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En oaandverreeriest .1.;:c«:., is. 

JOHN Fbl.«, afholdt tscptcmlsctLlVlaax 
ned t Kolbing til Rotdel tm Preuss trk 

nier Spalt-. 

Cn aldeleo hold Graaspurv 
cr, if. »Achtng. Jl. Ame-'s i Zondagsh 
blevcn skndk as Vom Ilndetscn i Rin- 

dom. 

G mit Koppetilmlve c1,ijo1gc 
,,Aalb Ett. «, anmeldt fra sammc Nen- 
dotn i Aalborg, hvori dc tidligcrc Til- 
fcelde ete fortfaldne, men ikkc i samme 
Familie. 

Opfaste Genvarmetu Gen- 
dartun-te 1 Lande Skamchcd stal viru- 

sngt op. Til Oktober skal dc foksviudc, 
ont elleto et legtc i »zwe« Tib.« hak- 
Ret. 

Kierteeninpe Apothek ek, if. 
,,Fs Tib. «, af Apotheker C. A. Zott- 
nmnn folgt til mod- plm1«m. Bncksnnnn 
af Aabenraa, for Tiden iHolstcd, for 
180,U()U Kr. 

Demmge Skytte fka Lundctrew 
sen i Ldense Amt, der stod op sra Sy- 
gelejrt, fljtb 9 Pletskud ög en Ton-, 
og fsa gikiSeng igjen, bleo Zink- 
tekonge ved Odenfe Amts Presmiestyds 
ning. 

Leqater for trink-enge stude- 
tcttdc« Fru ogzwken Ropsing i Kie- 
benhavn har, if. ,,Hors. Av.«, ftifteth 
guten et paa 6000 Kr. for kvindelige 
studerende og et for kvinbelige medicinske 
studerendr. 

En Kleevesahrik t Gllkehorw 
Mai-has Stiftstid.«mener, at der er 

Mulighed for, at Fabrikant Ruben 
inIbenhavn tjsber Silkebokg Papie- 
fabrik og omdannet den til en Klebefas 
btik. 

It« Lkmvis fkrives der til »Verl. 
Tid.« den lvde b6.: J fort«. llge fuld- 
fsrteö den forste Jernbro paa den her- 
varende Jernbane, nemlig over Bak- 
marks Aa. Da Bauen blev anlagt, 
bpggedeg der udelukkendeTmbroer; mcn 

da bisse Broer nu vife sig usikrc, blive 
de afløste af Zerschmet- 

dr. Bahnson agter i den neu-Ine- 

ste Tid at foretage et nyt Lollandstogh 
Han konuncr den 1ste September til et 
Msde i Svingclskoven oed Natikovz 
Ihrr-· Joh. Hage og Damme-rich, Ovi- 
eeg Kandidat i Natskoo, vil optmde i 

Spingelskoven samtnen need He Bahn- 
fon. 

daniihotm nye Jyr. Det hat 
pcret paateenkt at teende det nye Fyr 
fsrste Gang den 7. September, Dran- 
ningenä Fsdselgdag, men da der, ifslge 
»Thist. A. Av.«, hat vist sig nogle min- 
dre Mangler ved det meget komplieerede 
Mastineki, er Tendingen ndsat indtilvi- 
dere. 

Armen sauft i en Bot-tryi- 
ketprcsfh J Likdags kam en Ttyks 
kerleerling i Cohens Bogttykteki i Kis- 
benhavn slemt til Stude, idethan sit 
Atmen ind i Vqlferne og Formen. 
Den hsjre Arm blev knuft pp tilSkuldes 
ken, og ene Haand blev meget heftet-i- 
get. 

Dunste es engeer Intere. 
Ved Vendfngsels Vestkyst omtales del 

meget, at et engelst Fisterfarth fotleden 
gik faa neer til en danfk FiskekuttersRed- 
stader at den ikke blot rev Ankeret fka 
den, men tillige trnede med at boktfoke 
dens Baad og Top. Der stac, if..,Vds. 
Tid.«, være indgivet Klage gjennem U- 

denrigsministekiet. 
Amen-arme niederbog-lieu 

Det historiskmntikvaristc Selskab i Aar- 

hus har, if. »Aath. Fbl.«, iSomnm 
ved 2 af sine Bestyrelsesmedlemmer, 
Uan Kaptein Smith og Dom-using- 
fjter Rech, ladet foretage nogle starre 
og betydningsfulde Udgravninger as 
Opfe, beliggende i Ydiug, Lstbikk ox 
Undeknp Sogne i Voer og Nim Herre- 
det. 

