Ingeborg,
Kong Christians Søster.

Et Klokkespil
i Vor Frelsers Kirke.

Et straalende Fyrstebryllup.
5. Novbr.
Fire Konger mødtes i Gaar i
Stockholm ved den unge svenske
Prinsesses Bryllup, Kong Gustaf af
Sverige, Kong Albert af Belgien,
Kong Christian af Danmark og Kong
Haakon af Norge.
Hele Stockholm var i Festglæde
ved Brylluppet. Der var stor Fest i
den gyldne Sal paa Stockholms
Stadshus, en straalende Galaforestilling paa Kungliga Teatern og et
flammende Fakkeltog.
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Direktørskifte —
Skaarup opgiver »Scala«

Marius Jacobsen som Rodolphe i »Boheme«.

20. Novbr.
Den unge Sanger Marius Jacobsen
debuterede i Aftes paa Det kgl. Tea
ter som Rodolphe i Puccinis Opera
»Boheme«. Med sin lette lyriske Te
nor, der er saa ung, frisk og køn i
Klangen, sang han sig en straalende
Sukces til, der yderligere forhøjedes
ved hans gode Scene-Apparition og
utvivlsomme dramatiske Evne.

København faar sit første Klokke
spil. Det bliver ikke, som det har væ
ret tænkt, i Raadhustaarnet. Det bli
ver i Taarnet til Vor Frelsers Kirke
ude paa Christianshavn, og det bli
ver et rigtigt Klokkespil, som ikke
sættes i Gang af et mekanisk Ur
værk men faar et Klaviatur.
Idéen skyldes oprindelig Organist
P. S. Rung-Keller. Men Idéen er ført
ud i Verden af Fabrikant John Ja
cobsen, der er Kirkeværge for Vor
Frelsers Kirke og alle Dage har væ
ret den gamle Kirke en god Mand.
Han har selv ydet et meget stort
Bidrag og skaffet Resten af Pengene
til Klokkerne, der skal støbes i de
Smithske Støberier i Aalborg.
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Krise-Valg — Stauning viger for Madsen-Mygdal
Stauning forelægger
en samlet Kriseplan.
Folketinget forkaster Forslaget
og der udskrives Valg.

Regeringens Forslag om en samlet
Plan til Afhjælpning af Krisen er
bleven forkastet af Folketinget. For
slaget gik ud paa en omfattende
Hjælp til Erhvervslivet gennem Laan
og Garantier for Laan, Eksportkre
dit, direkte Tilskud til Virksomhe
der, Skattelettelser, Igangsættelse af
offentlige Arbejder, for Landbrugets
Vedkommende Moratorie for Statshusmænd. Statens Udgifter hertil
skulde andrage 102 Mili. Kr., hvoraf
de 25 Miil. skaffes gennem en »Kri
seafgift«, d. v. s. en ekstraordinær
Formuebeskatning. Denne sidste gik
de Radikale imod, hvormed Samar
bejdet mellem de to Partier ophørte,
og Hr. Stauning har nu opløst Fol
ketinget og udskrevet Valg.

Den nye Regeringschef, Statsminister Madsen-Mygdal, ankommer til Rigsdagen.

Folketingsvalget gav Venstre og Konservative et
Flertal paa fire Mandater.
3. December.
Folketingsvalget i Gaar blev en Sejr for Venstre og for de Konservative,
som i det nye Folketing vil have et Flertal paa fire Stemmer mod alle de
andre Partier tilsammen.

Valg-Resultatet var følgende:
Socialdemokratiet 497.000 Stemmer — 53 Mandater
»
»
— 47
378.000
Venstre
»
»
— 30
280.000
Konservative
»
»
— 16
151.000
Radikale
»
»
— 2
17.500
Retsforbundet
»
»
— 1
10.000
Tyske Parti

Socialdemokratiet har tabt 2 Mandater, men er gaaet 27.000 Stemmer frem,
Venstre har vundet 2 Mandater og 15.000 St., de Konservative vundet 2 Man
dater og 33.000 St., medens de Radikale har tabt 15.000 St. og 4 Mandater.

Stauning indgiver Ministeriets Demission —
Madsen-Mygdal overtager Regeringen.
4. December.
Statsminister Stauning indgav i Gaar sin Demission og henviste
Kongen til at forhandle med Venstre som Folketingets næststørste Parti.
Dette Resultat var forudset, da Socialdemokratiet efter Brudet med de
Radikale kun kunde have fortsat med et absolut Flertal.

*
11. December.
Da der nu er parlamentarisk Grundlag for et Venstre-Ministerium, der
støtter sig til Det konservative Folkeparti, har Kongen i Gaar efter Hr. Neergaards Anvisning overdraget Hr. Madsen-Mygdal at danne det nye Mini
sterium.

Madsen-Mygdals
nye Ministerium.
14. December.
Det nye Ministerium kom til at
se saaledes ud:
Statsminister Madsen-Mygdal,
Finansminister Neergaard,
Udenrigsminister Moltesen,
Handelsminister Slebsager,
Justitsminister Rytter,
Forsvarsminister Brorsen,
Trafikminister Stensballe,
Indenrigsminister Kragh,
Undervisningsminister Byskov,
Sundhedsminister Rubow,
Kirkeminister Bruun-Rasmussen.

Madsen-Mygdal nyder som Land
bruger stor Anseelse og repræsente
rer i sin Person paa fremragende
Maade Landbostanden og Landbo
kulturen. Forrige Aar trak MadsenMygdal sig af private Grunde ud af
det politiske Liv, men stillede sig
atter i Aar som Folketingskandidat
for Venstre og valgtes med stort
Flertal. Forud for Valget blev han
paa et Venstrelandsmøde »løftet paa
Skjold« som Venstres kommende Le
der.
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192.6

„Kritisk Revy“ — P. H. og hans Stab
Kritisk

Revy

Moderne

Bybygning
Social

Bygningskunst
Økonomisk

Teknik
Reel

Industrikunst
Direktion: Ivar Bentsen, Edvard Heiberg,

Poul Henningsen (Re

daktør),
Thorkild
Henningsen,
Peter
Nielsen.

»Kritisk Revy«s Ledere og Medarbejdere selskabeligt samlede til Aften hos Poul Henningsen. Siddende ved
Bordet ses fra venstre til højre Prof. Otto Linton, Prof. Ivar Bentsen, Arkitekt Jens Nielsen, Arkitekt Thor
kild Henningsen, Prof. Bertil Ohlin, Arkitekt Edvard Heiberg, Mogens Lorentzen ogProf. Utzon Frank. Staaende
yderst til venstre skimtes Poul Henningsen, længst til højre staar Otto Gelsted og Forfatteren Hans Kirk.

Af Indledningen:
Ordet er frit her, men ikke ubetinget. Vi savner et
Blad, hvor Kampen staar for en Bygningskunst i Over
ensstemmelse med det bedste i den moderne Kulturs
sociale, økonomiske og tekniske Bestræbelser, men vi
mangler ikke et Sted, hvor tom Æstetik faar samme
Plads som saglige og fornuftige Betragtninger. Vi be
tinger os saaledes, at Drøftelsen drejer sig om Realiteter.

------ Det er før set, at et Skrift, trods kort Levetid og
haarde Kaar har karakteriseret en Generation, naar blot
Tingene stod stærkt og modigt deri, og vi venter alle
deres Støtte, som har Ansigtet vendt mod en ny og bedre
Rundt om i Kritisk Revy findes følgende
muntre Fyndord.
Henningsen helliger Midlet.
O

Pyjamasen er opfundet, fordi Ord ingen Vægt har i
Natskjorte.
O

Vigtige Spørgsmaal hører altid under et andet Kontor.
O

Dannet Kunst har aldrig eksisteret, undtagen Porce
lænsmaleri og Pudebroderi.
O

Det piner mig, at jeg aldrig kan træffe Skønheden helt
alene.
O

Det er Ibsen, der har opfundet den Form for Drama,
at den ene Væg er fjernet for den Slags, som aldrig
burde komme udenfor Hjemmets fire Vægge.
O

Pissoiret paa Trianglen er ikke Slottet i Versailles,
Fælledparken er ikke det dertil hørende franske Anlæg.
Det er en aaben Park, som aldeles ikke kræver nogen
Indgang.
O
Poul Henningsen ved Skrivemaskinen og P.H.-Lampen.

388

Søjler, Palmetter og Friser staar frit til Privatbrug
ligesom Moses og Goethe og Kant til Citatbrug.

Ny Politidirektør

Dagens Mand i Dagens Stol

Kunstnerne raser
mod Radiofonien.
Johs. Fønss hævder, at Radioen holder Folk
borte fra den virkelige Kunst.

14. Januar.
»Arbejdernes Radioklub« havde i
Aftes i Grundtvigs Hus arrangeret
et Diskussionsmøde om »Kunstnerne
og Radiofonien«. 5—600 Mennesker,
deriblandt fhv. Socialminister Borg
bjerg og Kammersanger Cornelius,
overværede Forhandlingerne, som
indlededes med et Foredrag af Ope
rasanger Johannes Fønss.
— Udsendelser af Kunstpræstatio
ner i Radio er et sørgeligt Surrogat
for Kunsten, simpelthen et Misgreb,
hævdede Operasangeren. Radioen
holder Folk borte fra den virkelige
Københavns nye Politidirektør Fabricius-Hansen i sit Kontor.

5. Januar.
Politimester A. Fabricius-Hansen i Roskilde blev i Gaar udnævnt til Po
litidirektør i København. For anden Gang siden Oprettelsen af Politidirektør
embedet i København er dette blevet besat med en Politimand fra Provin
sen. Første Gang var i 1863, da Bufoged i Helsingør N. C. Crone udnævntes
til Politidirektør Bræstrups Efterfølger. Fabricius-Hansen er meget afholdt
i Domkirkebyen. Han arbejder selv med i Marken, hans Arbejdsdag er
mange Timer. Ned Kongebesøgene i Domkirken har Fabricius-Hansen vist
sig at have endog særdeles repræsentative Evner.

Operasanger Johs. Fønss.

Dagens Mand
i Dagens Stol.

Kunst. Vi ser i de sidste Par Aar, at
Teatrene, Foredragssalene og Kon
certsalene bliver affolket, Musikfor
eningerne sygner hen, Folk sidder
hjemme og lytter.
Ja, man arrangerer endog Radio
baller, saa Musikerne bliver brød
løse! Det er ufatteligt, at Kirken la
der Prædikener ogGudstjenester ud
sende traadløst. Der skabes ingen
Vækkelse derved. Heldigvis for Pres
sen tager Radioen langt videre Hen
syn til den end til Præster, Lærere
og Kunstnere. Radioavisen er ikke
meget andet end en Reklameplakat
for Morgenbladene.
Til Slut sagde Hr. Fønss: Radio
fonien bør have sin egen faste Stab
af Kunstnere, thi ingen Kunstner
maa tjene to Herrer, naar den ene
af Herrerne er Radiofonien.
Foredraget hilstes med stærkt Bi
fald.
Men Folketingsmand, Adjunkt Hart
vig Frisch, der fremdrog de stik
modsatte Synspunkter, fik lige saa
stærkt Bifald.
— Hr. Fønss har paa beundrings
værdig Maade vendt alting paa Ho
vedet. Det hele, han sagde, var en
fuldkommen Maskerade.
Folketingsmanden fremhævede Ra
dioens Værdi som Oplysning og Be
tydning som Kulturfaktor og erklæ
rede, at dersom der ikke var An
dagt, naar man lyttede, saa var det
Lytternes egen Fejl.

19. Januar.
Den muntre Kø
benhavner, Kunst
handler
Holger
Ferlov fik i Gaar i
Byretten en Bøde
paa 20 Kr., fordi
han udenfor sin
Forretning i Ny
gade har anbragt
sin snart berømte
»Dagens Stol«. »Da
gens Mand i Da
gens Stol« prote
sterede mod Bø
den — fordi den
var for lille. Hr.
Ferlov vilde have
Bøden gjort saa
stor, at han kan
appellere Sagen til
Landsretten, men
heri vil Dommeren
ikke tjene ham.
Hr. Ferlov bebu
dede derefter, at
han vil blive ved
med at sætte »Da
gens Stol« ud foran
Forretningen, ind
til han faar en
Bøde, der er stor
nok til Appel.

»Dagens Mand i Dagens Stol«, Holger Ferlov, lader sig gladelig
notere af Gadebetjenten.
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De korte Kjoler — og den stumme Kunst
Gösta Ekman
Det bliver jo længere jo værre
i Filmen om „Klovnen“
med det korte Haar og de knækorte Kjoler.
A. W. Sandberg har præsteret et

Vore Damer har i de senere Aar
— med sædvanlig Ydmyghed over
for Modens Krav — maattet klippe
Haaret kort, gøre Kjolerne kortere
og kortere, samtidig med at Taljen
er gledet længere og længere ned
over Hofterne. Det er ganske simpelt
slet ikke til at komme uden om, og
— lad os være ærlige — de yngste
og slankeste har været glade ved
det. Det er den meget yndede KasakLinje, der er den dominerende, selv
de smaa buttede, for slet ikke at tale
om de svulmende voluminøse, har
maattet krybe i Sækkekjolen.
Ubarmhjertigt har Moden forlangt,
at vore Damer maajgaa til Beken
delse m. H. t. deres Ben — til ”
Fryd

Et Brudepar, der er tip-top moderne.
Bemærk Bruden med langt Slør og kort Kjole.

for de slanke og elegante, til Sorg
for Pibestilkene og Stolperne. Det er
forresten ikke alene Benene, der har
maattet holde for, en velklædt Dame
af i Aar kan daarligt skjule sin Skik
kelses eventuelle Skavanker,, men
har til Gengæld aldrig tidligere
anede Muligheder for at brillere med
sine Ynder. Hvad sang ikke Ernst
Rolf i sin Vise:

Ringet op og ringet ned,
Hals og Bentøj — ren Besked!
Der var engang, man ikke fik
det Hele straks at se . . .
men det er længe, længe,
længe siden det!
Nu er det ikke blot den lille knæskørtede Drengepige, der er Pionér

Mesterværk med sin nye Film.

Naar De siger »Klovnen«, nævner
De Titlen paa en af Verdens bedste
Film! Naar De vil nævne Verdens
ypperste Film, er De nødt til at sætte
»Klovnen« øverst paa Listen. Og
hvad er det saa, der virker saa
stærkt ved denne Film, der er ble
ven en enestaaende Sukces? Hvad
er det, der hæver den himmelhøjt
over alle danske Film, over de ypper
lige tyske Indspilninger fra de sidste
Aar, over amerikanske Masseopbud
af Statister og over de svenske »Literatur-Film«? Det er simpelthen
den Kendsgerning, at aldrig har fire
saa fremragende Kunstnere arbejdet
sammen om et Filmværk, som det
for den outrerede Mode, ogsaa Bour her er Tilfældet: Karina Bell, Gösta
geoisiets Damer møder i knækort Ekman, Feraudy — og saa Instruk
Selskabstoilette, ja endog som Brud tøren A. W. Sandberg. Sandberg har
gaar hun op ad Kirkegulvet med skabt fortræffelige Film, bl. a. »Mo
Brudeslør over den korte Brude- rænen«, »Lille Dorrit« og »Piazza del
~
’
»Klovnen« er hans
»Mesterværk«. Ka
rina Bell har og
saa tidligere ydet
det ypperlige, f.
Eks. i »Lille Dorrit«, men her har
hun udviklet sig
til Karakterskuespillerinde, Dernæst Feraudy, den
store, gamle, fran
ske
Skuespiller,
som af Cirkusdi
rektören har skabt
en uforglemmelig
Skikkelse. Endelig
Gösta Ekman, skøn
og sjælfuld, lige
fremragende hvad
enten han straaler
med sit lykkelige
Smil eller knuges
til Jorden af Sor
ger. Det er ikke
for intet, at Gaumont-Selskabethar
købt »Klovnen« for
en Pris, der er
større end samt
lige
OptagelsesOmkostninger.
»Klovnen« vil gaa
sin Sejrsgang Ver
den over. Dens
Stemning ødelæg
ges ikke af »det le
vende Ord«, den
tavse Kunst ejer
faktisk langt større
Betingelser for at
gribe og betage
Karina Bell off Gösta Ekman i »Klovnen«.
end den talende.
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Aandens Stridsmand, Georg Brandes død
20. Februar.
T Aftes, netop som Klokken slog ni,
* døde Georg Brandes paa Profes
sor Lorentzens Klinik ved Sorte
damssøen. Georg Brandes blev 85
Aar gammel. I Maaneder havde han
ligget syg, kæmpende under store
Lidelser med Døden, der nu endelig
kom som en Befrielse. I mere end to
Menneskealdre øvede Georg Brandes
en Gerning, der skabte ham et euro
pæisk berømt Navn som Literaturkritiker, en Aandens Stridsmand,
hvis Skrifter, Taler og Tanker sam
lede glødende Beundrere om ham og
skaffede ham ikke mindre fanatiske
Fjender. I sin høje Alderdom arbej
dede han med usvækket Kraft og
udsendte en Række Værker.
Efter Brandes’ Ønske foregaar
hans Bisættelse og Baalfærd i dy
beste Stilhed. Kun hans Datter, Fru
Edith Philipp, og hendes Mand vil
være til Stede.

Paa den ene Side er hans Personlig
hed ikke nærværende, fordi den
sidste Del af hans Produktion slet
ikke rammer Ungdommens Interesse
sfære. Paa den anden Side har den
hindret, at hans Virke er kommet
saa pas paa Afstand, at den har
faaet historisk Interesse.
Ernst Kaper.

En af Aandens Store.

Georg* Brandes.

^Mindeord ved Georg Brandes Død
— En højt luende Fakkel — I
»Ve mig, der behøver en Evighed
og dog maa dø som andre«, skrev
Georg Brandes purung i et Digt
(1859). Han fik to Menneskealdres
Mandsgerning og arbejdede til det
sidste med en Livshunger og en Livs
vilje, som stod i Modsætning til hans
romantiske Menneskeforagt. Nu er
han død. —
Maaske føler vi dybere netop nu,
hvor uhyre hans Betydning har væ
ret for hver en af os. Selv de, der
har staaet ham fjernt, har indirekte
om ikke direkte optaget Dele af hans
Aands Væsen, som Kraftkilde, til
Paavirkning eller Modsigelse, til
Forbrænding eller Opildnelse. Han
elskede selv Ilden som sit Væsens
Billede. Meget er brændt i denne Ild
af godt og ondt, andet er sværtet af
Osen: Han var den højt luende Fak
kel. Der føles et Øjebliks Mørke, nu
da den udbrændt er slængt hen foran
Evighedens Tærskel.
C hr. Gulmann.
(Berl. Tid.)

From var han aldrig —
Georg Brandes elskede Livet,
maaske rettere sagt: det at leve. Men
saa afstumpet var hans Evne til at
opleve, at han altid søgte sin egen
Eksistens sensationelt bekræftet.
At leve, det var for Georg Bran
des det samme som at være berømt.
Men, for at blive omtalt maa man

give Anledning til Omtale. Georg
Brandes skaanede ingen og heller
ikke sig selv for at blive omtalt og
berømt.
Den, for hvem Livet er alt, han
skal jo ved Døden miste alt. Jo ældre
han bliver, desto mindre synes Li
vet, desto mere synes Døden. Den,
som siger, at Døden er intet, for ham
skal den ende med at blive alt
From var Georg Brandes aldrig,
og viis blev han ikke.
Henning Kehler.
(Kristeligt Dagblad.)

Hans Værk vil leve.
Han var aandfuld og kundskabs
rig som faa, veltalende som færre.
Hans Arbejdsglæde stod Maal med
hans Arbejdskraft, der var gigan
tisk. Gennem mere end et halvt Aarhundrede har han været den store
Kulturspreder i vort Land og i
mange andre. Han var tillige den
store Uro. Han skaanede ingen og
blev heller ikke selv skaanet. Paa
mangfoldige Omraader har hans
Arbejde baaret rige Frugter. Hans
Værk vil leve gennem lange Tider.
Kr. Nyrop.

Glemt af Ungdommen.
Var Georg Brandes død for blot
en halv Snes Aar siden, vilde hans
Død sikkert være følt af Ungdom
men som en betydningsfuld Begiven
hed. I dette Øjeblik derimod næppe.

Dag for Dag har vi lyttet til Efter
retningerne fra Georg Brandes'
Dødsleje, og det er en Lindring at
vide, at hans Lidelser nu er endte.
Den Strid, der har staaet om hans
Værk og hans Personlighed, vil vel
nu for en Tid standse. Hans Mod
standere vil sænke deres Kaarder,
og selv Træsablerne vil foreløbig
ikke lade deres Klapren høre. Selv
for den, der ofte har følt sig i Mod
sætning til ham, vil det staa klart,
at en aandelig Stormand nu er gaaet
bort, oa han vil føle Trang til at ud
tale, ikke blot hvad han selv har
lært af ham, men hvad vort Folk
skylder ham.
. . . Han hører, i sin Forstaaelse
af det Store, selv til de Store i Aan
dens Verden.
Harald Høffding.

Faa fødes bedre end han.
Georg Brandes gaaet bort. Fem og
firsindstyve Aar gammel endelig
bukket under for Døden. Han havde
ikke selv ventet at skulle leve saa
længe. Sit egentlige Livsværk havde
han sluttet og levede nu som mellem
Skyggerne, selv krumbøjet og ind
tørret som en gammel Fugl, med Li
vet endnu kun brændende i Blikket.
Den gamle, nordisk-jødiske Vis
mand er ikke længer blandt de Le
vendes Tal. Hans Skrifters Strøm er
uigenkaldeligt hørt op med at rinde.
De Efterlevende i hans Fædreland
er ham Tak og hans Minde Hæder
skyldig for det Livsværk, han ud
førte. Faa fødes nu bedre end han.
Hans Brix.
(Nationaltidende.)
Han saaede ny sociale
Tankers Sæd.
En Storaand er gaaet bort. En Per

sonlighedens, Tankefrihedens, Skøn
hedsglædens Dyrker.
Georg Brandes har pløjet dansk
Jord saaledes, at ogsaa de ny sociale
Tankers Sæd vil faa en langt hur
tigere og herligere Vækst her i vort
Land, end det vilde have været Til
fældet uden hans mægtige 60-aarige
Livsgerning.
(Social-Demokraten.)
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Af Aarets Begivenheder
Ernst Toller i København.

Ernst Toller.

26. Februar.
Den unge tyske Digter og Revolu
tionær Ernst Toiler er kommet her
til, indbudt af Bertel Budtz Muller
og Arbejdernes Teater, som i Aftes
opførte Tollers meget omtalte Skue
spil Hinkemann.
Toiler, der to Gange har været
fængslet af politiske Grunde — sidste
Gang i fem Aar — erklærer selv, at
han ikke er Kommunist, han tilhører
ikke noget politisk Parti. Men som
Digter gaar han med Ildhu ind for
en Revolutionering af Samfundet,
hvis Efterkrigstids-Problemer han
har behandlet i sine Skuespil.
I »Hinkemann« skildrer han det
idealistiske Menneskes Møde med
Livets næsten ufattelige Raahed.
»Hinkemann« er under Krigen ble
ven ramt i sit Seksualorgan, og han
vender nu hjem til sin livsfrodige
Kone, som bedrager ham. Men det
maa forstaas som en Lignelse, paa
samme Maade som Navnet antyder,
at Hinkemanns ene Ben er kortere
end det andet, det kan ikke naa Jor
den, Forbindelsen med Virkelig
heden svigter for denne Drømmer.
Den krigsramte Hinkemann symboli
serer den platoniske Godheds Af
magt overfor Livet, han er ramt i
Centralnervesystemet og er bleven
psykisk impotent.
Til Trods for Udførelsens Util
strækkelighed virkede Opførelsen af
»Hinkemann« stærkt og betagende,
det var en sand Digtersjæl, der talte.

*
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Digteren Chr. Rimestad
bliver Dr. phil.
7. April
Forfatteren Chr. Rimestad forsva
rede i Dag sin Doktordisputats om
Baudelaire. Det blev en mondæn
Københavnerbegivenhed med et Par
ket af Navne, som der ikke er set
Magen til siden Vilhelm Andersens
Disputats.
Første officielle Opponent var Pro
fessor Kristoffer Nyrop, som bl. a.
sagde: Deres Sprog er rigt og male
risk, men De har en Svaghed for
Gallicismer. De siger f. Eks. Hr. Vic
tor Hugo. Det lyder næsten som en
Haan. Vi siger dog ikke paa Dansk
Hr. Harald Høffding. (Professor
Høffding, der sidder bag ved Profes
sor Nyrop, trækker denne i Frakke
skøderne. Auditoriet jubler.)
Professor Nyrop paatalte Præces’
Tilbøjelighed til i enkelte Ords Lyd
at søge en eller anden Symbolisme.
Ordet mild faar os til at tænke paa
noget roligt og venligt — men hvor
for faar Lydligheden i Ordet vild os
ikke til at tænke paa det samme?
Det franske Ord mortadelle skulde
jo efter denne »Symbolisme« være
noget dystert, noget, der minder om
Død. Men mortadelle betyder —
Pølse! (Stor Munterhed.)
Professor Nyrop omtalte en af
Baudelaires Sonetter og sluttede
med at sige:
— Jeg har aldrig læst noget saa
modbydeligt . . .
Chr. Rimestad stilfærdigt: — Men
Versene er kønne!
Derefter fik anden Opponent Pro
fessor Valdemar Vedel Ordet.
Ogsaa han havde Anerkendelser
til Præces, som sluttelig blev over
vældet med Lykønskninger.

Christian Rimestad.

Ahnfelt-Rønne død.

Skuespiller Ahnfelt-Rønne.

30. Marts.
Skuespilleren Ahnfelt-Rønne er i
Morges død paa Kommunehospitalet
37 Aar gammel. En ejendommelig
Kunstnerskæbne er afsluttet, et straalende Talent, der aldrig rigtig kom
til Udfoldelse, er slukket.
Teaterhistorikeren Robert Neiiendam udtaler om Ahnfelt-Rønne:
Han var en Skuespillertype, som
vi sjældent ser, et straalende komisk
Talent. Han havde været en selv
skreven Arvtager til Olaf Poulsens
yngre Repertoire, men han lod sit
Lys brænde i begge Ender. Da han
i 1910 debuterede paa Det kgl. Te
ater som Jacob i »Erasmus Montanus«, vakte han Opmærksomhed ved
sit Lune. I 1914 gik han til Dagmarteatret med Hofman og gjorde stor
Lykke som Droskekusken i »Pygmalion«. En Dag udeblev han fra
Forestillingen, dermed var han fær
dig. Saa begyndte han sit omflak
kende Gøglerliv.
Det var en Galdestenslidelse, der
gjorde Ende paa hans Liv.

Bankbedrageri i Valby
Privatbank.
19. Marts.
Privatbankens Afdeling i Valby er
blevet bedraget for ca. 600.000 Kro
ner af Afdelingens Bestyrer og en
forhenværende Bankassistent. Begge
har været forsvundet siden i Ons
dags, men i Gaar Eftermiddags blev
de paagrebet.
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I den unge, den lyse, den dejlige Maj!
Fløjet direkte fra
New York til Paris.
Lindberghs fantastiske Bedrift,

Nogle af de enkelte Udgifter ved
Politigaarden kritiseres stærkt. Bl. a.
finder man det urimeligt, at selve
Snedkerarbejdet i Politidirektørens
Kontor har kostet 58.400 Kroner.

Den australske Svømmerske
med Venusmaalene.
Anette Kellermann paa »Scala«.

21. Maj.

En ung svensk-amerikansk Flyver
Charles Lindbergh startede i Gaar
fra New York i sin Maskine »Spirit
of Set. Louis«. Kl. 10,22 iaftes lan
dede han paa Flyvepladsen Le Bourget
ved Paris. Den dristige Flyver blev mod
taget af en vældig Menneskemængde,
som hyldede Lindbergh paa en Maade, han fandt mere livsfarlig end
Flyvningen.
Den kække Flyver har udført en
Bedrift, der vil bringe hans Navn
over i Flyvningens Historie.

Den store Frisør- og
Barbér-Lockout.
Mestrene og Svendene i Totterne
paa hinanden.

17. Maj.
I Gaar begyndte den store BarbérLockout. Københavnerne gik Dagen
i Møde med bange Anelser for Haar
og Skæg, men det hele forløb frede
ligt og roligt.
Mandag Morgen er ellers en travl
Dag paa Barberstuerne, men det var
tydeligt, at mange havde foretrukket
at forsøge selv. Barbérmestrene
kunde derfor selv magte Travlheden.
Paa de store Barbersaloner med de
mange Svende mærkedes Lockouten
naturligvis mest, men en Del uorga
niserede har allerede meldt sig til
Tjeneste.
Forøvrigt tales der stærkt om, at
Svendene vil aabne Kampstuer. Lock
outen omfatter 258 Mænd og 74 Kvin
der, og det ser ud til, at den vil blive
langvarig.

Fru Tenna Kraft fejres
i Stockholm.
Den nygifte Kammersangerinde faar „Literis et artibus“.
8. Maj.
Ved de store Musikfester i Stock
holm, hvor Kammersangerinde Fru
Tenna Frederiksen Kraft i Aftes
sang for første Gang efter sit Gifterinaal, har den danske Operasanger
inde faaet tildelt den høje svenske
Kunstner-Udmærkelse Literis et ar
tibus.
Efter den danske Operaforestilling
»Den kongelige Gæst« og »Leonora
Christina« i Aftes udbragte Opera
chefen John Forsell et firefoldigt
Leve for de danske Kunstnere. Efter
Forestillingenvar Musikfestens danske
Deltagere og den svenske Festkomité
indbudt til Souper hos Minister Erik
Scavenius og Frue i Gesandtskabs
hjemmet i Villagatarc
Den verdensberømte australske Svømmerske
Anette Kellermann paa »Scala«.

22. Maj.

❖
(Barbér-Lockouten er bleven fortsat i det
uendelige. Aaret efter aabnede Barbérsvendene
deres egne saakaldte Kampstuer under Navnet
»Figaro-Salonerne«, og dermed blev Konflikten
permanent. Trods adskillige Forsøg med mid
lertidige Overenskomster er Barbérmestrene og
Svendene endnu ikke over ti Aar efter (1938)
kommet til Forstaaelse med hinanden.)

Politigaarden kostede
over 12 Millioner Kroner.
3. Maj.
I disse Dage er Regnskabet for Politigaardens Opførelse indsendt til
Borgerrepræsentationen.
Det viser sig, at »Gaarden« har
kostet 12 Millioner 310.000 Kroner.
De bevilgede Beløb er saaledes over
skredet med 1 Million 150.000 Kroner.

Den 9. April holdt Kammersangerinde Tenna
Frederiksen Bryllup med Direktør i Det danske
Petroleums Aktieselskab F.W. Kraft. Her ses
Ægteparret paa Cykletur i Skodsborg.

Verdens skønneste Kvindeskikkelse, den au
stralske Svømmerske Anette Kellermann, viste
sio i Gaar for første Gang i København. Anette
Kellermann har efter en mislykket Kanalsvøm
ning holdt sin Verdensberømmelse vedlige,
først som den legemlig set fuldendte Kvinde
(med Venus fra Milo-Maal), senere som De
monstrant af Plastik og Gymnastik, og først og
sidst som Kunstsvømmerske i et Glasbassin.
Med dette Program har hun gjort stormende
Lykke paa Verdensvariétéerne, og i Gaar Efter
middags demonstrerede hun for en Kreds af
Indbudte sine Færdig- og Yndigheder i Scala.
Vor egen Kanalsvømmerske Mille Gade, som
for Tiden er paa Besøg i sit Hjemland, over
værede Anette Kellermanns Demonstration og
hilste sin australske Kollega med stærkt Bifald.
Det var først, da Anette Kellermann viste
sig i et saare skønt Kostume med Benene bun
det sammen til Fiskehale, at hun fangede
Publikum. 1 tre Minutter laa hun paa Bassi
nets Bund, spejlede sig og pudrede sig og lod
sit store Haar glide ud i Vandet.
Derefter viste hun i tætsluttende rødt Tricot
elegante og dristige Udspring. Dette Nummer
tog Københavnerne med Storm.
Om Aftenen, da Anette Kellermann optraadte
for udsolgt Hus, var der en ovenud begejstret
Herre, der med sitrende Stemme raabte ud
over Salen: Det er det skønneste, København
har set. . . .
Anette Kellermann kaldte Mille Gade op paa
Scenen, og den lille, lyse, jyske Kvinde stod
undselig ved Siden af hende, medens Anette
Kellermann fortalte om, hvor meget sværere
det var at svømme over Kanalen end at flyde
rundt i et Bassin.

393

Mme. Pavlova i København — Skaarup gaar
31. Maj.
Mme. Pavlova fejredes
i Aftes ved en. Fest i
Politikens Hus. Paa hosstaaende Billede ses i
første Række fra ven
stre Solodanserinde Fru
Elna
Jørgen-Jensen,

Mme. Pavlova fejres af den danske Ballet ved en Aftenfest i »Politiken«s Hus.

Mme. Pavlovas Mand,
Senator André, Svømmeberømtheden Anette Kellermann, Mme. Pavlova,
Balletmester Uhlendorff,
den norske Skuespiller
inde Lillebil lbsen, So
lodanser Richard Jensen
og gderst til højre Balletinstruktrice Valborg
Borchsenius. Bag dem
ses flere Medlemmer af
den danske Ballet og
Mme. Pavlovas Ensemble.

Verdens vidunderligste Danserinde, Direktør Skaarup opgiver
„Scala“.
Anna Pavlova, erobrer København.
Han har tabt en Formue
28. Maj.
Saa kom da Pavlova igen til Kø
benhavn. Det er 20 Aar, siden hun
var her sidst. Og dog virker hun lige
ung, lige ukuelig, den yngste af alle
Terpsichores Præstinder Verden over.
31. Maj.
Pavlova har atter erobret Køben
havn. De tyve Aar, der er gaaet siden
sidst, kan hun jo ikke lyve sig fra,
— men hun kan danse sig fra dem.
Med sin Ynde, sin Charme og Gratie
har hun fortryllet enhver, der har
set hende i disse tre-fire Aftener paa
Casinos Scene, hvor hun optraadte
med sit eget Corps de Ballet. Det
blev en enestaaende Begivenhed i
dansk Scenekunsts Historie. Aften
efter Aften har hver Plads i det
gamle Amaliegade-Teater været be
sat. Efter hver Dans blev hun hyldet
med enthusiastisk Begejstring. Hun
dansede »Pas de deux«, »Gavotte«,
»Rondino« og sin berømte »Svanens
Død« og meget mere. For aabent
Tæppe bar Fru Elna Jørgen-Jensen
og Fru Ulla Poulsen den første Aften
en kæmpemæssig Laurbærkrans ind
og lagde den for Pavlovas Fødder.
Hver Aften har Fremkaldelserne
haft Karakteren af mægtige Ovatio
ner, — endogsaa Jerntæppet maatte
op igen.
I Gaar var Pavlova tilsagt til Au
diens paa Amalienborg, hvor Hs.
Maj. Kongen overrakte hende »In-
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genio et årti« i Guld. Det er ikke
den eneste Gave, hun har faaet un
der sit Ophold her. Grevinde Musse
Scheel har foræret den store Diva
en yndig siamesisk Kat.
Københavns nye Første
Politiinspektør.

25. Juni.
Embedet som 1. Politiinspektør
blev i Gaar besat med Einer Melle
rup, som adskillige Gange, sidst un
der Hakon Jørgensens Sygdom, har
været konstitueret i Embedet.

paa 5 Miil. Kr.

16. Juni.
Direktør Frede Skaarup, Køben
havns Forlystelseskonge, har beslut
tet sig til at trække sig tilbage fra
Scala-Teatret. Skaarup har ofret en
Formue paa det lille mondæne Te
ater, som i en Aarrække samlede
alle glade Københavnere om de fest
ligste Revyer og de flotteste Operet
ter, der nogensinde er set og hørt
herhjemme.
Skaarup har tjent sin Formue paa
Filmen. Paa et Tidspunkt ejede han
fem Millioner, som nu er tabt. Det
er sikkert nok Scala, der har kostet
ham mest, men ogsaa Driften af
Dagmarteatret gav et stort Tab —
300.000 Kr. —, Det lille Teater en
lignende Sum, Casino ca. 100.000,
Hotel »Regina« i Aarhus slugte en
halv Million, og endelig maatte Skaa
rup med stort Tab sælge sine Aktier
i Paladsteatret. Skaarup har alle
Dage haft storstilede Planer, betalt
sine Skuespillere fyrstelige Gager og
ofret uhyre Summer paa Udstyr. Al
denne Overdaadighed, der skabte
Fest om hans Foretagender, har ikke
kunnet svare Regning.
17. Juni.
Forfatteren Paul Sarauw, Skaarups
mangeaarige Husdigter, bliver nu
Direktør for Scala sammen med
Stefan Vogelius, der repræsenterer
et pengestærkt Konsortium, som ejer
Aktiemajoriteten i Scala-Komplekset.

Der er Sportsaand i den danske Ungdom
Svømmefænomenet Edith Jensen
over Femembæltet og over Øresund.
En pragtfuld Præstation af den unge Kolding»Svømmerske,
12. Juli.
Danmark har faaet et nyt Svømmefænomen. Det er en ung KoldingSvømmerske Frk. Edith Jensen. I
Gaar svømmede hun over Femernbæltet i ny Rekordtid lCH/z Time, 28
Minutter hurtigere end Tyskeren
Otto Kemmerich, der svømmede Di
stancen i Fjor.
Edith Jensen, som ikke er mere
end 17 Aar, er en sund og stærk ung
Pige med ganske glimrende Svømmeegenskaber for lange Distancer.
Hendes Force er, at hun kan op
holde sig meget længe i endog tem
melig koldt Vand.

Fru Edle Nielsen næsten over
Øresund.
29. Juli.
Den kendte Amatør-Svømmerske
Fru Edle Nielsen svømmede i Gaar
fra Sverige til Middelgrunden. Fru
Edle Nielsen, der har mange store
Svømmesejre bag sig, bl. a. Kapsvøm
ningen Knippelsbro-Helgoland, star
tede i Barsebäck og naaede efter paa

10 Timer at have svømmet 25 Kilo
meter til Middelgrundfortet, hvor
hun blev tvunget til at gaa i Land.
Fru Edle Nielsen siger selv, at hun
sagtens kunde have svømmet helt til
København, og at det var ærgerligt,
hun ikke fik Lov. Det var Ledsagebaadens Motor, der svigtede.

Endnu et Forsøg.
Lillebil-Chauffør kun 300 Meier
fra Land.

31. Juli.
I Gaar svømmede en københavnsk
Lillebil-Chauffør Charles Hansen fra
Limhamn til Kastrup. Han maatte
opgive 300 Meter fra Land efter at
have svømmet uafbrudt i elleve Ti
mer og tilbagelagt cirka 25 Kilo
meter. De sidste Øjeblikke af hans
Svømning var meget dramatiske.
Inde paa Stranden saa han de mange
ventende Mennesker, men han havde
ikke Kræfter til at fortsætte længere.
Han sank til Bunds, og to Mænd fra
Ledsagebaaden sprang ud og red
dede ham. Han blev sejlet i Land og
i en Bil bragt til Sundby Hospital,
hvor'han snart kom til sig selv.

Nu lykkedes det!
Edith Jensen svømmer over
Øresund.

1. August.
For første Gang lykkedes det i
Gaar et Menneske at svømme over
Øresund. Det var den 17aarige Kolding-Svømmerske Edith Jensen, dér
udførte Bedriften?
Hun startede om Morgenen fra
Barsebåck paa Svenskekysten og
ledsaget af Tyskeren Kemmerich Be
gav hun sig paa Vej. Et Kvarter
over syv i Aftes vadede hun i LarTST
ved Bellevue efter at have svømmet
i 12 Timer og 46 Minutter. En væF
dig Menneskemængde hilste den
unge Svømmerske med stormenéé
Begejstring. Det menes, at Edith
Jensen har tilbagelagt en Distance
paa cirka 30 Kilometer.

Kæk Flyverdaad!
Løjtnant Bjarkovs dumdristige
Eksperiment.

Edith Jensen fotograferet netop som hun vader
i Land ved Bellevue efter Øresundssvømnin
gen, laurbærkranset og hyldet af Folk.

1. Juli.
Den danske Militærflyver Løjtnant
Bjarkov har i Gaar udført en enestaaende Bedrift. Han gik op med
Hærens berømteste Maskine, Kaptajn

Flyveren Løjtnant Bjarkov ryger sin Cigar i
Lufthavnen efter at være sluppet heldigt fra
sit dristige Forsøg.

Botveds Tokio-Maskine, for at gøre
et Forsøg, der er enestaaende ved
sin Dristighed, og som faar Betyd
ning for Flyvemaskinekonstruktio
nen Verden over.
Løjtnant Bjarkov laante en Fald
skærm hos Marinen, og med denne
bundet paa gik han op over Kalve
boderne med Tokio-Fokkeren for at
prøve, hvad Maskinen kunde taale,
før Vingerne brækkede af. AnledninÉen til dette Forsøg var Løjtnant
lauson-Kaas’ Uheld forleden, hvor
en Vinge brød sammen under hans
Nedfart.
Fra 2000 Meters Højde foretog
Løjtnant Bjarkov sit Dyk over Kalve
boderne. Faldhastigheden var cirka
400 Kilometer i Timen, da den ene
Vinge begyndte at blafre. Bevægel
sen forplantede sig lynsnart gennem
hele den øverste Vinge, og før Løjt
nant Bjarkov kunde foretage en
eneste Manøvre, var alle Forbindel
ser bristet med et Brag. Der var kun
en Chance for at redde Livet, og
Løjtnant Bjarkov tog den, idet han
havde Aandsnærværelse nok til at
springe ud af den splintrede Ma
skine. Han reddede sig uskadt i
Faldskærmen 10 Meter fra Land.
Desværre gik den berømte Maskine
i Løbet, den blev totalt splintret,
men Resultatet af Løjtnant Bjarkovs
Bedrift er, at Flyveskolens Chef,
Kaptajn Førslev, nu kan meddele, at
Grænsen for disse Maskiners Hastig
hed i Fremtiden bliver 250 Kilo
meter.
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Rekord i Ungdom, Skønhed og Sundhed
»Vore Damer«s Skønhedsdronninger i »Arena«.
rede med charmerende Selvglæde.
Og endelig dukkede Glæderne frem.
Mellem runde Rygge, smaa, haardtspændte Fodboldben og kloraffarvede Jyder med 0 — stod pludselig en
rank og sund og sød Pige, mild, na
turlig og dansk. Dommerne trak sig
tilbage for at votere, men vi var alle
saa nogenlunde klar over Favoriterne. Der var »København 33«, en lille
kær Kanariefugl, som blev Dan
marks Skønhedsdronning 1927! Det
hilstes med voldsom Jubel, og Kana
riefuglen var ogsaa meget indtagen
de og meget national. Dagny Rasch
hed hun og var fra Scalas Kor. Lyk
kelig og bevæget segnede hun under
Præmierne, Blomster og Sølvbægre
og en Sæk med tusind Kroner, som
»Vore Damer«s Redaktør Haagen
Hetsch læssede paa hendes Arme.

Naar Klokken slaar 13!
Det volder Vanskelighed at faa Folk til at
bruge Klokketallene til 24.

Alle vil indrømme det fornuftige i,
at Statsbanerne nu benytter Beteg
nelserne Kl. 13 og op til Kl. 2k for
Klokkeslettene fra Middag til Midnat.
Derved undgaas mange Misforstaaelser, og Betegnelserne i Kørepla
nerne vænner man sig hurtigt til.
Det kniber derimod at faa Folk til
indenfor andre Institutioner og Virk
somheder at benytte Klokketallene
fra Kl. 13 og opefter, og det lader til
at være ganske umuligt at faa no
gen til at sige Klokken tretten, Klok
ken fjorten o. s. v.
Paa Forespørgsel, om Statsradio
fonien ikke tænker paa at indføre
Klokkeslets-Reformer, svarer Kam
mersanger Holm, at Spørgsmaalet
ikke har været drøftet, og at han
mener, det foreløbig vil volde for sto
re Vanskeligheder. Men senere kan
det maaske tages op til Overvejelse.

Else Jacobsens Svømme-Rekord.
Skønhedsdronningen Frk. Dagny Rasch med
Blomster-Ovationerne.

er var Andagt over Arenateatrets
tætfyldte Tilskuerrum, da »Vore
D
Damer«s Skønheder skred ind forbi

Dommerbordet og op over en Hagenbecks Dyregruppetrappe, som var
rejst midt paa Dansegulvet. Tillige
herskede der et ægyptisk Mørke un
der Tempelkuplen, som skabte For
ventning om, at i hvert Fald et Ud
valg af disse Aarets Jomfruer skulde
ofres i Aftenens Løb til Ypperste
præsten Oscar Salmanasser Matthiesen, hvis jerngraa Skæg er som en
Økses Blad.
Hvor mange Skønheder er der i
Danmark? Oh, mange. Men der var
alligevel ikke saa mange i Aftes —
— som de selv troede! Værdige Re
præsentanter for Travkredse og Te
legrafvæsnet, som var kommet til
Stede for at se, om der skulde være
noget nyt i Koder, blegnede, og
Overdommere som Sven Brasch og
Lau Lauritzen, som ellers gennem
deres Dommerliv har oplevet adskil
ligt, blev mere og mere hvidhaarede.
En for én trén Repræsentanter for
Skønhed fra alle Københavns Kvar
terer og alle Provinsens Byer frem.
Lokalpatriotismen fængede hist og
her i Lokalet, og Dejligheder af fan
tastisk Format og Skabelon kvitte

1. August.
Ved Svømmelandskampen i
Aftes i Oslo mel
lem Danmark og
Norge har den
16aarige køben
havnske Svøm
merske Else Ja
cobsen sat en ny
Verdensrekord i
200 m Bryst
svømning
paa
3,16,6. Den gam
le Verdensrekord
var paa 3,18,4 og
tilhørte den hol
landske Svøm
merske Frk. Ba
ron.
27. August.
Else Jacobsen
har igen sat Ver
densrekord. Det
skete ved det internationale Svømmestævne
i Bergen, hvor danske Landskampdelta
gere startede. Den danske Svømmestjernes
nye Verdensrekord blev sat i 100 m Bryst
svømning paa 1,26,6. Den tidligere Rekord
var paa 1,28,8.
Else Jacobsen, der først kom rigtig frem
ved et Par Svømmestævner umiddelbart
før Danmarksmesterskaberne, har utvivl
somt en stor Fremtid for sig. Hendes Læ
rerinde, Frk. Ingeborg Paul-Petersen, næ
rer store Forventninger til Else Jacobsens
fremragende Evner. — Hvis Else Jacobsen
holder sin fænomenale Form til den kom
mende Olympiade, maa hun kunne skaffe
Danmark en fin Placering.

Else Jacobsen.

København-Kalundborg — for første Gang!
Lytterne hyler!
Krav om lettere Musik — væk med
Opusserne.
Efter at Statsradiofonien, i det for

De indbudte Honoratiores paa Vej ud til Giseløre for at overvære Indvielsen af Kalund
borg-Stationen. Forrest fra venstre ses Redaktør Ove Rode, Redaktør I. A. Hansen og
Generaldirektør Mondrup.

Storstationen indvies.

løbne Halv aar har vist sin Vilje til
at bringe en noget lødigere Under
holdning, er en lang Række Prote
ster kommet til Orde i Pressen. Det
er navnlig Musiken, det er galt med.
Den bredere Lytterbefolkning fore
trækker Harmonika og Grammofon
plader frem for Symfonier og Kam
mermusik.
En stadig tilbagevendende Klage
er denne:
— Kan vi ikke blive fri for de
mange Opus'er!
Ogsaa Udvidelsen af Radioorke
stret til % Mand har vakt Kritik.
Man har været saa glad ved RadioTrioen. En Indsender skriver:
— Hvorfor kan vi ikke nøjes med
en Trio paa en fem-seks Mand(U).

Ritmester Lembckes
„Nationalgarde“.

Et festligt Øjeblik, da der annonceredes:

»København-Kalundborg« for første Gang.

De sort- og rødtærnede »Gardister«
samler Opløb paa Gaden.

30. August.
I Feststemning blev Radiofoniens
Storstation i Gaar indviet i Kalund
borg. Selve Byen havde klædt sig i
Festdragt. Det" var der ogsaa Grund
til. Kalundborg bliver nu verdensbe
rømt. Danmarks Storstation vil
fremtidig hvert Døgn slynge Kalund
borgs Navn gennem Æteren.
Indvielsen fandt Sted i Overværel
se af Radioraadet, Repræsentanter
for Regering og Rigsdag, forskellige
Sagkyndige og Pressen. Paa Slaget
15 indlededes Indvielses-Udsendel
sen med »Der er et Land, dets Sted
er højt mod Norden«, spillet af Ra
dioorkestret under Ledelse af Launy
Grøndahl. Derpaa talte Trafikmini
ster Stensballe, efterfulgt af Radioraadets Formand Kammerherre Lerche. Atter var der Musik, saa reci
terede kgl. Skuespiller Aug. Lieb-

Ritmester Lembckes Nationalgarde
præger i disse Aftener Byens Gade
liv. I deres sort- og rødternede
Skjorter og med store Spejderhatte
paa, drager de gennem de mest tra
fikerede Gader og forsøger at sælge
Bevægelsens Blad »Nationalgarden«,
laftes optraadte Ritmester Lembcke
med broget Skjorte og Spejderhat,
men uden Monokle. Da Opløbet om
kring ham blev for stort, indfandt
Politiet sig.
Hr. Lembcke erklærer, at Natio
nalgardens Opgave er at give Folket
dets Selvstyre igen.
— Vi vil rette en Henvendelse til
Kongen for at faa erstattet Partire
geringen med et Kabinet af faste,
sagkyndige Ministre.
Luftfotografi af den nye Kalundborg-Storstation paa Giseløre Landtungen. Stationen har
her en glimrende Beliggenhed paa et fladt
Terræn, der afgiver de bedste Betingelser for
Radiofoni.

Radioraadets Formand, Kammerherre Lerche,
ved Mikrofonen under Indvielsen.

man en Prolog af L. C. Nielsen
»Rummets Resonans«, hvorpaa Ope
rasanger Holger Bruusgaard sang
en Række danske Sange.
Der var almindelig Glæde over
den store og kraftige Radio-Station,
som nu endelig har bragt den dan
ske Radiofoni paa Højde med Ud
landets.
Senere paa Aftenen talte Redaktør
Vejlø, Kalundborg, om Kalundborg
og Giseløre, og der udsendtes der
paa en flot Festkoncert med Kam
mersangerinde Fru Tenna Kraft og
Direktør Adam Poulsen som Soli
ster.

Trafikminister Stensballe taler ved Indvielsen
af Kalundborg-Senderen.
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Tre smaa Piger-og et Par Stykker til!
En Debut for 25 Aar siden.
Det begynder med en Latter, det
klukker og bruser ud i ét:
— Jo, det er sandt, saa gammel er
jeg altsaa blevet, at det paa Søndag
er fem og tyve Aar siden, jeg debu
terede!
Kylle Carlsson, en hel Bys Kæle
dægge, forlængst Fru Gudrun Fønss
og agtværdig Moder til to yndige
Unger, ler igen med al den Uimodstaaelighed, der bringer selve »Lyk
kebarnet« i Erindring:
— Folk maa tro, at jeg er en gam
mel Kone. Men det er nu ikke værre,
end at jeg var kun 17 Aar, da jeg
debuterede paa »Casino«. Det var i
Mozarts »Teaterdirektøren« — under
Martinius. Det var dejligt. Jeg var
jo bare saadan en dum og fjantet
lille Tøs den Gang — jeg lo altid —
og ad alting — ligegyldigt hvad
man sagde til mig. Jeg fik en Mæng
9. Oktober.
de Roller: »Tambourmajorens Dat
Folketeatret fik i Aftes en stor Publikumsukces paa Sangspillet »Tre smaa ter« og saa »Lykkebarnet« Den sid
Piger«, ikke mindst takket være en udmærket Udførelse. Eva Heramb, Gerda ste blev jeg hængende paa. Ustand
Madsen og Fru Voss-Christensen var glimrende som de tre smaa Piger. Carl seligt. Det var Lykkebarnet hist og
Hildebrandt vandt en stor Sejr ved et stilfærdigt og afstemt Spil i den mand her — paa Scenen og privat.
lige Hovedrolle. Det blev til mange Fremkaldelser — og det bliver til endnu
— Hvordan kom De til at hedde
flere røde Lygter. Paa Billedet ses fra venstre Eva Heramb, Fru Voss-Chri Kylle?
stensen, Gerda Madsen, Hildebrandt, Alfred Wilken og Angelo Bruun.
— Det var Gustav Esmanns Skyld.
Han skrev i en Anmeldelse af »Lyk
kebarnet«: Hun kan ikke kagle, og
hun kan heller ikke lægge Æg —
men Kylle er storartet, hun kan syn
ge, og Kylle skal alle se! Og saa blev
23. Sepi.
en Finhed, der røbede den lille Pi jeg hængende paa Kylle! —
— Og nu?
Hun er en lille Kæmpe — den end ges Sind.
— Ja, nu passer jeg mit Hus og
Det var overraskende glædeligt,
nu ikke fjortenaarige Pianistinde
France Ellegaard, der i Aftes spil ikke mindst fordi det saa dejligt mine Børn — og synger, naar der er
lede sig en stormende Sukces til paa kunde trække op til den sædvanlige Tid og Lejlighed. Der er mere af det
sin Debutkoncert. Hun har Kræfter, Skuffelse med en overfyldt Sal af første end af det sidste.
og dem omsætter hun i smukt be Venner og Bekendte, paa Tribunen
hersket Klang, i klar og præcis Tek et Vidunderbarn, tilmed Datter af en
nik, i sund musikalsk Sans — og i berømt Cykle-Verdensmester. Det
var jo næsten en oplagt Sportsbegi
venhed med al fornøden Spænding,
om nu den lille Debutant vilde være
i Stand til at fuldende Løbet?
Men hun kom ind som en flot
Numer ét og sejrede overlegent. Der
var nemlig ikke det mindste Gran af
Forlorenhed eller Pynt, kun ærligt
og ægte Talent i Forbindelse med en
helt ud forbløffende Dygtighed. Ikke
saadan at hun mødte fuldtfærdig og
helt moden — men det, hun tog sig
paa, kunde hun paa Fingrene, uden
Slinger og Svinkeærinder, og der
var en saa naturlig Friskhed og vel
signet Ungdom over det hele, at der
øjnedes et Perspektiv fremefter —
hvis blot hun holder, hvad hun lover.
Folk var højt oppe — Tribunen
bugnede af Blomster — Salen bruste
af Bifald. Midt i det altsammen en
lille sød og naturlig, lidt genert Pige,
der nu har det allervanskeligste til
bage: at svare til Forventningerne.
Kylle — Gudrun Fønss —, som Serpolette i
(Af Ax. K.’s Anmeldelse
France Ellegaard fotograferet nogle Maaneder
• Cornevilles Klokker« ved et Gæstespil forny
efter i Paris som Konfirmandinde.
i »Politiken«).
lig- paa Aarhus Teater.

En overraskende og straalende Sukces for
den 14-aarige France Ellegaard.
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En gammel Bladmand siger Farvel
1. Oktober
Redaktør Henrik Cavling har
fratraadt Ledelsen af »Politiken«.
Fhv. Indenrigsminister Ove Rode
og Redaktør, fhv. Borgerrepræ
sentant Vald. Koppel har overta
get Redaktionen.

Min sidste Aften
Det er Aften nu, min sidste Aften
i »Politiken«.
Under Hjørnevinduet ligger Raadhuspladsen drivende af Væde efter
et Regnskyl, udslagne Paraplyer
bæres hastigt mellem Sporvognene,
langt ude et Par Autoer med Lan
terner, der svagt blinker i det store
Halvmørke.
Det var anderledes i Morges, da
Nu staar Den danske store Frimurer-Landsloges Stamhus paa Blegdams
Solskiven, gul og blank, steg op over vejen færdigt. Den monumentale Bygning, hvis Arkitekt er Holger Rasmus
Himlen fra Vartov-Hjørnet og tog sen, indviedes 12. Oktober i Overværelse af Kongen og under Deltagelse af
Raadhuspladsen i sin varme Favn. Frimurere fra hele Norden.
Da kom Cyklisterne frem fra Vester
brogades store Aabning, de dukkede overvælder mig. Med Vanskelighed hænger Billeder af Bladets Afdøde.
op i Rader, let slyngede over Cyk faar jeg dog tilsidst sagt mine unge De var allesammen mine Venner, og
len, glidende nær bag hinanden, til og gamle Venner Tak for Samarbej nu, da jeg i Nattens Stilhed forlader
de blev standsede ud for Raadhuset. det i de mange og uforglemmelige dem, synes jeg, de smiler til mig.
Den lille Ventetid benyttede Damer Aar.
Paa Skrivebordet i Hjørneværelset
ne til et hastigt Nedspring og til Ud
Da Selskabeligheden efter Bordet staar min Mors Billede; det er i
glatning af den lille Antydning af en kulminerer, forsvinder jeg og tager Sølvrammen, som jeg engang fik det
Kjole, der endnu lykkeligvis er ble- Elevatoren op til Sætteriet. Det er af Anker Kirkeby. Med dette under
vanskeligt nok for mig at fortælle, Armen siger jeg Farvel til det Blad,
hvad der nu sker. Sætterne, svær der var mit Liv.
tede og med opsmøgede Ærmer,
Henrik Cavling
strømmer alle ind og samler sig om
(I »Efter Redaktionens Slutning«).
kring mig. De holder Taler, og jeg
forstaar, at her strømmer Venskabet
fra Hjertets dybe Bund. Jeg vil brin
ge Sætterne en Tak, men i min Be
vægelse kommer jeg krampagtig til
at le; det er Graaden, der trænger
paa, og jeg gaar bort; men Sætterne
vender sig efter mig. Jeg glemmer
ikke deres Blikke.
Fra Foredragssalen høres Sang og
Tale ud paa Trappegangen, men jeg
gaar ned gennem Modtagelsesværel
set, hvor der i to lange Rækker

Vald. Koppel i sit Værelse paa »Politiken«.

vet tilbage. Saa hæver Færdselsbe
tjenten Haanden med den hvide
Handske, og let som en Sværm Fug
le spredes den cyklende Skare. Det
er Ungdommens Gang til Arbejdet,
dens friske Hilsen til Morgenstun
den med Guld i Mund.
Men det er ikke Morgen nu. Det
er for Alvor Aften.-----Under et almindeligt Opbrud fø
res jeg ovenpaa, hvor Selskabet
modtager mig paa venligste Maade.
Der holdes Taler, der synges Sange,
og jeg faar Ordet, men Stemningen

Ove Rode paa »Politiken«s Redaktion.

Henrik Cavling gaar.
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Rytterstatue - kgl. Talescene — Spareuge — Nobelpris
Det nye Radiohus skal efter Pla
nen sættes i Forbindelse med Det
kgl. Teater ved en Overbygning over
Tordenskjoldsgade.
Undervisningsministeren anbefale
de Forslaget, hvormed han beregner
at kunne bringe Det kgl. Teaters Un
derskud ned med ca. V2 Mili. Kr. ved
den forøgede Spilleindtægt paa de to
Scener. Teatret skal for Leje af
Anneksscenen betale Radiofonien
100.000 Kr. om Aaret.
❖

Professor Fibiger faar Nobelprisen.
28. Oktober.
Det karolinske Lærerkollegium i
Stockholm tildelte i Gaar den danske
Videnskabsmand Professor Johannes
Fibiger Nobelpræmien i Fysiologi og
Medicin for Aaret 1926. Nobelprisen
er paa 150—160.000 danske Kroner.
❖
Et ejendommeligt Optog i Byens Gader: Overdelen af den kolossale Christian IX-Rytter
statue køres paa Blokvogn fra Broncestøberens Værksted til Christiansborg Slots Ride
bane, hvor Statuen nu er opstillet. Her passerer Optoget Nybrogade.

Dagmarteatrets nye In
struktør Rob. Schmidt.

Autoriteter overværede sammen med
en halv Snes Tusinde Københavnere
Højtideligheden ved Monumentet.
Højtideligheden indlededes med en
Tale af Lensbaron Rosenkrantz,
hvorefter Kongen gav Tegn til, at
Dækket skulde falde.
Da Garden havde spillet National
sangen, talte Kongen, som takkede
Indsamlingskomitéen og Kunstnerinden.
*

Det har i mange Aar været sagt,
at vi er smaat kørende med Scene
instruktører, og Gang paa Gang har
vore Teaterledere indkaldt Udlæn
dinge, hvilket jo aldrig kan være af
det helt gode overfor et dansk Per
sonale. En af vore hjemlige, yngre
Sceneinstruktører, Hr.Robert Schmidt,
har imidlertid saa ofte vist udpræ
gede Evner til at sætte en Forestil
ling op (sidst hos Betty Nansen), at
Dagmarteatret har gjort ret i at
knytte ham til sig. Med en kultiveret
og fantasifuld Iscenesættelse af Thérése Raquin fastslog Rob. Schmidt
sit Navn som en højtbegavet Instruk
tør.

Christian IX til Hest.
Ryttersiaiuen afsløret paa
Christiansborgs Ridebane.

