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Meddelelsee as Akt-. August-IS Hemmt-et 

--—-oo-.M—·—— 

TIIIGI AMICI-nnd hat i et Made 

iTlrsdags nagtet at bidmge tilden pro- 

jektetede Baue i Han Herred. 
Cis Mvssils Vogel-. Den Va- 

getsvend i Beste, der stsal as sin Primi- 
pals Staffe, et oed Hsieftekets Dom 
idtmt Forbebringshusatbejde i A Maa- 
nedet samt til at ubrede en lfrstatning 
til Pelncipalens Bo paa 4000 Kk 

Krisen erst-ten »Wie-us Au- 

sktlveex »F langeee Tid hat vi her paa 
Den levet listed og Ra, inen iden senere 
Tid et Bicytlek og andre lignenbe »Hel- 
vedesmasktnek bleoen eet almtnbelige paa 
vpee Landeoeje heeaoee. 

« 

Lammeeneettar Riesels Jen- 
ses, der er ovekdkaget Arbeit-et ved Ub- 

vldelsen asStlteboeg Vanestationg Vate- 
hus, hat ts. »Slkb. Fdl.« ladet alle sine 
Arbejdeee assureke i Selskabet »Skjold« 
mad Ulykkedtilsaslde, saaleenge Arbejvet 
staat paa. 

To eaee Deut-ei n—15 Aarg 

Albeeen sandt soeleden en Hundredceone- 
sebdel pua Gaben i Kisbenhaom Da 
de skulde dele Byttet, blev de uenige og 
sanbt paa at dnellekel — Hoa en Ism- 
srttnmee klebte de Nevolveee og Mani- 
ttan og begyndte strats estek Duellen paal 
Lammestelled. — Her blev de estek ats 
have pekslet et Pae Skud tagne asPoli-l 
tlet. 

— 

sei usalset Gpoesltten En 
lsiaakig Dkeng blev is. »Is. Av. « Tita- 

dag Mlddag anholdt paa sydsynske Ba- 

negaaed l Odense i Fand med at stiste 
Sporet sor Taget, som koet estee stulde 
ankomtne sta Soendbokg. Han dkev om 

paa Pladsen, og da han passerede Spor- 
skistet, tag han sat i Stangen til dette 

og trat i denne, saa Sporet stistedes, 
hvorved en Ulykke let vilde vaee assted- 
kommt. 

Islhdks Clvt bliver is. »Aalbakg 
Stlststid.« i deune Tib undeetastet en 

Restaoeatian, navnlig sor saa vidt den 
Del angaar,haariStlstsatntsnand Wohls 
Leilighed llgger. Betostntngen herved 
andraget 9000 Kr» Inen diese Penge sy- 
nes just itke vtdere vel anvendtez thium 
der Nestavreringen hakt-et vist slg, at nee- 

sten alt Mur- og Tmocekk ek i en meget 
sittbelig Foesatning, saa det vist not i 

en nemnete Fremtid vll blive nsdaendigt 
at kive Slottet neb. 

II Uy Jssrydee ek paa Miit-lass stecantske Vceksted i Qscatshamn ble- 
veu bygget estee Bestilling as Hat-news- 
net l Aalborg. Damperen hat en Lang- ; 

be as oneteent 80 Fad, en Beedde as 20l 
Ipd og et Dybtgaaende paa 10 Fab. 
Den skal is. »B. T.« vake bygget estee 
alle NutidensFardkinger samt praktiskog 
kamsoktabeltinveettet. Den er sorsynet 
Ineb elektrisk Belysning. 

sakreliaussteu i Lille-arti gi- 
ver if. »Fredericia Apis« i denne Tid et 

ligefrem ftorartet Udbytte. Den 26de 
ds. indkom Fisler Nielfen til Fredekicia 
med 2,200 rig to Fiskere fra Strib med» 
omtrent 300 Makrel. En Del af den-. 
ne tige Fangst er bortfendt ad Bauen ; 
en Baabfnld af til Kolding for at for-l 
hanbles der. Den 27de denneg bragte 
Fiskek Nielfens Band atter 7—800 Ma- 
krel. 

saraariuefabrik i Weitres-. 
Und-r Navn af «Sydsjcellands Marga- 
rinefabrik« er der if. »Nceftv. Av.« dan- 
net et Aktiefelstab for Tilvirkning af 
Margarine i Nastved med en Attiekapis 
tal af 75,000 Kr. i Aktier paa 1000Kr. 
Agent Ulrich er abministrekenbeDireltIr 
as Grosierer Vilhelrn Peter-sen i Kis- 
benhavn og Godsforvalter Percnin ped 

