
Ksbclthtwth Kongen er kommen til- 
dage fra sin Rekreationsrejie og hat at 
iet ooertaget Regeringen, der midlektidig 
var under Kronprinöregentens Styre. 
Ho.Maiest-et stol, nagtet sin hsje Alder, 
befinde siz nok faa oel efter den Wende- 

dragte Tur. 
— Amtsforoalter Paul Andre on 

Overretofagisrer Victor Andere har til 
Minde one deres adede Moder stænket 
Danfk Koindefantinnd 20,000 Kronetz 
sont under Naon of ,Gebejmekonfereno- 
nadinde Anderes Mindelegat til Frenune 
of Koindernes Ikonotniske Selosttendig- 
bed« nndecgioes Danik Koindesanifunds 
Bestnkelie sont Uddeler af Legatsnmmens 
Kenter. 

—- De i sin Tid til det no Raadhno 
anstaffede musikalste Klokker, fotn der 
dlev giort faa meget Versen af, da alene 
Tolden paa dem del-b stg til 1000 Kr» 
ere dteone kasferede. Men det tyste 
Firma, fom hat findt dem, ladet- ikke til 
at otlle godtende denne Kasfation, thi 
de hat ikke en Gang merdiget at give 
Soar pan Anmeldelse herom. De re- 

præfenterer en Bindi af over 10,000 
Kronen 

— Professor Harima-an maa viere i 

Besiddelie as en ganfke naltnindelig Kon- 
stitution, thi uagtet han er 93 Aar gam- 
Itel kunde han dog sidstleden Juleaften 
iptlle Qrgelet i Vor Frue Kitte, faule- 
des sont han i langt ooer en ftedvanlig 
Mennestealdek har gjort hver Juleaiten. 

— Nu, da P. Holm er ded og J. J. 
Lotsen paa fri Fad, haster man flet ikke 
need at faa denne kommunace Sag ai- 
Iuttet oed hsjesteret. Der er ingen 
Stteoning stet og ingen Udsigt her-til- 
Iaa det kan let tkeekke lange nok nd inden 
man faor Htjesterets Mening osn Sa- 
Ien, der har oakt saa start et Rorei 
Dansnatk. 

— Sotn bekendt gennetnfsrte Topp- 
grafekne i Vooedstaden for kort Tid til- 
Isge en Lonforthelfe og en Jndfkrcnh 
ning af Arbeidotidetn Bogtrykkerne de- 

kendthk nn, ·at sont Folge af indire- 
dende Lonfochoielfe og forkoktet Arbede- 
tid vil Prifen san alt Vogt kekardejde 
fra I. Januar lioe torhsiet ed 20—30 

ICt., efter Irbejdets Akt- 

—Efter at der i ltengere Tid har vie- 

ret tetnaielig stille i Frihaonen begynder 
der i den senere Tid at komme ind faa 
Iore Ladninger, at der for Aloor trenkeg 

Iaa at opfsre en ny Ladebygning. 
— Pan et offentligt Sted stete for- 

ieden Aften en Skandale, sont hat oakt 

sere end. atmindelig Opsigt. Rogle 
speufke Officerer haanede de tilstedeoee- 
eende i Lokalet i Anledning af de tyike 
Assterer og til sidst gik en ai dem, en 

sannst Hufarossicet, Baron Wrangel til 
den Yderlighed,« at han sprang op paa 
en Stol og paa gedrokkent Tyik udbragte 
et Leoe for den tyske Kejien Det gik 
faa oidt, at Politiet tnaatte dlande sig i 

det. Skandalen stal vierev bleoen meldt 
til oedtonnnende ioenste Autoritetet. 

— Smed L. Bshm og Hustru fejrede 
anden Juledag der-ed 50aarige Bewies-Z- 
dag. J 17 Aar- hat den nn 74aarige 
Mond arbejdet hog Burmeister se Wain, 
medens han- Hufttn i over et hnlot 
Dundrede Aar har haft en Handel paa 

Hojdroplads need Senat, cranfe og läg- 
nendeY s 

—- UpotekersAlfred Benzons Form- 
ning kttnde den t. Januar fejre 50 Uan 

Judicium 
Dsdsftlld Fotkige Tikidag Zuwid- 

dog ofgik oed Djden Fen. E. Brandes, 
Bredrene Georg« og Edoard Brandes« 

Moder. Hnn opnaaede en Alder af so 

Aar· 
—- Sognefoged Chr. Gaj af Har- 

ioore er Julenat afgaaet oed Boden, 72 

Iar gannnei. 
—- Ooerst W. A. Thulstrnp, Kinde. 

af Dbg· og Dbtnd., er afgaaet oed DI- 
den. 