14. November.
I Gaar blev Billedhuggerinden Anne-Marie Carl Nielsens Rytterstatue
af Christian IX afsløret paa Rideba
nen ved Christiansborg Slot.
Kongefamilien, Rigsdagen, Rege
ringen og mange af Landets højeste

Radioen skal bygge Det kgl.
Teaters Anneks-Scene.
Trafikminister Stensballes
opsigtvækkende Forslag.

Komponisten Carl Nielsen (i Pels og høj Hat)
og hans Frue, Billedhuggerinden Anne-Marie
Carl Nielsen konverserer Provst Fenger ved
Afsløringshøjtideligheden.
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7. December.
Trafikminister Stensballe er kom
met sin Kollega Undervisningsmini
ster Byskov til Hjælp i en snæver
Situation. Hr. Byskov skulde finde
paa en Nyordning af Det kgl. Teater,
men han har ingen Penge til at
skaffe den saa meget ønskede An
neksscene, og nu er det, at Hr.
Stensballe har fundet paa, at Ra
dioen, som har Pengene, og som al
ligevel skal bygge sit eget Radiohus,
kan opføre dette i Forbindelse med
Det kgl. Teater og samtidig indrette
den Talescene, man har Brug for.
Idéen betegnes fra flere Sider som
intet mindre end et Columbus-Æg.
I Gaar blev Hr. Stensballes For
slag forelagt i Folketinget. Forslaget
gaar ud paa at opføre et saadant
Radiohus med Anneksscene paa
Hjørnet af Tordenskjoldsgade og
Heibergsgade. Bygningen er bereg
net at ville koste 2^2 Mili. Kr., og
Tegningerne hertil er udfærdiget af
Arkitekt Holger Jacobsen.

Sceneinstruktør Robert Schmidt.

1927-2.8

k Færingefest — Kapelstrid — nordisk Moral
Færinge-Dans.
28. November.
Et stort Antal Færinger
besøger i disse Dage Kø
benhavn, og overalt fejres
Gæsterne fra vore fjerne
Klippeøer med straalende
Fester. I Aftes sang og
dansede Færingerne paa
Det kgl. Teater, og de
gamle Kvad, sunget af de
færøske Folkedansere i de
res maleriske Dragter tog
det feststemte Publikum
med Storm.
Ogsaa paa Raadhuset er
der stor Færingefest, hvor
Byen København er Vært.

Færingerne danser Folkedanse paa Det kgl. Teater ved den færøske Festforestilling.

Spiller det kgl. Kapel med Vilje falsk,
naar Kapelmester Hye-Knudsen dirigerer?
16. November.
Der har allerede i længere Tid —
ifølge »Ekstrabladet« — verseret Ryg
ter om, at Forholdene i det kgl. Ka
pel ikke var helt fredelige. En Del
af dets Medlemmer, heriblandt Kapel
mester Høeberg, skal efter Sigende
ikke være saa glade for den unge
Anden-Kapelmester, Johan HyeKnudsen. Disse Rygter har nu an
taget fast Form, idet »Ekstrabladet«
i Dag skriver: ». . . Blandt andet for
tælles der om en Streg fra Kapellets
Side . . . baade kunstnerisk og men
neskeligt en Utilgivelighed, der gaar
ud paa, at enkelte af Kapellets Med
lemmer med Vilje spiller falsk, naar
Hye-Knudsen dirigerer, for paa den
Maade dels overfor Publikum og dels
overfor Direktionen at ødelægge hans
Position som Kunstner.«
17. November.
Det kgl. Kapel meddeler, at det
agter at anlægge Sag mod »Ekstra~
bladet« for dets Udtalelser om den
falske Musik, der »maa betragtes som
Angreb mod det kgl. Kapel som tieF
hed«.
23. December.
Den Sag, som det kgl. Kapel og
Kapelmester Høeberg har anlagt mod
»Ekstrabladet«, er nu blevet forligt
ved Forhandlinger mellem Parterne,
Bladet tilbagekalder de fremsatte
Udtalelser, erkender deres Urigtig
hed og udtaler en Beklagelse af det
skete. I den Anledning skriver »Eks
trabladet«, at Artiklen i alt væsentligt
var bygget over Udtalelser fremsat
overfor en af vore Medarbejdere af

Kapelmester Johan Hye-Knudsen.
Denne er dog ikke Ophavsmand til
Rygtet om, at Medlemmer af Kapellet
skulde spille falsk, hvorimod han, da
Rygtet blev ham forebragt af vor
Medarbejder, udtalte noget lignende
som, at »det havde han ikke hørt,
men det skulde ikke undre ham«.

Hye-Knudsen vil gaa!
1. Januar 1928.
Kapelmester Johan Hye-Knudsen
har nu indgivet sin Afskedsansøg
ning til Det kgl. Teaters Direktion
Efter hvad hans Sagfører, Hr. AnkerJensen oplyser, har Kapellet under
Sagen overhovedet ikke villet incF
lade sig i Forhandlinger med Hy~
Knudsen.'

Ministeriel Undersøgelse.
3. Januar.
Undervisningsminister Byskov har
ikke villet bevillige Kapelmester HyeKnudsens Afskedsansøgning uden forudgaaende Undersøgelse af hele Sa
gen. Han har nu overdraget Departe
mentchef Graae at foretage denne,
og i Mellemtiden er Hye-Knudsen
fritaget for at møde paa Teatret.

Forlig.

6. Januar.
Striden er endt. Ministeriet har
udsendt en Redegørelse, hvoraf det
fremgaar, at Hye-Knudsen staar fast
ved, at hans Üdtalelser til »Ekstra
bladet« ikke har indeholdt de Ord
om Kapellet, som han beskyldes for
at have sagt. Kapellet og Hr. Høeberg

har derefter erklæret, at der nu ikke
er noget i Vejen for et fortsat Sam
arbejde med Hr. Hye-Knudsen, og
den unge Kapelmester har foreløbig
trukket sin Afskedsbegæring tilbage.

Fransk Forfatter om
den unge nordiske Kvindes
erotiske Frimodighed.
En Storm af Forargelse i Norge.
For faa Dage siden uddeltes den fornemme
Goncourt-Pris i Paris, og den tilfaldt en Mand,
som ingen havde regnet med i denne Forbin
delse, nemlig Maurice Bedel, praktiserende Læ
ge i Faubourg St. Germain, og hans Berøm
melse skyldes den lige udkomne Roman »Jérome, 60Q nordi. Bredde«.
Bogen er overmaade elegant og vittigt skre
vet og vil more alle — undtagen norske Læ
sere. Bogen foregaar i Norge og skildrer en
ung fransk Forfatters Syn paa 60° nordi.
Bredde. Skildringen viser tydeligt den gabende
Afgrund mellem gallisk og nordisk Opfattelse
af Flirt, Forlovelse, Ægteskab og — Skilsmis
ser. Hans Beskrivelse af de norske Kvinders
meget frie Opfattelse af disse Forhold har vakl
en Storm af Forargelse i Norge. — Herhjem
me vil man se med mildere Øjne paa Bogen,
navnlig fordi Forfatteren tager sig selv ligesaa
muntert og ironisk som sine norske Omgivel
ser, og fordi han beskriver de nordiske Kvin
ders Frimodighed og deres — for en Fransk
mand ubegribelige — Syn paa Erotik med hen
rivende Elegance og Vid. Ogsaa København
er med i Bogen. Den unge Forfatter Jérome
aflægger en Lynvisit i Byen, og hans Bemærk
ninger om København er udsøgt sympatiske.
Han beskriver den som »en stor By, der duf
tede af fugtigt Græs og friske Grøntsager«.
Helt forbavsende er det dog at læse om, at han
hos Frugthandlerne nyder Synet af »des poires
d’Angouléme, des endives de Chaumbourg«.
Hvem anede, at vi har slige fornemme Sager
her i Byen. Og helt besejret bliver man na
turligvis ved at læse, at Forfatteren under sit
Ophold her »af og til tror, at han er i Pa
ris«. Finere kan det ikke være.
Men Maurice Bedel skal altsaa foreløbig ikke
komme til Norge.
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Flyveulykke — Kaj Munks „Idealist“
Pastor Kaj Munks
dramatiske Debut-Fiasko.
9. Februar.
Den debuterende Dramatiker, den
unge Pastor Kaj Munk, har stillet
sig en Opgave, som han alvorligt
har forløftet sig paa. En Idealist er
en Begynders naive Forsøg paa at
skrive et historisk Stykke, — person
lig Tilegnelse af Stoffet er slet ikke
til at faa Øje paa. At Det kgl. Tea
ters Direktion og Censur har anta
get dette Arbejde, er ikke det mindst
betænkelige ved Aftenen.
(V. G—g. i »Politiken«).
*

Den forulykkede Flyvemaskine bjerges paa Isen i Christianshavns Voldgrav.

Flyvemaskine med to unge Flyvere
styrtet ned i Christianshavns Voldgrav.
Begge Flyvere dræbi — den knusle Maskine borel ned i Voldgravens Is,

13. Januar.
I Gaar Morges Kl. 9 blev to unge Flyvere, Sergenterne Lundholm-Petersen og
H. C. Jensen sendt op fra Hærens Flyveplads ved Kløvermarksvej. Deres Opgave
var at maale Vindhastigheden i 500 Meters Højde. Det var usædvanlig fint Flyvevejr.
Maskinen gik i lige Linje skraas over Pladsen med Retning mod Amagerbrogade
og Christianshavns Voldgrave.
En Flyvemekaniker fulgte Flyverne med Øjnene. Pludselig saå han Maskinen gøre
et Par Kast i Luften og derefter forsvinde bag Huse og Træer med Næsen lige
mod Jorden.

Han slog Alarm. I Bil susede Fly
veskolens Chef, Kaptajn Førslev, af
Sted ind mod Byen ledsaget af Fly
velærerne. Ved Christianshavns Vold
kørte de ind i et stort Opløb. Og dér
fandt de Maskinen. Den laa boret
halvt ned gennem Isen paa Voldgra
ven tæt ved Land, Vingerne var
sprængt bort og laa i Laser rundt
omkring, og i Observatørens Sæde
sad Sergent Jensen fastklemt, knust
og dræbt paa Stedet. Føreren, Lund
holm-Petersen, var trukket ned un
der Vandet. Han skimtedes i Vraget,
men han var dræbt som sin Kamme
rat.
En Ambulance, som kom forbi, var
af sig selv standset og ventede. Red
ningskorpset blev tilkaldt for Bjerg
ningen, Politi hentedes til Afspær
ring fra alle Byens Stationer.
Aarsagen til Ulykken er rimelig
vis, at Maskinen er gaaet i Spinn.
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Kaj Munk er
Tænker, Taler og
Dramatiker, men
ikke Digter. Man
blev imponeret af
ham som drama
tisk Konstruktør.
Men man blev ik
ke bevæget af no
gen menneskelig
Stemme, og endnu
mindre af nogen
poetisk Røst.
(H. F. i
Nationaltidende).

Pastor Kaj Munk.

*

Maadehold og Overlegenhed er
ikke de dominerende Faktorer i Hr.
Munks meget talentfulde Arbejde.
Der er til Tider en mærkelig hektisk
Tone i Replik og Scene, ofte ud over
Skønhedens Grænse. Men er der
Overspænding i Stykket, er der ogsaa Højspænding. I hvert Fald er
det en Digters
Værk. I en poetisk
Smalhans-Tid
kommer det su
sende, kommer det
brusende.
(J. C. i Berlingske Tidende).
*
Skuespillet vir
ker yderst lang
strakt, dets Me
ning er meget taaget, skjult som den
er bag Symboler,
som kun de færre
ste vil forstaa, og
hvad der siges af
Dybsindigheder er
meget lidt person
lighedspræget.
(gw. i SocialDemokraten).

Eyvind Johan Svendsen som Herodes og Bodil Ipsen som Dronning
Alexandra.
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Byens gode Borger, Overpræsident Jensens Oød
Overpræsidentens
Bisættelse
fra Raadhuset.
En storslaaet
Højtidelighed i
Raadhushallen.

16. Marts.
Overpræsident Jen
sen, den gamle so
cialdemokratiske Fø
rer, afgik i Nat ved
Døden paa Kom
munehospitalet, 68
Aar gi.
22. Marts.
I Gaar fulgte Kø
benhavn sin Over
præsident til Graven.
Mere end 2000 Men
nesker fyldte Raad
hushallen ved Bisæt
telseshøjtideligheden.
Rigsdagens Præsidi
um, Ministeriet med
Statsminister Madsen-Mygdal i Spidsen var mødt, og
af Talerne kan nævnes Folketings
mand Stauning, Dommer Jesper Si
monsen, Ingeniør Jul. Madsen og
Borgmester Bååth fra Helsingborg.
Malernes Sangforening og Gardens
Musikkorps under Musikdirektør Dy
ring var mødt, og hele Højtidelig
heden transmitteredes. Da Raadhusuret slog to, begyndte de 200 Faners
Indmarch fra begge Sideportene, et
pragtfuldt Syn.
Efter Indmarchen sang Forsamlin
gen A. C. Meyers Sang til den gamle
Fører, »Døden har kaldt fra Dag og
Daad«, og derefter traadte fhv.
Statsminister Stauning op paa Taler
stolen bag Kisten. Han udtalte bl. a.:
— Byens Raadhus er klædt i Sorg.
I Dag tager Hovedstaden Afsked
med en af sine bedste Mænd. Folkets
brede Lag tager Afsked med en tro
fast Fører. For dem, der staar til
bage, maa det enestaaende skønne
Eftermæle, han har faaet, være en
Trøst. Tak, Jens Jensen, for al din
Færd. Tak fra Hytterne, fra alle
Smaafolk, som stod dit Hjerte nær.
Tak for al din Gerning. Æret være
Jens Jensens Minde.

Sørg-ehøjtidelig-heden i Raadhushallen ved Overpræsident Jensens Bisættelse.

Efter en lille Højtidelighed ved
Graven takkede Sønnen, Fuldmægtig
Alf Jensen:
— Til dig, Far, vil jeg sige, at nu
har Byen København, som du har
elsket saa højt, bragt dig sin Tak
for den Livsgerning, du har øvet. Vi
vil føje en fattig Tak til.

Komponisterne vil beskyttes.
Der er dannet en »Koda«-Forening.
16. Februar.
Paa et Mode med Pressen i Gaar meddelte
Komponisten Alfred Tofft, at man nu har stif
tet et internationalt Komponist-Forbund, som
her har faaet Navnet »Koda<.
Lederne af den nye Bevægelse er Komponi
sten Alfred Tofft, Forfatteren Ravn-Jonsen,
Komponisten Peder Gram, Direktør Knud Lar
sen og Wilh. Hansens Musikforlag.

Toget gennem Byens Gader.
Da Højtideligheden i Raadhushal
len var til Ende, førtes Kisten ud til
Vestre Kirkegaard. Det var som en
Konges Indtog gennem en Mur af
Mennesker til begge Sider. Et stor
slaaet Ligtog under de vajende røde
Faner.

Fotografi fra Kodas Kontor, 3 smaa Værelser paa Amagertorv 16. Ved denne Lejlighed var
Repræsentanter fra Nabolandene samlet for første Gang, og netop ved dette Møde blev
Grunden lagt til den nordiske Union for Komponistrettigheder. Paa Billedet ses siddende
fra venstre til højre: Komponisten Alfred Tofft, Komponisten Kurt Atterberg, staaende: Højesteretssagfører Emil Stang, Oslo, Musikforlægger Asger Wilhelm Han
sen, Kapelmester H e n r y Andersen, Musikforlæggerne Sigurd Kielland, Oslo, Svend
Wilhelm Hansen og Knud Larsen. Siddende for Bordenden den finske Koda-Direktør
Komponisten Ikonen og yderst den danske Koda-Direktør, Forfatteren J.Ravn-Jonsen.

403

1928

De Hjemløses Tog mod København
De Hjemløse vil trods ali til

København.
14. Marts.
Udvalget for de Hjemløses opløste
Hær anmodede i Gaar Ministeriet
om Tilladelse til at foranstalte et nyt
Tog med Afmarch den 20. ds. fra
Frederiksberg Bakke til Rigsdagen.

De Hjemløse drager gennem
Byen - og ender paa Sundholm.

6. Marts.
De Hjemløses Tog startede i Gaar fra Kjellerup. De
300 Mand afmarcherede komplet soldatermæssigt, ind
delt i Trop, Deling, Kompagni. Man har affattet
Kravene i en præcis Resolution, hvori man kræver:
Iværksættelse af Nødhjælpsarbejde med tarifmæssig
Betaling. Kan dette ikke lade sig gøre, saa skal Stat
og Kommune udbetale to Tredjedele af den normale
Arbejdsindtægt til samtlige Arbejdsledige. Faar man
heller ikke dette Ønske opfyldt, forlanger man, at Sta
ten skal kåbe Jord enten i Kanada eller Argentina,
betale Udvandrernes Rejse og financiere Kolonien
indtil videre.

Flyveren Løjtnant Clauson-Kaas
skal lede Toget,
Lederne af de Hjemløses Tog modtog i Aftes
telegrafisk Tilbud fra Flyverløjtnant ClausonKaas om at føre Toget videre fra Skanderborg
til København.
Hr. Clauson-Kaas fik følgende Svartelegram
fra Udvalget for de farende Svende:
— Alt vel, godt ankommet til Silkeborg. Lover
Dem Tillid og absolut Myndighed indtil Ankom
sten til København. Vi er i Skanderborg Tirsdag
Aften Klokken syv, kom bare, De er velkommen!
Straks efter Modtagelsen af dette Telegram
gjorde Hr. Clauson-Kaas klar til Start. Og i
Aften tiltræder han sit Hærførerskab.

De Hjemløses Tog standses
i Vejle.
9. Marts.
De Hjemløses Tog til København vil i Dag
komme til en pludselig Standsning. 1 Gaar gav
Justitsministeriet Politimester Kiørboe i Vejle
Ordre til at forbyde Toget at passere videre, og
til Støtte for ham blev der i Aftes fra København
i plomberede Vogne og under Udfoldelse af stor
Uemmelighedsfuldhed afsendt 50 københavnske
betjente og 12 Statsbetjente. De københavnske
betjente føres af Politiassistent Heiberg, Stats
betjentene af Vagtmester Andreas Hansen, og
naar Styrken ankommer til Vejle, vil den blive
stillet under Kommando af Politimesteren.

De Hjemløses Tog starter fra

21. Marts.
De Hjemløses Tog, der i Gaar ved
Middagstid samledes paa Frederiks
berg Bakke, trak paa sin Vandring
ind til Christiansborg henved 15.000
Mennesker med sig.
Paa Ridebanen ventede Mængden
i omtrent halvanden Time paa, at
Deputationen skul
de komme tilbage
fra sit Foretræde
hos Indenrigsmini
steren,medens nog
le Talere fra Ryt
terstatuens Sokkel
holdt Masserne i
Aande og Ro saa
længe.
Under Raabet:
Til Raadhuset, til
Raadhuset! drog
Mængden derefter
til Muslingeskallen
— stadig under
vældige Opbud af
Politistyrker. Ogsaa her maatte de
mange Mennesker
i det kølige Vejr
øve deres Taalmodighed i mere
end en Time, og
nu oprandt Dagens
mest dramatiske
Øjeblik.
Borg
mester Viggo Chri
stensen havde afslaaet at beværte
de Hjemløse paa
Kommunens Be
kostning, og de
drog saa til Sund
holm for at melde
sig som subsistens
løse. Toget naaede
herud ved Mørkets
Frembrud, og i
Hold paa ti Mand
blev de lukket ind.
Her viste det sig,
at kun 357 vilde
ind!
I Dag til Morgen
holdes Mandtal, og
derpaa
følger
Hjemsendelsen.
Frederiksberg Bakke.
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20.000 Københavneres Protest mod „Stærekassen“
Voldsomme Angreb paa Arkitekt
Holger Jacobsens Teaterbygning.
Hidsig Stærekasse-Debat i Rigsdagen, der ender med
at vedtage Dobbeltscene-Projektet.
rafikminister Stensballes Lovforslag om at bygge et
Teater tværs over Tordenskjoldsgade har vakt stort
Røre og megen Indignation i Byen. Under Forhandlin
gerne i Rigsdagen sprængtes alle Partirammer. En af
de ivrigste Modstandere var Prof. Oscar Andersen (K),
en anden var Fru Elna Munch (R). Hendes Indlæg i
Striden vil sent glemmes. Det lykkedes hende nemlig
med eet enkelt Ord at karakterisere Arkitekt Holger
Jacobsens projekterede Teaterbygning saadan, at alle
Københavnere fra nu af vil benytte dette Ord . . .
STÆREKASSEN. Det er en kæmpemæssig Stærekasse,
sagde Fruen, og naar Bygningen om faa Aar bliver for
lille for Radiofonien, fordi der ikke er taget Hensyn til
Fjernsynet, vil der ikke være andet for Direktøren at
gøre end at gaa op paa Snoreloftet og hænge sig.

T

„Stærekassen“ vedtaget med 100 Stemmer mod 22.
Ved den forsatte anden Behandling kom det igen til
voldsomme Angreb paa Holger Jacobsens Projekt. Det
var Grev Holstein, der lagde for: »Forslagets arkitekto
niske Plan kan karakteriseres som en Forfuskning, For
vrængning og Forfalskning af Dogepaladset i Venedig
med en Sukkenes Bro over Tordenskjoldsgade. Der vil
gaa mange Suk over denne Bro! Holger Jacobsens Byg
ning forholder sig iøvrigt til Dogepaladset som en Abe
til et højtkultiveret Menneske.«
Tredie Behandling viste de samme skarpe og stærkt delte
Anskuelser, men ved Afstemningen blev den samlede Plan ved
taget med 100 Stemmer mod 22.

Vi faar altsaa nu denne nye Bygning, »Stærekassen«
— »Sukkenes Bro« — »S ilo pakhuset« — eller, som Slauning sagde forleden i et Møde: »Skamstøtten«, — kært
Barn har mange Navne! — Der er kun een Redning mu
lig: at Landstinget stopper Lovforslaget.

Et vældigt Protesttog
mod Stærekassen

Jensen o. m. fl. Af Kunstnere saa
man Fru Anna Bloch, Josias Bille,
Schnedler-Petersen, og saa naturlig-

vis Erik Bunch, hvis Teaterprojekt
er blevet forkastet af Rigsdagsudvalget.

20.000 Københavnere drager
gennem Byen.

2. April.
Skønt Rigsdagen allerede har ved
taget Holger Jacobsens Talescene, er
Uroen om Planen snarere steget end
dæmpet. Denne Uro gav sig i Gaar
et synligt og kraftigt Udslag i et
stort Protesttog mod »Stærekassen«.
Ikke mindre end 20.000 Mennesker
deltog i Toget! Man mødtes paa Kon
gens Nytorv, marcherede gennem
Strøget og Frederiksholms Kanal til
Christiansborg, hvor den store Skare
samlede sig om Christian d. IX’s
Rytterstatue paa Ridebanen. Her
holdtes under stormende Bifald en
Række kraftige Taler. Blandt Togets
Ledere og Talere var Grosserer Chr.
Holm, Folketingsmændene Steen og
Hedelund, Grev Hostein, Maleren
Dohm, Toldinspektør Ivar Berendsen, Fru Carrie Drucker, ORS. Anker

Protesttoget mod Stærekassen passerer Prinsens Palæ ved Frederiksholms Kanal.
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Opsigtvækkende Bedragerisag
spekuleret med

disse Penge for egen

Regning, haft meget store Tab, — har
laant og laant for at dække over Tabene,

og saa har han tilsidst forgrebet sig paa
fremmed Mands Ejendom.

Tilstaaet Besvimelser til et
Beløb af 1 Million.
10. Februar.
Nandrup har nu, efter nogle Dages
Ro i Varetægtsfængslet, tilstaaet sig
skyldig i Bedrageri. Han har særligt
hjemsøgt Læger og Jurister. Des
uden har han besveget Akademisk
Skyttekorps for ca. 27.000 Kroner,
løvrigt menes det, at hans samlede
Underskud løber op til over een
Million Kroner.

Nandrup lægger
Kortene paa Bordet.
Den pragtfulde franske Maleri-Udstilling i Glyptoteket, der er arrangeret
af Etatsraad Wilhelm Hansen og skabt paa hans Initiativ, aabnedes i Gaar
ved en Højtidelighed, der overværedes af Kongen. Ovenfor ses fra venstre til
højre General Gouraud, Dir. Helge Jacobsen, M. Dezarois (Briands Repræ
sentant), Kongen, Etatsraad Wilhelm Hansen, M. Léon (fra det franske Uden
rigsministeriums Afd. for Kunst), Dir. Guiffrey og Vicedir. Jamot fra Louvre,
og endelig den franske Gesandt, M. Hermite. Mellem Kongen og Dezarois ses
Udenrigsminister Moltesen.

Den kendte Københavner, Direktør
Aage Nandrup, arresteret for Bedrageri.
Tilvendt sig Værdipapirer fra sin Meddirektør Christian Hvidt
samt paaført sine Venner store Spekulationstab.

9. Januar.
I den sidste Tid har Rygterne svirret om den kendte Direktør i »Pri
vate Assurandører« Aage Nandrup.
I Gaar antog Rygterne en fast og
meget overraskende Form. Fhv. Ju
stitsminister Steincke offentliggjorde
nemlig i Social-Demokraten et aabent
Brev til Hr. Nandrup, hvori han
rentud spørger ham, om det er sandt,
at han har svindlet eller spekuleret
800.000 Kroner bort. Hr. Steincke
minder Nandrup om, at de i sin Tid
studerede Jura sammen: »— jeg
endte med et fint, De med et rigtig
skidt Resultat«. Alligevel, fortsætter
Steincke, er Nandrups Karriere gaaet
opefter med rivende Hast. I 1918
blev han Direktør i Forsikringssel
skabet »Hafnia«, i 1922 Direktør
for »De private Assurandører«. Og
nu, hvor han er en stor Mand, Rid
der p. p., maa han for Velanstændighedens Skyld svare paa det Spørgsmaal: taler Rygterne sandt?
Nandrup er altid blevet regnet for
at være en merkantil Dygtighed, og
navnlig for at være Hæderligheden
og Ubestikkeligheden selv. Netop af
den Grund har han siden 1917 været
Formand for Akademisk Skytte
korps.
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Sigtet for Tyveri og Bedrageri.
4. Februar.
Direktør Aage Nandrup blev i Gaar
Eftermiddags anholdt i sit Hjem og ført
til Politigaarden. Han er sigtet for Tyveri
af Værdipapirer. Som Ekspert i Forsik

ringssager har han bevæget mange (ialt

35 Personer) blandt sin omfattende Be
kendtskabskreds til at betro sig Penge

til

Køb af Forsikringsaktier. Han

har

11. Marts.
I Gaar afholdt Dommer Preisler
Knudsen det første Retsmøde i By
retten i Nandrup-Sagen. Man be
gyndte straks med Tyverierne. Ogsaa
paa dette Punkt har Nandrup maattet indrømme sin Skyld. Han har
tilstaaet, at han mindst 16 Gange
har taget Værdipapirer ud af sin
Meddirektør, Chr. Hvidts, private
Boks. Nandrup havde under Hvidts
langvarige Sygdom i Fjor Adgang til
hans Skrivebordsskuffe, og i den laa
Nøglerne til Boksen. Men en skønne
Dag gik det naturligvis galt. Hans
Meddirektør aabnede selv sin Boks,
Nandrup havde ikke kunnet indløse
de stjaalne og derefter belaante-Værdipapirer i Tide, og saa indtraf
Katastrofen. Under Retsmødet fik
man at vide, at Nandrup har besve
get hele sin Familie og mange af sine
Venner. Nandrups Optræden i Ret
ten er iøvrigt egnet til at vække en
vis Sympati. Han forsøger ikke at
dække sig, men bøjer Hovedet og er
rede til at gøre Bod. Han er nu en
Mand, der aabenbart vil qøre rent
Bord.

Dommen:
4 Aars Forbedringshus.
17. April.

Direktør Aage Nandrup.

I Gaar faldt Dommen i Nandrupsagen.
Anklagemyndighederne havde forlangt
Lovens strengeste Straf, dels af Hensyn
til den almindelige Retsbevidsthed dels
af Hensyn til, at Nandrup ved sin frem
ragende Stilling i Samfundet netop burde
have været i særlig Grad uangribelig.
Dommen kom til at lyde paa 4 Aars For
bedringshus og Betaling af Sagens Om
kostninger. Der var ikke fremsat Erstat
ningskrav fra de Besvegnes Side. Nan
drup modtog Dommen.
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Kong Alberts Besøg — Palle Hulds Rejse
Kong Albert af Belgien
hyldes i København.
En storslaaet Modtagelse.
17. April.
Kong Albert af Belgien og hans
Dronning fik en enestaaende Mod
tagelse af Københavnerne. Titusinder
af Mennesker stod Hoved ved Hoved
langs Gader og Torve.
Paa Banegaarden var hele det
store Modtagelses-Ceremoniel sat
storslaaet i Scene med Æreskompag
nier, Honoratiores og Musikkorps.
En vældig Jubel brød løs, da Kortégen med de kongelige Gæster kørte
fra Banegaarden, Mængden vinkede
og raabte Hurra, og Raabene voksede,
efterhaanden som Toget kom frem.

Kong Albert i Luften.
Kong Albert og Kong Christian med Følge kører gennem Menneskemængden paa Kongens Nytorv.

Da Palle rejste Jorden rundt.
En 15-Aars Dreng klarer sig alene paa sin moderne
Jules Vernes-Rundfart.
Politikens »Magasinet« foranstal
tede i Februar en Slags Prøve paa
Jules Vernes Bog »Jorden rundt«
ved at sende en Dreng mellem 15 og
18 Aar ud paa en Rejse rundt om
Jorden ad den hurtigste Vej. Blandt
mange Drenge, der søgte om at

Palle Huld hyldes paa Politikens Balkon af
20,000 Mennesker paa Raadhusspladsen.

komme afsted, udvalgtes den 15aarige Palle Huld, som den 1. Marts
startede paa sin spændende Tur.
20,000 Københavnere raaber
Hurra ffor den raske Palle.

15. April.
Vist aldrig er nogen Dreng her i
Landet blevet fulgt med saa stor In
teresse som Palle, en Interesse, der
formelig voksede til Spænding og
kulminerede i Gaar, da han endelig
kom.
20.000 Københavnere hyldede den
raske Dreng, da han i Aftes ankom
til Raadhuspladsen. Hele den store
Plads var een tætpakket Mængde.
Bilkortégen kunde næppe komme
igennem, og to stærke Betjente
maatte tage Drengen paa Skuldrene
og bære ham ind i Politikens Hus.
— Palle, Palle ... vi vil se Palle,
raabte Mængden i Takt, og saa
maatte Palle frem paa Balkonen.
Redaktør Viggo Cavling udraabte
et Leve for ham, og saa holdt Palle
selv et Foredrag om sin Rejse. Han
talte gennem Mikrofonen i Højt
talerne paa Raadhuspladsen og til
Radioapparaterne Landet over.
Palle trak sig nu tilbage, men
længe blev Københavnerne ved med
at juble og forlange at se ham. Men
intet i denne Verden kunde i dette
Øjeblik kalde ham ud paa Balkonen,
for hans Moder holdt ham fast . . .
hun vilde slet ikke slippe ham.
(Palle Huld er senere bleven ansat
som Skuespiller ved Det kgl. Teater.)

19. April.
Det belgiske Kongepar har tilbragt
et Par begivenhedsrige Dage i Kø
benhavn med Besøg utallige Steder,
Modtagelse paa Raadhuset, Festfore
stilling i Det kgl. Teater og meget
andet. I Gaar var Kong Albert sam
men med Kong Christian ude paa
den militære Flyveplads ved Kløver
marksvej. Kong Albert ønskede selv
at komme i Luften med Løjtnant
Bjarkov.
Det skulde kun være en lille Tur
ind over Byen, men det blev til en
Flyvetur op langs Kysten helt til
Skodsborg og tilbage i store Sving
ind over Byén.

I Dag finder Afrejsen Sted med
Særtog fra Hovedbane g aar den.

Kong Albert nedlægger en Krans paa den bel
giske Krigergrav.

4° 7

192.8

Søfartsmonumentet paa Langelinie
Jeg udtaler et Æret være deres
Minde!
I samme Øjeblik ranker Kongen
sig som til Honnør, gaar tværs over
Pladsen og lægger en Laurbærkrans
paa Monumentets Sokkel.
Da brager det fra Sixtus. 1 Skud
— 2 Skud — 3 Skud, indtil Æressalvens 21 Skud er affyret, og plud
selig stiger 3 Hydroaeroplaner til
Vejrs og staar ind over Monumentet,
hvor de et Øjeblik standser Moto
rerne, før de drøner videre.
Paa Byen Københavns Vegne mod
tog Overpræsident Bülow Monumen
tet, idet han udtalte:
— Gid dette Mindesmærke over
frygtløse danske Sømænd maa virke
som et Eksempel til Efterfølgelse for
os alle.
Krans ligger der ved Krans, og
midt i det store Blomsterflor ligger
en lille beskeden Hilsen: Fra to En
ker paa Fanø.
*

Det nye Bankraad for
Landmandsbanken.
Da Søfartsmonumentet blev afsløret paa Langelinie: Paa Talerstolen Overpræsident BUlow,
der modtager Monumentet paa Byens Vegne. Lige overfor Talerstolen har Kongefamilien,
Rederiforeningen og de to Skabere af Værket: Billedhugger Svend Rathsack og Arki
tekt Ivar Bents en taget Plads; paa de andre Sider sidder alle de Paarørende, der under
Krigen har mistet en Fader eller en Søn, en Broder eller en Ægtefælle paa Havet.

Vilhelm Nygaard valgt til
„De Samvirkendes“
Formand.
11. Maj.
I Gaar sluttede De samvirkende
Fagforbunds Generalforsamling, hvor
Formandsvalget fandt Sted.
»De Samvirkende«s Næstformand,
Vilhelm Nggaard, valgtes med stor
Majoritet.

Vilhelm Nygaard.
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Under Kanonsalut afsløredes
Mindesmærket for de danske
Søfolk.
Tusinder af Mennesker samledes paa
Langelinie under Højtideligheden.

10. Maj.
I Overværelse af Tusinder af Men
nesker indviedes i Gaar paa Lange
linie Monumentet over de danske
Søfolk, der satte Livet til under
Verdenskrigen.
Man vidste, at Medlemmer af
Kongehuset vilde komme til Stede,
og kort før Indvielsen indfandt Prins
Valdemar, Prinsesse Thgra, Prin
sesse Axel og Prins Gustav sig. Lidt
senere kom Kongen, Dronningen og
Kronprinsen.
Under Hye-Knudsens Ledelse sang
Hundrede Studentersangere Seedorffs
skønne Kantate, hvorefter Rederi
foreningens Formand, Direktør A. 0.
Andersen, talte og overdrog Mindes
mærket til det danske Folk.
Saa tog Kongen Ordet:
— Paa Landsmænds Vegne takker
jeg alle dem, der har været med til
at rejse dette Mindesmærke. Med
dyb og menneskelig Følelse tænker
vi paa dem, som mistede Livet un
der Udøvelsen af deres Pligt. Dette
Monument skal staa som en Æres
støtte for vor Handelsmarines pligt
opfyldende Mænd, der ofrede Livet
for deres Fædreland.

27. April.
Loven om Landmandsbankens Ny
ordning træder i Kraft den 1. Maj.
De to nye Medlemmer er Skibs
reder A. P. Møller, der er udnævnt
til Formand, og HRS. Steglich-Pe
tersen, der bliver Bankraadets Næst
formand.
*

Ny Overpræsident i København.
21. April.
Departementschef Johan Bülows
Udnævnelse til Overpræsident for
København forelaa i Gaar officielt.
Den gælder fra 1. Maj.
Hr. Bülow er den yngste Over
præsident, København nogensinde
har haft. Han fyldte for en Uges Tid
siden 43 Aar.

Den nye Overpræsident Johan Bülow i sit
Kontor paa Raadhuset.
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Radio i Axelborg - Opera-Debut - Nordisk Film færdig

Kapelmester Launy Grøndahl dirigerer Radio-Orkestret i det store Studie i Axelborgs forhenværende Banksal.

En Opera-Debut.

Nordisk Film standser
sine Betalinger.
3. Juni.
I Gaar indtraf den Begivenhed,
der bliver den sidste Sensation om
Nordisk Films Kompagni: Selskabet
standsede sine Betalinger.
En Politiklage, som for nylig blev
indgivet mod Selskabets tidligere
Direktør, Hr. C. Bencard, og den
Omtale i Pressen, Klagen har med
ført, har bevirket, at bestaaende Kre
diter i Tyskland er blevet opsagt, og
at Fremskaffelsen af ny Kredit er
umuliggjort. Det er dette, der di
rekte har bevirket Betalingsstands
ningen.

Einar Nørby som Mefistofeles.

14. Maj.
Det er en ikke helt ufarlig Ting
for en Debutant at skyde lige op af
Scenegulvet og sige: Her er jeg! Men
det er heller ingen ilde Ting, naar
man kommer godt fra det. Den un
ge Radiotelegrafist Hr. Einar Nørby
skød op i Aftes og kom godt fra det.
Mefistofeles’ næste Replik er et
Spørgsmaal: Behager jeg ikke? Ogsaa paa dette gav Debutanten selv
Svar. Han behagede overmaade.
I Hr. Einar Nørby har Operaen
faaet en ung Sanger med sikre, ja,
betydelige dramatiske Evner. Hans
Basbaryton hører vel ikke til de
store eller de skønneste, men den
virker ved sin rene, tætte Klang. Al
lerede paa denne Førsteaften beher
skede hans Mefistofeles Scenen ved
sin Intensitet, sin Smidiqhed oq Ele
gance.

Regissør Sigurd Wantzin, der ledsager
Lyde, frembringer her Geværknitren

Radioen rykker ind
i Axelborg.
En betydelig Forbedring.

11. Maj.
I 1923 — for blot fem Aar siden —
var den danske Radiofonis Hoved
sæde og eneste Arbejdsrum et lille,
yderst beskedent Værelse i Statstele
grafens Bygning paa Købmagergade.
Det saakaldte Studie var ikke mere
rummeligt, end at det voldte det
største Besvær at faa anbragt et Kla
ver derinde — og samtidig med at
Trioen, Speakeren, »Driftslederen«
og eventuelle Solister skulde ophol
de sig enten dér eller paa en Trappeopgang, tjente
Værelset desuden
til Kontrolrum og
eneste
Arbejds
plads for Tekni
kerne, der ledede
Udsendelsen. Det
var med Følelsen
af at have gen
nemlevet en fuld
kommen eventyr
lig Udviklingspe
riode, at de Men
nesker, som gen
nem Aarene har
fulgt Radiofonien,
i Gaar gennemvandrede de nye
Lokaler i »Axel
borg«.
Ved en lille Re
ception talte Drifts
lederen Kammer
sanger Emil Holm,
og Lytterforenin
gens Formand, Fa
brikejer Vald. Selmer Trane udbragte et Leve for
Udsendelsen med passende
Kammersangeren.
med et mystisk Apparat.
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Herreløs Flyvemaskine styrter ned ved Trianglen
Frygtelig Flyve
ulykke i Gaar.
En Flyver og to Ka
detter styrter ud af
en Maskine, som
fortsætter ind over
Byen og knuses mod
et Træ tæt ved Tri
anglen.

Et Mirakel, at det
ikke blev en større
Katastrofe.

tøj

Det frygtelige Syn af den splintrede Flyvemaskine, der uden Fører fløj ind over Byen og styrtede ned her
mellem Lægeforeningens Boliger ved Trianglen.

14. Juni.
Der er i Gaar Formiddags sket en forfærdelig Flyveulykke her i Køben
havn, — forfærdelig, fordi 3 unge Mennesker mistede Livet, — forfærdelig,
fordi Ulykken skete lige over en tæt befolket Bydel. En ung Flyver og to
Søkadetter blev, højt oppe over Byens Tage, slynget ud af et af Marinens
Hydroplaner. Knuste og lemlæstede fandt man dem, én paa Byens Stenbro,
én i en Fabriksgaard og en tredie paa et Pulterkammer, hvis Tag hans Fart
havde gennemskudt, som et Projektil bryder igennem en Mur. Den tomme
Maskine var imidlertid ikke standset efter at hele Besætningen var faldet
ud af den. Herreløs, uden menneskelig Last, men med drønende Motorer
fo’r den med Pontoner og Understellet opad ind over Østerbro. Først
mellem „Lægeforeningens Boliger“ ved Østre Allé ramte den Jorden og
knustes mod et Træ. Træsplinterne, der fløj omkring, saarede et Par Smaadrenge, heldigvis kun let. Med Rædsel tænker man paa, at Trianglens travle
Myretue med Sporvogne, Biler, Cyklister og Fodgængere kun ligger faa
Hundrede Meter fra det Sted, hvor den tomme Maskine kom susende ned
mod Jorden!

Maskinen flyver videre uden Fører.
I rasende Fart fløj Maskinen vide
re, først ind over Nordre Frihavns
kvarteret, saå hen over Østerbroga
de, ind forbi Jakobskirkens Taarn. —
— Folk paa Gaden stod stive af Ræd
sel og ventede Katastrofen. Maski
nen havde en Fart paa halvandet
Hundrede Kilometer i Timen, — og
endelig lød der et mægtigt Brag:
Flugten var endt i en bred Lindeallé
mellem Lægeforeningens lave, graa
Husrækker. Motoren stoppede, —
det hele var en indfiltret Dynge af
kvaset Træ, Barduner, Snorlednin
ger og Motorstumper.

De tre Flyvere
dræbt paa Stedet.
Flyveren, den unge Dækskonstabel
Balsgaard, var gaaet op med et Par
Kadetter, Axel Poetzold og Leifur
Gudmundsson. Det var en ganske
dagligdags Øvelsesflyvning. Ude over
Kalkbrænderihavnen kom Maskinen,
der var ca. 500 Meter oppe, ind i en
Tordensky; pludselig kæntrede den,
og man saa de tre Menneskelegemer
falde ud af Maskinen. Flyvebaaden
slog en Kolbøtte forover og blev lig
gende i Luften med Understellet op
ad, og saaledes fløj den videre. De
tre ulykkelige hvirvlede imedens ned
gennem Luften, som snurrende Møl
levinger. Et Sekund efter laa den
ene knust paa et Tagkammer i Ejen
dommen Strandboulevarden Nr. 90,
den anden paa Stenbroen i Hjørringgade og den tredie lige overfor
i Spritfabrikernes Gaard.
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Resten af den nedstyrtede Flyvemaskine, der splintredes mod det gamle Lindetræ.
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Josephine Baker fryder og forarger!
Josephine kommer!

dre, hvor smuk Dragten er. Men vi
regner den ikke for mere end den
Sminke, som paaklæder hendes le
vende Ansigt uden noget Øjeblik at
skjule det.
Hvis Naturlighed kunde læres,
burde Mødrene sende deres unge Pi
ger til Josephine Baker. Hun er en
Barnesjæl i Dyreham — er det ikke
ogsaa Skildringen af den moderne
unge Pige? Hun er Barnet, den unge
Pige, men ogsaa Konen, Moderen,
Damen, Klovnen. Hendes Sinds
Repertoire synes uudtømmeligt.
Hvis vi beundrer en Gren, et Daadyr, en Sø, hedder det Naturglæde.
Hvorfor skal det da være et Udtryk
for Tidens Perversitet, at vi opløftes
ved Mødet med et dybt naturligt
Menneske?
Paa enhver kan den store Kunst
ner ikke virke umiddelbart. Men de,
som helt lever i Nutiden, elsker dens
Kunst, Frihed, Skønhed og i bedste
Fald dybe Sømmelighed, bør takke
for, at vi fik Josephine Baker at se.
Vi er stolte over, at netop vor Tid
har løftet Variétékunsten op i dette
rene Plan. Gid den kunde smitte
Scenekunsten! Vi hylder hende som
noget værdifuldt i vor Civilisation.
Poul Henning sen.

16. Juni.
I Aftes kom Josephine Baker, det
berømte Forargelsens Tegn. Mellem
tre og fire Tusind Mennesker ven
tede hende paa Banegaarden, og
Trængselen var saa overvældende,
at Josephine ikke kunde komme gen
nem Mængden. Fire Betjente maatte
halvvejs bære hende gennem Myldret
ud til en Bil.

Josephine med

Bananerne!
20. Juni.
Det var et højst mærkeligt show,
hvormed Københavns Forlystelsesraad, Hr. Frede Skaarup, i Aftes
indviede Dagmarteatrets SommerRevy-Sæson, og saa var dette alt
sammen blot Rammen om Aftenens
Juvel, Josephine Baker, en smuk
Kreolerinde med lange daskende
Lemmer.
— — I Dansen i Urskoven, hvor
hun optræder kun iført det meget
omtalte Bælte Bananer, viser hun
sig som en Mellemting mellem mis
sing link, en Cirkusklovn og en Variétédanserinde. — — Hun ligner
nærmest et dresseret Dyr. Naar hun
sætter sig paa Bagdelen og skubber
sig over Scenegulvet, naar hun lader
Knæene lave Flik-Flak, naar hun

Den sorte Skønhed med Bananerne.

(Efter dette, bemærker »Blæksprutten*, for
staar man, at Josephine staver sit Navn med
P. H.)

misser med Øjnene, skyder Popoen
i Vejret, gnikker med Tommelfinge
ren og vrikker i Bækkenet, naar hun
ustandselig kommer i Kollision med
Fortæppet, en Gang endog lader sig
gaa til Vejrs med dette, naar hun
spiller fornærmet paa Maskin- og
Belysningsmændene, lopper en af
Musikerne i Hovedet og pludselig
stikker sit grinende Fjæs frem bag et
Sætstykke og udstøder et Brøl, ja, saa
er dette altsammen i største Uskyl
dighed og morer uden at forarge.
*

Til Josephine Baker!

Josephine Baker og Direktør Skaarup.

Det er mit bestemte Indtryk, at
mange staar bag mig i Ønsket om
en Hyldest til Josephine Baker. Jeg
ved vel, at Referatet i en sen Natte
time ikke kan udtrykke alt om en
Begivenhed, men uheldigvis har in
gen Anmeldelse formet min Gene
rations og de Yngres Oplevelse ved
Mødet med en Kunstner.
Hun har selv sagt, at hendes Re
pertoire er lille, og at hun ikke kan
forny sig. Men vi opfatter hendes
Facon og Teknik kun som en Dragt,
der slutter om hendes aldrig svig
tende Naturlighed. Vi, der har op
levet denne Dans og Musik i dens
Opstaaen, og som har Rytmen i os,
forstaar vel lettere end mange Æl

Josephine udfolder sit naturlige Humør
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Da Absalon fyldte 800 Aar!

Den tusindtallige Menneskemængde paa Raadhuspladsen, da Byen fejrede sin Grundlægger Biskop Absalons 800 Aars Fødselsdag med
en storstilet Fest.

Absalon-Fest paa Raadhuspladsen.
Tusinder af Københavnere overværede den smukke og stemningsfulde Højtidelighed

24. Juni.
I Aftes fejrede København sin
Grundlægger, Biskop Absalons 800
Aars Fødselsdag. Tusinder af Byens
Borgere samledes paa Raadhusplad
sen trods Blæst og Kulde (dansk
Sommer) og lyttede med Taalmodighed til Sangen og Talerne. Hvilken
Aften vilde det ikke være blevet, hvis
det ikke havde været saa koldt. Vin
den fik Flagene til at blafre mun
tert, men bevirkede samtidigt, at man

slet ikke kunde høre, hvad Talerne
sagde.
Allerede ved Ni-Tiden var der
samlet mange Tusind Mennesker i
Muslingeskallen foran Raadhuset.
Saa tændtes de store elektriske Lam
per over Pladsen, og paa Balkonen
under Absalons Statue traadte fire
Lurblæsere frem og spillede en dy
ster og tungsindig Melodi, de gamle
Toner fra Tiden før Absalon, et gri
bende Bud fra fjerne, fjerne Mid

sommeraftener. Københavnerne lod
sig gribe af denne sælsomme og naive
Musik og klappede stærkt.
Saa spillede Gardens Orkester un
der Hr. Dyrings Ledelse, desværre i
mørkt, civilt Tøj. Ved denne Lejlig
hed vilde de smukke Uniformer have
pyntet mere i Landskabet. Dr. Kaper
holdt derpaa Festtalen, skuttende sig
i sin tykke Overfrakke, men kun de
nærmeste forstod, hvad han sagde.
. . . Blæsten var for stærk. Da de
afsluttende Leveraab for Absalon var
forstummede, slog Borgmester Kaper
ud med Haanden op imod Raadhusets Facade, og se ... i samme
Øjeblik straalede Absalonstatuen gyl
dent i Lyset fra Projektørerne. Det
saa flot ud, og Publikum raabte
Bravo, Bravo —!

Sangen for København.
Derefter var der Sang af 1W0 San
gere og henved 1000 Skolebørn. Det
var Lembckes »Absalon bygged Borg
ved Havn« med Musik af Fr. Barfod. Og saa kom Aftenens Oplevelse:
Sangen for København, som Ha
kon Børresen har skrevet Musik til
for Kor, Trommer, Lurer og Orke
ster. Den klingende Sang, det bru
sende Orkester, de hvirvlende Trom
mer og den vemodige Lur-Musik lød
smukt og stemningsfuldt. Ordene var
af Seedorff:
af QpfaøUn, Øtføf af Qftaager,

tftt$

af JEjavd,

af Caager

©anmarftø £tøab 05 ($tgete
op mob

Hvert Aar har Byens populæreste Spillemand, Komponisten Olfert Jespersen, sin Bene
fice i Zoologisk Have, hvor han dirigerer Orkestret. I Aar havde Beneficianten en særlig
festlig Attraktion i sin gode Ven Carl Alstrup, der ses her syngende fra Tribunen i Zoo
logisk Have, medens Olfert Jespersen til venstre slaar Takt til.
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Q)ar$t,

(gjorde........

Og helt festligt klang det, da de
mange Tusind Tilhørere tilslut sang
med paa Drachmanns Midsommer
vise.
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For og imod Kammerat-Ægteskab
“Dommer Lindseys >Prøve-.fEgteskab<
vækker Opsigt og livlig Diskussion.
Kammerat-Ægteskabet er beregnet for yngre Mennesker,
der ikke ønsker at faa Børn.

13. Maj.
Af den tidligere Leder af Ungdomsu skolen i Denver, Dommer Ben
B. Lindsey, udgaves i Fjor i dansk
Oversættelse en Bog »Moderne Ung
doms Oprør«, der vakte en ikke
ringe Opsigt og i Løbet af kort Tid
opnaaeae ikke færre end syv Oplag.
Jespersens Forlag har nu udsendt
denne Bogs Fortsættelse, »KammeratÆgteskabet«, ligesom det forrige
Værk forsynet med en Fortale af
fhv. Justitsminister K. K. Steincke.
Dommer Lindsey bringer en Række
nye, paa sine Erfaringer ved Ung
domsskolen baserede, Argumenter
frem til Fordel for den af ham op
fundne Institution »Prøveægteska
bet«, eller, som han nu kalder det,
Kammerat-Ægteskabet.
Han foreslaar følgende:
Det nuværende Ægteskab skal bestaa, men ved Siden heraf oprettes
Kammerat-Ægteskabet, beregnet for
yngre Mennesker, der ønsker at
samleve uden at faa Børn. For at
kunne opnaa det Offentliges Aner
kendelse af dette Ægteskab udkræ
ves Lægeattest for, at begge Parter
er tilregnelige og sunde, og at de
har Kendskab til Fødselskontrollens
Grundregler. I Tilfælde af, at Børn
fødes, bliver Ægteskabet automatisk
til et Familie-Ægteskab. Saa længe
Ægteskabet er barnløst, kan det op
løses øjeblikkeligt.
Efter Lindseys Mening vil Ind
førelsen af denne nye Ægteskabs
form blive et stort Gode for Men
neskehedens Kønsmoral og Etik.
Han gaar endnu videre, idet han øn
sker en ny Moral indført i FamilieÆgteskabet. Det gælder her om at
etablere en »aandelig« Forbindelse,
og Ægtefæller skal se med Tolerance
paa, om den anden Part for kortere
Tid knytter en anden løs Forbindelse
af rent fysisk Art. Paa dette Punkt
vil Dommer Lindsey sikkert møde
voldsom Modstand.

Thit Jensen mener,
at Ungdommen selv maa forme
sin Fremtid.
16. Juni.
Den Diskussion, der er rejst i Anled
ning af Dommer Lindseys Bog, har fænget stærkt. Fru Thit Jensen møder
med et Indlæg, hvori det bl. a. hedder:

Moderne Ungdoms Oprør er det
Nutids-Spørgsmaal, som staar for
Døren. At Dommer Lindsey ikke har

mere Begreb om det, vi Europæere
forstaar ved Etik, end en Kænguru,
det kan vi alle blive enige om. At han
skriver ud fra et Milieu, hvor Darivin er Antikrist, og en kvindelig
Prædikant, der har røget en Cigaret
paa en Damper, ikke kan tillades at
prædike — det er den Baggrund, der
forklarer Forfatterens Arrogance.
Men det er Problemet, der kommer
os ved, ikke Dommeren.
Det er fastslaaet, at de Unges Op
rør er i fuld Aktivitet, og saa kan
det ingen og intet gavne at larme
negativt op, for det gør kun Tingen
endnu mere interessant for Ungdom
men. Det, som har banet Vejen for
denne erotiske Brydning, er »Sam
fundets Ældste« — fordi Uvedkom
mende alt for ofte stillede sig som
Formyndere for, hvad voksne, sunde
Mennesker bestemmer om deres eget
Liv. Ungdommens Oprør er ikke en

Bog, man skal harmes over. Den har
kun blotlagt en ny Opgave, den at
bede Ungdommen om Undskyldning
for, at man lod den opleve en Ver
densmassakre, hvorved den med
Rette mistede Respekten for den
ældre Generations sunde Fornuft.
Saa maa man tale til, hvad den selv
er, den nye Tid, det unge Ansvar —
som den vil se Fremtiden, maa den
selv forme den.
Thit Jensen.

En skarp Protest.
19. Juni.
Forfatteren Aksel Sandemose skriver
bl. a.:

Det mekaniske Grundlag, hvorpaa
Kammerat-Ægteskabet hviler, er et
Falsum. Der findes intet andet sik
kert Middel mod Barnefødsler end
Afholdenhed. Det er ikke nok nem
lig at sige til et Menneskepar: Saadan og saadan — og I forbliver
barnløse. Her spiller mere ind end
Begreb paa Mekanik, saa den bitre
Viden, inden den er erhvervet,
meget tit har kostet 4—5 Børn. Kon
sekvensen maa blive, at det rette
Ægteskab kommer først. KammeratÆgteskabet
kan
overlades til Ældre
og Erfarne, samt
dem, der slet ikke
har Mekanik behov.
Men der er heller ikke Tale om
nogen ny Moral,
men om moralsk
Korruption blandet
dygtigt op med
blaaøjet Naivitet.
Kvinden, som har
holdt et Hjem sam
men for en Mand,
født ham Børn,
hjulpet ham i maaske strenge Aar,
maaske er blevet
ældet tidligt — skal
hun ikke have Lov
at protestere, at
kræve, naar han
vil kassere hende?
Og Manden? Han
har bygget et Hjem
op, gjort alt, hvad
der stod i hans
Magt for hende —
og saa vil hun
gaa, give sig selv
til en anden, split
te Hjemmet, sætte
Børnenes Lykke i
Fare — det er en
pjaltet Mand, som
ikke slaar i Bor
Plakat til Filmen »Dansende Ungdom«. Man bemærker den unge
det.
Herres saakaldte »Oxfordbukser«, der er højeste Mode. OxfordAksel Sandemose.
bukserne bliver mere og mere vide forneden
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Københavnerfest - Nobiles Tragedie
Det er langt efter Midnat, men in
gen vil hjem i Seng. Dansen gaar
med uformindsket Iver . . . denne
Nat har ingen Ende.

Nobile og hans Folk
passerer København.
Den italienske Nordpols-Ekspeditions
Katastrofe.

Da Festen om Hesten var paa sit højeste: dansende Ungdom paa den illuminerede Krins
paa Kongens Nytorv. Tegning i »Politiken« af Carl Jensen.

„Festen om Hesten“ — en storslaaet
Københavnerfest paa Kongens Nytorv.
Hele den skønne Plads var illumineret, og Københavnerne
dansede i Tusindvis omkring Hesten.
7. Juli.
»Festen om Hesten« blev en glim
rende Folkefest, en ægte Københav
nerbegivenhed — og en dundrende
Sukces.
Klokken otte, da Indgangen til
Krinsen rundt om Hesten paa Kon
gens Nytorv blev aabnet, stod der
Tusinder af Mennesker og ventede
paa at komme ind. Vejrguderne
mødte op med den skønneste Som
meraften, og Arrangørerne havde
sørget for Festen i intimt Samarbejde
med alle de store Institutioner, der
har til Huse paa Torvet. Den be
rømte Hest og Blomsterrabatterne
rundt om den laa badet i Projektør
lys, i alle Trækronerne glimtede de
farvede Lampions med rigtige Lys i,
Det kgl. Teater, Hotel d’Angleterre,
Store Nordiske, den store Forsik
ringsbygning . . . alle sammen del
tog de i Festen med Fakler, Projek
tører, Guirlander af Lygter. Stem
ningen var der med det samme. I
hver Ende af Krinsen spillede et Or
kester op til Dans, og Ungdommen
tog straks fat.
Tusinder af Øjne rettes mod Angleterres Balkon, hvorfra Byens store
Sangerinde, Tenna Frederiksen, skal
synge. Først springer Emil Reesen.
ind i Lyshavet med sine Musikere.
Saa slaar Klokken elleve, og medens
Faklerne blafrer i den milde Aften
vind, dukker Tenna Frederiksen
frem paa Balkonen, klædt i lyseblaa
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Silkecape og stor, bredskygget Aften
hat. Og saa' sang hun med sin skønne
Røst »Aften paa Loggiaen«. Det blev
en Oplevelse. Et Brus af Jubel og
Taknemmelighed lød op mod hende.
Fra Charlottenborg kommer det
store Fakkeltog. I Spidsen rider Bil
ledhugger William Larsen i Frede
rik d. 5tes Lignelse paa sin berømte
Hest, forgyldt fra Top til Taa, og
bagefter kommer et Tog af unge
Kunstnere med blussende Fakler
hævet over deres Hoveder.

30. Juli.
Den 23. Maj startede den italienske
General Nobile sin Ekspedition til
Nordpolen med Luftskibet »Italia«.
Dagen efter naaedes Nordpolen, —
men saa skete der en Katastrofe.
Luftskibet slyngedes under Manøv
reringen mod Isen, og dets 16 Mands
Besætning strandede paa Polar
havets Drivis. Først to Uger senere
opnaaede Ekspeditionens Moderskib
»Citta di Milano« traadløs Forbin
delse med Nobile og hans Mænd, og
nu begyndte en Serie internatio
nale Redningsarbejder pr. Flyve
maskine og Isbryder, som Verden
ingensinde før har oplevet Magen til.
Norske, svenske og italienske Fly
vere vovede Livet for at finde Ita
lienerne. Under disse Forsøg for
svandt den berømte norske Polar
forsker Roald Amundsen sporløst
om Bord i en fransk Maskine. Ef
ter uhyre Anstrengelser lykkedes
det de svenske Flyvere Lundborg
og Schyberg og den russiske Is
bryder »Krassin« at redde de over
levende fra »Italia«, deriblandt Gene
ral Nobile, som var saaret. Den
svenske Dr. Malmgren, som var med
paa Nobiles Togt, skal, efter hvad de
øvrige Deltagere siger, selv have
søgt Døden. I et Anfald af Depres
sion forlangte han at blive efterladt
paa Isen.
I Gaar passerede Nobile og hans
Ledsagere København paa Vej hjem
til Italien.

Nobile og hans Kammerater vender hjem. Billedet, der er taget paa Mjölby Station i Sve
rige, viser fra venstre: Pedretti, Trojani, Biagi, Viglieri, Nobile. Ceccioni og Prof.Behounek.
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Nobiles Redningsmand—Privatbankens Krak
Nobiles Redningsmænd
fejres i København.
7. August.
General Nobiles svenske Rednings
mænd, Kaptajn Lundborg og Løjt
nant Schyberg, kom i Gaar flyvende
til København, ledsaget af deres
Fruer. Dagen igennem var de Gen
stand for talrige Ovationer, og i Af
tes modtog de Københavns be
gejstrede Hyldest paa Raadhuspladsen og ved den store Festbanket hos
Nimb. De blev modtaget i Raadhushallen, hvor de selv talte, og hvor
de hyldedes af Statens, Byens, Hæ
rens og Flyvernes officielle Repræ
sentanter. Den storslaaede Mod
tagelse sluttede med, at Forsamlin
gen sang »Du gamla, du fria —«.
Tusinder af Mennesker havde samlet
sig i Muslingeskallen, og de to
svenske Helte ledsagedes til Tivoli
af et Fakkeltog, som Spejderne
havde arrangeret.
Hos Nimb holdtes derefter en
Festbanket, hvor Taler, Sang og
Dans vekslede til den lyse Morgen.
Social - Demokratens
nye Redaktør.

