
SOCIALDEMOKRATEN
lede fra Tuernets Altaner Hausa sIndlog over København, og i den Tid
hvilede omtrent ult Liv i Borgernesstore Hus.

Sua godt som alle andre af ByensTuarne, ligefra Zoologisk Haves Ud-
sigtstaorn til KundeAaarn, fra Mar-
morkirkens øtorafa Rotunde til Frel-
serens Kirkes forgyldte Spir var be-
.saiti' af Tilskuere, som nød det sjæld-
ne Syn paa nart Hold.

Sporvognslinjerne 2 og 5, der begge
gaar ad Amager til, lunde 1 Gaar en
meget stor Dag. Fra Klokken 8 ti!
10-þÿ  1 1 var alle Dobbeltvognene fuldt
optagne af Københavnere, der ikko
levnede Plads for de mange Frederiks
borggensere, som i svingfulde Vogne
ankom til Raadhuspladsen i Formid
dagsi imerne.

Ved Udskibningen bilstes Grev
Zeppelin, der stadig havde ført
Skibet fra sin Plads i forreste
Gondol, med Hurraraab fra det
forholdsvis faatallige Publikum,
der var samlet ved Landingsstedet,
og fra Passagererne, medens Fly-
veren Gaspar paa sit Taube-Mono-
plan svingede hen over Luftskibet.

Dette bragtes derpaa let i Hus
i den nwegtige Hal, der er saa star,
at den kan rumme to Luftskibe af
»Hansa«s Størrelse.

sg?TE
tfþÿ t f c t n s c i  i København

ti! fra København Kl. 11,55 1 Mid-
dags. Det gjorde førøl et Sving
over Stortorvet og Petri Kirke ogstyrede derefter i sydvestlig Ret-
ning mod den baltiske UdstillingsPlads. Det hilstes mexl Hurraraab
og Viften fra Menneekemængder-
no paa Gaderne og Hustagene.Hilsnerne besvaredes fra Luftski-
bet.

Efter Ankomsten til Udstillings-pladsen gjorde Luftskibet et Sving
over denne og styrede derefter
sydpaa for at tiltræde Tilbagerej-
sen til Tysklund. Vejret var
smukt Solskin og Vinden svagnordlig. Nykøbing F., Kl. 1,30.Luftskibet »Hansa« passerer i
Øjeblikket hen over Falster. Det
kan ses fru Nykøbing i sydøstligRetning.

Afrejsen... kkcn 10 Mlmrtw i halv 12
Zrrpclin sig om Munden.rk takkende Kellnerenø5 og ringede tar f/I

þÿ   yPassagerer var allerede' i den store Gondol og£«V < s"P8t-
""£ens Premierløjtnant Ramm

vendte Ballonfører þÿ  hav-T faad Plads i Zeppelins fityre-udol. sled Kaptejn Amdrup pua-
uy og kontrollerede« i Passager-a

. Hansa" over Frelserens Kirke.
ti, driingen, og ved hans Side sans
ni. a. Pirektor Sylvester Hvid og
Hustru, Grosserer Holtermann
(Aerodromen), Flyveren Nervø,
S: i, ..piller Einar Zanyenberg og
\ rksdlcrer Horwitz, hvilke to sid-. 5 Minuter før Afrejsen købte

l.dg hver en Billet til 400 Mark. pr.tstykke.Nogle Minuter før halv 12 gav
l i mim .Afgangssignal. En ung
\k l takkede paa Tysk Zeppelin
pr Vat:- Fart og Ankomst og ud-
bragte cl Let o for ham, og Zeppe-

1in MsirJit med en Tak til alle forId- ;i pr.igtige Modtagelse og de
uf : mnællgc Minder, han førte
i i sig!

-.a higede Signal-Klokken paa-
ry. g med den mest beundrings
v;. r.iige Præcision lettede Kæmpe-luftskibet, gik glut og fint skrant

or til Vejrs og hævede sig
dot tyske og danske Flag un-

Uondolerne til et Par hundre-
de Meters Højde.Almindelig Jubel hilste denneAfgang, som var om mulig end
more virkningsfuld end Ankom-sten.

