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Fra Danmarib 
(«.i.iceddclcslicr at Li. ,KelIt-.—-1.Ma:·tsl 

Eiendotnsprifctsnr. Vcd anuk: 

im jmkkdkn ookr ct Hinz i Hatting var 

H twjeste Bnd i Folge »Hm-s. :’lt).« 

Is- let-. 
Kostbar Hinng For m Hinab- 

-an af »Valdt-inat« Il«, skal der ifølgc 

»Hm-f. Flkbl.« i diese Dage set-gleitenl 
1ckkk budt 9000 Kr. i 

Dod CI BNUIVIMUS Den ene i 
f de ved Masteradcn iNttbotg steet«tt’ 
orbmndte Dankt-, Smcdemester C. 

Leu-sen jnn’S Httstrn, er ifolgc »Gutes 
Tid.« nn dad af sine Brandfaat«. 

Marienlyst. Det ved Antiionenl 
gjotste hakt-sie Bud, 108,000 Kt«., vil, 
nieddcler Hclsingørss DagdL ncrppc blioc 

»Hu-oberen da ut hajcre itjobcsntn ven- 

tw tilbndt nndet«l)aandett. 
Raudcks Fctctigvekfcn hat« sonti 

tneddelt unstet et Belieb af 4786 Kr. 26 

cre. De konnnnnale Revisarer skal if. 

,,Rand. ngl.« have andragct hos Mi- 

nistcriet otn at lade undcrspge, hvent der 

bat-er Skylden for TabcL 

Fnsltiontnllo news. Stamherren til 

Hindszgavl, ttttvtetettde Forpagter paa 

Billesl)ave, Niels Otto Fenss, er isol- 
ge »Fyns Tid.« i digfe Dagc bleven for- 
lovetnted Baronesfe Edele Giildencro- 

ne, Datter af Ktnht·. Giiloencrone, 
Besiddcr af Bat-data Wilheltnsksborg ved 

Aal-hinz. 
Drabet i Hesfelager. J wr- 

dagci faldt der if. ,,Svendb. Av.« Dom 
i Sagen angaaende det Dt·nd, sont 
sandt Sted i Heisselager Kro Istc Hinle- 
dag f. A. Sustds-Gudnte Hunders 
Ekcsttaret idmntc Kroforpagter Anders 

Larsen u Maanedcr Ftrngfcl pna serv- 
ttanlig zangckost. 

Stiefmutter Ogsaa i l"i.31«ovinset«- 
ne hat« man entclte Siedet forstaact at 

bcntjtte Sile-en i Velgjatcnljedcns Ziem- 
ste. Blandt andre hat« i Folge ,,Ncrstv. 
Zid.««9.iialercn Brcndckildc, der bot« 

paa Stute Melle ved Næftucd, reist en 

Sitestatucz det et« en Kvinde i out-run- 

turlig Scørrclfe, anbragt untiddelbart 

op til chen. 
AndeløSvincflngteri. Salling 

Landbofotening afhdldt ifolge Tclcgrant 
til :1ci1,t. Blitz fotlcdcn et stærtt besagt 
Mode i Skivc for at anlæggc et Linde-ig- 

Soineflagtet«i, hoortil det« er nnslaact 
en Kapital af 120,000 Kr. Byen hat« 
stjcentet Grunden. Der var Stetttning 
for Sagen og et Udoalg nedsattes til at 

arbejde viderei Sagen- 
Elendomspriscrne. Ved en 

Tvangsauktion i Lerdags over Lars An- 
deriens Gaard »Søgaat«d««i Dtsagstt·up, 
50Tdr. Land, med Beseetning og Jn- 
pentarium, for ikke Inange Aar siden 
vnkderet til 48,000 Kr» blev i Følge 
,,Hels. Dagbl.« kun bndt 21,000 Kr., 
for hvilken Snm Gaardejer Karl Kristi- 
ansen i Esbønderup, sont ufyldestgjort 
Panthaver begjærede Udlæg. 4de Aul- 
ition forlangtes. 

Redkomst paa Gaben. Forte- 
den blev en ung Koste, der kom gaaende 
i Frederitsborggade inebenhavn, san 
forstrcekket over 2 Smaafyre, der i Da- 
gens Anledning havde udpyntet sig med 

nogle højst strcekindgydende Musket- og 
andet Stads, at hun pludfelig blev syg. 
Hun fortnaaede dog at gaa ind i en Ga- 
dedor, hvor hnn nedkom med et velskabt 
Pigebarn. En deti Hufet boende Fa- 
milie tog sig af Moderen og Barnet, 
indtil de senerc hen paa Dagen i en 

Droste knnde kjarcs til Hjetnnict. 
Zlgoinere i Mete. J Sandags 

var et Zigpjnerpari Kirke i Kege. Da 

Præsteit bcgyndte at messe, gik Konku, 
meddclcr »Ostsj. Falkebl.«, med Hern- 
derne for Ansigtet hen foran Prwditkcstw 
len og lagde sig paa Knæz da Ptæsten 
Iyste Velsignclsen, kysfede hnn Gulden 
Eiter otnhyggeligt at have wrret sig otn 

Munden satte hnn sig ved Siden af 
Manden nd for Prædikestolen. Man- 
dcn, der var iført en Slobrok af Model- 
sitts, flog flete Gange Kors for sig. 
J Mandags hat« hele Banden forladt 
Byen. 