Redaktør Hel we^-Lars e n modtager i Lufthavnen Nobiles Redningsmænd, Kaptajn
Lundborg og Løjtnant Schyberg. Fra venstre ses Lundborg, Schyberg, Fru Lundborg
og Redaktør Hel weg- Larsen.

„Privatbanken" maa lukke!
Handelsminister Slebsager udtræder af Regeringen.
27. September.
geringsmedlemmers, har han i Dag
Paa Tirsdagsbørsen og yderligere meddelt Statsministeren, at han
i Gaar indtraf et stort Kursfald for maatte ønske at demissionere.
Privatbank-Aktier.
Der har været ført lange — hidtil
Der skaffes ny Kapital.
resultatløse — Forhandlinger mellem
1. Oktober.
Bankens Direktion, Handelsminister
Paa et Møde Søndag Aften i Na
Slebsager og Nationalbankens Le tionalbanken blev der fra Privat
delse.
bankens Side givet Meddelelse om en
saa betydelig Nytegning af Kapital,
Privatbanken lukket!
at der derved er aabnet Mulighed
28. September.
for en snarlig Genaabning af Ban
Privatbanken aabner ikke i Dag. ken. Der arbejdes paa en Rekon
Forhandlingerne om en Rekonstruk struktion af Aarhus Oliefabrik, hvil
tion er stadig uden Resultat. Det ket er en Forudsætning for Sagens
meddeles dog, at ca. 12 Miil. Kr. af Ordning.
Aktiekapitalen er i Behold.

Slebsager træder tilbage.

Redaktør H. P. Sørensen.

Efter at »Social-Demokraten«s Re
daktør Marinus Kristensen i en Al
der af kun 37 Aar afgik ved Døden
d. 30. Juli, hvorved Partiet mistede
en ualmindelig sympatisk og højt be
gavet Mand, et udpræget Føreremne,
har Bladets hidtidige Rigsdagsmed
arbejder, tidligere Redaktør af
»Klokken 5«, H. P. Sørensen over
taget Stillingen som »Social-Demokraten«s Redaktør.

29. September.
I et Ministermøde i Gaar Efter
middags meddelte Handelsminister
Slebsager, at han ønskede at udtræde
af Regeringen.
Fra Mødet udsendtes følgende: Un
der de mellem Repræsentanter for
Regeringen og Hovedbankerne førte
Forhandlinger om en Rekonstruktion
af Privatbanken blev der af Ban
kerne stillet Krav om Medvirkning
fra Statens Side, som Regeringen
ikke har kunnet paatage sig Ansva
ret for at bringe i Forslag.
Da Handelsministeren under disse
Forhandlinger har indtaget et Stand
punkt, der afviger fra de øvrige Re

Banken reddet-ogatteraabnet.

3. Oktober.
I Gaar blev Privatbanken defini
tivt reddet. Forhandlingerne om en
Rekonstruktion af Aarhus Oliefabrik
førte til gunstigt Resultat. Statmini
ster Madsen-Mygdal, der fungerer
som Handelsminister efter Slebsagers
Udtræden, havde en kort Forhand
ling med Nationalbankdirektør Green,
Bankinspektør Tetens og Direktør
Benny Dessau.
Privatbankens Direktører C. C.
Clausen og P. Reyn er traadt tilbage
efter eget Ønske. Bankraadet har be
sluttet at ansætte Likvidator Poul
Andersen som Direktør ved Siden af
Direktør Eigtved.
Fra i Morgen aabnes Banken paany.
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Willumsens Relief — Ny konservativ Fører
Christmas Møller valgt til
de konservatives Formand.

Christmas Møller.

Willumsens store Relief er nu blevet
opstillet paa Kunstmuseet.

3. Oktober.
Folketingsmand Pürschel har truk
ket sig tilbage som Formand for den
konservative Rigsdagsgruppe, da han
føler sig overbebyrdet og desuden
venter at blive udnævnt til General
auditør efter Hr. Giørtz, som netop
er fyldt 70.
I den konservative Folketingsgrup
pes Møde i Gaar valgtes Hr. Christ
inas Møller enstemmigt til hans Ef
terfølger som de konservatives For
mand.
*

Et Kunstværk, der koster Staten og Ny Carlsbergfondet 200.000 Kr.

Elektrisk Færdselssignal.

Billedhugger Willumsens »Det store Relief«, der nu er opstillet i Statens Museum for Kunst.
I flere af Relieffets mandlige Hovedfigurer genkender man Kunstnerens egne Ansigtstræk.

keltheder er velkendte, derimod har
saa godt som ingen set det i dets
Helhed før nu, da det staar færdigt,
udført i forskelligt farvet Marmor og
lueforgyldt Bronze.
Da Willumsen blev 60, ønskede
Statens Museum for Kunst at er
hverve et eller fle
re af hans betyde
lige Arbejder. Man
forhørte sig saa
om Prisen paa
»Det store Relief«.
Kunstneren
for
langte 200.000 Kr.,
og da Ny Carls
bergfondet traadte
til med 50.000 Kr.,
gik Sagen i Orden.
»Det store Relief«
vil i de kommende
Dage
utvivlsomt
blive livligt disku
teret og give An
ledning til forskel
lige Udtydninger.
Willumsen selvhar
bevaret en haardnakket
Tavshed
om, hvad det skal
forestille. Han øn
sker, at Kunstvær
ket skal tale for
sig selv. Det har
Billedhugger Willumsen i Færd med at lægge sidste Haand paa
et Par af Figurerne til »Det store Relief«.
Tiden for sig.

9. Oktober.
Willumsens »Det store Relief«, som
fra i Dag kan beses paa dets bli
vende Sted i Kunstmuseet, er som
bekendt et Arbejde, der har syssel
sat Kunstneren gennem Aarene lige
fra hans Ungdom. Flere af dets En

4.16

Et af de første Færdselssignaler
paa Nørrebrogade.

24. November.
I Løbet af Eftermiddagen i Gaar
blev Byens første elektriske og auto
matiske Færdselssignal installeret i
Krydset mellem Farimagsgade og
Frederiksborggade. Efter al Sand
synlighed vil det allerede i Dag
træde i Funktion, og Københavnerne
vil med Spænding imødese, hvordan
det virker. Senere følger Færdsels
signaler ved alle større Krydsnings
steder.
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Enkekejserindens Død — Spionsag
Enkekejserinde Dagmar
død paa Hvidøre.
14. Oktober.
Enkekejserinde Dagmar døde i Af
tes paa Hvidøre, 80 Aar gammel.
Tilstede ved Dødslejet var hendes
Døtre, Storfyrstinderne Olga og
Xenia.
Den sidste Hilsen til Ruslands
Lillemor.

20. Oktober.
Overalt i Byen vajede Flagene i
Gaar paa halv Stang. Enkekejserinde
Dagmar blev begravet fra den rus
siske Kirke i Bredgade. Tusinder af
Københavnere stod langs Togets
Rute fra Bredgade til Østbanegaargen, antagelig har op imod 100.000
Mennesker set det pompøse Ligtog
med de mange kongelige og fyrste
lige Personer. Mellem de mange
straalende Uniformer saas en slank,
sortklædt Mand, det var Fyrst Jussopof (Rasputins Banemand).
I Kirken i Bredgade talte Provst
Koltjef over Enkekejserinden: Det
rene Vokslys er brændt ned. Flam
men er slukket. Vor Lillemors Liv
er forbi. De mange Millioner af Rus
lands Børn er blevet forældreløse.
. . . Farvel Kejserinde, vor Moder.
Idet jeg bøjer mig til Jorden, brin
ger jeg dig dit tro Folks sidste Hil
sen.
Provsten bøjede sig mod Gulvet.
Kongen holdt Haanden for sit Ansigt
og græd stille. . . .

Til venstre en af Diakonerne, derefter Me
tropoliten Eulogius (med Staven i Haanden)
og Provst Koltjef. Bagved ses Kantor Sjumof fra den russiske Kirke i København.

Ligtoget paa Østerbrogade tæt ved Østerbro Station. Yderst til venstre Enkekejserindens
Livkosak, derefter det kongelige og fyrstelige Følge fra højre : Kronprins Gustav Adolf,
Kongen, Prins Valdemar, Kong Haakon, Hertugen af York og Storfyrst Kyrill. I anden
Række fra højre gaar Prins Harald, Eks-Storhertugen af Mecklenburg-Schwerin, Stor
fyrst Gabriel Konstantinovitsj, Kronprinsen og Prins Georg af Grækenland,

Den danske Kaptajn Harry Lembourn arre
steret i Tyskland og dømt for Spionage.
Idømt 5 Aars Tugthus for Spionage, der dog fremhæves ikke at være foretaget
i dansk Tjeneste.

11. December.
I Gaar blev der ved Rigsretten i
Leipzig rejst Anklage mod den
danske Kaptajn Harry Lembourn for
at have forraadt tyske Militærhem
meligheder. Som Medanklaget stod
den 23-aarige Frk. Stegemann fra
Berlin.
I Juni Maaned var Kaptajnen sam
men med nogle Officerer fra Tønder
taget paa Udflugt til Sild. Paa Nibøl
Station kom en tysk Kriminalbetjent
og spurgte, hvem der var Kaptajn
Lembourn. Han bad Kaptajnen følge
med som anholdt, mens det øvrige
Selskab kunde fortsætte. Kaptajn
Lembourn vilde følge efter med
næste Tog, sagde han. Dette skete
ikke. Kaptajnen blev indsat i Arre
sten i Flensborg og senere ført til
Berlin, sigtet for Spionage.
Det blev fra tysk Side paastaaet,
at han under et Besøg i Tyskland
havde forsøgt at tilvende sig mili
tære Hemmeligheder, og en officiel
Meddelelse gik ud paa, at han havde
tilstaaet under falsk Navn at have
været i Berlin og haft Forbindelse
med Personer, der var mistænkte for
Landsforræderi. En tysk Maskin
skriverske, Frk. Stegemann, i Berlin

skulde være den, der hos Rigsværns
officererne havde søgt at skaffe de mi
litære Oplysninger. Tyske Blade frem
hævede Lembournsfranske
Sympatier,
men fastslog,
at han ikke
havde drevet
Spionage
i
dansk Tjene
ste. Efter me
gen Hemmelig
hedsfuldhed
med Sagens Be
handling rej
stes Anklagen
1 Gaar.
(Næste Aar
idømteRigsretten Lembourn
5 Aars Tugt
hus for For
brydelse mod
den tyske Spio
nagelovs § 1.
Frøken Stege
mann idømtes
2 Aars Fæng
sel for forsøgt
Spionage.)

Kaptajn Lembourn.

Europamester i Boksning - ..Storken"
Storken bringer Fru Thit
en Sukces.
Barnet var en velskabt Krydsning mellem
Drama og Agitation.

Efter Slaget om Europamesterskabet: Fra venstre Knud Larsens Sekundant, Europame
steren med Laurbærkrans, Arrangøren Valdemar Christiansen, Italieneren Quadrini og
hans Sekundant.

Bokseren Knud Larsen Europamester
Den danske Mesterbokser besejrede i Kæmpehallen Italieneren
Quadrini i en straalende Kamp.
12. Januar.
I Aftes blev Knud Larsen Europa
mester. Efter 15 haarde Omgange i
fantastisk Tempo gav Dommerne
Sejren til den danske Mesterbokser.
Italieneren Quadrini var lidt skuffet,
det havde han ingen Grund til at
være. Knud Larsen vandt en klar
Pointssejr. Quadrini er en Bokser af
højeste Klasse, men hans Stød mang
ler baade Præcision og Kraft.
Den første Kamp mellem de to
Aspiranter til Europamesterskabet
fandt Sted den 4. Februar 1928
Efter en meget haard Kamp over
15 Omgange dømte Franskmanden
Bernstein uafgjort. Der skulde kæm
pes endnu en Gang om Titlen, og det
skete altsaa i Gaar med det glæde
lige Udfald, at Folkehelten Knud
Larsen vandt den fornemme Titel.
Quadrini er uden Tvivl den bedste
Bokser, Knud Larsen har mødt un
der sin glimrende Karriére.
Valdemar Christiansen, der har
staaet for Arrangementet af disse
store Kampe i Kæmpehallen, har
haft en heldig Haand med Arrange
mentet. Det store Rum har været
fyldt til sidste Plads, i Aftes var
Trængslen ligefrem faretruende.
Hundreder trængtes for at komme
ind i Forum, hvor alle Pladser var
besat. Ved Ringsiden saas et Parket
af kendte Københavnere.
Da Dommen faldt og Knud Larsen
blev hyldet med Laurbærkrans, steg
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Jublen til Ovationer. Knud blev baaret i Guldstol, Kæmpehallen sydede
af Begejstring.
Ved en Kamp i Barcelona i Slutningen af
Aaret mistede Knud Larsen sit Europamesterskab til Spanieren Girones.

5. Januar.
Fru Thit Jensen fik i Aftes paa
Folketeatret en Sukces paa sin Folke
komedie »Storken«, der er et drama
tiseret Indlæg i den energiske For
fatterindes Kamp for frivilligt Mo
derskab.
17. Januar.
I Gaar fandt der i Studenterfor
eningen en vældig Holmgang Sted
mellem Fru Thit Jensen og Hr.
Wieth-Knudsen. Tilhørerne stod langt
ned ad Trappegangen. Repræsentan
terne for de to modsatte Livsanskuel
ser tørnede sammen med mange
kraftige Udtryk. Det var første Gang,
de to Modstandere mødtes per
sonligt. Forsamlingen larmede og
gav Bifald og Mishag tydeligt til
kende. Striden gjaldt selvfølgelig
»Frivilligt Moderskab«. Hverken Fru
Thit eller Professor Wieth-Knudsen
lagde Fingrene imellem. — Det var
en højst opbyggelig Aften.
Om Striden Thit contra Wieth
digter »Tvillingerne«:i »Politiken«:
. . . Nej, stop nu lidt, Thit!
Det gaar for vidt, Thit!
Du er hos Wieth
i Miskredit.
Sort gør du Hvidt, Thit,
af ren Profit, Thit!
— Ja, ubestridt
har du spillet Fallit!

Nu er det atter
galt med
Forfatter
gagerne.
21. Marts.

Ved Finanslovens Be

handling i Folketinget i
Gaar førtes en voldsom

Strid om Bevillingerne

til Thit Jensen og Ha
rald Bergstedt. En Ræk
ke Talere forlangte Stats

understøttelserne

taget

fra de to Forfattere paa

Grund af deres Propa
ganda for Børnebegræns
ning og Kammeratægte

skab. Bevillingerne blev

dog staaende med en
Snes Stemmers Flertal.
Gerda Madsen og Angelo Bruun som det unge Par i Thit Jensens
»Storken«.

Isen lammer al Trafik

Byen indespærret

Sneen afspærrer København fra

Omverdenen. — Isen lukker Sund
og Bælter. — Færger og Dampere

sidder fast i Ismasserne og maa
have Hjælp fra Flyverne. — Dan
marks første Provinsflyverute er

blevet

aabnet

mellem

Kastrup

og Marslev ved Odense. — Sne

storms- og Is-Kaos i hele Lan
det. — Gedser-Warnemiinde-Ruten

lukkes af Ismasserne. — Hundre
der af Rejsende

indespærres

i

Toge og Skibe.
Isen i Øresund har skruet sig helt op i Strandvejens Villahaver.

Sne og Is afspærrep København
i Dagevis fra Omverdenen.
Trafiken lammes over hele Landel, og alle Tilførsler trues,

19. Januar.
Siden 1908 har vi ikke oplevet en Isvinter som den, der i Øjeblikket lammer Trafiken over hele Landet. Vældige Snebjerge har standset al Trafik
til og fra Hovedstaden. Byen trues af Mælkemangel. I Roskilde er der i
disse Dage overfyldt med Rejsende, der hverken kan komme frem eller til
bage. De Handelsrejsende sidder rundt om i Kroerne, de har maattet for
lade deres Biler i Sneen og prøver nu at faa Tiden til at gaa med Kortspil
og Kabaler.

Al Færgefart standset.
11OO Passagerer indefrosne i Storebælt.

11. Februar.
Nu er Sjælland helt af spærret fra
Omverdenen. Statsbanerne har i flere
Dage ført en haabløs Kamp med

Isen i Storebælt, men Færgerne kan
ikke naa igennem. I Gaar Aftes stand
sedes Overfarten København-Malmø,
Gedser-Warnemunde,Korsør-Nyborg
og Aarhus-Kalundborg. Ved Hel
singør maa Færgepassagererne gaa
i Land paa Isen.

Mange Steder i Landet, bl. a. i Københavns Omegn, maa Bilerne graves ud af Snedriverne.

13. Februar.
I Nat vandrede Passagererne paa
den indefrosne Færge »Korsør«, ialt
1100 Mennesker, over Isen paa Store
bælt og gik i Land ved Knudshoved.
Man har nu maattet tage Flyve
maskiner i Anvendelse for at bringe
Post og Aviser til Øerne og de inde
frosne Dampere. Postvæsenet har
etableret Samarbejde med Det danske
Luftfartselskab, der har indrettet en
Isflyvningsstation ved Odense under
Ledelse af Hr. Bendt Rom.
Selv Isbryderen maa give op.

19. Februar.
Passagererne paa Isbryderen »Tyr«
har tilbragt 58 uhyggelige Timer paa
Storebælt. Passagererne forsøgte,
forkomne af Kulde og Mangel paa
Søvn, at faa Lov til at gaa over Isen
til Nyborg, men Kaptajnen maatte
holde dem tilbage.
22. Februar.
Netop som Forholdene var ved at
blive bedre, har en alvorlig Kata
strofe ramt Storebæltsoverfarten.
Statsisbryderen »Lillebjørn«, der har
brudt en Rende i Storebælts Ismas
ser, har lidt Havari. Der vil nu gaa
flere Dage, før Trafiken over Bæltet
kan genoptages.
13. Marts.
Isbryderen »Tyr« er i hjælpeløs
Drift med Isen. Den er drevet gen
nem Storebælt helt ned til Rügen,
hvor »Danmark« har gjort et For
søg paa at undsætte den, med det
Resultat, at denne Færge nu selv
sidder fast i Isen.
17. Marts.
Nu ser det ud til, at Isvanskelig
hederne forsvinder, Færgerne er
atter ved at komme i Gang.

4!9
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Et Blad af Byens Dagbog
Er det Løgn, hva' je’ si’r?
Byens sidste Original,
Krølle-Charles, død.

I Anledning af at Olfert Jespersen er bleven af
skediget fra Zoologisk Have, hvor den populære
Musiker har dirigeret i 30 Aar, bringer Blæksprut
ten ovenstaaende Tegning af Alfr. Schmidt: Nu er
igen et af Havens sjældne Eksemplarer brudt ud!

*

Ny Teater-Censor.
14. Januar.
P. A. Rosenbergs Efterfølger i Em
bedet som Censor for Privatteatrene
bliver Dr. phil. J. C. Normann. Den
nye Censor har en Række literære
Arbejder bag sig og har udfoldet en
omfattende Virksomhed som Over
sætter og Sceneinstruktør.

Den nye Teater-Censor, Dr. phil. J. C. Normann.

22. Januar.
Københavns sidste Original, »KrølleCharles«, er død. Han optraadte i
over 30 Aar paa Byens Gader som
en lavkomisk Demosthenes, der, til
Tider ganske pudsigt, kommenterede
Dagens Begivenheder (»Er det Løgn,
hva’ je’ sir?«), for saa pludselig at
slutte med nogle sjofle Ord, der fik
alle til at flygte.
Hans egentlige Navn var Charles
Andreas Petersen. Han var af god
Familie — en nær Slægtning var
Præst — og selv havde han lært
Sejlmagerfaget. Men hans komplette
Mangel paa Arbejdslyst drev ham
ud paa Gaden.
63 Gange var han anbragt paa
Sundholm, inden han endte sine
Dage paa Almindeligheden. Han blev
68 Aar gammel.
*

Borgmester PJ. Pedersen
ude for kraftige Angreb.
Borgmesteren forlader et Borger
møde i Odd Fellow-Palæet.

26. Januar
Paa et Borgermøde i Gaar i Odd
Fellow-Palæet protesteredes der kraf
tigt mod Borgerrepræsentationens
mange Fejlgreb med Hensyn til
Byens Bebyggelse.
Højesteretssagfører Stein indledede
med at angribe »Stærekassen« og Be
byggelsen af Kvindefængslets Grund
paa Christianshavn.
Fru Elna Munch (der har givet
Statsradiofoniens projekterede Hus
Navnet »Stærekassen«) og Grosserer
Chr. Holm kritiserede skarpt Borg
mester Pedersens Dispositioner.
Borgmester P. J. Pedersen forsva
rede sig og udtalte, at »dette Møde
er Indledningen til den kommende
politiske Valgkamp«.
Borgmesteren blev hysset ned, Di
rigenten fratog ham Ordet, hvor
efter Borgmesteren forlod Mødet.

Krølle-Charles, som vi mødte ham paa Gaden

Tango’s Italien er-Opera
paa Det kgl. Teater.
11. Marts.
I Aftes indlededes det af Stats
radiofonien arrangerede italienske
Opera-Gæstespil paa Det kgl. Teater
med »Barberen i Sevilla«. Det kgl.
Kapel blev ledet af Maestro Egisto
Tango. Den lille, temperamentsfulde
Italiener viste sig at være en frem
ragende Kapelmester, der med den
fineste Musikkultur satte Form og
Farve paa Ensemblet, hvis Prima
donna er den glimrende Koloratur
sangerinde Angela Ottein.

Maestro Egisto Tango.

4
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»Elskovskampen« - og andre Stridigheder
En Prøve-Opstilling af
„Stærekassen“.

Elskovskampen.

Han tabte — hun vandt!
3. Marts.
I Østre Landsrets 5. Afdeling be
handles en Sag, som Hr. Olaf Fønss
har anlagt mod Fru Betty Nansen,
hvem han paastaar dømt til at be
tale 2300 Kr. for Brud paa Aftale om
Gæstespil paa Betty Nansen-Teatret
i Anledning af Hr. Fønss 25 Aars Ju
bilæum.
Hr. Fønss forklarer:

Stærekasse - Modstanderne
udfolder en fabelagtig Energi.
1. Februar.
En Kreds af Borgere har stillet
10.000 Kr. til Raadighed for Opførel
sen af »en kunstig Stærekasse« af
Træ og Lærred, saaledes at man paa
Forhaand kan se, hvorledes Bygnin
gen kommer til at se ud, set fra
Kongens Nytorv og fra Pladsen
foran Magasin du Nord.
8. Februar.
Kunstner-Organisationerne har an
befalet Planen om den kunstige
Stærekasse og har henvendt sig til
Minister Byskov som øverste Chef
for Det kgl. Teater og til Minister
Stensballe i hans Egenskab af Byg
herre og bedt om Tilladelse til, at
Opstillingen maa finde Sted.

— Der var Tale om Vølund Smed og Under
Elmene. Jeg regnede med, at Gagen skulde
blive ordnet som sædvanlig. Jeg modtog et
Telegram fra Fruen, hvori der stod: ^Tarvelig
Lykønskning nu, finere følger* — men det fi
nere har jeg aldrig set noget til.

Fru Nansen forklarer:
— Min Mand, Hr. Bentzon, foreslog en Gage,
men Fønss vilde være sikret 1800 Kr. om Maaneden. . . . Det omtalte Telegram skal blot forstaas saaledes, at jeg den Dag kun havde Raad
til at sende en tarvelig Buket, men at jeg vilde
gøre det bedre en anden Gang.

Hr. Siensballe siger Nej Tak!

17. Februar.
Trafikminister Stensballe afslog i
Gaar Tilbudet om at opstille en
Prøvemodel af Stærekassen med den
Motivering, at man frygtede, at Om
kostningerne langt vilde overstige de
10.000 Kr., der var stillet til Dispo
sition.

Der har i Aarhus været ført en Kamp i Mora
lens Navn om Anbringelsen af Johannes Bjergs
Gruppe „Elskovskampen“, som af Ny Carlsbergfondet er skænket til Byen. Gruppen staar nu
færdig til Afsendelse, men den vil ikke blive
afleveret, før de stridende Parter er blevet enige.

Hr. Sfauning anmodes om at standse
„Stærekassen*.

„Elskovskampen“ har senere fundet sin Plads
i Aarhus, og et Eksemplar er desuden opstillet
udenfor Kunstmusæet i København.

4. Maj.
Foreningen til Hovedstadens For
skønnelse har sendt Statsminister
Stauning et aabent Brev, hvori der
henstilles, at Arbejdet paa Stære
kassen standses.
*
Danmark har procentvis de fleste
Radiolyttere.
Næsten en kvart Million Lyttere.

Danmark har procentvis flere Lyt
tere end noget andet Land i Europa.
Tallet er i stadig Stigning, selv om
Tilgangen naturligvis, efterhaanden
som Landet bliver »radiomættet«,
ikke er saa livlig som for nogle Aar
tilbage. I December 1927 var der
173.000 Lyttere, i December 1928 var
Tallet steget til 248.000. Danmark har
72,4 pro mille, Nummer to er Sverige
med 63 p. m. og Nummer tre Eng
land mea 58 p. m.
*
23. April.
En ung Dame havde ladet sit Haar
hennabehandle i en Frisørsalon med
det triste Resultat, at Haaret blev
grønt. Damen anlagde Sag. Men hun
fik ingen Erstatning.

Olaf Fønss
contra Fru Betty Nansen.

17. April.

❖

Efter et meget livligt Replikskifte
brød Retsformand Oldenburg ind:
— Nu skal vi ikke blive hidsige
paa hinanden!

Olaf Fønss tabte Sagen.
*

Musse Scheel danser
„Svanens Død“.
6. April.
I Alliance francaise havd.e Medlem
merne i Gaar Aftes en ejendomme
lig Oplevelse, idet
Grevinde
Musse
Scheel
dansede
»Svanens Død« i
en Pantomime, der
handlede om en
Ballerina, som la
der sig bortføre af
en Greve og er lige
ved at vælte Fore
stillingen, da Paaklædersken, Musse
Scheel, redder Si
tuationen, klæder
sig i hvidt Ballerina-Tyll med Myrter
— og danser i Pro
jektørens Maanelys. Folk klappede
og morede sig over
al Maade. Grev
inden, der er kendt
som en udpræget
Dyreven, har altsaa nu forøget sin
Dyrebestand af Lø
veunger, Katte og
Aber med en Sva
ne udi egen Skik
kelse.

Grevinde Musse Scheel med en af sine Løveunger.
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Stauning tager atter Regeringen
Madsen-Mygdal gaar —
Stauning igen!
26. April.
Ministeriet Madsen-Mygdal indgav
i Gaar sin Demissionsbegæring.
Kongen modtog Demissionsbegæ
ringen, og straks efter udsendtes der
officiel Meddelelse om, at Kongen
har tilkaldt Partiernes Formænd i
Folketing og Landsting til i Morgen
Formiddag.
Efter Udtalelser, som Hr. Stauning
har fremsat, kan det ikke ventes, at
et eventuelt socialdemokratisk-radikalt Ministerium vil kunne dannes
før tidligst Mandag.

Staunings andet
Ministerium.
Th. Stauning kommer fra Kongen efter at have faaet Opfordring til at danne Ministerium.
Paa Amalienborg Plads omringedes den kommende Statsminister af Pressefolk. Fra venstre
ses Redaktør Aage Hjuler, Stauning, Redaktør Sigurd Thomsen og Redaktør Carl Henrik
Clemmensen.

De Konservative gaar imod Venstre i
Militærsagen og forkaster Finansloven.
Ministeriet Madsen-Mygdal opløser Folketinget og udskriver Valg.

22. Marts.
Ganske overraskende udviklede den staaende Krise mellem Venstre og de
Konservative sig i Gaar til et klart og aabent Brud. De Konservative fik
deres Forslag om Forhøjelse af Militærudgifterne fra få til 50 Millioner for
kastet. Derefter erklærede de Konservative, at de ikke vilde stemme for
Finansloven. Dermed var Brudet mellem Venstre og de Konservative aabent
og ulægeligt.
Ved Afstemningen blev Finansloven derefter forkastet, og Regeringen var
ogsaa formelt faldet.

29. April.
I Gaar blev Forhandlingerne
mellem Socialdemokratiet og Det
radikale Venstre bragt til Afslut
ning, og det nye Ministerium fik
følgende Sammensætning:
Statsminister og Minister for Sø
fart og Fiskeri: Th. Stauning
Udenrigsminister: Dr. P. Munch
Forsvarsminister: L. Rasmussen
Finansminister: Bramsnæs
Handelsminister: Hauge
Indenrigsminister: Bertel Dahlgaard

Socialminister: Steincke
Justitsminister: C. Th. Zahle
Trafikminister: Friis-Skotte
Landbrugsminister: Bording
Undervisningsminister: Borgbjerg

Kirkeminister: Dahl

Valg om en Maaned.
23. Marts.
Formodningen om, at Ministeriet
Madsen-Mygdal vilde vælge selv at
udskrive Valg og udskrive det straks,
slog til. Statsminister Madsen-Mygdal
henvendte sig i Gaar Formiddags til
Kongen og fik hans Tilslutning til
dette Skridt.

Venstres og Højres ValgNederlag, Staunings Sejr.
25. April.
Valget i Gaar blev et Nederlag for
Venstre og de Konservative. Ministeriet
Madsen-Mygdal faldt,og det maa ven
tes, at Statsministeren allerede i Dag
indgiver sin Demission.
Mandatfordelingen efter Valget i Gaar
bliver saaledes: Retsforbundet 3 (+1),
Konservative 24 (4-6), Radikale Venstre
16, Socialdemokratiet 61 (+8) og Ven
stre 43 (4-3).
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Ministeriet Stauning-Munch; fra venstre siddende: C. Th. Zahle, Borgbjerg, Stauning,
P. Munch, Bramsnæs. Staaende ligeledes fra venstre: Bording, Pastor Dahl, Steincke,
L. Rasmussen, Hauge, Friis-Skotte og Bertel Dahlgaard.
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Digterfest — Ballet-Uro — Otto Jacobsen Direktør
Andersen-Nexø fejres
paa Bellevue.
27. Juni.
Forfatteren Martin Andersen-Nexø
fejredes i Gaar paa sin 60 Aars Fød
selsdag ved en Sommerfest paa Bel
levue.
Ved Festen talte Statsminister Stauning: Til Fødselsdagsbarnet, som
sidder ældet og graa, vil jeg frem
bære en Hilsen. Jeg kunde gøre det
paa Folkets Negne, men jeg vil nøjes
med at hilse fra den Klasse, han og
jeg tilhører.
Forfatteren Johan Skjoldborg holdt
Festtalen og sluttede med at sige:
Kære Nexø! Du staar med Gloriens
Krans om din Pande, ikke alene
fordi du har forvaltet dine Evner
godt, men ikke mindst fordi du er
forblevet tro mod Fattigper og hans
Slægt. Vi hilser dig oq hulder dig, vi
beundrer dig.
Andersen-Nexø svarede med en
aandfuld Tale, hvori han hævdede,
at den, der holder paa det gamle, er
gammel, den, der søger det nye, er
ung.
Om Aftenen blev Andersen-Nexø
fejret i Idrætshuset med et Fakkel
tog af københavnske Arbejdere.
*

Ung Balletdanser
begaar Selvmord.
Der iværksættes en Undersøgelse
af Forholdene ved Balletten.

14. Juni
Det vækker megen Opsigt, at den
unge og meget lovende Danser ved
Det kgl. Teaters Ballet Gunnar Iver
sen har berøvet sig Livet. I et efter
ladt Brev til Forældrene angiver
Gunnar Iversen som Motiv til Selv
mordet, at han ikke længere har
kunnet udholde de Chikanerier, han
har været udsat for paa Teatret.
Ved Balletten hævaes det, at Gun
nar Iversen har følt sig forfulgt og
tilsidesat ved Tildelingen af Roller,
og sidst er han brudt sammen af
Fortvivlelse over ikke at være bleven
udnævnt til Balletdanser, og sam
tidig er han forbigaaet ved Uddelin
gen af et Legat.
Hvor meget eller lidt, der tør til
lægges denne Anklage, er umuligt at
vide, men det sørgelige Dødsfald
rejser atter Spørgsmaalet om Ballet
tens indre urolige Forhold. Fornylig
bortvistes en af de unge Danser
inder fra Balletten paa Grund af
Sigtelsen for et mindre Tyveri, uden
at den unge Danserinde fik Lejlig
hed til at forsvare sig.
Undervisningsminister Borgbjerg
har kaldt Direktør Norrie hjem fra
et Ferieophold i Sverige, og foranle
diget en Undersøgelse.

Nogle af Deltagerne i Sommerfesten paa Bellevue for den 60-aarige Martin Andersen-Nexø,
som ses midt i Billedet med Datteren Ditte paa Armen. Tilvenstre ses hans unge tyske
Hustru og tilhøjre Datteren af første Ægteskab, Fru Korst, gift med cand. polit. Knud
Korst, der ses i første Række yderst tilhøjre paa Billedet. Til venstre for Fru AndersenNexø ses Johan Skjoldborg, bag ham bl. a. Anker Kirkeby, Thomas Olesen Løkken, Hen
rik Malberg,. Peter Freuchen og Undervisningsminister Borgbjerg.

Efter at denne Undersøgelse har
fundet Sted, maa den ulykkelige
Hændelse tilskrives den unge Ballet
danser Iversens nervøse Sind. Den
unge Balletdanserinde, der bortvi
stes, er senere paany blevet engage
ret.
*

Direktør Otto Jacobsen
overtager Dagmarteatret.
Han skal lede Skuespillernes Delingsspil.

20. Juni.
Lige fra Januar Maaned har der
staaet en heftig Strid om Dagmar-

Direktør Otto Jacobsen.

teatret. Adam Poulsen har gjort et
Forsøg paa at sætte sig i Besiddelse
af det, idet han prøvede paa at købe
den største Prioritet i Ejendommen.
Dagmarkomplekset ejes formelt af
Frede Skaarup, men der er for 2,4
Millioner Kroner Prioriteter i det,
og den største Prioritet paa 864.000
Kroner tilhører Fru Marie Matthiessen, Skaarups fraskilte Hustru. Det
er om hendes Part, Striden har
staaet. Adam Poulsen maatte trække
sig tilbage, men dermed var Uroen
langtfra forbi, for i Løbet af Foraaret meldte der sig ikke nogen an
den Liebhaver til Teatret.
Man tænkte paa et Delingsspil af
Skuespillerne, men de havde ikke
den fornødne Kapital. Lige op til de
sidste Dage saa det derfor ud, som
om Teatret maatte ophøre og even
tuelt omdannes til Tonefilmsteater.
Nu er Sagen endelig gaaet i Or
den. Ved et Møde i Teaterraadet,
hvor Skuespillerforbundets Formand,
Knud Rassow, talte Teatrets Sag,
lagde et af Raadets egne Medlem
mer de manglende 10.000 Kroner paa
Bordet. Redningsmanden ønsker at
være anonym.
Skuespillerne har altsaa nu faaet
den nødvendige Kapital, og sam
tidig har Direktør Otto Jacobsen,
der bliver Delingsspillets Leder og
antagelig derefter Teatrets Direktør,
ogsaa skudt nogen Kapital i Fore
tagendet.
Dagmarteatret er saaledes fore
løbig reddet, og man har allerede
engageret Gösta Ekman til et læn
gere Gæstespil.
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Svikmølle - Spanske Lussinger - Baronesse Jensen

»Svikmøllen«, der med ungt Talent og godt Humør har taget Konkurrencen op med det gamle Julehefte »Blæksprutten«, planlægges
hvert Aar ved Sommertid. Her ses Redaktionsstaben paa Svikmølle-Skovtur i Klampenborg. I Vognen fra venstre Tegneren Chr. Hoff,
Forf. Mogens Dam og Povl Sabroe (den Gyldenblonde) samt Tegneren Biilmann-Petersen. Paa Bukken som Kusk Forlagsboghandler
Steen Hasselbalch og som Adjudant til Hest Forf. Svend Borberg.

Ulla danser!

En Lussing foran
Hotel d’Angleterre.
Den spanske Legationssekretær
tvinges til at forlade Landet,

18. Juli.
Hilmar Clausen, der stadig lan
cerer nye Ideer og trods sin Syg
dom udfolder en beundringsværdig
Energi som en af vore mest fore
tagsomme Teaterledere, har arran
geret et »Sommerspil« paa Betty
Nansen-Teatret med Ulla Poulsen og
Victor Schiøler som Midtpunktet i et
Ensemble af kendte Kræfter.
Det nye i Tanken er, at Fru Ulla
danser Maaneskinssonaten med Vic
tor Schiøler ved Flyglet. Dette Sam
menspil mellem den skønne Danser
inde og den fremragende Pianist er
en virkelig kunstnerisk Oplevelse,
der hæver sig højt over Revy-Kabaret’ernes sædvanlige Niveau.

18. Juli.
Et ejendommeligt Drama er i disse
Dage blevet udspillet her i Køben
havn. En Eftermiddag vilde den
spanske Legationssekretær GomezAcebo ledsaget af en Dame stige ind
i en Bil, der holdt udenfor Hotel
d’Angleterre. Pludselig sprang en
Herre, Diplom-Ingeniør Fr. Hinné,
frem og gav Legationssekretæren en
knaldende Lussing.
Det viser sig, at der er en Kreds
af Københavnere, der har følt sig
krænket over Legationssekretærens
Optræden og som er blevet enige
om, at de hver Gang, de ser ham
paa et offentligt Sted, vil give ham
en Lussing.
Det bebudes, at Legationssekretæ 
ren vil blive forflyttet 1. August.

Baronesse Jensen.
14. Juli.
En dansk Eventyrerske Susanne Carla Jen
sen er i Paris blevet arresteret, tiltalt for
sammen med et Par Venner at have forøvet
en ret storstilet Svindel. Hun udgav sig for
dansk Baronesse og havde Krone paa Brev
papiret og paa Linnedet.

Fire Skilsmisser.
19. Juli.
Affæren, der har medført Familietragedier
af yderst alvorlig Natur, fik i Gaar et pinligt
Efterspil, idet fire kendte Københavnere med
Statspolitiet i Hælene foranstaltede en formelig
Klapjagt paa den spanske Legationssekretær i
Nordsjælland. Det var deres Hensigt at fore
lægge ham fire enslydende Erklæringer, som
han skal underskrive og som skal anvendes i
fire Skilsmissesager, der er blevet Resultatet af
hele denne uhyggelige Sag.

Legationssekretæren rejst.
20. Juli.
Den spanske Legationssekretær
har allerede i Gaar forladt Landet.

»Baronesse« Jensen.
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Den første Talefilm i København
Filmen, der taler og synger.
En opsigtvækkende Premiére
i Roxy-Teatret.

2. August.
Tafter at vi i Marts saa og hørte
Prøver paa en dansk talende
Film, med en Sketch af Sarauw og
Flemirig Lynge samt en Viseafdeling af Chr. Gottschalch og Carl Fi
scher, holdt den rigtige Tonefilm i
Aftes sit Indtog i København. En ny
Epoke i Filmens Historie er blevet
indledet Det var det nyopføTté
»Roxy-T eater« paa Godthaabsvej, dér
fik Æren af at bringe den talende^
spillende og syngende CelluloicL
strimmel til København.
Fru Anna Mogensen, som før har
ledet »Napoli-Biografen« i Falkoner^
alléen, købte gennem Western Ele~
tric den første Talefilmmaskine "tH
Danmark, og gennem det amerT
kanske Selskab Fox-Film bragtes
den første talende Film hertil. Fil
men hedder »Fox Follies« med Sué
Caroll og en dvask Neger Stephen
Fetisch.
Premiéren i »Roxy-Teatret« for
mede sig som en Københavnerbegi 
venhed. Kongelige Premiéregæster
og talrige Personligheder indenfor
Teater, Film og Litteratur mødte tTI
Førsteopførelsen af Filmen, der har
faaet Stemme.

En Tonefilms-Strimmel med Bill Rollins, der
synger. Af den første Tonefilm, der vistes i
Roxy-Teatret.

27. September.
I Aftes aabnedes Lorrys nye »Landsby«, der kan rumme 2000 Mennesker.
Det er Teater maler Bang=Sørensen, der i den store, nye Tilbygning har
fremtryllet et virkelig illuderende schweizisk Bjerglandskab med Alpegræsgange og smaa Hytter og en Vandmølle, hvis Hjul drejer rundt. Og
naar om Aftenen alt Lys sættes til, springer Stjernerne frem paa det buede
Loft, oa Aftensolen gløder i Alpetoppene. København har faaet en ny Se
vær dig ned.

Talefilmen faar
en blandet Modtagelse.
»Politiken«:
Foreløbig vil man naturligvis se Talefilmen
af Nysgerrighed. Og dens Udvikling og Frem
tidsmuligheder lader der sig ikke profetere
om. Det egentlige Teater vil vel nok faa Kon
kurrencen at fole. Men der vil dog altid være
Forskel paa en Bodil Ipsen af Kod og Blod og
en Bodil Ipsen, der er gledet gennem Kame
raet og har faaet ogsaa sin Stemme filmet. Den
Tid kommer — med al Respekt for Vidunde
ret den talende Film — forhaabentlig aldrig,
hvor Thalia ikke har andet at hælde sit Hovede til end en udrangeret Suflørkasse.
Hj.-C.
t>B. T.«:
Kongehuset — Litteraturen — Dramaet — de
store Filminteresser — det mondæne Køben
havn — det er kun et tilfældigt Udvalg af de
Interesser, der i Aftes var skyllet sammen i
Roxy for at holde det ny Vidunder: Tale
filmen, aver Daaben.
Hvordan gik det?
Det er et Spørgsmaal, der dirrer over den
ganske By i Dag — derfor skynder jeg mig at
svare:
Der kan efter i Aftes ikke være Tvivl om,
at Problemet den talende Film er lost teknisk.
Aftenen slog fast selv i de mest skeptiskes Be
vidsthed, at Talefilmen ikke er et Kuriosum
men en fantastisk Kendsgerning — allerede i
sin Start betagende og erobrende — og i sin
videre Udvikling rig paa uanede Muligheder.
Der var ikke en, der forlod Roxyteatret i
Aftes uden en Fornemmelse af at have været
med til at indvie en ny Epoke i københavnsk
Forlystelsesliv.
J. B.

»Social-Demokraten«:
At hore paa Film betyder et stort Frem
skridt.

Og hvad bærer saa ikke Tonefilmen af langt
større Begivenheder i sit hemmelighedsfulde
Skød.
giv.
»National tidende«:
Man kan ogsaa uden at fornærme nogen
mene, at det maaske ikke var det allerheldigste at lade Københavnerne møde Talefilmen
med Opførelsen af en Revy, der er beregnet
med et naivere Publikum end vort. Alligevel
skal Talefilmen ses — noget helt nyt — noget
meget mærkeligt og en stor Ting, der uvæger
ligt kommer og finder sin Fuldkommengørelse
inden længe.
Eric.

Sonny boy.
18. August.
Colosseum paa Jagtvejen har ogsaa faaet
Talefilminstallation. I Aftes kom Amerikas
store Schlager frem i Teatret ved Nørrebros
Runddel. Talefilmen »Den syngende Nar«, med
Jazzsangeren Al Jolson og den lille Sonny Boy.
Det blev en straalende Sukces.

Sonny Boy.
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Københavnerlivets Skyggesider
Handelsministeriet bedraget for ?4 Miil.
af Kontorchef Gustav Arendrup.
Arendrup skudt sig umiddelbart foran Opklaringen af de omfattende
Bedragerier.

w. August.
Som en Bombe kommer Meddelelsen
om, at Kontorchef Arendrup ikke er
død af et Hjerteslag, men at han har
berøvet sig selv Livet, fordi han har be
draget Staten for en kvart Million Kro
ner og nu stod lige foran Regnskabsaf
læggelsen. Han har simpelthen plyndret
Sparekassebogen med de store Søforsik
ringsbeløb fra Krigstiden. Arendrup, der
blev 60 Aar, var en kendt og afholdt
Københavner, et af de vittige Hoveder
ved Stambordet hos å Porta, korrekt
Embedsmand, fuld af Anekdoter fra Mi
nisteriet, hvor han var avanceret regu
lært, om end noget langsomt. I sine unge
Dage var han Senior i Studenterfor
eningen.

Den glemte KrigsforsikringsKasse, som Arendrup ganske
roligt plyndrede,
I Krigsaarene oprettede Staten og
Skibsrederne i Fællesskab en Krigs
forsikring for Skibe. Efter Krigen
udviste Regnskabet et mindre Over
skud paa 30.000 Kr., som blev indsat
paa en Sparekassebog, der blev be
troet Arendrup. Senere øgedes det
paa Sparekassebogen indestaaende
Beløb stærkt, idet man fik Erstat
ning for enkelte torpederede Skibe,
og man var nu kommet saa vidt, at
Krigsforsikringen for Skibe kunde
afvikles. Beløbet var steget til en
Million, hvoraf Staten og Rederne
skulde have hver omtrent Halvde
len. Departementschef Dalhoff, Arendrups nærmeste Foresatte, gav Or
dre til, at Arendrup skulde gøre
Regnskaberne i Orden. Naar Depar
tementschefen kom tilbage fra sin
Sommerferie, skulde Regnskabet af
lægges og Fordelingen af Pengene
finde Sted. Det maa have været en
forfærdelig Maaned for Arendrup,
for han havde i Aarenes Løb tilvendt
sig en kvart Million af Beløbet. Da
gen før Departementschef Dalhoff
kom hjem fra sin Ferie, gjorde
Arendrup en Ende paa sit Liv.
Bedragerierne er paabegyndt sam
me Aar, 1923, som Arendrup fik
Sparekassebogen betroet. Offentlig
heden staar ganske uforstaaende
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Kontorchef Gustav Arendrup.

overfor det Faktum, at Krigsforsik
ringskassen ikke er blevet revideret
en eneste Gang i de seks Aar, den
har været betroet Hr. Arendrup.
Pengene er simpelthen blevet glemt.

Tilvendt sig ialt en halv
Million.

15. September.
Ved Revisionen af Arendrups
Regnskaber har det vist sig, at han
ogsaa har stjaalet af Handelsmini
steriets Kontorholdskasse. Han var
Ministeriets Kasserer, og han udfør
te Tyverierne paa den enkle Maade,
at han forhøjede Kontorholdsbud
gettet med det Beløb, han agtede at
stjæle i Aarets Løb. Saa var der jo
Penge nok til Udbetalingerne, og
Budgettet var aldrig overskredet.
Han har paa denne Maade berøvet
Staten 155.000 Kroner. Ogsaa andre
Kasser, som han administrerede, har
lidt Tab. Alt i alt har han tilvendt
sig op imod en halv Million. De er
alle gaaet med til at betale hans me
get flotte Privatliv.
*
(Den 11. Januar 1930 afgav Rigsadvokat Goil
en Indstilling til Ministeriet angaaende Arendrup-Sagen. Paa Grundlag heraf tildelte Han
delsminister Hauge Irettesættelser til Departe
mentschef Dalhoff, fhv. Departementschef BusckNielsén, Bankinspektør Tetens og Kontorchef
Krogh, der formentlig burde have udøvet
bedre Kontrol med de Penge, der var betroet
Arendrup.)

Nyt Bedrageril
Fondsbestyrelsen bedraget for
40,000 Kr. af Børsens Kontorchef.

29. Oktober.
I Gaar er Kontorchef Burchardt
blevet arresteret for at have bedra
get Fondsbørsbestyrelsen for ca.
40.000 Kroner. Han har begaaet sine
Tyverier gennem de sidste fem Aar,
og han har benyttet ganske samme
Metode som Arendrup. Han har re
kvireret flere Penge, end Kontoret
havde Brug for, og puttet Overskudet i sin egen Lomme. Et Ansvar
hviler paa hans Chef, Børskommis
sær Schovelin, der har underskrevet
alle Rekvisitionerne uden at under
søge, om der nu ogsaa var Brug for
de mange Penge. Ogsaa her erfarer
man med Undren, at der ikke var
nogen Revision.
(Burchardt idømtes senere 2 Aars
Forbedringshus for Bedrageri).
*

En afskyelig Forbrydelse
Kvalt og mishandlet en <8 A<ars Pige.

%. September.
Søndag Aften anmeldte Repræsen
tant Carl Jensen i Oehlenschlågersgade, at hans lille otteaarige Datter
Alice var forsvundet. Opdagelsespo
litiets Undersøgelser i Løbet af Nat
ten gav intet Resultat, men i Gaar
Morges afsløredes en frygtelig For
brydelse. En ildeberygtet Person,
Carl Jørgensen, kaldet Røde Carl,
havde lokket den lille Pige op i sin
Lejlighed i Matthæusgade, hvor han
kvalte og mishandlede hende.
Man vidste hurtigt, hvem Morde
ren var, og Politiet satte alt Mand
skab ind for at finde ham. Og ved
lP/z-Tiden meldte han sig saa selv.
Betjent Mørck gik paa det Tids
punkt Vagt ved Søjlegangen paa Politigaarden. Betjenten kendte ham
ikke og saa forbavset paa ham, da
han sagde, at han vilde melde sig.
— For hvad?
— Ja, jeg er altsaa Morderen fra
Matthæusgade.
Efter en fuldstændig Tilstaaelse
faldt Morderen sammen.
(Den 4. Februar 1930 idømtes Ma
skinarbejder Carl Vilhelm Jørgen
sen ved Østre Landsrets Nævninge
ting livsvarigt Tugthus).
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Noter og Nyt i Aarets Løb
Ny Tegne-Humorist.

4. Oktober.
Umaadelige Sympatitilkendegivelser hilste Svend Methling, da han viste
sig i Aftes ved Komediehusets første Forestilling. Den nye Scene, som nu er
indrettet i Arenateatret, er jo Methlings Værk. Det er modigt af ham at ville
omdanne dette Danseetablissement til en litterær Scene, men Forestillingen,
Carl Gandrups »De tre Skalke«, var ikke litterær nok. Publikum fandt dog
meget Behag i den saftige Underholdning.

En ganske ung, kun tyveaarig, Bankassistent
fra Odense, Axel Ingvar Johansen, har vakt
Opmærksomhed i »Politiken* med sine humo
ristiske Tegninger. »Ingvar* har alle Betingel
ser for at faa et Navn.
*

Marguerite Viby
debuterer.

En lang Række alvorlige Bil-Sager.
Uforsvarlig Kørsel medfører Tab af Kørekort for Livstid
og Fængselsstraffe.
I Løbet af Aaret er der forefaldet
en lang Række Bilsager, der har
medført strenge Straffe for de skyl
dige. I et enkelt Tilfælde krævede
en Bil-Ulykke et Menneskeliv, men
selv hvor der ikke er sket nogen
større Skade, har den uforsvarlige
Kørsel, enten paa Grund af Uagt
somhed eller Beruselse, medført
strenge Straffe for de paagældende.
Filmsdirektør Svend Nielsen dømt
efter den nye skærpede Lov.

Direktør Svend Nielsen, »Palla
dium«, kom Natten til den 23. Ja
nuar kørende i sin Bil ad Farimagsgade med Skuespillerinden Fru Sol
vejg Oderivald-Lander som Passa
ger. 1 Frederiksborggadekrydset
paakørte han en Cyklist, der dog
slap med nogle Hudafskrabninger.
Filmsdirektøren tilbød at afgøre Sa
gen med en Bøde paa 600 Kroner,
men det blev ikke akcepteret, Byret
ten idømte ham 10 Dages Fængsel,
som Landsretten forhøjede til 14 Da
ges Fængsel. Samtidig mistede han
Kørekortet i 2 Aar. Det var den før
ste Dom efter den nye skærpede
Lov.

Generalsekretær Herforth mister
Kørekortet.

Generalsekretær Chr. Herforth
paakørte om Morgenen den 13. Marts
en Mælkechauffør. Bilisten blev hen
tet i sit Hjem og bestod ikke Spiri
tusprøven. Ved Byretten blev Her
forth idømt 10 Dages simpelt Fæng
sel og frataget Kørekortet for to Aar.
Landsretten ansatte Straffen til 800
Kr. i Bøde, men Højesteret fastsatte
Straffen til 2000 Kroner i Bøde, og
Køretilladelsen blev ham frataget for
Livstid.
Wivels Direktør dræbt ved
en Bilulykke.

Wivels Direktør, Anthon Petersen,
mistede Livet efter en Bilulykke i
Juni Maaned paa Roskilde Lande
vej. Aarsagen var en Sprængning af
Styregrejerne.
Første berusede kvindelige Bilist.
For forste Gang i Motorlovens Historie har
Politiet rejst Tiltale mod en Dame for i be
ruset Tilstand at have kort Bil. En Damefrisørinde havde Palmesøndag været i »Casanova*
og moret sig til Kl. 4 om Morgenen. Et Par
Politibetjente fandt hendes Kørsel farlig og
tog hende med paa Stationen. Det blev en dur
Fornøjelse.

Marguerite Viby i Josephine Baker-Parodien.

Scala-Revuen har i den purunge
— fra Provinsscenen importerede —
Marguerite Viby faaet en lille vims
og fiks Dansedame, der er sprunget
lige ind i Københavnernes Hjerter
og har erobret sig et Navn som den
yndigste Type paa Tidens Københavnerinde. Men foruden at være
sød og charmerende har hun ogsaa
et dejligt Humør, ikke mindst i Jose
phine Baker-Parodien. Man tør roligt
spaa hende en straalende Fremtid.
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Skoleskibet „København forsvundet
I Maaneder har man intet hørt fra
Skoleskibet „København“.
Stigende Uro og Ængstelse blandt Elevernes Forældre.
4. Marts.
Lige siden 0. K.’s stolte 5-Master,
Skoleskibet »København«, midt i De
cember afsejlede fra Sydamerika
med Kurs mod Australien, har man
ingen Efterretninger haft fra Skibet.
Hvad er der sket, hvorfor hører man
intet? 0. K.’s Hovedkontor maa
ustandselig svare de ængstelige For
ældre, der personligt og telefonisk
henvender sig, at man intet ved, mu
ligvis er Skibets Radio i Uorden og
Skibets Rute saa langt syd om Afrika
befares af kun faa Skibe .... men
Dag for Dag stiger Uroen bland!
Elevernes Forældre og Mandskabets
Paarørende.

0. K. sender et Skib
ud paa Efterforskning.
29. Maj.
Er »København« set ved Øen Tristan da Cunha? Et Telegram med
deler, at Indbyggerne paa den lille
0 i Slutningen af Januar har obser-

25. Juni.
Foranlediget ved talrige Henven
delser til Regeringen har Statsmini
ster Stauning ladet Marineministeriets Direktør, Admiral Rechnitzer,
og Kontorchef Krogh i Søfartsmini
steriet foretage en Gennemgang af
de Eftersøgningsforanstaltninger, som
0. K., delvis ved Udenrigsministe
riets Hjælp, har foretaget i Anled
ning af Skoleskibet »København«s
sporløse Forsvinden.
Statsministeren har konfereret med
Østasiatisk Kompagnis Direktører,
Etatsraad H. N. Andersen og Chr.
Schmiegelov og har paa Ministeriets
Vegne tilbudt Statens Hjælp ved
Eftersøgningen.

Det sidste Haab bristet.
Skibet med de45 Elever og 15Mands
Besætning sporløst forsvundet

7. September.

Isbjerge eller Taage.
28. Marts.
Paa 0. K.’s Generalforsamling i
Gaar udtalte Etatsraad H. N. Ander
sen, at Erfaringen fra andre Sejl
skibe har vist, at Rejsen kan tage 4
Maaneder. Kompagniet har faaet at
vide, at der er observeret Isbjerge
paa den Rute, »København« skal
gennemsejle. Maaske disse, i Forbin
delse med Taage, har tvunget Ski
bet til mindsket Fart.

Staten griber ind med en

Undersøgelse.

0. K.'s Skoleskib »København«.

veret et stort Sejlskib med 4—5 Ma
ster. Men det er muligt, at dette
Skib har været en af de kendte fin
ske Bark’er, der hvert Aar gør Tu
ren til Australien. Imidlertid har
0. K. nu bestemt sig til at foretage
en Eftersøgning. I disse Dage afgaar
Motorskibet »Mexiko« fra Rio de Janeiro for at afsøge hele »København«s Rute. Ekspeditionen ledes af
»København«s tidligere Fører, Kapt.
H. K. Christensen. Endvidere har
alle Skibe, der befarer disse Stræk
ninger, faaet Anmodning om at lede
efter det forsvundne Skoleskib.

Man har nu faaet Meddelelse om, at det
ikke var »København«, som passerede
Tristan da Cunha i Januar. Hermed synes
det sidste Haab at være bristet. Østasi
atisk Kompagni har derfor instrueret
Kaptajn Christensen om at indstille
Eftersøgningerne, der indtil Dato har
kostet op imod en Million. I mange Hjem,
hvor man til det sidste har holdt Haabet
i Live, er Sorgen nu draget ind. Der var
alt i alt 60 Mand ombord i »København«,
da Skibet stod ud fra Buenos Aires. Deraf
var de 45 Elever. Officererne var: Kap
tajn F. Andersen, 1. Styrmand Paul
Bertelsen, 2. Styrmand Thor Bro
Jensen, 3. Styrmand Carl Petersen,
4. Styrmand V. Henriksen, 5. Styr
mand P. Munck, 1. Mester Hans Peter
Petersen, 2. Mester Jensen, 3. Mester
Peter P. Bornich.

Skoleskibet menes al være stødt
paa et Isbjerg.

Kongen og Etatsraad H. N. Andersen om Bord i Skoleskibet »København« ved dettes første
Afrejse fra Danmark.
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20. Oktober.
For nogle Dage siden afholdtes i
Sø- og Handelsretten Søforhør i An
ledning af »København«s Forsvin
den. Tilhørerpladserne var fyldt med
sørgeklædte Forældre og Slægtninge,
og hele Retsforhandlingen forløb un
der højtidelig Stilhed. Men den løf
tede ikke Sløret for Skoleskibets
Skæbne. Kaptajn Christensen, der
nu er kommet hjem fra Turen med
»Mexiko«, mener, at Skibet er stødt
paa et Isbjerg og straks sunket. Hele
Ruten er blevet gennemtrawlet syste
matisk af flere Dampere, men man
har ikke fundet det mindste Spor af
»København«. Ved Retsforhandlin
gen blev det iøvrigt konstateret, at
Staten og Østasiatisk Kompagni har
gjort alt, hvad der staar i menneske
lig Magt, for at bringe Hjælp og søge
Oplysninger.
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Den store Plum’ske Bedrageri-Sag
Storspekulanten Harald Plum afsløret
som Svindler og Bedrager i stor Stil.
Hans Medarbejdere drages med i Faldet.
n. Oktober.
Paa c/ i Aftes afholdt Møde mellem Storbankerne
og Ledelsen for „Folkebanken for København og
Frederiksberg“, blev der givet Meddelelse om, at
»»Folkebanken“ vilde faa Tab paa sine Engagemen
ter med Aktieselskaberne Crown Butter og L. E.
Bruun & Co, og dermed forbundne Selskaber paa
Grund af Bcsvigelser og falsk Bogføring indenfor
disse Selskaber,
Direktør Harald Plum, den tidligere Direktør
for „Transatlantisk Compagni“, vil blive anmeldt for
Bcsvigelser og falsk Bogføring, Hans Bedragerier
omfatter meget betydelige Beløb,

Harald Plum har begaaet Selvmord —
men forinden aflagt fuld Tilstaaelse.
25. Oktober.
Harald Plum. har skudt sig. Paa sit Dødsleje har
han aflagt Tilstaaelse overfor sin juridiske Konsulent,
Højesteretssagfører Martensen-Larsen, der var kaldt
over til Harald Plums Gaard paa Thorø. Harald Plum
skød sig allerede Onsdag Morgen, men han laa i 24
Timer med Skudsaar i Hjerteregionen, før han døde.
Et Diktat paa Dødslejet.

Onsdag Eftermiddag naaede Højeste
retssagfører Martensen-Larsen over
til Thorø, hvor den døende Harald
Plum dikterede en Tilstaaelse, som
meget nøje gør Rede for det Væld
af indviklede Transaktioner, han har
foretaget i sit kaotiske Virvar af Sel
skaber.
Harald Plums Finansierings-Sel
skaber skylder 5^2 Million Kroner til
Udlandet.

Harald Plum.

Bogholderne arresterede!
29. Oktober.
Plum-Affæren udvikler sig fra Time
til Time. Foreløbig er hans to Bog
holdere Starup og Hansen blevet ar
resteret. Dagens nye Plum-Krak er
Mælkeeksportkompagniet. Dette Sel
skab har tabt 2 Mili. Kr. og maa
likvidere.

Fantastiske Manøvrer med flere
opdigtede Selskaber.
Under Forundersøgelsen i PlumSagerne er det blevet oplyst, at
Svindlerierne er sket paa den Maade,
at Plum foruden i »Crown Butter &
Co.« ogsaa var Direktør i det af ham
selv oprettede Firma Chr. Wulff &
Co., og dette benyttede han til at
flytte Millionbeløb fra den ene Kasse
til den anden, saa at ingen kunde
blive klog paa hans Manøvrer. Han
har ladet udstede falske Obligationer
til sig selv lydende paa »Crown But
ter«; Pengene — over een Million
Kroner — overførtes til Chr. Wulff
& Co. Han oprettede store Aktiesel
skaber med sine to Privatsekretærer
som »Chefer«, og han jonglerede
med udenlandske Millionkredit’er,
som slet ikke eksisterede.
1. November.
En af Harald Plums nærmeste
Medarbejdere, Direktør Eskild Yding.
er blevet anholdt som Medskyldig i
Bedragerierne.
8. December.
En af Plums Direktører C. Th.
Thomassen fra L. E. Bruun & Co.
har berøvet sig Livet. En anden af
Plums Medarbejdere, Direktør Coninck Smith, er nu draget med ind
i den opsigtvækkende Sag.