Bregentved kontrollerenbe Direktsrer. 
stbmand G. Sanber er fra I. Oktbr. 
d. U. antaget fom Farretningdsprer. Ak- 
tietne lyber paa Navn, og det farste 
Driftsaar begynder i September, til 

hvillen Tib Ejenbonnnen damages. 
Selstabet henlægger aarlig et efter Be- 
styrelfens Skjjn passende Bei-b til en 

Arbeit-erfand under Bestyrelsens Dispo- 
sitiom 

Eis ms Opiinpelie l Stanna- 
sctssscio Skomager R. Anderer i 

Iarhns har ekhvervet Eneret paa et nyt 
Apparat til Bkug for Stamagerne un- 

der deres Arbeit-« Med dette Apparat 
vil der, if. »Aarh. Stiftst.«, ste en hel 
Resolution i Skomagernes Arbeitswoc- 
be, idet Skontagerne blioe befriede for 
at sibde i den tkumbsjede Stilling. Det 
up Apparat forudsætter nemlig, at den 

arbeidende staar dp under sin Wirksam- 
hed, hvorved han baade faar starre og 
friert Herredsmme over sit eget Lege-ne 
og et bekvemniere Greb paa, hvad han 
sial sokarbejde eller reparere. J Appa- 
rates sibder Spandretnmen saaledes an- 

sragt, at den spandes og lpsnes med stor 
Lethed, og Apparatet bruges lige nemt 

til at sy Sankt-, Stafter, Kapper vg 
Stropper. 

I— z- 

Jldcbksss l Scksb Fra Stege 
lelegrafereg den 28. August til »Notle 
Telegrambar.«: Fabrikant H. P. Lar- 
fenc Jahres, hvori fanden Bule og 
Bemrrning, er i Nat neddmndt. Et 

JBam dlev reddec i sidsle Liebli«. Jud- 
,boet var aslureret i Brandsorsilrlngs- 
felslabet Dantnark« 

Töfc Tosfseer. De Stege-im- 
get forleden Dag gis fra Mannen Sta- 
tlon, faldt Togfsreren if. »Dein-L Tld « 

af uden dette bemerkedes hockte-r allse- 
gets Isrige Perionale eller af Passag» 
rerne. Inst eiler nagen Tld savnedes 
den raste, og man vendte dersok om for 
at ssge efter ham. Han bleo messen paa 
Birnen i gad Behold. 

Eis direkt-aged i Optiman 
Oovedgaarden »Lundergaard« gaar if. 
»Aalb. Amst.« langlomt sin Optis- 
ning i Mede, i det dens nuværende Ejer 
udpareellerer og barfsclger den« Jorder 
i starre og mindre Siylker. Hvilken 

Slicbne den herskaheligt indrellede ho- 
vedhygning, og den store pragtige Haue 
vll fau, henfraar forelsbig l det uvissr. 
For Tiden benyttes Stuehulets sstore 
Sale sont Madesled for forstjelllge kri- 

slelige Sattel-nd 
— 

DsccfetlI J SpudaggAftesdede 
udrn forudgaaende Sygdonr Herr-edle- 
ged Dahlernpg Vustru i Noskilde. Frau 
Dahlerup havde i den korte Töd, hun 
haode levet her l Naskilde striver »Als-sc 
ngl.« knytlet erlange Vierter tll sig ved 

sit ualmlndelig wilde, jevne og vennefeele 
Versen. Ved sit afgjorte Frisind var 

Fru Dahlerup euestaaende blandt Em- 
bedsmandsfruernel Roskilde ; ikle mindst 
vil hun blloe savnet i Naskilde Heimk- 
hjem, sum hun omfatlede nred megen Jn- 
teresle. 

Siesellsezslser at Inspirati- 
En Gaardejer fra Hatting var i Folge 
»Vorsens Folkeblad« i Lerdags samtnen 
med sin Karl og et Bat Daglejere ihm-I 
jens, og de tog her faa godt til sig af des 
vaade Vater, at den ene af Daglejernel 
paa Hjemvejen faldt af Vognen uden at! 
de andre meet-lede det. Han iad endda 
ved Siden af den anden Daglejer i den 

dagerste Stol, men heller ikke denne 
markede hans Forfvinden· Ved Hiern- 
toinslen til Gaarden savnede de ham dag, 
tlg Karten og Daglejeren maatte saa ud 
at lede efter ham. De fandt ham agsaa 
et Stylke fra Goal-dem hvor de traf 
ham liggende paa Jorden i en stor Mod- 
pel· Uden dog at anders-ge, hvorfra 
Blodet kom, strebte de ham med hjem og 
lagde ham i Staldeni noget Halt-. Her 
hlev han naste Dag fanden ded. ? 