Smørindforselen til Eng- 
Iand. Det engelske Tidsskrift The 
Grocor bringet i sit Numer 14 Jan. 
detteAat-,en overordentlig lærerig Stati- 

ltik over Jndsprfelen til England i 1887 
Cl Mann-sinnt Det fretngaar af denne 

Statistik, at Danmark i det sidstc Ant- 
hst ovekflajet alle de andre Lande, haa- 
Ve hvad Mcengden og Gjennemsnitspri- 
fett angaar. Holland er No. Z; nten 

iklvalgelig er Stillingen en helt andeu, 
Natur tnan ser paa den samlede Jndførsel 
til England fra Holland af Naturfmot 
Vg Margarine. « 

Schader iglennem Lim- 

Iiotdew J denne Tid — strives der 
M »Politiken« fra Limfjordsegnen— 
Crbeldts be« for en Sammenflutning i- 
Wbt samnige Limfjpkvestaper i den 

HMFM Ct fsge Opnaaelsen af en For- 
deWs CfBefejlingsfokholdene i Lim- 
florden ved thnnddring paa fokskjellige 

Siedet og andet ligttende. Dei-sont en 

nogeitlnnde itntagelig Dybde kan stasses 
til Bisse i hele Fintdens Langde og ord- 

ligeltoldes, vil Firrdselen uden al Tvivl 
fcta et miegtigt Opsoing, og Litnssotdens 
Vandvej vilde ltline as endnu langt stor- 
te Vetydning end hidtil. 

Dptnte Sogtteraadstnedlemi 
Mer. Aalbotg Attttsmad hnvde ord- 

tagct ikke at gjokc Ansvak gsælbende mod 
det sothenneetende Sogncraad i Ellidw 
høj ——-Svenstrnp for et fortnentlig hört- 

staalet Belsb as 1690 Kr., tnen det nyc 
Sogncraad sagsngte de tidligete Med- 
lcnnner til at crstatte Bett-bet. Vcd 
Nibe Kiebstads ög Hotnutn Herredss Rct 
et« bet- nn ifolgc ,,Aalb. Stiftgt.« assagt 
DotniSagen, tted hoilkcn Jndstævnte 
er forpligtede En for Alle og Alle sot 
Crit at betale til Etlitsyoi —- Svenstrnp 
Sognetaad eller til Citanten, Guard- 
ejet J. Chr. Theil de 1660 Kr. tätige- 
tned Reuter og Sitgszontkostninget·. 

Tolvavrcsse tret Manuiab 
turhmtdlerc. Efter hvad «««)lallt. 
Stistst.« hat bragt i Ersating, vit det- 
i Slutningen af nosste Maatted cller Be- 

gyndelsctt af April ltioe ovcrraltFi- 
nanstninisteren og Rigsdagen en Adres- 
se fra Foreningen af Mannsaktnthand- 
lcreiDanntatks ijbstæder og Flætker 
angaacnde en Reform i Toldlovgivnin- 
gen, vedtøtende Mannsaktntvatct·. A- 
dressen vil blioe ovct«bt«agtMinisteren 

sved en Depntation, bestaaende as Bank- 

ldirekter Hat«tviglon sont Fortnand samt 
’Mannsakturhandlet« J. D. Jelslt«up, 
Fredcrikshavn, og Etnil Sechct«, Aar- 

LhnT 
Mindesnuerte for Statius- 

btiandcts Lpsnittg. Der hat-de i 

Toresdags i Fsclleritd By satnlct sig et 

Tog paa 100 Mcnncsker for at vasre Ol- 
envidne til Tmnspotten af den store 
Sten, sotn et- patttættkt oprkjst ved 