Dommen.
Først i Løbet af det følgende Aar
sluttedes Sagen.
Den 16. December 1930 faldt Dom
mene: Coninck Smith idømtes 3^2
Aars Forbedringshus, Yding 2 Aars
Forbedringshus, Revisor Rothe 1
Aars Forbedringshus, Bogholder
Starup 40 Dages Fængsel.

Plum død efter
nyt Selvmord.
26. Oktober.
Harald Plum døde
Torsdag Morgen, ik
ke paa Grund af det
første Skudsaar, men
efter et nyt, denne
Gang heldigt gen
nemført Selvmords
forsøg. Den første
Revolver, han brug
te, blev fjernet, men
hvorledes har han
faaet Revolver Nr. 2?
Det paastaas, at han
har haft to Revolvere
hos sig i Sengen.

Thorøgaard, Harald Plums Gaard paa Thorø, den lille 0 ved Assens, hvor Plum berøvede
sig Livet. I sin Bog »Dagbogsblade« skriver han om Thorø: Hvorledes det saa ender med
den øvrige Verden, paa den lille 0 Thorø vil Anarki, Plyndring og Mord ikke kunne tri
ves, paa den maa der vedblive at være fredeligt og roligt, og kan jeg blot slippe derover
efter min Død, saa maa jeg kunne sove en uforstyrret Søvn der. Ikke en Opringning vil
da kunne naa mit Øre, aldrig vil en Dynge Breve og Telegrammer taarne sig op for mine
trætte Øjne---------
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O, Ungdom! — Ølhunden giammer!
Meget stilfærdigt,
uden, nogen som
helst Højtidelig
hed,
nedlagdes
Grundstenen
til
»Stærekassen« d. 17.
Septbr. Til Stede
var kun Teaterchef
Norrie, Arkitekten
Holger Jacobsen,
Fuldmægtig Gre
gersen fra Trafik
ministeriet, Inge
niørerne Smith og
Møllmann samt Mu
rermester Arnung.
Der holdtes ingen
Taler. Arkitekten
kom med Glashyl
stret, hvori var
indlagt Dokumen
tet og nogle Penge
mønter. Fuldmæg
tig Gregersen lagde
Hylstret i Grund
Fordyb
stenens
ning, som muredes
til — og saa var
det sket.

Undervisningsministeren med det
samlede kunstneriske og tekniske
Personales Udtalelse om, at ingen
paa Teatret ønskede Adam Poulsen
som Direktør. Adam Poulsen udtalte
ved sin 50 Aars Fødselsdag d. 5.
Nov., at man først blev voksen, naar
man fyldte de halvthundrede — og
at han iøvrigt m. H. t. Stillingen som
Teaterchef afventede Hr. Borgbjergs
Afgørelse.

Grundstenen nedlægges til Stærekassen. Fra venstre ses Arkitekt
Holger Jacobsen, Fuldmægtig Gregersen, Sekretær Frk. Klein og
Teaterchef Norrie.

O, Ungdom!
Den unge syvogtyveaarige Digter
Johannes Wulff har udsendt en Ro
man O, Ungdom, en frisk og munter
Bog, der med Rette har fastlaaet
hans Navn. Forrige Aar vakte Jo
hannes Wulff Opmærksomhed som
Lyriker med »Kosmiske Sange, og
nu sidst med »Nyt Harpespil«, men
her i dette Prosaarbejde har han i
endnu højere Grad fanget Tidens
Tone og skildret Tidens Ungdom i
en Stil, der fængsler ved sit stærkt
personlige Præg. »O, Ungdom« er
Ungdommen af i Dag — og det er
jo Fremtiden.

Forfatteren Johs. Wulff.
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„Dobbeltscenen" sikret.
Borgbjergs Teaterforslag
enstemmigt vedtaget.

21. December.
Undervisningsminister Borgbjerg
fik i Gaar sit Forslag om Det kgl.
Teaters »Dobbeltscene« enstemmigt
vedtaget i Folketinget. Hr. Borg
bjerg, der længe har været syg,
havde forladt sin Sygeseng paa Kom
munehospitalet for selv at give Møde,
bagefter tog han tilbage til Hospita
let, hvor han i Morgen skal opereres
for Blæresten af Prof. P. N. Hansen.
Teaterordningen, der er baseret
paa Adam Poulsens tidligere ind
sendte Forslag, gaar som bekendt ud
paa, at Det kgl. Teater »Dobbelt
scenen« bliver en selvstændig, selv
ejende Institution med kun én Direk
tør og et Statstilskud paa 3/« Miil. Kr.
Inden man naaede saa langt, har
der været stor Uro om hele Sagen.
Ikke blot har »Stærekassen«, hvis
Scene Det kgl. Teater lejer af Stats
radiofonien, været Genstand for
haard Kritik med gentagne Protest
tog og Møder, ogsaa Adam Poulsens
forventede Udnævnelse til Teater
chef har affødt Opstandelse paa Te
atret. Den 28. Sept. foretog Det kgl.
Teaters Kunstnere det usædvanlige
Skridt at sende en Deputation til

P. H.-Revyen for 150 Gang
paa Nørrebro.
28. Oktober.
P. H.-Revyen »Paa Hodet« gik i
Aftes for 150 Gang over Nørrebros
Teaters Scene. Som alle de 149 Gange
forud var det Osvald Helmuth, der
tog Broderparten af Bifaldet paa
P. H.-Visen »Ølhunden giammer«.
Folk jublede, da han sang Verset:
Naar din Hals er en hal Meter
Nedløbsrør,
og din Tunge er som en Galosche,
naar din Drøvel er stor som en
Briosche,
saa’r det Oganet, der er løvet tør,
saa’r det Ølhunden, der giammer,
saa’r det Bajerens Time, min Ven,
saa’r det derfra, det stammer,
hør nu gøer den og teer sig igen.
Stang den en Bajer,
for den ikke skal helt sygne hen,
mærk saa, hvor den leger,
ja, nu logrer den Farne me Ha-len.

Osvald Helmuth.

Soyas Debut „Den leende Jomfru“
Falsk „Maskinmand"
paa Det kgl. Teater.
Hån har — iført hvid Kittel - gratis
overværet 4000 Forestillinger.
14. Januar.
Det kgl. Teater har nedkaldt Buens Latter
over sit ærværdige Hovede. En KopenickAffære paa Kongens Nutorv! Kort og godt:
Hr. Thomsen, der intet, absolut intet har med
Det kgl. Teater at gøre, har i samfulde 15 Aar
hver Aften overværet Teatrets Forestillinger
oppe fra Snoreloftet. Oprindelig blev han taget
med ind bag Scenen af en Ven, der var Maskinmand; iført en hvid Kittel tog Hr. Thom
sen Stade paa en af »Broerne« over Scenen,
og her har han staaet hver Aften siden da,
camoufleret som Maskinmand, og ngdt den
dramatiske Kunst — navnlig Wagner-Operaerne er han en Hund efter, — ganske ufor
styrret og — ganske gratis. Alle paa Teatret
troede, at han hørte til deroppe og hilste ham
venligt »Godaften«, naar de saa ham. Men en
Dag kom Teatrets »Scene-Inspicient«, Hr. Re
gissør Borgen, op paa Broen og fik Øje paa
denne pæne Maskinmand med Knækflip og
»Butterfty«-Slips. Han fattede Mistanke — og
saa var Hr. Thomsen jo afsløret. Nu maa den
stakkels Mand ikke komme der mere — efter
15 Aars tro Tjeneste! Det siges, at Teatrets
Kunstnere vil forlange, at Hr. Thomsen, for
Fremtiden faar en Friplads nede i Salen. En
saa rørende og opofrende Interesse for Teatrets
Arbejde bør belønnes, — tænk, Manden har
frivilligt overværet saadan noget som 4000
Forestillinger!
*

Ny Formand ffor Journalist
forbundet.

Redaktør Karl 1. Eskelund, som i
Gaar ved Kristian Dahis Tilbagetræ
den blev valgt til Journalistforbun
dets Formand, er Jurist og har været
Medarbejder i 15 Aar ved »Politiken«
paa det indrepolitiske og parlamen
tariske Omraade. Desuden har han
gjort et stort Arbejde for sine Kol
leger, og det skyldes for en væsentlig
Del ham, at Journalisterne omsider
har faaet en Pensionsordning.

Redaktør, cand. jur. Karl I. Eskelund.

Fortræffelig var ogsaa Clara Pontop
pidan som »den
leende Jomfru«, en
stakkels gammel
Dame, hvis Sind er
formørket af en
Ungdomsskuffelse,
og som tuller rundt
i Pensionatet og
udslynger de for
færdeligste Ord, ef
terfulgt af en Lat
ter, der var noget
af det uhyggeligste,
løvrigt var der
mange gode Pen
sionatstyper i Styk
ket. Den unge Hr.
Soya har afgjort
Talent for det kø
benhavnske Lyst
spil, han kan ridse
Scene af »Den leende Jomfru« paa Det kgl. Teater. Til venstre Karin
en Figur op, og
Nellemose i Midten Charles Tharnæs, til højre Clara Pontoppidan.
han kan skrive en
Replik, der baade morer og snerter.
Som dramatisk Debutarbejde var
»Den leende Jomfru« meget lovende.

Soya debuterer
som Dramatiker.
„Den leende Jomfru“ paa
Det kgl. Teater.

5. Januar.
Den 34-aarige Forfatter C. E. Soya,
Søn af den kendte Kunstmaler SoyaJensen, debuterede i Aftes som Dra
matiker paa Det kgl. Teater med
»Den leende Jomfru«, der fik en me
get bevæget Modtagelse. Publikum
klappede, hyssede og raabte Fy!
Premiéren var imødeset med Spæn
ding, navnlig fordi Fru Else Skouboe,
der spiller en Tjenestepige, paa Forhaand havde protesteret mod de
»raske« Repliker, hun skulde af
levere. Det var nu endda ikke saa
slemt. Nej, Forargelsens Genstande
var to Figurer, som Soya har indlagt
i det Pensionats-Milieu, hvori Hand
lingen udspilles: en feminin Journa
list-Forfatter (Poul Reuniert) og en
maskulin Lingeriforretnings-Indehaverske (Karen Poulsen). Poul Reumert fremstillede vittigt den feminine
Journalist — men hans Bemærkning
om, at uden os, uden vor Hjælp, kan
man ikke naa frem her tillands, fik
naturligvis Fy-Raabene til at runge.

Dramatiker-Debutanten Soya, bag ham ses
Lundstrøms Maleri af Forfatteren.
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Voldsom Protest mod Dir. Adam Poulsen
Undervisnings
minister
Borgbjerg ud
nævner Adam
Poulsen til
Direktør før
Det kgl. Teater
*
Teatrets Kunst
nere protesterer,
og de førende
Kunstnere for
lader Teatret
efter stormende
Scener.

han Scenen, fulgt af saa godt som
alle Teatrets Skuespillere. Adam
Poulsen fortsatte sin Tale og gik
derpaa sin Vej.
Paany mødtes Personalet paa Sce
nen, og her sluttede Fru Bodil Ipsen
og Hr. Nicolaj Neiiendam sig til Hr.
Reumert og erklærede, at de vilde
forlade Teatret.

Protestmøde i Koncertpalæet.
Forgæves Henvendelse til Hr. Borgbjerg.

Direktør Adam Poulsen konfererer med Administrator Krøier.

Undervisningsminister Borgbjergs Udnævnelse af Adam Poulsen til
Direktør for Det kgl. Teater har vakt stor Forbitrelse blandt Teatrets
Kunstnere, der, som meddelt, overfor Ministeren havde udtalt, at man
ikke ønskede Hr. Poulsen som Leder. Hr. Borgbjerg, der fik sit Dobbelt
scene-Forslag (paa Grundlag af Adam Poulsens Plan) enstemmigt ved
taget paa Rigsdagen, mødte straks efter Vanskeligheder med Chef-Spørgsmaalet, idet den nuværende Direktør Nor tie erklærede ikke at ville
fortsætte under en 'Nyordning, som han ikke troede paa. Derefter blev
Adam Poulsen udnævnt. Hr. Poulsen tiltræder den 1. Juli og har straks
engageret Pianisten Victor Schiøler til Leder af Kapel, Opera og Ballet
og den tidligere Kæmner i Haderslev Krøier til Administrator.

Adam Poulsens Tale til Personalet.
Kunstnerne med Bodil Ipsen og Reumert i Spidsen forlader Mødet.

Den nye Opera- og Balletchef, Pianisten Victor
Schiøler.

23. Febr.
Direktør Adam Poulsen mødtes i
Gaar Formiddag med Det kgl. Teaters
samlede Personale paa Scenen, hvor
han ønskede at fremkomme med en
Udtalelse. Talen vakte en Storm af
Forbitrelse hos Kunstnerne, der midt
under Talen udvandrede.
Direktør Adam Poulsen sagde
bl. a.:
Hold Dem. til Deres Kunst, lad den
løfte og berige Dem, saaledes at De
ogsaa i det daglige Arbejde baade
har Raad og Kræfter til at vise De
res sande Ansigt uden at skulle tæn
ke paa, om De tækkes Per eller Povl,
om De holder Stillingen, om Gagen
kan være større, om Chefen er et
Bæst, om den har sagt hint eller hin
har sagt det, — hold Dem væk fra
Sladder og Intriger, hold Dem væk
fra Simpelheden!---------Da disse Ord var faldet, sprang
Poul Reumert op og udbrød: Nej,
det er dog for galt! Derefter forlod

26. Februar.
Det var et kortvarigt Møde, Det
kgl. Teaters samlede Personale holdt
i Gaar i Koncertpalæet. Det varede 7
Minutter, og Poul Reumert var den
eneste, der havde Ordet. En stor
Skare af Tilskuere overværede de
mange Kunstneres Ankomst udenfor
Palæet; Bodil Ipsen og Poul Reu
mert modtoges med Jubel. Alle Frak
tioner indenfor Teatrets Stab var re
præsenteret, og for denne Forsam
ling foreslog Reumert at vedtage en
direkte Henvendelse til Undervis
ningsminister Borgbjerg og bede
ham gribe ind og skabe Ro paa Tea
tret. Forsamlingen vedtog Hr. Reumerts Forslag med alle Stemmer.
Kapelmester og Balletmester
tager deres Afsked.

Kapelmester Hye-Knudsen og Bal
letmester Kaj Smith har indgivet de
res Afskedsbegæringer som Protest
mod Hr. Victor Schiølers Udnævnel
se til Leder af henholdsvis Operaen
og Balletten.

Bodil Ipsen og Reumert
til Dagmarteatret.
Direktør Otto Jacobsen har fra næ
ste Sæson engageret baade Fru Bo
dil Ipsen og Hr. Poul Reumert.

Fru Bodil Ipsen ankommer til Protestmødet i
Odd Fellow Palæet.

Eveniyrdigteren H. C. Andersen fejres

Fra H. C. Andersen Festen: Menneskemængden foran Raadhuset. Foran Talerstolen, hvorfra Borgmester Kaper holder sin Tale, ses den
hvide Svane, H. C. Andersens Symbol, og helt til venstre »Prinsessen paa Ærten«.

60.000 Mennesker paa Raadhuspladsen til
den straalende H. C. Andersen-Fest.
Whisky og Cognac 21/3 Kr.

Kaféskatten ophæves.
dyrere pr. Flaske.

22. Marts.
Finansminister Bramsnæs fremsat
te i Gaar i Folketinget Forslag om,
at Kaféskatten bortfalder fra 1. April.
Samtidig foreslaas Toldforhøjclser
paa Akvavit, Whisky, Konjak og an
dre stærke Drikke, og endvidere en
Omsætningsafgift, der tillige rammer
Vin og Bajerskøl. Omsætningsafgif
ten bliver .4 pCt. og for Drikkevarer,
der nydes paa Restaurationerne, 7
pCt. Nyordningen betyder, at Mad
og lignende paa Restaurationer bli
ver skattefri, medens Spiritusbeskat
ningen omlægges og forhøjes. Whisky
og Konjak vil i Detailhandelen stige
med 2—2llz Kr. Flasken, Akvavit med
50-60 Øre.
Neergaards Kaféskat, der nu bort
falder, gav en aarlig Indtægt paa
omtrent 16 Mili. Kr. De nye Skatter
vil give omtrent det samme. Forsla
get blev enstemmig vedtaget. Venstre
og Konservative undlod at stemme.

Pragtfuldt Eventyr-Optog og kæmpemæssigt Chokolade-Gilde.

En mere straalende Fest er aldrig
før blevet fejret i denne By. Og al
drig er en Digter blevet hyldet, som
H. C. Andersen blev det i Gaar paa
sin 125 Aars Fødselsdag. Tusinder
af Flag smældede i Foraarsbrisen, og

*

Tonefilmen ruinerer
Musikerne
2. April.
Tonefilmens Fremkomst har gjort 200 danske
Musikere arbejdsløse. Orkesterforeningen af
holdt i Gaar et Møde med Musikerne, der ved
tog en Resolution om en Henvendelse til Re
geringen med Krav om Forholdsregler til Be
skyttelse af den levende Musik og dens Ud
øvere i Erkendelse af, at en Mekanisering af
Kunsten betyder et kulturelt Tilbageskridt.

Mme, Pavlova stirrer betaget ud over Raad
huspladsen. Fra v. til h. Senator Dandr£ (Mme.
Pavlovas Mand), Mme. Pavlova,

Red. Anker

Kirkeby og bag ham Red. Haagen Falkenfleth.

naturligvis skinnede Solen saa varmt,
som den kun plejer at skinne i Even
tyrene. Paa Raadhuspladsen var der
sort af Mennesker, da Festen be
gyndte. Dagens mest betagende Syn
var dog Raadhushallen. Hvem vil
nogensinde glemme de fem Hun
drede Børn, som var samlede her,
alle i Eventyrdragter, alle H. C. An
dersens Fantasifigurer levendegjorte.
Borgmester Hedebol holdt Tale, og
Bodil Ipsen læste »Sommerfuglen«,
— saa traadte Tivoligarden an, Por
tene smækkedes op, og de fem Hun
drede Eventyrfigurer marcherede
ud i Solskinnet til de Titusinder
Ventende udenfor. Det var en vid
underlig Oplevelse at staa foran
Raadhuset og se ud over Menneske
havet og navnlig over Muslingeskal
len: Ansigt ved Ansigt af Born, for
ventningsfulde og betagne. Jubelen
var endeløs, da de mange Eventyr
tableauer viste sig. En af de mest
betagne blandt Tilskuerne var Mme
Pavlova, der i disse Dage atter har
fejret Triumfer her i Byen, og som
kom lige fra en Privataudiens hos
Kongen og Dronningen for at se
H. C. Andersen-Festen og drikke
Chokolade med Børnene. — det var
en sjælden vellykket Fest, ganske
enestaaende i sin Art, en stor Triumf
for Karen Stampe Bendix, der først
udkastede Tanken, for Borgmestrene
Kaper og Hedebol og Skoleinspektør
Fru Margrethe Petersen, der bar Da
gens Byrde.
*
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Dirt Track — Forbud mod Bog-Udlaan
Københavnerne stormer
til Dirt Trackbanen.
»Morten" er Dagens Helt.

Den livsfarlige Sport paa Dirt Trackbanen paa Roskildevej — Københavnernes nyeste
Forlystelse.

Højesteret gav Peter Freuchen Medhold i Forbudet
mod Udlaanet af hans Bog.
En principiel Afgørelse af vidtrækkende Betydning.

April.
Der køres paa Dirt Trackbanen
paa Roskildevej. Denne nye Form
for Motorsport, der introduceredes
ifjor, har bevaret sit Tag i Køben
havnerne. Selv paa kolde og slud
fulde Aftener samles 10—15.000 Til
skuere omkring den kunstigt oplyste
Slaggebane, hvor Rytterne i fanta
stiske Kostumer farer rundt og rundt
med en Sky af Støv og Slagger efter
Baghjulene. De styrter, kører i Heg
net, braser sammen, men der sker
sjældent andet, end at Maskinerne ta
ger Skade. Dirt Track’ens Helte er
aabenbart gjort af et haardt Stof.
En af de mest populære blandt disse
Vovehalse er »Morian« Hansen, som
i disse Dage matcher mod de bedste
internationale Ryttere. Den lange
Amerikaner »Sprouts Elder« er hans
Overmand, han kører dristigere end
nogen anden, der er set paa Roskil
devejens Dirt Track.
Det er Motorsportens Førstemænd
med Grosserer Ove Bendixen, Gros
serer Carl Høltzer og Grosserer Knud
Danielsen i Spidsen, der staar for
Banens sportslige Ledelse. Arrange
mentets øvrige ansvarlige er et Kon
sortium, hvori Grev Siegfred RabenLevetzau og Direkør Harald Langkjær har Sæde.

Kl. 2 faldt Dommen. Den lød kort
14. Marts.
øjesteret stadfæstede i Gaar og godt paa Stadfæstelse af Lands
Landsrettens Dom, hvorefter det retsdommen. Boghandler Hassing
er forbudt at udlaane Peter Freu-blev desuden dømt til at betale Sa
chens Bog »Nordkaper«. Hermed har gens Omkostninger med 300 Kr.
den højst interessante Bogstrid fun
det sin Afslutning. Vildmanden og
Nordpolsfareren Peter Freuchen fik
saaledes Medhold i den Sag, han rej
ste ved Bogens Udgivelse sidste Aar
paa Hasselbalchs Forlag. Man erin
drer, at Freuchen havde forsynet
»Nordkaper« med et Forbud mod, at
Lejebiblioteker udlaaner Bogen uden
Forfatterens Samtykke, men for at
faa en principel Afgørelse paa, hvor
vidt et saadant Forbud er lovligt,
købte Forlagsboghandler Alfred G.
Hassing, »Boghallen« i Politikens
Hus, et Eksemplar og udlaante den
i sit Lejebibliotek. Der blev fra
Freuchen og Hasselbalch nedlagt et
Fogedforbud overfor Hassing, og un
der den følgende Sag for Landsret
ten stadfæstedes Forbudet. Hassing
appellerede Sagen til Højesteret,
hvor HRS. Ejvind Møller i Gaar paa
hans Vegne krævede Forbudet hæ
vet som ulovligt, medens HRS. Kar
sten Meyer talte paa Freuchens og
Hasselbalchs Vegne.
Retsmødet overværedes af mange
Tilhørere, først og fremmest Sagens
Parter, men desuden saas Overbib Højesteretsdommerne Trolle og J. Møller, Forlagsboghandler Alfred G. Hassing og Peter
Nederst fra venstre Overbibliotekar Carl S. Petersen, Biblioteksdirektør Døssing,
liotekar Carl S. Petersen og Biblio Freuchen.
Forlagsboghandler Steen Hasselbalch, og endelig yderst til højre en anonym Herre, der
teksdirektør Døssing, der jo var sær var kommet for at belære Freuchen om, at et stort og Hot Skæg udmærket kan demonstre
res paa et betydeligt mindre Areal end det, »Nordkaperes Forfatter anser for passende.
lig interesseret i Sagens Udfald.

H
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Flagermusen — Frisæt — kgl. Besøg — og en ny Carmen
„Flagermusen" i Reinhardts
pragtfulde Iscenesættelse.
7. April.
Det kgl. Teater fik i Aftes en Kæmpe-Sukces paa Max Reinhardts læn
ge forberedte og med saa store For
ventninger imødesete Iscenesættelse
af Strauss' gamle Wiener-Operette
»Flagermusen«. Man har næppe no

Den hollandske Dronning Wilhelmina og Kronprinsesse Juliana opholder sig i disse Dage
— inkognito — her i Byen. Paa Billedet ser man Dronningen, Prinsesse Juliana og deres
Adjudant, Kapt. van Kesterin, paa Vej til Vognen efter et Besøg paa den kgl. Porcelæn
fabriks Udsalg paa Amagertorv.

Frisæt.

31. Maj.
I Aftes debuterede den 21aarige
Frk. Else Brems paa Det kgl. Teater
som Carmen. Forventningerne var
store efter hendes saa vellykkede
Koncertdebut, men hun mere end
indfriede Løfterne, saa pragtfuld ud,
sang skønt og røbede i de bevægede
Scener et dramatisk Talent, som
yderligere vil kunne udvikles. Else
Brems blev hilst med stor Begejst
ring. Samtidig tog Kapelmester HyeKnudsen Afsked, og man benyttede
Lejligheden til med minutlange Ova
tioner at demonstrere mod den Uri
melighed, at han forlader Teatret.

Bodil Ipsen som Prins Orlofski og Else Højgaard som Wienervals-Danserinde i Operetten
»Flagermusen« paa Det kgl. Teater.

gensinde før set en saadan Pragtud
foldelse paa Det kgl. Teater, og
Reinhardt havde gennem sin For
nyelse fremtryllet en Forestilling,
der paa samme Tid virkede vittigt og
betagende. Poul Reumert kastede
sig med overdaadig Vitalitet ud i
Eisensteins muntre Parti, Fru Bir
git Engeil var en bedaarende Rosalinde, Carl Madsen som Fængsels
direktøren, Rasmus Christiansen som
den beduggede Fangevogter og Aage
Fønss som den stammende Notar
gjorde alle stormende Lykke. En
særlig Sukces havde Fru Bodil Ip
sen som den blonde Prins, og et af
Reinhardts mest straalende Paafund
var et lille Intermezzo, hvor Elna
Lassen gav hele Karnevalsstemnin
gen i en henrivende Danse-Vision.
Stemningen i Teatret spaar en lang
Række røde Lygter paa Kongens Ny
torv.

Else Brems’ Debut.

Der har i den senere Tid været gjort ihær
dige Forsøg paa at gennemføre en Reform af
Herredragten. Det er resulteret i et »Frisæt«,
hvor Jakke og Benklæder gaar ud i ét.

Den unge Operasangerinde, Frk. Else Brems
i sin Debutrolle som Carmen.
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Genforening — Dyrskue — og tre raske Prinser
selv fjerner Verandaen, vil Magistraten komme
og rive den ned.
Wivel haaber imidlertid at kunne formilde
Magistraten, bl. a. med en Henvisning til, at
National har faaet Lov til at beholde sin For
tovskafé med Trægulv.

*

Tre raske Prinser,
højt fra Nord —
11. Maj.
Kronprinsen, Prins Knud, Prins og
Prinsesse Axel vendte i Aftes hjem
til København efter deres fire Maaneders Rejse til Østen.
Rejsen har givet Anledning til
Aarets populæreste Revyvise: »Tre
raske Prinser højt fra Nord . . .«,
som Osvald Helmuth synger hver
Aften paa »Det ny Teater«.

Her er Visens første Vers:
Genforeningsmonumentets Afsløring paa Trianglen: Professor A. B. Drachmann taler.

Genforenings - Monumentet
ved Fælledparken.
2. Juli.
I Gaar afsløredes det nye Genfor
eningsmonument ude paa Trianglen,
ved Indgangen til Fælledparken. Det
er skabt af Billedhugger Axel Poul
sen, og de to massive Indgangssøj
ler, der hver bærer en Muslingeskal,
skyldes Arkitekt Holger Jacobsen,
»Stærekassernes Bygmester. Ved Af
sløringen holdtes Talen af Professor
A. B. Drachmann, paa Carlsbergfondets Vegne. Det er nemlig Garlsbergfondet, der har foræret Køben
havn Mindesmærket. Da Carlsberg
fyldte 50, fik Byen som Gave Gefionspringvandet. Denne Gang er det
Carlsberg/ondets 50 Aars Fødselsdag,

der har været Anledningen til, at
Byen har faaet de 200.000 Kroner,
som Monumentet har kostet. Dette
Mindesmærke, sagde Prof. Drach
mann, er helt i Brygger Jacobsens
Aand. Hans største Sorg var Sønder
jyllands Adskillelse fra Danmark.
Derfor vilde han have været lykkelig
ved Genforeningen. Dette er ikke no
get pralende Sejrsmonument, men
Udtrykket for en stor og lykkelig Fø
lelse ....

Wivel skal rive sin Veranda
ned!
7. Juni.
Borgmester P. J. Pedersen har i Gaar for
langt, at Wivel skal fjerne sin Veranda, den
nue, lukkede Fortovskafé, som Magistraten
mener er ulovlig. Hvis ikke Etablissementet

At Livet er dejligt i Solskin og Blæst
i Øst og i Vest, men hjemme er bedst,
se, det tænkte slet ikke Fred’rik og
Knud
og Axel, den Gang da de tre
rejste ud.
Først lod de Manchetskjorten vaske,
saa pakkede de deres Taske:
Til Mor og til Far,
med samt Onkel Har
ald sa’ de Farvel, au revoir.
Tre raske Prinser højt fra Nord
de vilde ud paa Livet,
de vilde se, hvor Pevret gror
og tog Billet til Skivet.
Hver fik en Madpakke med i en
Snor,
og paa »Fionia« gik de om Bord.
Tre raske Prinser højt fra Nord
har det saa trist herhjemme.

Dyrskue i
Fælledparken.
4. Juli.
Fælledparken er
blevet omdannet til
en vældig Dyr skue
plads, 720 Køer, 300
Heste, 600 Svin, 100
Faar, 200 Kaniner
og 500 Høns er sam
let til Landbofor
eningernes Jubilæ
umsdyrskue,
der
har taget Form af
et straalende Friluftsskuespil. Paa
Dyrskuets
første
Dag var 30.000 Men
nesker i Fælledpar
ken. Den store Tyr
»Højager Nakke«
fik i Gaar Kongens
Ærespræmie.
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Fra det store Jubilæumsdyrskue i Fælledparken.
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Smaa Københavnerbegivenheder
Tivolituren, der endte
i Forbedringshuset.

„Scala“ lukker.
En bevæget Afskedsaften.

To unge Piger kører Tur i GesandtBilen med to fremmede Herrer, som
de bagefter anklager for Vold.

28. August.
ele Byen taler om en Affære, der
i sig selv er ganske almindelig,
men som har vakt Opsigt ved den
meget strenge Straf, den har med
ført for en af de implicerede. En
gang i Sommer var den amerikanske
Gesandts Chauffør i Tivoli sammen
med en dansk Ven, Ingeniør K. De
kom i Snak med to unge Piger, som
sad paa en Bænk og smilede til dem,
og Chaufføren, der var i høj Stem
ning, foreslog, at hele Selskabet
skulde køre en rask lille Tur i den
skønne Sommeraften.
De unge Piger sagde Ja. Man tog
en Taxa til Dronningens Tværgade,
fik Gesandtens Bil ud af Garagen og
kørte med den ud ad Roskilde til.
Undervejs flirtede de to Herrer med
Damerne, men deres Opførsel var
iøvrigt upaaklagelig. Da man pas
serede en Kro, bød de to Kavalerer
Damerne paa Portvin, som de dog
kun modstræbende tog imod.
Man skulde nu hjem igen, fordi
de unge Piger ikke turde være saa
8. September.
længe ude, men da Chaufføren efterI
Regn
og
Blæst
fejrede
Nyboder
haanden var blevet lidt usikker paa
Haanden, og der var stærk Trafik, sit 300 Aars Jubilæum. Ved Chr. d.
vilde man køre ad en Sidevej tilbage IV’s Statue var der rejst en Taler
til Byen. Flirten fortsattes i Vognen, stol, hvorfra Kommandør Bloch og
efter K.’s Udsagn uden Indvendinger
fra Pigernes Side, men saa stoppede Værkfører V. Rasmussen talte til de
Bilen pludseligt, fordi man var kom cirka 2000 Mennesker, der trods Reg
met ind paa en blind Vej.
nen deltog i Jubilæumsfestlighederne.
Festen sluttede med Hurraraab for
De unge Damer flygter
Nyboders Bevarelse.

H

8. September.
Saa lukkede Scala sine Porte — i Morgen
begynder Haandværkerne paa Nedrivningen af
Nationalkomplekset. . . .
Scalas uigenkaldelig sidste Afskedsaften blev
en Københavneraflen, som sent vil glemmes.
Hele det mondæne København var i Teatret.
Helmuth sang Prinsevisen, Olga Svendsen Ny
bodervisen, Elna Lassen og Kaj Smith dan
sede, men den rigtige Scala-Stemning skabte
Liva Weel. Til sidst blev Frede og Hertha
Skaarup laurbærkranset for aabent Tæppe.
Skaarup tog Ordet og sagde: For eneste Gang
i mit Liv vil jeg fra Scalas Scene sige et Par
Ord. Disse Ord., skal være en hjertelig omend
en lidt vemodig Tak til mit kære, kære Publi
kum, en Tak til Pressen, Autoriteterne, Skue
spillerne, Forfatterne og Musikerne. Vi har
haft det dejligt sammen. Hvem ved, om vi
ikke en Gang i Fremtiden kan mødes her
midt i København igen!

Hertha og Frede Skaarup forlader Scala

(Tegning i Blæksprutten).

skrigende ud af Bilen.
Saavidt er alle fire enige. Men til
Gengæld er de ganske uenige om,
hvad der saa skete. Bilens Lygter
slukkedes, og den unge Pige paa
Forsædet gav sig til at skrige op.
Derefter flygtede begge de unge Da
mer bort i Mørket, kravlede over et
Stakit, raabte om Hjælp og Politi og
fortalte, at Chaufføren og Hr. K.
havde forsøgt Voldtægt.
Politiet tog Sagen op til nær
mere Undersøgelse. Den amerikanske
Chauffør kunde man ikke foretage
sig noget overfor, fordi han staar
under sit Gesandtskabs Beskyttelse,
og han har siden forladt Landet.
Men i Gaar maatte Ingeniør K. svare
for sine Handlinger i Østre Lands
ret. Nævningene fandt Ingeniøren
skyldig i Krænkelse af Blufærdig
heden, og Retten dømte ham til 18
Maaneders Forbedringshus.
(Dommen blev appelleret til Højeste
ret, der fandt den alt for streng.
Straffen blev nedsat til 8 Maaneders
Forbedringshus.)

Londons
Lord Mayor
paa Besøg.

Londons Lord Mayor, William Waterlow, modtages i Frihavnen.
Til venstre ses Borgmester Hedebol.

6. September.
Londons Lord
Mayor og Mayoress
kom i Gaar til Kø
benhavn. Der var
arrangeret Besøg
rundt om i Byen
og Reception paa
Børsen, og Dagen
sluttede med en Af
tenfest paa Raadhuset, hvor Lord
Mayor,
William
Waterlow, mødte i
hele sit ejendom
melige Skrud.
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I Efteraarets første Maaned
Hitlers Sejr.
15. September.
Nazisterne blev ved det tyske
Valg i Gaar Tysklands næststørste
Parti. Valget er en overraskende
Sejr for Adolf Hitler.

Stauning vender hjem.
24. September.

»Svensksund* med Andrée's Lig om Bord stopper op udenfor Helsingborg
for at modtage en Depdtation.

Andrées Sørgefærd gennem Sundet.

Stauning- paa Grønland.

Vejrbidt og brun som en Ishavsskipper
vendte Statsminister Stauning i Gaar hjem fra
sin Grønlandsfærd, hilst af en slor Menneske
mængde. Statsministeren svingede fra »Hvid
bjørnes Dæk med sin Sømandskasket, det var
synligt, at Hr. Stauning havde haft en god
Rejse.

30. Septmber.
Det store Eventyr, der begyndte
for 33 Aar siden, da den svenske In
geniør Andrée og hans Fæller Strind
berg og Frænkel steg op fra Dan
marksøen i Ballonen »Ørnen« for at
flyve til Nordpolen, finder i disse
Dage sin Afslutning. Ved et vid
underligt Tilfælde fandt man i for
rige Maaned Resterne af Ekspeditio
nen og Ligene af dem alle tre paa
»Hvidøen«, en lille 0 Øst for Spits
bergen, og i Gaar passerede den
svenske Kanonbaad »Svensksund«
Øresund med Ligene om Bord. Den
danske Flaade, repræsenteret af In
spektionsskibet »Hvidbjørn« og flere
Marineflyvere, eskorterede »Svensk
sund« paa et Stykke af Vejen. Kano
nerne paa Kronborg saluterede, Hel
singør Kirkeklokker ringede, og om
Bord i »Hvidbjørn« stod Statsmini
ster Stauning, Forsvarsminister Ras
mussen og den svenske Gesandt i
Danmark Eiverløf.

Ballettens Primadonna
Elna Lassen død.
Fundet med et Skud i Hjertet.

21. September.
Kun 29 Aar gammel har Ballettens
unge, skønne og straalende talent
fulde Solodanserinde Elna Lassen
sent i Forgaars Aftes søgt Døden for
egen Haand. Et Revolverskud i Hjer
tet har gjort Ende paa hendes Liv.
Elna Lassen var om Aftenen ene
hjemme i Lejligheden i Chr. IX’s
Gade. Trykket af private Sorger har
bragt hende til den frygtelige Be
slutning. Antagelig har Begiven
heden fundet Sted ved 22—23 Tiden.
Kl. 2 kom hendes Mand, Dr. Fritz
Lassen, med hvem hun blev gift for
to Aar siden, hjem og fandt hende
liggende død med et Skudsaar i
Hjertet. Paa Bordet laa et Brev, som
hun havde skrevet til ham, og i hvil
ket hun uden Bitterhed fortæller om
Aarsagen til, at hun tager Afsked
med Livet. Hun beder sin Mand
hilse Vennerne.
*
2b. September.
Begravelsen foregik i Gaar efter
Elna Lassens Bestemmelse i dybeste
Stilhed paa Søllerød Kirkegaard. I
sit efterladte Brev til sin Mand havde
hun skrevet: »Kun Du og Christian
skal følge mig«, og saaledes skete
det, idet alene Dr. Lassen, Overrets
sagfører Chr. Tiemroth og Kammer
sangerinde Ida Møller fulgte hende
til Graven efter en kort Højtidelig
hed i Kirken, hvor Ida Møller sang
»Dejlig er Jorden«.
*

Ballettens Medlemmer staar tavse og dybt grebne ved Elna Lassens Grav
paa Søllerød Kirkegaard,
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25. September.
I Gaar samledes Ballettens Perso
nale ved Elna Lassens blomstersmyk
kede Grav paa Søllerød Kirkegaard.
Paa denne Maade vilde man tage Af
sked med den afdøde og afholdte
Kammerat. Ingen talte, men alle stod
dybt grebne.

Københavns nye Svømmehal
indbudt til Festligheden. Hver Plads
i den store Hal var besat. Mellem
Gæsterne saas Kongen, Kronprinsen,
Statsminister Stauning og Ministre
ne Borgbjerg og Zahle.
Festen indlededes med en Kantate
af Seedorff til Carl Nielsens Musik.
Efter officielle Taler af Kontorchef
Mouritzen, Borgmester Hedebol og
fhv. Borgmester H. C. V. Møller aabnede Kongen Svømmehallen, og i det
samme sprang 5 Svømmere ud fra
de 5 Vipper. Festen afsluttedes med
en Svømmeopvisning.
*

Lembcke stifter et
Nazi-Parti.
Indvielsen af Svømmehallen paa Østerbro. Til højre, paa Trappen, ses Kongen, Kron
prinsen og fhv. Borgmester H. C. V. Møller. Til højre (og nedenfor) Kongen ses
Stauning, Borgbjerg og Zahle.

„Gissemand“ død.
7. November.
Skuespiller Holger Pedersen er i
Gaar død paa Læge Philipsens Pri
vatklinik i Odense. »Gissemand« ag
tede sig paa Ferie til Skotland. Fore
løbig var han rejst til Odense, hvor
han i Forgaars tog ind paa Grand
Hotel. Her blev han i Gaar Morges
fundet liggende bevidstløs. Han blev
ført til Kliniken, hvor han døde en
Time senere. »Gissemand« var et be
tydeligt Talent i sin særlige Genre.
Allerede fra første Færd, da han paa

Det sidste Billede af Holger
Pedersen-»Gissemand«.

Nørrebros Teater spillede den Rolle,
hvis Navn blev hængende ved ham
hele Livet, vandt han sig en Popula
ritet, der voksede med Aarene paa
Apolloteatret.
*

København faar sin
første Svømmehal.
2. November.
I Gaar indviedes den flotte Svøm
mehal paa Østerbro. 1200 Gæster var

17. November.
Campingklubbens Formand, den
tidligere Spejderchef, Ritmester C.
Lembcke, har i Gaar stiftet et nyt
politisk. Parti: »Danmarks national
socialistiske Arbejderparti«.

Gade-Spetakler.
30. November.
Sværme af unge Spektakelmagere huserede
i Aftes i den indre By. Samtlige Ruder i
Lembckes Sportsmagasin blev slaaet ud. Under
Kampene blev en af Kriminalbetjentene, Bier
ring, slaaet ned bagfra af en Bølle, der var
bevæbnet med en Jernstang. En anden Betjent
trak sin Knippel og slog hurtigt 6 af Angri
berne til Jorden.

Liva paa
Det kgl. Teater
4. December.
laf tes opr andt
det med saa me
gen Spænding ven
tede Øjeblik, da
Liva Weel for før
ste Gang stod paa
Det kongelige Tea
ters Scene som
Pernille i »Den
Stundesløse«. Man
var paa Forhaand
noget i Tvivl om,
hvorledes
den
muntre og talent
fulde Scala-Primadonna vilde klare
sig i en klassisk
Ilolberg-Rolle.Men
selv om det store
Rum i nogen Grad
hemmede hendes
frie Udfoldelse, fik
Liva Weel dog en
stor Sukces og hyl
dedes med en Ræk
ke Fremkaldelser.
*

Sigrid Neiiendam og Liva Weel i »Den Stundeløse« paa Det kgl. Teater.

459

Arbejdsløse skyder Skræmmeskud i Rigsdagen
„Trold kan
tæmmes" i
Funkis-Form.
5. September.
Dagmarteatret fo
retog i Aftes det in
teressante Eksperi
ment at spille Sha
kespeares »Trold
kan tæmmes« i hy
permoderne, funk
tionalistisk Iscene
sættelse ved Henry
Hellssen. Petruchio
var i Flyver-Over
all og kørte paa Mo
torcykle. Reumert
tog Rollen i stiv
Arm, trods Motor
cykler og Benzin
tank. Bodil Ipsen
var allerfarligst, da
hun var tæmmet.

Tale udtalte sin Sympati med de Arbejdsløse,
hvis Krav han dog henviste til Rigsdagen.
29. December.
De Arbejdsløses »Udvalg for kirkelig Aktion«
har atter ladet høre fra sig. Under Gudstjene
sten i Gaar i Garnisons Kirke (Pastor, Dr.
theol. Michael Neiiendam) rejste en ung Mand
sig op og oplæste en Protest. Henvendt til
Kongen, der var i Kirken, sagde han: »Kirken
og Regeringen maa tage Følgerne af den her
skende Arbejdsløshed.« — Demonstrationen var
ventet; de Arbejdsløse havde nemlig valgt Gar
nisons Kirke, fordi der var Radiotransmission
af Gudstjenesten.

J. C. Christensen død.

Poul Reumert og Bodil Ipsen (paa Motorcykle) som Petruchio og
Katharina i den funktionalistiske »Trold kan tæmmesn.

Skarpe Skud i Folketingssalen under
Socialminister Steinckes Tale
Stor Opstandelse i Rigsdagen — Demonstranterne arresteres.

11. December.
Under Socialminister Steinckes Tale
ved Socialreform-Debatten i Folke
tinget forefaldt i Gaar en Begiven
hed, som vakte den største Bevægelse
i hele Rigsdagsbygningen. Et Med
lem af de Arbejdsløses Organisation,
Arbejdsmand Geslin udstødte et højt
Raab, og umiddelbart efter knaldede
et Skud, affyret af en Kammerat,
Gartner Charles Nielsen. Urostifterne
blev straks overmandet af Politi og
Rigsdagsbude. To andre Deltagere i
Demonstrationen Hans Carstensen og
Hans Jacobsen blev ligeledes anholdt.
Skudet blev affyret med en 11 mm
»Wibi«, Projektilet ramte Loftet.
Revolvermanden hævder, at han
ikke vilde gøre Fortræd med sin Re
volver, han vilde blot affyre et
Skræmmeskud.
Socialminister Steincke tog Situa
tionen med stor Sindsro; han erklæ
rer, at han overhovedet ikke var
nervøs, da Skuddet lød.

hvad vi venter af Evangeliet og ogsaa af dem,
der forkynder det. Jeg taler paa de Arbejds
løses Organisations Vegne.«
Afbrydelsen kom naturligvis ganske bag paa
Menigheden og Præsten, der straks efter i sin

20. December.
J. C. Christensen døde i Morges
Kl. 8,45. Den gamle Politiker var
til det sidste rask og arbejdsom.
Under Besøget for nogle Dage
siden i København, hvor han fej
rede Søsteren, Landstingsmand
Frk. Marie Christensens 70 Aars
Fødselsdag, blev J. C. Christensen
imidlertid ramt af et Hjerte
anfald, men han kom dog over
det, inden han rejste hjem til
Hee. Endnu i Gaar arbejdede J.
C. Christensen, men ved 23 Tiden
blev han ramt af et nyt Anfald,
Kl. 8,45 om Morgenen døde han
som Følge af Hjertelammelse.

Kæmpen Camera i Kæmpehallen

Arbejdsløse demonstrerer
i Kirkerne.
15. December.
I Gaar fandt der et bemærkelsesværdigt
Optrin Sted i Eliaskirken paa Vesterbro, hvor
Pastor Fibiger ledede Eftermiddagsgudstjene
sten. Næppe vai Pastoren begyndt paa sin
Prædiken, før en ung Mand rejste sig paa Bal
konen og raabte ned til Menigheden: »I de
Arbejdsløses og Hjemløses Navn kræver vi en
Hjælp, ikke blot i Ord men i Praksis. Det er,

Kæmpen Camera i »Ringen« i Kæmpehallen. Tegningi »Politiken«
af Carl Jensen.

29. December.
København har
haft Besøg af den
italienske Kæmpe,
Bokseren Primo
Carnera. Paa Hovedbanegaarden
fik han en saa stor
mende Modtagelse,
at de 100 Betjente,
som var udkom
manderede, stod
magtesløse: Ruder
knustes, svære Dør
beslag splintredes,
og flere Mennesker
kom til Skade. Det
var med Nød oa
næppe, man fuc
Bokseren hen paa
Palace - Hotel.
I
Gaar gav han en
imponerende Op
visning i Kæmpe
hallen. Han viste
sig at være en
glimrende Bokser,
smidig og elegant
trods sit enorme
Korpus.

Ny Formand - ny Teaterchef - og Mr. Robot
Arbejdsgi
vernes nye
Formand.
17. Januar.
Arbejdsgi
verforeningens
Formand, Bog
trykker
H.
Langkjær, har
meddelt
Ar
bejdsgiverfor
eningen, at den
i den nær
meste Fremtid
maa
skaffe
ham en Efter
følger.
Hovedbesty
relsen holdt i
Gaar Møde og
valgte enstem
migt Ingeniør
Julius Madsen
til anden Næst
formand ved
Siden af In
geniør Einar
Jørgensen, der
ikke har øn
sket at afløse
Ingeniør Julius Madsen.
lir. Langkjær.
Det vil vare et Aars Tid endnu, før Ingeniør
Julius Madsen kan overtage Ledelsen.

Den 28. Januar forevistes den nu næsten færdige »Stærekasse« for Finansudvalget. Her
ses Rigsdagsmændene foran den saa omdebatterede Overbygning over Tordenskjoldsgade.

Det kgl. Teaters sygemeldte Direktør
afløses af Kontorchef Andreas Møller.
3. Februar.
Hr. Adam Poulsens langvarige Syg
dom, der nødvendiggør en Orlov for
hele Resten af Sæsonen, har foranle
diget Undervisningsminister Borg
bjerg til at konstituere Kontorchef i
Undervisningsministeriet
Andreas
Møller som administrerende Direk
tør med en Teaterchefs fulde Myn
dighed.

Teaterchef Andreas Møller.

18. Marts.
Direktør Adam Poulsen har under
Henvisning til sin Sygdom anmodet
om Orlov til 1. Juli næste Aar.
*
2. April.
Hr. Borgbjerg har nu truffet en
endelig Afgørelse m. H. t. Det kgl.
Teaters Ledelse, idet han ikke mener
at kunne afvente Adam Poulsens Til
træden, der var forudset at kunne
ske ved Sæsonens Begyndelse, men
først vil være mulig om et Aar. Der
efter er Hr. Andreas Møller udnævnt
til Teaterchef.
*
19. April.
Teaterchef Andreas Møller har truf
fet forskellige Dispositioner angaaende Ledelsen af Det kgl. Teater:
Professor Einar Christiansen overta
ger Stillingen som Censor og kunst
nerisk Konsulent, Hr. Thorkild Roo
se bliver første Sceneinstruktør, me
dens Solodanser Harald Lander er
antaget som Balletinstruktør ved Si
den af Fru Elna Jørgen-Jensen.
*

Robot-Figuren.
Paa Udstillingen »Teknikens Vidundere* i
Industriforeningen vises et mekanisk Menneske
Mr. Robot fra London. Det har vakt megen
Munterhed — og en Del Forargelse —, at den
ne som »mekanisk Vidunder* opreklamerede
Figur, der ikke blot bevæger Arme og Ben,
men ogsaa besvarer Spørgsmaal, betjenes af en
Herre, der opholder sig i et lille intimt Rum
bagved, hvorfra han pr. Telefonledning og Mi
krofon med forvrænget Stemme agerer Mr.
Robot.

Mr. Robot præsenteres for den engelske
Minister Sir Thomas Hohler.

441

i9?i

,,Det borende X" endelig fanget
Forbryderen, som blev nødt til at
overgive sig efter en voldsom Kamp,
. . . det store Mysterium var løst.

Grønthandler Framlev.

»Det borende X«, Grønthandler Framlev, føres ud til Politibilen.

„Det borende X“, der i 15 Aar narrede Politiet,
er en sølle Grønthandler paa Vesterbro.
En pertentlig Forbryder med Principper.

1. Maj.
samfulde femten Aar har en Per
son, som man kaldte »Det borende
X«, redet det danske Politi som en
Mare. I Løbet af dette Tidsrum har
han begaaet op imod et halvt Hun
drede store Indbrud og stjaalet kon
tante Penge til et Beløb af over
200.000 Kroner. Hans største Kup var
Tyveriet paa Holbæk Postkontor i
1919, hvor han stjal 57.000 Kroner. I
alle disse Aar har Politiet ikke haft
den fjerneste Anelse om, hvordan
Manden saa ud, eller i hvilke Kredse
man skulde søge ham. Han var og
blev den store Gaade, som enhver
dansk Opdager drømte om at af
sløre, en mystisk Figur, taget ud af

I

en Kriminalroman. Var »Det bo
rende X« en Gentlemantyv eller en
farlig Forbryder? Opdagelsespolitiet
har gennem disse femten Aar fulgt
hans Virksomhed med stadig sti
gende Interesse.

En præcis Forbryder.
Efterhaanden viste det sig, at man
var i Stand til at forudsige hans Ind
brud. Man kunde nemlig se, at Man
den brugte 800 Kroner om Maaneden
af de stjaalne Penge. Naar den
stjaalne Sum var opbrugt, fandt der
prompte et nyt Indbrud Sted, i Reg
len i et offentligt Kontor, et Posthus
eller et Toldkontor. Netop i disse
Dage var Tiden inde, — man var
forberedt paa at høre Nyt fra den
Kant igen. Man traf sine Forbere
delser, og denne Gang har Politiet
haft Lykken med sig. »Det borende
X« er fanget.

Og hvem er saa denne Storforbry
der, der i femten Aar har drevet sin
Haandtering ustraffet? Ja, det er vel
nok det mest overraskende ved Sa
gen. Det mystiske borende X viste
sig at være en lille, ubetydelig, stil
færdig Grønthandler fra Vesterbro
gade. Hans Navn er Th. Framlev.
Han har levet en fuldkommen Dob
belttilværelse. Til daglig solgte han
Æbler og Pærer i Frugtforretningen
»Druen«, Vesterbrogade 90. Da Poli
tiet tog ham, var han i Besiddelse af
et aldeles enestaaende Sæt Indbruds
værktøj. Grunden til, at han blev
fanget, var den, at han gik for meto
disk frem. Han arbejdede kun Nat
ten før en Helligdag, besøgte kun
offentlige Kontorer, og Tidspunktet
for Tyverierne lod sig, som sagt,
forudberegne.

★

Elisabeth Bergner paa
Dagmarteatret.
April.
Begravet under Blomster stod i Af
tes ved Tæppets Fald for Shakespeares »Som man behager« Elisa
beth Bergner, selv en Blomst, et Mi
rakel af Talent og Sødme. Hendes
korte Gæstespil har været Sæsonens
største Teateroplevelse.
Jublen vilde slet ingen Ende tage.
Blomster dryssede ned fra Snore
loftet, Blomster væltede ud over
Rampen, og Bifaldet bruste.

Dramatisk Fangst.

Storforbryderen, Grøntnandler Framlev fra
Vesterbrogade.

Han blev taget i Aftes, da han var
i Færd med at udplyndre Posthuset
i Rahbeks Allé. En mistænkelig Per
son opholdt sig i Nærheden af Post
huset. De to frederiksbergske Be~
tjente Kjeldsen og Jacobsen gik der
hen og mødte Manden paa Trappe
gangen. Næppe var de kommet i
Snak med ham, før han pludselig
trak en Revolver frem og fyrede løs
paa Betjentene. Kjeldsen blev ramt
i Armen, men Jacobsen fik Tag i

Die Bergners Afskedsaften. Direktør Otto Ja
cobsen fremkaldes sammen med den lille store
Kunstnerinde.
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„Bøffen og Bananen“ — P.-H.-Revy — Ladies’ Cup
„Bøffen" og „Bananen"
kører Cyklevæddeløb.
Tusinder åf Tilskuere til den
spændende Match,

8. Juni
Det spændende Cykleløb mellem
»Bøffen« og »Bananen« fandt Sted i
Gaar under overvældende Publikums
tilslutning. Titusinder af Tilskuere
var mødt paa Roskilde .Landevej for
at faa et Glimt af Matchen, og »Bøf
fen« og »Bananen« kørte godt til.
Skønt Dr. Hindhedes Forsøgsobjekt,
Madsen, førte største Delen af Løbet
og tvang sin Konkurrent til at sætte
Farten op, kom Slagtermester Randrup, der satte ind med en kolossal
Slutspurt, først til Maalet, dog kun
to Sekunder før Madsen.
Næppe nogen Sinde tidligere har
Roskilde Landevej bølget af Menne
sker som til Løbet i Gaar. Ved Slotspavillonen, hvor Start og Opløb fandt
Sted, var Vejen i lang Tid fuldkom
men spærret af Titusinder af Tilskuere,
der vilde se Dystens stærkt omtalte
Kombattanter. Langs hele Stræknin
gen fra København til Roskilde stod
Folk for at faa et Glimt af dem, og i
selve Roskilde var Hestetorvet fvidt
af Interesserede. Det er næppe for
meget sagt, at 50.000 Tilskuere over
værede det mest spændende Cykle
løb, der er kørt i Danmark.
Baade »Bøffen« og »Bananen« hav
de Ære af Dagen i Gaar. De tilbage
lagde 54^2 Kilometer paa to Timer
og holdt en Gennemsnitshastighed
paa 27 km i Timen. Henry Hansens

»Bøffen«, Slagtermester Randrup (til venstre) og »Bananen«, Hr. Madsen, drøfter Chan
cerne ved Cykleløbet.

Danmarksrekord er 35 km! Begge
blev af Lægerne erklæret for sunde
og friske efter Løbet.
Slagtermesterforeningens Bestyrel
se var mødt op og hyldede Randrup
med Banner og Blomster, men ogsaa Vegetarianerne var fulde af Liv
og Humør. Det blev en straalende
Dag.
*
P.-H.- Revyen i Riddersalen.
26. Maj.
Poul Henningsen, Mogens Lorent
zen og Maleren Svend Johansen fik
i Aftes en stor Sukces paa deres nye
Revy, der virkelig er en Fornyelse,
bygget som den er
over Kvindens Krav
paa Ligestilling ogsaa paa det eroti
ske Omraade, og
med Grundmoti
vet: den skandalø
se Sladder historie.
Som Typen paa
den frigjorte, san
de og naturlige
unge Kvinde, der
tæmmer den garn
dags, i alskens
Usandhed opvok
sede unge Mand
havde Forfatteren
i Fru Marguerite
Viby den yndigste
og heldigst tænke
lige Gesandt. Hun
indeholder isinlille,
spændstige Person
vor Tids Smil og
Rytme og gjorde
formidabel Lyk
ke med Visen: »Det
er sjov at være til,
man skal aldrig
være andet.«

I en Pause under P.-H.-Revyen: Til venstre Karl Goos, i Midten
Marguerite Viby, til højre Arne Weel.

Wivel bliver Wivex.
Wivels Datter har forbudt Restauranten at
benutte Familie-Navnet Wivel, hvorfor Navnet
i Gaar forsvandt fra Lysreklamen og erstatte
des af Wivex.
Vi spurgte i Gaar Direktor Frode Petersen,
hvad Wivex betuder.
— Det betuder ex Wivel. Vi vilde egentlig
have kaldt Restauranten Wivax, levende, virk
som, men i-e lyder bedre end i-a, saa derfor
valgte vi Wivex.

Ulla Jensen vinder „Ladies’ Cup".
Tuve Tusinde Tilskuere overværede i Gaar
paa Klampenborgs Galopbane de spændende
Løb, af hvilke særlig Damernes Løb, der her
blev redet for første Gang som »Ladies' Cup«,
fulgtes med stor Interesse. Efter en haard
Kamp med Kammerherreinde Scavenius, der
blev Nr. 2, og Grevinde Helle Frijs som Nr.
3, sejrede den unge Frk. Ulla Jensen, en Datter
af den galopinteresserede Skrædermester Al
fred Jensen.

Vinderen af Ladies' Cup, Frk. Ulla Jensen.

443

Første Flyvning Amerika-København
Grønlandssagen.

Norge okkuperer »Erik den Rødes Land0,

30. Juni.
I Nærværelse af Eiliv Herdahl,
Thor Halle, Ingvald Strøm og
Føreren Richter er i Dag det
norske Flag hejst i Myggebugten,
og Landet mellem Carlsberg Fjord
i Syd og Bessel Fjord i Nord ok
kuperet i Hans Majestæt Kong
Haakons Navn. Landet har vi
kaldt »Eirik Raudes Land«.
Halvard Devold.
❖
3. Juli.
Den danske Regering har straks
protesteret under Henvisning til
den fælles Overenskomst af 1924,
og foreslaar en Forhandling mel
lem de to Regeringer om et For
ligsnævn eller en Afgørelse ved
Domstolen i Haag.

Ny Chef-Redaktør.
Hillig ogHøjriis (t. h. i Lumberjacket) hyldes udenfor Raadhuset af Tusinder af Københavnere.

Den danske Flyver Holger Højriis
lander i et Brus af Begejstring i København.
En tusindtallig Menneskemængde paa Flyvepladsen og ved Raadhuset.

25. Juni.
Der er Spænding ude paa Flyve
pladsen i Dag. To dristige Flyvere,
Højriis og Hillig, er midt i »det store
Hop« over Atlanten, New Foundland
—København uden Mellemlanding.
Hillig er en velhavende amerikansk
Forretningsmand, ivrig interesseret i
Flyvesport. Under et Ophold i Flo
rida mødte han den unge Dansker
Højriis, der i Amerika har arbejdet
med lidt af hvert, men altid i Mo
torfaget. Hillig blev interesseret i
ham og bekostede Udrustningen af
et specielt konstrueret Bellanca-Monoplan; det er dette, de to Mænd
kommer flyvende i. Naar Rejsen
gælder København, er Grunden ude
lukkende den, at Højriis er født i
dette lille Land. De to Flyvere star
tede i Gaar Morges fra Harbour
Grace, og de har beregnet, at Turen
vil tage 28 Timer. Vindforholdene i
Gaar var gunstige, men der var tæt
Taage over Atlanten. Endnu Klokken
tre i Morges havde man intet set el
ler hørt til dem. Højriis’ Moder er
kommet her til Byen fra Aarhus for
at modtage sin Søn. Højriis er Jyde,
»og jeg haaber,« sagde hans Moder,
»at han stadigvæk er en uforfalsket
Jyde.«
Mellemlanding i Bremen.

26. Juni.
Flyverne kom ikke i Gaar. Hele
Byen ventede i Spænding. Stemnin
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gen svingede fra Haab til den dybe
ste Frygt. Men netop som Frygten
var størst, kom der telegrafisk Med
delelse om, at Flyverne var landet
ved Krefeld i Tyskland. Til Trods
for, at de var dødtrætte, startede de
igen, men de var for udasede til at
naa København. I Nattens Mulm og
Mørke landede de igen i Bremen.
Under Flugten har de fuldkommen
mistet Orienteringen, og de har ri
meligvis længe flakket om over Spa
nien og Frankrig.