Ssmanvöftreiten hat-et. Paa 
den i Dag (lste September) af »Skan- 
dinavistSsmattds- og Fyebpdekfotbund« 
qfholdte Generaliokfamling vedtoch det 
i Folge NordifkTelegmmbureau at have 
Ssnmndsstkejken paa Grundlag af en 

sen 22. Aug. iNetvcastleafIluttet Oper-» 
enskontst. Tenne Overenslomst, somI 
hat-de til Fslge at Blotaden i England 
blev hauen indeholder 3 Punkter, der is 
Overfcettelfe lydek sanledes: I) De den-i 
sie Stil-seien stal cncrkjende det dansteJ 
Gemeint-s- og Fyrbsde-Forbund, og des 
vil ikte forhindre der-es Falk fra at slutteI 
sig til Forbundet. L) Folkene, som 
streite, stal ntter antageg saa snart som 
muligt. Z) De danfke Stigskheder flal 
tage under Overveielfe Ønskeligheden 
af, at der faa snart, sont det ladet sig 
gjeke, flal indesmmcs meinggforhoj- 
elfe. 

KIUVML Pan en mindre Gaatd 
iVesterholmen er i Lstdags forefalden 
et kaat og hæsligt Optrin. Eieren og 
Dustkn var i erdeeitghavn. Eiter endt 

Mibdagsssvn skulde den vdksne Sen nd 
at meje Korn, og Gasthens Tjeneste- 
beeng, en halvookfen Fye pan 17—18 

Aar, flulde binde op. Da Karten var 

fertig til at gaa og has-be ventet lidt 

pag Drengen, gik han ind i Katlekatm 
meret for at spge efter hem. Paa San- 
nens Spsrgsmaal out, hvorfor han itke 
kom, ftp-rede han, at han ikke vilde gaa 
ened i Matten, da Middagsmaben hat-de 
vieret saa daaklig, at hsn ikke kunde ar- 

bejbe paa den. Nu tog Kaklen i ham 
for at trække ham nd, men Dkengen 
gteb sin Lommekniv og satte den med 

fuld Kraft lige i Karlens Bryst. Saa- 
tetbegyndte straks at bljde steckt, og 
Kerlen spgte eftek at komme ind, men 

midt iGaetden fegnede han out, ais-nat- 
tet af Blodtabet. Da Drengen faa sit 
Bark, blev hatt endda forsirwkket, sit 
Karlens Klædertagne til Side, og syede 
nn Ined egen Daand Saatet samtnen for 
at standfeBlodet, hvilket tildels lykkedeg 
hem. Derefter fik han Bad til en Na- 
bogaatd otnhjctlp, og fta denne blev der 
fendt ridende Bud til Faderen om at tage 
Lesen tned tilbage free Freberikshavm 
Denne forbqndt nu Saaket paany, eftet 
at have fjærnet Drengens Summe-tin- 
ning, der not ikke var heldig·- Kerlen 
stal heldigvis veere uden Fute, da Kni- 
ven tun er naaet gebt et Par Tommer 
inb, ftk den stsdte mod et Ben. 

) umsponnen-. J kadqgs p» 

et Bot Lsusmctnd im Bist Pede i Jyls 
laad kisrende ti! hat-fund D- de em- 

pas hjemsejeth opdqgebe Eies-es of 
List-ersieh et hsn hat-de glesm geset, 
og han las detpaa tilbage for at heute 
den-, idet hin overlod schont-its til bea 
enden Mand. Einen, der gik en Gieri- 
vei, kam hie-, og der var end-m intet 

Kittel-i tot-met, hvotfor ums gis ud 

og fsgfe eher dene. Man traf an Kis- 
msjet holde-de pas Besen, og Kasten 
lau under For-hinkt vg var dis. Da 
Monden m atem, ved man intet em, 
hast-dem Ulysken er stet. Den Ist-ide, 
hvis Navu var Nielz Thomsea, var ca. 