Konstitutipw Korpolaegq Dr. med. 

P. J. Bondefen er dleoen konstitneret 

spm Fpkstander for den kgl. Kokoppeind- 
podningsanstalt. 

Fint at bydc paa. Den af londonste 
Goutntents for nylig indfsrte Delikt-tro- 

Hu Krengnrnh-Haler, fcerlig anvendte til 

Sappe, oil nu ogfaa kunne nydes af ka- 

denhavnske Finfntagetr. De ftrfte Kten 

guruhHaler (i naturlig Tilstany kk 

forkkrevne of en bekendt ksbenhaonft 
Groåferer og en af Danmarko forsti 
Klassen Restauranter indksdte sit-butte- 

, Iig Restpartiet af Grosfereren 

Im Frcdekik den 7deö Tis. Forte- 
den dsde i erderiktzsiad Oberst Carsten 

IAnker. Carften Anker, der blev fde 
1817 og altfaa blea 81 Aar gammel, 
havde i sine yngre Aar sprt et meget be- 

væget og uroligi Lip. J erge stod han 
allerede i Live næsten som en Sagusigur 
iAimueng Fortællinger; der er næppe 
dem af iidt ældre Falk, hedder det i norst 
»Morgendladet,« focn ikke ved en eller 
anden Historie ai formelle otn ham, Hi- 
storier, hvis Omraade spender fra At- 

lasbjergenes Straaninger til Ende-nar- 
kens Jagtfelter. J sin Ungdom deltog 
han i 1846 i der franfke Feliiag i Algier, 
men for Dunste har naturligois hans 
Deitagelse i Treaarskrigen den versen- 
ligste Interesse. Anker, der isorigt var 

fsdt i Kobeahavm meldte sig i 1848 

straks foai frivillig og deltog i den fsrste 
flesoigste Krig i fiere Slag as Trespia- 
ger, i hvrlke han siedie ndmeerkede sig 
øed Tapperhed og Jheerdighed. Han 
erholdt da ogfaa Dannebrogsmændenes 
Ridderkors af Frederik den Syvende, 
der tog Koriet af sit eget Bryst og fee 
stede det paa hans. Eiter Krigens Ak- 
siatning vendte Anker iiibage til Vorge, 
tuen fik allerede Aarei efter Ansæiiecse i 

den danske Heer under General Krogh. 
Endnu summe Aar dies han imidleriid 
udnæant til Premieklpjinaat oed den 

norste Eidsbergste Estadron og fieg nu 

eftechnaaden i den notste Heer, indiil 

han i 1881 bieo Oberst og Komme-n 
dank i Frederiksstad hour han siden har 
been 

Julegavr. Juleaften fik Land-rings- 
cnand P. Bojfen gennem Besiyrelsen for 
de samoircende danfke Andelgslagterier 
tiliendi et Guidur med tilharende Kæde 

ag en Gsildgris. Uret derer folgende 
Jndstrift: »Ti! P. Bojfen med Tat for 
Grundlæggelfen af danste Andeisstag- 
terier.« Med Grisen fulgie en Adresse 
fra Bestyrelsem 

Belsaniag. Jastitsniiaisteriet har 
iilstaaei Fisterae Jens Chr. Pederfen 
(Mdfe) af Napstjerh Chr. Peter Pedeks 
sen (Mose), Jens Chr-. Pedersen Jennet, 
Anders Chr. Thomien og Thomas Niis 

Christeafen Freude, alle af Knashorg, 
hner ei Bei-b af 20 Kr. sont Belinning 
for den 4. Februar 1898 at have reddei 

Mandikadei fra den ndfor Rapsiiert 
stkaadede Jagt »Oddeiina« af Kauf-. 

qukwr. Den i Jngeniirkokp- 
fet meget afholdte Oberst Tobiefen, der 
efter Anfqmag sit sia Afsted i Eiter- 
aaket, modtog fotleden en stunk Habers- 
gnve as Jngenijkotssets Officerek, be- 

stanende af et prägtfuldt All-um nied de- 

rei Fotogcnsier. Gauen over-kaltes af 
en Deputatioa, bestanende of Oberst 
Arendtnp, Qberstlsitaaat Tychieu og 
Knptajn Nyholm. 