Vpldsfetg. J en Voldsfag eingea- 
ende et Sagforer Willemann tilfojc1 
Stag, da, denne besogte Stnedemeste1 
Frost i haniz Smedje, hidkaldt ved e 

Brei-, hat Frost nu if. ,,Kold. Fbl.« til- 
budt at aflægge Ed paa, at han ikke hm 

« slaaet det paagjældende Slag. Dommet 
lød paa 8 Tages Fængch faustrthros 
ikke trostede sig til vchd at fralngge fix 
Sagen. 

Ei um Skucspillerielikab agre- 
at besoge Provinferne under Hex Lerche-· 
Direktion. Sclskabet mllcr adstillelig 
bedte Krafter im det tidligcre Foght’sk 
Selfkab — bl. a. He. og Fru Foght oq 
Hn og Fm Brandstkup —- samt nogl 
ny, hvoriblandtHr. Viggo Jensen fr( 
Dagmaetentret med Feue. Te start 
i Thistid og opflaae sit Hovedkvatter 
Hafens. 

Unisoemreglemem for Post- 
VEØUcL Postukmnckg chrbcsturclse 
har meddelt samtligc Postfnnltiotrwrer, 
at der mcd det forste oil knnne forventcg 
fastsat kt nnt Unifornmglemcnt for-Post- 
vcrsznct, hour-for de for formemnc Regu- 
mcnts lldsicdctse ansattc Postfunltionas 
rcr, der skulle anskmfc sigllnifonne1«, ind- 
til videre skitageo for at solange en sau- 
dan Anskasfclse. 

Ulnkteølllfælve paa Las-G 
Un crldre Mund pas Lage-, Larg Stwm 
»Ist-knickt, kam i Mandagg ulykkeligt of 
Tage-. Han var ljort i Markcn med 

Njodning. Heftene for hans Bogn bleve 

bange og satte nistet-. Sprensen forspgte 
at standse dem, men kotn derved ind nn- 

dck Vognen, hoid Hiul gik over hans 
Bryst. Han blen, if. »Frdhv. Av.«, af 
tililcndc Falk bragt til sit Hjem og nd- 
aandcde her lott efter. 

Zosaars Juhllæmm En af 
Viborg Byg ældste Borgcre, Skotnaget- 
mefter Chr-. Hammers-hob fejrede, if. 
»Vib. Stift6t.«, i Tirgdags sit Dosaars 

Jubilkrum som Skomagercnester i Vi- 
borg, i hvilken Anledning der visteg 
ham forskjelligc Opcnærkfomhedek fra 
hans Standsfællers Side. Jubilaren, 
der beklæder en Rælle Tillidshverv, ar- 

bcjder endnu trods sin høje Alder isit 
zog. 

Dpdöfald. Joche-w- Ejer af Bo- 
drofmølle Troelö Maestrand er afgaaet 
oed Dpden i en Alder af 74 Aar. Den 
afdsde, der var en Becher til fokleengst 
afdøde Maler Wilhelm Nikolaj Mar- 
strand, var i sine yngke Aar en fætbeles 
vikksom Fortetningsmand og højagtet 
af alle dem, meb hvem han i sit tige Liv 
kom i Ver-ring. Han var en ktlkt Tid 
Medlem af Frederiksberg Kommunalbe- 
styrelfr. 

Under weiteren as Mailands 
Bilds veb det hervarende Hof vil der, 
foruden de seedvanlige Ledvogtete veb 
famtlige private Qverkjørsler paa Banc- 
fmekningen Kjøbenhavn—Fredensborg, 
blise etableret et seerligt Vagthold, i 

hvilken Anledning ber, ifølge »Avisen«, 
paa Statsbanernes Tstnrervcerksted er 

blevet fabrikeret 20 nye Skilderhuse,der 
samtnen med en Del tell-re, der hat-es i 
Behalt-, stulle opstilles ved nanntcOver- 

; kjprsler. 
; Arius Pan-ema- vi1, sum tim- 

Igere meddelt, komme til at gisre Tjeneste 
’sym ncestkommanderendc ombokd paa 
Korvetten »St. Thomas-« paa dens 

forestaaende Vintertogt. Ved Hiern- 
komsien fra dette Togt har Prinsen op- 
naaet san mange Aars System fom der 
kmvesi for at avancere fra Premierlpjn 
nant tilKaptejn, og vil verfor efter siktekt 
Forlydende i ,,Jyllp.« ved Togtets Af- 
flutning blioe udncevnt tilKaptejn iMn- 
einen. 

