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lhl. C.h~t (11ø:=d ·=~ j.J!l •hf •• 9-::'ll!. 

1\n fr•~• titl ho fucmc\ 2ub 
tit tu ••tlWu\itt ~t .. 
th •~tttot •of ••• tt• bt"; lo, 
IJ:r• f•• "" ti• ot ''t: !l $ au1.41l ,._ ~i nllia ftt 
!>et Øcrth1itfa hø: 
16:1 t«m: ubu Øan.br S u, 
eom tlltu fllfllb trca. 

1)cn .bi•bt, tjr-tcn !n~On, fom 
'8t \!'ti rrinbre løn nor SDttlltUliO I~ r."IQQ 'otntt ~om, 
'Ir en 1\! lbh«nbta '!Jl(l tt b. 
ara Q)ornbiUI'IIJib ~IIIl 911Qtt ~ill 
3 Sl:ulnbcll«bn øm, 
~ø.n 6 1~ og rurht a ltib 1:11u 
3 nbtlt l e~nb ~III\ fem, 

~Vtft tjt 11U ~øn hm tlie,t, ja, 
Os bt: au sanrrr btc', 
~øl\ ~""' ESfublttUid bm bttfr.::, 
'lN•n r«J~Itb (aø:, .~.~ ~al 
.:Stt• 'tlml fom 1Sisr. ~~ fint r=~(l 
Ilt ll•abo:nt fcJlct ur, 
&11 •h• tu •tflie. 10 os taø 
'Jl•'; f>tl'hl ful'!l b« hr. 