Jubilæum. Ooetlæge J. A. Hol- 
stein vev erderiksbekg Hospital havde 
tkedje Juledag været Ooerlæge ved Ho- 
spitqlet i 25 Aar. J den Anledntng 
haode en Del af hans tidligere Reserve- 
lægek og Kandidatek samt andre Lager 
indbudt ham til et Festmanltid, men 

Operlcegen aiflog Jndbydelsen, da han 
snskebe at tilbkinge Degen i Stilhed. 

— Generalpostvirectsr Soendfen tun- 
ve den lo, Januar fejke sit 25 Ants Ju- 
hilæum i Postvæfenets Tjeneste, ivet han 
for 25 Aar siden indtraadte sont Volan- 
tæk pan Ovekpostmestecens Kontor. Si- 
den hat han unfbrudt vikket i Postpak- 
nets fokskellige Afbelinger, dels i Mini- 

siekiet og dels ved felve Postkontoternr. 

Hsitideliq Ligbeqæuqelfr. De oed 

Sammenstyktaiagea af den nyopfskte 
Bygning i Esbjerg foknlyktede Arbejdeke 
hegen-pedes fra Esbjekg Zirke. Kikken, 
der nimmer ca. 1,500 Mennestet, var 

fyldt til sidste Plnds, og udenfor stod 
ligefau mange. J Fslget beim-kleben 
Ille Byens Einbedsmcnv i Gala, By- 
.raadet, Sogueraadet og Bestyrelsetne 
for Muternes og Akhejveknmndeaes 
Fahforeningey af heilte de afdjve hat-de 
væket Mehle-unten Pastor Bkun for-F 
kettede Talen i Wirken og bestrgedeJokds 

i 

pnnkastelfen ved Graveu. Folget, hvoki 
kaltes 18 Fagfokeningsfaner. ek det! siskste, der hidtil er feti Esbjekg. x 

Dobbelt Beqkavelir. Forledea vøde 
has Gaatdmnnd Niels Christensen, Lyk- 
ceskær ved Holsted, dennes Moder, Chr. 
Rielfens Enke, 75 Aar gl. J Anledning 
as heut-es Begravelfe, der bleo besinnt 
til tredie Jnledag, com N. Christensenö 
Ssstek, der bot oed Holsted Station, 
ned til ham for at hjælpe ved Begtavel- 
sen, men under denne Bestæftigelie bleo 

hun, der var 52 Aar gl. og noget fortge- 
lig, fyg, og efter tun en Dags Tids 

Sygeleje afgik yun ved Djden Juleafs 
tensdag og blev begkavet famtidig med 
Modena. 

Nibe Sptitfabril. Nil-e Sptitfsbtik 
er of Einen, Sagt-tret Larsen, folgt til 
Ok. Zuschlag af Kibenhavn for 170,000 
Kronen 

Dantnarts Spatekasier. Danmakk 

har 534 Spatekasfek med l,030,320 
Konti og indestaaende 626.2 Mill. Kr. 

Hois Konti altfaa soarer til Sparere, 
stulde hoert andet Menneske i Landet 

have en Sparekasfebog, og hoer Sparek 
gennemfnitlig 'have ca. 600 Kr..i sin 
Bog; men forstellige Forhold, og da 

naonlig, at famnie Person can have flere 
Boger, bevirker, at dette ikke kan oære 

helt rigtigt. For hoert Jndivid af hele 
Befolkningen falder der omtrent 270 
Kr. indesiaaende i Sparekasfer. Dan- 
mark staar ateget hojt med Hensyn til de 
i Sparekasfer indestaaende Midler. Ntesi 
efter kommer Schweiz med stä, Norge 
med Ill, De fortnede Stater med 109, 
Preusfen med 207 Kr. pr. Jndioidz 
melleat 75 og 100 hat Osterrige, Frank- 
rige, England sog Soetige; under 50 

Kr. hat Italien, Ungarn og Rederlan- 
dene. 

Daomarts Colleintiustci. Atti-fel- 
stabet »Ist-entwand Cokteiabkik Harn- 
let" hat-i det sidsie Aar fabrikeret ca. 

1800 Cykler, inen langt fra kannet til- 
fredsstille Eftersporgseten. Fabriten er 

betydelig udoidet oed Anfkaffelsett af de 
nyeste og billigst ardejdende Mastiner. 
For neeite Aar er anlagt en Produktion 
af ca. 4000 Coccer foruden adskillige 
Tufinde Kar Nao og Pedaler; af dette 
Konntum er allerede en stor Del folgt. 
Priferne navnlig paa de dykeste Mastinek 
oille blioe noget nedsat til nieste Aar, 
fauledes at den dore««e Cykle oil koste 
270 Kroner kontant. Ooerskuddet var 

84,391 Kr. Bestyrelsen hat befluttet 
at udoide Aktiekavitalen Ined 150,000 
Kr. til 400,000 Kr. 