Bioennierne Bist-Mond siore 
ny Bog, »Von Guds Vefe«, er, ifslge 
»Ostsj. Fbl.«, færdig fra Forfattekens 
Haantk Den vil mnligois ndkomme 
allerede i ncste Magnet-. Den ind- 
lech med et Mindedigt om nfdsde 
Boghandler Hegei. —Bj-tnfon har vg- 
sqa ncesie fnldenbt en Enaktskomedir. 
»Der nye System« er qntaget til Op- 
sprelse paa Nationaltheatret Fijbens 
hat-n 

leltö ved Lynuevflag. J 
Tirsdags Morges Kl. 6 flog Lynilden 
if. »Svenbb. Av.«, ned i Hans Kund- 
fens Gaatd paa kae Mark og cum-nd- 
te ftkaks. Jlden udbeedte sig med stoi 
Voldssmhed, og heleGaakden net-betend- 
te med al den i Lade-me indavlcdt 
Sab. Dei lykkedes knn at tedde ubes 

tydelig af indboet. Af Kreaturernt 
indebrændte en Kö, en Kalv og en Gräs. 
Der hortes tun et Tordenskräld, og 
Lynet fra dette annendte Ganrden 

« 

Etvoldsomt Regnskyl ledsagede Tordes 
nen. 

Fanden ded. J Sandags Mid: 
bags Kl. 12 blen, if. ,,Ringkj. A. Av.«« 
Rygtercn paa Norte-Vosborg iUlfborg« 
Anders :1iydsbjokg, fanden liggende dsd 
paa en Mark ca. 800 Alen nordøst for 
Hovcdgaakden. 

Den afdsde, der var omtrent 62 Aar 
gammcl og en Del svagetig, var oInFors 

» middagcn Kl. 11 gaaet nd i Matten for 
: at fiytte Kreaturerne, og ingcn hak do 

set noget til hom, for tilfceldig forbipas: 
« screndc en Tintestid eftek fandt ham lis- 
i gendc ndstrakt med Ansigtet ncdad pas 

sicn find(351«æsntark. Teter snndsynligvic 
net Smgtilfælde, der har gjort Ende Pac 

you-J Liv. 

Den iydstc Smed, der i den senk- 
»’rc Tid som et fredeligt Menneske hat« fa- 
: ket tilsps og tjent sit Ophold fom syr- 
: boder paa Damperen »Viktoria«, hat 
; nu, medens ,,Viktotia« lossede i Kal- 
s lundbotg, atter i Fuldstab gjort sig uk 
I til Bens og stillet en sipree ,,Opspræt- 

ning« i Udsigt. Politiet blev da til- 
kaldt, og efter en voldfom Kamp mellem 
Smeden og 6 kraftige Mund lykkedes 
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det endelig at oveunande hum og faa 
ham bund-m J en Trckkuogn blcv han 
dereitek trillet til Raadl)ufct, hom- han, 
if. ,,.ka11b. Tngbl.«, sit-der i sit Lukaf 
nted to Mund som Vogt ocd Siden af 
fig- 

cvcrbngqet Troste-Holde- 
plads. Fabrikant Leoin, der leder 

ZConerdingxs Synmfkineforretning, hat 
konstrneret en oocrbyggct T.1«oskeplads, 
der sprfteGang var udstilletpaa brannt- 
diske Udstilling isjor. 

Vygningen har Form sont ctHacvtag, 
lukket for Enderne og pas den eneSide, 
hvor Krybberne anbringes. Dybden er 

san stor, at Hestene og Kusksædet kom- 
mer under Tag, hvilket vil være en stor 
Fordel i vort urolige Nimm Tages 
bceres af smukke Jernsøjler, og Vcegge 
og Tag er af Bølgeblih Det hele hei- 
ler paa Hinl, der gaak paa en Drejefci- 
ve, san Bygningen kan drejcs efter Vin- 
den. 

Uvejr og Lynnevilaq. Oper 
Kjelletup og Egncn deromkring rasede 
forleden Nat et voldsotnt erjrmedTvr- 
den og heftige RegnskyL Lynetflog, if. 
»Skiverl.«, ned i Levring Mejeri iPi- 
gekamret, der var paa Loftet. ToPiger, 
som var vaagnet ved Uvejret sah paa 
Sengekanten vg klædte sig paa, da Neb- 
slaget stete. Fra Pigekamtet fortfatte 
Lynstraalen sin Vej ned gjennenc Loftet 
lige foran Pigerne uden at gjøre dem 
nogenSkade, og ned i MejeristensSove- 
kammer, hvor baade han og hans Kone 
lau i Seligen, men pgfaa de flup meb 
Skrcekken, og Lynet antcenbte ikke en 