70 Aar. 

Beile Latini- oq Realsoceö 
Löst-arise Juba-met feiredec i 

Lsrdags. Ved Heitidelighed om Inmitt- 
dagen blev der if.·,,Bejle Av.« ovekmtt 
Stolens Bestyrelse et Billede af Retter 
Kramp, skicenket If forhenv. Eies-er og 
Lakeie. Billet-et er bestemt til at sp- 

hrenges i den ny Stolebygning fin et 

vakigt Minde om Latinskolens ftrste Be- 
styket. En Dicipel overrakte et smukt, 
blaat Sitte-Banner, sotn de nur-irrende 

HDiciple skjcentede Stolen. Endelig over- 

»kaltes Or. Krarup et Album med Bille- 
der af Slolens Iiuværende og forhv. Lak- 
kere 

Eis ice-eitelm- tut-sie heut-te if 
»Polit. « forleden i Nikrheden af Mel- 
boukne. En ung Meint-, der ined Toget 
kjsrte ind til Byen, siak udewejs sit Ho- 
ved ud af Bindun- 

Et Jltog fo’r i stimme Ofeblik fokbi, 
sg en aubenstaaende Kupedsk traf hans 
Hoved med en saadan Kraft, at dets s- 
veeste Halodel blev fuldstæadig knusi og 
flittet ad, medens Kroppen med Halsen 
og den blodige Stump faldt over i Ska- 
det paa de øvrige Passagerer. 

Diise raubte om Hjælp, men under 

Togets Larm harte man dem ikke. Fprsi 
da Toget naaede Byen, bles de befriet 
for det uhyggelige Lig. 

kaspimch Gymnastiklærer, 
Sergent Stpltze ved Prsoestens Fast- 
uingsattilleti er i Løtdags fotfvundet. i 
Hatt var taget ind til Kiebenhavn vgl ,,Aftbl.« wenn-, at han rimeligvis om 

Aste-ten er kommen for sent til Baaden, 
der afgaar fraToldbodem Det hat hændt 
ham spr, og han er da gaaetud tilAma- 
get og er fta Stranden vadet 7—800 
Alen ud i Vandet og hat svøinmet det 

sidste Stykke over til Preneste-L Rinie- 

ligvis hat han i Lordags prsvet beisam- 
me, men hcir faaet Krampe i Vandei og 
er bleven fsrt bokt af Strom-nein Bat- 
terietsSkilbvagt mener at have hart Nod- 
rqab, men han Bunde intet opdage, vg; 
Liget er ikke fundet. i 

En Speelaltftvev leebrande.; 
,,Kjobenhavn« fortalleU En tyk Mand, 
sont vil vceie enhver Kjobenhaoner be:i 
kjcndt fra ftoke Jldebrande derved, at; 
han virkek paa egen Hannd i nl Stilhed,’ 
var ogsaa fremme ved Branden paa 
Tolbboden. Ganske tolig puslede han 
onikring, indtil han fandt en Bandw- 
ningz saa sagte han en Stangez da den 
var fanden, gik han paa Nov efter et 

»Mnndstykke« — og endelig henad Mid- 
nat saa main hans Straale (endogsaa; 
paå etypperligt valgt Sted) lystig be- 

pjaske »Klein- Pakhus«. Vi var hcnne 
og flog ham paa Skuld1«ene. »Du lan 
De li’e, hvad?« »Ja det er inin største 
Fortisjelsr. Jeg er Specialist iJlde- 
brande.« Han var dyngvaad, men uhyre 
vel tilfreds. Og Brandmændene niklede 

Evenligt til hom. 
Dunste i Konqostatem Ma- 

stinmester H. Hausen af Kotsok, der 
staat iKongostatens Tjeneste afrejstei 
Tiksdags Aftes til Bkysfel for der fra 
ooet Antwerpen at vende tilbage til Ov- 
reszkongo og tiltmde sin tidligere Stil- 
ling som Chef for Mastinoækftet i Leo- 
poldville. He. H. Haufen, som afKom 
gen of Belgien er dekotetet ined Konso- 
stjernen (1’etoilo do seivice). hat Inm- 

lig efter tre Aors Tjeneste i Kotigestaten 
haft nogle Mauneders Orloo for at be- 
ssge sin Familie. Han gaar nu ifslge 
»Natt.« nd igjen med autlig Lsnning of 
5000 Franks foruden fri Station. Paa 
Banegnatden hoode der i den Anledning 
indfuvdet sig en Del af hans Venner 
og Bekjendte for at sige Fort-eh deri- 
blandt fleke af de for Tiden hie-inneres- 
rende dunste, der staa l KongostatenöTje- 
nesie. 

Lojtnant Schon af stbenhqvn, der 
ogsaa har været tre Aar i Kongostatens 
Tjeneste, nemlig iom Chef for Stil-s- 
tsimnervatftet i Leopoldville, og ligeledes 
er deloreret med Kongostjernen, afrejser 
fra Hjemmet i Slutningen af Septem- 
ber, til hvilken Tid hqns Permission er 

udlsben. 