Lnndbhkrat til Minde otn Stattnsbaatu 
dets Logning. 12 Heste dwg iselgc 
»Aatb. Stiftst.« stpnnende afstcd tncd 

den storc Kolos3, det« vat- anbragt pan et 

glidendc Durste-. Undcr adskillige Fa- 
taliteter nancde nun endeligigjennent 
Bt)cn, ntcn sttsakgi udcnior samnte ntaat- 

te ntan opgivc Ævt·et, da Hestcne ilkc 

lasngerc tod sig dritte afsted nted en thr- 
de, sont pjcnsnntig var dein for sinkt-. 
Det- tnaa nu sinch paa andre Trans- 

pot«tmidler. 
Afnolds-Faftelavnsgilde. Fa 

stelaonsgilder et« jo ilke noget nyt og 
nscedvanligt i denne Tid, sktives der fra 
S.-Vintn til »Vat«dc Av.«, nten det n- 

sædvantige ved Fastelavnsgildet her i S.- 
Vinm er, at detblcv asholdt uden Ny- 
delse as nogcnsotnhelst Slags Sizii-into- 
sa, hvad Ungdomtnen samtnen med 
Vcerten set-nd hat-de bestemt. Hele Sog- 
ttets Ungdotn paa nogle faa nær samt 
nogle Gantle var ntødtr. Der herskede 
en mater og livlig Stemningz det ma, 
stygge og umenneskelige, som, stemkaldt 
ved Spiritnosa, ellcrs alt for oste viser 
sig ved Gilderne, tnærkedes ikte her. 
En licle Maskerade-Forestilling opfertes, 
der blev sangen endel Fædrclands-og 
Falkesange samt holdt 2 Taler. 

Sacke-strittigen og Bienenbau- 
tten. »Middelsart Ante-« siger ct ad- 
varende Ord til Sttekastningstncendene. 
,,De mange Sttekastcre, skriver »Mitt- 
dels. Av.«, sont i denne Tid cri Birk- 
sotnhed, bør mindes out, at dct et« en 

farlig Uikit at tage altsor megct Brit-n- 
devin til sig under Arbejdct. J Kulden 
kan s Graders Brandevin sntnge sotn 
ett tncgct svag Drit, tnett det- ec det sat- 
lige det«ved, at det- saa ntaaske nydcs 
mcre end ellet«s. Blandt Sttcknstcrne 
baadc i Oniegnen og her i Bhen er der 
nok i den fotslobne Uge t·uttet vel nteget 
nted Spit«itu6, og detvideiz, at idct- 

tnindste en af Arbejdsntændene blcv til 
et Untenneske efter Qoet·daadighedett, i- 
det han i Fuldskab sorgrebsig paa sin 

jHustru ogsaantaatteseve Rasen nd i 

.21rresten Lordug Nat.« 
Falsc Augspclsc. En Gamb- 

mand og Sognefoged sta en Landsby i 

Slagelfeegnen gjorde kort fnrJut en 

Anineldelse til Politiet onn, at han af 
en i Stagelse boende Kiebtnand var be- 

draget for ntindst 2600 Kr» ioct Kieb- 
ntandenved en Sagfører hat-de ladet 

hat-n afkrwoe dette Beleb, sont Gegne- 
fogden paaftod, at han ikke skyldtelkiew 
ntanden, tnen at hatt tværtitnod hause 
Penge tilgode hos denne forlcuetcde 
Landtttandspt·odnktet«. Uttder den bei-ef- 
ter anstillcde Undersøgelse mod Kieb- 
manden, der senkt-e rettcdes tncb Egg- 
nesogdcn, sotn blco arrcstct·ct, titstw 
Sognefogdett, at hatt havde giori sitt 

skyldig i falskAngivelse, hootfor han i- 

sølge »Sot«o Atntsi.« ved Stagclse Kieb- 
stadg Ekstratcts Dom af 14de ds. for 
denne Forbrydelse i Fokbindelsc tned 

Forseg paa Bedrageri blev identt 2 

Gange 5 Dages Fcengsel paa Band og 
Brot-. 

Ryt sterre Hintert. Et stme 
Hjnseri, h;)nedsagelig beregnet yaa kun- 

stig Nngning og Affekt-ins ei tidlige 
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Kyllinger, blioer under Nenn of »Snog- 
hoj HottsetV i benne Tid indrettet tted 
Fredet·icia. Ejetinden deras, Ftoten 
Etntna Hohn, hat« sidett Anlasggelsen of 
Ftoken Trap de Thygesoniz ttdsnseti part 

, Dantgaard for H Aar siden arbejdet ved 

idette, hovedsagelig ned Rttgeanstalten og 

l Tilltrgogaardene, i de sidste Aar tillige 
oed en as de store Honsegatirde, santt 
hat« tillige i Sontnteren 1885 besogt 
St. Jlgen Honseri ved Heidelberg. 
Pan den nyoprettede Anstalt er indrettet 
et Rttgehtts, hoor 3 Maskiner as Dam- 

igaards Fabrik til 1000 LEg hoer arbei- 
det·, niedens 0 Kyllingestner statt rede 
til at ntodtage de Stnaa. naetr de kom- 
tne stem; seta snart Vejret lillader det 

isknlle ogsaa Honsehnsenc tndt«ettes. Til 
Honseriet sinch et Tilliggendc as 2 Tdr. 
Land. Der potttegneo ett Afseetning as 
3 —- 4000 tidlige Kyllinger otn Atti-et. 

