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Meddtlellet as Es Full-Oh August 
---—’ftot7,v--- 

cis im- 6ulscaretls. Jlolge 
Polit. paatasnkks det t hobenhavnstel 
Doattdottrkktkttttje at sonst-e Kottgen .ng 

Dtottntttgctt en Nutdkateth paa bete-J 

fotkstttaettde Gttlttbtyllttpsdag. 

LMUIOIIOM Uttdet det starke U- 

vttk, det dkog her over Rottders l. Au 

gttst flog Lyttet tted i Mitarbeit-r of Has- 
ltntdktlkt Jeag Jenseits -Gtttt.d, der skal 
vttte totalt ttcdbmttttt. 

singst-M l woer Iyllau 
eti Folge Zelt-graut til Noth. Telgtik 
mt begyndt. 

—- Nughsslea et i blose Dage i Folgt 
Telgk. ttl NottU Tclgtab. pmbegyttdt 
fleke Siedet t Nitsftved-Egttett. 

«Is III tm's cl«. zraNyCat-ls- 
betg et set tfolge »Jaget-C Ruhebet« i 

den sidtte Tin vatme Tsage folgt ikke 

mindre end Wo Tsttder Øl om Degen. 
Dttte repmletttetet en Nettoindttkgt for 
Olbtyggeriet af 5000 Kr. ottt kuagctt 

Its-n donttlsth Oeteci zstge 
Beile »Ohne zlkbt. « meke end 14 Dage 
stden at stbtttattd N. J· Jettsett af 
hesfelballe ved Ulvuttt haode slyttget 
IW Po. Vottttittg fca to Billet-« Der 
vil felvfslgelig kttnne give lkke san lädt 

endttu. 

Eis Ppldslsictki skal if« »Ostfj. 
Flkbl.« i den neernreste Tid dsnmre i de 

Sager, fom Klage Andelsflagteri reisee 
mod Andelghavere, der ikke i Fjot har le- 

verel tegnede Spin. Selstqbet har valgt 
2 Voldgifmneend, ogAndelshnverne val- 

ger 2. 
—-— »v ---·q --—· 

sen-ermessen i Ireveriei«. 
J Zuge Teleng-n til Nord. Zeugean 
hat Murtneftrene i zrederieiaafilaaet at 

gaa ind paa den of Mnrarbeidstnændene 
fortangte Tisnelsn as MOcr. »So-tröst- 
ge der-of er Streiten nu bleven erklasreh 

J alt strejker 40 Mand. 
hurtig Iktdiw zoltetingsnrand 

Korsgaard assluttede i Lordngs den l. » 

Dages Band- og Brot-straf, hoortil hanc- 
Melletnvaseende med Paitoe Barfoed i 

Vsrsholm var dleven takoerel. Redak- 
tsr Wiinblad har derintod, if. »Soc.- 
Dem-", endnu 8 Uger tilbage af fine :- 

Nknnneders simpelt Ferngfel 
leehremd i Bieverskmn zm 

Its-J telegraferes til Nord. Tlgtb. den 
s. Juli: Anders Jenseits Gaard Wie- 
verskdv er nedbmndt i Efterrniddag. 
Kreatureene og der nieste as Jndboet bleo 
reddet. 50 Tdr. Dvede bmndte. Jl- 
den opkom iHsladen-« Lozpret var for- 
sikret i Vjeverskovkasien for 17,0W Kr. 

Eieren var til Markt-, da Jlden opstod. 

status-i as en Tyr. JLsrvags 
sites da Pf en hos Gaardmand Jens 
hausen i Bodslnnde nrnlkedc Karme, 
rev if. »Skielskjsr Av.« Tyren iStatden 

sig los og anfaldt hende, hvoroed hun 
siengede sin Kjolr. Karten ilede hende 
til Hierw, men nu vendte Tyren sig rnod 

ham og bibragte ham nogle strcekkelige 
Lesion r. Han sik knust 4 Ribben samt 
den ene Skuldee og der ene Oaandled re- 

vet as Led. 

Testrnp dsistole iluttek, isslge 
»Auch. Flkdl.«, den lste August sit 50Z 
Skolehold og can altfaa nu se tilbage 
pas en Söuqrig Virksomhed. J den for- 
lsbne Tid er der i alt udgaaet 3,840 E- 
lever fra Testrup Hpjstole. Det er Me- 

ningen iSlutningen af September at 

holde Judileeumsfefl, hvortil der vil nd- 

sqa Jndlwdelse til Eleverne, og desnden 
vil der dlive knyttet et offentligt Mode 
til Festen. Nsrregqskd og Bat-ge har 
hele Tiden siden den l. November 1866 

vceet Leerere oed Teftrup Vtistolr. 
Ost tu sause. En dankt Mand- 

Denrik Operlnek, icm i 1880 dsds i 

New-York, efterlod sig et Testament-« 
hvsroed han, uden mermere Nonne-beug- 
nelfe, indfatte «sin Enke« Universalm- 
ving. Nu er der optmadt to Kvinder, 
der begge har legitointeret sig som Enlek 
eftet den afdsdr. Andre Arninger har 
fortangt begge Ægteflaber erklcerede u- 

gyldige, og hvis Domftolene godljender 
denne Fordring, vil rimeligvis en Telaf 
Arsen, der, if. »Aftbl.«, i det belebt-lo- 
ber sig til 25,000 Toll-usi, komme til 
anmark. 