Hausa« drejede i en stor ogarbødig Bue ud over Øresund ognem Middelgrundsfortet, thi i

Ppelin og hans Ledsager drikkerKåde I Gondolen.Passagergondolenm<lrup og raabte'Riningen, Zeppelin!' Minuter efter varforsvferbi.nnden og dermed Æventyret

stod KaptejnNix pille ved
Hansa«
Ave.

Engelske og russiske Flaade.
Under Flaaderne Besøg her paa Reden, vil »De forenede Bugsersel-skabers- Dampskibe til Stadighed sejle Lystture omkring Skibme.Afgang fra Langelinie Molen. 0517)Avtomobilulykke

paa industriforeningens og Teknologisk Instituts

I Hamborg.
Hamborg.»Hausa« passerede Ltibeck Ivl.

3J og naaede ved i-Tiden Ham
borg, hvor det foretog flere Flyv-ninger over Byen, hilst med Begej-string af uhyre Menenskemæng-der, der havde samlet sig paa de
aabne Pladser, paa Hustagene oyoveralt, hvor Luftskibet kunde ses

Kl. 4J gik »Hansa« videre til
Luftskibshallen, hvor det land I
glat Kl. 4,40.

Amager Boulevard.
En Damo og; en Hrre

.-.uder en Avtomobildroske
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Jorden. Jeg laa næsegrus i Stø-
vet med den uhyre Vægt over mig
og tænkte, at jeg ikke vilde slippe
levende derfra. Jeg hørte, at Folk
raabte, at det vilde blive vanske-
ligt at løfte Avtomobilet. Det var
frygtelige Øjeblikke for mig. Min
højre Arm sad fast som i en
Skruestik, den venstre Side af mit
Hoved var presset saa fast, at jeg
ikke fomiaae.de at gore en eneste
Bevægelse þÿ  det var som om jeg
skulde knuses. Pludselig þÿ l e t t e   ?
det. Jeg kom fri og trak atter Vej-
ret, men havde selvfølgelig faaet
en alvorlig Skræk i Livet.

Jeg er naturligvis meget for-
slaaet, og Armen smærter. Men
jeg maa nu afvente Resultatet af
Lægernes Undersøgelse. Forhaa-
benlig beholder jeg Ilaandeus
Brugbarhed.

En frygtelig Scene.
I Gaar Middags ved Hi-Tiden,

da Menneskemasserne styrtede fra
Flyvepladsen efter Afskeden med
Zeppelins Luftskib, skete der paa
Amager Boulevard, ud for Gevær-
fabriken, en Avtomobil-Paakørsel,
hvorved en Herre og en Dame kom
til Skade þÿ  den sidstnævnte ret al-

I varligt.De Tilskadekomnes Navne er
| Kontorassistent Charles Klilver,
Rømersgade 23, 2. Sal (der er an-
sat paa Socialdemokratisk For-
bunds Kontor), og Frøken Olivia
Weikott (eller Weikopp), Linde-
vangen Nr. 11.

Enkelthederne ved Ulykken er
følgende:Avtomobildroske Nr. K. 949, der
kørtes af Chauffør Leser, kom fra
Flyvepladsen i Retning mod Lan-
gebro. Chaufføren forklarer, at
lian ud for Geværfabriken vilde
vige udenom en Cyklist (den om-
talte Kontorassistent Klilver, der
korte foran ham i samme Ret-
ning. Farten var imidlertid for
stærk. Avtomobilet gled ud og
ramte med sit Baghjul Cyklisten,
der slyngedes til Jorden. Avtomo-
bilet rutschede ind paa Fortovet,spredende Skræk og Rædsel mel-
lem Menneskemassen.

En Dame, Frøken Olivia Wei-
kott, Lindevangen Nr. 11, ramtes
af Avtomobilets Forperron og ka-
stedes voldsomt til Jorden, og hen-
des Ledsager slyngedes ind mod
et Stakit.