Esbjerq Fothavn. Man et i disse 
Dage begyndt paa Forberedelferne til 
Opfætningen af en Halle paa Fort-av- 
nen, hoor naonlig Jndladningen af 
Landhtugsprodutter foregaar. 

Det blioer en Togkonstruktion af 
Jeru, fotn ital fptende ooer det mette af 
den Kai, der ligger mellem Forhaonen 
og Fiskerhaonen. 

Under dette Tag oil der blioe fort 3 

Spor (de 2 sindes der allerede)· haor 
Jeknbaneoogne kunne kore ind lige hin 
foran Stil-et og der aflægfe dereä Vater. 

En faadan Halle hor lange met-et 

faonet, ved mange Lejlighedek endog 
fsleligt, og for 3 Aar siden bleo der 

derfor andcaget om at faa den, hoorefter 
der ogfaa paa Finanskooen bleo deoilget 
40,000 Kr. dertil; men da det faa bleo 
bestemt, at Foihaonea stanHddybes 
ts 19 Fod oed alnsindeligdicxjtkikjdy 
hoiltet krcoede en delois Omdygning af 
Forhaonskajen, maatte Opstetningen af 
Ballen ndfattes, medenö dette Urdejde 
bleo udfsrt. Den store Trasik her, 
naonlig den betydeiige Udfsrfel og den- 
nes stadige Tiltagen, got det njdoendigt, 
at der foretages saadanne Arbejder pg 
Forbedringer, focn dels kan lette Arbei- 
det og dels at dette kan udfores paa den 

for Vaternes Konseroering hensigtsmæss 
sigsie Mande. 

Nin Alticfclstah. Sneseke Tegloeert 
oed Nasstoetx sont bygges af Firmaet 
Schmidt, hermanfen so Co» er over-ta- 

get af et Aktiefelstab, hois Bestytelfe 
besiaar af Jngenitr Aug. Strenfen, 
Operretssagfsrer V. M. Bindtnp og 
Jngenitr A. Hermansen, alle af Rohen- 
haon, og Dorleege hiortsh Aasidr. Ak- 
tiekapitalen 180,000 Kr. er tegnet under 
Haanden. 

Landmaudsfotsamliugen i Odeufr. 
Landmaadsfuksamlingeni Konnte hat nu 

vedtaget Platten for Landmandsudsiils 
lingen. hooedanlæget læggei paa den 
gamle Essetcekplads. Akealet er over 

50 Tdr. Land. Oper-for Hovedrestau-; 
ratiosnen er projecteket s Rings-auch as i 

Ihvilke Travetdanen stal omslutte de to! 
?andre. Mellem de fotstellige Auceg er 

-planlagt en elekttist Ringdanr. J en 

met Fremtid vil Opftrelfen af Hat-ed- 
bygningen blioe nddudt i Kontnkeence 
mellem Arkitekten Komiteen veater at 
kunne faststaa Hovedpwgkammet i det» 
kommende Fakaat vg hat paacagt samt-« 
lige Sektionek at Indiende dekes Fprsiag 
inden den SO. Januar 1899. 

Dsd Kapital. At gemme Penge i 
Strsmpestaftek, indmute dem i SkorstesT 
nen ellek grade dem ned i Jorden hsretl 
ikke til den almindelige Maade i poke 

HDage at opspare Kapital paa. Jkke 
desmindre kan man endnu treffe gamle 
Falk og Sætlinge, der benptte de gamle 
»Spatekasiek,« hvori Pengene faa Lov 
at ligge ganste vitkningslpse. J Lar- 
dags handte det nemlig, at en Form( 

sning i Rings-hing sik udbetalt ca. 350 
lKr. i blanke Tokwner med Aatslallet 
» 1875. Nogle enkelte Rustpleuer Did- 
nede am, at de havde ligget fam en dsd 
Kapital (formodentlig nedgravede i Jor- 
den) og nu for fskste Gang kom i Cir- 
kulation. hat-de Pengene veret fat i 
en af Nutidens Pengeinstitutioner, haode 

sKapitalen væcel mere end fordoblet. 