Udenfoe Olelnsem Da der i 

Foraaret var Tale oIn Dannelfen af en 

Ølring i Rolandan traadte en Del 
mindre kitbenhavnsle cldryggere og Ol- 
handlere samtnen for at anlægge et nyt 
«Andelsltryggeri«. Der bleo derefter 
tegnet en Del Aktier, men Planen er dog 
if. Aftenblqdet first nu bleven til Viele- 

lighed, efter at Gl. Katlsbekg i Tirss 
dass hat tegnet 300,000 Kr. TilForaq- 
ret beqyndet det ny Bkyggeti sin Virt- 
iomhed med en Aktieknpital paq 1,- 
sw,000 Kr. Detstal ligge paq Ner- 
resn ped Utterslev Mark, hvok de forste 
Spodeftik nu gilt-es i digieD ge. 

L 1 

vtoplofloseot »Tonsystean 
much Den oed Etoplotionen at Tonse 
ttkudtsnslle tilslidetonme Mond dsde i· 

Wrdngs Altes nden at date tosntnen tili 
Beoidsthetn ; 

Ulykfkcttltxlsh Frei Ntestoed te-; 
legtafekeg til Nord. Celgtb· den 1.Au- 

galt: To Gaatdeoer Jokgen Hausen 
i rilegnsttup oed begleitng i Gans 

Middngg ted to Hefte til en i Nikel-eben 
owtrtideVnnding, bleo den senetJest nstyrc 
lig, dont-nett sorgen than-sen faldt af og 

tot-flog fig betydelig samt bmtkede Otto-. 
dein-net. Oentil Stadttoitttiebleo beugt 
til sit Hietn og ttmto indertaftet Vergebe- 
hondliiiz. 

Um Kittfkkfeötttbkit pastcknteg i 
if. ,,Silteb. Av.« oprettetoed Ry Sta I 
tsion. Der er fm en Dei Beboere i Eg L 

i 

i tien nllerede stetHenoendelse til enMand 

Ikd Stotionen osnEkhveroelfe as den for- 
nodneslkeilighed til en eventuelitottsferveg- 
fabrit. staat det er n :detiogt, hoot stote 
lldgifterne til ktabriteno Ante-g blitzen 
vil Platten blise iorelagt alle Beboerne 

» 

iEgnen og en Attieteguing bltoe soc- 
iogL Men vil den lyttest Vi tniole 

t"teettt. 
Imtsteldvtesueh Efter at old- 

Itilocekende Oserinspettsr tot Zeugnis-J 
lot-such Ptofesiem Tr. iuris Gooci 
under 10 Juli d. A. er udnavnt til Mi- 
nister for Kitte- og Undetoisningsoæss 

inn, og sont FIccC derof hat trennt-J 
tin forncevnte Stilling, hat if· »Verl. 
Tid.« Justitotniniftecjet under Zlde Juli 

jnteddelt Jnspettsr toeridsloielille For- 
ibedcingshuQ F. C. C. Ammtzboll, R- 
uf D. Conftitntion til indtil oidete at 

fungeee sont Ovetinfpettse for Fangfelg- 
meinet. 

Ulykkccttlttkldb J Onsdags ftete 
if. »Vib. Atnth « det Uheld t Denistrup 
ona Enten Ane Kristine Monftedc Mart, 
ot en Mergelgrao under Arbejdet stred 
santnten, hvorved Pusnttnthohan Blont 
of Dentstrup tosn fleint til Stude, idet 

"han sit det ene Bett fnldstændig tnust og 
Iflere Ribben tnattede. Cn Lage bleo 

stmts hentet, og den tilstadetomne taget 
under Behandling, nien der næres Moor- 

lige Betmnting otn, at hans Liv tan 

helfe-, do Ribbenene tnenes ot hnve be- 

stadiget de indoendige Dele. 
Dette Tilfielde tnaner paany til For- 

sigtighed; Uheldet menes at vare freut- 
toldt ved lliorsigtighed. 