Gang. 
Its-stand J Tiksdags brændte 

de Boelsmand Spreu Christensen Smed 
i Hunetorp, Haue Sogn tilhtrenbe Pyg- 
ninger. Aarsagen tilJldens Udbrud an- 

tages if. ,,Aalb. Su.«, at være Uforsig- 
tighed fta Husholderikens Side. Hun 
vcir beskjaeftiget med Brygning og havde, 
for at faa Jlden til at brænde under en 

Grubegryde, aabnet Fyrdøren. Hun 
gik bereitet ud for at satte et Par Kalve 
iMakken, men htm var neppe kommen 
uden for Bygningerne, for hun üpdage- 
de, at der var Jldløs. EtHu8, der be- 
boedes af 2 Familjer og lau i en Afstand 
af omtr. 100 Favne oft der fra, atmend- 
tes af Gnister fra Spreu Christensens 
Branbtomt og nedbrændte ligeledeg til 
Grundem 

Druknetl starbst-hing Hat-n. 
J Onsdags Astes er, is. ,,Langel. Av.«, 
Baadsører Jsrgen Sprensen Hausen af 
Bagenkop salden ud over denssøndrc 
Havn sg druknet. Det antages at 

han, da han vilde gaa ombord isin 
Baad, er salden over en Fortpjningg- 
trosse, der var spandt sra et Fartoj til 
en as Perlene paa Broen. Det var paa 
den Tid bcelgmsrkt medStorm dg Regu, 
saa ingen hat bewertet Ulykken. J 
Torsdags fandtes Liget paa selve Ulyß 
kesstedet; det stod med Hovedet paa 
Bunden, og det niste sig senere at have 
et Saarihpjre Tinding, saa sandsyn- 
ligvis har den sorulylkede erholdt et 

bedøvendeSlag, da han saldt nd. Han 
esterlader sig Kone og 4 usorsørgede 
Birn. 

Its Das-Weib »So«ctal-Desn.« 
og ,,Astenbladet« bringer nogle uhygge- 
lige Historie-: om en Baron Lerche, Pre- 
mierløjtnant ved Husarernr. »Asten- 
bladet« meddeler saaledes, at Baronen 
har beordret en Korporal til at give en 

Rekrut en saadanStroppetur iHugning, 
at Rekruten tilsidst sil Krampe og maatte 

bringes paa Sygehuset, hvor han nol 
endnu henliggek. Betonen stal i For- 
vejen oære nreget ilde lidt blandt sine 
undergivne for sin haarde Behandling as 

.dern. Hvis hans sidste Bedrist er spre- 
gaaet, sotn sremstillet i Bladene, tot del 
ventes —- ikke at han bliver asstediget, 
det bliver den Slags Ossicerer ikte — 

men at han i al Fald blioer mindct otn, 
at selv en adeligPremierlpjtnant ikke hat 
Loo til at behandle Rekruter, sorn han 
lyster. 

Kalkmalerier i que Kitte. 
De under Hvidtningen af Kogc Kirke 
fremkoinne Kalkmalerier, ere, is. »Koge 
Avis«, ester at Kirkeinspektionen straks 
haodc gjort forordnetJndberetning til 
Direktionen for de nationale Mindein- 
nurrters Bevaring, blevne undersogte as 
Professor Kornerup. Paa et Billede 
mer fandtes de sretnkomne Billederimid- 

, lertid dcls saa medtagne as Tidens Tand 
kog Fugtighed, delg saa lidet markelige, 
at der ilke kunde viere Tale onrderes 

Bevaring. DctBillede, der vil blive 

i bevaret, forestiller Frclsercn, der i den 

Jene Haand holder Jordkloden, inedens 

han med den anden vetsigner sin Wenig- 
hed. Ornlring Hovedet ses Resterne as 
en Glorie; og en halvt udslettet latinsl 
Jndskrift tan, da en ganske lignende 
Skikkelsse siudes paa en as Pillernei 
Ningsted Kirke, udtydes sckaledes: »Dei- 
te er Foelserens Heide«. J Slutnin- 
gen as Midalderen, sra hvilken Tid 
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Billebet hidroter, hat« man altsaa uden 
Tviol haft en bestetnt Tradition om, 
hvitken erlseteniz Legentgstorrelse var, 
og dennehar tnan anstneliggjort nethalk- 
tnaleriek saa vel i Ringsted sont i siege 
skirte. 