q- 

Siældne Oldiagct. Pøa Hollestev 
Skovgaatde Mark, tæt Vesi svr Jeru- 
hatten, i en Egn, det er tig raa Min- 
der fra Danmarks sørfte Bebyggelsestid, 
Stenaldeten, har man ved Esteraais- 
pløjningen sundet to mætlelige Redskabet 
ellet Baaben as Sten. Digse ete stem- 
komne hvet sor fig, men ete noget nett 

as ens Form og Stattelse og have siklert 
oprindeltg haft samme Anvendelse. Det 
ene Stykke, der er fotstetdiget as blau- 
sort Gneus, isptængt med Eli-amer- 
vlade, bestaat as et rundt Haandtag, 
tilspidset mvd Enden samt ptydet med 
Langdestttdet vg as et sladt sitsidet Bind, 
sont er lige asstaatet for Enden. Styl- 
tet hat en Langde as 7 Tommer, as 
hvilte Haandiaget indtaget de 3 Tin. 
Oet ander noget lignende Sthtke et as 
en sin, market-tun Stenatt. haands 
taget er glat samt astundet sor Enden, 
og det sitsidede Blad et gennesnbatetved 
dets lige asstastne Ende. Sihktet hat 
en Bredde as 2 Tvmmer samt en Langde 
as 6 Tom-net, og Haandtaget udgst en 

Ctedjedel heras. Enkelte Saget as lig- 
nende Form tendes sta andre Steder i 
Oanmark og sra Udlandet, nten hvtlcen 
Anvendelse diHse have hast, staat uns- 
gjokt. Man hat stesisat den Formvd- 
umg, at de have vætet dingte ved Ostw- 
getne ttl at flaa Huden as Ofsetdhret, 
estet at denne var dleven opskaaren med 
et skatpere Jnsttutnent, vg i Tyslland 
hat man dersor tidligete tillagt denne 

Form Beiiævnelsem ,,Abhäuteinesscr.« 
En anden lige saa ticnelig Antagelse er 

itntdletttd, at saadanne Stylket have 
vceret svrshnede med Træskast og denvis 
tede sont Baaben. 

Ostetsdanket sra Fortiden. Under 
Knitivektngen as det tptlagte Kolind 
Sand Aceal, ved Plsjning vg Udgrpst- 
ning as dette, hat man paa stete Stedey 
saatedes Shd svr Fannetupgaatd, mel- 
lem Fannerup og Allelev vg ved Svhvlm 
sundet Samltnget as utallige Stallet as 
Øsietg, det have levet her t zortiden vg 
have dannet saakaldte Baum-, hvilke nu 

stemtmde som hvtde Stedet as slete 
Hundrede Alens Længde og as indtil 30 
Wiens Bredde. Stauetne ete som Regel 
godt hevatede, vg Ostetsen have gen- 
nemgaaende vaetet starre end den nun- 
vende Limiiokdssstetö. De mange Skal- 
dhnger, Leoningek as Maaltidet sra 
Stenaldeken, som sindes ophodede lange 
de tidligere Bkedder as den gamle Fiord, 
bestaa hvvedsagelig as Scallet as dette 
Blsddyk der utvivlsomt hat vcetet Ur- 
Jindnaanernes vigtkgste Naeingsmiddch 
vg det hat meet mutigt sot diese til en-« 
hvet Ttd as Aaret, naat ikke statt Js- 
dtkkke fvthindrede det, at udnytte den 

uhyre Rtgdom paa FIdetiiddel, diese 
Banket fremd-d. J Oldtiden, da Lan- 
dets satste Bedoere sammenhodede de 
ntevnte mægtige Staldynget, adgjorde 
det gamle Koltnd Sand, Middelaldetens 
Djutåaa, en bted vg dhb Fivtd med kalt 
Band, og alle Betingelset svi Osterw- 
vet vate den Gang til Stede het. Men 
alt Iom Tiden gik havede Landet sig, 
Gransen for Fjvrden indsncevtedes lidt 

estet lidt, vg estethaanden havedes dens 
Bund over Havets Niveau. Den aadne 

Fotbindelse med Kattegattet indsnrevm 
des til et small Vandlsb, det gradvis 
sit stsrte vg stsrte Feld mod Haver. 
Svin Fslge hetas tilssrtes der ikke Fior- 
den mete salt Band, hvvtimvd den sik 
rigelig Tillsd ded starke og mindre Aaea 
og Bette sta det vmliggende Tetrcen, 
og saaledes skete det, at den svrdums 
bethdelige Hat-arm dlev til en Fetsks 
vandöindss. Men langt somd sot dette 
Tidspvnkt, og alletede den Gang Stens 
Band degyndte at dlive drast, maa 

Ostetsen vtete uddsd het; thi stistt og 
salthvldigt Band, samt en passende 
Dydde udgjr Hovedbetingelsen fot Dy- 
tetet Liv. 