Ovtts dsifkole fejkede i Sondogs 
sit 25 Aoks Jubilæunt ved en storre Fest- 

zlighed 
! Det var if. ,,Morgenbladet« i 1866, 
at davckrende Foltetingotnand Rottvitt 

grnndede Stolen i Hang og dereftet dkeo 
den i 6 Aar. J 1872 blev Stolen-B nn- 

vætende Fokftundek, Anders Jorgenfen 
ontaget af Stolens Bestyrelsc til at lede 

denne, og han med Huftru hat nn i txt- 

Aak bragt Stolen op blondt de betyde- i 
ligste 

En ttor Krebs pnaftionner det fletsidi-l 
ge At«bejde, der ndgaor im denne Stole 
som Foltehojftole, sont Botnehiein og 
sont et Lærested for de mindre Jordbrm 
geke blandt Hltsmcendene. 

Jldedtand ved Kost. Franc-ge 
telegrafetes til Nin Telegrb. den Tde 

Juli: J en Naatd poa Klentmenfttup 
Mark ved nge opftod Kl. 10k om For- 
middagen Jld, sosn i Lobet af en halo 
Time tagt-c Gaakven i Aste. Der inde- 
bmndte 13 Koef, 5 Spin, 2 Hunde og 
Fiertkceen Det lykkedes at rebbe Vette- 
ne og en halv Sneg Ksek, l Tyk og s 

Spin. Derimäd beandte bet mesie qf 
Jndboet. Gaakdens Eier, Kristossek 
Massen, hat-be Bygningetne fsksikeede i 

Landbygningekneg alm. Braut-forw- 
kingsforening pg Jndboet i Braut-for- 
sikringsforeningen for Bjceverfkov m. fl. 
Herreden det sidfte for 22,000 Kr. 
Det indbjeekgede He brandtr. Jlden op- 
ftod fra Aste, som var kaftet paa Med- 
hingen. 

Giensivig hundertsten-new 
En cldke Nogter ftyrtede ifplge »Helf. 
Dagbl.« i Titsdags ned fm en Heft-It 
og knækkede i Faldet Helferin Tit den 

forttlykkedes tidligere Lio ktiyttede sig et 

Dtnma of en holst uhnggelig Att. 
J 1876 boede han samtnen medHustrU 

og Born paa gl. Hellebækoej der ved 
Bom. Pan dette Tibgpunkt havde han 
oq Kosten, der soronkigt levede tet aodt 
sum-nen, aftalt, at de gientidig ssulde 
Were Halien over paa hinatsdeih nann- 

ltg of Ftoat for, at de fkulde blive ind- 
viktede i en kriminel Sag, der var indle- 
det nwd en Slægtning as dem. EnNat 
veektede Konen ham og vpfokdkede hom 
til, at nu ssulde de satte deres Beslut-» 
ning i Verk, og han par villig dettii.x 
Konnen siqt ham og hatt siar Konen i 

" 

;Halfen. Et of Ægtefclletnes Born i 

vaagnede og bleo Vidne til den blodigezI 
Steue. Zonen dide afsine Sein-, hope-E 
impd Munde-es Liv sen Gang keddedes. i Eiter stn Oelbkedelse bleo hqn tiltalt ogz 
ibsmt 6 Maunedeks Fangfel pas Junge- I 

kost. l 

L 

Grundstendnevurqgelfe J« 
Ongdaggtffsermiddng aequoeg Gknnds ’- 

fienen til den nye MuskenInSquning i 

Randers If Bygqeudonlgets Form-Ind, 
HI. Bergs-jener, Kasiistsenunker o. Ete- 
mann. 

Guldfsks such-neu i Ein-ben- 
haon, »He-f- og Okdensjnvclet«, fein-de 
i zredagg Fitrnaets öuaarige Bestanen, 
idel Forketningeu bleo gntndet II« of 
den siuoakende Ekets Faden Or. Mi- 

cheler ikjaenkede i Tagen-J- Anledntng et 

Lesgot paa 2»,000 Otto-m nt cn Amer- 

dotnsiorsokgelse for Art-kniete i Korrek- 
ningen. 

Fisch-norm- oq Parmen. 
sme erdetikghavn meddeles til »seine- 
ritid.«, at den surrte Banne der hat 
beugt Vandet op til en Temperatur of 
IN—20 Nr» og smn Fulqe demf vor 

Hnmmer og Wohin-net ein-r e non-e 
Manuwa J de fidste S Uger er dod 

Hammer i tusindvig as Bd. Te ziffe- 
handlere, der handlek ined beune Artikel, 
hat verfin- tnbt mange Benge. 

Japanesiit Bei-s. To heim- 
staaende japanesiskx Bostembedsmænd op- 

howe sigt bisfe Dage i Kiobe- haon for 
at gi Ire sig bekjendt med bek daner Post- 
scseng Jndrecning og Ordning. Japa- 
aeferne viUe, is- »Soc.-Dem.«, bei-ge 
alle-Entopas Storstedet. Ovekpostkons 
tkollsken tilligemed en Agsisient fkn U- 

denrigsminisietiet ere stillede til ones 

Randighed, san lange de opholde sig 
her. 

