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Hvem var The London Biter?
Londons gater har alt for lenge
vært  herjet  av  monster  verre
enn vår fantasi kan fremskape!
Etter at  The London Biter fikk
bite fritt fra seg for en tid siden
har  de  stakkars  bybeborene
fått  et  stakkket  stund  med
frihet,  kun  avbrutt  av  hver-
dagens slit  og slep.  Underlige
rykter  gikk  tidligere  i  sommer
om  en  overfallsmann med en
usømmelig  hang  til  grønn-
saker, uten at  denne avis har
greid å verifisere dette. Vi har
imidlertid  med  dyptgravende
journalistikk  funnet  frem til  en
mulig identitet på The London
Biter  og  har  avslørende  og
etterettelige rykter som forteller
hvor  vedkommende har  gått  i
skjul.  Det  kan  avsløres  at
saken vil være av en pirrende
natur,  og  stille  en  av  landets
store familier i dyp forlegenhet!
Daily  London  Herald  kommer
med mer om denne saken!

Hva skjedde egentlig i York? 
Et  sjokkerende  og  avslørende
dybdeintervju  på  side  3!  Unge
lady  Bridgewater  forteller
detaljer  fra  sitt  sjokkerende
ekteskap  med  et  medlem  av
Wilbersmythe-familien  til  Daily
London Herads utsendte.

Fortsatt  stor krigsfare i  Sør-
Afriken
Det  meldes  fra  vår
korrenspondent  i  Afriken  at
krigsfaren  fortsatt  er  over-
hengende  til  tross  for  iherdig
fredsinnsats  fra  Hennes  Maje-
stets  utpekte  ansvarlige.
Hovedskylden  for  dette  kan
uten  tvil  tillegges  tvilsomme
elementer blant Boerne, ute av
stand  til  å  akseptere  det
verdensordning  som  for  tiden

foreligger.  Det  ville  ikke
forundre  herværende  avis  om
en konflikt er nært forestående,
med de tragiske konsekvenser
dette vil  ha for en slik verdifull
del  av  det  Britiske  Imperiet.
Vårt håp settes til Dronningen!

Basar
Kvinneforeningen  i  St.  Matt-
hews  kirke  av  Helgenes  Lys
ønsker å  informere om at  den
årlige  basaren  til  inntekt  for
enker og faderløse i Yorkshire
med omegn blir arrangert kom-
mende  helg.  Lørdag  blir  det
salg av håndarbeid og enklere
bakverk,  mens   Anna  Bowler,
lyrisk  sopran,  vil  tolke  flere
utdrag fra Valkyrien på søndag.
Alle er hjertelig velkommen.

Politiker  gifter  seg  med
suffragette
MP  Sir  Thomas  Brassey  har
annonsert  kommende  giftemål
med lady Sybil De Vere Capell.
Ladyen  er  som  tidligere  kjent
medlem  i  National  Union  of
Wo-men's  Suffrage  Societies,
hvor sjokkerende nok også Sir
Brassey  er  medlem.  Hvilken
innvirkning dette  vil  ha  på  Sir
Brassey's  videre  karriere  i
politikken  vites  ikke,  men  han
har foreløpig ikke annonsert sin
intensjon  om å  trekke seg  fra
sin plass i  politikken. Vi  følger
saken videre! 



Kongelig utmerkelse
Det meldes fra Slottet at Oberst
Pinchbeck har mottatt  Victoria-
medaljen  for  sin  tapperhet  i
kamp  mot  de  ville  Zuluene.
Samtidig  har  Sir  Sherlock
Holmes fått innsatsmedaljen for
sivile  i  fredstid,  for  sitt  arbeid
med  kartlegging  av  walisiske
vaneforbrytere.

Foredrag
Professor  Snuggbottom holder
foredrag i Vitenskapsforeningen
kommende torsdag om temaet
“Elektrisitet  –  hvordan  å
beferdes i et elektrisk samfunn
kan  gjøre  ubotelig  skade  på
kropp  og  sjel”.  Fri  adgang.
Teservering  og  salg  av
professorens nye bok.

Ny veldedighetsforening!
Baronesse Hornby har stilt seg i
spissen  for  nydannelsen  av  en
forening  for  forebygging  av
grusomhet  mot  barn.  Baron-
essen  ble  som kjent  nylig  enke
da  hennes  mann  avled  under
mystiske  omstendigheter.  Det
ryktes at hun i det siste har vært
mer aktiv i det sosiale liv, og man
kan  bare  spekulere  i  om  dette
innebærer    mulig-heter  for  en
snarlig forlovelse, eller om det er
mer pikante  grunner  som ligger
bak.  For-eningen  har
oppstartsmøte  første  mandag  i
neste  måned,  i
Kvinneforeningens  lokaler  i
Walterby  Street  5.  Interesserte
oppfordres til å melde seg. 