»Bitte-S Husf Eftet tidligete ta- 

get Bestemmeise, vmtalt i »Dansketen« 
Nt. I, dlev dette historiske Das i Nyct- 
ding paa Falstet indviet anden Juledag. 
Tit Stede vate Botgmesiet Dolch, Kon 
sulerne Nobel og Ph. Strensen og flete 
andre Notabilitetet, og mange Taler 
blevholdt. Huset og den indte Monte- 
ting et et tto Udttyk sot dets Slikkelse 
i Aaret 1716. 

s Gamniel Kernelatl Dunmutks alb- 
sle Sktdgsatet og Dannebtogstnand et 

vistnok J. P. Rasmussen as Stege. 
Kaptajn Rasmussen er ssdt den s. Sep- 
tember 1807 og blev benaadet med Dan- 
nebrogsmeendenes Hieberstegn den 8. 

April 1837 sont Paaskønnelse as sin be- 

hjettede Optmden ved en engelsk SIEB- 

besketning og nvgle Biergete under en 

forrygende Paalandsstorm ined Sne og 
Frost i Februar 1837 paa Nord-Mien. 
Gamle Ragmussem der ttods sin the 
Aldet et aands- og legemsstisk, et sot 
Tiden ledig, men agter til Fotaaret alter 
qk hbe sig en Jagt, sot at gaa i Fragt- 
sart paa ni. I 

Stoppct i Amerika. Leerer og Ot- 
ganift Jensen i Nordby paa Fano flygsj 
tede for nagen Tid siden fra Kone og 
Born. Han efterlod et Brev med den 

Fortlaring, at det var uheldige Familie- 
forhold, som Folge af nogle meerkelige 
Rygter, der havde soranlediget hans 
Flugt. Jensen er en ganste ung Mand 
og Ssn as en i Aarhus doende velstaa 
ende Snedkermesierz han var gift med 
en Dame fra Egbjerg. Familien an- 

stillede sotgæves Efterforskninger efter 
Flygtningen, der syntes sporløsi for- 
svunden. Laster Jensen hat nn ladet 
hat-e fra sig. Familien hat modtaget et 

Bren, hoori han meddeler, at han var 

singtet til Amerika og at Aar-sagen til 
bang Flugt var Rygter oni, at han sor- 
mentlig haode været ncergaaende mod- 
forskellige Kvinder. Disse Rygter synes 
dog nærntest at viere Fostre af Mandens 
opstramte Fantafi. Jensen havde sat 

«Kursen over Hambokg, og om Bord paa 
en af de state Oceandampere var han 
naaet til Amerika. Men i New York 
nagtede Myndighederne ham Tilladelse 
til at gaa i Land, da han hoekken hat-de 

lPenge eiler Legitimationer. Han as- 
sendte stkaks Brev til sin Familie med 
Underretning onn, at han opholdt sig 
om Bord paa Damperen, og at han 
kande ventes tilbage til Hamborg med 
det farsi asgaaende Skib. Saa snart 
Jenseng ange Hustru modtog denne 
Meddelelse, afrejste hun straks til Ham- 
borg for at treffe sin Mand. Eiter 
Forlydende vil Familien sage at faa 
Jensen indlagt til Obsetvation i en 

Sindsiygeamiali. 
Nccstkll fanden. Som det vil erin- 

dres, forsoandt en Gang iFoisotnmeren 
en ung Mand ved Naon Daa-Poulsen 
fra Grosseter Carls Kontor iKødem 
bann, efter at han havde bestjaalet et as 
de Dampikibsselskader, for hvilke Gros- 
ferer Carl er Rheder, for 24,000 Kr. 
Samtidig med DaasPoulsen sorsoandt 
en ung Mand, der paa Grund af en tid- 
ligere Udslugt gis under Navnet »Arm- 
rikaneren,« og hviö Lioöstilling var Apo- 
tekerlkekling. Opdagelsespolitiet sagte 
sorgte-us i nagen Tid efter de to Flam- 
ninge, hvokeftek Sagen henlagdes, og 
man opgav at faa fat i de to unge Mand, 
saavel som i de 24,000 Kr. Nu har 
Grosserer Carl imidlertid igennem en 

af sine Fordindelser saaet Underretning 
am, at Don-Pausen hat met-et i Brie- 
nossAyres, hoor hay en Tid hat haft 
fast Bopal. Da det er de bedragne 
meget one at Cgsre at faai fat i Fyken, 
telegraseredes der strake fra Rhederiet til 
den danste Konsul i Bucnos-Ayres nnd 
Forespsrgsel om, hooroidt han kendte 
noget til Dr. DaasPoulsen. Det teles 

grasiste Saat led, at Flygtningen havde 
varet i BuenossAyres, men at han ikke 
i Dieblikket opholdt sig i Byem Anto- 
gelig var han taget ind i Landen 