Hurra for Højriis!
27. Juni.
Endelig i Gaar kom Højriis, den
første danske Atlanterhavsflyver,
og hans Ven Hillig til Køben
havn. De fik en fantastisk Mod
tagelse og landede i et Kog af Be
gejstring. Der var saa mange Men
nesker paa Flyvepladsen, at Politiet
maatte have Hjælp af Husarer til
Hest og Artillerister til Fods. Tolv
Flyvemaskiner fløj Højriis i Møde,
6 fra Hæren og 6 fra Flaaden. Da de
to Flyvere endelig landede, vilde Ju
belen ingen Ende tage. Champagnen
knaldede, og Højriis omfavnede sin
gamle Moder. Saa steg man op i Bi
lerne, og Turen ind til Raadhuset
blev en enestaaende Triumffærd.
Raadhuspladsen var et sydende
Menneskehav. Borgmester Hedebol
bød Velkommen, og Højriis takkede
beskedent.

14. Juni.
Politiken meddeler:
»Vore Læsere vil fra i Dag finde
Hr. Niels Hasagers Navn anført paa
Bladet som en af dettes Redaktører.
Den Stilling ved Politiken, Hr. Has
ager overtog i 1920 med Titlen Re
daktionssekretær, har i de mange
Aar, under Bladets overordentlige
Vækst, efterhaanden skiftet Karak
ter og faaet en saadan Betydning, at
det er fundet naturligt nu at mar
kere denne Ændring ogsaa udadtil.
Hr. Hasager vil fremtidig som hidtil
være Lederen af den daglige Redak
tionstjeneste.
(1. Oktober 1937 blev Niels Hasager EneChef-Redaktor.)

Grønlandsstriden — Eks-Konge paa Besøg
Grønlandssagen.
Norge vil okkupere Østgrønland.

Oslo, 10. Juli.
Kl. 16 i Eftermiddag overrakte
den danske Gesandt Minister 01denburg den danske Svarnote til
Udenrigsminister Braadland.
KL 17 begyndte et Minister
møde, der med en kort Afbrydelse
varede til KL 21,30. Kl. 21,35 sam
ledes Ministeriet til Statsraad paa
Slottet med Kong Haakon. Kort
efter udsendtes en officiel Med
delelse om, at den norske Rege
ring havde besluttet at foretage
en Okkupation af Østgrønland.
Meddelelse herom vilde i Nattens
Løb blive overgivet til den danske
Gesandt samtidig med Meddelelse
om, at man betragtede Forhand
lingerne som afbrudt.

Danmark gaar til Haag.
12. Juli.
Den danske Regering har i Dag
henvendt sig til den faste Dom
stol i Haag med Klage over det
ved den af den norske Regering
proklamerede Okkupation skete
Retsbrud med Paastand om, at
denne som stridende mod bestaaende Retstilstand kendes ugyl
dig.
Der er i Dag tildelt Lederen af
den danske Østgrønlands-Ekspedition, Dr. Lauge Koch, Politi
myndighed.

Eks-Kong Alfons af Spanien gaar i Land fra Turistdamperen for at se paa København.

Prof. Karl Larsen død
efter Ulykkestilfælde.

Eks-Kong Alfons paa Lynvisit.

12. Juli.
I Gaar Eftermiddags blev Forfat
teren, Professor Karl Larsen paakørt
ud for Bispebjerg Hospital af en
Cyklist. Han styrtede til Jorden og
slog Nakken mod Kantstenen. I be
vidstløs Tilstand blev han indlagt
paa Hospitalet, og her døde han i
Aftes.

11. August.
Mellem det halvt Hundrede Hove
der, der i Gaar stak ud af Koøjerne, da Turistdamperen »Viceroy of
India« havde lagt til ved Østmolen
i Frihavnen, kunde Københavnerne
let kende Kong Alfons. Han viste
straks sit fra Karikaturtegninger be
rømte Smil, der blotter alle Tænder
paa én Gang og levner Overskæget
en alt for ringe Parkeringsplads un
der den skarpt buede Næse.
Eks-Kongen smilede til højre og
venstre og gav Haand til alle, der
vilde hilse paa ham, og da han gik
ned ad Landgangen og nogle af de
faa Hundrede Tilskuere, som var
mødt op paa Kajen for at se ham,
lettede paa Hatten, tog han straks
sin Hat af og smilede paany.
Først var Ekskongen en Tur i Bil
rundt i Byen, og senere kørte Prins
Axel Ekskongen og hans Ledsager,
Hertugen af Miranda, til en fyrste
lig Sammenkomst paa Bjergbygaard.
Om Aftenen var de fyrstelige Gæster
i Tivoli, hvor Kong Alfons blev foto
graferet hos Lynfotografen og dan
sede hos Nimb. Og elegantere Dan
ser end Hertugen af Toledo, som
Ekskongen kaldes under sin Rejse,
har ikke danset dér.
Først da Tivoli skulde lukke, satte
Selskabet Kurs til deres Bil og kørte
til Skibet i Frihavnen, og i Dag sej
ler det videre til Bornholm.

*

Henry Hansen bliver Verdens-Amatør-Mester.
27. August.
Den store Cykleuges eneste Lande
vejsdag blev en
Sportsbegivenhed
af vældigt Format.
Det internationale
Selskab af Cykleryttere jog over
Sjællands Lande
veje for ved Dam
huskroen at pas
sere Maallinien ef
ter 170 Kilometers
hæsblæsende Ridt.
Resultatet blev,
at den danske Me
sterkører Henry
Hansen i blænden
de Stil sikrede sig
Verdensmesterska
bet i Amatører
nes Konkurrence.
Han fejredes med
stormende Ovatio
ner.
*

Henry Hansen bæres rundt af begejstrede Tilskuere efter sin store
Sejr som Verdensmester.
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Stærekassen indvies — Mille Sannoms Dødsspring
Emilie Sannom dræbt
ved Faldskærms
udspring.
Faldskærmen svigtede — styrtet ned

fra 600 Meters Højde.

Scenebillede fra »Stærekassen »s Aabningshøjtidelighed med Jul. Magnussens Festspil.
Man ser til venstre Gabrielsen som Fader Holberg, og i Midten Valdemar Møller som
Topfigur i et Fakkeltog til Parnasset.

I Aftes indviedes
„Stærekassen“.
Et festspil af Julius Magnussen.

29. August.
»Stærekassernes Indvielse blev ikke
rigtig den Fest, som man havde ven
tet. Stemningen udeblev i nogen
Grad. Julius Magnussens Festspil
var bygget over en ganske pudsig
Idé: en Ætling af Holbergs Henrik,
Chauffør Henriksen (Johs. Poulsen)
afhenter Fader Holberg en Aften i
Fiolstræde og viser ham, paa Vejen
til Kongens Nytorv, hvorledes hans
Satire har Gyldighed den Dag i Dag.
Men som sagt, Stemningen var ikke
saa festlig, som den burde have væ
ret. Det kom maaske ogsaa af, at
Publikum ikke var tilfreds med Sid
depladserne. De var for smalle, og
de bevægelige Stolerygge trættede.
Desuden var Ventilationen meget
daarlig. Derimod var alle enige om,
at man baade hørte og saa godt.
Teatrets mange Trapper og lave
Lofter fandt ikke udelt Bifald, —
heller ikke den Omstændighed, at
Trafikordningen delvis svigtede. Alle
1200 Tilskuere var »kendte Navne«;
— Kongefamilien var tilstede. Mini
steriet, de skandinaviske Gesandter
og en Mængde Kunstnere fyldte
Parkettet. Foruden Festspillet op
førtes »Den Vægelsindede«, med
Fru Anna Bloch i Hovedrollen, og
et lille Efterspil. Blandt de Ting, der
gjorde Lykke, maa nævnes den me
get moderne Bar og Stefan Viggo
Pedersens Fortæppe, der tager sig
prægtigt ud med sine friske Farver.
»Radioguden« paa Trappen og Hen
rik Ibsen paa Skyen er jo heller ikke
kedelige.
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Radioens Pausesignal.
27. August.
Statsradiofonien har indført et »Pausesignal«
i Lighed med andre Storstationer i Udlandet.
Det er en praktisk Foranstaltning, idet Luttere,
som stiller ind paa en Station og netop ram
mer en Pause, let kan orientere sig. Vort
Pausesignal bestaar af de første Toner i den
ældste danske Folkevise.

30. August.
»Danmarks Vovehals«, den tid
ligere Skuespillerinde Emilie San
nom, der i Filmens Barndom fortryl
lede alle ved sin fantastiske Dristig
hed, er i Dag forulykket ved et Flyve
stævne i Grenaa.
Sammen med Flyveren ClausonKaas var hun engageret til Stævnet,
hvis Clou skulde være »Mille«s Akro
batik paa Aeroplanets Vinger. Denne
Del af Programmet udførtes uden
Uheld.
Saa kom det store Nummer; hen
des Faldskærmsudspring. ClausonKaas kredsede opad, og i 600 Meters
Højde saa man Frk. Sannom springe
ud. I aandeløs Spænding afventede
Folk inde paa Pladsen, at Faldskær
men skulde folde sig ud. Men hun
vedblev i nogle frygtelige Øjeblikke
at ses som en Streg trukket ned gen
nem Luften. Faldskærmen foldede
sig ikke ud, og i næste Øjeblik laa
hun knust paa Jorden. De Tusinder
af Mennesker, der overværede de
frygtelige Sekun
der, blev grebet af
Panik. Ved det
dræbende
Fald
var Emilie Sannom
blevet lemlæstet til
Ukendelighed.
Paa Ryggen hav
de hun Faldskær
men uaabnet. Emi
lie Sannom be
nyttede ikke i Gaar
den Faldskærm,
hun plejede at
bruge; den var i
Uorden. Hun be
nyttede en af Hæ
rens Faldskærme;
en særlig arrange
ret Udløsning svig
tede, og derefter
har hun af en el
ler anden Grund
ikke kunnet udløse
Skærmen
med
Haanden.
Emilie Sannom
var blandt Skue
spillere og Flyvere
kendt som en glim
rende Kammerat,
hvis bratte Død har
vakt stor Sorg.
*

Mille Sannom fotograferet paa Flyvemaskinens Vinge, hvorfra
hun foretog sit Dødsspring.

1931

Danmark gaar fra Guldet
Komponisten
Carl Nielsen død.
3. Oktober.
I Torsdags skulde Komponisten
Carl Nielsen have dirigeret en
Række af sine egne Værker ved
Statsradiofoniens første Koncert
fra »Stærekassen«. I sidste Øje
blik maatte han sende Afbud, og
sent om Aftenen lod han sig ind
lægge paa Professor Fabers Af
deling paa Rigshospitalet. I Aftes
ved Midnatstid indtraf en For
værring, og Carl Nielsen døde
kort efter.
I Fjor Efteraar kvæstedes Carl
Nielsen alvorligt ved et Biluheld
i Øster Farimagsgade. Hans Bil
tørnede i det fedtede Føre mod
en Sporvogn, og Carl Nielsen før
tes bevidstløs paa Hospitalet med
Kvæstelser paa Bryst og Skuldre.
Uden Forbindelse med dette Bil
uheld er Dødsfaldet næppe.

19. September.
I Aftes indviedes det nye National-Scala ved en storstilet Fest, med Prolog
af Poul Henningsen, en Hymne til Livsglædens Palads, fremsagt af Arne
Weel. Det nye Etablissement er en Storstad værdig.
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36. Aargang.

Guldindløseligheden suspenderes.
En Erklæring fra Statsministeren.

Et Lovforslag om Oktroi-Ændring

Efter timelange Forhandlinger afgav Statsminister
S t au n i n g kort før Midnat følgende Meddelelse:

Det Forslag, om Ophævelse af Gulddækningen, som
i Dag til Morgen forelægges i Folketinget, og i Løbet af
Formiddagen vil blive vedtaget i begge Ting ved en Ræk
ke Møder, gaar ud paa følgende:

Efterat Sveriges og Norges Rigsbanker og Regeringer ved Be
slutningerne Søndag Aften havde bsluttet at suspendere Pligten til at
indløse Pengesedler med Guld, var det indlysende at Danmark ikke
kunde fortsætte efter den Linie, som blev fulgt i de første Dage efter
Begivenhederne i England.
Nationalbankens Ledelse havde i Løbet af Dagen (Mandagen)
en længere Forhandling og fremsatte Mandag Eftermiddag en Anmod
ning til Ministeriet om Fritagelse for Pligten til Guldindløsning.
Ministeriet besluttede sig til at foreslaa det fremsatte Ønske
imødekommet ved en særlig Lov og gav Meddelelse herom til Partier
nes Formænd, hvorefter Enkelthederne blev forhandlet med Repræ
sentanter for Nationalbanken, derunder de af Ministeriet fremsatte
Betingelser der skal opfyldes af Banken.
Lovforslaget kan ventes fremsat i Folketinget / Tirsdag Mor
gen Kl. 9.

Nationalbankens Guldindløsningspligt ophæves indtil Udgan
gen af November.
I denne Periode skal den kgl. Bankkommissær, hvis Embede i
Øjeblikket varetages af Handelsminister Hauge, have Indseende med
Bankens Dispositioner og holdes orienteret saavel om Valutahande
len som om den ekstra Seddeludstedelse.
Til Støtte for Bankkommissæren nedsættes et Valutaudvalg
paa 4 Medlemmer valgt af Rigsdagen 1 Henhold til Grundlovens Pa^
ragraf 48,
Samtidig vil Handelsministeren i Henhold til Oktrojens Be
stemmelser udstede en Bekendtgørelse, hvorved Gulddækningen ned
sættes fra 50 pCt, til 33‘/.i pCt., saanedes at Nationalbanken faar. en
Del af sin Guldbeholdning til fri Disposition om dette skulde bliye
ønskeligt.
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Kommunist-Slagsmaal paa Slotspladsen
Politiassistent Heiberg slaas i
Jorden.

Da Slagsmaalet var paa sit højeste. Politiassistent Heiberg er slaaet ned, og ligger blødende
paa Jorden.

Københavnske Kommunister i vildt Slagsmaal med Politiet foran Christiansborg.
Politiassistent Heiberg slaaet til Jorden med en Knippel.
9. Oktober.
Kommunisterne forsøgte i Gaar at
afholde Protestmøder paa Grønttor
vet i Anledning af, at deres Kamme
rater under de nylig stedfundne
Kommunistoptøjer i Nakskov er ble
ven idømt strenge Straffe. Hele den
ne Nakskov-Affære har fremkaldt
Ophidselse blandt de københavnske
Kommunister, som havde bebudet
Møder i Set. Jørgens Gaard foran
Højesteretsbygningen. Politiet var
imidlertid forberedt paa alle Even

Kommunisten
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tualiteter og havde udkommanderet
en betydelig Styrke, der helt afspær
rede Højesteretsgaarden. Demonstra
tionsmødet paa Grønttorvet blev ogsaa splittet, og det saa ud, som om
Kommunisterne i Smaaflokke med
sammenrullede Faner gik hver til sit.
Det var imidlertid kun en List. De
naaede, før Politiet blev klar over
det, i Smaaklynger ind foran Chri
stiansborg, hvor Politivagten kun
udgjorde 5—6 Mand.
Paa et bestemt Signal samledes
alle de tilstrøm
mende Kommuni
ster ved Fr. d.
VII’s Ryttersta
tue. En Mand
sprang op paa
Soklen og begynd
te at tale. Inden
han var kommet
ret langt, gik et
Par besindige Be
tjente
hen
og
trak ham ned ved
Benene.
Netop i dette
Øjeblik kom Politi
assistent Heiberg
og en halv Snes Be
tjente frem fra
Slottet med Storm
remmene om Ha
gen og Kniplerne
Charles Junge, der slog Politiassistent Heiberg til
parate.
Jorden, overmandes af Politiet.

En Kvinde raabte, at Kommu
nisterne ikke skulde vige for »Bød
lerne«, dette var Signalet til et blo
digt Slagsmaal.
Politiassistenten sagde til et Par
civilklædte Opdagere: — Faa mig fat
i den Kvinde der, men flere Kommu
nister, deriblandt cand. mag. Munch
Petersen, søgte at forhindre det, og
derved slap Damen bort. Ud af Flok
ken kom en ung Mand med løftet
Knippel, en 35aarig Kommunist ved
Navn Charles Junge, han løftede sit
Vaaben mod Politiassistent Heiberg,
der vendte Ryggen til, og slog af al
Kraft. Politiassistenten faldt bløden
de til Jorden. Et Par Betjente og Op
dagere bragte ham i Sikkerhed i
Slottet, medens Politiet, der var
kommet til i stort Tal, gik løs paa
Kommunisterne med Kniplerne.
Junges Knippel var Skaftet af en
Økse, den maatte slaas ud af Haan
den paa ham. Heiberg blev bragt til
Kommunehospitalet. Det viste sig, at
Politiasistenten foruden en lang
Flænge i Nakken havde paadraget
sig en Hjernerystelse.
Politiet gaar løs med Kniplerne.

Paa Slotspladsen rasede Slagsmaalet i nogle Minutter. En halv Snes
Kommunister blev slaaet til Jorden.
To maatte paa Kommunehospitalet
for at blive forbundet.
Da Kampen var forbi, havde Poli
tiet sikret sig Voldsmanden Junge,
for hvem Sagen er alvorlig, cand.
mag. Munch Petersen og en midal
drende Mand, Rasmus Jensen, der
havde været særlig agressiv under
Kampen.

To civile Opdagere fører den saarede Politi
assistent Heiberg ind i Højesterets Gaard.

i9}i

Storpolitisk Forlig om Kriselovene
Ny Generaldirektør for
Statsbanerne.
22. Oktober.
Som en Overraskelse kom i Aftes
Meddelelsen om, at Generaldirektør
Andersen-Alstrup fratræder Overle
delsen af Statsbanerne allerede den
31. Oktober, og at Kontorchef Knut
zen fra Post- og Telegrafvæsenet er
udnævnt til hans Efterfølger.
•j;

Kaj Munks „Cant“.

Den nye Generaldirektør for Statsbanerne
Knutzen.

Det storpolitiske Forlig
om Kriselovene.
30 Miil. til Landbruget, 11 Mili. til
Arbejdsløse.

16. Oktober.
Det storpolitiske Forlig mellem Re
geringspartierne og de Konservative
om Kriselovgivningen er en Kends
gerning.
Forhandlingerne om dette Forlig
har strakt sig over hele sidste Uge.
Forhandlerne har været de tre Par
tiers Ordførere, de Herrer Fisker (S.),
Niels Frederiksen (R,) og Christmas
Møller (K,).
Kriseforliget vedtaget.
Hele Dagen i Gaar og en stor Del
af Natten med brugte Folketinget til
2. og 3. Behandling af Kriseforliget
mellem Regeringspartierne og de
Konservative.
Forligets Hovedpunkter er: 30 Mili.
Kr. som Tilskud til nødstedte Land
brugere, 11 Miil. Kr. til en esktraordinær Hjælp til de Arbejdsløse og 3
Miil. til Dækning af Amternes Ud
gifter til Sygehusene. Indtægterne til
Dækning af disse Udgifter: Et Kvar
tals Ekstraskat 17 Mili., Reduktion af
Formueskattelettelsen 2 Miil., Ølskat
4 Mili., Benzinskat 6 MilL, Forhøjelse
af Silketolden med 1 Miil. og Afgift
af udenlandske Æbler 1,5 Miil. Kr.

11. Oktober.
1 Aftes havde Pastor Kaj Munks
»Cant« Premiere paa Det kgl. Tea
ter. Det blev en stor Begivenhed.
For Forfatteren betegnede Stykket et
kunstnerisk Gennembrud. Forestil
lingen var sat op med megen Pragt,
og det blev fortræffeligt spillet. Dette
gælder især Joh. Poulsen som Kong
Henrik VIII, Vald. Møller som Kar
dinal Wolsey og Anna Borg som An
ne Boleyn.
*

Johannes Poulsen i »Cant« som Henrik VIII.

Nye Kommunist-Spektakler.
10. Oktober.
Kommunisterne fortsætter ener
gisk med Demonstrationer rundt om

i Byen. Politiet var imidlertid forbe
redt og splittede først et Møde paa
Grønttorvet og standsede derefter et
Kommunisttog, der
var paa Vej ind
mod Byen.
Ud paa Efter
middagen samle
des flere Hundrede
Mennesker
om
kring
Kanalen,
hvor Føreren Axel
Larsen talte fra en
Robaad,
»Rosa«,
som han havde lej
et ved Stormbroen.
Den flydende Ta
lerstol var ikke
velegnet. Axel Lar
sens hæse Stemme
kunde kun vanske
ligt naa op til de
mange, der havde
forsamlet sig langs
Rækværkerne. Da
Politiet vilde gaa
ud efter ham, sag
de han: Kom ba
re, vi har Tid
nok, vi har lejet
Baaden for 5 Ti
mer. Imidlertid gik
han kort efter i
Land ved Havne
gade og forsvandt.

Kommunistføreren Axel Larsen taler fra Robaaden »Rosa« i Frederiksholms Kanal.
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Paa Jagt efter Geniet — tre Sukcesser
Roman Sandalmagernes Gade, et
Værk, fyldt af Spøg, af Kundskaber,
af Lyst og Vé, af Vid og Alvor og
Humør.------ Jeg vil gerne udsætte
en Præmie til den, som kan overbe
vise mig om, at der mellem de sidste

15. Oktober.
København har faaet et Trafik-vFyrtaarn«, en slank Obelisk, der er anbragt
ved Krydset Frederiksberggade-Raadhuspladsen. Her ses det nye Færdsels
signal, der af Folkevittigheden straks er døbt »Stoppenaalen«.
Kaj Munk.

Tre litterære Gennembrud — og
tre eksempelløse Sukcesser.
Kaj Munk - Marcus Lauesen - Nis Petersen.

Henning Kehler skriver:
— Det er ikke ret længe siden, jeg
hørte en Mand — det var et dannet
Menneske, som følger med i Littera-

Marcus Lauesen. Tegning i ,.Politiken“
af Ivan Opffer.
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turen — sige: »Men det maa De da
indrømme, at Litteraturen herhjem
me befinder sig i et skrækkeligt Død
vande. Der kommer jo aldrig noget,
som er værd at læse.«
Folk er nu saa fordringsfulde og
saa tankeløse. I Aaret 1931 spillede
Det kgl. Teater Kaj Munks Cant, der
blev en meget stor Sukces baade hos
Kritik og Publikum, og som for Det
kgl. Teater blev det største Kasse
stykke, det nogensinde har haft. —
Og i 1931 udkom Marcus Lauesens
Og nu venter vi paa Skib, der lige
ledes fik en overstrømmende Modta
gelse af Kritikken, som endelig fik
Lov til at vise, at den ikke er saa
sur, som den bliver udgivet for, men
tværtimod spejder efter Værker, som
er den store Hyldest værdige. Og hos
Publikum blev denne Roman en ek
sempelløs Sukces, enestaaende i Lit
teraturens og Boghandelens Historie
(naturligvis er det kun Danmark, jeg
tænker paa) — en alt for stor Suk
ces, for den gav Bagslag, og den vil
maaske give mere.----Endelig kom i 1931, i Sæsonens el
levte Time, Nis Petersens baade paa
den ene og anden Maade vægtige

firsindstyve Aar------ har været et
eneste Aar, som kan opvise tre »Gen
nembrud« som Kaj Munks, Marcus
Lauesens og Nis Petersens i 1931, tre
Værker, som ikke vippes op paa de
res Vægtskaal, naar den anden Skaal
rummer Cant, Og nu venter vi paa
Skib og Sandalmagernes Gade.
(Af »Paa Jagt efter Geniet«,
9. Septbr. 1932).

Nis Petersen og Boghandler Prior.

Fodgængertunnelen — Nørrebros Teater brændt
Import-Regulering og
Toldforhøjelser.
Skærpede Valutaforanstaltninger.

»Hellegangen« under Raadhuspladsen havde 17. Dec. Premiere. Den vir
kede lys og festlig med de mange livlige Reklamer. Men mon ikke Gangen
er lovlig smal for den store Trafik?

Nørrebros Teater nedbrændt til Grunden.
Kun Scenerummet staar tilbage — Teatret er for 8 Dage siden solgt til Slagtermester Riis.

28. November.
I Gaar fremsatte Finansminister
Bramsnæs i Folketinget sit »Forslag
til Lov om Valutaforanstaltninger«.
Godt fire Timer senere blev det ende
ligt vedtaget i Landstinget ved sidste
Behandling, og inden Rigsdagsmændene forlod Christiansborg, forelaa
Loven trykt i Lovtidende med Kon
gens Underskrift, og endda havde
Forslaget været Genstand for Ud
valgsbehandling i Folketinget.
Lovens Indhold svarer i det store
og hele til, hvad der var ventet, bort
set fra Forhøjelsen af Tolden paa Bi
ler, der viser sig ikke blot at ramme
de allerdyreste Bilmærker, men ogsaa Vogne, som ellers ikke henregnes
til Luksusklassen. Forslaget inde
holder Bestemmelser om: 1) Totalt
Importforbud, 2) Delvist Importfor
bud, 3) Visse Toldforhøjelser.
Det totale Importforbud gælder al
Slags mousserende Vin, Druespiritus,
Likør og lignende Spirituosa. Det
delvise Importforbud gælder nøjagtig
de samme Varer i Tiden efter 1. Ja
nuar 1932, og Toldforhøjelserne om
fatter Galanterivarer og Smykker,
Parfumer og kosmetiske Artikler og
store Personbiler.

le Teater gaa op i Luer, og tilmed
15. December.
Ved 2-Tiden i Nat opdagede Forbi midt i Sæsonen! Hvilken Ulykke for
passerende, at der trængte Røg ud af alle os, der er knyttet til det.
Direktøren fortalte videre, at Te
Nørrebros Teater, og et Øjeblik efter
slog Flammer ud af Bygningen, der atret for 8 Dage siden var solgt til
paa faa Minutter syntes omspændt af Slagtermester Riis for 448.000 Kr. Saa
vidt vides er det brandforsikret for
Ilden.
Et Kvarter efter Brandens Opda 375.000 Kr. Til dette Tab kommer
gelse var Ilden taget saa voldsomt Tabet af Lejeindtægten, der er paa
til, at man ikke nærede stort Haab om 50.000 Kr. om Aaret.
at kunne begrænse
den.
Alt
disponibelt
Mandskab fra samt
lige københavnske
Brandstationer var
i Funktion.
Da Klokken var 2^2,
saa man Flammer
slaa op gennem Ta
get, og i de næste
Minutter farvedes
Himlen luerød.
Først lidt før Kl.
4 var Ilden fuld
stændig under Kon
trol. Scenerummet
var reddet, men
hele Tilskuerplad
sen brændt.
Direktør Frische
stod i Nat og kik
kede paa Flam
mernes Ødelæggel
sesværk.
— Det er fryg
teligt, det er en
Katastrofe, sagde Tilskuerpladsen i det gamle Nørrebros Teater raseret af Ilden. Brandfolkene arbejder i
han. At se sit gam
Scenen, der beskyttes af Jerntæppet, blev reddet.

de brændende Ruiner.
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Smaa Københavnerbegivenheder
Radioens Speakere.
De to kendte og
populære Speakere
ved Radiofonien,
Carl F. Schiønning
og Daniel Prior,
har nu faaet en
kvindelig Kollega,
idet den unge Frk.
Grete Otto for kort
Tid siden har over
taget Speakerhver
vet i Formiddags
timerne. Hun vil
sikkert hurtigt bli
ve ligesaa populær
som sine to Kolle
ger, hvis Stemmer
nu er saa kendte
overalt i de Tusind
Hjem, at man nær
mest regner dem
som »hørende med
til Familien«.

Et Opgør med Ridepisk
udenfor Hotel „Kong Frederik“.
Skuespiller Henrik Bentzons
Sammenstød med Kammerjunker
de Neergaard.
Godsejer, Kammerjunker de Neer

Carl F. Schiønning (t. v.z, Daniel Prior (t. h ), i Midten
den nye kvindelige Speaker Grete Otto.

Sporvogns - Femøren.
2. Februar.
I Gaar havde »Sporvogns-Femøren* Premiére.
Der var almindelig Misfornøjelse med, at man
nu skal betale 20 Øre i Stedet for 15 Øre for
en enkelt Tur. Og som en Protest mod Takst
forhøjelsen gik Passagerantallet allerede den
første Dag betydeligt ned, hvorimod Strømmen
af Cyklister tog ganske synligt til.

Tango og Hye-Knudsen.
5. Jan.
Kapelmester Victor Schiøler har taget sin Af
sked og forlader allerede fra i Dag Det kgl.
Teater. Samtidig er Egisto Tango og HyeKnudsen udnævnt til Kapelmestre paa lige Fod.
*

Forfatter med Trækvogn.
20. Jan.
Forfatteren Otto Lütken falbød i Gaar sin
nye Bog fra en Trækvogn paa Raadhuspladsen. Dette nye Forsøg
paa at faa Publikum i
Tale vakte Opsigt, men
der var ingen, der
købte noget.
Otto Lutken vil imid
lertid ikke give op. Han
har udtalt, at om han
saa skal lade sig male
spinatgrøn over det He
le og gaa paa Hænder
ned gennem Strøget,
skal han nok faa Bogen
solgt.
«

Otto Lütken sælger sin Bog fra Trækvogn paa Raadhüspladsen.

21. Jan.
Politiet stoppede i
Gaar Otto Lütkens am
bulante
Boghandel.
Hans Bog »Sort Moral*
maa ikke sælges fra
Trækvogn. I Gaar var
der ellers god Gang i
Salget. Der gik for et
lille Hundrede Kroner.

gaard har i »Berlingske Tidende«
angrebet Fru Betty Nansen for hen
des Forestilling »Guld«. Angrebet er
meget voldsomt og uligevægtigt.
»Politiken« skriver, at Angrebet »ved
sin ufine Tone vakte en for Estrups
Dattersøn mindre smigrende Op
mærksomhed.«
I Gaar Klokken 18 ankom Kam
merjunker Jacob de Neergaard i sin
Bil til Hotel Kong Frederik, hvor
han for Tiden bor, og da han steg
ud af Bilen, traadte Skuespiller Hen
rik Bentzon, der er gift med Fru
Betty Nansen, frem imod ham og til
føjede ham med en Ridepisk et
haardt Slag over Nakken; dette blev
Indledningen til et større Sammen
stød.
Sagen vil ikke faa noget Efterspil.
Kammerjunkeren, der iøvrigt indrøm
mer, at han har været uheldig med
Tonen i sin Artikel, som var skrevet
i en opbragt Sindsstemning over »en
rædsom Forestilling, der prædikede
Klassehad«, erklærer, at han ikke vil
melde Sagen til Politiet for ikke at
give Hr. Bentzon en Helterolle for
en billig Penge.
*

27. Jan.
Det kom i Gaar til en voldsom
Demonstration i Betty Nansen-Teatret. Publikum modtog Henrik Bent
zon med øredøvende Bifald. Den
svenske Forfatter Oive Key-Ahusen
holdt for aabent Tæppe en begejstret
Tale for Betty Nansen og Henrik
Bentzon.

Borgerlaanet overtegnet
med 52 Mili. Kroner.
7. Februar.
Tegningen af Københavns Kom
munes Borgerlaan har paa tre
Dage indbragt 52 Mili. Kr. Alle
rede den første Dag tegnedes 22
Miil., den næste Dag 20 Miil., og
de 30 Mili., som var planlagt, er
saaledes overskredet. Ikke desto
mindre fortsattes Tegningen i
Gaar, idet Magistraten søgte In
denrigsministeriets Samtykke til
en Forhøjelse af Laanets Beløb,
og man naaede saa med de sidste
10 Miil. op paa de 52 Mili. Kr. —
et fint Resultat.

I9p

Ung Københavnerinde kaaret som den skønneste
Slott-Møller flænger den
falske Venus.

Da Aase Clausen kom hjem som
„Miss Europa11.
24. Februar.
S kønhedsdronningen Aase Clausen,

Maleri-Falsum og Selvtægt,
10. Februar.
En dramatisk Scene er udspillet i
Maleren Harald Slott-Møllers Atelier.
Malerikommissionær Marck havde
ringet og spurgt Slott-Møller, om et
Billede, der forestillede »Venus’ Fød
sel« og bar hans Signatur, var ægte.
Slott-Møller havde bedt ham komme
med Billedet, men næppe var Marck
kommet inden for Døren, før SlottMøller saa, at Maleriet var overmalet
af en Fusker, hvorfor han med en
Kniv flængede Billedet med seks
lange Snit.
Billedet tilhørte Marskandiser Hedin, der nu har indstævnet den vrede
Maler til at erstatte Maleriet med
2000 Kroner.
Slott-Møller forklarer sin Handling
med, at han har villet værge sin
Malerære.
*
Slott-Møller maatte betale 175 Kr.
i Bøde for sin temperamentsfulde
Selvtægt. Til Gengæld faar han nu
sin Signatur fjernet fra Billedet.
*

National-Scala foran
Konkurs.

Miss Europa, Aase Clausen, hilser paa Mæng

den

paa Raadhuspladsen fra Palacehotellets
Balkon.

som ved det store Stævne for
leden i Nice valgtes til »Miss Eu
ropa«, blev i Gaar hilst Velkommen
hjem af 20.000 Københavnere. I den
umaadelige Trængsel paa Banegaarden holdt Redaktør Jørgen Bast en
smuk Velkomsttale til den unge
Dame, hvis Fars, Kapelmester Henrik
Clausens, Orkester spillede, mens Fol
ket jublede. Og saa kørte Frk. Aase
i en Karet med hvide Heste til Palace Hotel, fra hvis Balkon »Miss Eu
ropa« maatte vinke til Menneske
mængden paa Raadhuspladsen.
Dagen endte med en stor Fest i
Hotellets Marmorhave, en Fest, hvori
baade Prinser og Prinsesser og en
lang Række kendte Københavnere
deltog. Det var B. T.-Redaktøren
Carl Th. Jensen og hans Frue, der
havde givet Skønhedsdronningen
hendes ualmindelig vellykkede Start.

Det store nybyggede Etablissement
National-Scala er bleven saa langt
dyrere end beregnet, at Direktør
Valdemar Nielsen ikke længere mag
ter at præstere de fornødne Udbeta
linger. Gælden er allerede nu paa
over 4 Mili. Kr., men Kreditorerne,
repræsenteret af ORS. Max Rothenborg, forhandler om en Ordning,
saaledes at baade Lorry og NationalScala kan fortsætte under ny Ledelse.
For Vald. Nielsen, der med stor Dyg
tighed skabte en glimrende Forret
ning ud af Lorry, og som har Æren
af Idéen til National-Scalas StorstadsEtablissement, er det en trist Afslut
ning.
*

Grevinde Musse Scheel
køber „Hvidøre“.
9. Februar.
Grevinde Musse Scheel har i Gaar købt Hvid
øre. Købet er bragt i Stand ved et Mageskifte
mellem Slottet og Grevindens Palæ, Amaliegade
8, der i Dag overtages af Slottets hidtidige
Ejer, Vinhandler Koefoed, samtidig med at
Grevinden overtager sit Fædrenehjem Hvid
øre, der er bugget af hendes Fader, Legationsraad Fr. Chr. Brun.

En stor Menneskemængde modtog under faretruende Trængsel Aase Clausen paa Hovedbanegaarden, da hun som Miss Europa vendte hjem fra Nice.
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Valuta-Kontor — Hagekors — og et nyt Storstadshus
Vesterport
indvies.

Valuta-Kontoret
Importørerne venter i Spænding.

19. Februar.
Det nyoprettede Valuta-Kontor
arbejder Dag og Nat. Paa 1. og 2.
Sal i Hotel Kongen af Danmark
kontroleres og reguleres nu hele
Landets Import. Og da det drejer
sig om Værdier til op imod et
Par Tusind Millioner Kroner, er
det ikke nogen helt lille Historie.
I disse Kontorer sidder man og
regner koldsindigt: saa og saa
megen fremmed Valuta kan vi
regne med at faa ind i Landet, og
saa og saa meget kan vi altsaa
købe i Udlandet for denne Valuta.
Hvor meget kan der saa blive til
hver enkelt Importør?
Ja, det er det, hele Landet spør
ger om i stigende Utaalmodighed.
Paa Mandag aabnes i Møntergaarden et nyt Kontor for per
sonlige Henvendelser.

Hagekors-Ynglinge
paa Strøget.
10. April.
Nogle unge Mennesker vakte i
Gaar Eftermiddags Opsigt paa Strø
get mellem de Promenerende. Det var
National-Socialister, der forhandlede
Bladet »National-Socialisten«, iført
Trench-coat og Grydehjelme paa
malet el stort,'hvidt Hagekors.

23. Marts.
Den store, hy
permoderne Byg
ning »Vesterport«
blev i Gaar festlig
indviet. Allerede i
Oktober i Fjor ryk
kede den første
Lejer ind. Nu er
det mægtige Kobber-og-Glas Palads
i fuldt Sving, og i
Gaar inspiceredes
hele Komplekset af
Sir Edgar Horne
og Ernest H. Le
ver,
Formanden
og Vicedirektøren
i det store engel
ske Selskab »PruDet nye store ,»Vesterport“, der er rejst paa det gamle Banegaardsterræn paa Hjørnet af Vesterbros Passage og GI. Kongevej.
dential«, som har
finansieret Foreta
gendet. I Aftes var der Gallamiddag
De fjantede Kædebreve. hos
Ritz i Bygningens øverste Etage.
3. April.
Blandt Deltagerne maa særlig nævnes
Den 96-aarige Fru Karoline Bjørnson paa
HRS. Geo. K. Schiørring, der er det
Aulestad har fra en ung københavnsk Pige
engelske Selskabs Repræsentant her
modtaget et Kædebrev, der truer Fru Bjørn
i Byen, den engelske Gesandt, Husets
son med Allandsens Ulykker, hvis hun bryder
Bygmester, Arkitekt Falkentorp og
Kæden, det vil sige, hvis hun ikke inden ni
den første Lejer i Huset, Grosserer
Dage sender det videre i ni Afskrifter. Men
Peder Møller
hvis hun fortsætter Kæden, der skal gaa ni
Gange rundt om Jorden, vil det bringe hende
Lykke og Karriere.
Fru Bjørnson blev ikke bragt ud af Fatning
men sendte Brevet til en Bekendt i Køben
havn, der konstaterede, at det er en ung kvin
delig Jurist, der har sendt Kædebrevet afsted.
Hun har ogsaa sendt et til Mussolini! Nu bli
ver der sat en Stopper for Trafiken.
*

Helgolmd lukker,
Helgovandet er sundhedsfarligt.
Badeanstalten Helgoland lukker og lukker
fuldstændigt, for aldrig mere at aabnes igen!
Den officielle Meddelelse lyder saaledes:
Efter at Ledelsen af Akts. Badeanstalterne
Helgoland har erfaret, at det derom nedsatte
Udvalg har indstillet til Københavns Magistrat,
at Skolebadningen paa Selskabets Badeanstalt
i Svanemøllebugten forbydes, fordi Badning paa
dette Sted under de nuværende Forhold er
forbundet med alvorlig Sundhedsfare, ser Le
delsen sig nødsaget til at lukke Badeanstalten.

Dansk Nazist som Avissælger paa Amagertorv.
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Et Projekt om at forlænge Kloakledningerne
med det Tyfus-bærende Indhold midt ud i Sun
det, har været drøftet. Men det er for dyrt.

Sjælen i det store Byggeforetagende Vesterport,.

HRS. Geo. K. Schiørring.
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Bellevue-Badet — Yo-Yo — og Svømmepiger

19. Juni.
Bellevue-Badet blev indviet i Gaar. Det fine Funkis-Etablissement præsenterede sig overordentlig smukt i Hvidt og Blaat. Det er den
unge Arkitekt Arne Jacobsen, der har skabt det festlige Badeetablissement. Oberst Parkov bød Velkommen og Statsminister Stauning
ønskede Lykke over Foretagendet, der, skønt det er bygget paa Sand, forhaabentlig vil bolde længe. Bagefter tog Publikum BellevueBadet i Besiddelse, men det var lidt køligt — som det ses af Billedet beholdt de fleste Tøjet paa.

Nye Krise-Skatter.
21. Juni.
Prisen paa Kaffe vil stige 10—30
Procent. Kaffesurrogat og Kaffetil
sætning paalægges en Afgift paa 40
Øre pr Kilo. Bajersk 01 stiger med
2 Øre pr. Flaske.
Prisen paa de billigste Cigaretter
stiger fra 35 Øre pr. 10 Stk. til 40 Øre
og fra 50 Øre til 60 Øre.
Benzin-Prisen sættes op med 3 Øre.

Vore to store Haab til Olympiaden
Else Jacobsen og Lilli Andersen sætter Rekorder.

Yo-Yo-Manicn.
En ny Mani har grebet Københavnerne lige
fra de allermindste til ærværdige ældre Men
nesker: Yo-Yo. Alle spiller Yo-Yo. En rund
Træskive med en Rille i Kanten og en Snor,
som vikles om Træskiven, hvorpaa man ka
ster den ud i Luften og faar den til at løbe til
bage, idet Snoren vikler sig selv op osv. Det
lyder indviklet, men det er det ogsaal Alle
gaar med det lille Apparat i Lommen og sny
der sig til at gøre Kunster med det. Og saa er
det et gammelt Legetøj, som kendles allerede
i det gamle Grækenland.

— Vil De ikke sige til Direktøren, at nu
har jeg ventet i en Time!
— Direktøren vil ikke forstyrres, han øver
sig ogsaa.

flot Afslutning i Svømmehallen, hvor
Else Jacobsen satte Verdensrekord i
100 Meter Brystsvømning med 1 Mi
nut 26rho Sekund
og Lilli Andersen
satte skandinavisk
Rekord i 100 Meter
fri Svømning med
1 Minut 13 Sekun
der. Vor storartede
Svømmelærer inde,
Frk. Ingeborg PaulPetersen havde saaledes Ære af sine
to Elever. De to er
vore store Haab
ved den kommen
de Olympiade i
Amerika.
10. August.
Else Jacobsen fik
ikke Guldmedaljen
ved Olympiaden i
i Los Angeles. Hun
vandt en overlegen
Sejr i sit indleden
de Heat og førte i
Slutkampen, men
blev kort før Maalet distanceret af
Miss Dennis fra
Australien og Japanerinden Machata.
Men Else Jacobsen
fik en fin Tredieplads og blev slaaet
med kun otte Tiendedele af et Se
Andersen (t. v.) og Else Jacobsen (t. h.) ved Jubilæumsstævnet
kund.
i Svømmehallen. Bag dem ses Gaugins Havhest-Skulptur.

11. April.
Svømme- og Livrednings-Forbundets Jubilæumsstævne fik i Gaar en

Lilli
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Mekanisk Militærmusik — Lægeaffæren fra Hald

Man har i disse Dage under Efteraarsmanøvrerne gjort et Forsøg paa at erstatte Hærens Musikkorps med Grammofonmusik pr. Højt
taler-Bil. Her ser man Jenserne rykke ind i Borup i Takt til Musiken fra den nye Vidundertank. Den spillede Riberhusmarchen, Tipperary og Dan Folke-Melodier. Bilen var stillet til Raadighed af Radiofirmaet Bang & Olufsen i Struer.

Overlæge Brinck Eliassen anklages
for upassende Behandling af
kvindelige Patienter.
Den pinlige og opsigtvækkende Affære medfører Overlægens Afsked
fro FolkekurmstMem

I Marts forrige Aar udspredtes der fra Folkekuranstalten ved Hald i Jylland Rygter om, at Over
lægen, Dr. Brinck Eliassen overfor nogle Massøser
og en kvindelig Patient havde anvendt nogle Behand
lingsmetoder, der formentlig ikke havde noget læge
ligt Formaal, men maatte betegnes som upassende.
Disse Rygter gav Anledning til pinlige Scener og
skabte en i Længden utaalelig Tilstand paa Folkekuranstalten. Man tog Parti for og imod Overlægen, og
tilsidst blev Situationen saa uholdbar, at Overlæge
B. E. anlagde Sag mod den kvindelige Patient, som
havde beklaget sig over hans Behandlingsmetode.
Den 22. Maj afsagde Vestre Landsret i Viborg Dom i
denne Injuriesag. Dommen gik Overlægen imod. Den
kvindelige Patient og hendes Mand frifandtes. Det
hed i Præmisserne, at de Sagsøgte har tilvejebragt
Bevis for, at Overlægen har behandlet Fruen og de
to Massøser paa en Maade, som ikke har lægelige
Formaal. Overlægen appellerede Dommen til Højeste
ret.
»Danske Røde Kors«, der havde ansat Overlægen,
suspenderede ham faa Dage efter Dommen i Injurie
sagen. Overlægen vilde rense sig og anmodede der
for Justitsministeriet om, at Rigsadvokaten maatte
beordre kriminel Undersøgelse imod ham, og at den
civile Sags Behandling ved Højesteret maatte blive
stillet i Bero saalænge.

Brinck Eliassen beholder
sin jus practicandi.
Under Sagen har Vidnerne — de
tre af Overlægen behandlede Massø
ser — paa mange Maader været ud
satte for Angreb. De er blevet mis
tænkeliggjorte, og deres Position
som Vidner mod deres egen Fore
satte har været overordentlig pinlig.
For dem er Dommen en Oprejsning.
Det vides iøvrigt endnu ikke, om Dr.
B. E. vil appellere til Højesteret. Det
forholder sig nemlig saadan, at den
ne Dom ikke medfører Tab af jus
practicandi. Dr. B. E. vil altsaa efter
udstaaet Straf kunne fortsætte sin
Lægegerning. Den nye Lægelov, som
for Tiden behandles i Rigsdagen, in
deholder nye Bestemmelser paa det
te Punkt, — men den vil naturligvis
ikke kunne bringes i Anvendelse i
dette Tilfælde.
Overlæge
Brinck Eliassen

Brinck Eliassen dømmes af Landsretten.
Som Følge heraf indlededes i Sep
tember forrige Aar en kriminel Un
dersøgelse. Derimod nægtede Høje
steret at standse den civile Sag; den
ne endte i December med, at Høje
steret stadfæstede Vestre Landsrets
Dom, og som Følge heraf afskedi
gede »Røde Kors« Overlæge B. E.
I April Maaned i Aar besluttede
Statsadvokat Gammeltoft, at der
skulde rejses kriminel Tiltale mod
Overlægen for hans Behandling af
kvindelige Patienter i flere Tilfælde.
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Retten efter den kvindelige Patients
og de tre Massøsers Udsagn maa
anse det for fastslaaet, at Overlægen
har haft andre Formaal end de rent
lægelige med den af ham benyttede
Behandlingsmaade, — Formaal, som
har krænket Patienternes Blufærdig
hed.

Fra enkelte Sider indenfor Læge
standen fremkom der Udtalelser om,
at Sagen burde undersøges af et Ud
valg af Læger. Imidlertid fandt Til
talen Sted, og den pinlige Sag, der
har sat Sindene i Bevægelse overalt
i Landet, har nu fundet sin forelø
bige Afgørelse ved Landsretten i Vi
borg i Gaar Formiddags, idet Retten
idømte Overlæge B. E. 80 Dages
Fængsel paa sædvanlig Fangekost
samt Udredning af Sagens Omkost
ninger. Det hedder i Præmisserne, at

Straffen eftergive».
Justitsminister Zahle bevilger Overlægens
Ansøgning om Benaadning.

Overlæge Brinck Eliassen appelle
rede ikke til Højesteret. Hans Hel
bred var stærkt nedbrudt, og han
indsendte derfor en Ansøgning om
Benaadning. Den vedlagte Lægeer
klæring oplyste, at hans Mavelidelse
fordrede saa streng Diæt, at den ikke
vilde kunne gennemføres under et
Fængselsophold. Den 7. Septbr. i
Aar bevilgede Justitsminister Zahle
Ansøgningen. Man har herved taget
Hensyn til, at hans Forhold under
den nye Straffelov vilde have været
forældede, og til den Omstændighed,
at han har mistet sin Stilling.

Det er i, over og gennem Luften det foregaar
Stratosfære-Professoren
paa Besøg i København.

EinarDessauog
Verdens første
Amatør-Sender
En Seværdighed
paa RadioUdstillingen.

Professor Piccard forlader Amalienborg, efter
at have været i Privataudiens hos Kongen,
ledsaget af den belgiske Minister Mr. Robyns
de Schneidauer.

27. Septbr.
Verdensberømtheden Professor Pic
card, der har været 16 Kilometer
over Jorden i sin Stratosfære-Ballon,
kom i Gaar til København for at
holde Foredrag om sine mærkelige
Oplevelser i Luften. Den belgiske
Professor var ogsaa i Audiens hos
Kongen, der var meget interesseret i
Piccards Eksperimenter.

19. Oktober.
Paa den kom
mende store Radio
udstilling vil findes
som et Kuriosum
fra en fjern og
svunden Tid en
lille og primitiv
Sendestation, der
er Verdens første
Amatør-Sender.
Saavel Sender som
Modtager er frem
stillet af UnderdirektørÆ inar Dessa u
og Ingeniør Ernst Underdirektør ved Tuborg Einar Dessau paa Radio-Udstillingen
Johan Nyrop saa med sin i 1909 selvbyggede Amatør-Sender, der er den første
i Verden.
tidligt som i 1909.
De var da ganske
unge, seksten-sytten Aar, og gik i
Fru Elna — og ikke mere.
Skole endnu. Men alligevel lykkedes
29. Septbr.
det dem at bygge en Sender, gennem
Grosserer Erik Jørgen-Jensen har anlagt Sag
hvilken de blandt andet førte Sam
mod sin tidligere Hustru, Solodanserinden og
taler med Lyngby Radio.
Balletinstruktricen Elna Jørgen-Jensen, fordi
Einar Dessau fortæller:
hun efter at være bleven gift med Solodanser
Vi sendte Grammofonmusik fra Leif Ørnberg stadig benutter Navnet JørgenKælderen i Tuborgs Direktørbolig, Jensen.
og ude i Haven sad Far ved Mod
*
tageren og hørte Musiken grangive
Fru Elna fik ikke Lov til at hedde Jørgenlig og livagtig. ... Vi fik senere den
første Tilladelse til at sende privat, Jensen. Saa nu kalder den populære Solodan
serinde sig slet og ret: Fru Elna.
der er givet herhjemme.

Udsigt over Traverbanen ved det store Trav-Derby i Gaar (3. Juli), der slog alle Rekorder. 20.000 Mennesker overværede Løbene og
spillede for
Million Kroner. Derbyet blev baade tonefilmet og transmitteret i Radioen. Til højre paa Billedet ses Radio-Speakeren
Red. Svend Carstensen fra Radioavisen siddende ved Mikrofonen. Ved hans Side staar Generalsekretær H. Marks-Jørgensen..
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Prinsen af Wales og den britiske Udstilling
Det nye Nørrebros Teater.
Statsminister Stauning indvier Teatret.

8. Septbr.
I Aftes indviedes det nye Nørre
bros Teater med Festtale af Stats
minister Stauning.
Der var almindelig Glæde over det
nye moderne Teater, som skyldtes
Arkitekt Willi. Lauritzen, og over
Svend Johansens og Johan Behrens’
Udsmykning.

Det populære Skottemusikkorps i Idrætsparken.

Prinsen af Wales besøger København
og den store britiske Udstilling.

Det gamle Nørrebros Teater i ny Skikkelse.

Johannes Meyer, der er Teatrets
Direktør, aabnede med en OperetteRevy: De to Slips. Der var Feststem
ning i Teatret, som var fyldt til sid
ste Plads af kendte Københavnere.

Prins „Charming6i modtages med Begejstring og bliver uhyre populær.
21. September.
riske Dragt drog Skotterne gennem
I Morgen kommer Prinsen af Wa Københavns Gader. De er blevet
les hertil for at deltage i Aabningen utroligt populære.
af den storstilede britiske Udstilling
i Tivoli. Allerede i Dag kom 50 Skot
Prinsen kommer flyvende.
ter med Sækkepiber og festlige Uni
23. September.
former. De tilhører »The Gordon
laftes kom Prinsen af Wales fly
Highlanders« og skal spille og danse
i Udstillingsdagene i Tivoli. De har vende til København og blev i Ka
ogsaa lovet at vise sig i Idrætsparken strup Lufthavn modtaget af Kron
under Fodboldkampene. Med sking prins Frederik. Det var et storslaaet
rende Sækkepiber og iført den male- Syn, da den store engelske Maskine
»Herakles« eskorteret af 22 danske
Maskiner gled ind over Byen. Prin
sen af Wales fik en straalende Vel
komst. Københavnerne var ovenud
begejstrede for Prins Charming.

Den britiske Udstilling aabnes — Folkestimmel foran Tivoli-Indgangen, der er helt ukende
lig med den store Overbygning.

25. September.
I Gaar fandt Aabningen af den bri
tiske Udstilling Sted under Protekto
rat af Kronprins Frederik og Prin
sen af Wales. Aabningshøjtideligheden indlededes i Raadhushallen,
hvor Overpræsident Bülow bød
Prinsen af Wales velkommen paa
Engelsk. Statsminister Stauning talte
baade paa Dansk og Engelsk, den
høje, elegante engelske Minister for
oversøisk Handel, Major John Col
ville ønskede Udstillingen Held og
Lykke, og derefter talte Kronprins
Frederik. Saa kom Prinsen af Wa
les. Den lille, elegante Mand saa end
nu mindre ud paa Talerstolen efter
Kæmperne Bülow, Stauning, Colville
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Prins Charming spiller Golf paa Eremitagen
og Kronprinsen, men han voksede
under sit Foredrag. Prinsen af Wales bekræftede under sin glimrende
Tale, at han har et Overmaal af
Charme. Han blev hilst med bra
gende Bifald.
Senere besøgtes den nyaabnede Ud
stilling af Kongen, Dronningen, Kron
prinsen og Prinsen af Wales, som
førtes rundt paa det store og straalende Udstillingsterræn af to af de
Mænd, der har den største Andel i
Kæmpearrangementet: Direktørerne
Carl Stagsted og Grosserer Chr.
Fode.
Paa den første Dag blev Udstillin
gen i Tivoli besøgt af 25.000 Til
skuere. Den britiske Udstilling er
blevet en virkelig Københavnerbegi
venhed.
Om Aftenen var der Gallaforestil
ling for Prinsen af Wales i Det kgl.
Teater. Lauritz Melchior sang i Da
gens Anledning Canio i »Bajadser«.
Naturligvis under stormende Begej
string.
Prinsens sociale Interesse —
og saa Golf.

27. September.
Prinsen af Wales er i fuld Aktivi
tet under Opholdet i København.
Udenfor de officielle Besøg og Mod
tagelser spiller han Golf paa Eremi
tagen han har foretaget Flyvninger
med Prins Axel og har sammen med
Københavns Kommunes Sagkyndige
aflagt Besøg i kommunale Ejendom
me rundt om i Byen. I en Lejlighed
paa Nørrebro lagde Prinsen af Wa
les en kontant Gave til Lejlighedens
Indehaver, da han fik at vide, at
det var en Arbejderkvinde med flere
Børn, der havde det lille Hjem.
Prinsen af Wales har ogsaa aflagt
Besøg under Engelskundervisningen
i en københavnsk Skole og besøgt
Ørstedsværket, den kgl. Porcelæns
fabrik og Carlsberg-Bryggerierne.

Alle taler Engelsk.
28. September.
Prinsen sluttede sine officielle For
pligtelser i København ved de fire

De høje Herskaber besøger den britiske Udstilling i Tivoli. Fra venstre ses Kongen og
Dronningen (imellem dem ses bagved Direktør Stagsted), til højre for Dronningen i anden
Række Kronprinsen, derefter Prinsen af Wales og Direktør Chr. Fode.

Erhvervs Lunch paa Skydebanen.
250 danske Skibsredere, Industrifolk,
Bankmænd, Handelsfolk og Land
mænd samledes her med den celebre
Gæst, som førtes til Bords af Gros
serer Ernst Meyer og Direktør A. O.
Andersen.
Prinsen af Wales holdt en stor
Tale, hvori han understregede det
glædelige i, at England i Danmark
har truffet et stærkt udtalt Ønske
om at købe engelske Varer. Vi ser
heri en Stadfæstelse af det Venskab,
der bestaar mellem os. Det er Eng
lændernes Chance i Danmark, at saa
mange kan Engelsk. Det er ligegyl
digt, hvor man henvender sig, alle
taler Engelsk!
Prinsen af Wales sluttede med at
takke for den Venlighed, København
havde vist ham under Besøget.

Prinsen af Wales (til v. i Sportstøj og med Baskerhue) spiller Golf paa Eremitagesletten

De Fattiges gode Ven
Camilla Nielsen død.

17. December.
Camilla Nielsen er død, mange fat
tige Menneskers gode Ven og Trøster.
Hun kom af en velhavende Slægt og
giftede sig under sin Stand med en
fattig københavnsk Arbejder. Og da
hun selv havde lært de trange Kaar
at kende, tog hun med sine frem
ragende administrative Evner fat
paa at hjælpe de Smaa i Samfundet
og deres Børn.
Camilla Nielsen, der fik Fortjenst
medaljen, gjorde et fremragende
Velgørenhedsarbejde, og der vil blive
sørget ved hendes Død.
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Gigli i »Forum« — Fjernsyn i »Arena«

De Tusinder af Tilhørere i »Forum« til den af »Berlingske Tidende« arrangerede Gigli-Koncert, der blev en Oplevelse for København

„Politiken" viser for første Gang Fjernsynet ved en Gigli synger i Forum og
paa Det kgl. Teater.
Række Demonstrationer i „Arena".
22. November.
Brisson i London fjernsynsendes til København.

9. November.
Dagbladet »Politiken« har allerede
i flere Dage under stor Tilstrømning
arrangeret nogle Demonstrationer af
Fjernsyn i Arena-Teatret. Det er
første Gang, København har oplevet
dette tekniske Vidunder.
Det er den engelske Fjernsyns
ekspert Mr. Bairds enestaaende Op
findelse, der demonstreres. I »Politiken«s Foredragssal er Afsenderapparatet opstillet. Herfra fjern
overføres de optrædende Kunstnere

Redaktør Povl Sabroe
Fjernsynsapparatet i

En historisk Aften.
Fjernsynsbiltede fra London
af Carl Brisson.

Men i Aftes kulminerede Fjern
synets Sukces. Københavnerne, der
havde fyldt Arena til sidste Plads, saa
Carl Brisson i Fjernsynet fra B. B.
C.-Studiet i Lon
don. Atmosfæriske
Forstyrrelser
til
Trods gik hans
Billede og Stemme
klart
igennem.
Først præsenterede
Carl Brisson Fjern
synets
Opfinder
Mr. Baird, og saa
holdt han en Tale
paa Dansk, saa ty
deligt, at hvert
eneste Ord gik
skarpt
igennem.
Og endelig sang
han en lille senti
mental
engelsk
Sang »Just a little
bed-time
story«.
Da han var fær
dig, traadte »Poli
tikerne
LondonKorrespondent Re
daktør Ejnar Chri
stiansen ind i Bil
ledet og sagde:
Tak for Sangen,
Carl!
Saa brød Bifaldet
(Den Gyldenblonde) fjernsynsendes foran
løs i Arena!
»Politikens« Foredragssal til Lærredet i
Arena - Teatret.

460

til et stort, hvidt Lærred i ArenaTeatret, samtidig med at Sang og
Tale gengives i en Højttaler. Publi
kum i det tætfyldte Arena-Teater er
forbløffet og begejstret.

Verdens største Sanger — i Øje
blikket — Benjamino Gigli gæster
København og synger i Aften i
Kæmpehallen ved en Koncert, arran
geret af »Berlingske Tidende«.
Det første, han siger til Inter
vieweren, er dette:
— Mit Navn udtales ikke Djigli
men Djillji . . . Iji . . . Iji, det er
mærkeligt, at dette Ord er saa svært
for Danskerne; de siger alle Djigli i
Stedet for Djillji!
23. November.
Gensynet med Gigli kunde ikke
være lykkeligere. Der skete det
sjældne, at Virkeligheden overtraf
Erindringen. . . . Naar Gigli synger,
er der ikke et Menneske paa Jorden,
der har Fantasi nok til at tænke sig,
at det kunde lyde skønnere.

27. November.
Gigli sang i Gaar i »Boheme« paa
Det kgl. Teater og var efter Tæppets
Fald Genstand for enestaaende Ova
tioner: Publikum blev staaende og
klappede uafbrudt i 35 Minutter.

Oppositionen løber
Storm mod Stauning
Men Stauning stod sig.

17. November.
Ved Valget i Gaar modstod
Staunings Regering Oppositionens
Stormløb.
Socialdemokraterne
vandt 1 Mandat, medens de Ra
dikale tabte 2 og Venstre 5 Man
dater. De Konservative vandt 3,
Retsforbundet 1 og Kommunister
2 Mandater.
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Johs. V. Jensen fejres paa sin 60 Aarsdag
Burmeister & Wains
økonomiske Sammenbrud.
74. December.
Burmeister & Wain forhandler
med Regeringen og Bankerne om ny
Kapital til Virksomheden. Bestyrel
sens Formand, Fabrikant Jarl, ud
taler, at Selskabet befinder sig i øje
blikkelige Likviditetsvanskeligheder.