Inde under den 1500 Kilo tunge
Vogn laa de to Faakorte, Hr. Kid
ver og Frøken Weikott.

Intet formaaede at rokke den
svære Vogn. Der forefandtes in-
gen Redskaber til at hæve Køre-
tøjet, og at lade Vognen rykke
frem eller tilbage lod sig ikke gore
af Hensyn til de to Mennesker.
Saa tog Folk fat og løftede I Flok,
og det lykkedes omsider at faa de
Tilskadekomne frigjortFrøken Weikott, der var be-
vidstløs og værst medtaget, kør-
tes til Rigshospitalet. Hun havde
faaet det ene Ben bnekket eller
knust paa to Steder samt Hovedet
beskadiget. Ved Undersøgelsen
paa Hospitalet viste det sig, at
særlig det aabne Brud paa Benet
var af en meget alvorlig Art.

Hr. Klilver kørtes til SundbyHospital. Han var forslaaet i Ho-
vedet og paa Benene; den højre
Arm og Ilaand var forvredet, og
desuden var der cn Del Hudaf-
skrabninger, men forøvrigt syntes
lian at være sluppen forholdsvis
heldigt fra Affæren. Efter at han
var bleven forbundet og havde
faaet Armen i Bandage, blev han
efter eget Ønske kørt til sit Hjem.
g Hr. Kitivers Forklaring.

Vi havde i Gaar Eftermiddags
en Samtale med den ene af de Til-
skadekomne, vor Partifælla Hr.
Charles Klilver, der er kendt i vide
Kredse bl. a. fra sin tidligere Virk-
somhed soen Formand for Billed-
skærernes Fagforening og fra sin
nuværende Stilling ved »Socialde-
mokratisk Forbund- s Kontor.

Hr. Klilver forklarer følgende:
Jeg kom fra Flyvepladsen, veg af
for cn Sporvogn, der kom mig i
Møde fra Langebio. Pludselig
hørte jeg et Avtomobilslgnnl bag
mig og 1 samme Øjeblik slyn-
gedes jeg til Jorden, kom ind un-
der þÿ V e g 1 ' 0 '  uir slæbtes lien ad

Strejkeni Elektropletfaget.
fortsættes stadig i Dansk Forsølv-
nings-Anstalt, Købmagergade 50,
»Viktoria«, St. Kangensgade 23,
Madsen og Baagøe, Tordenskjolds-
gade 30, Baagøes Efterf., Niels
Juelsgade 9, og Benedikt Moller.
Heseensgade 26, Amager.

Strejken har nu varet i 4 Uger,
og der har ingen Skruebrækkere
meldt sig udover de 4. hvis Navne
jeg ikke maa nævne, enkelte Kvin-
der har forsøgt, men er straks
gaaet igen naar de erfarede, at det
var blokeret Arbejde, de udførte.
De Strejkende er ved godt Mod og
vil holde ud. om det skal vare nok
saa længe. Dette kan ikke siges
om Arbejdsgiverne, det mærkes ty-
deligt. nok, at de er i Knibe. De be-
nytter alle Midler for at gøre Ar-
bejderne og deres Tillidsmænd mo-
re ved at gaa til Voldgiftsretten.
Fogden og Domstolene; dette for-
hindrer os ikke i at føre Kam-
pen videre paa en for os værdig
Maade.

I en Samtale, som »Vort Land«
har haft med Hr. Baagøe, udtaler
denne, at siden Sporvejsstrejken
har han følt sig oprørt over den
Forfølgelse, som er blevet etable-
ret. Han tager ikke i Betragtning
Forfølgelsen overfor de Børn, som
lider, fordi Faderen strejker for at
være medbestemmende om, hvad
han skal have for sit Arbejde. Vi
gentager derfor: Biiv ikke Skrue-
brækker paa nogen af ovennævnte
Virksomheder. En Skruebrækker
er i vore Øjne det samme som en
Landsforræder: det betyder det la-
veste, det simpleste, det nedrigste,
naar man sælger sig til sine Mod-
standere. P. F. V.