Bryqsertet »Gute« caus- 
herg«. Produktionen paa dette Bros- 
geri ek, sttives der til »Fyns Stiftst.« , 

if. be Oplysninger, der bleve givne til 
Stolemsbets Deltagere, der havbe Ad- 
gang til Bryggeriet, i Aqrenes Lob til- 

Etaget i det Fokhold, sdm folget-hausb- 
Ivifr. J det fskste Itr(1847), da Beg- 
gekiet blev sulagt, jtyggedes der 3000 

Ttnder Bein-stil, 20 Aar est-r (qltsasi 
IKSU 22,500 Tinkt, 20 Aar senktei 
USE-) 150,5001«ndek, og iAatetlSSs 

hat Produktionen met 181,000T1nder. 
Man fast en Forestilling om dem Eu- 
blisfements Bitksomhed ved at hin, at 

der fka Aaret 1888 henyttedes IZDamps 
Kehlen fom kunne afgioe 16,5000 Pund 
Damp iTimen, 25 Dampmastiner og 2 

sGasmqstinek samt 4 Lindtste Jsmaskinek, 
der udoikle en Entde, ifvatende til For- 
btuget of 2000 Sen-met Js i Dsgnet. 
Bed testnmentarifke Memmelfer af af- 
bsdc Kaptejm Dr. phi(.J. C. Jacobsen, 
omdroges Bkyggeriet »Gumle Carlss 
beq« ti! Carlsbpkgfonden, der ogsaa er 

grundlagt as Jacobsen. De stoke Mid- 
ler .(flere mill. Kr.), sont Fanden tandek 
over, anvendes, fotuden til andre oiden- 

stabelige For-unal, ogsas fernem-stetig til 
bedsie for det kemiste tg fysiologiske 
»Du-Murg Laboratorium«, fom Ewer 
kaler psa Bkyggeriet· 

i Haasdvæekerfeftenlstagetle 
var lige til det sidste i hsj Grad begun- 
stiget af Vejret. Den vedholdende Regn 
standsede, da Festen stulde begyndc, vg; 
itte faa fnsrt var denne farbi, for Reg-I 
nen alter tog fut. Slumingsfesten om 

Mandagen med de samme Foklystelser 
fom den foregaaende Dag var bespgt If 
6000 Mennefker, af heilte endda en stok 
Pakt haode lpst Partonkort om Sendu- 
gen. Bei-get var altsaa langtfra faa 

Istærkt fotn den sprste Dag, da det efter et 

Ilsfeligt Overflqg beløb sig til mindst 
!20,000 Mennesker. Den anden Dags 
Festlighed begyndte "med Musikkorpfer, 
som om Formiddagen first spillede paa 
et af Torvene og derpaa trat gjennem 
Gadetne. Om Formiddagen afholdtes 
endvidere en festlig Frokost i et stoktTelt 
paa Festpladsen, i hoilket baade Heerer 
og Donner deltog i et Antal af omtrent 
300 Personen Deltagerne samledesi 
Haandværkm og Industriforeningens 
Ejendom, hvorfra man med et Musik- 
kotps i Spidsen marfcherede ud til Fest- 
pladsen. Glæden over den i alle Ret- 
ninger vellykktde Haandværkerfest lagde 
sig for Dagen gjennem den ltvligeStew 
ning, fvm herskede ved dette Fest-unal- 
tid, under hvilket Talente fulgte Slag i 

Slag. 
Mandag Aften var hele Festpladsen 

atter glimrende oplnst, og der afbmndtes 
et scerdeles smuktFyrvcerkeri, som hilstes 
med stinkt Bifald. 

Festen fluttede henad Morgen-tandem 
og den vil if. »B. T.« silkert give et ret 

godt Ovcrskud. 

Barnemotdct i Haatletk J 
Lordags blcv if, »Ostsj.« Flkbl.« intet 

Forhgr asholdt, og Maren Jenseit hat 
saaledcs havt Lejlighcd til at suudee sig 
ovcn paa sin Tilstakelse, hvortil hun nu 

for Resten ikke syntes at føle synderlig 
Trang, thi hun hat helt igietmcm va- 

ret tuærkoætdig rong — enSindstilstaub, 
som aabenbart falder hende naturlig og 
ikke krckver nogcn indreKamp sra hendes 
Side. 