En Begattung t Uns-erlitten 
En ·;:z-na1«ig Mund i ("Yit·enaa, Arbede- 
tnand Henrik Bttsk, var i Ongdags tiltt- 

gented en anden Mond bestjæftigct tned 
at trække en Vogn nd fra et Vognfknr i 
en den-irrende Guard. Under dette Ar- 
bejde lugde uheldigvis den anden Mand, 
der befandt sig bag Vognen ikte Meerte 

til, at Hentik Busk stod foran Vognstan- 
gen; han pussede derfor rast tilVognen, 
hvorved Stangen med voldfotn Kraft 
blev stødt ind mod Underlivet af Busk, 
der styrtede til Jordan Underftattet as 
to Meend blev den tilskadetotnne i en 

meget lidende Tilstand fort til sit Hiern, 
og en Lage blev tilkaldt. J Lobet af 
Natten forvæt«redes itnidlertid hano Til- 
ftand, og i Torsdags afgik han ved To- 
ben. Den afdade, der if. »Aarh.Stt.« 
varEnkemand og heldigvis tun efterlader 
sig vorne Bern, boede hos en gtft Dat- 
ter der i Byen. 

Dr. Frtdtjot Namen ophotder 
fig, strioer ,,Polit.«, frentdeles iAas- 
gaatdsstrand, hvor han hat indlogeret sig 
lige ved Seen i et lille tarveligt nbstyret 
1-Etages Technis, fom omgioes af en 

ubetydelig Frugthave med Naaleskov i 

Baggrnnden. 
Doktoren arbejder flittigt paa sithert 

over Grenlandsfctden, og tager i mel- 
lemstunder en Ro- eller Svøtnmetur nd- 
ooer Sten, hvor han synes at viere i sit 
rette Element. 

He. Nanfens Forlovede, Frk. Eva 
Sarg, ankom for nogce Dage siden til 
Aasgaardsstrand. Deres Bryllup ital 
fejres i den neermeste Fremtid, hvorefter 
Hr. Nansen reiser meb sin Brnd til 
England, for i Midten af September at 

deltage i det britiste Videnstabsfelskabs 
Medei Newcastle. Derfra drager det 

unge Par tilbage til Not-ge og rejser i 
Oktober tilStockholm, hvor He. Nuner 
af Kong Oscar stal ooerroekkes Vegame- 
daljen. 

Naar Værtet over Gronlandsfær- 
den bliver faerdig fra Forfatteren, 
san endnu ikke tilnærtnelsesvis opgi- 
ves. Det fkal, sont tidligere medbelt, 
udkomme samtidig i de flefte europaeiste 
Spros. 

But-meiner G Watnö Stil-s- 
byageri. 

Stjandt Danmarl just egentlig itte 
tan sich at vare noget Fadtitland, hat 
vi dog en rigt opblomstrende Fabrilin- 
dustri at opvise i det sidfte halve Aar- 

hnndrede. Hvad seerlig de sioreFabriter 
angaak, da har disse ganske naturligt de- 
res bedste Birkekrast i Hooedstaden eller 
i dens umiddelbare Nethelz og det vil 
sikkert itle vare uden Interesse at here 
lidt narmere om enkelte as disse Ansat- 
tende Virksomheder, der ilke blot giver 
Bradet til mange tusinde as Landets 
Arbejdere, men ogsaa bidrager bande- 
ligt til at gjøre dansl Jndustri og Fore- 
tagsotnhed bekjendt og anset i Udlan- 
det. 

En as de allerdetydeligste Virtsomhe- 
der her i Landet et uden Tviol Barmi- 
ster cl- Wains Jernskibsbyggeri paa 
Resshalesem Udesra tager dette Eta- 

— blissement sig ikle meget itnpönerende nd, 
men kam-net tnan sarst indensok Porten, 
hvad der sorovrigt ikke er saa ganske let 
en Sag for nvedkotnmende, saar man 

hurtigt et siorslaaet Jndtryt asVirlsont- 
heben. 

Fprsi og frennnest oætker Stitedeværk- 
siedet Optncerksomhed. Det befindet sig 
i en 800 Fod lang og 60 Fod bred ene- 

tages Bygnittg,·og da det tttdtager hele 
Bygningens Fladernm hat man ingen 
Grund til at betvivle Værksorerens For- 
sikring am, at det er et as de storfte Lo- 
kaler i hele Verden. Staar matt iden 
ene Ende as Bygningen og set ned gjen- 
netn det lange sodedeRutn, hvor34 starre 
eller mindreEsser gløder, kan man umn- 

ligt undgaa at imponcres, og Beundrin- 
gen sor alt det kjtempemcessige Arbejde, 
her præsteres, stiger, efterhaanden som 
man gaar sra den ene uhyre Maskine til 
den anden og ser den Lethed, hvormed 
en eller to Arbesdcre faar Kolosserne til 
at virke. 