En Oberkirch-wegen Eu Tie- 
nestekarl i Kiebenhaott, der sorleden 
Akten vilde til Maskerade og i dett An- 
ledtting havde paataget sig dett slindbar- 
lige Fanden-z Gestalt, beslttttede for 
Motskabs Skyld at besoge en Katntnerat 
og hatte lidt Leier tned hant. Kot-lett 
var da allerede i Seng, nten blev banket 

op. Da Karlen lnkker op og ser den 

mdselssnlde Sktkkelse, gaar hatt rcnt 

sra Koncepterne og begynder at raabc 
ont Hjeelp. Djeevlen begynder itnidler- 
tid en vild Dands ont den ulykkelige 
Karl, der ikke tot-rote sig as Siedet. 
Efterhaanden vender dog Fatningcn til- 
bage og tilsidst griber hatt en Stol, sotn 
hatt slaari Stykker paa den sortnentlige 
Djævcl, der til Slnt tnaa krybe til Kor- 

set og bede ont Naadc. Hatt uarda saa 
sorslaaet, at han ien Droske tnaatte 

kjørco hjcnt for at tages under Sei-gebe- 
handling. Der blcv ingen anden Ma- 

skerade as den Gang. 
En haardfor gammel Dok- 

tor. J Sotidags, da Sttestortnen hav- 
de standset al Fcerdsel, kom det scedoan- 
lige Fortniddagstog Vest sra til Viborg, 
tnen knnde detefter hverken kotnnte fretn 
eller tilbage. Togct havde i Sparkter 
assat Jernbancltegen i Skive, Disttsikto- 
liege Schon, som var kaldet til Portoi 
rens sygc Baru. Det var Doktot 
Schons Hensigt at telnrnerc nted det 
Teg, der efter Platten skttlde passe-re 
Sparkæe en Tintegtid scncre ad Skioe 

til; nten Stteen satte en sikker Vom for 
al videre Jet«ttbanefart. Den gatnle 
Lage knnrredelidt vcd dette Uheldz i 
Skioc ventede uopseettelig Arbejde paa 
han« og han tnaatte derned. Det blev 

forsogt at opdrive en Vogn cller Sleede, 
tnen selo til tnangedobbclt Betaling var 

ingen at sortnaa til at preise det Eis-pe- 
riment. Doktor Schon beslttttede sig 
det at geta. Man antog sørst hatis Ud- 

talelse derom for Spog, thi i det fortp- 
gende Vejr ntaatte det for enhvcr, og da 
navnlig for en gatnntcl Mand, anses 
sor otntrent liossarligt at begioe sig paa 
den halvtredje Mil lange Vandring i det 
Vejr og tildels intod Stornten. Men 
detvar ramnte Aloorl Kl. 11 onttrent 

sorlod Doktor Schon Sparkaer og Kl. 
Z. meldte Telegrafen ifølge »Viborg 
St.« hans lykkelige Ankotnst til Skive. 
Dr. Schon er 69 Aar. Man sortoeller 
otn adskillige andre ntcerkelige Bedrifter, 
sont den gatnle Doktor hat« udfort, ledet 

af Jveri sin Gjet·ttittg. 
Et apartc Erhveev. Fra det 

oestlige Jylland skrioes til ,,Politiken«: 
Rundt ontlring i den storstc Del as yele 
Vestjylland, gjekne i hocrt tredjc eller 

fjerde Sogn, finde-z der aeldre Knittder 

af Sittankaatostanden, sont gaar under 

Bentrvnelsen ,,(85t«isemnttet««. Tetev 
hovedsagelige Erhvero — der sorntetttlig 
er ettestanende for denne Lande«-del —- 

besiaar i, at de agerer Oppassersktr sor 
Svin, der hat« lagt Grise, og sont oiser 
Tettdenser til at odeltrgge dem paa en 

eller anden Munde. Stigt yet-nott- nein- 

iigtetntnelig ofte, og det er en nie-get 
vanskelig Sag at foryittdre en sattdan n- 

natnrlig Moder i at aflioc htsle sit Ili- 
kotn. Der gioes nn Koindet, sont be- 
siddcr saa eminente Lalenter i Den stet- 

ning, at de deroed fot-t"kaffet« sitz et ljctt 
og slet ikke daarlig detalt Erbot-tu. 
For Hjcelp iden Attleoning i H ttt i t 

Dage gines der gsaetne halt-r stta ntattqts 
Kroner, sorndett divetsse Jtsodeouttr non 

Bortt·ejsett. Der findt-o enottg »Ohne- 
ntttttere« sont yar optntnct san nusgtsn 
Popnlaritet, at de pr. Aiizte Ums-is i 2 

—II Miit-S Afstnnd til stotte- Nnatdiy 
lhttok det trasfser fig, at der et- f::tt- .-::)-.tt 

at tilse. I sttadattt Tilitetde ct Use-emsi- 
tigelsen lattgt fra let og sutazktt Most-l- 
gelig nteget lidt af hstotnfottz thi ,,(8)t«i- 

tsentnttet«« tor ikke nottec Minnt lade stne 
Stitaaskabningeraf Einte. Saat-ei Nat 

sont Tag tnaa hnn ophotde sig i Seine- 
stien; Maden nydeo der ude, ligsotn 
den lette og ofte afbrudte Sonn nma ta-" 

ges der paa et til dette Brug henlagt 
Haltnknippr. 