R. Høesch.

gerejsenKafifsir fra (Dagen.
En af de første, sr.m ved Luftski-

bets Ankomst hilste paa Grev Zcppr-
lin, var dénms Næst.so- kendebarn,
Ditlev v. Zeppelin, der 1 mange Aar
har boet her i Byen ude.n nogensinde
at have talt med sin berømte Slægt-
ning.

Den gamle Greve bad glad over-
rasket sin Slægtning besøge sig 1
Berlin.

Som det vil huskes, blev Rundskue-
dagens »Hansa«-Billet vundet af
Overportør Larsen 1 Hellerup, der
igen solgte den til Assistent ved Ilo-
vedbanegaardens Kommandopost H.
J. Andersen.

Hr. Andersen var imellem Passa-
gererne paa »Hansa«s Relurfart ti!
Hamborg og medbragte Rundskue-
dagens Jærnbanebillet Hamborg--
København.

Smarte Medborgere solgte 1 Gaar
overalt 1 Byen Past kort med ft Fo-
tografi af »Hansa«, svævende over
Raadhuspladsen, og Billederne var i
Handelen allerede ved Middagstid.

Adskillige Købere lod sig forbløffe
nf denne Hurtighed og gav gladelig
25 Øre for Postkortet þÿ  uden at læg-
ge Mærke til, at Menneskene paa
Raadhuspladsen gik deres vante
Gang uden at skænke Fænomenet I
Luften den ringeste Opmærksomhed.

Den smnrfe Fotograf havde nemlig
et Par Dage I Forvejen klistret et
Luftskib paa et gammelt Prospekt af
Raadhuspladsen og Igen fotograferet
denne Blanding af gammelt og nyt til
et aktuelt rnstkort!

Lidt senere paa Dagen kom der
imidlertid rigtige Postkort, som var
optaget medens »llansa var over
Byen.

Hele Raadhusets Personale overvæ-

til Hamborg.
Privatt olosram.

Fra vor Korrespondent, der som
Passager deltog i Tilbagerejsen til
Hamborg, modtog vi i Aftes føl-
gende Telegram:

Hamborg.
Efter at have forladt Flyveplad-

sen passerede vi Saltholmen, hvor
Hundreder af Harer opskræmme-
des, gik i 200 Meters Højde i en
stor Sløjfe over Malmø. Menne-
skemarngden paa Gader og Tage
kunde tydeligt følges fra Luftski-
bet.

Vi gik derfra Syd paa, forlod
Svcrig ved Falsterbo og satte Kur-
sen mod Møen. Passagererne be-
nyttede nu den mere ensformige
Tur over Vandet til at spise Fro-
kost og skrive paa Postkort.

Umiddelbart foran Møens Klint
gik vi brat ned til 50 Meters Højde
og strøg tæt uden om Klinten. Vi
fortsatte derpaa, stadig holdende
os ude over Vandet, langs Østsi-
den nf Falster. Først lige inden vi
linnede Gedser, gik vi ind over
Land, passerede nøjagtig lige over
Færgelejet i 200 Meters Højde og
havde da allerede den tyske Kyst
godt i Sigte.

82 Minutter senere sejlede vi
ind over Kysten flere Mil A est for
Warncmflnde, gik lige over Trave-
iiiflndc og Lybæk, naaede Ham-
borg og beskrev en stor Sløjfe ind
over hele Byen og Havnen. Lan-
dingen fandt Sted lidt for Kl. 5 og
skete ganske glat