Anhsldclfb JOnsdngs blen, is. 

»Vib. Fbl.«, Soineopkisber Carl Niet- 
sen of Tapdkup arresieket i Viborg som 

sigtet for Vekselfnlsl Efter Forlndendr 
sial Forfeelsen bestaa deri, at Nie-lieu hat« 
»foknyct« en fokfalben Vetsel vird .17’ 
paategne de ttdligere llstderskrincr(«s’ 
Nov-Ie. hvoridlandt en Sovgers, ndeIH 
deres Vidende. De Bei-b, hoorom der 
er Tale, andrager nok ocnttem 2000 

Kr. 
Carl Nielsen hoker oprfndelig dient-ne 

i Fuglslev oed Grenaa, men kotn til m 

bo i Tapvrup for 18 e 20 Aar nden 

Han hat ingen Slægt i Viborgegnen. s 
"— 

i Lsitmmt RyveröGrinlanvs-« 
kkjpkpitiou. Gjennem et Privat 
bren, hietnbragt nted en Sælfanger, er- 

fares i Folge ,,Berlingfte Tioende«, nt 

Tasnpskibet ,,Hekla« den 24. Juni be- 
fandt sig paa 09 Graver norbligBredde, 
12 Grabes 10 Mtnutker vestlig Liengde. 
Ekspeditionen, der forlod Kjøbenhuvn 
den 7. Juni, naaede eftek en temm elig 
hurtig Reise paa 14 Dnge Jsen. J Lo- 
bet af nogle Dage forsøgtes at komme 

igjennecn Jsen paa 68 Graderg Bredde, 
hoorpaa nmn fulgte Jskanken nord paa. 

En Arv tm Amerika. »Har- ( 
senk- Folkcblaw bragte for et Par Dagej 
siden et Brev fra Or. Hulden Jenfe11,O- 
umha, hvon denne eftetlysie Familien 
tilen nfdod amerikanstRigmand vechwn 
Rnsmus Henkikfen, der hnvde efterladt 

sig en Fonnue pna 50 — 8(—),000 Dol- 
lars. Bladet meddeler nu, at den nfdodes 
Rigsnands enestc Bruder opholder sig ii 
Hoffens-. Hans Naka er Jakob Hen- 
ritsen, og hin bot paa Nortestrandsvej. 

Jakob Hennfien er Husejek i Horiens 
og levek delg deraf og dels of atvcereBi- 
unter- 

Uheldis Spott En III-an ig 
Mand, der bot i Ncekheden as Toll-bod- 
veien i Kisbenhavn, koin if. »Polit.« 
Ratten til i Tirsdags hjetn og sik det 
Jndfald at oille klatte overGitterpokten, 
stjcnt han havde Noglen i sin Lomsne. 
Jdet han nu sprang op, blev han hern- 
gende pas Gittetpottenö Jetnspidfer og 
bogsiavelig ipiddet. Fsrst eftet at hsve 
qrbejdet lange og eftet at have revet et 

Stykke Kisv nd of Musen, ftyrtede han 
nev paa Bkosienene og itukev heroed her- 
ved Benklædekne og lebende sit Hasel-. 
Pan Tililendes Anstkig hidkaldtes nu en 

Lage, der fokbandt Mennesiet, og sit 
ham kiort til Kommunehofpitalet. Han 
hat-de faaet fotere og fmektefulde Saat-. 

Iyrftehesögene ved vet dan- 

Ie Hof. Eiter hvab der forlydcr i 

»Nationnlttdende« kan Kong Georg as 
Grækesiland sneb Prinferne Nikolaj og 
Andreas nentes til den da Ier Hooedftad 
paa Sondng eller Mandagz de kongelige 
Herskabek oille i nogen Tiv tage Ophold 
paa Bernstoff Slot indtilKongefamilten, 
ventelig den l9. ds» fotelcegger Residen- 
ser til Frevensborg. 

Dei-es Majesicetek Kejfeten og Miser- 
inven af Rusland cneb flere as Stuny 
sterne og Stotfytsiinde Zenm ventes at 

ankommt til Kisbenhavn Fung den 21. 

eller Lordqg den 22 ds» i hoilkenAnled- 
ning de of de hsie Hei-stehet benyttede 
Getnqkket psa Frevensborg Slot i disfe 
Dage iftandscettes. Det antages at den 
enssiske Kejferfsmilje vil opholde sig hkk 
henimod 6 Uger. 