Udftilllng i United. Ett »Kann-, 
Industri- og Hnositcsoudstiliittg« aalntes 
des ifolge ,,Loll.-,Tsatst. zotket.« i Lor- 

daas i Nysted. Det er den andenUds 
stjtling, der asholdett i Nysted. Den 

» fertige, der ligesoin dennc gis uneiddel- 
stdatt sornd sor Udsiitllngen Hei-den- 
havn, talte henoed 100 Nninre sra ca.» 

«50 lldstillere; denne tceller over 400 
Nnmre sra orntrent 100 Udstillere. Uds 

stillingcn dleo i Esteraaret averteret soIn 
»Knnst-, Industri- og Hitoslidsndstil- 
ling«, og der var vcl dein, sont tkak lidt 

paa Smilebaandct og spnrgte oin »Kan- 
sten« i Nysted. Detxar vel ogsaa lidt 

nsokvarende, at »Knns« kotn nted i 

Beksendtgsseclsenz ,,1nen«, tcenkte Ve- 
styrelsen sm- Udstillingen, »der tnan sagt 
A, maatnan ogsaa sige B«, og dct 

tyllcdeo den ogsaa at faa Kunsten med. 
En as vore yngre Malere, H.(5l)r. 
Hnnsen, hol-er hiennne i Nystcd Omegn. 
Paa Bestnrelsens Anmodning lovede 

han beredvillig at skasse nogle as slne 
tidligcre solgte Arbesder til Laano sra 
vedlonunende Ksoberc, oa saaledeo ink- 
kedco dct at saa udstillet en Dei storre 
og mindre Maler·iee, hooras st·etnhceoeo: 
»Es-inne Mart og hendes BarttebarM 
(tilhorendc Greninde chell paa Fon), 
,,EnDrcngla-ser hojt sor sin Bedstci 
nieder« (till)orende Udem«igsininisteren), 
et ret karaktcristisk Herreportrcet ni. in. 

Dcouden sindeo paa Udstillingen et Par 
andre Malerier, saa det blev dog en 

Kunstndstilling, otn end kun en as de 
sniaa. Men det ei- so ikke altid Konn- 

titeten, sont gjor det. Byenö Hei-ind- 
vcerkerstand er gsennemgaaendc godt re- 

priescnteret. 
Daumen-es Asholdssorentna 

hat udsendt Aarsberctning oin Virksont- 
hcden fra l. Juli 1886 til JO. Juni 
wes-U Det srenigaar blandtandet der 

as, at der nu sindes over 500 Asholdo- 
sorcningeri Dantnat·k, hoiltc tilsant- 
men tasller 20,000 Medlennnen Be- 
retningen tilsøjer, at der stadig danneo 

nn Foreninger og indsneldeo ny Med- 
lcnnneride alleredc bestaacnde Fore- 
ningce. J Negnskabsaarctss Lob hat« 
dcr Mrct udsendt 10 Agenter, sont hat- 
asholdt ialt 1338 Moder, paosende sor- 
delte over hcle Landct. OF nodoendigc 
Midlcrhertilcr dcls scassede til Vese 
ved Gaum del-Z vcd det Statstilsknd, 
sont ydes Foreningem Vcd Siden der- 

af har dc stedlige Foreningcr asholdt he- 
le Ratte-r af Moder —- tidt w — Zu i 

iRad—i.5e-"redsen og dennes nat-nieste 
sOmegm Til denne Birlsoinhed er ate- 

sne sidste Aar ndgivct knelleni 2.3- og :30,- 
1000 Kr. Aarsberetningen indeholder 
tilligc en as Hoocdbestyrelscn ndarbejdet 
Plan sor Afholdooirksotnhcden, hoori 
det blandt andet hedder, at Foredrags- 
holderne ikte alene der strecbe ester at 
viere liolige, interessante og vcrkkende i 
deres Foredrag, inen at diHse tillige her 
viere oplysende. Der maa itte alene 

agiteres nted Kjaerlighed til Sagen, tnen 

ogsaa med For-stand, cllers sorkludress 
den let. 