Ulykker
under þÿ , H a n s a   sFlyvning.
En gammel Dame faar en

Skorsten i Hovedet.
En gammel Dame, Fru Lambert,

Landemærket 18, var i Gaar Formid-
dags ved 1 0-Tideu oppe paa Taget til
Ejendommen Nr. 27 i St. Pederatræ-
de for at sc »Hansa« flyve forbi.
Skorstenen var saa skrøbelig, at den
væltede; den gumle Dame fik Stene-
ne ned over sig og forslog Hovedet
alvorlige. Ambulancevognen kørte
den Tilskadekomne, der var bevidst-

til Kommunehospitalet.En Skolepige, Karen, Aarhusgade
86, var med sin lille Broder Palle
samt en Del Kammerater krøbet op
pan en Bræddestabel, da Brædderne
pludselig skred ud og styrtede sam-men. Karen og Pulle blev. en Del
forslaaet, og bi agtes af Ambulance-
vognen til Rigshospitalet.En pua Fælledvej boende Sko-
mager Theodor Holst, der 1 Gaar For-
middags stod ved Islands Brygge-for
ut iagttage >Hunsu«s Fart. gled ud
paa Kujon og styrtede hovedkulds i
Vundet. Det lykkedes tililende Folk
al faa Manden frelst. Han var me-
get forkommen uf det kolde Bad, ogInagtes af þÿ A m l m   . a n e e v o g n e ntil Kom-
munehospitalet.

Snoghøj Badehotel er af Fru Mel-
dobl, Snegho.igaard, solgt til Hotellets
hidtidige Forpagter J. O. Jespersen
for 65.000 Kr.

Truende Grubearbejderkontlikt.
Saltlake City.

Situationen i Bingham (Utah) ei
som Følge af Strejken yderst al-
vorlig. De Strejkende har besat
Kobber-, Bly- og Sølvværkerne og
har anlagt Barrikader og For-
skansninger og indrettet en Slags
militær Organisation. For nt møde
dem er der opbudt betydeligt
Mandskab.

Politiet pautanker at gaa rask
frem for nt undgaa Sammenstød.Hjemfarten.

i Malmo.I'« København sutte Luftskibetþÿ " _ r   iovr til Malmø, som telegra-k I;IV<1' anmodet Grov Zeppelin, " al rundo Byen« og specieltv'r LdøttlUngspladaen." Parten her indkom følgendeþÿ " ' '   K r a m :
luftskibet »liansa. Malmø.

ankom her-

Ingen Kartofler til Kanada.
Oltauv.

Landbrugsministeriet har paa
Grund af KartofTelsygens Udbrud
forbudt Indførelsen af Kartofler
ira Evropa.

SIDE »0

Den historiske Luftrejse Ham-
borgþÿ  København og Retur, en
Strækning paa henved 100 danske
Mil, er saaledes foretaget i UJ
Time.

Om et Aar eller to vil der rime-
ligvis være etableret fast Luft-
skibsfart mellem Danmark ogTyskland.

., Hanna over Malmø.
Adskillige Skoler blæste til Udryk-

ning, da Zeppelin-Skibet viste sig
over Byen, og de tuinde henrykte Pi-
ger og Drenge istemte fra Skolegaar-
dene Jubelraab, der niaa have naaet
Zeppelins Øren.

Ombord i >Hansa« er der baade
Gnisttelegraf og Posthus. Passage-
rerne kan købe et »Hansa-Post« med
Frimærke og faa det stemplet t Luft-
skibet. Hvis man vil lvave det af-
sendt med det samme, kober man en
lille Pose, lægger Postkortet og et
lille Beløb i Poen og lader denne
dumpe ned paa Jorden! »Den ærlige
Finder« lægger da Kortet i en Post-
kasse.

Det er selvfølgelig meget dyrt at
leve i Luftskibet. En Bid Iløno ko-
ster 1 Luftskihs-Restavrationen 14
Mark, og en Flaske Rhinskvin 6 Mark.
Varme Retter serveres ikke!

þÿ   H a n s a "over Longebro.
Chaufføren suspenderet.
Avtomobilselskabets Direktør

meddelte os i Aftes, at Chauffør
Leser er bleven suspenderet, ind-
til Sagens Enkeltheder er bleven
undersøgte.Chaufføren undskylder sig med,
at Bremseapparatet svigtede for
ham, da ban vilde vige af for Cyk-
listen, medens det fra anden Side
paastaas, at Chaufføren har kørt
med for stærk Fart.

Hvorvidt Chaufføren har Skyl-
den, vil antageligt blive opklaret
ved Politiundersøgelsen.