Dette er saa megct tnærkeligcre, svm 
alle Viduesbyrd gaar ud paa, at hun 
holdt meget as sit sit Vorn og eudog iden 
sidste Tid tilsyneladende havde oceret be- 
Iymret for dets Helbred. Fortlaringen 
til denne Modsigelse ligger ritneligvis 
deri, at hun et aandssløo, hvad enten 

dette nu — sont adskillige mener — er 

en Folge of spirituøse Dritte eller af 
lSygdom —- eller begge Dele i Fore- 
ning. Det hat« jo ogsaa lige sra det 
sprste Oseblik vceret Politiets prat- ( 
telse, at hun hak været delvis utilregne- 
lig, og hun vil selofølgelig blioe under- s 

! 
I 

kostet en grundig lægevidenskabelig Un- 
derspgelsr. 

De Vidnesbyrd, hun saar aijendim 
ge, kan i Enkeltheberne vcere noget for- 
stjellige, men hun synes i hoert Faldikke 
at have været as de Mennesker, somFolk 
hat haft noget imod, hvilket dog i det 
mindste tyder paa, at hun hat været en 

ganske omgjeengelig Natur. 
Mut-en Jensen blev i Fredags pr. 

Vogn fort til sin Bolig for nærmere at 
gjsre Rede for Enkelthedetne i detuhyg- 
gelige Drama i fortige Uge. Joch-ts- 
dotnmerenogPolitiassistenten sulgte med. 
Eiter Udseendet at dsmme, har det usuns 
dchengselsliv allerede begyndt at evesin 
Virkning paa hende, og det gjpr ialtFnld 
tillige Jndtkykket af, at hun ogsaa er 

nandelig lidenbe eller sl-v. 
Polysomt Antriebs-IV qu 

Ningkjpbing strives til ,,Natk.« den 27. 
ds.: Under et Tordenvejr, der i Dåg 
drog hen over Byen og Omegnen, slog 
Lynet ned i Rinbom MellemklassesSkos 
lebygning, der ligger omtkent 100 Alen 
fm Stolens Hovedbygning. Heldigvis 
var der sor Tiden Ferse, san Bygningen 
var ubeboet. Lynet slog ned ved Skor- 
stenen og antandte Taget, men ved en 

energist Anstrengelse lykkedes bet at bli- 
ve Decke over Jlden eftek omttent Ii 

Tit-es Fort-b, saa kun de to ydeksie Fag 
nedbmndte. Tit al Lykke var Befre- 
stise, vg Taget vaadt eftek bester-te Nega- 
styl, der ere faldae i bisfe Dage. Lynet 
Ist gaaet ned langsScotstenen, hvor du 
tev Halt-beim af Pisen ned og kastede et 

Bot Reutedtre flere Alen bott. Fra 
Skustenen var Lynet til Dels gut-et ned 

giesaemSkolesiuen, og fjgt hen NEM- 
len, shvok bit ilyngede Vinduerne ud af 
Kannen, fplintrede Dir-en og khpede den 

tue Side of Djrkakmem J Stolestuen 
var en af Vindueskarmene splintret og 

JSlagbten kasiet flete Alen dort. J det 
Jmodstuende Vindue fandteg ligeledec 
JSppr of, at Lynet havde .stgt Udgang, 
fmen her mua Leb-singen have veret be- 
ste, da set var gaaet gjennesn den hasti- 
ge Mut sued i Jokben. Lufttrykket hat-de 
knust adsisillige Ruder i Bygningen. En 
Mand, der gik fotbi Stolen idet sterke 
Regnskyl, tankte i sprste Øjohlik pag at 

ssge Lh i Gangen, men til al Lykke pp- 
gao han det og lob til Naht-stehet Han 
var neppe kommen 50 Alen bott, spr Ly- 
net flög md i Bygningen. Da Jldeu 
omtrent vor flukket kom Sprøjterne fr- 
Rings-hing 

Rast Bebel«-If en Dame. Fu- 
den geceske By Ægion ved den totintiste 
Havbngt beretteg sølgende: En Dame 
as tysk Herkomst og gist med en tysk Jn- 
geni-k, sont sor nogle Aar siden overtog 
Pladsen sein Stationssorvalter i Ægi- 
an, spadserede en Dag i sorr. Uge lang-?- 
Strandbredden udensor Byen. Her harte 
hun pludselig Raub om Hjælp sra Seen 
og opdagede snart, at Raubet kmn sra 
nogle Drenge, der havde begivet sig ud 
paa Havet i en Nobaad. De havde tabt 
Roret, og Baaden var som Fslge deras 
sitdt paa en Klippe og havde saaet en 