Er Natuefaenomen paa Sack« 
i 

Fredagen den 10de Februar da det 
,,Forenedes« Damper »Constantin«, 
Kapt. J. Fenger, paa Hjesnrejsen sra 
Newcastle til Kjobenhaon, besandt sig 
ca. 160 Kortmile sra den engelske Kost, 
begyndte dct oin Morgenrn Kl. 4—5 at 

lyne og tordne i det sserne, ihoorvel 
Thermometrct viste 0 Graden Binden 
Vor otnloben som almindclig under Tor-» 
denoejr. Kl. 6 git Kaptcjncnop paa 
Kotntnandodkoen, hvor den oagthavende 
Styrntand og Rorgirngercn i Farrejcn 
stod, og nagtet Tordcnocsret ingenlnnde 
syntcs at mre i Stirn-tit- nmiddelbarc 

Niethed, overraskedcs de plnfssclig oed et 

forsErdcligt tordentignende Skrald, og, 
sont Kaptejnen ndtaler sig, det var," 
sont oin hele Skidet desandt sig i et todt 
skinnende Flamme-han. zirnosnenet kun- 

dc ikke sannncnlignes med et altnindcligr 
snært L1)n. Kaptejnen haode i Troper: 
ne vier-et i de voldsomste Tor-dennojr, usi-’ 

der hvillc Lyttet endog var slsrasct ned i 
Skilnst, nten han havde aldrig iagttaget » 

unget, der ligncde denne Udladning,’ 
del-J sordi den var saa ooldsoni, dclo 
sordi den ytrcde fåg sont en over hele 
Elidct spredt intensio Woning, uden at 
man san dct almindrlige Billedc as en 

Ln:1strnale. Med seienoincnet sulgte et 

zuw, dcc var san voldsocnt, at Udkigos 
n:andcn, der stod pnn Brot-n, en nagt-; 
isxrocttde Maflinntester nede i Maskinrinn; 
met, og Kutten, der var i Kabyleusct,i 
dlev kalte-die o«nl«nld, medenss Kaptesnenl 
sein og den vagthavende Styrmand ble- 
ne satte i Knm J Mnskinrnnnnet iolsi 
teo Birkningcn saaledeo, at Mesteren il» 
iorste Nn trocde, at der skete en KsedH 
deletoplosion, og under sont-ne JndtrnkJ 
sprang Zden jStnrntand, der laa isink 
Rost-, nd as denne. 

Fænocnenet vstod selviolgelixs tun paa i« 
et Nu, men bag estet sooredes en stackj 
sovvlagtig Lugt, og Straldet estersulgs 
tes as ootdsannne Vichstod, hoorunderT 
der viste slg St. Elms Jlo paa Meiste-? 
topperne, Gassetcicoktcme oa si. indc 
Spidser, nicomsatle d; allem Ema 

« 

g 

istngce lnste Ined sossorist Glandlh Se- 
nelse veddlev del lange at totan og lns 
ne, tnen Vejret trat dort. As og til 
locdnede det ganske voldsosnt tned Ongl 
sont ftore Ærter. 

Om Oper-reisen til England oplyser 
Kaptcjncn, nt den onr meget nrolig. 
,,Constnntin« modtc Loran den slde o- 

nes-ordnung hss og brydende SI, sna at- 
Stibct i Lodct as 0 Tintey Inedenls det 
lnn nndcrdt«cjet, ilke knnde sinde Ooile. 
Binden sprang med et slsa en halv Stonn 
as SiSV., til en nnlmindelig hanrd 
Stonn ns Nord, hvowed Ssen blev ine- 

gct oild. Overhovedet hak Vejrct i 
Nordsoen i den sidsie Maaned været gan- 
slc nnlinindeligt nroligt. 

Jölmtdfk Ryh 

Fra Ryljavik strived iFebl·nar: 
Folebyggelse as lllyller til Sss hat« 

vnsret Gienstanden sor el Foredrng holdt 
ns en Pi«eest; han stildkede en, tildelo as 
ham selo lenstrneret og med ndnntrlet 

Held nnoendt Belgedæntper, en stiller- 
topdsorrnet Gjenstand syldt nled Olje el- 
lcr Tran, sont sastgjort til Enden as et 
Too trætleo bagester Banden. Ogsaa 
en med Blaar overtrulket Ring anbesai 
lede hnn som Heerdeles heldig til, gsens 
nemdlødt as Olje, at stnides nd srn Baa- 
den, nanr del gsaldt om at dampe Bran- 
dingen soran sig tæt ved Land. Hsn nn- 

besaledc ogsan flere heldlge Fornndrlns 
ger oed de alinindelige Sellceder, der i 
del-es nnvasrende Skikkelse bl. n. gjorde 
nl Svnmning ncnnligt. Istedctsor den; 
nderst nheldige Stenballast, der nn tdes 
sleste Ulylkcnlilsalde incdsprle Bandcnesl 
oscblitlclige Synkning, anbcsalcde hani 
et Slngs slaskesormede Stelle, sont sor 
at bliuc lusttasltc over-sinnen Ined schickeol 
Sasklcne syldtes med Søvand, men del-I 
leoncg dog san niegen toni Plado til Llls-’ 
ten, at de knn holde sig i Vandslnden, og 
saaledess lnn tnedvirlc til Sollt-nen- Viert-g- 
ningi Nodolilsældr. Alle dc starre Band- 

ejerc hcromlring ngtcr cstcr Priestens 
Bejledning at optnge diose Forbcdringcr 
ved Baadein Udrnstning. 