Der dlev derefter attek telegraferet til 
Konsulen med Anmodning om, at han 
straks vilde meddele, naar Hin Dan- 
Poulsen attek maatte vise sig t Byen, da 
man i saa Tilfeelde oilde forspge at faa 
ham atresteret. Arrestordre mod Deta- 
Poulfen liggek nu færdig i Udenrigsmi- 
nisteriet, der aisendet den pr. Telegraf, 
saa snart Konsulea i Buenos-Ayres med- 
deler, at Flygtningen atter hat vift fig- 
Hoorledeo Autoriteterne der i Byen ville 
stille sig oversor hanc Udleoering til del 
danste Myndigheder, er vel not noget 
tvivlsomtz men der viser sig en Millia- 
hed for, at det can lykkes at saa fati 

»Forbryderen. Om ,,Amerikaneren« for- 
» 

lydek der intet. Efier at have delt Ro- 
oet, havede to Bedrageke antagelig sor- 
ladt hinunden for at stge deres Lykte ad 

fokstellige Befe. Til Buenos-2lyres et 

Das-Pausen i hvert Fald ankommen 
alene. 

Sttike bilagt ved Mæqliug. Eiter 
Magling of Folcetiagsmand, Brot-tie- 
ter Vierte- et Stricca paa Habften Mille 
nu endl, fanledes at Arbeit-et et bleoet 

optaget. Af de oed Mille-I hidtil be- 

stæftigede 28 Mand, ere de 16 btevae 

antagne igen, idet de i det væfentligste 
ere gaaede iad paa de gamle Betingelser. 
Dekiawd ere de 7 ngtfte Arbejheke, der 
vake antagne paa Kontrast og qltsaa 
has-de brudt venne, ikke blevne gentaguez 
de hat kenonceket paa dekes tilgodehq- 
vende Lin mod at ketslig Ktao mod dem 
er bleoet frafalven 

Laudpofterncs Lan. En Fallestokm 
fpondent til Vcnstrebtadeae meddeler, at 

Finansudoalget eftet sikkert Forlydende 
er blevet enigt om at beoilge 400,000 
Kr. til Fokhøjelfe af Landposibudenes 
Lon- 

Teglvætksfalg vaa Bornholm. Tegk 
ocekksejek Dittmek har folgt sit ved sz 
Rønne beliggende Teglvcekk til et engelst 
Koniortium for 23,000 Kr. Sælgeteu « 

bliver Direktjk for Foretagendet, der 

naonlig stal dkive Fabrikation as falt- 
glasfetede Ru. 

1 

Ea stok Sien. Pan Havrucn Mark 
i Hornbocg Sogn henimod Bsgballe 
paa en Slekte, der kaldes Hat-kam SI, 
ligger en meget sior Sten, der i vide 
Kredfe der paa Egnen er kennt under 
Navn af Havrum System Sagnet for- 
tcelle1·, at en Troldtvinde en Gang stnl 
have staaet oed Tomdrup Kirke og derfra 
stal have siynget Stenen i sit Haarbaand 
efter Sindbjærg Kitte; men Haut-bann- 
det gik i Stykker, og Stenen faldt der, 
hvor den nu ligger, omtrent midt melletn 
de to Kirketu Der kngtter sig ogsaa en 

Fortkelling til Stenen em, at en Kviade 
en Gang ital have keddet sit Lip paa 
den. Der kam nemlig en gal Orte-nd- 
holm) Tyt fra Usstnggaard efter heade; 
hun kravlede pp paa Stenen, men stal 

fhase haft Aandsncervtekelfe not til at 
lese sit Forkleede tra for at lcgge dette 
paa dens nederfte Kant. Tyken ljb imed 
Forklædet og drakkede degge sine Horn. 
Kort fsr Jul her Geologen, Cami. 
mag. Johnnfeth Lærer oed Uldum Dej- 
stole, underfsgt Stenen vg fqndt da, at 
den bestaar of gtovtotnet Granit og er 

ca. 633 Kudtkfod. Den dar altfaa den 
ret unselige Vægt at vmtkent 106,000 
Pund. Det var altfoa itte underligt, 
at Haakbaanvet bravst, da Troldtoindeu 
slyngede Stenen unt-d Sindbjterg Kitkr. 