Lcekage. Vandet tmngte streckt ind i 
Banden, ogDrengene ssaevede øjensynlig 
i ovethcengende Fore. Der varintidler- 
tid ikte et Menneske i Nærheden, sont 
Damen kunde kalde til Hjælp, og hun 
kastede dersor selv resolut nogle Mied- 
ningsstykcer, styrtede sig i Seen og soc-m- 
mede ud mod den srnkende Baad. Paa 
Klippen, hvor Baaden sad saft, var der 
ikke dybere end at Ftnen kunde saa Fad- 
faeste. Hun lod sørst Drengene øse Vand 
asBaaden, saa godt dette lod sig gjøtc 
med Anveudelse as Heender og Hner; 
derpaa bragte hun need et krastigt Stød 
Baaden flot i Netning as Strandbredden 
og svsnnnede bagester den, idet hnn sta- 
dig ined den ene Haand gan den et nyt 
Stpd sreinester. 

Strandbredden naaedes paa den Maa- 
de i Labet as 6 Minuter. Det varmidt 
paa Dagen, og Damens Klaeder tartedeå 
hurtigt i den varnte Sol, og en hals 
Time senere kundehun spadsere til sit 
Hjein i Byen uden at vcekke mindste Op- 
sigti 

Drengene sortalte isnidlertid otn Til- 
dragelsen, og denne var hurtigt ude over 

heleByen. Nasste Dag indeholththenewl 
Blade rasende Beretninger otn Nedningt3-! 
daaden, og samme Dag ntodtog Frnenl 
sra Kong Georg et særdeles aiierkjen-; 
dende Telegeam samt den greeske Lied-s ningsmedalje. s 

s E 

Fra SonderjyllandJ 
Stor Leic. En starre Gjæstgivergaatd 

i Graasten er efter Forlydende blevetH 
udlejet for den kjønne Sum af 2,800 
Mark i Matmvretiden. Luften et span- 
ger med Spekulationer, den ene gjøt sig 
starre Forhaabninger end den anden. 

Hedebeplantning Den prøjsiske O- 
vetslovdirettør Emeis var forleden i 
Bredsted og gjorde sammen med Besin- 
relsen for den derværende Forstjannel- 
fesfarening en Tut ud til en Hedestræk- 
ning nordast for Byen. Efter Flutw-l 
dende skal en stor Stræning afHeden be- 
plantes, ligesom det stete med en Dcl af 
den for 10 Aar siden. 

Sammenstyrtet Has. Natten mellem 
Torsdag og Fredags faldt Sinedemesier 
Paul Franks Smedje iGestrup samtnen. 
Farmodentlig er det en Slypumpe, fom 
hat fokaarfaget dette, da Sncedjen var 

saa godt fam ny. Desværte lider Smed 
Frank start Tab derved, da sprudean- 
set det mesie as hans Haandværkstaj samt 

sBlcefebcelgen er Idelagt. Af to Fieber- 
ivogne, sont stod i Smedjen, stal den ene 

Hvære ganste knust, 
) Guldbryllup. Bagetmester Hiermi- 
zmus og Hustru i Tander hajtidelighaldt 
i Mandags deres Guldbtyllup. Det 
gamle hcedetlige Ægtepar nyder alminde- 
lig og fartjent Agtelse blandt Bargerne. 
Manden er rast og rstig og gaar endnu 
iBageriet tillige med to Saume-, medens 
Konen sidder lammet i sin Stol. HE- 
derspakket hat i LIbet af Dagen havt 
tkavlt med at tage iniad Gmtulanter. 
Bagerlavet gav de gamle et ParSker ag 
Naboekne en Lanestol til Konen ag to 
Piber til Manden. 

chkbksnkx J Fredags ved Mit-dage- 
tid Vpstvd der Jldebrand has Gaakdejer 
Hans Hi Psulii Nefslund ved Brande- 

rup, hvis Gaardsb ygvinget n til Grunden. Bygningkkm sbwkle rede has den private km « 

; ning fos Huåbygniagex exists-LIEng e Mobiliee, Jndavling ogKkeqtu A ·; 
nordvestslesvigsle(Br-ns’et)- tm 

kasse«. Det var et start Hex den bletsie fra Sydoest, 
der vatet overhængende 
saa den anden Gaard iResslukw Kjergaards — var brandt Ined ; kun las 25 Alen vest sor den 

un 

og var tasklet med Straa lige Oni Aaksagen til Jldens Op intet, men efter Sigende bk 
Laden. Det indavlede He pg Nu brandte, som ogsaa de fleste Mobiligen hvokimod alle Kreaturerne reddedes 