o 
« 

« 

Ulyktcstilscrlde vcd Fiskcsangstcn ade- 
blivcr heller ikke ihm-, idct to Bande-, dcn 
encntcd 5, den anden tned S Mand, nylig 
er sorulyllcde hel- i llteslauik. Stil-uner- 
ne as den ene Band dreo kort cstcr ilnnd, 
tnen til begge Beskrtningcr og den anden 
Band er der intet hvcrken holt eller sct. 
Denne, saavel sont de andre her saa lal- 

rige Sonlykkcr, der hos os lræoer sor- 
holdvis ligesaa inange ere sont Krige 
og Kolera andre Steder, hal- cndelig gi- 
vet Stsdet til Foretagelsen as de ooensok 
omtaltc, as Prcesten nndesalede For-be- 
dringer i Bandeudrustningen. 

. 
O . 

Et storattet Fjældskked lsb pas Guar- 
den Steiner ander Chiusi-klum. Fra den 

steile, naesten lodrelle slere hundrede Fod 
the Klippe-ag, der ligesotn hanger over 

Gaul-dem rullede der en Masse kjcempe- 
store Stene med fokstrdeligt Rabalder 
ned over og omkting Gamden. Hufe- 
ne bleo bestadigede og tildelö nedln·ud- 
te. Heldigvis gik dog intet Menneslelip 
tabt. 

. 
« « 

Reykjanacsshret havde sorleden non 

gjort den sorgelige Opdagelse, at Bog- 
ning paa Klippe heller llke allid er til at 

stole paa, idet en stor Del nsden Klippe, 
hvorpaa delle Fyr el« byggct tæt ved Ha- 
vet, en skjpn Dng so’1« nsIted, sagoe 
Klost, og sorsoandt iDybet. Heldigois 
slap dct rystcnde Taarn nied Ell-Etten; 
men san n.r1· oar Ida-innen vcd at styrte 
ned sm sit stolle Hnsskrde, at dst nn cster 
Katnsirosen befindet sig ca. ZU CHJI sta 
Asgrundcnssz Rand. 

«- 
. slls 

17 Gr. CelH. er den stckrteste Frost vi 

hidtil har haft. Heller ikke hats del snet 
as Betydning. Derimod hardet stierke 
Regnvesr, soin vi havdei Vegyndelsen as 
denne Manned anrettet betydelig Stade 
paa Vese her omlring. Filleriet er her 
vedoarende godt. 
M 

Cu ny Kost-at Hauler. 

J Byen Polo ved Adriaterhaoet blev 
der i Slutningen as Oktober Manned f. 
A. tundet en nng Mand, som laa bevidst- 
los paa et Sted noget udensor Byen og 
tun var lsort Skjorte og holde Glau- 
handstek. Da han vorkommen til sig 
selo, sortalte han, at han varanlonlnten 
otn Ratten Kl. 12 med sin Onkel ad 

Jernbanem De havde begge tilfods sor- 
ladt Jernbanestotionen og var gaacde et 

Stlplke Ves, indtil den nnge Mund — 

Willy lalocr han sig —- havde erklcel·et, 
at hnn nnr san text-, at han ilte tunde 
gaa unsre. Han haode deipaa seit sig nedj 
og var kort efter salocn i Span. Seite-s 
re fortalle han endoideke, at hnn lige si-( den sin Fødsel var bleven holdt indespæv 
m as Onlelen; han lsioste itke, hvad 
denne hed, heller ikte, hdot han doede, 
nie-n Tun-sc lnn op..,sk, nt l-: .,aode reist 
sru Lands-z Eine-« til hnn d.c·. Hunden 

——- 

Tchdng Morgen, og at Reisen var guckt 
over Stuttgart, Ulm, Angsan Mäu- 
chcn, Satzung, Wien, Orak og Ast-am 
til Pola. Vcd Siden of ham fandtes et 
Breo hoori der ftod, at Win straks sfter 
sin defel voercn over-given til Bres- 
skrivcreu, som var Tjener has en Greve, 
med den Visite-d, at beste Vom skulde 
forfvinde. Ascariden havdc dcrpua holst 
Willy skjnlt i Zl Aar, meu un kunde han 
ikke modstaa den-W Banner om at blive 
sa( i Frihed, og hnn bragtc ham der-for 
til den By, hvor hans Moder levebe. 
Mode-ten var Skueipilleriude. For at 
man imidlcrtid Mc stulde komme pas 
Spor citerhand Forhvld, havde han fra- 
tnget hanc haus cheder. Willy felo for- 
klarede cudvidere, at hau altid hat-de 
lmvt dct gove, faaet god Mad og sine 
Vinc, smukkc Wieder oiv.; han ubtrykte 
sig meget ordentlig paa Tysk, kan ogfaa 
let-se strive og regne, er mcget bestehen, 
men tillige meget kejtct i sin Optmden. 
Pan blev forcløbig anbragtiet Hast-ital- 
Han kem huske nogle Adressey sont hem 
en Gang bar set Onkeleu strivepaa neg- 
lc Bresc, og ved Hiælp af biöse haaber 
man at komme psa Spor efier hans Fa- 
mitte. 