En uhqggelig Brand. En tic Stam- 
hniet Motttenborg horende celdre Guard, 
hvori en Arbtjdetfamitce ita Her-regnen- 
den Glorup hat-de Bopæl, nedbrcendte 

Julenat, formentlig antændt af Gnister 
fra Lokomotivet i Aftentoget fra Spend- 
borg. Kun i aller sidste Øjeblik —- og 
efter at Stuehuiets Tag var stredet ned 
— kam Beboerne nd. Dei-es Jndbo og 
Klkeder, fom ikke vare assnrekede, sind 
ikte til at redoe, men Stamhuset her 
stroks taget fig af Familien. 

Bktkudt ihch Tsmrer Hans Ander- 
sen af Hochstrup ved Roskilde, blev 27. 
December af sine Naboek fundet liggende 

« 

i sit Vcktsted aldeles hjtelpeles og for- 
drændh Han ftrtes til Amtssygehufet, 
hvor det ved Underspgelsen vifte stg, at 

den 78aakige Mund var fotfækdelig til- 
redt of Brandfanr ever hele doppeln 
Ulykken er itet ved, at han vilde hclde 
Petroieutn pqa Lampen, sont var tandt, 
hvoroed Lampen eksploderedr. Don djde 
ncste Dagö Morgen. 

Ulykte tm Esther-bauen Baden 

Juledags Aften stete det sjrgelige Ulys- 
testiliælde ved Gratvens Statius, at 

Port-r Zureder fra Egtped sik sin ene 

Fod pnaksrt of en Jetndanepo n set-J stemt, ist de«n dlev aldeles los-stet. ltjkp 
ten stete under Rangerins. Den tilstei 
detomne blev kIrt til Kolding Sygehus, 
hvor det piste sig nsdvendigt at amputere 
Benet, omtrent midt pas Skinnedenet. 
Jakodien begik den Uforsigtighed under 
Rangeringen at gaa ind paa Stinuerne 
og blev verved stubhet over Ende af e- 

Godsvogn, der ved Sammenkoblingen 
med Mastinen var set i Bevsgelfr. 

Dtcbt af uedfqldeude qustetr. Ak- 
bejdgmand erdekik Hansen, sont boede 
i Bangs Boderi Odense, gik fotleden 
Lskdag Aften iden foktygende Stotm 
otn ad Ovetstkcede, da det Uheld ind- 
tkaf, at en qusten, sont blaste ned fkq 
et Pathus, ramte hatn i Daneben Man- 
den misiede Bevidstheden og bsde i Lobet 
af Ratten i sit Hieni. 

Ulylkestilftkldr. SDIIl LYSIIIEUVCI 
Lake Nielsen i Runda-s den 28. Dec. 
vm i Fastd meb at pudse en af de stoke 
Kandelabte om Niels Ebbefend Statt-e 
paa Raubhuctowet i Randeks, stted 
Stigm, paa heilken han stob, pludfelig 
ad, og Nielfen styktede ned og flyngedes 
mob Jerngitteket om Statuen. Don 
bleo i en ftygtelig forslaaet Tilitand 
bsaket ind paq Rat-dyner hvor en Lege 
kvm til Stehe, og efter at have under- 
fsgt hern, heordtede Zagen den tust-be- 
komne kskt til Svgehuiet. hanc Til- 
stand ek meget seelig. 

Ulykkkliq KIkskL Forleden Tiksdsg da Gaatdejer Peder Jener af Beeng- 
dtup hat-de Vogn i Brindetslev eftet 
Jordemodeten Tritte Biere-ing, lsb De- 
stene lsbst paa hjemvejem Jorbemode- 

sten, en Kone i 50 Um älderety sprang da af og bleo liggende fom dsv pac- 
Vejen. Da hun var bleven bragt til 
Lage, siste det sig, at hun havde faaet 
Brud par Hjeknestallen og begaben det 
ene Ben buttket ved Ankelen. Endnu 
5 Timek efter Ulytken var hun ikke com- 
men til Vepidsthed, og Bergen tvivlede 
om, at hun kunde leve. 

Fku Dytekiget. For ca. en Maanedsk 
tid tisen fangede Kommis Joakim Han- 
ien, Tabel, et meget smukt og sjceldent 
Etsemplar af en Statt-gle. Han satte 
den op paa et Kornloft, hvot den endnu 
apholder sig og ageter Museiceger. Bel 
fees-get Kattene stundotn at fotjage den 
fjedtede Medbejler, men Uglen plukker 
dem gerne san Haarene tyge af dem, og Uglen et Sejrhetre paa Valpladfen. 