Prinfecsen of Wales ventes ligeledes 
i Libet qf den neemeste Tid at ankam-ne 
i Bei-g ved hoffen 

qudiklig Wh· lsn at« Nil-was 
Umsti seu«.te.«m«::o.-stt«s« Ht Modnmtth 

Eli Cntt -«tsen pnn Stute Tom, et if! 
sit-. Kunst « Gant Mtddags afgams 
« oeo Der-en uden fotudgaaende Sag- 
risin. zsvsnaaden qik ved Midnatstid 
nd tG same-« on ven- tilfqneladende fulds 

tat-naht taik Tetfta gik hnn et Llsstindej nva Stald n, og kott eftet fandt Falte-l 
«- hsnn tm liegende paa Gnloet Ined1 

; Mode-l ttmsninende nd as Nase othtttb. I 
»Ist dleo tfttnkg ttltaldt en Verges, mens 

falle Brstnkbelset tot at ftnndse Blodetl 
"ont fatgmoes, og ontttent Kl. ldode: lhan. i 

Ei meet-selten Lamme san-z afl 
iFall i Vtetleo i Titgdngg Nat pna den I 
inottmstliae Himmel. Et Ojenoidne, derl 
ntaadte nd at· sin Dot Kl. Z, dtagtes tilI 

tat te i Vejret oed et stattt nassten blan- I 

tdende Wo. Han saa op, Inen bewerte- » 

lde tun en lang, lysende Sttibe, der git 
tsttaat nett mod Hotisontem Den antog 
bereitet For-n af et Total og endelig as 
et TtelaL Den blev staaende paa Him- 
len i henoed en Tinte· Ofenvidnet an- 

.tager, at en Jldkugle hat pagfetet Him- 
len, for han ina ou. Paagjeeldende et 

ist« ,,Vends.T-·d« iBesiddelse af etHaands 
tidg as den sidste Form, den ntcetkelige 
Lysfttibe ant- g. Ogsaa andre have set 
det uladoanlige Fano-nen. 

Carl Plpug havde til Vedeselstm 
dets Judileeumgfest i Hetning den 16de 

Juli 1891 bl. a. skteoet folgende Vers-: 

ist ej Livets Matt ndftyttet lige, 
hsftet nogle chetne, andre Straat 
om paa Knndltabs Tentpeltind at stige 
ltge holt vi alle ej formaa; 
da tnaa de, det skyldttit iulter, mcettes, 
dem. der staat tildage, nettes Haand: 
da tnaa om vottSamfnndsNevner flcettes, 
.chetlighedetts stætle Broderbaandk 

Lg fot hvad af Land og Magt vi tabte, 
paa vor egen Grund jo findes Bod- 
Hoot det lese Sand tun Ploven ittabte, 
nnge Statnmet siydet villig Rod; 
og hvor Lyngen toalte Livet, lede 
Aaens Bande Vceth og Grade hen, 
og hoad vi hat taldt »den jydske Hede« 
staat iom ftugtbat Stette op tgien. 
Vlltsaa ftem i Himtelag og Handling: 

s naat enhvet oil ætlig glpte sit, 

( ster der eftethaands en hel Fotvandltng; 
og det tomntet noget stott af lidt! 
Cnighed otn det, der alle daadet! 
Ovet lknkelstnænds den hele Sag! 
Da ital klate fig vor Fremtids Gnaden 
Tanmatt ltaa til Betdensssidste Tag! 

Ry Skov ved States-selt. Laugs 
med Statebcelt — udfot Vierte og Spal- 
letnp —- sttcekker sig et itte nbetydeligt 
Ateal, som heuligget uopdytket,.og paa 
hoilket tun Lyngen ooksetn As disse 
Sttcekningek hat Eier-ne intet, eller i 

hvett Fald itke oidete nævneveerdigt Uti- 
bytte og Godsforvalter Berthelsen paa 
Konradineslyst hat detfor giott sig til 
Talsmand for en Plan, der gaar ud paa 
at faa plantet et Skovbælte lanqu med 

Stranpem 
Til i Totsdags hat-de He. Berthelfen 

if. ,,Kald. Dagbl.« indbudt de Beboete 
i Bjette og Svalletup, fom var feerltg 
interestetede i denne Sag, til et Mode i 

Agctup sit-o, hoot hatt gjotde Rede for, 
hootdan han havde tcenkt sig Sagen rea- 

liscki’k. 
De Lyngatealek, sotn ligger langs med 

Stotehælt, udgjot ea· 400 Thr. Land, 
og flteetket sig i en Langde af ea. 1 Mil. 
At faa beplantet disse Sttakninger, sotn 
man ikke kan udbtttte bedre paa anden 
Maade, var Talerens Plan. 

pvor er den bestens-? Aarhus 
Stifttivende hat modtqget folgende: 

1728 So: 14 Str.: Omaha, 
Neb: 10 Ju1i1891. 

Hpjsicerede Or. Redaktokl 
Det falder Dem maaste lidt unbekligt 

at modtage Brev fra en Dem aldeles 
ukjendt Mand; men Grunde-I et, at her 
er bsd en Mund fra Aarhus eller Om- 
egn, hvis Navn et Rasmus Henkiksen 
(ion). Han hqk eftekladt sig en hetyde- 
lig Formue baade i Ejendon me og Kon- 
tantet, der menes mellem 50,000 og 
80,000 Dollats — og der findes intet 
Testamente, saa at altsaa hans Familie 
l Danmatk vil atve hont. 