Melletn et Par lange og soc-re Jem- 
valser bajes f. Els. tontntetytke Smal- 
plader samtnen paa faa Sehnt-en En 
Maskine llipper lz Totnmcrå Staat 
itn, og en andcn blitkertylleJernstcenger 
sammen, sotn det var St)traad. Paa en 

Kjaempehkvl bliverStaalpladerne hovlede 
as tned satnme Lethed, sont en Snedter 
hpvler det blpde Tra, og flere Mastiner 
er nafladelig sysselsatte med at »lokke 
Billet-« iSlaalpladerne, hvori Naglerne 
senere skal slaas ind; der skal netnlig 
slaag stere millioner Halle-: til hvert en- 

kelt Stil-« 
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i En af deJinteresianteste af disse Ma- 

Iskiner er dog den, foin iabrikerer Walte. 
To tommetytte Jcrnftcenger, liooraiBok 
tene ladet-, glodesz forst i en Kulovn ved 
IWU Gradein Orde, tlippes bereitet i 

passende Virngde med en mægtig Ziem- 
peltniv, og anbeinges endelig i et Appa- 
rat, soni paairytter Balken sit ,,t»wved« 
ved et let Stad. Medens Boltene tid- 

ligere lavedes oed Haandkraft og tostede 
4 Kr. pr. 100 Stil-. i Arbejdsloiy lavet 
denne Mastine 10,u«0 Bolte otn Ta- 
gen med en Omkostning af Izö Ort pr. 
100. 

HeleSinedeværkstedet oplyied ved Kre- 
ofot, et Slags Tjeerestof, iom fremde-in- 
ger et LyH, der meget ligner det elektri- 
ste, idet det er ineget hvidt, og sokn ogfaa 
er forholdsvis billigt at anvende. For- 
avrigt har Etablisfenteutet sit eget Gas- 
vaeet, hvorigjennem Oplysningen ai de 
andre Lokaler foregaar. 

J en noget kortere Sidebygning sindeg 
de store Incdters og Malervcertfteder og 
oven over disie det 700 Fod langezcgtm 
loft, hvor hvert nytSlib,der fkal bygges, 
først udskjæres i Treemodel og posses- 
samnien. 

SkjpndtNybygningcr selvsplgelig lieg- 
Iger stprst Beilag paa Fabrikerneo Virt- 
onmhed, er der dog til Stadighed sys- 
erlfat en Mangde Ardejdete ved Reim- 
Jrationer af aeldre Stibe. Disse hales 
paa Bedding ved Hjælp af overotdentlig 

ikraftige hydrauliste Pressa-. hvis Arbei- 
de det er icerdeles interessant at jagt- 
tage 

Alt i alt bestjæftiger Skibsbyggeriet 
under notinaleFarhold 10—1100 Mand, 
der gjenneingaaende maa anses for at 
væee nogenlunde vellønnede. Der er gjott 
ikke saa lidt for at forhindre Ulykkestil- 
fcelde paa Fabriken, men saadanne tan 
naturlisvis ikke helt undgaas. Hvor 
farligtSkibsbyggeriet er, kan man bl. a. 

flutte deraf, at de bestaaende Selskaber 
for Ulykkesforsikring tager den højeste 
Prceinie for Stibsbyggerr. 

De Stibe, der udgaar fta Burmeister 
Je Wams-Fabrik er alniindelig anerkjend- 
te foeSoleditet og godSejleeevne. Ogsaa 
nied Hensyn til Udftyrelse og Komfart 
staat de her fabriteeede Pasiagerdainps 
skibe paaHpjde med de bedste udenlandske 
Fauchen Derimod hat navnlig de engelfke 
Stibsbyggerier en absolutFordelderved, 
at de kotnmer billigere til deresMatekiale, 
men saa nieget starre Anerkjendelse til- 
koinmek derEtablissementet paa Refshm 
leøen, naar det desuagtet hat vist sig i 
Stand til at tage Konturrencen op paa 
en faadan Mande, at vore siørre Rhede- 
rier ogDampskibsselskaber i Reglen fere- 
trcetker at lade deres ny Skibe bygge 
herhjemine. 

————— —. ---— -——- 

Rpgfrit Krust. 