Orden-rede Farme etc-biete sw- 
kehre-Mr 

Noglc vkl »impkoocd« Farmc i Webster 
tkoitnty cr tilialgs, og auoiics af detteMabI 
Komm-. 

Rsørst mm Listen er en Form indeholdendc 
200 Anw, Iom Iiggcr ca. 5 Mit fka Mobsius 
den Reh Notw. Paa Cjcndommcn er et 
start H dumm Baatiictgdhktö, slor Steu- 
byguing 22 x -m, og Stolehufet Uggcr paa 
Djømct af Forum-n- Riudcnde Band er Ul- 
stcde i tigeliq Mant. 

Orkan-it Hammer en tilgrasudiesde Faun 
paa 165 Aste-, der n« godt udstyrct mcd Byg 
nimm-; der ek fault-des ct Vaauingshus 
lNX Lst copjmc jidstc Sommer). Len stor 
,,).«og« sZtald og bitto (U1«anat«1). 12 Akres 
tun-Mantel med Ema-. TIWtdiiudesuasr 
nnd Husct og Nweren udgjsr Nord-Numb- 
Fen. 

Sau ci« der end-m ct tilgmsndjcndc Stykke 
poa hu Afrciy huilkct ialt udeij« en satnlet 
Vandstmktmig uaa sit-'s Ums-. Trt er alt- 
iunnncnt udmasrket Land vg enhver Akte san 
Amt-IT Aue m- Stykkek cjes as en Mund 

og kan kjobcss iman om faa Mitw. Circen 
n- i Fortrtiting i Rcdcslouh huorfvr hakt 
im- brydcr sig om at ldcholdc Lande-L Om- 
mnt 200 Akte-I er »Vottom«-(«51-a-glaud; 160 
— W Akte-Z er iudfcncct, og Nrftcn n- un- 

der Plan. 
Tisilkaarcnekan tillempcs eftek cn vcders 

l)cjtigzcjubcki.i Amhonx For nasrmcre Un- 
dmclning tilik«.v ,,«21jcrnm«. 

pj 

tmEsset-essen G-Scf)fit)tern, 
;Asfitranec-Agemer i Daunebroq. 

Reprwscnlerer contiuental i New 

York og Plnvuix iHartfotd. Bespr- 
ger den sikrestc og billigsie Forsikring 
mod 

Brand-, Lynilv og Orkaner. 

79 Lotter 
J den for fin romantiske Beliggcnhed be- 

tomtc hauste By, 

Danncbrog, 
Vcb Tut (m.?, «·-«s«.s.)md Do Nebr- 

L"i«l«.n-1:s bc!iqs«inbst«-1tm km Horai-Hing- 
«·"1«1:c!i-«1-.- J.( :,«:-.«c onn- i sumffis singt- 

zehrt-. 
pxju s: H prukisz Ilnlksdsiing for kkldke 

«T.olt, Um t..·1 l.·».·.;’s.«t fik; xiikmxxr im Rotfä- 
«:". 1:«.-.:(.l-.1«»:u»xs. ..,1k«t!);:ileoesinc 

or Der pcm en: 

« »1ch:.:.:.1..«1««,«1Hldoq Ad- 
»-«-..s., :.: a l. Hat km no : Jmnunchgheder. 
I. vr »Hm-s .I-:1s...E-:mpm-.2 Jduc Massen- 
(.«i v: «.",·- rsk ihm· »Um-L Pcine 
11r«11n1’:k—.".s L .,-«-«;s.-«H.:Jsc, der jckmg rgnc sig 
Im .1H1:- xx::I««.«:- lot »·««-.1:u-c««1(«oll«1grs,faslges 
p.«-1 miqu huc ·!Tx1i.isplic:. 

Zum tu can Ums-am has-: 
M. Oaunivax, LI.1!aM,»Jicbr. 

H Passe HUUIQ 
Restaumtör og Awadttoy 
Mut-en Tot mit im- Wiliond ApotyefJ 
:’.’-Lu.«1:id·.: ukkthnh»s.s.1)c.c.»1tlulle Moc- 

MM ,’kmtc:’koddsx1-, Wndxk tjigarcr og 
Tobak. LI. «1L«1111.:Iccbk. 
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EUy «(URSIOEE R 
fra Chimgo 

til skanilin w- O 
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5, 12, 260 

A. M »te- sen-:- co , 
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