n« 

Vesibanem Som meddelt blev h sok nagen Tid sidea sra Tendet ansika en med talkige Underskristet sokiymkxyk tetion til den longelige Jetnbanedint tion i Altona vm Jndlasggelse qf et Hka de Tag (o"In Estekmiddagen) paa Sacke ningen TIader-Hvidding. Und-e W. 
ds. hqk Direktion-n givct Afsaq pss dknne Von med den Motiveting, in den ringe Personttasil paa dennr.Stmkmn 
ikke tillod Jndlæggelsen as et sjerdeTpg Heller ikle lunde det gaa an at lade Ti; 
get 6,50 om Eftermiddagen asgaa abli- 
gere ska Tender, da man derved vildk 
gqq Gtip as Tilslutningen ined Jltogkt nqrd sta over Tingelev, der lommertjl 
Tender Kl.6,38· 

Iytsteligt Bei-g. J diste Tage ht- 
ve to augustenborgske Pkiasessek gquka 
Sundved og Als i al Stilhed, nemlig IPrinsesserne Amalie og Henriette, den 

: sidstnævnte gist med Professor Esmarch 
i Kiel. Om dette Besøg skriver en Jud: 
sendet i »Dannevirke« blandt andetz 

»De bevægede sig saa jævnt mellea 
Folk og gav sig i Sanitale med den al- 
windelige Mand. De talte med aoglk 
Graastenete, da de gik om Botdidm 
lille Flensborg Danks-en Den alda 
ugistePrinsesse mindedes den ene Monds 
Moder, og gcngav ordret den gamle Ko- 
nes Tale i heades sundvedsle Maal. Tat 
yngre Prinscsse, gift niedeosessor Tr. 
Esmarch i Kiel, kunde ogsaa husle tm 
gamle. Saa sejlede Dampcren til Lyb- 
borg; de augusteaborgsle Prinsegsa 
siiilde ogsaa gjæste dette dcjlige Sie-d og 
den gamle Hertuginde Wilhelmine, za- 
derik den sjettes Dattel-. 

Jld i et Las Mahlen Landmaud 
Mathias Nieiseu sra Rig heatede isoli- 
dags etLæs sineMøbler hosSnedler An- 
dreas Petersen i Aabeni aa. Kort eint 
at Manden var kjørt sarbiKirkegaarden, 
bemcerkede han til sitt store Forstmttelie, 
at hele Mahlementet stod i lys Luc. J, 
en Fart sprang han og en lille Pige, der 

ogsaa var paa Vogneu af. Da Heftene 
bemærkede Jldcn, soer de assted i fultt 

Lob, Møbletne faldt da alle af Vognen 
og Jlden bleo slukket, inen Moblernvcn 
saa godt som ubrugelige. 

J Nerrheden as ,,.Hundeklennnen« bleo 

Heftene grebne as Landmand Bei-Tod« 
der kjnrte Hestene og Vognen tilliage. 
De brwndte Møbler blev atter lagsede 
paa Voane og kjøtte tilbage til Studie- 
ren. Honriedes Jldcn er opstaaeh ci« og 
bliver en Gnade. 

Richtigs- 
d- CkVnk 
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Beggs Familie-Medicina- 
har opnaaet deres siore Berammelie al- 

ene ved deres virkelige Meriter, og de 

mange tusinder, der taler Lovord tm 

dem, vilde ikle gjare saa, dersin de illt 

var det, hvad vi paastaar mildem En- 

hvek Flaske garanteres sor at svare fule 
stEUdig til Paaslriften, og ethoert sl 

Midlerne er pmpareret for en eiikelt 
Sygdom. 85 anbragti Beggs Famil- 
je-Mediciner vil spare 850 i Lotteries- 

ning. 
Forhandles as M. Sieht-bin Apoth- 

ker, Dannebrog. 

CAN-er- som lider af Rheumatws 
Me, bøt prøve Dr. Peters Kun·ko, M 

Medicin som blot er at faa has Lokal- 

Agenter eller ved Henvendelfe tith 
P. Fahrney, 393 OgdenAve. ., EINIG- 
M- 

Buckleus Arnira Salve. 

G Zell bkdsic Salve mois So » TM 

sinns- «!sir, gainleSaar, Sarden HI- 
km -.Nld, zyrof,ifkqde Mylftosi ? IV- 
THE-Time vg Udslæt. Den kaum N- 
171"»lspider eller mqu Betaling » 

Los-Instin. give full-kommen T«i W 

ff « sfp Hier Ren-Jene gives HWCO 
P --.- kris. Ismen, 

gis-. Hauptes nf Apothekcx Sjpholm. 
—- 
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