Sjokkerende i villastrøk
For  de  gode  herrer  og  fruer  i
Greenwich Belmond 10 til  18 var
søndagen  en  tung  dag,  da
tjenerene  i  et  helt  kvartal  måtte
settes på døren. Dette  skapte så
klart  store  problemer  for
husholdningene som i  praksis ble
stående  uten  arbeidskraft.  I
henhold  til  kilder  avisen  ikke  vil
avsløre  på dette  tidspunktet stilte
tjenerene krav om å få innført den
såkalt  “nye”  arbeidskontrakten,
med rett til eventuelle sykepenger.
Kravet  ble  kollektivt  avvist  som
“latterlig”.  Det  spekuleres  i  om
tjenerene  var  ledet  av  en  såkalt
ringleder,  og  hvilke  motivasjoner
en slik person skulle ha utover det
å skape uro og problemer for sine
foresatte og kolleger.

Prøv Dr. Kleppendorfers
mirakelmikstur for en for-
friskende toalettopplevelse!

Ny misjonsstasjon
Fra  den  anglikanske  kirke
meldes det at det er ferdigstilt
en  ny  misjonsstasjon  i
Bengalen.  Stasjonen  vil  gi
opphold  og  kristen  opp-
dragelse for inntil 40 barn av
mindre  heldig  bakgrunn.
Kapellan  Woolly  er  utpekt
som leder for stasjonen. 

Uro i Cornwall
Det  har  i  de  siste  uker vært
tilløp  til  uro  og  hærværk  i
enkelte  byer  i  Cornwall.  I
Skellig-upon-field  ble  park-
benkene  samt  blomster-
bedene  på  torget  totalt  øde-
lagt  da  maskerte  ruffians tok
seg til rette i løpet av lørdags
kveld. Politiet har få spor å gå
etter. 



Sjokkerende avsløring!
Daily  London  Herald  har
oppnådd den sjeldne anledning
å  få  et  ekslusivt  og  pikant
intervju  med  lady  Ophelia
Wilbersmythe,  datter  av  Lord
Arthur  og  lady  Agathe
Whitemarsh  (  i  seg  selv  en
meget  interessant  historie
denne avis ikke vil dvele ved i
denne  anledning).  Vil  vil  her
gjengi korte deler  av intervjuet
som vil gi rungende gjenklang i
den  geistlige  såvel  som  sivile
verden,  og  i  tillegg  gi  en
sjokkerende innsikt i et sinn fylt
av ravende galskap og umoral.

Vårt  møte  med  Lady  Ophelia
var et møte med en vakker, sart
ung  kvinne,  alt  for  tydelig
preget  av  et  krevende
ekteskap.  Det  er  ikke  denne
avis'  oppgave å opplyse hvem
som  i  såfall  har  kuet  en  slik
rose  blant  kvinner,  men  den
oppvakte  leser  står  fri  til  å
trekke sine egne slutninger. Vi
dreide samtalen inn på hennes
ektemann,  den  dubiøse
Theophrasius  Wilbersmythe,
regnet  for  å  være  en
kommende  stjerne  i  den
geistlige verden. 

L.ady  O:  “Theophrasius  er  så
snill  og  god  med  barna  våre.
Han bruker  mye tid  på å leke
sammen  med dem og  å  lære
dem ting.”

Beckett:  “Hvilke  leker  er  det
snakk om her?”

Lady O:  “Ja, det er jo så mangt
da.  De  liker  å  leke
menneskeofring,  for  eksempel.
Jeg må nesten le,  de er da så
søte sammen.”

Beckett: “Menneskeofring?!”

Lady  O:  “Det  er  så  viktig  å
begynne  tidlig  med  de  viktige
delene  av  oppdragelsen,  ikke
sant? Liker du fugler, forresten?”

Etter  en  tids  diskusjon  om
hekketrost og deres foringsvaner
prøvde  vi  igjen  å  dreie
diskusjonen  over  på  temaet
menneskeofring. 

Lady O:  “Det er jo slitsomt med
blodet  da.  Det  er  kanskje  det
eneste.  Jeg  våkner  ikke  av  at
han  går ut midt på natten, men
det kan lukte litt når han kommer
tilbake og det er håpløst å få ut
av klærne.  Heldigvis  har  vi  god
hushjelp. Kjenner De trikset med
en  dråpe  eddik  på  blodsøl  før
man legger klærne i bløt?”

Vi  prøvde  atter  å  få  sporet
diskusjonen tilbake på rett spor.
Lady  Ophelia  ba  oss  i  den
anledning om å få anbefale Dr.
Slams  bløtleggingspulver  for
kulørte klær. 

Beckett: “Hvordan vil du beskrive
din manns mentale tilstand?”