Burmeister & Wains Aktier havde
ved Noteringen i Gaar en Nedgang
paa 9^4 Procent ved en Omsætning
paa 220.000 Kr. Noteringen sluttede i
19, men havde været helt nede i 15.
15. December.
De foreløbige Planer i B. & W.
gaar ud paa at skabe en midlertidig
Ordning, der skal gennemføres
straks, og forberede en endelig Re
konstruktion. Direktørgagerne og
Bestyrelsesdiæterne skal nedskæres.
Og der vil komme Forandringer i
Ledelsen.
21. December.
Direktør Overgaard træder tilbage
som Formand for Industriraadet.
Hans Tilbagetræden begrundes med
Vanskelighederne i B. & W.

30. December.
Frederiksberg Kommune fejrede i Gaar Fødselsdag ved Afsløringen af Jens
Meisters to Springbrønde »Falkejægerena og »Hollænderpigen«, der er op
stillet i den lille Runddel ved Indgangen til Frederiksberg Allé.

Jobs. V. Jensen fejres med Fakler!
Ungdommen hilser de Unges 60-aarige Digter.
21. Januar.
3—400 unge Kunstnere fra Akade
miet, Studenter fra Polyteknisk Lære
anstalt og Universitetet og unge Ar
bejdefe fra Arbejdernes Læseselskab
gik i Aftes i Fakkeltog til Johannes
V. Jensens Hjem i Rahbeks Allé.
Fakkeltoget, der var forberedt i al
Hemmelighed, fordi Johs. V. Jensen
ikke ønskede sin 60 Aars Dag fejret,
samledes ved 20-Tiden.
Johannes V. Jensen kom frem paa
sin Altan og modtog Toget. Cand.
mag. Alf Henriques holdt Fakkel
talen og sagde bl. a,:

— De er hele Ungdommens Dig
ter, derfor kommer vi i hele Ung
dommens Navn med Hyldest fra
hver Ung i Danmark.
Johannes V. Jensen sagde i sin
Takketale: Lad mig faa Lov til at
lykønske Dem, De er allesammen 20
Aar, De har altsaa 40 Aar foran
Dem, før De er lige saa gammel som
jeg. De ved ikke, hvilken Kapital,
De ejer i Deres Ungdom. Den eneste
virkelige Kapital i Verden er just
Ungdommen. . . .
Man sang sluttelig Mogens Lorent
zens Fakkelkantate.

Johs. V. Jensen modtager Fakkeltoget og taler til Ungdommen fra Vinduet i sit Hjem i Rahbeks Allé. Bag Johs. V. Jensen ses hans Frue.
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Det storpolitiske Kanslergade-Forlig

Da Rigsdagen 10. Januar genoptog sine Møder efter Julen, iværksatte Kommunisterne et stort Demonstrationstog med over 3000 Deltagere
til Christiansborg. Som Inskriptionerne viser, var det især Vinterhjælp til de Arbejdsløse, der agiteredes for. En Deputation modtoges
af Folketingets Arbejdsløsheds - Udvalg.

Den storpolitiske Situation i Højspænding.
31. Januar.
Aftes sluttedes det store Kriseforlig mellem Regerings
partierne og Venstre. Det saakaldte KanslergadeForlig omfatter en stor Kriseplan bl. a. med Oprettelse
af en Likviditetsfond paa ca. 200 Miil. Kr., Lettelse af
Landbrugets faste Skatter, ca. 20 Miil. Kr., Lockoutloven,
en obligatorisk Rentesænkning, Henstand med Prioritets
renter, Kødordning, Støtte til Byggeriet, offentlige Ar
bejder til 75 Miil. Kr., Vinterhjælp til de Arbejdsløse
paa 12 Miil. Kr., Gennemførelse af den store Social
reform og Fastlægning af en Kronekurs i Forhold til
Sterling paa omkring 22,4Ch
be sidste Dage har været ladet med politisk Spæn
ding. Paa Christiansborg er der blevet sat Møde-Rekord.
1 samtlige Partigrupper blev der holdt Raadslagninger
med korte Mellemrum, men den Kreds af Politikere, der
havde det haardest, var Ministrene og Partiførerne, der
havde deltaget i den forudgaaende natlige Sammen
komst i Statsministerens Bolig i Kanslergade: deraf
Navnet Kanslergade-Forliget. Dagen igennem og til sent
ud paa Natten sad de i Forhandlinger, saa blev der
endelig tilvejebragt et Grundlag mellem Socialdemokra
terne. de Radikale og Venstre, og Forliget var blevet en
Kendsgerning. Samtidig blev Loven, der forbyder Strejke
og Lockout, vedtaget KL 3^2 i Nat i Folketinget med
Regeringspartiernes Stemmer. Venstre undlod at stemme.

I

Kommunist-Spektakler bekæmpes med
Taaregasbomber.
Kommunisterne arrangerede under Forhandlingerne
paa Christiansborg Demonstrationer i Rigsdagsgaarden
i Anledning af det forestaaende Forlig. Under Mottoet:
»Ned med Forbud mod Strejke« rykkede Demonstran
terne ind i Rigsdagsgaarden. Der blev kastet med Sten
paa Politiet. Tre Betjente blev saaret af Stenkast, en
Civilperson fik ogsaa alvorlige Skrammer. Politiet tog
ved denne Lejlighed for første Gang-Taarebomber i An
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vendelse, men Demonstranterne greb dem, før de rigtig
var kommet i Funktion, og sendte dem tilbage mod Po
litiet, som selv fik Virkningen at føle.
Det beredne Politi, som blev tilkaldt, fik Slotspladsen
ryddet og der blev mellem Demonstranterne foretaget
en Del Anholdelser.
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Lasso-Røverne - En omstridt Plakat
En Lasso-Røver-Epidemi hærger
Byen og spreder Skræk og Rædsel.

Hitler Rigskansler!
31. Januar.

30. Januar.
To Lasso-bevæbnede Røvere stran
gulerede i Aftes Kontorchef Axel
Schou, Ny Vestergade 1. Kontor
chefen, der var paa Vej hjem, blev
overfaldet i Gadedøren. En Løkke
blev lagt om hans Hals, og han
mistede Bevidstheden. Mens han laa
paa Jorden, stjal Røverne hans
Tegnebog med 40 Kroner og en
Guldlorgnet. Kontorchef Schou, der
kom til sig selv faa Sekunder senere,
meldte det passerede til Politiet, som
kort efter fik en ny Anmeldelse.
Redaktør Michael Skandrup, »Aften
bladet«, var blevet overfaldet af
Lasso-Røvere ved sin Bopæl, Henrik
Ibsensvej 5.

Atter et Lasso-Overfald.
4. Febraur.
I en af de smaa Byggeforenings
gader ved Carlsberg, Lundbyesgade
Nr. 10, har Lasso-Røverne i Gaar
overfaldet og udplyndret den 73aarige fhv. Godsinspektør Viggo Pe
tersen.

Lasso-Røverne fortsætter.
6. Februar.
Lasso-Røverne udførte i Aftes den
4. Forbrydelse. 1 Opgangen Frederiksberggade 23 overfaldt de Revisor
Otto Jespersen, Strandvej Nr. 106, og
røvede 200 Kroner fra ham. Røve
riet, der fandt Sted ved 21-Tiden,
vakte megen Opsigt paa Strøget.

Per Kroghs Maleri »Søndag Morgen« fra »Den
fri Udstilling« i 1918.

Femte Lasso-Tilfælde!
10. Februar.
Et femte Overfald er forøvet mod
en arbejdsløs Mand, Sloth Jensen,
som erklærer, at det er Folk, der
har fulgt efter ham fra Folkekøkkenet. Sloth Jensen, der har anmeldt,
at han er blevet overfaldet i Frederiksborggade 1, har ingen fast Bo
pæl. Politiet tror hverken paa hans
eller Revisorens Overfald.

De sidste Lasso-Røvere
filmede!
17. Februar.
Politiet havde Ret. Det var Film.
Først tilstod den arbejdsløse Sloth
Jensen, at han selv havde foretaget
Stranguleringen med et Stykke Sejl
garn for at slaa Mønt, og derefter
blev Revisor Otto Jespersen i Aftes
anholdt for Depositum-Bedrageri.
Jespersen tilstod, at han havde for
øvet Overfaldet paa sig selv for at
vække sine Kreditorers Medlidenhed.
Han sad i økonomiske Vanskelig
heder til Halsen.

Hitler er udnævnt til Rigs
kansler. Berlins Nazister demon
strerede med stor Begejstring
foran Hitlers Residens, Hotel
»Kaiserhof«. Gøring, Goebbels,
Helldorf og Røhm overværede
sammen med Hitler Paraden for
den nyudnævnte Rigskansler.

Rigsdagsbygningen
i Berlin brænder.
28. Februar.
Rigsdagsbygningen i Berlin
staar i Flammer. Branden, der af
Nazisterne betegnes som Indled
ningen til en Række kommuni
stiske Terror-Handlinger, menes
paasat af den hollandske Kom
munist van der Lubbe, som blev
paagrebet i den brændende Byg
ning. Branden udbrød ved 22-Tiden flere Steder paa en Gang. Der
er i Forbindelse med Branden
foretaget Arrestationer blandt
Kommunisterne,deriblandt Ernst
Torgler, Formanden for den
kommunistiske Rigsdagsgruppe
og Rigsdagsmand Koenen.

En Plakat vækker Forargelse!
Svend Johansens Plakat til Grønningen-Udstillingen klistres over paa det prekære Punkt.

17. Januar.
Svend Johansens Plakat af en nø
gen Dame set bagfra, der er hængt
op paa Flagmasterne foran Charlottenborg, hvor »Grønningen« holder
Udstilling, har vakt vild Forargelse.
En Indsender betegner i Dag i Morgen-Berlingeren Plakaten som »et
forfærdende Tidens Tegn«, netop paa
dette Sted »foran Hovedindgangen
til det kongelige Akademi for de
skønne Kunster«.
Svend Johansens Plakat har sit
tydelige Forbillede (om man saa kan
sige) i Per Kroghs berømte Maleri
»Søndag Morgen«, der vakte en lig
nende Forargelse paa Den frie Ud
stilling i 1918. Svend Johansen hæv
der, at det ingenlunde har været
hans Hensigt at fornærme nogen, og
at han ikke har plagieret Krogh,
idet Motivet er gammelkendt.
19. Januar.
»Grønningen«s Komité, Hans Ben
dix og Alb. Naur, har udsendt en
Erklæring, hvori det bl. a. anføres,
at »da Plakaten har vakt Opsigt paa
en Maade, som ikke var tilsigtet« —
har man anbragt en Meddelelse om
Gaugins Keramik »paa Plakatens

mest iøjnefaldende Sted«. — Den
overklistrede Plakat forarger nu
næppe nogen, men vækker til Gengæld megen Munterhed.

Svend Johansens Plakat, der senere fik en
ny Plakat paa det prekære Sted.
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Danmark vandt Grønlandssagen i Haag
Filmsskuespilleren
JeanHersholt hjemme
25. April.
Danmarks store Navn i Hollywood
Jean Hersholt kom i Gaar til Køben
havn. I Kastrup Lufthavn blev han
og Fru »Wia« modtaget af Repræ-

Medlemmer af den danske Delegation i Haag: HRS. Steglich Petersen i sin Toga; til venstre
for ham den belgiske Retslærde, Prof. Charles de Visscher, der forsvarede Danmarks S ag
ud fra folkeretlige Synspunkter; Tolken Frk. Panum, Gesandten Harald Seavenius og
længst til venstre Knud Rasmussen.

Dommen i Grønlandssagen i Haag
blev en fuldkommen Sejr for Danmark.
Den norske Okkupation kendt ulovlig og ugyldig.

6. April.
Dommen i Grønlandssagen faldt i
Gaar i Haag. Den blev en fuldkom
men Sejr for Danmark.
Det hedder i Dommen, at den
norske Regerings Okkupation af
»Erik den Rødes Land« er en Kræn
kelse af den bestaaende Retstilstand
og derfor ulovlig og ugyldig. End
videre forkaster Retten alle den
norske Regerings Paastande og er
klærer, at alle de Foranstaltninger,
den norske Regering har truffet i
Grønland i Anledning af og efter
Okkupationen er ulovlige og ugyl
dige.

Indsats, de liar ydet i denne Sag
under Behandlingen for HaagerDomstolen.

Stauning faar Fortjenst
medaljen i Guld.
4. Maj.
Kongen har tildelt Statsminister Stauning
Fortjenstmedaljen i Guld som en Anerken
delse af Statsministerens betydningsfulde Ind
sats i Sagen om Grønland.

Den nyankomne amerikanske Gesandt, Mrs.
Bryan Owen danser Vals med J ean
Hersholt paa »Wivex«.

sentanter for Idrætsorganisationerne,
der var mødt med Faner. Det var
som en Tak for den Venlighed og
Støtte, der fra Hersholts Side var
vist de danske Sportsfolk under
Olympiaden i Los Angeles.

Hersholt fejres.

Skuffelse i Norge —
Glæde i Danmark.
I Norge er der almindelig Skuf
felse over Resultatet; alle Stridsspørgsmaal er blevet afgjort ved
Dommen, som fastslaar Danmarks
ubestridelige Suverænitet.
Norges Udgifter ved Sagen udgør
cirka 1 Mill. Kroner. De danske Om
kostninger ligger omkring 5—700.000
Kroner. Da Meddelelsen om Dom
men, der forelaa med 12 Stemmer
mod 2, naaede til Grønlænderhjem
met i København, blev Flaget hejst
under Hurraraab.
Knud Rasmussen, Højesteretssag
fører Steglich-Petersen, Statsminister
Stauning og Kontorchef i Udenrigs
ministeriet Gustav Rasmussen for
tjener megen Anerkendelse for den

Jean Hersholt signerer paa Børnehjælpsdagen sine Portrætter
i en Bod paa Raadhuspladsen. Til højre (bagPillen) ses Fru Hersholt

31. Maj.
Hersholt, der
ikke har været
hjemme i Danmark
i 25 Aar, er begej
stret for den Mod
tagelse, han har
faaet i sit Hjem
land. Det er en hel
»Eventyrferie«, si
ger han. 1 Aftes af
holdt Formanden
for den amerikan
ske Klub, Kaptajn
Rague, et Selskab
hos »Wivex« til
Ære for den ny
ankomne ameri
kanske
Gesandt,
Mrs Bryan Owen,
og for Jean Hers
holt og Frue.

Dansk Ungdom — med og uden Uniform
Dansk Ungdom marscherer —
hver sin Vej —!
Den danske Ungdom marscherer,
og Marschen foregaar ofte i helt mi
litære Formationer og med Delta
gerne iklædt Uniformer, hvad enten
det gælder de kommunistisk eller
nazistisk orienterede.
Det socialdemokratiske og radi
kale Ministerium ser ikke med blide
Øjne paa denne Uniformering, der
har taget Snit og Farve dels fra det
nationalsocialistiske Tyskland, dels
fra det kommunistiske Rusland, og
man kan i nærmeste Fremtid vente
et Uniformsforbud.

Uniformsforbudet
vedtaget.
12. April.
Loven om Uniformsforbud blev i
Nat vedtaget i Rigsdagen med 82
Stemmer mod 10 (Konservative og
Kommunister).
Ifølge Loven forbydes Medlem
merne af politiske Organisationer at
bære Uniformer eller Beklædnings
genstande, der kan sidestilles med
Uniform.
Medlemmer af frivillige Korps maa
kun bære Uniform under Øvelser
efter nærmere Anordning af Krigs
ministeren. Fra Forbudet er und
taget Børn under 14 Aar, der er
Medlemmer af Idrætsorganisationer,
Spejderorganisationer el. lign, samt
Ledere af saadanne Organisationer.
Overtrædelser af Forbudet straffes
med Bøder eller Hefte.

Den socialdemokratiske Ungdom marscherer den 1. Maj over Dronning Louises Bro med
vajende røde Faner (men uden Uniformer) paa Vej til Maj•Demonstrationen i Fælledparken,
hvor over 100.000 Mennesker samledes.

Ung Københavnerinde dømt som
Kommunist i Tyskland.
Frk. Grete Dich fik 4 Maaneders
Fængsel —men blev benaadet.
11. Maj.
Den unge Københavnerinde Frk. Grete Dich
blev i Gaar ved Retten i München idømt 4 Maaneders Fængsel for Misbrug af Gæsteretten.
Frk. Dich havde til kommunistiske tyske Blade
tegnet forskellige Billeder og Plakater.
Generalkonsul Weimann og Frk. Dichs Bro
der, cand, polit. Jørgen Dich, overværede Rets
mødet. Der er straks indsendt Ansøgning om
Benaadning.
17. Maj.
Frk. Dich slap med 2 Dages Fængsel. Ilun er
blevet benaadet og er vendt hjem til Køben
havn.

Nu faar vi autoriserede Fremmedførere.

14. Maj.
København har faaet autoriserede Fremmed
førere. Den første Eksamen blev afholdt i Gaar.
38 Aspiranter aflagde Prøve for en Kommission
og 28 bestod.
Mellem Fremmedførerne er et Par cand.
mag.’er, en Kontorchef, en forhenværende Offi
cer og flere arbejdsløse Kontorfolk.

Ny Telefondirektør.

Direktør C. R. Michelsen.

Konservativ Ungdom afholdt d. 15. Juni en Fest paa Traverbanen med Opmarsch af K. U.Tropper, der her ses rykke frem med store Dannebrogs-Faner. Uniformsforbudet til trods
— men dog overholdt! — er de unge K. U.’er saa temmelig ensartede.

Københavns Telefon Aktieselskab
har fra Aarets Begyndelse faaet en
ny Direktør i Ingeniør C. R. Michel
sen, der allerede i mange Aar har
indtaget en overordnet Stilling in
denfor Ledelsen af Telefonselskabet.
I det sidste halve Aar har Hr. Mi
chelsen været konstitueret som Di
rektør under Dir. Kresten Møllers
Sygdom.
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Teaterpokal - Dr. phil. - Spiritister m. m.
Spiritist-Svindel.

Gabrielsen faar
Teaterpokalen.
19. Maj.
1 Aftes holdt »Te
atermedarbejderforeningen« en eks
traordinær Gene
ralforsamling paa
»Angleterre« for at
uddele »Teaterpo
kalen«, en Æres
pris, som Forenin
gen har indstiftet
for en fremragen
de scenisk Præsta
tion i Sæsonens Løb.
I Aar uddeltes
den for første Gang
til Holger Gabriel
sen for hans Udfø
relse af Malvolio i
»Helligtrekongers
aften«.
*

Forstanderen og hans Hustru franarrer
en gammel Dame hendes Formue

Holger Gabrielsen faar overrakt Teaterpokalen. Fra venstre ses
Red. Rechendorff (Socialdemokraten), Holger Gabrielsen (med Po
kalen), Red. Mogens Lind (Berl. Tid.) og Red. Haagen Falkenfleth
(Nationaltid.)

Frederik Schybergs
Doktordisputats.
30. Maj.
I Dag blev den kun 28aarige Ma
gister Frederik Schyberg, Skuespil
ler Robert Schybergs Søn, Doktor
paa en Afhandling om den berømte
amerikanske Digter Walt Whitman.
Den fornemste Opponent var Profes
sor Valdemar Vedel, som ved denne
Lejlighed opponerede for sidste
Gang. Han roste Afhandlingen, skønt
den handlede om »en celeber Poseur
og Løgnhals«, og mente, at Hr.
Schyberg havde taget vel journa
listisk paa visse Dele af Opgaven.
Den anden Opponent, Prof. Bodelsen,
havde lutter Ros til den unge Viden
skabsmand. Den nybagte Doktor slut
tede af med et elegant Buk til det
fuldtallige Auditorium.

en Svangerskabs-Operation, som han
foretog. Politiet nærer den An
skuelse, at Nielsen har parteret Elna
Nielsens Lig og brændt det i sin
Kakkelovn. Nielsen erklærer imid
lertid, at han har kastet det i Hav
nen.
(Den 14. Februar 1934 blev Poul
Nielsen idømt 5 Aars Fængsel.)

28. Juni.
Forstanderen for »Spiritistisk Mis
sion i Danmark« Alfred Nielsen og
hans Hustru, et af de mest beundrede
Medier, Fru Emilie Nielsen, er blevet
anholdt, sigtet for paa bedragerisk
Vis at have formaaet en 73aarig
Dame, Fru Eckert, til at testamen
tere Missionens Kirkefond 75.000 Kr.
For nogle Dage siden døde Fru
Eckert, og hendes Nevø, der var ind
sat som Arving, erfarede da, at hans
Arv var beskaaret, derfor gik han til
Politiet.
Affæren kom ganske bag paa Spi
ritistmenighedens 400 Medlemmer. I
Gaar, da der skulde være Sørgehøj
tidelighed, og den blomstersmykkede
Kiste stod i Daniels Kirken, traadte
et Par Kriminalbetjente ind og stand
sede Højtideligheden. Forstander
Nielsen og Fru Emilie Nielsen blev
arresteret for 3 Uger.
(Næste Aar faldt Landsrets-Dom
men, der lød paa 18 Mdr.s Fængsel
til hver. Aaret efter stadfæstede
Højesteret denne Dom.)

Dødsfald.
12. Juli døde fhv. Indenrigsmini
ster, Redaktør Ove Rode.
19. Juli druknede den 45aarige
Scenemester ved Det kgl. Teater Poul
Nielsen, Søn af Skuespillerinde Ma
thilde Nielsen, under en Sejltur i
Sundet.
5. August døde Statspolitichef Vald.
Mensen i New York.
8. August afgik Redaktør Henrik
Cavling ved Døden i Hillerød.

Lan gebrogade - Dramaet.
Død efter Fosterdrab og Liget bortskaffet'

7. Juni.
En 21aarig Kvinde Elna Johanne
Nielsen, som stammer fra Fanø, har
siden Oktober i Fjor været forsvun
det her i Byen. Politiet har i Aftes
anholdt hendes herboende Ven, den
51aarige Poul Emil Nielsen, Langebrogade 37.
20. August.
Poul Nielsen har tilstaaet, at den
forsvundne Fanø-Pige er død under
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Efter Frederik Schybergs Doktordisputats. Tilhørerne forlader Anneksauditoriet i
Studiestræde. Til venstre den nye Dr. phil. Schyberg.
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Lindbergh kommer flyvende — Fyrste-Bryllup
Lindbergh kommer
flyvende til København.

Prins Knuds og
Prinsesse Caroline
Mathildes Bryllup,

Den berømte Atlanterhavsflyver
gik helt uden om det officielle
Program.

27. August.
Charles Lindbergh overrumplede i
Gaar København. I Timevis havde
Gesandter og Honoratiores ventet
ved Nordre Toldbod, hvortil den be
rømte Atlanterhavsflyvers Ankomst
var bebudet. Men efter fire Timers
forgæves Venten fik den officielle
Modtagelseskomité at vide, at Lind
bergh ikke havde ønsket at over
holde Komitéens Ankomst-Program,
han ønskede kun, at hans Ankomst
skulde foregaa i Stilhed.
Lindbergh telegraferede derfor fra
Lerwich personligt til Kaptajnløjt
nant Dam, som tidligere havde været
Flyveren behjælpelig under Landin
gen i Grønland. Derefter kunde
Lindbergh ventes Kl. 15 og der var
med et mildt Ord livligt i Køben
havns Havn omkring dette Klokke
slet.
Lindbergh kom flyvende i sit hurtiggaaende Hydroplan og landede
ude ved Refshaleøen ved Luftmarine
stationen. Herfra kørte han i en Bil
til Raadhuset, helt uden om Mod
tagelsesarrangementet paa Lange
linie, der opløstes i vild Forvirring.

Modtagelsen paa Raadhuset.
Paa Raadhuset
blev Lindbergh og
hans kække lille
Frue modtaget af
Overpræsident Bu
lom, Borgmester
Hedebol, Mrs.Bryan
Omen og Borger
repræsentationens
Formand Direktør
Svendsen.
Efter
Modtagelsen paa
Raadhuset samle
des Lindbergh om
Aftenen med Re
præsentanter for
Flyvning og Pres
se i den amerikan
ske Ministers Hjem,
paaKastelsvej. Den
lange,
smilende,
men generte og
faamælte Flyver og
hans lille Frue
vandt alle ved
deres ligefremme
Elskværdighed og
Beskedenhed.

Brudeparret Prinsesse Caroline Mathilde

Præmie-Hørespil.
2. September.
Statsradiofonien udsendte i Aftes det ved den
store Hørespilkonkurrence præmierede Høre
spil: Axel Valentiners »Tragedien i Allehelgens
Stiftelse«. Dets Kvalitet er af en saadan Art,
at der maa stilles Forventninger til den debu
terende Forfatter.

9. September.
I Fredensborg
Slotskirke viedes i
Gaar Prins Knud
og Prinsesse Caro
line Mathilde. Fre
densborg var klædt
i Festdragt med
Hundreder af
smældende Flag og
Guirlander gennem
Gaderne. I en af
Chr. d. IX’s Lan
dauere blev Gæ
sterne hentet paa
Banegaarden
og
kørtes til Kirken,
hvor et straalende
og farverigt Billede
udfoldedes i det
lille Kirkerum.
Prins Knud, som
var i Kaptajnløjt
nantsuniform, før
tes ind af sin Fa
og Prins Knud.
der, Kongen. Dron
ningen blev ført ind af Kronprinsen
og Brudens Moder, Prinsesse Helena,
af sin Onkel Prins Albert af SlesvigHolsten. Bruden holdt sit Indtog til
Tonerne af Organist Gilbergs Bryllupsmarsch fulgt af sin Fader, Prins
Harald.
Provst Hornbeck foretog Vielsen,
som sluttede med, at det unge Par
forlod Kirken til Tonerne af »Det er
saa yndigt at følges ad«. Kl. 19,30 var
der Gallataffel, hvor Ministrene og de
højtstaaende civile og militære Embedsmænd deltog sammen med Konge
familien og dens fyrstelige Gæster.
*

Kasserede Hørespil.
15. September.
Dansk Hørespilforening, hvis energiske For

mand er Snedkermester Kristian P. Schmidt,

viste i Aftes en Del af de kasserede Hørespil
i Odd Fellotvpalæet. Det blev en gemytlig Fore
stilling, der tilsidst druknede i Spektakel.

Hr. Andreas Petersens Hørespil »Lædertrag-

ten«

blev spillet bag et Forhæng, derefter

fulgte en Dialog »Familien Frandsen« og For
Lindberghs Modtagelse paa Raadhuset: Fra venstre Oberst Charles
Li ndbergh, bag ham skimtes Radiofoniens Pressesekretær Harald
Rud, derefter Fru Lindbergh i Flyverdragt, Borgmester Hedebol, ba
gerst Redaktør J. A. Jørgensen, derefter den amerikanske Minister
Mrs. Bryan Owen, Borgmester, Dr. phil. Ernst Kaper og Borgerre
præsentationens Formand, Direktør E. Svendsen.

fatterinden Ellen Fibigers Hørespil »Spionen«..

Forestillingen fik tilsidst en yderst pinlig Ka
rakter, idet Publikum meget utidigt blandede
sig i Replikerne og Lydkuliserne.
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Trompet-Jazz-Forum-Opera-Social reform
Armstrong med Sølvtrompeten.
20. Oktober.
Jazzkongen Louis Armstrong med
Sølvtrompeten kom i Aftes til Køben
havn. Den københavnske Jazzungdom med Erik Tuxen og hans Or
kester i Spidsen gav ham en begej
stret Modtagelse paa Banegaarden
Den sorte Jazzdirigent blev hyldet
af en mægtig Menneskemængde.
Trængslen var saa stor, at Armstrong
fik sit Tøj revet i Stykker, og det
kom til vildt Slagsmaal, der endte
med, at Politiets Afspærringer
sprængtes. Politiet maatte hugge ind
paa Publikum med Næverne.
Det udartede sig til Panik baade

Armstrong hyldes ved Ankomsten. JazzKongen ses med Blomster i Form af en
Trompet, t. h. for ham Erik Tuxen, t. v.
Anker Skjoldborg.

paa Perronen og i Ankomsthallen,
og Politiet maatte gaa meget haandfast til Værks for at skaffe den ulyk
kelige sorte Trompeter frelst gennem
den ophidsede Mængde. En af Armstrongs Musikere fik i Kampen for
at frelse sin kostbare Gitar flænget
sin Frakke fra nederst til Nakken.
21. Oktober.
Louis med Sølvtrompeten blev fej
ret som en Afgud af Københavns
Jazz-Enthusiaster. Den fantastiske
sorte Trompetkonge tog København
med Storm.

Opera i Forum.
7000 Tilskuere
i Kæmpehallen.

25. Oktober.
Operaen holdt i
Aftes sit Indtog i
Forum. Premieren
iKæmpehallen blev
meget
bevæget,
blandt andet fordi
mange Tilskuere
ikke kunde se, og
fordi alle de 7000,
der var samlet in
denfor Kæmpehal
lens Mure hunde
frøs.
Stemningen un
der »Tannhåuser«
var derfor stærkt
delt, men det var
ikke Kunstnernes
Skyld. Sangerne,
Den interimistiske Operascene i Kæmpehallen.
der kom kørende
over til en Række nye Lovbestem til Forum omklædt og sminkede,
Hovedkræfterne i private Biler og
melser om Kommunehjælp og Sær
hjælp. Hjælpekassens Personale sam Koret i store Turistbiler, gjorde de
ledes i Gaar til Afsked med Lederen res bedste. Til Slut reddedes PreKontorchef Cohn, der fremtidig hel miérestemningen dog ved, at Borg
liger sig sin Sagførerforretning. mester Kaper sprang op paa en Stol
Hjælpekassens Formand, Chr. Jen og udbragte et: Leve Det kgl. Teater.
sen, bragte ham en Tak for den
mangeaarige Ledelse af det daglige
Betty Nansen og Bodil Ipsen
Arbejde.
som Mor og Datter.
6. September.
2. Oktober.
Paa Betty Nansen Teatret opførtes
Manden, der har Æren af at have
gennemført det store Lovværk, So iaftes »Sorg klæder Elektra«, O’Neills
cialminister Steincke, fik i Gaar ved Skæbne-Tragedie, der blev en meget
Sejr for Betty Nansen og
Lovens Ikrafttræden mange Hilsner betydelig
Bodil Ipsen, der spillede Mor og Dat
og Blomsterbuketter. Fra Kongen ter. Publikum var meget stærkt gre
modtog Socialminister Steincke som bet af den glimrende Forestilling, og
en Anerkendelse for sit store Ar tilsidst hilstes de to Kunstnerinder
bejde Fortjenstmedaljen i Guld.
med larmende Bifald.

Socialreformen
træder i Kraft.
Socialminister Stelncke hædres.

1. Oktober.
I Dag træder Socialreformen i
Kraft. Værgeraad og Hjælpekasse er
ophørt med at eksistere. Værgeraadet overgaar til Børneværnskontoret,
og Hjælpekassens Virkomhed gaar
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Betty Nansen (til højre) ogBodil Ipsen (til venstre) som Mor ogDatteri »SorgklæderElektra«.

l933

Statsminister Stauning fylder 60 Aar
Staiining hyldes
paa
60 Aarsdagen.
Arbejdernes Fører —
Folkets Statsminister.

26. Oktober.
En Kreds af Ven
ner skænker i Dag
Statsminister Stau
ning paa 60 Aarsdagen en Æresbolig.
Gaven faar Form af
et Legat, for hvil
ket der skal bygges
en Villa, som stilles
til Statsministerens
Raadighed, saa læn
ge han lever.
En Kæmpefest i Idrætshuset.

27. Oktober.
Tusinder hyldede i Aftes den 60aarige Statsminister. Festen afhold
tes i Idrætshuset, hvor Borgbjerg
hyldede sin Kampfælle i en inspire
ret Tale:
— Hjerteskudet af den danske Ar
bejderbevægelse er Stauning. Her i
Danmark er Førerpladsen besat.
Den er ikke ledig og bliver det hel
ler ikke foreløbig. Midt i Tidens
frygtelige Brænding staar Stauning
som en Bronceklippe. Han er Repræ
sentanten for den naturlige danske
Sundhed. . . .

Arbejdernes festlige Fakkeltog til Stauning udenfor Idrætshuset.

Leveraabene rungede, og saa viste
Stauning sig paa Talerstolen:
— Mit Arbejde har været smaat
og beskedent, sagde han, som alt
Menneskeværk. Men mit Liv har væ
ret rigt. Andre har kaldt det et Even
tyr, men Eventyret er Arbejderklas
sens Rejsning . . . Om kort eller
længe kan mit Liv ikke leves uden
for den Kreds og det Parti, jeg til
hører. Min Hjerne og min Haand bli
ver ved med at arbejde for Arbejder
klassen, til jeg ikke kan mere.

Omkring Apolloteatret.

50.000 Fakler til Statsministeren.

50.000 Mennesker
deltog i det Fak
keltog, som der
efter hilste Stats
ministeren. Det be
gyndte at regne,
men alle holdt ud.
Stauning talte i
begejstrede Ven
dinger til Ungdom
men, som hilste
ham med Fakkel
sangen:
»Vi hilser dig,
Stauning, i Fak
lernes Skær, du
skuer din unge be
gejstrede Hær« ...
Senere paa Afte
nen samledes Stats
ministeren til en
munter og tvang
fri Fest med sin
rivate Omgangs
reds og sine, nær
meste Venner paa
Langelinjepavillonen.

£

Den svenske Statsminister Per Albin Hansson lykønsker Stau
ning paa 60 Aarsdagen.

Direktor og Bevillingshaver Fru Nancy
Nathansen.

Efter en vellykket Sæson paa Casino rykkede Fru Nancy Nathansen
i Fjor ind paa Apolloteatret som
Bevillingshaver og Direktør Bagges
Meddirektør. Nu har Direktør Bagge trukket sig ud af Teatrets dag
lige Ledelse, og Fru Nancy Nathan
sen er da nu Teatrets dygtige og
energiske Leder, opfyldt af en bræn
dende Lyst til at skaffe Københav
nerne en paa samme Tid munter og
intelligent Underholdning i det lille
Boulevardteater.
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„Dansk Samling“ - Knud Rasmussen død
„Dansk
Samling“
❖
Et Opgør inden
for den danske
NazistOrganisation.

*
20. December.
Det kom i Aftes
til et Opgør i Na
zist-Organisationen
»Dansk Samling«.
»Føreren«, Kredit
foreningsdirektør
Poul Rasm ussen, der
Føreren for Nazist-Organisationen »Dansk Samling«, Kreditforeningsdirektør Poul Rasmussen, taler
til en Deling af Folkeværnet.
ikke var tilstede
ved Mødet, har for
nylig afskediget tre-fire tidligere Med
Nu ryger Ranchs Hjørne.
arbejdere, og det var disse Eksklu
Knud Rasmussen død.
derede, der havde indkaldt til Møde
22. December.
i Ilaandværkerforeningen i Aftes.
Natten til i Gaar døde Grøn
Organisationen har sit eget Korps
landsforskeren Dr. Knud Rasmus
»Folkeværnet«, hvis »Stabschef« er
sen paa Gentofte Amtssygehus
Løjtnant Knud Jørgensen, og denne,
kun
54 Aar gammel. Han var
samt Kaptajn Kofod — begge afske
stærkt
medtaget af Influenza, da
diget af »Føreren« — gav Dir. Ras
han kom hjem fra Grønland. I to
mussen det glatte Lag. Mødet slut
Maaneder kæmpede Knud Ras
tede med, at »Folkeværnet« stormede
mussen med sin Sygdom, men i
Talerstolen og rev en Taler, Hr.
Onsdags
gjorde en Blodprop
Barnum, ned. Der kom dog tilsidst
Ende
paa
hans Liv. Knud Ras
lidt Ro over Sindene, men »Dansk
mussen vil blive begravet paa
Samling« viste sig ved denne Lejlig
Statens Bekostning som et Udtryk
hed, hvor Bølgerne gik højt, ikke i
for Landets Sorg og Anerken
nogen udpræget Grad at svare til sit
delse af dets store Søn.
Navn.

Pirandello
i København.

Pirandello (i Midten) ankommer til København. Til venstre den
italienske Minister Capasso Torre di Caprara og til højre den
italienske Generalkonsul Luzi.
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15. Novbr.
Den berømte itatienske Digter Pi
randello kom i
Gaar til Køben
havn og blev ved
en Fest hyldet af
»P. E. N. Clubben«
og »Teatermedarbejderforeningen«
paa Hotel d’Angleterre. Paa Fransk
talte Svend Borberg til Gæsten og
sagde bl. a.: »De
har givet os Te
atret igen, saadan
som vi elsker det.«

Det berømte Ranchs Hjørne, der nu forsvinder
for Holbechs nye Ejendom.

17. Oktober.
Ranchs Hjørne — det mest kendte
Hjørne i Byen — forsvinder. Fir
maet Holbechs Eftf. river den gamle
Ejendom paa Hjørnet af Østergade
og Købmagergade ned og bygger i
Stedet for en stor, moderne Forret
ningsejendom. Imedens har Holbech
faaet Lov til at indrette en midler
tidig Salgshal paa Højbroplads, men
det er Blomsterkonerne ikke glade
for. For at formilde dem havde Fir
maet Holbech i Aftes inviteret Blom
sterkonerne til Middag paa Angleterre. Det blev en gemytlig og sær
præget Fest. Blomsterkonernes Al
derspræsident, den 86aarige Fru
Grove, præsiderede ved Bordet sam
men med Fruerne Cecilie Svendsen
og Fru Johanne Petterson, der ogsaa begge er over 80 Aar.
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Offenbach paa Det kgl. — Et nyt Torv paa Strøget

Scenebillede fra Det kgl. Teaters Opførelse af Offenbachs Operette »Orpheus i Underverdenen«. Omtrent midt i Billedet ses Johs. Poulsen
som Jupiter.

Offenbach
paa Kongens Nytorv
4. Januar.
Det kgl. Teater opførte i Aftes
Offenbachs Operette »Orpheus i Un
derverdenen« i Mogens Dams Be
arbejdelse og Svend Gades Iscene
sættelse. Forestillingen var et Over
flødighedshorn, Udstyret ovenud
pragtfuldt, Musik, Dans, Farver, Lys,
pragtfulde Kostumer, skønne og flor
let paaklædte Gudinder .... ja,
hvad var der ikke! En munter
og pragtfuld Aften. Publikum var
betaget af dette Væld af sceniske
Paafund og af Dansen, — for der
blev danset Kehraus, Kankan og
Klapfinale, saa hele Teatret snurrede
med. Johannes Poulsen var alle Pen
gene værd som Jupiter i »Alfader«
Staunings Skikkelse, Fru Ulla var en
bedaarende Venus, Gabrielsen skarp
og vittig som den offentlige Mening
(i Kjole og Hvidt). Marius Jacobsen
aabenbarede meget Lune som Or
pheus, og Else Brems som Eurydike
var dejlig og daarende. Publikum
var naturligvis aldeles betaget af de
store Ensemble-Optrin.

Et nyt Torv midt paa Strøget
Foraaret 1932 begyndte Køben rivningen af et af de ældste Kvar
havns Kommune, Magasin du terer i København omkring HolNord og Pelsfirmaet A. C. Bang Ned-mensgade og Vingaardsstræde. Der,

I

Luftfotografi af det nye Torv midt paa Strøget. Midt i Billedet ses Pelsvarefirmaet A. C.
Bangs nye Hus, helt i Forgrunden et Hjørne af Magasin du Nords nye Salgshal.

Fra Rejsegildet paa Bangs nye Hus. Fra venstre til højre ses ORS. Axel Bang, Arkitekt
Helweg-Møller, Direktør Aage Bang og Ingeniør Friis-Jespersen.

hvor de stod, er nu rejst moderne
Forretningsbygninger i Beton og
Glas, og Neonlys straaler paa Fa
caderne. Ved Østergade er der ble
vet et lille Torv, hvorpaa Magasin
du Nord har rejst et Taarn med
Udstillingsmontrer forneden. Øverst
paa Taarnet staar en lille Figur,
»Pigen paa Søjlen«, der skyldes Bil
ledhuggeren Stæhr-N ielsen. Hele
Ombygningen af Magasin du Nord
og Bangs Pelshus er forestaaet af
Arkitekt Heltveg-Møller og Ingeniør
Monberg.
»Strøget« er slet ikke til at kende
igen paa dette Sted.
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Seks-Dages-Løbene i Forum
Tusinder af
Københavnere
Nat efter Nat
til 6-Dages Løb
En helt ny Folke
forlystelse.
17. Februar.
aa startedes det
første 6-Dagesløb i Forum i Kø
benhavn. Der var
stuvende fuldt paa
Vinterbanen, daMax
Hansen
affyrede
Startskuddet. Præ
cis Kl. 22 lød Skud
det, Rytterne star
tede i vældigt Tem
po med det dansk
tyske Par Falck
Der
Hansen—Willy Rie
ger og det tyske
Par Funda—Putzfeldt i Spidsen.
Hvorledes vil vor Sprintermester
klare denne Tørn. 6 Dage og Nætter
skal de tolv Rytterpar køre i Forum,
rundt og rundt, uden Ophør — i 145
Timer!
Haardt er dette Løb, med mange,
grimme Fald under de vilde Spurt
jagter i Nattetimerne, hvor Køben
havnere udsætter Præmier til de
Ryttere, der vinder Omgange.
Rytterne kører Døgnet rundt. Fra

S

Willy Falck Hansen

startes til 6-Dages Løbet i Forum, som overværes af Tusinder af Københavnere.

Kl. 51/2 om Morgenen til KL 12 Mid
dag er Løbet neutraliseret, men der
skal dog stadig være en Rytter paa
Banen, medens Makkeren sover. Hele
Feltet maa ikke forlade Banen.

Willy Falck Hansen blev Nr. 2.

23. Februar.
Seks bevægede Dage og Nætter er
forbi, Seksdagesløbet er afsluttet. Det
blev Tyskerne F
”unda & Putzfeldt,
der vandt efter en
bevæget Jagt i Lø
bets sidste Time.
Folkehelten Willy
Falck Hansen, der
heroisk kørte Lø
bet til Ende sam
men med sin lille
ty ske Makker Willu
Rieger, blev Nr. 2.
Ligegyldig om
man opfatter Seks
dagesløb somSport
eller Cirkus, kan
man ikke komme
uden om, at Kø
benhavn er blevet
en Begivenhed ri
gere. De Tusinder,
der har tilbragt de
sidste seks Døgn i
Forum,
trænger
sikkert til et læn
gere Gensyn med
Sengen efter Stra
badserne. — Ryt
terne derimod tur
de ikke hengive
sig i Morfevs Ar
(til venstre) med sin Træner Paetz i Kabinen
me, de gik til Fest
under 6-Dages Løbene.
i Adlon.

Angrebpaa 6-Dages Løbene
Cyklerytteren Axel Gervin har senere angre
bet de to Arrangører Vald. Christiansen og
Lindenberg og fremsat en Række Beskyldnin
ger om det første Seksdagesløb. Han hævdéde,
at Rytterne sov om Natten i Neutralitets
perioden, og at Willy Falck Hansen havde
faaet Omgange paa et Tidspunkt, da han laa
langt tilbage.
Disse Beskyldninger førte til en bemærkelses
værdig Injuriesag, som i længere Tid var Sam
taleemne i København. Rytterne mødte i Vidne
skranken og afgav Forklaringer.
Ved Dommen d. 18. Marts 1935 blev Gervins
Udtalelser kendt for døde og magtesløse, men
til Gengæld frifandtes han for Erstatningskra
vene. Vor Cukleberømthed idømtes 100 Kr. i
Sagsomkostninger og Gervin 125 Kr. i Omkost
ninger til Dansk Bicykle Club.

6-Dages Løbenes Arrangører, Møbelhandler
Valdemar Christiansen og Tyskeren Lindenberg, som har været udsat for stærke Angreb.

*934
S-Togene — Borgmester Parkov—m. m.
Ib Schønberg bliver
Direktør for Det ny Teater
1. April.
1 Dag bliver den unge, populære Skuespiller
lb Schonberg Meddirektør paa »Det ny Teater«.
Sammen med Ivar Schmidt skal han fra i Dag
lede Teatrets Drift, og man tør nok sige, at
den kun 31-aarige Skuespiller har haft en hur
tig Karriere. Han begundte ude i Provinsen.
Medens han rejste med Gerda Christophersons
Selskab, fik Johs. Poulsen Øje paa ham, og det
var ogsaa ham, der var medvirkende til, at
Schønberg blev ansat ved Det nu Teater. Han
har allerede i nogen Tid været Teatrets In
spektør. Det var ham, der havde Ansvaret for
den økonomisk udmærkede Forestilling »Mr.
Cinders«, hvori han tillige selv slog igennem
som komisk Skuespiller. Desuden er Schønberg
jo velkendt fra det hvide Lærred. Hans be
rømte Replik fra »Københavnere«: »Brug dog
Din Forstand, Mand!« er jo ved at blive et
»bevinget Ord«.

Det nye elektriske S-Tog paa Hovedbanegaarden.

De første S-Tog kørte i Gaar til Klampenborg.
16. Maj.
Længe har det varet, før det store tekniske Anlæg til Nærtrafikens Elek
trificering kom i Stand, men til Gengæld var Premieren straalende. 1 Gaar
aabnedes den nye elektriske Bane til Klampenborg. S-Togene kender vi jo
allerede fra Linien Valby-København, men det er dog alligevel Klampen
borglinien, alle Københavnere har sukket efter. Mange Nysgerrige var ude
at køre Prøvetur i Gaar, og overalt hørtes kun Glæde over de hurtige og
praktiske Tog. Samtidig toges de nye Jernbanestationer i Brug, Nordhavn,
Svanemøllen, Vesterport og Ordrup. Togene kører hvert 20ende Minut, om
Morgenen og om Eftermiddagen endnu hyppigere. Man har klaget over, at
Konduktørens Fløjte ikke er stærk nok som Afgangssignal, men Distrikts
chef Herschend holder paa, at Fløjten er god nok. Det er Publikum, som
skal indøves, baade til at høre Signalet og til at skynde sig noget mere med
Det ny Teaters nye Direktor Ib Schonberg
at stige ud og ind.
promenerer paa Kongens Nytorv.
Knud Rassow rykker ind
Borgmester
den
paa Dagmarteatret.
28. Marts.
Gentofte Kommu
nalbestyrelses Mø
de i Gaar, hvor
man fejrede Oberst
Parkovs 25 Aars
Jubilæum, blev et
rigtigt Festmøde.
Ved samme Lejlig
hed vedtog man al
bygge det nye Raadhus.
Mødet indlededes
med Overrækkel
sen af den gyldne
Borgmester-Kæde
til Obersten, og ef
ter Behandlingen
af de mange Sager
sluttedes Mødet, og
21. Marts.
Borgmester Parkov
Den 1. August rykker Knud Rassow ind som
paa Dagmarteatret. Afgørelsen faldt i Gaar,
modtog Gratula Direktør
da Direktør Otto Jacobsen meddelte Ministeriet,
Da Borgmester Parkov fik overrakt Kæden. Fra venstre til højre ses
tioner.
at han trak sig tilbage som Ansøger lll Bevillingén
Bankbestyrer Knud Bindslev, ORS. Aage E. Jørgensen, Parkov,

Parkov faar

Sekretær Blichfeld og Rektor Næsted.

gyldne Kæde.

*

paa Dagmarteatret.
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Sømands-Strejke-Urolighederne
Boden hos Søfyrbøderne, men der var ikke
en Øre i Kassen. Da Strejken er ulovlig,
har de Samvirkende forbudt at udbetale
Arbejdsløshedsunderstøttelse til de Strej
kende. Hver Dag er der Uroligheder I Hav
nekvarteret, og Politiet har nu taget Po
litihunde til Hjælp for at jage de groveste
Urostiftere, der udfolder stor kommu
nistisk Propaganda. Der afgaar nu kun
to-tre Rutebaade om Dagen, og i Esbjerg,
er det helt galt fat. Københavns Politi har
maattet sende Mandskab til Esbjerg, hvor
det er kommet til blodige Bataljer, og
hvor hele Englandseksporten er lammet.
Hovedbegivenheden i disse Dage har været
Havnearbejdernes Stilling til Strejken.
Med 1906 Stemmer mod 405 har de ved
taget ikke at hjælpe Søfolkene ved Sym
patistrejke. Tydeligere kan Strejkens
ulovlige Karakter ikke fastslaas.

Københavnske Betjente er beordret til Esbjerg, hvor de gaar ombord i »A. P. Bernstorff«,
hvis Afgang de Strejkende forsøger at forhindre.

Sømændenes og Søfyrbødernes Strejke
følges af Uroligheder og blodige Slagsmaal
13. April.
Den Strejke, som Sømændenes og
Søfyrbødernes Forbund indvarsléJé
for en halv Snes Dage siden, traaefté
i Kraft Natten til i Gaar. Fra de ø\tT
ge Arbejderorganisationers Side har
man søgt at faa Strejken stoppet
i Opløbet, men forgæves. Den faste
Voldgiftsret har enstemmigt erklæret
Strejken for ulovlig, og blandt Søfyr
bøderne og Sømændene er det kun et
ringe Mindretal, der har ønsket den.
Den 4. April vedtoges Forligsman
dens Mæglingsforslag i sin Helhed,
omfattende mange Konflikter, med
121.000 Stemmer mod 40.000. Allige
vel vil Søens Mænd nu etablere
Strejke, skønt kun 16 °/o af Søfyrbø
derne og 10 °/o af Matroserne ønsker
Strejken. Da Strejken saaledes er
ulovlig, vil Rederne sætte haareft
imod haardt og gøre alt for at holde
Rutebaadene og Eksportbaadene i
Gang.

Englands-Eksporten lammes.
Københavns Politi sendes
til Esbjerg.
17. April.
Sømandsstrejken har i de sidste Dage
antaget en ondartet Karakter. Allerede
for et Par Dage siden idømte den faste
Voldgiftsret Søfyrbøderne og Samændene
en Bod paa 40.000 Kroner for een Dags
Strejke. Man sagte straks at inddrive

Stor Batalje paa Fælleden.
Politi og Kommunister i vildt
Haandgcmæng.

19. April.
I Gaar var det stilfærdige og fred
sommelige København ikke til at
kende igen. Politiets Udryknings
vogne foer tudende gennem Gader
ne, Hjelmene lynede, Kniplerne su
sede gennem Luften, og store Flok
ke af hujende og raabende Menne
sker drev rundt i Gaderne.
Det begyndte ude i Fælledparken.
Her havde Kommunisterne og de
strejkende Søfolk ansat Møde Kl. 7
i Aftes. Mødet var blevet forbudt af
Politiet, men der samlede sig dog en
stor Menneskemængde, og da Taler
ne begyndte at udfolde sig, huggede

Rutebaadene standses —
Slagsmaal ved Havnen.
I Gaar var det Strejkens første
Dag, og det lykkedes de Strejkende
at forhindre 10 Rutebaade i at sejle.
Bornholmerbaadens Afrejse i Aftes
gav Anledning til de første Urolig
heder. Mandskabet ønskede ikke at
deltage i Strejken, og da Afgangsti
den nærmede sig, fyldtes Havnegade
af en Skare Kommunister og Ar
bejdsløse. Men Politiet mødte op med
en stor Styrke, der flere Gange
maatte trække Stavene.
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Politi og Demonstranter slaas paa Fælleden
det ridende Poli
ti ind. Angrebet
mødtes med et
Modangreb;
200
Kommunister ryk
kede frem og bom
barderede det ri
dende Politi med
Sten; et Par Be
tjente blev saarede, Hestene blev
bange, og det saa
et Øjeblik galt ud.
Men saa kom Po
litiassistent Tvermoes med et halvt
Hundrede Mand
til
Slagmarken.
Betjentene havde
smurt Stavene ind
i grøn Sæbe, for
at Urostifterne ik
ke skulde faa Tag
i dem. Der udvik
lede sig et regu
lært Slag, og tilsidst blev Kommu
nisterne slaaet paa
Flugt.

Fra det store Slagsmaal paa Fælleden: Ridende Politi modtages med Stenkast og gør Indhug paa Demonstranterne,
der tumler omkuld mellem de stejlende Heste-og flygter under vild Tumult.

Barrikader i Nyhavn.

Men det var kun Optakten. I smaa
Flokke strømmede de ned til Ny
havn, og her byggede de af Pakkas
ser en Barrikade tværs over NyhavnsBroen. Da Politiet havde stormet og
indtaget Barrikaden, fortsattes Kam
pen i Borgergadekvarteret, hvor der
ogsaa var rejst en Barrikade, og
hvor Kommunisterne søgte at standse
Politiet med Madrasser, som de stak
Ild i. Gaderne blev nu afpatrouilleret af Privatbiler, hvori der sad Be
tjente med Politihunde. Samtidig
satte Politiet sig i Besiddelse af
Kommunisternes Kontor i Blaagaardsgade, og paa Arbejderbladets
Redaktion arresteredes de kommu
nistiske Folketingsmænd Axel Lar
sen og Munch-Petersen. Siden de
store Syndikalistoptøjer paa Grønt
torvet har København ikke oplevet
noget lignende.

Café „Paraplyen“ lukker.
Atter et Stykke af det gamle København,
der forsvinder.

U. April.
Direktør Carl Salomonsen, Kaffe
sur ro gat-F irmaet C. F. Rich og Søn
ner, har købt Centralhotellets Byg
ning paa Hjørnet af Raadhuspladsen
og Vesterbrogade, Huset skal ned
rives og erstattes med en stor For
retningsejendom. Det er Grunden til,
at man i Aften Kl. 2b for sidste Gang
vil høre de kendte Ord i Kafé »Para

plyen«: Saa lukker vi, mine Herrer!
Gæsterne vil med Vemod forlade
den gamle, hyggelige Kafé. Tjener
Nr. 1, gamle Kampmann Arnild, vil
for sidste Gang rydde op paa Bor
dene og lægge Dominobrikkerne i
deres Æsker. I Morgen tilhører Ka
féen Historien. Den sidste Dag i »Pa
raplyen« vil ikke blive markeret paa
særlig Maade, men der vil sikkert
blive udvekslet mange Afskedshilse
ner mellem Stamgæsterne, der nu
bliver husvilde, og de kvindelige og
mandlige Tjenere, der i mange Aar
har tilhørt Kaféens Stab.

Strejken endt!
23. April.
Striden er endt. Det gik, som det
maatte gaa. Strejken var saa upopu
lær, ogsaa i Arbejderkredse, at sø
folkene snart maatte give op. Sø
fyrbødernes Forbund er blevet er
klæret Konkurs. Den 20de holdt Sømændene og Søfyrbøderne et stort
Fællesmøde i Idrætshuset, og her
blev Lederne nødt til at indrømme,
at de havde tabt Krigen. Sømændene,
der ikke er blevet erklæret Konkurs,
lagde den Bod paa 20.000 Kroner,
som de er idømt af Voldgiftsretten,
paa Bordet, og det besluttedes at op
tage Forhandlinger med Rederne.

Den sidste Dag i Paraplyen: Tjener Nr. 1, gamle P. Chr. Kampmann Arnild serverer for
sidste Gang for Stamgæsterne.
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Noter og Nyt i Aarets Løb
Ny Chefredaktør for
Berlingske Tidende.

16. April.
Den største Overraskelse ved Kødbyens Indvielse i Gaar var, at man offi
cielt slog dette Navn fast. Da de 14-00 Indbudte samledes ved Frokosten, laa
der ved hver Kuvert en Plan over den ny Institution og dens Butiker, og
paa Forsiden, lige under Staden Københavns Vaaben med de tre Taarne
og de to Løver, stod med Kæmpetyper: Kødbyen.
Og det er virkelig en By: til daglig vil ikke mindre end ca. 3000 Menne
sker være beskæftiget paa de 28 Tdr. Land, den hvide By omspænder.

Svømmehals Administrator er Hr.
Direktør Krøier, kendt fra sin Virk
somhed ved Det kgl. Teater. »Havde
vi aabnet for »Stærekassen« med en
Vandpantomime,« sagde han, »var
det ikke gaaet, som det gik.« Og det
kan være, han har Ret. For det var
et festligt Syn at se de halvandet
Hundrede Skolebørn, paa et Tegn af
Borgmester Godskesen, gaa paa Ho
vedet i Vandet i det nye Bassin. . . .
27. Juni.
I Gaar afleverede Vilh. Lundstrøm
sit store Mosaikbillede til den nye
Svømmehal paa Frederiksberg. Det
er Ny Carlsbergfondet, der har be
kostet det. Det er et meget smukt,
monumentalt Arbejde.

Chef-Redaktør Svend Aage Lund.

2. Juni.
Redaktør Svend Aage Lund er i
Gaar blevet ansvarhavende Redak
tør for »Berlingske Aften«. Redaktør
Lund, der er Polytekniker, var i
Aarene 1929—33 Redaktionssekretær
ved »Berlingske Tidende« og vendte
tilbage til Journalistiken i Fjor efter
at have været Sekretær i Industriraadet. (Næste Aar — 1935 — over
tog Red. Sv. Aa. Lund Stillingen som
Chef-Redaktør for samtlige de Ber
lingske Aviser og blev 1937 Medlem
af Bestyrelsen.)

Færdselschefen, Politiassistent Bach.

12. Juni.
Den nye Færdselsafdeling inden for Køben
havns Politi er fra 1. Juli en Kendsgerning. Da
Embedet som dens Leder for nogen Tid siden
blev opslaaet ledigt, var der kun en Ansøger,
nemlig Politiassistent Bach. Alle vidste, at Hr.
Bach var en saa ganske afgjort Favorit, at man
lige saa godt kunde lade være med at ulejlige
sig med at skrive en Ansøgning. 1 Gaar forelaa
Hr. Bachs Udnævnelse.

Frederiksberg har ogsaa
faaet en Svømmehal.
18. Maj.
Nu har Frederiksberg ogsaa faaet
sin Svømmehal. I Gaar blev den
indviet paa festligste Vis. Den nye
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Frederiksberg Svømmehal med Vilh. Lundstrøms store Mosaikbillede.
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Michael Hansen flyver — Kiepura synger

General With taler for Australiensflyveren i Lufthavnens Hangar. Fra venstre (med Ryggen til) General With, til højre for ham Radio
avisens Redaktør Svend Carstensen, derefter ses bl. a. Redaktør Henrik Jordan og Redaktør Kay Otting. Foran til højre i Bæltefrakke
Løjtnant Michael Hansen, t. h. for ham Mekaniker Daniel Jensen, derefter Redaktør Lindetoft, Redaktør Woldbye, Redaktør Kai Holbech
og yderst t. h. Profilen af Chefredaktør Svenn Poulsen.

Dagens Nyheders nye
Chef-Redaktør.

og Beundring har fulgt Michael Han
sens dristige Flugt fra København
til Australien og tilbage igen i en
lille, skrøbelig Maskine. Han og hans
Konkurrenter i Kapflyvningen Lon
don-Melbourne startede fra England
den 20de Oktober, og Michael Han
sen naaede Melbourne som Nr. 7
seksten Dage senere.
I Gaar kom han og hans Mekani
ker, Daniel Jensen, tilbage til Køben
havn. Til Trods for en tæt Taage
gennemførte han sin store Flyveturs
sidste Etape med Glans. Han lan
dede med sin lille, røde Desoutter
paa Kastrup Flyveplads lige ud af
Taagen; ingen havde set ham komme.
Naturligvis fik han en overvældende
hjertelig Velkomst. Senere modtog
Byens Borgere de to Flyvere paa
Raadhuspladsen med Jubel, Hurra’er
og Blomster.

Chef-Redaktør Aage Schoch.

30. September.
Redaktør, cand. polit. Aage Schoch,
der har været udenrigspolitisk Med
arbejder ved »Jyllandsposten« og
Redaktionssekretær ved »Berl. Tid.«,
har overtaget Chef-Redaktør-Stillingen ved »Dagens Nyheder«.
❖

Australiens-Flyveren
Michael Hansen fejres
ved sin Hjemkomst.
Fløjet fra London til Melbourne paa 16 Dage

10. December.
Der gives næppe noget Menneske i
Danmark, som ikke med Spænding

Jan Kiepura

Kiepura synger for

Tusinder af begejstrede
Københavnere i Forum.

30. September.
Med højspændt Forventning mødte
over syv Tusind Københavnere i Af
tes op i Forum for at se og høre, om
Tonefilmens forgudede Jan Kiepura
nu ogsaa i Virkeligheden svarede til
Idealbilledet fra det hvide Lærred.
Var han nu ogsaa saa frisk og char
merende og køn som i »Heute Nacht
oder nie« — vilde hans Stemme
klinge med samme daarende Klang
og festlige Styrke som i Tonefilmens
mekaniske Gengivelse?
Stakkels Kiepura, at skulle svare
personligt til saadanne Forventnin
ger! Lykkelige Kie
pura, der kunde
gøre det. Han
gjorde i Aftes det
meget, meget svæ
re, at han sejrede
over sig selv, over
vandt sit eget Bil
lede, hævede sig
op over en næsten
morderisk ForudPopularitet, stod
ene foran et syvtusind-talligt Pub
likum og tvang det
langsomt, sikkert
og stigende op paa
Begejstringens sto
re Højder.
Aftenens stigen
de Bifald endte i
de voldsomste Ova
synger for Carlsbergs Arbejdere fra Balkonen i
tioner.
Aftapningshallen.
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Til Dansebal med Blomsterkonerne paa Højbro Plads
Der festes i den interimistiske Pavillon
paa Højbroplads, som nu forsvinder.