Saa·oidt jeg» ved, leoer der en Broder 
af den afdsde i Aarhus eller Omegn, 
men da jeg ill: kjender hacn ellek hans 
Adresse, knn jeg ikke strive til ham. Jeg 
oilde i saa zald raade ham til felv at 

reife herover og overtage Arsen, da han 
ellers can vate overbeolst om, at den vil 
spinde betydeligt, og at det vil trakke 
forfkkkbeligt i Langdkag med at faa Re- 
sterne udbetalt. 

« Tet er verfot Meningen med disse 
Linjee muligt gjennem Deres credeBlad 

: at finde Bei-kommende og give ham mit 
"Naad. 

Jeg stal kun tilfsje, at afd. R. Hen- 
riksens Adresse var Leavemvorth Str» 
Nr. 802, Hinab-L og hvls hing Art-lu- 
ger snstek qt vide net-were onl, hvem jeg 
ek, da henviierjeg til min Bei-dek, Land- 
inspektst J. Jensen i Fiedekieim 

Ærbpbigst, 
h. holden Jenfen. 

G motrketigt rynncvftag steck 

» Les-no. zbl.« under Uveirct i Osts- 
dugg yos Huginand Niels Bester i Sor. 
Tokimg pr. Lemoig, Nedflaget, der 
sknlbeg et of de fautoldte ,,kolde« Lytt, 
fonds Sieb iqjcnuem Sterne-um hvot 
net minponerede Kommt-eh hoor Eieren 
Ined Httstru og enNabo opholvt fig, all - 

samtnen æwke Menneskek Siedet vor 

saa voll-sonst, at Ejemk der sub pau en 

Stol, kostedeg plat ned panordeiL Na- 

Zboen, der sub oan ess- Bcenk, kastedeg op i 
et Himm- if Inten, og Kosten knftedes 
bog onek og uo Igtcnnem Gan-gen. Ly- 
net flog isiukbetmkket af iinelletnStuens 
to Pindus-L reo Sulinter af paa formel- 

lkiqe Siedet of Bjælkerne, ratnponerede 
"ek1’chkggcinctocnu1«et Stab samt Kak- 
keloonesL Derpcm gik det 11dinøkkenet, 

lhvor det keo et deue ud. Te i Skuen 
værende Person«-r hande, miserkelig nok 
Ingen Stabe taget under dette Nedflag. ! 

Dei Store Rorviiketelegmfs 
felstulh JOnsdags er if. ,,Berl.Tid.« 
Udlaegningen af Selskabets nye Kabel 
Inellem Damnark og Frankrig Gany- 
Calais) lykkelig bleven fuldført, og et 

tut betydningsfuldt Leb er fauledes xøjet 
til Selskabets Kobelnet i Europa, hvor 
der dansk-fransie Kabel var den enestex af 
Selfkabets Kabelfotbindelfer, der ikke 
var doubleret eller tripleret, iaa at Tele- 
gkainmerne i Tilfælde afAfbtydelfek paa 
det maatte ledes ind paa fremmedeLinier 
og bewed undroges Selskabets System 

Zog de danske Statslinicr. 
Det nye Kabel, der er ca. 370 engl. 

Spmilc langt, et af en starketeKonstruks 
tion end noget af Selskabets tidligeke nd- 

lagte Kahler, idet det gjennesngaaende 
hat en Vægt af 8 a 10 Tons pr. engelst 
SomiL Det et fabrikeret i»’1’elegraph 
Oonsttuotion E Maintenane compas 
uy«·s Fabriken 

Dem- zoketagende hat bragt den sam- 
lede Langde af Selskabets Kahler i Eu- 
ropa op til 8500 engelske Somit, eller 
osntrent samme Milelængde fotn Seme- 
bets oftassiatiste Kabelnet, der er 34sp4 

engclste Somit 

Elektrtettctens Fremgang. 
Der sktives ttl os: For de tnange Til- 
kcjsende, sont nu hvek Dng konnner til 
Oooedftuden, pkckferterer denne sig just 
ikke Paa dut for-belagtigste Munde. J 
de fleitc Honedgnder og en stot« Del of 
Sidegnderne er Brolcegningen opbrudt, 
sna at det nceppe er snuligt at balancere 
sig igiennem Byen. Ooekalt ser man 