Lady  O:  Min  ektemann  er
velsignet med et veldig sunt og
stabilt temperament. Personlig er
jeg overbevist om at det er hans

forhold  til  religion  vi  har  å
takke for det.

Beckett:  Hans  rolle  i   den
anglikanske kirke?

Lady O: Selvsagt og i tillegg
Kalistatuen.  Ja,  om han  er
Kalis utvalgte eller ikke skal
ikke jeg uttale meg om, det
får  klokere  hoder  enn  mitt
finne ut av. 

Beckett:  “Kali?  Som  i  den
hedenske guden?”

Lady  Ophelia  ble  på  dette
tidspunktet  tydelig  opprørt
over  et  eller  annet.  Ved
videre  forsiktige  under-
søkelser henviste hun til en
visstnok bevegelig statue av
den  hedenske  guden  Kali,
muligens anskaffet på en tur
til  India.  Det kom ikke klart
frem hva Wilbersmythe fore-
tar  seg  med  denne  under-
lige  konstruksjonen,  men
etter  ladyens  beskrivelse
har  den  flere  kniver  fast-
montert og har noe med den
tidligere  omtalte  menn-
eskeofringen  å  gjøre.   Det
kan  bare  spekuleres  i  om
denne statuen er anskaffet i
samråd  med  Lord  og Lady
Crawley,  det  eksotiske
skotskindiske ekteparet som
har  gjort  seg  bemerket  i
Londons sosietetsverden.

Daily London Herad kommer
med mer om denne saken i
lørdagsnummeret!



Druidisk skriftsten funnet
En skriftsten av druidisk opphav
ble  funnet  i  en  åker  utenfor
Brumlan Village i forrige uke av
John  Wat.  Wat  –  en  lokal
bonde- sier han har planer om
å bruke skriftstenen til en lokal
utstilling av kuriosa og rariteter,
deriblant en kalv med to haler. 

Farlig fange på rømmen!
Det meldes fra Londonpolitiet at
en viss herr Singh har rømt fra
sikrings-  og  arbeidsanstalten
Clover  Island.  Singh  er  av
indisk  herkomst,  i  tyveårene,
har mustasje og beskrives som
farlig.  Alle  opplysninger  om
hvor Singh kan befinne seg bes
overleveres  til  Scotland  Yard,
eller  HRH  Dronningens
sikkerhetstjeneste. 

Foredrag
Professor  Rawlins  vil  neste
tisdag holde et foredrag og vise
frem  gjenstander  fra  hans
ispennende  arkeologiske
utgravninger i Afriken. Oppmøte
på British Museum, rom 301.

Nytt korsett oppfunnet!
Herr  Gustaf  Staf  und  Werger
har  søkt  patent  for  sitt  nye
korsett, laget i sin helhet av en
form  for  naturgummi.
Tilbakemeldingene så  langt  er
forsiktig  positive,  og  Herr  Staf
und Werger  er  på utkikk etter
investorer  for  det  britiske
markedet.  Interesserte  bes
henvende seg til Royal Astoria
Hotel. 

Gule  tenner?  Mangler  du  et
blendende  smil?  Prøv  den
fantastiske  tannpastaen
Smilex,  med  garantert  30%
innhold av salpetersyre!

Uro i Chinatown
Det  har  vært  tilløp  til  uro  og
hærverk  i  Chinatown  de  siste
ukene. I henhold til lokale skal
visstnok  problemet  bunne  i
britiske  seilere  på  landlov.
Politiet  avviser  dette  og  kaller
det hele en intern sak.  “Det er
ingen hemmelighet at det tidvis
oppstår  uro  blant   gulingene,”
uttalte  inspektør  Hamford.  “Vi
kan ikke bry oss med alt  som
skjer  der  inne.  Det  er  en
jungel.”

Dans
Arbeiderforeningen  arrangerer
dans  førstkommende  lørdag
klokken  20  i  Teaterhuset  i
Hamley Street. Den romantiske
trioen Englands Roser står for
musikken, og det vil bli servert
lette  forfriskninger.
Inngangspenger 25p.

Ny Amerikabåt!
P&O  Shipping  melder  at
deres  nye  amerikafarer  er
klar  for  levering fra  verfet  i
løpet  av  juni  måned.  Den
nye båten er ventet å føre til
reduserte  overfartstider,  og
vil, for å sitere pressesjefen i
P&O  Shipping,  Mr  Jenkins,
“inneholde  alle  fasiliteter
den moderne herre og dame
måtte  ønske”.   Den  store
jomfruturen er satt til 3. juli. 

Nye hatter
Det  meldes  fra  Klaras
Hattesalong  at  de  siste
nyheter  fra  Paris  har
ankommet  og  kan beskues
etter eget ønske. Bestillinger
mottas gjerne. 