Spørgstnaalet om rag- vg knaldfrit 
Krudtandfprelse iHarcn debatteres for 
Tiden livligt i tyske militcere anblade. 
Det fremhccves EeOmvæltninger iKrigs- 
f-relsen, sont Anvendelsen af detteKrudt 
vil medsprr. Den ny Opsindelfe hilfes 
ikle med ubetinget Glæde3 ved Siden nf 
de ubestridelige Fordele, Krudtet har, er 

man ikke blind for de betydeligeUlcrmper, 
der klaber ved det. . 

En Artikel, der nylig er offentliggjort 
i »Milit.Zeit.«, bestjæitiger sig iscer med 
det ny Krudts Jndflydelse pna Disripli- 
nen i Jnfanteriet. Der fremhæves, at 

Opfindelsen vil i høj Grad vanskeliggjp- 
re Forposttjenesten, idet det ikke langer 
vil blive niuligt at signalisere den vorige 
Heer om Fjendens Beoægelser. Det 

’sammc vil blive Tilfcldet med Gitter- 
"hedstjenesten. Overrutnplinger pg O- 
verfald, eller i det mindste Forspg der- 

lpcm vil høre til Dagens Begivenheder. 
lEn anden Fejl ved det rsgfrie Krudt 
er, at man vil mangle Sigteobjekt. 
J langere Afstand vil det nernlig være 

usnuligt at folge Fjendens Bevægelse, 
nqar itke Kkudt-Røgen tilkjendegiver 
disse. 

Den mindst heldige Side ved det rog- 
frie Krudt unser ,,Milit. Zeit.« bog den 
Omstændighed at vere, at Kamppladfen 
under en Fægtning lader sig fuldslændig 
overslne, hver Mund vil blive Bidne til 
hele Ldelæggelsens Vederstyggelighed. 
Hidtil har chcrrildcn og Kanonernes 
Torden ovcrdovet de faaredesz Jammer, 
og Krudtrggen tilhnllede omhyggeligt de 
faldnes skrcrkkelige lctnlckstede Lig, deres 
sidste Krampctrwkninger og deres pinc- 
fulde Tod. Og Soldaten fande, fljnlt 
i Rogmasscrnc, affyre sit Gevær ntod 
Fjenden, fom han tun fik at fe, naar 

Skydningen et Ljeblik holdt op, cller en 

frisk Brise strog Rogen bott. J egen 
Jndbildning var han dæklet mod de 
fjendtligc Kugler— indtil en af dem 
traf haIn. 

Men hvorledes vil Katnppladsen 
komme til at se nd for Fretntiden, naar 
det rslg- dg knaldfri Krudt blioer ind- 
sprt? 

Heer enesteMand, der falder foerems 
dens Kugler, vil kunne iagttages af alle 

. 
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-hang-1dckannnemter, hvert af hanz tm tvivledc Zkrig Vil kunnc do 
« 

kcsz as H. 
halvc Krmpagnk 

· chrfor alte diese Ulmnper n· der ke- 
te nndct Rauh striver det ncevntr Bla« 
end xt Zoldatctne i chdstid man U» 

desto-sind en irr-»daer Tigcidlim T 

nnaa opquccs til umkkeliz Ro« blbrsnt 
Igcj en Ldfnztclfe af KkiggsoxholM 
Hie, og der-ci- Neun-r man harre 
Smal. 

A- 

S socn 

. I- 

Mcdens ,,de sagk1)ndigc« faalech thi» 
ldette nyKrndts Fremkocnst Incd altandks 
chd nblandet Glæde, tror vi —sk1«ivcx« 
»Politiken« — at enhver, der i Krigm set den størfte Ulykke, iom tan man kk 

ILand, vil være Opfinderen mcgek M. 

.nemmelig. Der vil nemlig ikte kunn- 
tænkeg et dedre Middel lil at aabnccs- 

Inene paaFolt for al den Modbydelighks 
IcnKrig medforer, cnd dette rog-o«gknq1dk 
; fri Krndt. Naar det bliver indfort, ou 
Hn Kamppladg frembyde et endnu langt 
;111)ygcligere Skue end l)idtil, Larmen fkq 
jKanonernes og Geværpiberg Mundinq 
inil forftnmme, og i Stedek for psk 
kun hat-es de saaredes hierteskjcercnde 
Raub, og man vil se dem ligge og vkidc 

jdcrcs mishnndlede chctner paa Jor- 
iden, meiden-J forth Ktudtrpgen skjjkxxx 
dem. 

Vi trot, at en Kampplads cftet dem 
Krudts Jndforelse vil fretntmde i en saki 
modbydelig Nogenhed, at de ftoreMas- 
ser, dem, det dog til syvende og sidstkom- 
mer an paa, om Krig skal fores, vil gyse 
tilbage for dette dyriske Myrderi og nagte 
at Lage Del deri. 