Arbejdsfolt bare tned ftore Kabler, sont 
skal gjennemtrænge hoer Gade iByen og 
indeslutte et stort At:talTraade, gjennem 
hoilke den elektriske Gnist nu oni fsje 
Tid stal flyve im Centralstotionen i St. 
K-«-gc.thade til enhver Kjøbenhavner, 
d cis-sitt tin Sins- nplyst nted det klare, 
t,«i·.n.. ss" III-) 

M « f- "iaat«, at der sknl en ganske 
antngettgitmftudvikling til for at produ- 
cete en fna otnfnttende ,,Oplyszning«., og 
man vil derfor næppe faldeizornndring, 
nanr tnan ser det store Eksentplar af en 

Skorsten, der er reist ved Centralsta- 
tionen, og fotn der i Dng blev holdtRej- 
fegilde paa. Man can se Skorstenen 
fra mange Punkter i Vyen, nten den er 

ogsaa 145 Fod hej eller 45 Fod hejere 
end Rundetaarn; selvfølgelig hat den en 

til ftn Heide sparende Tykkelfe og kan i 
det hele gjore Krav pna at blive inddra- 
get blandt Hovedftadens Sevcerdigheder. 

Torveeweie oq leebrande. 
Et hastigt Tordenoejr drog Lørdag For- 
middag henopekNæstoed ogOctiegcis. Ub- 
ooer Baroniet Gauns bemcetkedeö en 

Jldles, vg det imtoges, i Folge Telgt. 
til Nord. Telgrb., at Jlden var iFafam 
jagekgaarden i den til Baroniet herende 
Stets. 

—- Østkupgaaid pr. Stsoking er i 
Fslge Telgk. til Nord. Telgkb. Lung 
Eftermiddag nedbkcendt paa Grund af 
Lynnedflag. 

— Ved Lynnedslqg bkcendte Lordag 
Aften Udhusene til Villumgaakd pr. 
Stivr. En Tyr, 6 Kalve og Hsnseneim 
debmndte. 

—- Fra Middelfart telegmfekes til 
Nord Telgrd den l. August: Et hef- 
tigt Uvejr hjetnsøgte i Foimiddags Mid- 
deliarts Omegn. FlereLynnedflag stete 
i Vejlby Sogm Hans Hause-is Gaard 
nedbmndtc, og en Kvie bleo slanet ihjel 
i Staldeck Desuden harHagelbyget fleke 
Steder atkettit betydelig Stabe pua 
Marter-te 

— Fm Odems telegraferes til Nord· 
Telgt des l. :Ilngut·t: List voldionng 
Tons nejt sxakt Linn ljtsn our- Ost-nic- 
Egn :. zierestldcbkande et opttaaede 
ved Bynnedilag Ny Millegaard er neb- 
brcendtmed Undtagelfe af Stuehusetz 
Befætningen blev bog teddet. Ved den 
natliggende Mosegaakd flog Lynet ned i 
euhalmstqk og tun ved energisteAttstrcens 
gelsek lykkedes det at redde Gan-den. 
Bagek Sirenfens Hut i Stige er neb- 
btcendt. Im Udsigtspuntter hat man 
iogttaget flete Brande, om heilte der 
bog end-m manglee nekmeee Unbemi- 
ning. 

»WX—K-R 
— Inn Goldtin ist«-« 

chglkL ’kll TI. Aquka uWer P. Unru, losn l Natu- «z«« 
Herred, Vleu en tyomanqs 
us UNJIVUH 
Wut-L 

1 

X»sz 

las-W » 

l- 
M « 

««lsol«(«n, HWM » 

Dumdtlftighed. t» z« 
Foev Nuon Seh-sum og en z 

M 

.tom, If. »’21flenl)l.",let-kmStqu site-Indes om nogle Nevamnonkk dem-e Tib fort-laws M« FWZLH ’«Bmvmgl)l). Bunde en me ;»«.,« den holdt pau, at der nl h.«;9«g» 
xvtrrk urstuevedes stellt-e Jloldbl 
«S«elobeherfkelse. 

Illslost indgjt de et VEVMW. xtstelleut Taarnotbejdere runde 
; uden at vække Itogen starre LW 
nogle lau Money der alle hqszH 

l Tavshe0. tom ttl Stede 1 Mk 
Morgenstund, da Viehdetampm lfjnde Sten. 

sen-It var det Blytækterengzw se sin No og Uforfærdethed. llden 
sont helft Sikkekhedgforunstaltm 
ya med sin Stige ud of en Lung 
ret, stemmede den mod en nappksp 
bred Assatcs og tlotrede derpas ppap »ersten lodtetstaaende Stige, IH W 
naaet op ad dens avetfte Trin· T« 
velbeholven var kommen ned og M 
Lugeu igjen, yavde hang Dumdkixtj 
gjort et ftygteligt Jndttyt pqq V« « 

blege Vidner. 
Nu com Turen til Tommetmmk 

Man anfaa det for umuligt, at hakt 
de udføre noget mere netveplrkenoe 
hans Modpart havde udfstt, menth 
gao ikke Ævret. Med et ca. lozodlq 
Briedt paa Stellderen og en Sa« 
Armen traadte han hen tll Lugen, 
befæstede hatt det svære Brædt saale 
indenfor Taarnlugen, at del i von» 

Stilling ragede otte Fod ud i Exqu 
Med Sauen i Haanden gikhan metsl 
Stridt ud til Bmdtets alletydetfteEn 
Nu tog han tat pcm sitArbejde, derbr 
siere af de nervestærke Vidnek en lllm 
»Er. 