Ou tda )nu. fnt a• øa• 'nt', 
Xtljt-9 oaa l>CI&It tc.!!l 
~~~ Stø~tjnn.r.ttlf 3:nlpcflfr, 
~nt bn 1HI.r bot m 6fom: 
~(Ul llhl> fonl fin aorflanb-nfle 
jJor e roten \"nscsut. 
eom !notbtrflt, Qlijl6!anbn-~e 
~tin tnble rrnt (odc11. 

{)1\tt rltf't folf/ lit ~rtngtllC, 
o~ (tbtb bcm ti[ 2ajt, 
Oø lofltb btm !il ~nt3t1t~, 
9;:lt lrotbi 21Dt fajr, 
!h tan tø .Rt.tlllbl b;t\c. :r.tn ji;Dfl 
1>1111 mtnre '!'n 2i \trnt.., 
tJ)Il 'OQT ttt etll!, •c tlUct ~U "i~ 
Oj IIIlY til lranc§jt:a. 

3 \}c.n,.ht blr11 •.e:: f'ilfn br•at. 
!»m S!a·ntfl•6-S.c:ar 
9erh11l1111t 'tnbt, m~tn o;ct.t> Wst,, 
!)t Hr" fc11 .. t• ub&-tnr. • 
oSe fao blu> $il iflmint ifrf 
~H g,-thlijii.fuljtn, 
~hoft&'Hr~ fnc.~ og fcgbt l_ttl: 
!>1.1 tt tn II»o.nb-, min ~tn ! 

OB $if~dmin~ 9rbbt! nu 
Run 'tl il~~tm - ~tta ' 6t~tn'! 
Og \Uil~~tm tant? maa mtb @:u 
SUM 9;louun<n, btll. n UGl, 
Uh,!Uc!ia, i O:nfom~eb 
aflfb bl:H \'Jngtr!O :'~! 
tl'lln j)•i!tr 61ot igtn jin ~ut-, 
ESo1n 6on mtb $ rjbnt jon. 

Z~$1n of 
C~liin, 

11;1'1 ~tet~ 
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IDlrbbr!elje om ben mærluærbigt ~i[torie· 
i>el fr bef~nbt nof. at (13fejemobi!'telt pQ~ t1ontt~" 

bjemmef .,Slønil". ~t· (, $il~'r(m i tu: ''fftJUer , 6al'lbe fori~n 
~n al 1).1l"rn~ne, $clm\'t 8jO\)ftll .,. i ~an~ IO- I l t e ~lar 
OQ 'l'Ol' tt~'b6t~·tltl ot pfeie Utugt meb ~am \)tt> al 1119~ 
bøm ini> i iit J.Bærtlit ~'Utt' %.li, Oll btrp .. h1, b-4 qlll< ua:
f~tbf l å ~{or, i~>rgif! tb.e ~!I IIl ntlib OV.ium l et ID!a3 a.\iu, 
btr foroølbte ~mt3 ~ob. . 

{lun b elv i m ~ b e, b n. 'nt.:tn fote~olbt ~tiil>e 'llH~tanfrn, 
men brl+!nbte ~9 lilfib(i 1T9!bi9: os io.tb ræ.ng,e 4ne}iew . 

.\,)wt ~:~crr. nuQ(t rt(igi~!. ~o'Obc 1 11b{ti fti9e)l.:~r uærel 
$j eneilepige og besit et ntin~re 9::1)~>eri, ·~ntu UTtt~ b<'rdltr, 
ud!a(en~e lom btt!l u .. u , J.'ntgt til $ fejemobn i !(hmte' 
~j~mltt(t, ~\HH' i:>rtrt{l.(lte i OtBUbtbi' ~tttbe, (;JbtiC:~un, j om 
næiint. bltl.'l opbaget ' iout U}(orbnitc. 

IDltn 11U flllllllltr bet iW«r.feH~fit. 3 r' en l<mse 
~ugkl~tib bt {lllnllle .fitph·n 1JI~fl('r a t too (\ærff S fæg, 
bo. Qnn ing.tll ~~nbntnil> ~nt~b-t. i)oftrntertn frfnutbrtbc 
iig, l'9 tot> ~enbt l~u tit ~sbfrt~fiiiltlfe-Ji, §uor Duer• 
lo:gtu eil~t Cltl>t lhlbt<ti~Qtlk trffærtb('. a t bm formtnt: 
lige ijr.cftu ~~ntr troeden uor Qnu1øp~rcbit tDtr .R:>inbe. 
nt('n ganfft fJmlJrU ~en tt i}Rcmbfole. .Q~ n b!to i.1a hm 
fN $tl)illl:ltiælll)~tt t 1it 'llt<mMøfocHngm cg ~r 9l~Gnb.3: 
t lrebtr paa. 

~(l '.Jne t it Oucnof(dlt. t U aU\' Sibtr . og 'ij!'~fen 
f:l it~elm ine I:!RI'!Utr libber nu Ol} l>entu· iin i1om iom 
~it~dm MJUtr. 

1>ct e1 n\ i'.lttf1Mt11bt ~tgioen9eb, i om n)Hbt !l l'il 
jt.ltb-1'\t!it't!. O'Ot\'. 
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J O r, der af Høje&terei \'M dømt fr~ 
Livet for Mo1det paa eo Dreng 1 
nernehjtn:Uoo~ Kana, or i P. Bwl. 
Tid. i Gaar $( li!!. ~htj, 1\ong('o 
ble,·ot bcou~t ~U'I.Il.Jedt>e, M Str:\ife_o 
er fore.ndrt'~ til Tugtbu.ss lr\\f paa l 
JJvai.id. ' 
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Det er opdaget
… Frøken Møller er et fuldstændigt Mandfolk

Der sendes tidt fra fremmed Land
Os saa mærkværdigt Nyt,
At næppe nok man tro det kan,
Men kom nu hid og lyt:
I Danmark har vi nylig set
Det Mærkeligste dog;
Vi sætter andre Lande Bet,
Som ellers forud drog.

Den Kvinde, Frøken Møller, som
Vi vel erindre kan
For Drengemord maa vente Dom,
Er en fuldstændig Mand.
Fra Barndomstid han gaaet har
I Kvindeklæder om,
Han bly og ærbar altid var
Indtil i Synd han kom.

Først tjente han som Pige, ja,
Og det gik ganske bra’,
Han pæne Skudsmaal bær derfra,
Men rapsed saa, hu ha!
Blev dømt som Pige, dog kun smaa
De Ungdomsfejler var,
Saa blev han hellig, ja og saa
Mod Heldet det frembar.

Han talte pænt, som nu man bør’,
Tilsidst man valgte ham
Til Kanahjemmets Inspektør,
Men det var dog en Skam:
Han blev som fin Forstanderske
For Skolen engagert,
Som Morderske, Giftblanderske
Han endte rent forkert.

Han først forførte Drengene,
og leded dem til Last,
Og lokked dem til Sengene,
De troede Alle fast,
At han en Kvinde var, men sidst
Han myrded en af dem,
Da var det Slut, nu naaer han vist
Ej mer til Kanahjem.

I Fængslet blev han sikker bragt,
Men Skæggestubbene
Forraadte hende, man gav Agt,
De blev saa "knubbene".
Se saa blev Vilhelmine ført
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Til Fødselsstiftelsen,
Profes’ren saae og sagde tørt:
Du er en Mand, min ven!

Og Vilhelmine hedder nu
Kun Vilhelm – hva’ behar’!
Og Vilhelm tænke maa med Gru
Paa Dommen, den er klar.
Ulykkelig, i Ensomhed
Med bitre Angersord
Han ønsker blot igen sin Fred,
Som bort med Brøden foer.

Meddelelse om den mærkværdige Historie
Det er bekendt nok, at Plejemoderen paa Børnehjemmet "Kana", Frk. Vilhelmine Møller, havde forført en af Børnene,
Volmer Sjøgren, i hans 10-11te Aar og var vedblevet at pleje Utugt med ham ved at tage ham ind i sit Værelse hver
Nat, og derpaa, da han var fyldt 15 Aar, forgiftede ham med Opium i et Glas Vin, der forvoldte hans Død.
Hun besvimede, da man foreholdt hende Mistanken, men bekendte sig tilsidst skyldig og sad længe arresteret.
Hun var meget religiøs, havde i adskillige Aar været Tjenestepige og begik et mindre Tyveri, men blev derefter,
veltalende som hun var, valgt til Plejemoder i Børnehjemmet, hvor Drengene forgudede hende, indtil hun, som nævnt,
blev opdaget som Morderske.
Men nu kommer det Mærkeligste. I den lange Fængselstid begyndte Frøken Møller at faa stærkt Skæg, da hun ingen
Barberkniv havde. Dommeren forundrede sig, og lod hende føre til Fødselsstiftelsen, hvor Overlægen efter endt
Undersøgelse erklærede, at den formentlige Frøken Møller hverken var Hermaphrodit eller Kvinde, men ganske
simpelt hen et Mandfolk. Han blev saa ført fra Kvindefængslet til Mandsafdelingen og fik Mandsklæder paa.
Det var en Overraskelse til alle Sider, og Frøken Vilhelmine Møller sidder nu og venter sin dom som Vilhelm Møller.
Det er en enestaaende Begivenhed, som Verden vil forbauses over.