Knud Lybye bliver
Luftfart-Direktør.
1. Novbr.
I Gaar Eftermid
dags kom den læn
ge ventede Udnæv
nelse af LuftfartDirektøren. Knud
Lubge, der nu bli
ver Lederen af
Dansk Luftfartsel
skab, har allerede
i længere Tid væ
ret Selskabets Tra
fikchef. Han er kun
36 Aar gi. og for
henværende Fluverløjtnant.

Knud Lybye.
*

Firmaet Holbechs interimistiske Pavillon paa Højbroplads, der nu i et Aar har staaet her,
medens det nye Hus paa Hjørnet af Østergade og Købmagergade er blevet bygget. Nu staar
det nye Hus færdigt— ognu falder Pavillonen.

1. December.
olbechs nye Hus paa Ranchs
Hjørne indvidedes i Aftes med
et Bal i Salgshallen paa Højbro
Plads.
Varehusets Chef, Grosserer Gjer
ulff, havde inviteret flere Hundrede
Gæster til Indvielsen, deriblandt Tor
vets faste Beboere, som Salgshallen
nu har generet i et Aar.
I Aftes, paa Salgshallens sidste
Dag, kaldte den lave Træbygning for
første Gang paa Smil og Humør. Da
Gæsterne havde set den nye, smukke
6-Etages Bygning paa Hjørnet af
Købmagergade og Østergade, drog
alle over til Salgshallen, hvor Bor
dene stod dækket. I Spidsen gik
Borgmester, Dr. phil. Ernst Kaper,
som med et Smil fik skaffet grønt
Lys hos Betjenten paa Hjørnet, saaledes at alle Gæsterne slap over.
Desværre kunde Grosserer Gjerulff
ikke deltage i Festen i Salgshallen,
hans Hustru og Søn maatte over
tage Værtspligterne.

H

her, saa Folk kan komme over Ga
den til os. Hr. Aagren sluttede med
at udbringe et Leve for Grosserer
Gjerulff.
Kaper danser med Blomsterkoncn.

Efter Middagen blev Salen ryddet,
og Dansen begyndte. Borgmester
Kaper svang sin Borddame, Blomster
konen Fru Emma Hansen, og Fru
Darum i avet om og Rheinlænder.
Da Punchen blev skænket, hævede
Emma sit Glas, gav Borgmester Ka
per et forsvarligt Dunk i Ryggen og
sagde: Skaal, Kaper, vi er ordentlig
kommet ud paa den. . . .

Thorvald Larsen overtager
Folketeatret.
16. December.
Det var helt spændende, hvem der skulde
erobre Folketeatret. Man tippede allerede den
meget teaterinteresserede Fru Else Gunnlogsson,
der havde Kapitalen
i Orden. Men det
blev — nu som før —
Odense Teater, der
gik af med Sejren,
d. v. s. Direktøren
fra Odense Teater,
Hr. Thorvald Lar
sen. Han er 42
Aar gi. og var op
rindelig Boghand
ler, debuterede 1918
som Skuespiller paa
Odense Teater. Han
er gift med Skue
spillerinden IngeThorvald Larsen.
borg Skov.

Hr. Aagren har Ordet.

Under Festen tog en Repræsentant
for Stadeejerne, Hr. Aagren, Ordet
oa sagde bl. a.: Denne her Hal har
skadet meget. Vi har sat Masser af
Penge til i det Aar, som er gaaet. Ja,
De skal ikke afbrgde mig, for jeg er
ikke bange for nogen. Tværtimod,
nu, hvor vi har de høje Herrer til
Bords, er der noget, jeg skal have
sagt. Dette her er en dejlig Aften,
men det er en Skam, at Manden er
sengeliggende, for han er en dejlig
Mand. Men han har liegodt skadet
os. Nu tager han nok sit ind igen
derovre i det flotte Hus, saa vil vi
gerne have en Bid her igen, og det
skal de høje Herrer hjælpe os til.
Kan De ikke bedre lidt paa Færdslen
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Fra Holbechs Fest i Pavillonen paa Højbroplads. Borgmester Kaper har lige fortalt en
morsom Historie, hans Borddame, Fru Emma Hansen, en af Stadedamerne fra Højbro
plads, morer sig saa overdaadigt, at Borgmesteren maa redde Kaffekoppen.

Slaaei ud — Jubilæer
Bokserfolkehelten Einar Aggerholm
tabte Europamesterskabet til Eder.
12. Januar.
I Aftes svandt Haabet om et nyt
Europamesterskab i professionel
Boksning. I Titelkampen tabte Einar
Aggerholm til den tyske Mester
Gustav Eder, som slog Danskeren
ud i 2. Omgang.
Efter mange Knockout-Sejre var
Einar Aggerholm naaet frem til
denne Kamp om Europamesterska
bet i Weltervægt. Hans Force var en
vældig Slagkraft, en imponerende
Fysik, som kun en eminent Tekniker
af Gustav Eders Kvalitet harVaaben
imod. I to Sæsoner har Aggerholm
været Folkehelt ved de professionelle
Boksestævner, som Valdemar Chri
stiansen har arrangeret i Forum.
Han blev en Publikumsbokser af
stort Format, fordi der altid »skete
noget« i hans Kampe. Før Titelkam
pen i Aftes mødte Aggerholm med
en imponerende Rekordliste, skabt
af hans Kampvilje og Sejghed.
Gustav Eder var ham som Bokser
overlegen i Teknik, og da han tillige
havde Aggerholms Styrke, var Re
sultatet ikke vanskeligt at forudse.
Allerede efter 1. Omgang var man
indstillet paa Nederlag til den stærke
Dansker. I 2. Omgang blev Agger-

Mathilde Nielsen fejrer
50 Aars Jubilæum.
17. Januar.
Det hører til Sjældenhederne, at
en Skuespillerinde kan fejre sit 50

Rød Front
Transmissionen blev straks afbrudt. Det var en
ung, velklædt Mand der pludselig var gaaet
hen til Mikrofonen. Da han blev standset, for
lod han stille og roligt Restauranten.
*

Da Smørret kostede 60 Øre
Pundet.
Folketingsmand Kued betegner i et Radio
foredrag det nu afsluttede Aar 193b som det
mørkeste Aar i Mejeribrugets Historie.
Den hidtil laveste Smørpris, 120 Øre pr. kg,
noteredes den 19. April.
*

Direktør Chr. H. Olesen
fylder 50 Aar.

Einar Aggerholm i Ringen, klar til Kampen.

holm slaaet i Gulvet to Gange, før
Kampen blev standset.
Aars Kunstnerjubilæum paa den
Scene, hvor hun debuterede. Det
skete i Aftes for Fru Mathilde Niel
sen paa Casino.
Teatret var fyldt med et festklædt
Publikum, hendes store Nenneskare,
og i Logen sad Kongen. Straks da
hun traadte ind som den joviale
Jomfru »Mads« i Svend Rindoms »Ty
rannens Fald«, fik hun stor Mod
tagelse, og efter sidste Akt blev Dyn
ger af Blomster kastet op paa Sce
nen.

28. Januar.
Direktør Chr. H. Olesen, der med
fremragende Dygtighed leder De
danske Spritfabriker og er en saa
levende og myndig Formand for
»Dansk Arbejde«, fylder paa Tors
dag, den 31. Januar, 50 Aar.
Man synes, det næsten er gennem
en Menneskealder, han nu har hæv
det sig som en af vort Erhvervslivs
førende Personligheder, som en Or
ganisator af Rang, — men det kan
naturligvis ikke passe, han maa da
have været ude af Skolen først. Men
han har været tidlig med — og med
fuld Styrke fra Begyndelsen — og
nu ved sin 50 Aars Dag er han i den
enestaaende Situation, at kunne se
tilbage paa et Liv — og frem til
endnu et!

*

Kommunist - Fane
paa Raadhustaarnet.
14. Januar.
Det lykkedes i Gaar Kommunisterne at hejse
en rød Fane paa Raadhustaarnet. Den blev
straks fjernet. Og Demonstrationen vakte ingen
Opsigt. Hvad der ærgrer Kommunisterne endnu
mere, er dog, at Bladene i Dag ikke omtaler
Affæren.
*

Rød Front i Radioen.

Mathilde Nielsen, der fejrer sit 50 Aars
Skuespillerjubilsum.

6. Februar.
I Eftermiddag under Transmissionen fra
Bellevue Strandhotel af Harald Andersens Or
kester, hørte Radiolytterne pludselig en Stemme
bryde ind og raabe: »Thålmann — Rød . . .<
Han vilde sikkert have sagt »Rød Front«, men
blev stoppet, før han fik fuldført Sætningen.

Direktør Chr. H. Olesen paa 50 Aarsdagen.
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Saa er vi altsaa kommet saa vidt —
Surrealisternes Sensations-Udstilling.
16. Januar.
Den internatio
nale surreali
stiske Udstilling er
blevet aabnet i
»Den Frie«. F ranskmændenes, Tysker
nes og Svenskernes
Billeder er Udstil
lingens mest frem
trædende. Mellem
de danske Surre
alister lægger man
Mærke til Vilh.
Bjerke-Petersens
»Kvindens Fødsel
er Kulturens Død«
og til Rita KernLarsens og Fran
cisca Clausens de
korative Lærreder.
En
surrealistisk
dansk Billedhug
ger Heerup væk
ker Furore med
en Komposition af
Komposition
en næsten StormPetersen’sk Karakter. Han har af en
Grammofontragt, en Cyklelygte og
andre Cykledele, et Dukkevognshjul

15. Januar.
I Gaar gjorde Surrealisterne deres
store Fremstød i Den frie Udstilling.
Surrealismen synes efter alt at
dømme paa denne Udstilling at være
et af de smaa Sideled eller Vildskud
i Udviklingen, der snart bortfalder,
et af de missing-links, der ikke vil
savnes.

15. Januar.
Hvad man saa ellers kan mene om
Surrealismen — eet maa man lade
denne Udstilling: Der sker noget
rundt omkring paa Væggene.
Man gøs, man væmmedes, man
undredes, man interesseredes, man
lo, og ofte vidste man ikke, hvad
man i det hele taget gjorde.
(»Dagens Nyheder«.)

Min store Taa vokser op
som en Kaktus.

af den franske Kunstner Victor Brauner.

og andre Mærkværdigheder, samlet
et surrealistisk Billedhug g er værk, lige
usandsynligt i Udseende og Virkning.

Saadan ser Aviserne paa det:
Missing-links !

Man gøs —

En Parallel er de franske Postkort
fra 90-erne, hvor f. Eks. to-tre kvin
delige Modeller var sat saadan sam
men, at de dannede en degenereret
Levemands Profil. Og saa maa det
indrømmes, at der trods alt var
mere Helhed, mere indlysende og
vittig Idé i et af disse Postkort end
i samtlige Surrealisters Arbejde.
(»Berlingske Tidende«.)

Ved Indgangen til Surrealistudstil
lingen lagde jeg Hovedet ned i en
Cigarkasse og betroede det til Garde
robekonen, der havde maskeret sig
som den flade Læside af en Stære
kasse. Saa rullede jeg min medbragte
Trapez op, og hængte den op paa et
Søm i Lokalet, og bestilte Kaffe og
Smørrebrød. Paa min venstre Fod
voksede min store Taa op som en
Kaktus, der var solgt til en Lotterikollektrice paa Nørrebro, og saa
satte jeg Trapezen i gyngende Be
vægelse og indsugede Kaffen med en
Cyklepumpe.
Om Publikum ikke straks fatter
den surrealistiske Verdensidé, saa er
det dog modtagelig for det lille Kim,
som skal vokse. Verden er jo allige
vel fuld af Surrealisme, hvis bare
man ser det.
(Pipperup i »Social-Demokraten«.)

En Del Pornografi.

Harry Carlsson: »Interview med Sokrates«.
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15. Januar.
Der var i Aftes ved Ferniseringen
paa den store internationale Sur
realist-Udstilling enkelte Tilløb til at
se humoristisk paa et og andet af
Kunstværkerne, men Alvoren var
fremherskende. Den Forargelse, der
for en Snes Aar siden stod om de
daværende Modernisters Udstillin
ger, kan aabenbart ikke mere mo
biliseres. Man maa indrømme Sur
realisterne, at de viderefører den
vigtigste Side af Kubismens Idé, der
hedder fin Teknik, Farve- og Ma
terialebehandling. Der er i den Hen
seende overmaade lækre Ting paa
Udstillingen, men desuden de mest
sindsfortossede billedmæssige Ind
fald. Der er ogsaa en Del Pornografi.
(»Politikerne)

Axel Olsson: »Fantasi« (Denne Maler tilhører
den svenske »Halmstadsgruppe«).

Faldskærmsudspringeren Tranums Død
Kulden og Nerveanspændelsen
Skyld i hans Død.

De tre Flyverhold fotograferet ved Starten fra Kastrup; fra v. til h. Filmsfotografen Dir.
Boisen, Løjtn. Dam, Kaptajnløjtn. Lærum, John Tranum, »Politikents Fotograf Tage
Christensen og Løjtn. Meincke.

Tranums tragiske Død - Hjertet svigtede
lige før det livsfarlige Spring.
Flyveren og Fotografen I den anden Maskine frygteligt medtagne af
Forfrysninger.
8. Marts.
Den verdenskendte danske Faldskærmsudspringer John Tranum satte i Gaar
Livet til under Forsag paa at sætte ny Verdensrekord i Udspring med Faldskærm.
John Tranum, som i længere Tid har forberedt det store Udspring fra ca. 9000

Meters Højde, gik op med Militærflyveren Kaptajnløjtnant Læ rum i en af Hærens
Maskiner. John Tranums Maskine fulgtes af to andre. I den ene var Filmsfotografen
cand.polit. Boisen og i den anden »Politiken«s Pressefotograf Tage Christensen.

Kaptajn Lærum forklarer, at da
Maskinen naaede op i cirka 8000 Me
ters Højde, mistede Tranum Bevidst
heden. Lærum, som ventede paa Sig
nal fra ham, saa ham sidde livløs i
Cockpittet, og han begyndte derfor
en hurtig Nedstigning. De to andre
Maskiner fulgte efter.
Lægerne mener, at et Hjertetilfælde
i Forbindelse med Kulden og den
store Nerveanspændelse, som hans
Rekordforsøg krævede, har kostet
Vovehalsen Livet.
Baade Filmsfotograf Boisen og
Pressefotograf Tage Christensen
havde faaet svære Forfrysninger og
maatte i flyvende Fart indlægges paa
Hospitalet sammen med den ene af
Maskinernes Førere, Løjtnant Mein
cke, der havde faaet Forfrysninger
i højre Haand.
John Tranum, der havde opnaaet
international Berømmelse som Fald
skærmsudspringer fra store Højder,
har foretaget utallige Udspring i
England og Amerika og har ogsaa
et Par Gange vist sin Færdighed ved
Flyvestævner herhjemme.
*

Tranums tragiske Død gjorde over
alt det dybeste Indtryk, og Medfølel
sen samlede sig om hans unge Hu
stru, som han glad og ubekymret
kyssede Farvel, lige før han gik i
Maskinen og begav sig ud paa sin
sidste Rejse.
Tranum begravedes ved en stor
stilet Højtidelighed i sin Fødeby Esbjerg.

Hvad er der sket -?
Tranum tavs i .Radioen
— Maskinen lander.
8. Marts.
Alt er gjort klar — Titusinder Par
Øjne følger Tranums Maskine, der
stiger, fulgt af de to andre Maskiner,
der skal fotografere og filme den
store Sensation. Maskinen er nu oppe
i den svimlende Højde af ca. 8500
Meter — man har hørt Tranum i
Radioen berette om Opstigningen —
pludselig er han tavs — svigter Ra
dioen? Hvad er der sket?
Tranum springer ikke. Flyvemaski
nen søger med stor Hast ned til Jor
den igen. Motorcykler, Folk, Biler
farer over Grønsværen mod Lan
dingsstedet. Tranum er aabenbart
bevidstløs. Han ligger tilbagelænet i
Maskinen. I flyvende Fart føres han
til Hospitalet. Han er død, død af en
Hjertelammelse lige før han vilde
udføre sit store Spring.

Tranum i Maskinen lige før Starten.
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Oxford-Bevægelsen i København
det blev transmitteret af Radiofonien.
I Modsætning til Aabningsmødet, der
var præget af det engelsk-norske
»Team«, kunde Oxford-Bevægelsens
Leder, Dr. Buchman, nu møde op
med en hel Række Danske, der var
»changed«, bl. a. Slagtermester Pohlman fra Nyborg, Teaterdirektør
Svend Aggerholm, Grev Adam Moltke
og Sadelmager Madsen, der alle
traadte frem for Forsamlingen.
*

Dansk Turistchef.

Det store Oxford- Møde i Odd Fellow Palæets overfyldte store Sal.

Oxford-Bevægelsen og Mr. Buchmans store
Fremstød i det københavnske Bourgeoisi.
28. Marts.
Allerede i længere Tid har den nye
religiøse Vækkelse: »Oxford-Bevæ
gelsen« forberedt et Fremstød her i
Danmark. Bevægelsens Skaber, Dr.
Frank Buchman, er kommet hertil

med sit »Team«, der bestaar af ikke
mindre end 200 Udlændinge, mest
Herrer. Hovedkvarteret er paa Hotel
»Phønix«, men i Aftes afholdtes i
Odd Fellow Palæets store Sal det
officielle Aabningsmøde. En mærke
lig og bevæget Aften, der paa mange
Maader viste den store Forskel mel
lem angelsaksisk og dansk Indstilling
paa det religiøse Omraade. Dr. Buch
man og hans store Team sad paa
Tribunen, og Salen var stuvende
fuld. Biskop Fuglsang-Damgaard ind
ledede med en Tale, hvis Alvor dan
nede en stærk Modsætning til de
muntre Anekdoter, hvormed Dr.
Buchman krydrede sin Bedegørelse
for Oxfordbevægelsens Metoder, »de
fire Absolut’er« og Opfordringen til
at blive »changed«. Bagefter fulgte
en Række Bekendelser af dem, der
allerede var »forandrede«, baade
Englændere og Nordmænd. Blandt
de sidste talte Forfatteren Ronald
Fangen, Højesteretsadvokat Wikborg
og Redaktør Ramm.

13. April.
Et splinternyt Direk
tør-Embede blev i Gaar
besat. Det er Stillingen
som Turist-Direktør el
ler Turistchef, og den
unge Mand, som vandt
over sine 141 Med
ansøgere, er Ingeniør,
cand. polyt. Mogens
Lichtenberg. Han er
kun 32 Aar og har le
vet en Del Aar i New
York, hvor hans Fader
er Leder af et stort
Entreprenør-Firma. Hr.
Lichtenberg er for Ti
den Reklamechef hos Mogens Lichtenberg.
Kirkebye,
og
hans
landskendte Stor-Propaganda for Fyffes-Bananer har naturligvis ikke været uden Indflydelse paa Valget.
*

Hotel Astoria.
6. April.
København har nu faaet et nyt Hotel — og
et højst originalt Hotel. Det er Hotel»Astoria«,
der er rejst paa den smalle Grund mellem
^Hullet« foran Hovedbanegaarden og Reventlowsgade. Bygningen virker særlig ejendomme
lig derved, at nederste Etage er betydelig smal
lere end de øvrige Etager, hvorfor Københav
nerne straks har døbt det nye Hotel *Penalhuset«.

Kæmpemøde i
Kronborgs Slotsgaard

Oxford-Bevægelsens Stifter og Leder, Mr.Buchman (til venstre) sammen med den engelske
Legationssekretær CommanderMaxse foran det
engelske Gesandtskab i Bredgade.
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10. Juni.
Med det store Møde i Kronborg
Slotsgaard 1ste Pinsedag har OxfordBevægelsen sikkert naaet sin Kulmi
nation i Danmark — i hvert Fald i
denne Omgang. 7—8000 Mennesker
var forsamlet i Slotsgaarden, og Mø

Hotel Astoria.

l935
Lyntogenes og Lillebæltsbroens Premiere
En storstilet Gave til
Lauge Kochs Ekspedition.
Dir. Bryde Nielsen skænker 1/4 Million.

7. Maj.
Direktør Bryde Nielsen, Indehaver
af Varehuset »Buldog« paa Nørrebrogade, har skænket Dr. Lauge Koch
250.000 Kroner til Finansiering af en
Grønlandsekspedition fra 1936—38.
Dr. Lauge Koch har tilrettelagt tre
Sommerekspeditioner og to Over
vintringer i Østgrønland for BuldogGaven. Direktør Bryde Nielsen, som
kun er 37 Aar gammel, har haft en
usædvanlig Karriere. Han startede
for 11 Aar siden i en mørk Kælder
paa Hjørnet af Sortedamsdosseringen
og Nørrebrogade — med et Parti
Strømper. Nu er hans Virksomhed
saa omfattende, at han i sine Ud
salg beskæftiger 150 Mennesker, hvor
til kommer et stort Antal Hjemme
syersker og 100 Mennesker paa en
Møbel- og bengefabrik i Nykøbing F.
Buldog-Virksomheden har sin egen
Flyvemaskine, der føres af Sergent
Østen. Den flyver Pakker rundt om
i Landet.

Thune Jacobsen
Politidirektør i København.
7. Juni.
Statspolitichef Thune Jacobsen er
bleven konstitueret som Politidirek
tør i København under Hensyn til
Overvejelserne angaaende Indførelse
af et Enhedspoliti.

Da det første Lyntog1 med Kongen og de indbudte Honoratiores kørte over Lillebæltsbroen og
sprængte Snoren.

Lillebæltsbroens festlige Indvielse.
Nu kører vi med Lyntog fra København til Aarhus paa 4lA Time.

14. Maj.
I Dag blev Lillebæltsbroen aabnet.
Det var en Begivenhed, der havde
samlet Tilskuere fra hele Landet —
ca. 20.000 siges der — og det var en
Begivenhed, som alle Danske havde
glædet sig til og tog livlig Del i.
Tænk bare, hvad det vil sige, at
Rejsen fra København til Aarhus

Ren Luft

over

Danmark.
9. Juni.
For en Uges Tid siden
startede Pastor Gunner
Engberg en Bevægelse,
der bedst kan betegnes
som »Ren Luft i Buen«,
og som er rettet mod
Bøger, Blade og Bille
der af pornografisk Na
tur, der er udstillet i
en Del af Buens Blad
udsalg, smaa Cigarbutiker og lign. Bevæ
gelsen har fundet Til
slutning baade hos den
konservative og den so
cialdemokratiske Ung
dom, og sidste Nai er
de unge Mennesker gaaet
over til Aktion. I Mor
ges var ca. 50 Kiosker
og
Papir handler-V in
duer rundt om i Buen
overklistrede med Pla
kater, hvorpaa der stod:
»Vi kræver ren Luft
over Danmark«.

En Forretningsrude i Farimagsgade overklistret med Plakater
om »Ren Luft over Danmark«.

eller Esbjerg nu kan gøres paa 4*/2
Time mod 7^2 Time før.
Allerede i Forgaars afleveredes
den færdige Bro formelt af Fir
maerne Monberg & Thorsen, Køben
havn, Grün & Bilfinger, Mannheim,
Eilers, Hannover, og Krupp, Rhein
hausen.
Men i Dag er det den rigtige, høj
tidelige Aabningsdag. Kongen er an
kommet til Middelfart ombord i
»Dannebrog«. Nu stiger han ind i
det Lyntog, der har bragt Ministe
riets Medlemmer, Diplomatiet, Rigs
dagens Medlemmer og Pressen fra
København til Middelfart. Toget kø
rer ud til Restaurant »Broen«, hvor
Trafikminister Friis-Skotte i en Tale
takker de Firmaer, der har bygget
Broen, og slutter med et Leve For
Kongen.
Digteren Hans Hartvig Seedorff
Pedersen reciterer et Digt om Broen.
Kongen erklærer Broen for aab
net. Og nu kører han og de ind
budte Deltagere i to sammenkoblede
Lyntog over Broen. Samtidig sætter
en Bilkortége sig i Bevægelse og
Snorene sprænges, mens Færger og
Dampskibe hilser med deres Sirener
og 25 Flyvemaskiner kredser over
Broen.
Turen slutter paa Fredericia Banegaard, hvor Generaldirektør Knutzen
taler.
Imens har Tilskuerne sprængt alle
Afspærringer og taget Broen i Be
siddelse, og der festes til den lyse
Morgen baade i Fredericia og Mid
delfart.
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Kronprins Frederiks og Prinsesse Ingrids Bryllup
Det festlige
Fyrste
bryllup i
Stockholm.
Hele Danmark lytter
i Radio.

24. Maj.
I Dag sidder hele
Danmark ved Ra
dioen! Kronprins
Frederik og Prin
sesse Ingrid skal
vies i Storkyrkan
i Stockholm.
Nu toner Orglet
— og Speakerens
Stemme skælver
allerede under Be
skrivelsen af den
Pragt, som 'det sto
re Følge udfolder. Kronprinsparret forlader Storkyrkan i Stockholm efter Vielsen,
hilst af endeløs Jubel.
Og saa kommer
det højtidelige Øje
blik, hvor Familien Danmark lyt svenske Prinsesse dansk Kronprin
ter til Ærkebispens Ord, til Viel sesse. — Klokken 17 i Eftermiddag
sesritualet, til Kronprins Frederiks sejler Kronprinsparret med »Danne
mandige Ja, til Prinsesse Ingrids brog« fra Stockholm, ledsaget af den
faste Ja — og saa er den yndige danske Eskadre.

Søndag. Man bliver taalmodigt staaende, til Kronprinsparret tager ud
paa en Køretur gennem Byen med
Forspand å la Daumont og med Hu
sareskorte. Køreturen ender paa
Amalienborg, hvor Folket kalder
Kongefamilien frem.
Kronprinsen takker for den pragt
fulde Modtagelse af hans Brud. Tak
for al Deres Hjertelighed og Kærlig
hed! Leve Danmark!
Kongen: Tak for Hyldesten til de
Unge og Tak for Deltagelsen under
Dronningens Sygdom. Den giver en
Følelse af Sammenhold, som har
været os til stor Trøst.

København giver Kronprinsparret
en storstilet og hjertelig Modtagelse.
26. Maj.
I Dag er det Kronprinsparrets
Dag — helt alene. Kongen og Dron
ningen er vendt hjem i Forvejen og
tager nu imod Brudeparret ved
Nordre Toldbod. Kolossale Menneske
mængder er paa Benene, og der

jubles allerede ved Synet af »Danne
brog« paa lang Afstand. Jubelen
slaar sammen om det unge Par, da
det stiger i Land og da det i aaben
Vogn kører bort til Amalienborg.
Men Københavnerne vil ikke lade
sig nøje med denne Forsmag. Det er

Kronprinsesse Ingrid hilser paa Honora
tiores paa Toldboden lige efter
La n dstigningen.

Ved Gallataflet paa Christiansborg
hyldes Kronprinsparret med et Fak
keltog af 2000 danske og lundensiske
Studenter.

Kronprinsparrets Køretur gennem København, hvor Tusinder og atter Tusinder af Københavnere staar i tætte Klynger langs Vogntogets
Rute og bereder det unge Brudepar en hjertelig Modtagelse.
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Bondetoget til Kongen - Et Kjolesæt brændes
Mængden dette Svar, blev det mod
taget med Fyraab, og trods Politiets
Henstilling enedes man om at for
blive paa Slotspladsen, til man havde
faaet Staunings Svar. Først da Stats
ministeren havde lovet at optage
Forhandlinger om Kravene med det
samme, forlod det mægtige Bonde
tog Amalienborg Slotsplads.
Om Eftermiddagen var der et
Kæmpe-Møde paa Stadion, hvor man
truede med Produktionsstrejke i
Landbruget.
Talrige af Deltagerne i Bondetoget
udtaler overfor Pressen, at de er
dybt taknemlige for den hjertelige
Modtagelse, de har mødt hos Køben
havns Befolkning.

Bondetoget forsamlet paa Amalienborg Plads. Forrest ses L. S.-Føreren, Gaardejer Knud
Bach, der udbringer et Leve for Kongen.

35.000 Bønder fra hele Landet gaar i Protesttog
til Kongen paa Amalienborg.
Kongen henviser til Stauning — men trods uforrettet Sag er Bønderne
glade over Modtagelsen i København.

Skuffelsen over Kongens Svar til De
30. Juli.
35.000 Landmænd fra alle Landets putationen. Kongen meddelte L. S.Egne er stævnet til København for Mændene, at han som konstitutionel
kun kunde tage Hensyn til
at deltage i det store Bondetog til Konge
Folkets lovligt valgte Repræsentan
Kongen. Byen er paa mange Maader ter, og at han derfor henviste Depu
præget af dette ejendommelige Be tationen til Statsminister Stauning.
Da L. S.’s Formand, Gaardejer Knud
søg.
Allerede i Forgaars kom Bonde Bach, gennem Højttaler meddelte
togets
Deltagere
fra de fjerneste
Egne til Køben
havn, og i Gaar
Formiddags gik de
tredive Tusind til
Amalienborg Slots
plads. En Deputa
tion for den store
»Landbrugernes
Sammenslutning«,
ogsaa kaldet L. S.,
overrakte Kongen
en
Henvendelse
om Ligestilling for
Landbruget med
andre Erhverv.
Kongefamilien —
ogsaa vor nye
Kronprinsesse —
viste sig paa Slot
tets Balkon, og
Forsamlingen brød
ud i Hurra-Raab.
Mange af Land
mændene saa her
Kongefamilien for
første Gang, men
Begejstringen over
dette Møde kunde Mogens Lorentzen holder Baaltalen ved Siden af Figuren, derer
dog ikke skjule
iført hans Kjolesæt, som skal brændes paa Baalet.

Da Mogens Lorentzen
brændte sit Kjolesæt
paa Set. Hansbaalet.
En munter Fest i Dyrehaven.

24. Juni.
Studenter — kvindelige og mand
lige — drog i Aftes i Flok og Følge
til Set. Hans-Baal paa Friluftsteatret
i Dyrehaven. Der var høj Stemning
i Forventning om, at Maleren Mogens
Lorentzen havde bebudet at* ville
brænde sit Kjolesæt paa Baalet.
Mogens Lorentzen traadte frem og
holdt en versificeret Baaltale, hvori
han tog Afsked med Kjolesættet, der
fungerede som Set. Hans-Heks. Un
der stormende Bifald fra Ungdom
men sluttede han af med disse Ord:

Han her var ufortjent, men Gang
paa Gang,
Symbol paa Standsforskel og ydre
Rang.
De Fromme har han blændet med
sin Glans og
kun værnet om den Dumme med
sit Panser.
Han gør den Kønne latterlig . . .
den Glade
bli’r hæmmet af den stridige Facade.
De Luksuspenge, som vi Mandfolk
sparer
ved at lar den arme Ridder fare . . .
lad Hundredkronesedlerne til Konen
flagre
at klæ’ sig for. De Fagre til den
Fagre!
Og saa, du hule Kjole, stive Skidt,
forlorne Tradition i sort og hvidt,
gaa op i skiden Røg og Flammespil!
Utyske, ryg og rejs ad Tyskland til!
Under Jubel fra .de forsamlede
Studenter fortærede Flammerne derpaa Mogens Lorentzens Kjole, Krave
bryst, Handsker og Hat.
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Millionærdatteren, der kom — Melodien, der blev væk
Dronning Astrid dræbt
ved Bil-Ulykke.
30. August.
Belgiens unge Dronning Astrid er
i Gaar bleven dræbt ved en Bilulykke.
Dronning Astrid var paa Udflugt ved
Vierwaldstattersøen med Kong Leo
pold, som selv førte Bilen. Kongen
mistede Herredømmet over Vognen,
som først tørnede mod et Træ og
derefter blev slynget ud i Søen. Dron
ning Astrid dræbtes paa Stedet.

Kvindelig Taxa-Chauffør.
11. August.
København har faaet en kvindelig Taxa
chauffør Frk. Ella Petersen, Datter af en
Taxa-Vognmand. Den unge Dame kom i Taxa
uniformen og vakte straks Opsigt rundt om
kring. Frk. Petersen, der har været Danmarks
mester i Kuglestød, er en rask Sportspige, som
Publikum straks har akcepteret. Det har hen
des mandlige Kolleger imidlertid ikke. Taxa
vil have Frk. Petersen fjernet i Henhold til
en 25 Aar gammel Generalforsamlingsbeslut
ning. Det ser dog ud til, at København faar
Lov til at beholde Taxachaufføse Frøken Pe
tersen.

Mal Bagskærmen
hvid!
9. September.
Bevægelsen »Større Færdselssikkerhed«, som
i den sidste Tid har udfoldet en livlig Agita
tionsvirksomhed i Buen, startede i Gaar en ak
tiv Kampagne for at faa hvide Bagskærme paa
vore Cykler. Paa Byens større Pladser, foran
Sportspladserne og andre Steder, hvor man
kunde vente at finde Cykler samlede i stort
Tal, arbejdede en Skare hvidklædte Mænd med
Malerbøtte og Pensel. Over 4000 Cukler fik
hvide Bagskærme i Gaar.

Grev Haugwitz-Hardenberg og hans Hustru Barbara Hutton forlader Hotel d'Angleterre.

3. August.
Grev Haugivitz-Hardenberg-Reventlow kom. i Gaar hertil med sin Hustru,
Barbara Hutton, Woolivorth-Millionær datter en. Verdens rigeste Kvinde
holdt sit Indtog i Danmark med et Utal af Kufferter, vistnok over Hundrede,
og fulgt af Detektiver. Det nygifte Par vakte overalt en Opsigt, som de selv
følte højst generende, og fra de kom til de rejste, var de belejrede af Foto
grafer. Elskværdigt afværgede Grev Haugusitz al denne Offentlighed.

Melodien, der blev væk — blev Sukces.

Bodil Ipsens gyldne
Smil paa Film.
30. August.
Nordisk Film havde i Aftes paa PaladsTeatret Premiere paa Kaj Munks Film »Det
gyldne Smil« med Bodil Ipsen og Carl Alstrup
i de to Hovedroller. Filmen, hvis Iscenesættelse
skyldes Ungareren Dr. Fejos, fik en blandet
Modtagelse, men Publikum hyldede dog Fru
Bodil Ipsen paa det hjerteligste, da hun viste
sig i Teatret.

Tyttebær - her og hinsidan.
27. September.
I disse Dage er Priserne paa Tuttebær him
melstræbende i København. Mange Københav
nere har derfor valgt at rejse over Sundet og
foretage Tuttebærindkøb i Malmø. Der koster
de kun 25 Øre Literen (600 Gr.), og da man
maa indføre for 5 Kroner Varer, er Suiteløjet
altsaa sikret for en rimelig Penge. Det er
Tusindvis af Kilo, der paa denne Maade gaar
fra Malmø til København.
10. Oktober.
Tyttebærrejserne til Malmo standsede brat.
Da Tyttebær-Turisterne i Gaar vendte hjem,
var Priserne i København pludselig blevet de
samme som i Malmo!
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Peter Poulsen som Larsen og Karen Lykkehus som hans Kone.

7. Septbr.
Der var Premiére
ude i »Ridder
salen« i Aftes. Og
det blev en Aften
fuld af Ungdom
og Talent. Stykket
hed »Melodien, der
blev væk«, skre
vet af Kjeld Abell,
med Musik af Bern
hard Christensen
og Herman D. Koppel. Det handler
om Middelmand
Larsen (Peter Poul
sen) og hans Kone
(Karen Lykkehus),
og det er fuldt af
muntre og bidende
Indfald, en letfat
telig satirisk Sym
bolik. Paavirkningen af Brecht &
Weill og Fallada,
hvis »lille Mand«
og »Pusser« jo ogsaa er »Hr. og Fru
Larsen«, kan ikke
skjules, men origi
nalt Talent var der
nok af alligevel.

Optøjer under K.U.-Mødet paa Blaagaardsplads

Politiet rykker frem under Spektaklerne paa Blaagaardsplads og afspærrer Tilgangen fra Blaagaardsgade.

„Konservativ Ungdom“s Møde ender |
vilde Kommunist Slagsmaal.
Blaagaards Plads ryddes af Politiet - Kampen fortsættes i Sidegaderne
- Generalavditør Purschel slaaet ned.

30. September.
I Gaar mødtes de politiske Par
tiers Ungdom paa Blaagaards Plads.
Det var »Konservativ Ungdom«, der
havde arrangeret Mødet, og da Møde
stedet er bekendt for at være Mod
standernes faste Forsamlingssted,
var man forberedt paa Uroligheder.
Højrepartiets Ledere, Christmas
Møller og Piirschel, var blandt Ta
lerne. Politiet havde i Forvejen ryd
det Pladsen for Kommunister, og
under selve Talerne var der nogen
lunde Ro. Til Gengæld demonstre
rede Ungdommen i Pladsens Omegn,
og da K. U.’erne marscherede hjem
ad, brød Kampen ud.
Der var over 200 Betjente tilstede
i Uniform og en hel Del i Civil. Un
der Mødet var det ikke til at tage
fejl af, at K. U.’erne befandt sig i
»Fjendens« Land, for i mange af
Blaagaards Plads’ Vinduer truede
Beboerne med knyttede Næver ad
Mødets Deltagere, og de røde Flag
vajede overalt.

Under denne Marsch foretog Kom
munisterne et Sideangreb fraBaggesensgade. Det skete netop, da Gene
ralauditør Piirschel og hans Søn pas
serede forbi. Der udviklede sig et
kraftigt Haandgemæng. Under dette
blev Hr. Purschel slaaet omkuld og
ilde tilredt med Stokkeslag og anden
Mishandling. Voldsmanden blev an
holdt.

Kamp om Dannebrog paa
Dronning Louises Bro.

I Nærheden af Dronning Louises
Bro angreb Kommunisterne igen og
søgte at erobre K. U.’ernes store
Dannebrogsflag. Denne Manøvre var
lige ved at lykkes, men Politiet kom
til og slog Angrebet tilbage. Under
denne Skærmydsel kom to Menne
sker til Skade. En K. U.’er blev slyn
get til Jorden af en Kommunist og
paadrog sig Kvæstelser i Baghove
det. Idet Politiet ryddede Gaden, be
svimede en Dame. Begge maatte i
Ambulance bringes til Hospitalet.

Politiet trækker Kniplerne.

Fra Todesgade forsøgte en større
Trop at trænge ind paa Pladsen,
men det kom de ikke godt fra. Poli
tiet trak Kniplerne, og saa var den
Manøvre stoppet: 5 Mand, 1 Kvinde
og 10 Cykler laa i et Bundt paa Bro
stenene. Skruebolte indsvøbt i Papir
blev kastet paa Højttalerne, og der
blev affyret Skræmmeskud.
Da Mødet var forbi, marscherede
K. U.’erne ned ad Blaagaardsgade
mod Nørrebro; i Spidsen var to Ud
rykningsvogne og ridende Politi.

En af de mange voldsomme Scener under Slagsmaalet paa Blaagaardsplads, hvor
Kommunisterne angriber K. U.’erne.
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Op til Valg: Stauning eller Kaos!
23. Oktober.
TTalgkampen har denne Gang været ført med stor
V Kraft og med Brug af den helt moderne Valgteknik:
Radiotaler, Højttalervogne, voldsomt virkende Lysrekla
mer, Sværme af Tryksager og taktfaste Talekor fra unge
Mennesker paa Fragtbiler. Fra alle Plankeværker og
Plakatsøjler har »Stauning — eller Kaos« stirret os i
Møde. Før Valget var der Kaos — paa Gaderne i hvert
Fald — efter Valget e r det Stauning! Han vandt en stor
personlig Sejr. Dagen i Gaar var den største og livligste
Valgdag i mange Aar. Flere Steder kom det til Sam
menstød mellem kamplystne Afdelinger af Partiernes
Ungdoms-Organisationer, og disse Sammenstød var i
enkelte Tilfælde af ret alvorlig Karakter.

Staunings store Valgsejr.
23. Oktober.
Ved Folketingsvalget i Gaar vandt Ministeriet Stau
ning en betydelig Sejr. Venstre tabte 10 Mandater,
de Konservative 1, Socialdemokraterne derimod vandt
6 Mandater, Det frie Folkeparti 5, ellers var Resul
tatet uforandret for de øvrige Partier. Socialdemo
kratiet mønstrede 46 pCt. af Stemmerne, eller ialt
3/4 Million.

Ministeriet rekonstrueres.
5. November.
Efter Valget er Ministeriet Stauning blevet væsentlig
ændret 6 nye Ministre er i Gaar traadt ind i Regeringen.
Smedenes tidligere Formand Johs. Kjærbøl har efterfulgt
Hauge som Handelsminister, N. P. Fisker er blevet Tra
fikminister i Stedet for Friis-Skotte, Ludvig Christensen
er udnævnt til Socialminister, K. K. Steincke er vendt
tilbage til Justitsministeriet, Johannes Hansen er blevet
Kirkeminister, den radikale Jørgen Jørgensen udnævnes
til Undervisningsminister og Alsing Andersen bliver For
svarsminister. De øvrige Ministerier er uforandret.

Valg-plakater paa et Plankeværk.

Spændende Litteratur-Professorkonkurrence.
Magisier Ejnar Thomsen gik af med Sejren.

6. Oktober.
Det blev Seminarielærer, Magister
Ejnar Thomsen, der blev Professor i
nordisk Litteratur. Efter Indstilling
fra det filosofiske Fakultet bestemte
Undervisningsministeriet den 2. Juli
i Aar, at Professorkonkurrencen
skulde finde Sted mellem følgende 7
Ansøgere til Embedet: Seminariefor
stander Georg Christensen, Magister
art. Emil Frederiksen, cand. mag.
Oluf Friis, Lektor, Dr. phil. Kjeld
Galster, Magister art. Henning Kehler, Magister art. Poul Læssøe Muller
og Seminarielærer Ejnar Thomsen,
samt at der skulde gives Dr. phil.
Frederik Schyberg (som for to Aar
siden var indstillet til Professor af
Bedømmelsesudvalget, men alligevel
ikke blev det) Adgang til at deltage
i Konkurrencen, saafremt han øn
skede det.
Dr. Schyberg efterkom ikke Op
fordringen, han meddelte Konkur
rencekomitéen, at han ikke ønskede
at deltage. Det samme gjorde Lektor
Galster.

488

I Sommermaanederne sad de re
sterende Aspiranter og sled paa Det

Den nye Litteratur-Professor Ejnar Thomsen.

kgl. Bibliotek for at kunne aflevere
den skriftlige Opgave: Barokken i
dansk Digtning.
Den skriftlige Opgave blev ikke be
svaret af Oluf Friis og Poul Læssøe
Müller, og derefter var Ejnar Thom
sen, Henning Kehler, Georg Christen
sen og Emil Frederiksen alene til
bage. Der forelaa fire tykke Afhand
linger paa henholdsvis 226, 227, 108
og 180 Sider, og derefter var man
klar til den mundtlige Konkurrence.
I Gaar ved Midnatstid forelaa
Dommerkomiteens Indstilling:
Efter at Konkurrencekomitéen i
Henhold til § 8 i kgl. Anordning af
15. Maj 1932 har drøftet og gennemgaaet Ansøgernes vita ante acta, tid
ligere videnskabelige Produktion og
Udfaldet af de afholdte Prøver, skal
Komitéens Flertal, med Anerkendelse
af flere paa forskellig Vis frem
ragende Præstationer fra de øvrige
Deltagere, indstille Seminarielærer,
mag. art. Ejnar Thomsen til det le
dige Embede.
Kbhvn., d. 5. Oktbr. 1935.
Vilh. Andersen. Valdemar Vedel.
Hans Brix. Johs. Brøndum-Nielsen.
Carl Roos. Edgar Rubin. PoulTuxen.

Bog-Sukces — Sanger-Oprør—Videnskabeligt Opgør

Fra Festen i Ingeniørernes Hus for Baronesse Karen Blixen-Finecke (Isak Dinesen), der ses her mellem Borberg og Borgbjerg. Forfatteren til
venstre, den nylig afgaaede Undervisningsminister til højre.

Baronesse Blixen-Finecke fejres
af „Nordisk Digterklub“.

3. Decbr.
For et Aarstid siden vakte Isak Dinesens Bog »Seven Gothic Tales«
stor Opsigt i Amerika, og herhjem
me ikke mindre, da Forfatteren vi
ste sig at være den danske Baronesse
Karen Blixen-Finecke, født Dinesen,
Datter af den afdøde Godsejer og
Jagtforfatter W. Dinesen (Boganis).
Bogen er nu udkommet paa Dansk
som »Syv fantastiske Fortællinger« paa
Reitzels Forlag og er bleven modtaget
med stor Begejstring. I Aftes fejre

des Baronesse Blixen-Finecke ved
en Fest, som »Nordisk Digterklub«
afholdt til hendes Ære i Ingeniører
nes Hus. Hovedtalen blev holdt af
Svend Borberg, der hyldede den
højtbegavede Forfatterinde.

Sjaljapin gør Oprør
mod Det kgl. Teater.
Faust-Forestillingen aflyst.

8. December.
Efter en højst bevæget Operaprøve
udsendte Det kgl. Teater iaftes føl
gende Bulletin:
— Efter Forløbet af Prøven paa

»Faust« idag til den planlagte Fore
stilling Søndag Aften paa Det kgl.
Teater har det vist sig ugørligt at
gennemføre Forestillingen med Sjal
japin som Gæst. Teatrets Forestil
ling Søndag Aften vil blive »Faust«
med Teatrets egne Kunstnere og til
Teatrets sædvanlige Priser. —
Den berømte russiske Sanger Sjal
japin var under Prøven blevet hilst
med Hgssen og Tilraab af Teatrets
Kunstnere, fordi han ikke vilde ind
ordne sig under Teatrets sædvanlige
Iscenesættelse af Operaen og desu
den optraadte ubehersket overfor
Personalet.
Teaterchefen erklærer, at Teatrets
Værdighed krævede en Aflysning af
Gæstespillet. Til Sjaljapin-Forestillingen var alt forlængst udsolgt til
dobbelt-forhøjede Priser.
*

Dr. Lauge Koch angribes
af en Række Geologer.

Sjaljapin til Prøve paa Det kgl. Teater. Fra venstre ses Kapelmester Hye-Knudsen, Instruk
tør Svend Gade, Sjaljapins Manager Mr. Kaschnek og selve den berømte russiske Sanger.

10. December.
Dr. phil. Lauge Koch har besluttet
at anlægge Sag mod 11 fremtræden
de geologiske Videnskabsmænd, der
har angrebet ham for hans Grøn
lands Geologi.
I et stormende Opgør ved Geolo
gisk Forenings Generalforsamling i
Gaar meddelte Dr. Koch sin Beslut
ning. Højesteretssagfører Steglich
Petersen, der førte Sagen mod Nor
ge i Haag, har paataget sig at føre
Dr. Kochs Sag for Retten. Geologer
ne, hvoriblandt er Professor Bøg
gild, Dr. phil. Chr. Poulsen og Dr.
phil. Frk. Callisen, beskylder Dr.
Koch for at have tilegnet sig andres
Resultater.
*
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Sagen mod Byretsdommer Eide
Justitsminister Steincke afslutter Sagen med
at benaade samtlige Eides Angribere.
14. December.
Justitsminister Steincke har i Gaar
sat Punktum for den langvarige og
pinlige Eide-Sag ved at benaade alle
Dommer Eides Angribere. Denne op
sigtvækkende Indgriben har Justits
ministeren ledsaget med en Redegø
relse, hvori Hr. Steincke erklærer:
»Alle, der værdsætter det danske
Retsvæsens høje Stade, vil være eni
ge om stærkt at beklage denne Sag,
i hvilken der fra første Færd er
handlet uheldigt ikke alene fra de
Domfældtes Side.«

Sagen mod Revisor Nørregaard —
Journalist Hastes Artikler.

I November forrige Aar opstod en
helt ny Sag, der drejede sig om Salg
og Køb af et Ismejeri, ved hvilken
Handel Revisor Nørregaard havde
været medvirkende ved Kontraktens
Udfærdigelse. En Klage fra Køberen
blev indbragt for Byretten, hvor
Dommer Eide lod Nørregaard fængs
le, sigtet for Meddelagtighed i Be
drageri. I December indsendte Re
visor Nørregaard, efter at være ble
ven løsladt fra Vestre Fængsel, en af
ORS. Piirchel konciperet Klage til
Politidirektøren over Politiadvokat
Johnsen og Dommer Eide. Denne
Klage blev af Journalist Haste, som
i Mellemtiden var bleven gift med
den under den første Eide-Sag
nævnte Frk. Ruth Sjøstrand, refere
ret i Berlingske Tidende, som ogsaa
optog et af Haste med Politiadvokat
Johnsen foretaget Interview, hvori
Johnsen stemplede Nørregaards Kla
ge som falsk. Eide og Politiadvoka
terne Johnsen og Eivind Larsen hen
vendte sig til Berl. Tid.s Redaktør,
overfor hvem de karakteriserede Ha-
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Journalist Haste, der saaledes hav
de mistet sin Stilling, indledede nu
en Kampagne mod Dommer Eide.
Han rejste til Bogense for at ind
samle Angrebsmateriale mod Eide,
der som 30aarig Herredsfuldmægtig
i Bogense havde haft en Paternitetssag, som efter Hastes Mening var af
en saadan Art, at den vilde være
kompromitterende for ham som
Dommer.

Retsstatsmanden Dr. Dam
rejser Sagen i Folketinget.

De første Angreb paa
Dominer Eide.
De første Angreb paa Dommer
Eide stammer fra en Injuriesag, som
Overretssagfører Sjøstrand i 1932
anlagde mod Byretsdommeren, der i
et Interview i »Ekstrabladet« skulde
have udtalt sig paa en haanlig
Maade om Fru Sjøstrand og hendes
Datter. Udtalelserne refererede sig
til en Sag, der omhandlede den syttenaarige Frk. Ruth Sjøstrands
Sværmeri for den italienske Gesandt,
Grev Viola, en deraf følgende An
klage mod Gesandten og Eides For
søg paa at faa Fru Sjøstrand til at
tilbagekalde denne Anklage.

Haste opsporer en gammel
Affære om Eide i Bogense.

Byretsdommer Eide (til venstre) med sin Sag
fører, HRS. Thorsteinsson.

stes Artikler som usandfærdige, og
krævede hans Afsked fra. Bladet.
Berl. Tid. suspenderede Haste og af
skedigede ham kort efter.

Med det indsamlede Materiale, der
bl. a. indeholdt Erklæringer fra Bar
nemoderen, gik nu Revisor Nørre
gaard, dennes Forsvarer ORS. f)aF
berg, Haste og hans Advokat, Lands
retssagfører Ventegodt til Folketings
mand, Dr. Dam, Retsstatspartiet, som
i Folketinget rettede en Forespørg
sel om Dommer Eides Forhold. Sam
tidig indsendtes Beretninger til Byretspræsidenten og Justitsministeren,
som derefter beordrede UndersøgéF
se mod de Personer, som var an
svarlige for Rygterne om Dommer
Eides Forhold.
I Mellemtiden blev Revisor Nørre
gaard frifundet og tilkendt Erstat
ning for Fængslingen i den tidligere
Bedragerisag, og efter en lang RæF
ke bevægede Retsmøder faldt Dom
men ved Byretten den 26. Juni over
Eides Angribere.

Den haarde Dom over Eides Angribere.
Revisor Nørregaard blev frifundet, LRS. Ventegodt fik 1 Aars Fængsel,
frataget de borgerlige Rettigheder for bestandig, og mistede dermed sin
Sagførerbestalling, Haste og hans Hustru Fru Ruth Haste, født Sjøstrand,
idømtes hver 8 Mdr.s Fængsel (betinget), ORS. Pürschel 4 Mdr. Hæfte,
Borgmesterinde Jürgens 300 Kr. i Bøde, Forf. Andkjær Jensen 200 Kr. i
Bøde, alle for at have udbredt de nævnte Rygter om Eide, eller for at have
tilskyndet Dr. Dam til Forespørgslen i Rigsdagen. Desuden idømtes Vente
godt og Ægteparret Haste til in solidum at udrede 15.000 Kr. i Erstat
ning til Eide.

Landsretten mildnede
Byrets-Dommen.
Den 8. December ændrede Østre
Landsret Dommen saaledes, at ORS.
Piirschel fik 60 Dages Hæfte, LRS.
Ventegodt 4 Mdrs. Fængsel og intet
Tab af borgerlige Rettigheder, ORS.
Dalberg en Bøde paa 2000 Kr., Hr.
Andkjær Jensen en Bøde paa 200
Kr., Hr. og Fru Haste hver 4 Mdrs.
Fængsel. Erstatningen til Dommer
Eide blev nedsat til 10.000 Kr.

Sagens Afslutning med Benaadning.

Med Justitsministerens Benaadnmg
i Gaar af alle de dømte Angribere
er denne enestaaende Sag i dansk
Retspleje bragt til en endelig Afslut
ning. I Aar og Dag har Offentlighe
den været Vidne til en Række Rets
møder af hidtil ukendt Karakter,
gamle, glemte Forhold er bleven
fremdragne, Beskyldninger af den
mest injurierende Art er rejst af Sa
gens Parter, der efterhaanden ind
drog flere og flere i denne fra før
ste Færd ubetydelige, men i sit For
løb forkvaklede og ondartede Sag.
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Et Blad af Byens Dagbog
Seks Dages Løbet i Forum
vundet af Grundahl Hansen.
6. Februar.
I Gaar afsluttedes det tredie 6-Dages Cykleløb i Forum under levende
Deltagelse af de sportsinteresserede
Københavnere, der i de forløbne seks
Nætter ikke har faaet megen Søvn i
Øjnene. Løbet blev vundet af Dan
skeren Werner Grundahl Hansen og
Belgieren Billiet.

Hvad hed min Mor?
Et Menneske, der var født udenfor
Ægteskabet og senere bortadopteret,
havde stillet Krav om at faa sin rig
tige Moders Navn opgivet, og da
man nægtede at give Oplysning her
om, lod Vedkommende det komme
til et Sagsanlæg for at faa Rettens
Afgørelse i dette principielle Spørgsmaal.
Ved Landsretten blev Kravet af
vist, idet det i Dommen udtaltes, at
et Barn født udenfor Ægteskabet
ikke har Krav paa at erfare sin Mo
ders Navn, naar denne modsætter
sig det
I Gaar har Højesteret ’ stadfæstet
Landsrettens Kendelse.

Politiinspektør Stamm er udnævnt til Statspolitichef. Kun h-8 Aar gammel
har Hr. Stamm gjort en enestaaende Karriere. I 1919 blev han Politiassessor
i København, 192k Sekretær hos Statsadvokaten for Fyen, Lolland-Falster og
Bornholm, 1927 Politiassistent i København, 1931 ledende Politiadvokat og i
193k Politiinspektør og Chef for Opdagelsespolitiet. Nu er Hr. Stamm altsaa
udnævnt til Chef for Statspolitiet, og med Anerkendelse af hans store Dyg
tighed og Evne til at forhandle sig til Rette med sine Medarbejdere følger
Tilfredshed indenfor Politietaten med denne hans sidste Forfremmelse. —
(I Juli 1937 udnævntes Hr. Stamm til Politidirektør i København samtidig
med, at Politidirektør E. Thune Jacobsen blev Rigspolitichef.)

Foraar i Luften.

Noter og Nyt.

Saa saare der kommer blot en Anelse af For
aar i Luften, rykker de lykkelige Ejere af Mo
delskibene ud og sender deres smaa Baade med
de hvide Sejl paa Langfart over Peblingesøen.
Der kommer atter Liv over Søerne, langs Bred
derne staar »Skipperne*, omgivet af de Spad
serende, der standser op for at se paa »Søsæt
ningen*. Spændt følger man den lille Skude,
der vugger hen over det spejlblanke Vand,
Brisen fylder de smaa Sejl, saa Fartøjet truer
med at krænge over — men det klarer sig,
retter sig atter og stryger tværs over Søen.
Dette lille Københavnerbillede har Tegneren
Axel Nygaard givet i sin fine, yndefulde Streg
— ingen formaar som han Dag ud og Dag ind
i Avisens Spalter at fange Bybilledet, Gadens
karakteristiske Situation, paa Spidsen af sin
Blyant.

Det Forenede Dampskibsselskabs Amerikadamper »Frederik VIII* er nu lagt op i Fri
havnen og skal sælges til Ophugning. Den
danske Amerikalinie giver stort Underskud og
vil nu blive standset.

*
15. Januar afgik fhv. Undervis
ningsminister F. H. J. Borgbjerg ved
Døden, næsten 70 Aar gammel. Bi
sættelsen formede sig som en storsti
let Højtidelighed i Odd Fellow Pa
læets store Sal, hvor Baaren var hen
stillet mellem prægtige Blomster og
Kranse. Her talte Statsminister Staunirig og Redaktør H. P. Sørensen,
hvorefter Kisten førtes til Bispebjerg
Krematorium, fulgt af mange Tusin
de Københavnere og Arbejderne med
deres Fagforeningsfaner.
❖
22. Februar afgik Johan Skjold
borg ved Døden. »Husmændenes
Digter« var i sjælden Grad afholdt,
og hans litterære Indsats for en For
bedring af Husmændenes Kaar skab
te ham et Navn, som sent vil glem
mes.
❖
Redaktør Gunnar Heliveg-Larsen,
der for nogle Aar siden forlod ChefStillingen ved »Dagens Nyheder«,
har overtaget Redaktionen af »Kri
steligt Dagblad«.

Ny Redaktør ved B. T.
Journalisten og Forfatteren Jens
Locher har overtaget Redaktionen
af B. T. Endnu kun i Slutningen af
40’erne, er det forbavsende, hvad Lo
cher har faaet udrettet: en lang
Række Lystspil har han skrevet for
de københavnske Teatre, og en gan
ske særlig Popularitet har han opnaaet med sine Radio-Hørespil om
»Familien Hansen«.

Redaktør Jens Locher.
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Bro over Øresund - Til Tops i Raadhusspiret

Tegning af den projekterede Kæmpe-Bro over Øresund.

Projektet om en Bro
over Øresund.
Vore tre største Ingeniørfirmaer
fremsætter en gigantisk Plan.

Professor Otto Linton i Stockholm
har fremsat Planen om en Bro over
Øresund, og nu har Ingeniørfirma
erne Christiani &. Nielsen, Højgaard
& Schultz samt Kampmann, Kierulff
& Saxild, delvis i Samarbejde med
svenske Ingeniørfirmaer, udarbej
det en Række Planer omfattende
ikke mindre end store Autostradaer,
en Bro over Storebælt fra Korsør
over Sprogø til Nyborg, og en Bro
fra København over Amager og Salt
holm til Limhamn.
Ministeriet har faaet Planerne til
nærmere Overvejelse.
Kobenhavnerne har ondt ved at tage Planen
alvorligt. En meget højtstaaende Person skal
have udtalt:
— Nu faar vi Storstrømsbroen, lad saa det
være godt. Hvis vi ogsaa faar Bro over Øre
sund, risikerer vi, at Turisterne først vaagner
op i Sverige og siger: »Hvor Søren blev Dan
mark af!«.

Fluemennesket klatrer op til Raadhusspiret og
fjerner Vejrhanen, der truer med at styrte ned.
2. Marts.
Med stigende Rædsel havde Kø
benhavnerne opdaget, at der var no
get i Vejen med Raadhusets Vejr
hane, idet den tunge Kontravægt var
rustet løs og truede med at styrte
ned og forvolde Ulykker.
Der blev truffet omfattende Af
spærringsforholdsregler. Og i Gaar
klatrede en Slaarig Skorstensmurer,
Henning Olsen, under levende Delta
gelse helt op til Vejrhanen og gjorde
Talje og Tovværk fast, hvorefter han
fjernede Kontravægten og firede den
ned i Raadhusets Gaard.
Da han efter endt Bedrift klatrede
ned fra Vejrhanen, fik han et drø
nende Hurra af Folkemængden.

To Situationer fra Fluemenneske Nr. 2, Gunnar
Mortensens Bestigning af Raadhustaarnets
Spir. Mortensen reparerede sammen med sin
Kammerat, Arne Vestergaard, den skrøbelige
Vejrhane.

Fra venstre Raadhusforvalter Kaarøe, Fluemennesket Henning Olsen og den tidligere
Motorrytter Ingemann Petersen, der nu er Overassistent ved Falcks Redningskorps.

15. Marts.
I Gaar var der igen en rask ung
Mand oppe ved Vejrhanen paa Raadhustaarnet. Han hed Gunnar Mor
tensen, og han tog Hanen med sig
ned, d. v. s. han anbragte de nød
vendige Taljer- til Hanens Nedfiring.
Da man fik den ned, saa man, at
Hanen var i en meget forpjusket
Tilstand. Man maa sikkert nu lade
lave en helt ny Vejrhane.
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Veteran-Fod bold — Tulle — Souvenirs
En Veteran-Kamp ved
K. B.'s Jubilæum.
Kongen og 24,000 Tilskuere
overværede Kampen,
26. April.
Tænk, er det virkelig 60 Aar siden,
vi begyndte at spille Fodbold? Det
maa det jo være, siden Københavns
Boldklub i Dag kan fejre sit 60 Aars
Jubilæum med en Veterankamp i
Idrætsparken.
Ved denne Kamp besejrede et
Klubhold af tidligere berømte Spil
lere et udvalgt Hold af tidligere
kendte Spillere fra andre Klubber

De gamle Kæmper møder op.
Med Dr. Meincke som en Dommer,
der fuldt ud opfattede Situationens
særlige Krav, tog »de tusinde Aar«
følgende Opstilling:
K. B.: Poul Graaé; Castella og
Brystings, Lykke, Kr. Middelboe og
Niels Middelboe; Oscar Nørland, Alf
Olsen, Poul Nielsen (»Tist«), Einar
Middelboe og Gyldenstein.
Udvalgt Hold: Sophus Hansen;
Ringsted og Erh. Jensen; Bjarnholdt,
Berth og Harald Bohr; Klein, Thorsteinsson, Sophus Nielsen (»Krøl
ben«), Anthon Olsen og Emmert Emmertsen.