Mkek 

llthsg 

Med Ansigtet vendt mod Spin- 
Ryggen mod det komme Nnm snvcbch 
nnd lange, kroftige an san taugt nd 
Brcedtet, at det ydetstestykie entmu. 
snd fna vidt fast, at det akkurat tun 
bnsre ham. Sna trnk hnn sin Enk 
nf Spalten, skrcrnede over demn, mit 

sig onl, og med et eneste trafngt In 
sprnnk ftodte hnn den Tel of Bin-out 
hvorpaa hnn hnvde ftanet, ud i Luften 

Sein ont intet videre var pasferetqi 
han derpna ind ad Lugen til de guin 
Vidner, sikker paa, at han med Nn 
Stiel hnvde vundet sit BæddemnaL 

Fra Sondern-stand 

! Reliqtonsnniierotsn-«s«1-« » 

Yiyllantx Den 29. Juli »W- par-In 
Proostisy ode sit 1:-. Mein-. Pl-. Lin 

let fra Jergerun stillede ifolzzc ,,-j.!c.1:...- 
Inaalet« Forflag oIn, ntxfkengionsurxtiis 
vistttngen i Folkestolerne skulde mettcic 

pna South og at der nf Henfyn Der-i 

flulde gives minbst 2 Time-m Unten-»s- 

ning om Ugen i Dunst zlete PM 
udtaltc sig for zorftaget, sont bleo occ- 

taget nted 40 Stein-net nnov ZU. FI- 

Forslaget ftenne 4 Breiten 
Lyttnedslag. J Fredngs Aftes CII 

Lynilden nedi Lorens Andre-jene Sie 

ptm Ssgtmkd Hebe, hvilket nedbmndtts 

; Felsted Brandkorps ntsdte med Ser 
; og reddede en Del nf Jndboet. 
: —- Under et Tordeuoejr, deri Ftedagt 
! trat hen over Egnen, flog Lynet ccch 

k Ganrdejer Brodersens Stanke-i iMcmn 
«bcek. Mandat, som iadi Rachetcn af 
lK·.nnftct-et tatntesiTindingen og TM 
beotditlss til Indem Da han blevvtd 
at pure aden Bevidsthed, hentede »Nimm 

»Ur-ge im Lsgumklostey som inndlenid 
haabede at kunnetedde den tilskadetomtki 
J Kette-at fotbmndte Lynet en PG 
psa Tenne, og i Gaakden blev en Kskl 
og to Heste tasteve ontkuld. Te tout US 
ttuidlertid hurtig igjen. M Tysk Gubstjeneste. Den sank-»Ur Guogtjeneste i Gram Ktrke blev t Mä- ,,Danneoirke« nfholdt i OnsdagV en for Sognets Beboere, af hoclke MINI- Stedets Gendatmer tun et Pal« UW 

havde indfundet sig, og desuden eltsckkks 
Ilysgjerrige andetnedg nn, isten THAT-« 
sterne t Corninglen Provin. L· udwrvccxs i sit Stags helt ejendonnneltgtssuIixUAvsw 

fke, foranstnltet af Gettetnltttps’s’s"ij deuten, so«:s denne Gang Mehle Hut-; 
net visitete fannltge Sogne 1 Proonrf 
og verfor ønskede, Juden han 109,b"»; fks Gram, at forfansle allo- ·lkkckl"«»» 
endnu estpjung n.i:ki-i.xg Itz. ; .: Wiss-b 
nu ttiskttok Nil-lett sit Orden, -l"k’ U» 
ist«-W Huntstmsfonut sit ZUN Mii- lydt, sotn nue Pn oft-ele- PMIM Ispe bruge i Kikken og i ScnnkveILl k: deres Svgnebsm — det danske ARE Men Geistligheden sang, bad VS Id« udelukkende paa Tysk. Og felv M 

M fandtes enkelte Prasser, sont kUIIVe h» haft Ønfkm bek gik i en enden Netntospi sue var de nsdte til at tie og folgt Tkspz Hka ligegylbige de tyste Prasiek ger i en nahen Benfeende eke over kad »f» Sognebsrns Ønstek, sqqs egfus et « at den sisrsie Del af bem, «far de v! gar var ifstte det bekjendte ptsjsistk Or 
med de vide Æemetn 