J Siedet for Massemordet, Kampen 
niellem Folkene, vil Mennesteheden da 
faa at se det langt opbyggeligere Syn: 
Kamp mod Ktigen! 
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Dpdslifie. 

Fra Kjøbenhavn. 
Fhv. Urtetrwmmer Kristian Johansem 

Ihm .sijød111and Niels Jakob Møimchm VI 
Aar; misnan Glandewitzz W. Jorgcnsens 
Zon, Julius-, 8 Aat;Johanne Mai-n- Hon. 
1·np, f. Walck; fehl-. Viktualiehand1er Hans 
Phchelfcm 83 Aar; Frpten Kathrine Totkbca 
Kaman Frinnth Kristine Rundsenx Eb. 
Muncks Zon, Robert-. Husholdetsken na: 
ren Marie Mathisen; 6«lliot thhelm Archi- 
;en: Var-her Sorensens Enke. Ane Unsinn 
f. :Ik’ie1sen;21. B. Trachmanns Sa11,Jorge71 
Michael; Urtekrasmmet Albertjens Eø11,An 
kei«s11erne; scho. Stibsfprer i Ma1·inen, Muts 

Mogcnscn Janscm Tbmd., 8221ar. 

Fra Provindserne. 
Ftedctiksbekg: Mukmester Lampes Hafter 

Kristianc Jakobine Lampe, f. Knebel. —- Ils- 
minderød: Jda Kitftine Hausen, fod: Nor- 
gaard, 57 Aar. — Nasftved: mobmand 
Hans Jcns Peterfem 32 Aar. — Ringftedt 
Snedtermcstek N. Cgede, 81 Aar. —.H1ms: 
ble: Hans Valdemar Wolden — RyeMpL 
le: Mpller Hellemanns antrn Benthme 
Kristine, f. Falck. — .Horsens: Brei-neuen- 
nant Hansens -Hnsttu, Stgne Avgusta Han- 
en, s. Bindseil, 24 Aar·— Helsingprt Zo- 
fus Elias Andreas Jørqeusem —- L(fbeltos":: 
Enfepastorinde Lavrine Magdalcnesteens 
strap, f. Holbech 96 Aar. — Esbjergt Tr. 
Vruns Son, Valdemar. — Aarh11s: Mk- 
mand Jens Sehested Schanbye, 68 Aar-— 

Slagelfe: Theodor Schæsets Tatter Anna 
— Kege: P. Larfens Husttu, Matie Henn- 
ette, f. Fuglcdr. — Tranekjcet2 Tototh 
Bojesen, 71. 

Fra Spuderjylland. 
Flensbokg: Wilh. Voysens .Hnstrn, M- 

thrine M. Boysen, f. Pauler, 32 Aar-— 

Kollerup: Gaardmand T. Jesie11,7«lar. 
—Valsbøl: H. C. Andeksens -Husn-u, na- 

thrme Marie Anderer, f. Tetleffk11,7«7M· 
— Stevelt: Fritz Johansens .Hustru, MAFM 
Johansen, s. Gottfriedsem 24 Nat-III 
berstet-: Avgusta Johanscn, 83 Aar. J 
Vojcns: .H. Kasschaus SM- LUDVIAH Yo 

Aar. — Lenden S. F. Petekkfs OWN- 
Marie Peters, f. Engels-kein —- Zeno-r- 
borg: Maria Magdalene Plunmy Ursle 
gist T bomfen, 59· —- Fjelbyx Tokkhca YOU 
sen, f. Prtersem 68 Aar. —- Vishyx M- 

slagcrmestet Andreas Nasmnsjem öd« AUT- 
—- 
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E. MUURIIJS 
S—k omagcrv ærkfted 
Cl!befales. Reparation af Selctoj nd- 

spkes ogsaa, 
Dammme ..... xHspzspH 

—- 
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Dct ftandiuaviikc Publikqu 
—- anbef alcs —- 

Æ M MZMUS 
Likorforrctning 

i St. Paul, Neur. 
N godt lldoalg af sinc VWs MAX 

s««Fo1f1ifkningc1 paa Tagen 
— ’""" « 

äloon finbes oed Iidcn af si 

««3 mle Pkad3, straas owka M«"::; 
cStoU 

C U Bsilson, som er oelbcklkTsY 
iblandt Skandinaverne her pas EITHE- 
hsk taget Pladsen bag the bar, vg 
det vrere hans ftprste Gkæde at hilf-M 
gamle Venner og Bekjendte. 
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