Fra Veterankampen ved K. B.'s Jubilæum. Til venstre Dommeren, Dr. Meincke, i Midten
Professor Harald Bohr, til højre Kr. Middelboe.

„Tisten" laver Kampens
eneste Maal.
K. B. vandt med 1—0. Det var »Ti
sten«, der lavede Kampens eneste
Maal.
I anden Halvleg var Edmund Nør
land traadt ind i Stedet for Einar

Middelboe og Hans Hansen (»Reser
vehans«) i Stedet for Professor Bohr.
Og ti Minutter ind i Halvlegen traadte Kaj Weeke ind i Stedet for Oscar
Nørland.
Kongen, Dronningen og 24.000 Til
skuere overværede Kampen. Og alle
morede sig storartet.

Det præmierede
Turistmærke,

17. April.
Raadhuspladsens populæreste Bladsælger, Enkefru
Harriet Schultz, kendt af Tusinder under Navnet »Tulle«,
fejrede i Gaar sin 60-Aars Fødselsdag. Hvem kender ikke
hendes all-round Kostume med Matroshuen, Træsko
støvlerne, det røde Slag og det gode Humør! Naturligvis
blev hun hyldet med Blomster og Lykønskninger lige
fra den tidlige Morgen, og der var Dagen igennem
ekstra god Gang i Avissalget.

30. Maj.
Souvenirs-Udstillingen, der aabnedes i Gaar i Industri
bygningen, rummer ogsaa en Afdeling Turistmærker —
d. v. s. Frimærker, der skal paakalde Udlandets Op
mærksomhed for Danmark som Turistland. Første Præ
mie i den til Souvenirs-Udstillingen knyttede Turist
mærke-Konkurrence (300 Kr.) vandtes af den unge Maler
Tage Jespersen for det ovenfor gengivne Mærke, tilsyne
ladende en Krabbe, i Virkeligheden et Danmarkskort
omgivet af springende og svømmende Badepiger.
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Barnevognstoget — Lilli Andersen over Storebælt
Kommunen bedraget
for over 1/2 Mili. Kr.

Barnevogns
toget blev en
stor Sukces.

Torvcdircktørcn suspenderet.

13. Maj.
Med Børnehjælps
dagen kom Foraaret. I den straalende Sol samledes
Københavnerne om
de store Optog.
Dagens Begiven
hed blev Barneuognsprocessionen.
Ikke mindre end
1600 Mødre deltog
med 1600 Vogne og
1600 af Verdens
dejligste Unger —
spørg bare Mø
drene! Forresten
var der over 1600
Børn, da mange
Mødre mødte op
med Tvillinger og
Trillinger. Turen
gik fra Rosenborg
til Tivoli, og denne
Børne-Parade blev
naturligvis en stor
mende Sukces. I
Spidsen for Toget
marscherede Idé
Barnevognstoget paa Børnehjælpsdagen.
ens Fader — Bør
nelægen Dr. Bojesen, rød i Hovedet af Propaganda er aldrig set før i Dan
Varme og Spænding. Bag ham kom mark. Titusinder af Mennesker stod
16 Kolonner af flagsmykkede Barne langs Barnevognstogets Rute og Sporvogne, kantet med unge Bøgegrene; vognstrafiken brød sammen i halv
bag hver Vogn en ung Moder i lyst anden Time.
Foraarstøj. . . . Mage til Børne*

En Besvigelsesaffære indenfor Kom
munen vækker stor Opsigt. Fuld
mægtig Ernst Ottesen ved Køben
havns Kommunes Udsalgssteder har
tilstaaet, at han sammen med Bog
holder og Revisor Ove Dahlberg har
besveget Kommunen for langt over
en halv Million i et Tidsrum af ni
Aar.
Torvedirektør Henning Koch er
bleven suspenderet, fordi han af
Fuldmægtig Ottesen har laant en
Sum Penge, som imidlertid er til
bagebetalt. Henning Koch kender in
tet til Besvigelserne.
*
Fuldmægtig Ottesen og Revisor
Dahlberg har nu faaet deres Dom
ved Københavns Byret: hver 5 Aars
Fængsel.
-k

Lilli Andersen over
Storebælt paa Rekordtid.
20. Juni.
Fru Lilli Andersen prøvede i Gaar
for anden Gang i Løbet af en Uge at
svømme over Storebælt, og denne
Gang lykkedes det — ja meget mere:
hun gjorde hele Turen paa mindre
end otte Timer — en Rekord, som
sikkert ikke er til at slaa. Kl. 4-,33 i
Gaar Morges satte hun af fra Hal
skov Rev ved Korsør, og KL 12,16
slog hun Hænderne i Bolværket ved
Knudshoved. Den 21-aarige Svøm
merskes Bedrift er ufattelig! Tilmed
havde hun Modstrøm efter Sprogø.
Begejstringen baade i Nyborg og
Korsør var uhyre.

Erik Tuxen blev Radio-Kapelmester.

Refrænsangeren Victor Cornelius (til venstre) og Kapelmester Erik
Tuxen (til højre) foran Mikrofonen.
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27. Maj.
Der har været
afholdt Konkur
rence om Posten
som Kapelmester
ved Statsradiofo
nien.
Dommer
komitéen har er
klæret Erik Tuxen
og Ernst HyeKnudsen for jævn
byrdige, hvorefter
Radioraadet har
ansat Tuxen som
Kapelmester fra 1.
Juni. Erik Tuxen
er kendt som JazzDirigent i »Arenaa,
hvor han har vun
det sig stor Popu
laritet.
*

Den kække Svømmerske Fru Lilli Andersen
hjemme igen efter Storebæltssvømningen —
med Blomster og Barn i Badeværelset, hvor
den lille skal vænne sig til Vandet.

i9?6

Hurra for vore Svømmepiger!

Ved Hjemkomsten fra Olympiaden i Berlin paa Enghave Station. Til venstre Inge Sørensen og hendes Fader
hendes Broder.

Distance-Svømninger.
Efter at Fru Lilli Andersen forleden svøm
mede over Storebælt paa mindre end otte Ti
mer, er der kommet Fart i vore Svømmepiger,
som alle forsøger sig med Distance-Svømnin
ger.
*
3. Juli.
I Dag svømmede Frk. Asta Winckler over
Storebælt i en Tid, der kun var 12 Minutter
længere end Lilli Andersens.
*
8. August.
Den 17aarige Frk. Jenny Kammersgaard fra
Horsens svømmede i Gaar fra Hou paa Lange
land til Halskov ved Korsør paa 9 Timer 22
Minutter.
*
9. August.
Frk. Else Kragh svømmede i Dag. fra Nordfeld paa Møen til Faxe Ladeplads, 26 km, i
Løbet af godt 13 Timer.

til højre Ragnhild Hveger og

Ragnhilds Rekorder!
12. Januar.
Den 15-aarige Svømmerske Ragnhild Hveger
fra Helsingør har i Dag ved et Svømmestævne
i Frederiksberg Svømmehal vakt betydelig Op
sigt ved at sætte en ny dansk Rekord: 5 Min.
27,8 Sek. i 400 Meter fri Svømning. Samtidig
slog hun den stærke Hollænderinde Rita
Mastenbrock.
❖
3. Februar.
I Gaar satte Ragnhild Hveger ved et Stævne
i Københavns Svømmehal en ny Verdens
rekord: 5 Min. 29,9 Sek. i 440 Yards Crawl.

22. Februar.
Ragnhild Hveger bliver ved at sætte Rekor
der! I Dag var det ved et Svømmestævne i
Københavns Svømmehal, en ny Verdensrekord:
6 Min. 14,8 Sek. i 500 Yards Crawl.
❖
14. Juni.
I Dag satte Ragnhild Hveger ny Verdens
rekord i 500 Meter Crawl med 6 Min. 45,7
Sek.

Ragnhild og Inge vinder
ved Olympiaden i Berlin.
15. August.

I Dag vandt Ragnhild Hveger
Sølvmedaille i 400 Meter Crawl
ved Olympiaden i Berlin.
Og forleden vandt den 12-aarige
Inge Sørensen fra Skovshoved
Broncemedaille i 200 Meter Bryst
svømning.
❖

Den 17-aarige Jenny Kammersgaard.

18. August.
Da de danske Deltagere i Olym
piaden i Gaar vendte hjem med Eks
prestoget fra Berlin, var der ved
Enghave Station arrangeret en Mod
tagelse af de brillante Svømmepiger.
Men Modtagelsen gik ganske i Vad
sken, fordi der strømmede alt for
mange Mennesker til, oa det ud
artede til et forfærdeligt Halløj, som
nær havde kyst Livet af de unge Pi
ger. Men de fik en Bunke Hurraer.

Den 15-aarige Ragnhild Hveger, der sætter
den ene Svømmerekord efter den anden,
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Hvad man taler om i Byen
Hen til Kommoden —
og tilbavs igen!
Brandstrups Sukces-Vise i Cirkus Revyen.

Den gamle Akcisebod paa Amagerbrogade ved Christianshavns Vold er sat paa Skinner for at
blive rykket tilbage og give Plads for Gade-Udvidelsen.

23. Juli.
Nu ruller Akciseboden! I Gaar be
gyndte man paa den længe forbe
redte Operation. Den gamle Bod
skal rykkes længere tilbage, og dette
foregaar ved Hjælp af Skinner, som
er lagt under Huset, og Kædetræk,
der er saa snildt indrettede, at seks
Mand er nok til at hale hele Huset
bort fra den gamle Plads. I Gaar
naaede det smukke gamle Hus kun
Halvvejen. Begivenheden vakte stor
Opmærksomhed og samlede en Ska
re interesserede Tilskuere.

Kendt Kebenhavnerinde
bliver Lady Elmley.
Else la Cour’s Bryllup i London
med en engelsk Lord.

17. Juni.
1 Gaar Eftermiddags fandt et
yderst fashionabelt Bryllup Sted i
London i den gamle romantiske Set.
Clement Danes Kirke. Det var den
danske Fru Else
Dornonville de la
Cour, der blev
viet til den engel
ske Lord Elmley,
der er Jarlen af
Beauchamps æld
ste Søn og Arving.
Den engelske Højadel var stærkt re
præsenteret, og af
kendte Politikere
saa man Lloyd
George,
Samuel
Hoare, John Si
mon og Runciman
o. m. a. En Biskop
og to Præster fo
retog Vielsen.
Kirken var for
øvrigt fyldt med
Bønder, Fæstere
og Tjenerskab fra
Lord Elmleys Her
resæder. Alene fra
et af dem, Madresfield Court, var
der kommet 70
Gartnere, Chauffø
Københavnerinden Fru Else la Cours Bryllup i London med den
engelske Politiker, Lord Elmley.
rer og Tjenere.

Direktør Oscar Holst, der i mange
Aar var »Apolloteatret«s dygtige Le
der, er nu atter vendt tilbage til Kø
benhavn efter fem Aars Fravær i
Provinserne, og paany har han forstaaet at finde netop det, som Kø
benhavnerne vil se og høre. Ude i
den grønne Skov har han slaaet et
stort Cirkustelt op, lige i Udkanten
af »Bakken«, og her spiller han en
fiks og flot Sommerrevy. Cirkushe
stene er erstattet med smukke unge
Dansemus, og Ludvig Brandstrup
knalder manége-vant med Chambriéren. Aftenens bedste Vise er
Osvald Helmuths »Dit Hjerte er i
Fare, Andre’sen«. Men det mest po
pulære Nummer er Ludvig Brand
strups Foredrag af »Hen til Kommo
den —«. Det er blevet Sommerens
Landeplage; Publikum jubler, naar
Brandstrup, i en Landsbyskolelærers
Lignelse, med Piben i Munden og
Sivsko paa Fødderne, illustrerer,
hvordan han i sin Tid lærte at dan
se Rheinländerpolka:
»En, to, tre, — ligeud og vend!
— Maven maa vi se at blive a me' —
hen til Kommoden og tilbav’s igen,
og Herren vender Røggen til
sin Dame.«
Piele København synger med paa
Refrænet. Visen er ikke nogen ny
Opfindelse, men en gammel jysk
Dansemelodi, der er bleven spil
levende i Brandstrups Travesti.

Ludvig Brandstrup synger
»Hen til Kommoden —«.
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Motorfest — Litterær Doktordisputats
Munter Motorfest
i National-Scala.
Kgl. Dansk Automobilklubs
35-Aars Fødselsdag.

30. September.
Kongelig dansk Automobilklub fej
rede iaftes sin 35 Aars Fødselsdag
med en storstilet Fest i NationalScala. 700 Gæster i Galla, Ministre,
kongelige Højheder, Generaldirektø
rer og talrige kendte Københavnere
deltog i Festen, hvor KDAK.s Præsi
dent Prins Axel var Vært. Efter
Middagen, under hvilken der blev
holdt en Række officielle Taler, sam
ledes Bilismens Veteraner og Unge
til muntert »Bilvæddeløb« i Babybi
ler, Totalisator og anden Morskab.
Særlig spændende var Dysten mel
lem Generaldirektør Knutzen og Po
litidirektør Stamm. Det var en for
nøjelig Fest, som spænder Forvent
ningerne til 50 Aars Jubilæet.

Generaldirektør Knutzen er kommet godt op at køre i en af Legetøjsautomobilerne paa
K. D. A. K. Jubilæumsfest — og morer sig tilsyneladende dejligt.

Magister Stangerups Doktordisputats.

En storstilet Gave.

Den unge Litteraturkritiker blev med Ære Dr. phil.
13. Novbr.
ridderligt Sværdet for at forsvare
Hvis en Doktordisputats’ Varighed Charlotte Dorothea Biehls moralske
er et Maal for Afhandlingens Værdi, Romaner, og han brød med Iver en
maa Magister Hakon Stangerups Af Lanse for Knud Lyhne Rahbek. »De
handling om »Romanen i Danmark i er vred paa Rahbek,« sagde Profes
det attende Aarhundrede« være et soren, »og De afskyer Dyden«. —
meget lærd Værk. Handlingen va »Ikke som Begreb,« svarede Magiste
rede stive seks Timer. Men Oppo ren. Professoren, der som Litteratur
nenterne var ogsaa svært oplagte. anmelder ved »B. T.« er Kollega med
Den første var Professor Hans Brix, Magister Stangerup (»NationaltidenOg han var ikke kedelig. Han drog de«s Litteraturanmelder) sluttede
med. at rose Doktorandens Arbejdslyst; men — jeg siger som Drachmanns Vølund Smed: »Skær dybe
re —!« Den næste Opponent, Profes
sor Roos var stilfærdig, men bidende
farlig. Han havde en længere Dis
kussion med Præses om, hvorvidt
»taarnhøje Sjofelheder« er et littera
turhistorisk Begreb. Endelig debute
rede den nye Litteratur-Professor,
Ejnar Thomsen, som officiel Oppo
nent, og hans Debut var vellykket.
Han foreholdt Præses hans Tilbøje
lighed til at bruge mange og lange
Ord. Han kunde heller ikke lide
Vendingen »i evident Grad tydelig«.
— »Det vilde være det samme, som
om De om Whisky vilde skrive: den
er i velsmagende Grad drikkelig!«
Alt i alt maa det dog siges, at Ma
gisteren fægtede bravt og stod sig
godt i de seks Timer, Kampen ra
sede. Med god Samvittighed kunde
han ombytte Magister-Titlen med
Doktor-Titlen og rette sin Tak til
Alma mater, det københavnske Uni
versitet.

18. Juli.

Dr. phil. Hakon Stangerup.

Direktør Carl Salomonsen, Richs
Fabriker, er en Handlingens Mand.
Næppe havde han i Gaar læst Bla
denes Opfordring til at skaffe Midler
til et Sanatorium for tuberkuløse
Børn, før han gik til Nationalfor
eningen til Tuberkulosens Bekæm
pelse og lagde. 200.000 Kroner paa
Bordet til Opførelse af et nyt Børnehospital.

Direktør Carl Salomonsen
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Firlinger — Opsigtvækkende Nævningedom

En 32-aarig Husmandskone i Breth har født levedygtige Firlinger. Firlingerne har vakt stor Opsigt. Folk kommer kørende langvejs fra
for at faa dem at se. Men der passes godt paa dem. Det stormer ind med Reklametilbud, men heldigvis ogsaa med Tøj og Gaver.

Kong Edward Vlll’s Afskedstale I Radioen.
12. December.

Den unge engelske Konges Afskeds
tale i Radioen fra London er bleven
hørt af hele Verden. Aldrig har en
Radiotale grebet i den Grad som disse
Ord fra en Konge, der tog Afsked med
Imperiets Millioner af Folk for at følge
den ene Kvinde, han elsker, den fra
skilte amerikanske Mrs. Simpson.
13. December.

Umiddelbart efter Radiotalen forlod
Eks-Kong Edward England som Her
tugen af Windsor, og i Dag er hans
ældste Broder proklameret som Ge
org VI, Konge af England.

Justitsminister Steinckes Svangerskabslov.
Og en opsigtvækkende Nævningedom over flere Læger,
der dømmes for Fosterdrab.
8. December.
For kort Tid siden redegjorde Ju
stitsminister Steincke i to Radiofore
drag for Forslaget til den nye Svan
gerskabslov, der ikke tillader Fo
sterdrab paa social Indikation. Lo
ven er fra flere Sider bleven stærkt
angrebet.
Ved Østre Landsrets Nævninge
ting kendtes i Gaar en Række Læger
og en Sygeplejerske skyldige i Fo
sterdrab. Den tyske Læge, Fru Käte
Reinhardt idømtes 8 Maaneders
Fængsel, Lægerne Budde-Lund og
Leunbach henholdsvis 6 og 3 Maa
neders Fængsel. Alle tre frakendtes
de borgerlige Rettigheder i 5 Aar.
Læge Philipsen idømtes 40 Dages
Fængsel og en Bøde paa 200 Kr.
samt Fortabelse af Praksisretten i 2
Aar. Sygeplejerske Fru Perlmutter
idømtes 60 Dages Fængsel og fra
kendtes de borgerlige Rettigheder i
5 Aar. Nævningedommen er et fuld
stændigt Brud med den i de senere
Aar ved de københavnske Nævninge
ting fulgte Praksis.

kan man diskutere, men ingen kan
med Rette benægte, at der er fulgt
Lykke ved hans Gerning.
Ude paa Gaden gaar nu Tusin
der af Arbejdsløse. Kvinder, for
hvem et Barn til, er dybere ned i
Sumpen af Haabløshed. Unge Piger
fristes og overgiver sig i et Ubesin
dighedens Minut; det skal de nu lide

Efter Dommen.

En Mængde Damer strikker
Børnetøj og sender det som
Gaver til Firlingerne.
En Ægtemand faar sig en ordentlig
Forskrækkelse!
(Tegning af Ingvar i »Politiken«).
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Peter Freuchen udtaler efter Dom
men bl. a.:
Tusinder af Kvinder Landet over
velsigner Dr. Leunbachs Navn ....
mange Kvinder er den Dag i Dag
fri for Ulykke, Foragt og Skamfølel
se. Jeg kender Jonathan Leunbach
fra Dreng, og jeg garanterer, at han
føler med sine Patienter, der findes
ikke Svig i hans Sind. — Hans Idéer

Dr. Leunbach og Frue forlader Retssalen efter
et af Forhorene.

for i Livet, der kommer.----- Leun
bach er dømt, og Lægerne vil tage
Dommen til Efterretning. Hos dem
er der intet at haabe mere. Saa hen
til Kvaksalvere.----------Jeg har al
drig følt Uhyggen ved Livet saa
stærkt som nu.
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Radioens nye Ledelse

Stauning i Lund
Staunings Tale i Lund.
Talen vækker Opsigt og Stauning bekla
ger at hans Ord er blevet misforstaaet.

Den ny Radioledelse samlet til Møde: Fra venstre Direktør F. E. Jensen, Magister Kai
Aage Bruun, Afdelingschef Hans Werner, Afdelingschef Gram, Afdelingschef Rosenkjær
og Pressechef Harald Rud samt staaende Fuldmægtig Svend Hansen.

Radioledelsen skal omordnes.
F. E. Jensen afløser Kammersanger Holm.
19. Marts.
Ved Kammersanger Holms Bort
gang fra Statsradiofonien skal Le
delsen omordnes i ret stort Omfang.
Det er Meningen, at den øverste Le
delse, som hidtil, skal ligge i een
Mands Haand, men de forskellige
Afdelinger skal nu optræde mere
selvstændigt og hver have sin Chef.
Allerede i Januar forelagde Trafik
minister Fisker et Forslag i denne
Retning for Rigsdagen, og da Kam
mersanger Holm gaar til 1. April, tog
man hurtigt Beslutning om, hvem
der skulde være Statsradiofoniens
øverste Leder. Det blev den Mand,
alle havde ventet, nemlig F. E. Jen
sen, der som Kommitteret allerede i
længere Tid har deltaget i Radiofo
niens Ledelse, navnlig dens økono
miske Side.
Den 3. Marts indstillede Radioraadet Kgl. Kammersanger Poul
Wiedemann som Afdelingschef for
den musikalske Afdeling, Magister,
Højskoleforstander Jens Rosenkjær
for Foredragsafdelingen og Ma
gister Hans Werner for den drama
tiske Afdeling. Blandt de mange An
søgere fandtes Folk i de forskellig
ste Livsstillinger, og Rygterne herom
antog saadanne Dimensioner, at
kendte Personer, der ikke havde
drømt om at ansøge, men blev nævnt
som Kandidater, offentligt maatte
dementere. Nu har Trafikministeren

meddelt, at han har udnævnt Magi
strene Rosenkjær og Werner. Der
imod blev Wiedemann ikke Musik
chef. Denne Stilling er overdraget
Komponisten Peder Gram.
*

5. Mars.
Paa et Møde i Lund i Dag talte
Statsminister Stauning om Danmark
og Sverige. Han tog skarpt Afstand
fra de svenske Angreb paa Valuta
centralen og hævdede, at Danskerne
har bedre Forudsætninger for at af
gøre Problemerne end Raadgiverne
i Udlandet.
Norden kan ikke gøres til en selv
forsynende Enhed!
Stauning afviste ifølge Referaterne
endvidere den svenske Kritik af det
danske Forsvarsforslag og betegnede
den som en ukaldet Indblanding i
indre danske Forhold. Danmark er
ikke Lænkehund paa Nordens Vegne.
Et nordisk Forsvarsforbund er en
Utopi.
Mødet overværedes af den svenske
Statsminister P. Albin Hansson.
11. Marts.
Statsminister Stauning talte i Dag
i Foreningen Norden i Stockholm.
Han beklagede, at hans Tale i Lund
var blevet misforstaaet.
Formændene for Venstre, Det kon
servative Folkeparti og Det frie
Folkeparti protesterer mod Stau
nings Udtalelser i Lund.
18. Marts.
Ved Folketingets Møde i Dag kom
det til en storpolitisk Debat om
Staunings Tale i Lund.
Statsministeren afviste Kritiken og
betonede, at han kun har sagt Sand
heden og revet Grunden bort under
militærpolitiske Fantasier.

Trafikminister Fisker og Frue lytter i deres Hjem til en Radioudsendelse. Trafikministeren, der
jo ogsaa er Radioens Minister, er en meget interesseret Lytter.
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mi
Pressefotograferne jubilerer

Justitsministeren angribes
En Aalborg-Læge
dømmes for Fosterdrab.
Justitsminister Steincke angribes
for sin Redegørelse.

De københavnske Pressefotografer
fejrede 16. Febr. deres 25 Aars Jubi
læum med Reception og Aftenfest. 1
Wivex Selskabslokaler modtog For
eningens Bestyrelse med Forman
den, Plolger Damgaard, i Spidsen de
mange Gratulanter, hvoriblandt var
Generaldirektør Knutzen, Handels
gartner Bech fra Almindelig dansk
Gartnerforening, Jensenius fra Blad
tegnernes Forbund, Ib Schønberg,
Direktør de Jong fra det hollandske

17. Marts.
Ved Nævningetinget er den kend
te Aalborglæge, Byraadsmedlem,
Læge Gundtoft blevet idømt 15 Maaneders Fængsel for Fosterdrab,
Overtrædelse af Lægeloven og For
ledelse til falsk Forklaring i Retten.
Han fratages de borgerlige Rettig
heder i 5 Aar og mister samtidig
Retten til at udøve Lægegerning i
samme Tidsrum.
Sagen mod Læge Gundtoft har
vakt stor Opsigt over hele Landet,
i Aalborg har der været afholdt et
offentligt Protestmøde og i Dags
pressen er der fremkommet mange
Protester. Dette foranledigede Justitsminister Steincke til den 4.
n Marts at udsende en Redegørelse,
der oplyser, at Lægen i flere TilLuftfartselskab osv. Det strømmedee fælde har udvist en uheldig Opind med Telegrammer, Buketter ogg træden overfor de Kvinder, han har
7, bistaaet med Fosterfordrivelse.
Gaver til den jubilerende Forening,
Igaar afsluttedes Sagen med en
som om Aftenen samlede sine MedI-
lemmer og nærstaaende Venner tilH 6V2 Times Debat i Folketinget.
)r
Kommunisten Axel Larsen havde
en Fest. Her blev Formanden for
ri rettet en Forespørgsel til JustitsJournalistforbundet, Redaktør Karl
- ministeren^ der i en Tale paa cirka
I. Eskelund, udnævnt til Ridder af
y to Timer svarede sine Angribere. En
»Det gyldne Kameras Orden« og blevu Mistillidsdagsorden blev sent om Afdekoreret med en gylden Kæde af tenen forkastet med 67 Stemmer
Pressefotografforbundets
Næstfor mod 1. Ikke mindre end 33 Med
mand Tage Christensen.
lemmer undlod at stemme.

Apropos Gundtoft-Sagen: Hr. Justitsminister Steincke, der hidtil kun er optraadt som Anklager og Dommer, har nu ogsaa paataget sig
Rollerne som almindelig Anklaget, Forsvarer og Referent. (Tegning af Niels Spott i »Ekstrabladet«).
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Kammersangerens Farvel til Radioen
Hørups Monument
overmalet.
31. Marts.
To Gange i den
sidste Uge er Hø
rups Monument i
Kongens Have ble
vet skæmmet. I
Gaar Morges, da
Havebetjentene
kom forbi Monu
mentet, opdagede
de, at Hærværksmændene paany
havde været paa
Spil. Soklen var
bemalet med Sol
mærker og andet
Krimskrams.
Politiet blev un
derrettet, og Sok
len blev gjort ren.

Kammersangerens Tale et menneske
ligt Dokument. Vi skal alle en Gang
spændes fra den Vogn, vi elsker at
trække ....
Udover denne Fest med Funktio
nærerne venter der Kammersanger
Holm en Række Afskedsfester, før
han forlader Radioen.
Forargelse over en Præst,
der modellerer Figurer.
1. Marts.
Pastor Laier i Hjallerup har vakt
Opsigt og tildels ogsaa Forargelse
ved i sin Have at opstille en Kristusfigur og andre Figurer, som han
selv har modelleret i Cement.
Nu har Menighedsraadene ogsaa
klaget over stødende Udtalelser i
hans Prædikener om Personer og
moralske Forhold paa Egnen. Biskop
Oldenburg har indtil videre fritaget
Pastor Laier for hans Embedsforret
ninger.
_____

Tøj af Skummetmælk.

Hørups overmalede Monument i Kongens Have.

Radioens Funktionærer tager Afsked med
Kammersanger Emil Holm.
22. Marts.
Kammersanger Emil Holms sidste
Uger som Driftsleder ved Statsra
diofonien har været præget af man
ge Fester. I alle de mange Aar, lige
fra den første Begyndelse, hvor
Kammersangeren har staaet i Spid
sen for Statsradiofonien, har han
maattet høre mange og vrede Ord
om sin haandfaste Ledelse. Nu aner
kender alle hans store Arbejde og
myndige Førerskab, og der er ingen
Ende paa al den Hyldest, han er
Genstand for. Ikke mindst indenfor
Murene i Stærekassen vil man kom
me til at savne Kammersangeren,
der personlig er meget afholdt af
alle Statsradiofoniens Embedsmænd.
Funktionærerne sagde i Gaar ef
ter Folkekoncerten i Stærekassen
Farvel til Kammersangeren og Kam
mersangerinden, som blev modtaget
i det store Koncertstudie, hvor der
var rejst en Kopi af Radioens første
Studie, den »omvendte Flødebolle«.
Paa Afskedsfestens Program stod
Recitation, Sang og Musik. Hele
Funktionærstaben var tilstede. Paa
Personalets Vegne talte Kontrollør
Heering.
Et vældigt EH- dannet af Julelys
blev baaret ind og anbragt paa Fest
bordet, og derefter tog Kammersan
geren Ordet. Han talte baade mor
somt og bevæget for sit Personale
og sagde bl. a.: Det store Opbyg
ningsarbejde ved Radioen har for
dret, at hver Mand har gjort sin
Pligt fuldt ud. Det har De alle gjort.
Hvad mit Hjerte føler, kan jeg kun
udtrykke i det ene Ord: Tak.

Sluttelig fik Kammersangeren af
Personalet overrakt et smukt Brille
foderal i Sølv, ledsaget af en Adres
se. Paa den første Side af denne
Adresse var indklæbet et Fotografi
af to gamle veltjente Heste foran en
Vogn. Nedenunder stod et Citat af
Poul Henningsens Artikel i »Politiken« efter Kammersangerens Af
skedstale i Radioen: For mig var

23. Februar.
I Gaar blev Skummetmælks-Tøjet
præsenteret i Industriforeningen.
Tre Mannequinner viste sig i Paaklædninger fremstillet ad teknisk
Vej: Kunstsilke og Kunstbomuld,
fremstillet af Bøgetræ, samt Kunst
uld, fremstillet af Kasein, Tørstoffet i
Mælk. Deraf har Tøjet faaet Navnet
»Skummetmælkstøjet«.
Kontorchef i Tekstil-Fabrikantforeningen, Hr. L. Brahe-Christensen,
oplyste bl. a., at Kunstulden kan
fremstilles til Priser, der ligger
mellem
og U* under Prisen paa
Naturuld.

Kammersanger Emil Holm og Kammersangerinde Katharina Holm i Højsædet under Funktio
nærernes Afskedsfest for Radioens Driftleder.
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Operabal - Dagmarteatret forsvinder
Dagmarteatret skal rives ned.
Brandvæsnet har stillet Krav om
en gennemgribende Ombygning af
Dagmarteatret som Betingelse for, at
det fortsat maa anvendes til Teater.
❖
Et Konsortium, der repræsenterer
Ingeniørfirmaet Kampsax har købt
Dagmarteater-Komplekset til Ned
rivning for 1 Million 800.000 Kr.
Dagmarteatret vil ikke genopstaa!

En sidste Mindeaften.

Operaens Kunstnere afholdt i Aftes — med »Berlingske Tidende« som
Arrangør — et animeret og vellykket Operabal i Odd Fellow Palæet. Paa
Forhaand var alle Adgangskort revet bort, og Salen kunde umuligt rumme
flere Mennesker. Men trods den næsten faretruende Trængsel morede Folk
sig storartet, baade over de kgl. Kunstnere, der mødte op i kendte Opera
kostumer inger, og ikke mindst over Mogens Dams Opera-Parodi »Kathrine
fra Ismejeriet«, som gjorde stormende Lykke.

Steincke afslører
det første Hoved
vejs-Skilt.

Justitsminister Steincke afslører den første Hovedvejstavle paa
Roskildevej. Bag Ministeren ses til venstre Politiinspektør Dahl
Jensen, Kaptajn Ipsen, Kaptajn Jensen og længst til højre Redaktør
Svend Carstensen, Radioavisen.

28. April.
Idag blev Lan
devejen
København-Roskilde af
mærket som HO
VEDVEJ med ube
tinget Forkørsels
ret. Justitsminister
Steincke afslørede
det første af de
nye Vejskilte, en
rød Firkant med
Spidsen nedad og
derunder en Tav
le med Tallet 1.
Plovedvej Nr. 1
gaar KøbenhavnKorsør-NyborgEsbjerg.
Om kort Tid
begynder Afmærk
ninger paa hele
Vejstrækningen, og
derefter følger de
øvrige Hovedveje.
Denne Hoved
vejsordning skal
gøre Trafi'ken paa
de store Lande
veje mere sikker
Ordningen
gen
nemføres i Løbet
af Aaret.

23. Maj.
I Aftes oplevede man den uigen
kaldelig sidste Aften i Dagmarteatret.
Det var en Mindeaften, arrangeret af
»Politiken« og med Optræden af tid
ligere og nuværende Kunstnere fra
Dagmarteatret i bl. a. »Dansen paa
Koldinghus« (med Fru Augusta Blad
i sin gamle Rolle), »Renaissance« og
»Pygmalion«.
Teatret var fyldt til sidste Plads,
og de gamle Dagmarteater-Minder
skabte en uforglemmelig Stemning i
Teatret. Teaterhistorikeren Robert
Neiiendam holdt et Foredrag om
Dagmarteatrets Historie. Nicolai
Neiiendam fremsagde en Prolog —
saa skiftede Scenerne fra de tidligere
Tiders romantiske Drama til Nu
tidens Lystspil med Karen Caspersen, Agis Winding, Albert Luther,
Aage Schmidt o. m. fl. i første Række.
Men saa var det slut — nu rives
Teatret ned!

Dagmarteatret, som nu skal rives ned.
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Kongeparrets 25 Aars Regeringsjubilæum
København forbereder sig paa at fejre
KongeparretsJubilæum paa festlig Vis
en By paa den anden Ende, udenfor
Programmet steg til Hest og red sin
Morgentur alene gennem Gaderne?
Uden Adjudant og uden en eneste
Detektiv i Hælene foretog Dagens
Jubilar, Kong Christian, tidligt i
Morges sin daglige Ridetur. De Ti
tusinder af Tilskuere paa Amalien
borg blev lidt forbløffede ved at se
Kongen komme ridende alene ind
over Pladsen. Mængden forvandledes
til et bølgende Hav af Dannebrogs
flag, og medens Jubelen slog Kon
gen i Møde, red han hen langs Til
skuerrækkerne og rakte Haanden ud
til Børnene, som stod i første Række
.... Saadan var Begyndelsen.

per ud for Domkirken, hvor hele
Kongefamilien med den svenske og
norske Konge i Spidsen allerede har
indfundet sig. Kongeparret tager
Plads oppe ved Højkoret, hvor der
sidder 200 Prælater i Ornat; Kirken
er iøvrigt fyldt med Diplomater og
Embedsmænd.
Biskop Fuglsang
Damgaard taler til Kongen og Dron
ningen, Stiftsprovst Brodersen lyser
Velsignelsen, og saa til Vogns igen.

Kongen og Dronningen
i aaben Karet gennem Byen.

Kongen i sit Arbejdsværelse paa Amalienborg.

14. Maj.
den sidste Uges Tid har Køben
havn lagt sidste Haand paa
Værket til den store Fest, Kong
Christians og Dronning Alexandri
nes 25-Aar s Regerings jubilæum. Bil
letterne til Gallaforestillingen i det
kgl. Teater er forlængst udsolgt, og
i. Dag kommer de 200.000 Jubilæums
tokroner. Men selve Festlighederne
begyndte allerede i Gaar, da 99 De
putationer her fra Byen bragte
Kongeparret deres Lykønskninger og
Gaver. I Dag ankommer Kong Gu
stav af Sverige og Kong Haakon af
Norge. Det er lige 25 Aar siden, at
de tre nordiske Konger sidste Gang
mødtes her. i København. Der er
ikke Tvivl om, at Dagen i Morgen
vil blive en meget stor Dag.

J

Kongen begynder Dagen
med sin sædvanlige Ridetur.
15. Maj.
Nu i Aften har en amerikansk Re
porter telegraferet hjem: Et nyt
Blad er vendt i H. G. Andersens
Billedbog. I hvilket andet Land kun
de det tænkes, at Hovedpersonen i
et Skuespil som dette, der har sat

Jubilæumsdagens første store Begivenhed
var Køreturen gennem Buen i Forbindelse med
Gudstjenesten i Frue Kirke. Turen blev et
.farvestraalende Eventyr. >Den Gyldenblonde*
skriver i sit Referat i »Politiken*: . . . Det
regnede med Foraarsblomster ned over Konge
parret, da det i aaben Karet kørte ned gennem
Strøget. Violer satte sig i Kongens Fjerbusk og
Aurikler dalede ned i Dronningens Skød. Ikke
een Soldat deltog i Afspærringen. Mellerups
1100 Betjente holdt de 75.000 Tilskuere i Skak.
Det gik glat. Alle kunde se, og i de forreste
Rækker stod Børnene, det var deres Dag, og
de viftede med Flag eller Bøgegrene. Intet Un
der, at Udlændinge blev slaaet af den køben
havnske Hygge. Lad mig ikke glemme Optak
ten paa Amalienborg, hvor Kongen takkede for
de 360 Sangeres Morgenhilsen, ... og hvor
den rigtige Familiestemning lejrede sig over
Pladsen, da den kongelige Familie paa Bal
konen grupperede sig om en lykkelig og glad
Bedstefader, Kongen med Prins Knuds lille
Datter Elisabeth paa Armen. Den lille Prin
sesse brød sig slet ikke om Larmen dernede
paa Pladsen, saa travlt havde hun med at pille
ved Bedstefars fine Elefantorden. Det var et
Syn, som Tilskuerne aldrig vil glemme. . . .«

Kongen bevæget.
Kareten med Firspand, Forridere
og Husareskorte for og bag kører
over Kongens Nytorv. Der vifter nu
de sønderjydske Børn oppe fra det
kgl. Teaters Balkon, og bagved staar
Ballettens unge Damer med Overtøj
over Tyllet. De kommer lige fra
Prøve for at hylde deres Protektor.
Og Kongen nikker. Han vil ogsaa
smile, men det lykkes ikke rigtig;
han tørrer et Par Taarer fra Øjnene
og bliver saa igen Herre over sin
Bevægelse og bevarer paa Resten af
Turen det glade Smil. Kortegen stop

Landets højeste Officer.
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Dagens værdige og smukke Forløb i fuld Harmoni

Kongeparret kører i aaben Karet og med Husareskorte gennem Byen, hilst af den hurraraabende Folkemængde.

Med Blomster og Hurraraab hilser
København paa Kongeparret.
.... Foran Telefonhuset i Nørre
gade staar Telefondamerne i deres
grønne og blaa Kitler, alle hilsende
med Bøgegrene. Ved Kommuneho
spitalet er det Sygeplejersker og
Spejdere, der paraderer; saa kom
mer langs Øster Farimagsgade lan
ge Rækker af Idrætsmænd og ved

lille Triangel gamle Soldater med
den 96-aarige General Hegermann
Lindenerone i Spidsen. 1 Østerbro
gade staar de Allieredes danske
Vaabenfæller fra Verdenskrigen, og
saaledes videre. En tæt Mur af
Mennesker langs hele den lange
Rute.

Kongeparret modtages ved Ankomsten til Rigsdagen af Landstingets Formand, fhv. Statsminister
Zahle (til højre), Folketingets Formand Hans Rasmussen (til venstre). Paa Trappen ses Lands
tingsmand C. F. Sørensen.

Den højtidsfulde
Modtagelse i Rigsdagen.
1 Eftermiddags fik man det sam
me farverige Billede en Gang til.
Turen gik nu til Rigsdagen. Da den
kongelige Kortege kørte ind i Rigsdagsgaarden, gik Præsidiet med
Folketingets Formand, Hans Ras
mussen, i Spidsen Kongeparret i
Møde. Landstingsmændene Zahle,
C. F. Sørensen og Rutter afleverede
med galante Buk Buketter til Dron
ningen og hendes to Svigerdatre.
Medens Gardens Orkester spillede i
Vandrehallen, traadte Kongen ind i
den festligt smykkede Sal, og alle
rejste sig. Hans Rasmussen traadte
frem og bød Kongen Velkommen i
Rigsdagens Hus. Han bad Majestæ
terne modtage Rigsdagens Lykønsk
ninger paa Højtidsdagen og minde
des de store og lykkelige Begiven
heder, der var sket i Kongens Re
geringstid.
Kongen svarede:
»Paa Dronningens og egne Vegne udtaler jeg
en varm Tak til Folketingets Formand. Vi er
dybt rørt over i Dag at staa Ansigt til Ansigt
med Folkets kaarne Mænd. Jeg tager Mødet
som et Vidnesbyrd om Sammenhold indenfor
vort Samfund. Den Tak, der er rettet til mig,
skal højere op, til Vorherre, der har hjulpet
mig. Jeg takker for den Tillid, der gennem
disse Aar er vist mig, og jeg tror, at selv om
Veje og Midler kan være forskellige, er Maalet for Rigsdagens Arbejde dog det samme:
Folkets Lykke. I Ønsket om Held og Lykke og
Fremgang for Land og Folk udbringer jeg et
Danmark leve!«
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Straalende Aftenfest — Dans paa Raadhuspladsen
16. Maj.
A ftenen, der sluttede den store Ju/I bilæumsdag, begyndte med Regn.
Men naturligvis holdt Regnen op,
da Kongefamilien ankom til Chri
stiansborg Slot, til det store Galla
taffel. Mage til Aften og Nat har
København aldrig været Vidne til.
Hele Byen var mødt op. Fra Raad
huspladsen -til Kongens Nytorv og
rundt om Slotsholmen stod et Par
Hundrede Tusind Mennesker, Ho
ved ved Hoved. 1 alle Vinduer
brændte der Lysbuer og Pyramider
af levende Lys. Og helt eventyrligt
blev det, da 4-000 Studenter drog
frem med Fakler foran Slottet, og
Nordens tre høje Konger traadte
frem paa Altanen. Da daanede alle
de udenlandske Referenter, det var
H. C. Andersens Eventyr. Paa Raad
huspladsen var der Asfaltbal, og
rundt om paa de andre Torve dan
sedes der ogsaa. Klokken tre om
Morgenen etablerede man Bal i
Ventesalen paa Østerport Station, og
Bagerne holdt aabent hele Natten
.... kort sagt, det blev en kæmpe
mæssig Folkefest.

Kongen leger med sit Barnebarn, Prinsesse Caroline Mathildes og Prins Knuds lille Datter
Prinsesse Elisabeth.

Byens glade Borgere danser hele Natten lang paa Raadhuspladsen, der er festsmykket og illumineret.

mi

Kongen standser for rødt Lys

Kongen paa sin daglige Morgen-Ridetur gennem Byen. Her er Kongen standset for rødt Lys paa Raadhuspladsen ud for Richs Hjørne.

KORTFATTET OVERSIGT
OVER BEGIVENHEDER I 50 AAR

Et fuldstændigt Person- og Sag-Register vilde kræve en Plads
— ca. ioo Sider — som man ikke har ment at burde ofre paa
Bekostning af Bogens Indhold. Det skønnes heller ikke paa
krævet, da Værket ikke er anlagt som en Haandbog. For lettere
at kunne orientere sig i Mængden af de Begivenheder, som er
omtalt, gives omstaaende en kortfattet Oversigt over de Emner,
der enten ved deres Betydning er skelsættende eller paa anden
Maade er tidstypiske.
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Fæstningen — det første Spadestik...............
Nu faar Brandvæsenet Heste! ......................
En Hr. Beck vil være Konge af Danmark ..
Feiø-Pigens Dom omstødes ..........................
Herremoder ....................................................
Gamle Renz i den nye Cirkus .......................
Gjedser Banen aabnes ...................................
Elektrisk Lys paa Østergade ........................
Dampsporvognen laver Ulykker ..................
Chresten Berg fejres ved Løsladelsen ..........
Den nye Cirkus Variété ................................
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Sergentens Pølse pibes ud i Folketheatret ..
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Den store Udstilling .......................................
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Lampevejs-Mordet .........................................
Strindbergs Forsøgstheater i Kjøbenhavn ..
Garderhøjfortet ...............................................
Dampskibet »Danmark« forliser ...................
Fridtjof Nansen fejres i Kjøbenhavn............
Hurra for Magnetismen! ...............................
Elvira Madigan og Grev Sparre ...................
Den falske Smørballance ......
Hørup i Fængsel ...........................................
»Blæksprutten« kommer . . ............................
Influenzaen — »La Gpippe« .........................
»Tønde-Mordet«, Philipsen myrder Meyer ..
Natkaféerne skal lukkes ...............................
Den første Første-Maj-Demonstration ........
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Natmændenes Oprør .....................................
Den nye Brandstation ...................................
Baron Gedalia ...............................................
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Kongeparrets Guldbryllup .............................
Stop nu lidt, Smit! ........................................
Koleraangst i Kjøbenhavn ...........................
Dampsporvognens Endeligt ..........................
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Den første kvindelige Dr. phil.......... . ...........
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Estrup gaar ...................................................
De forenede Bryggerier og Tuborg...............
Kjøbenhavns nye Frihavn ........
Forfatterforeningen stiftes ............... ,...........
Sædelighedspolitiets Chef skudt sig ............
Dronningens Mølle nedrives .........................
»Venstre-Reformpartiet« .....................
Heide er Dagens Mand .......
Verdenspressen i Kjøbenhavn .......
Kvindernes Udstilling ...................................
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»Louis de Moulins Revue« ....................
»Manden« paa Frelserens Taarn..................
Teatermaler Carl Lund ...............
Er der Bakterier i Øllet? ............................
Ingolf-Ekspeditionen vender hjem ...............
Brydekampen Bech-Olsen-Memisch Effendi ..
Skandalen i Sædelighedspolitiet ...................
Finsens Lysinstitut.........................................
Oh, Dagmar! ..................................................
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Danmarks-Monumentet .................................
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Damestøvlerne paa Walkendorfs Kollegium..
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Prins Frederiks Fødsel ................................
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Da Gerner blev begravet ..............................
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Naar de to Køn kommer sammen ...............
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Alma Bondesen-Sagen ...................................
Peter Oldens Opfindelse ................................
Den første Bar i Kjøbenhavn.........................
Ellegaard bliver Verdensmester ..................
Systemskiftet ..................................................
Folketoget til Kongen ...................................
Ny Carlsbergfondet oprettes .........................
Man kan telegrafere uden Traad ...................
Den Underjordiske paa Amagertorv ............
Kunst og Vegetarisme ...................................
Tjenestepigerne rejser Hovedet....................
Første Automobiludstilling ...........................
Den litterære Grønlandsekspedition ............
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Spiritisterne strides ........................................ 1906 489
Flyvningens Pioner, Ellehammer ................. 1906 491
Kong Christian IX’sDød ............................... 1906 491
Stauning Medlem afFolketinget ................... 1906 491
Flora Danica-Stellet forsvinder ................. 1906 492
Nordisk Films første Sensationer................... 1906 493
Danmarks-Ekspeditionen til Grønland........ 1906 494
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»Den glade Enke« paa Casino ...................... 1906 495
Vald. Poulsens traadløse Telegraf ............... 1906 496
Raadhusfesten for Drachmann...................... 1906 497
»Oktober-Loven«, Prostitutionens Ophævelse 1906 498
Falcks Redningskorps startes ...................... 1906 498
Gjoa-Ekspeditionen vender hjem ................ 1906 499
Sporvognsstrejke ....................... ................... 1907 499
Kjøbenhavns Originaler ................................ 1907 499
Massage-Middagen ......................................... 1907 499
Finsen-Monumentet ....................................... 1907 500
Gerda Krum-Nathansen-Tragedien ............... 1907 500
Løvejagten paa Elleore ................................ 1907 500
Grundejerbanken krakker ............................ 1908 501
Prinsesse Maries Valmuefest......................... 1908 502
»Bøffen« og »Bananen« ................................ 1908 502
Anders Jensens »sydafrikanske Ven«........... 1908 502
Taxamotor-Kompagniet startes ................... 1908 502
Alberti melder sig til Politiet ....................... 1908 503
Damen i Direktorie-Kostumet ...................... 1908 504
Morderen Bulotti fanget................................ 1908 504
Den store Typografstrejke ............................ 1908 505
Danmarks Ekspeditionens Tragedie ........... 1908 505
»Det ny Teater» aabner ...............
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Syv Damer i Borgernes Raad ...................... 1909 50(5
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I. C. Christensen falder ................................ 1909 507
Det første Ministerium Zahle ...................... 1909 508
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Den første Rundskuedag................................
Dom i Albertisagen ......................................
Opera paa Dagmarteatret .............................
Rigshospitalet tages i Brug ..........
En pinlig Teateraffære .................................
Handel med Titler og Ordener..................
Kjøbenhavns Idrætspark aabnes ..................
Ingen Raadhusklokker om Natten! .............
Bukseskørtet viser sig ...................................
Flyveren Cozic over Byens Tage..................
Neergaard foreslaar Teaterskat ..................
Der er Teater-Misére i København...............
Bræddehytten falder — Øllet stiger ............
Dr. Cook faar ny Fiasko i København........
»Betjentens Bajer« ........................................
Den nye Hovedbanegaard indvies ...............
Kommunen overtager Sporvejene ...............
Kampen mod Hattenaalene ..........................
Kæmpebrand i Helsingørsgade ....................
Herman Bang dør i Amerika .......................
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Kong Frederik VIII’s Død ............................
Prinsesse Maries Mindesmærke ...................
Prins Axel lærer at flyve .............................
Ejnar Mikkelsen hjem fra Grønland............
Den store Cordosa-Affære .............................
Luftskibet Hansa i København ......................
Den lille Havfrue ..........................................
Paladsteatret aabner.......................................
Skaarup overtager Scala................................
Mordet i Holsteinsgade ................................
Mylius Erichsens Monument .........................
Samlermærke-Manien ...................................
Østervold sløjfes ...........................................
Det myldrer med Filmsselskaber ................
Mordet paa Kong Georg af Grækenland ....
Marconi kontra Vald. Poulsen ......................
Da Brisson hed Pedersen og var Bokser ....
Ministeriet Zahle ...........................................
Bramminge-Ulykken .......................................
Peter Sabroe blandt de dræbte......................
Sparekasserøveriet paa Østerbro .................
Den store Alarmeringsøvelse .......................
Flyveren Ulrik Birch dræbt .........................
Afskeden med Hestebusserne .......................
Estrups Død ................................... ‘..............
Kampen mod Fluerne ...................................
Det historiske Films- og Stemmearkiv.........
Brygger Carl Jacobsen død ..........................
Prins Aages Bryllup.......................................
Æresboligen paa Carlsberg ...........................
Cirkus brænder .............................................
Prinsen af Wales i København......................
Farvel til Syngepigerne .................................
Lorry indretter Drachmann-Kroen ...............
Atlantis-Filmen ...............................................
Kabaretten »Edderkoppen« ...........................
Højre strejker mod Grundloven ...................
Varmebølgen over København ......................
Mordet i Serajevo ..........................................
Budskabet fra Kongen...................................
Verdenskrigen bryder ud..............................
»Gulvskrubbe-Mordet« ....................................
Tre Konger-Mødet i Malmø ..........................
Byens Juletræ tændes for førsteGang..........
Hotel d’Angleterre brænder ..........................
Gullasch-Baronerne .......................................
De sidste Bompenge......................................
Lusitania-Katastrofen ....................................
Junigrundloven vedtages ..............................
»Hønen« paa Nørregade forsvinder ............
Engelsk U-Baad ved Saltholm .....................
Fords Freds-Ekspedition .............................
Dyrtidskontoret oprettes ...............................
Arboe-Basmussen Præst i Vaalse..................
Der indføres »Sommertid« .............................
Assessor Thorup og Klausulæderne ..............
Der jobbes paa Børsen..................................
Kong Christian kæntrer med sinKajak ......
Salget af de vestindiske Øer.........................
U-Baaden »Dykkeren« sejlet i Sænk............
Rejsegilde paa Christiansborg ......................
Der hersker Bolignød ...................................

1917 —1920
Aar

1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1912
1913
1913
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1913
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1913
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1913
1913
1913
1913
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1914
1915
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1915
1915
1915
1915
1915
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916

Side

Emne:

143 Uindskrænket U-Baads Krig ............................
147 Pludseligt Spiritusforbud ..............................
148 Psilanders bratte Død ...................................
150 Thit Jensens Husmoderforening ...................
151 Kronprins Frederik bliver myndig...............
152 Nu faar vi Brødkort.......................................
154 Olaf Poulsens bevægede Afsked ...................
155 De første Krigsfanger kommer hertil .........
160 Flyveren Jef Hammelev dræbt......................
161 »Thomas S« forsvinder ..................................
163 En Spionaffære...............................................
165 Hestedroskerne kommer igen .......................
168 Betty Nansen Teatret aabnes ........................
169 Farvel til »Bristol« .........................................
171 Thalia-Teatret aabnes ....................................
172 Forbud mod »Barbarkvinder« .......................
173 Carl Brisson synger og danser......................
176 Nobelprisen til Pontoppidan og Gjellerup ...
177 Boulevardbanen aabnes .................................
178 Ivar Schmidt køber Det ny Teater...............
182 Krigsmillionærer ............................................
184 Nordentoft-Sagen ...........................................
186 Syndikalisterne ...............................................
187 Stormen paa Børsen .......................................
192 Christiansborg Slot indvies ..........................
194 Første Kvinde i Rigsdagen............................
196 Nørreport Station aabnes ..............................
201 »Pakkasse-Malerne« ........................................
202 Den spanske Syge ..........................................
204 Vaabenstilstand ..............................................
206 Nye Syndikalist-Optøjer ...............................
212 Forhandlingerne om Sønderjylland .............
214 De sønderjyske Krigsfanger kommer ..........
215 Uro om Genforeningen ..................................
216 Første Flyve-Udstilling .................................
217 »Kædehandel« ..................................................
218 »Dansk Luftfartselskab« oprettes..................
219 Dannebrog 700 Aar ........................................
221 Nu danser vi Jazz .........................................
224 Kejserinde Dagmar vender hjem .................
225 »Langeliniepigerne« .......................................
226 Retsreformen ..................................................
227 Protest mod »Skøgedragterne«......................
228 Vigerslev-Ulykken ..........................................
230 Wienerbørnene kommer hertil.....................
234 Telefondamerne strejker ...............................
235 »Den erotiske Hamster« ................................
236 Freden bliver undertegnet .............................
238 Det første Nævningeting ...............................
240 Sønderjylland stemmer sig hjem ................
243 Kongen afskediger Ministeriet Zahle............
244 Generalstrejke? ..............................................
244 Ministeriet Liebe ..........................................
246 Borgerrepræsentanterne gaar til Kongen ....
247 Ministeriet Friis .............................................
248 Samfundshjælpen ............................................
248 Skræder-Banken krakker .............................
250 Venstres Sejr ved Folketingsvalget..............
250 Ministeriet Neergaard ..................................
252 Der er udbrudt Bagerstrejke ......................
254 Brand i Scala-Teatret ..................................
256 Genforeningsdagen ........................................
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1917
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272
275
277
282
286
288
289
293
296
298
299
300
304
307
309
312
316
319
320
321
325
327
327
328
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330
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339
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343
345
347
349
350
353
355
356
364
366
366
367
368
371
372
377
378
379
380
381
382
382
383
385
386
386
387

Emne:

Der er økonomisk Krise ...............................
Prinsesse Margrethes Bryllup .....................
Socialdemokratiet 50 Aar .......................
Direktør Henckels store Krak ......................
Stor-Lockout ..................................................
Damhus-Mordet .............................................
Barber Mehrens Hustru-Mord ......................
J. C. Christensen gaar ..................................
Landmandsbankens Sammenbrud ...............
Radio-Amatørerne eksperimenterer .............
Den første Radio-Koncert .............................
Prinsesse Dagmars Bryllup ...........................
»Ebberød Bank« ...........................................
Kongeparrets Sølvbryllup ............................
Eksplosions-Ulykken paa »Geysir« ..............
Etatsraad Gluckstadt arresteret ...................
Den første Radioavis ....................................
Den første danske Talefilm ...........................
Oscar Matthiesens Rigsdagsbillede ...............
Frivilligt Moderskab — frivillig Mo’rskab ...
»Berlingske« jubilerer ..................................
Politigaarden indvies ...................................
Den danske Krone falder ..............................
De to første Radiofoni-Stationer...................
»Den omvendte Flødebolle« ..........................
Valuta-Kvaler ..................................................
Ministeriet Stauning .......................................
D. B. Adler og Diskontobanken standser ....
Danske Sejre ved Olympiaden i Paris........
Spejderne paa Ermelundssletten..................
Borgmester Jensen Overpræsident...............
De mange Natklubber....................................
Den lille Skat med Pagehaar ........................
Wieth-Knudsen mod Thit Jensen ................
Sagen mod Biskop Bast ................................
Politiets »hemmelige Protokoller« ...............
Fakkeltoget til Knud Rasmussen..................
Statsradiofonien oprettes .............................
Kammersanger Holm Radio-Driftsleder ......
Transportarbejder-Strejke .............................
Andelsbanken bryder sammen .....................
København hylder Carl Nielsen ...................
Schovelin angriber Dommer Thorup............
Dans mellem Bordene ..................................
Mordet i Estlandsgade..................................
Kæmpehallen aabner .....................................
Dom i Damhusmord-Sagen ...........................
Enkedronning Louises Død ...........................
Frøken eller Frue? .......................................
Flyverne Kofoed-Jensen og Rask dræbt ......
Kaptajn Botveds Tokio-Flyvning...................
Charleston-Epidemien ...................................
Juel-Hansen Sporvejsdirektør .......................
Helsingørs 500 Aars Jubilæum ......................
Danmarks første Skønhedsdronning ............
Teaterraadet oprettes ...................................
Mille Gade svømmer over Kanalen...............
Jeppe Aakjær fejres paa Raadhuset .............
Demonstrationer mod Finlands Præsident ..
Grundtvigskirkens Taarn færdigt .................
Vor Frelsers Kirke faar Klokkespil .............
Madsen-Mygdals Ministerium .......................
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446
447
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448
451
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456
458
460
463
468
472
473
474
477
481
482
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490
492
495
502
503

Emne:

De korte Kjoler .................................
Lindberghs Flyvning ............................
Mme Pavlova i København ...............
Skaarup opgiver Scala...................................
Edith Jensen svømmer over Øresund ..........
Else Jacobsen sætter Svømmerekorder........
Nu skal Klokken gaa til 24 ............................
Flyverne Lundholm og H. C. Jensen dræbt ..
De Hjemløses Tog mod København ..............
København demonstrerer mod Stærekassen ..
Nandrup-Sagen ..............................................
Nordisk Film standser sine Betalinger........
Flyvemaskine styrter ned ved Trianglen ....
Absalons 800 Aars-Fest ..................................
Kammerat-Ægteskab ......................................
»Festen om Hesten« .......................................
Privatbanken maa lukke ..............................
Willumsens Relief ..........................................
Nyt Færdselssignal ........................................
Enkekejserinde Dagmar død .............
Spionsag mod Kaptajn Lembourn ................
Bokseren Knud Larsen Europamester ......
Thit Jensen og »Storken« ..............................
Stauning tager atter Regeringen...................
Andersen-Nexø fejres ....................................
»Baronesse Jensen« .......................................
Den første Talefilm i København .................
Kontorchef Arendrups Bedragerier .............
Skoleskibet »København« forsvundet............
Den store Plum’ske Bedragerisag ................
Stormløbet mod Adam Poulsen....................
Skarpe Skud i Rigsdagen .............................
Andreas Møller Teaterchef .....................
»Det borende X« fanget ................................
Højriis’ Flyvning Amerika-København.........
Grønlands-Striden ..........................................
»Stærekassen« indvies ...................................
Mille Sannoms Dødsspring ...........................
Danmark gaar fra Guldet .............................
National-Scala indvies ....................
Kommunist-Bataillen ved Christiansborg ....
Fodgængertunnelen indvies ..........................
Nørrebros Teater brændt ..............................
Brinck Eliassen-Sagen ...................................
Prinsen af Wales i København ....................
Fjernsyn i »Arena« .......................................
Lasso-Røverne ................................................
Socialreformen træder i Kraft......................
Seks-Dages Løbene i Forum .........................
De første S-Tog .............................................
Sømands-Strejke-Urolighederne ...................
Australiens-Flyveren Michael Hansen..........
Faldskærmsudspringeren Tranums Død......
Oxford-Bevægelsen i København ...................
Lyntogene og Lillebæltsbroen indvies ..........
Kronprins Frederik og. Prinsesse Ingrid ....
Bondetoget til Kongen...................................
Sagen mod Byretsdommer Eide ..................
Til Tops i Raadhusspiret ..............................
Hurra for vore Svømmepiger ......................
Dagmarteatret forsvinder .............................
Kongeparrets 25 Aars Regeringsjubilæum ...

Aar^
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