
« 
KIbenhnvn Gatuiisnsspgkhutet il 

Rigensgade oii klmeiigoig snart biive; 

tedlagt. Den nedfatte Kommission hat 
foreilaoet Ktigsministeriet at indtage 17 
Br. Land paa Nettefæiled og hekpaa 
Magge et nyt Hofpitai. TiiRingags I 
mwudene omdeies et Cikkuitere, hdoki 
Dr. med. Arel Ponlfen megei itaka 
beipfek det nuvtekende Hospitalg Mang- 
fer. 

—Ki«edi·tforeningen for industrielle 
Qendomme opfvrek for Tiden ea Bygs 
sing paa Gamtneltokv i KIbenhaon, og 
pas Stunden, tom siedet op til dennei 
Nydygning, opfsrer Vinhandlek Bestlei 
enBygning. J de sidsie Dage hat 
Inn paa Kreditforeningene Grund face- 
taget chkooninger til en Dybde at 22 

Jed, nmiddeidott on til det Sted, 
hoor Befiled Eiendom et ander Opspkelse 
Bed dtdle Udgknoninger naaede man 

ted til chegiand, der degyndte at finde 
Ad. Felgen hekaf blen, at Juni-answ- 
tet til Vinhandlek Bestles Bdgning 
stred ad paa en Strietning af 40 Fod 
og ftprtede ned i Udgtaoningen. Sta- 
den ansiaas til et Var Tustnd Kr. Det 

urste ved Sagen er imidlektid, at dir 
et Fate for, at Kvaegiandeh der en 

Gang er komncei iBevcegelie, diivtr 
Ied at sttide, sanledes at Fundamentei 
fu- de omstaaende Bygninger diiocr risik- 
Beet. 

— En gammei, velhavende Beher- 
speud iKadenhavn et for nogle Dage 
stden afgaaet ved Dsdem J det Knar- 

tet, hoor han boede, vor hdn godt de- 
cendt. Aideles ubuden indfandt sig ved 

evhver Familiefesi, og hvis ikke Betten 
stracs oifte ham Deren, blondede hnn 
stg mellem de Jnddudne. For iaa 
Dage siden bleo der paa Hotel »Man-« 
feiret en Bkyllupdftokostz i Dagene spr 
Bkylluppet fendte han Brut-en flete 
Kort paa kostbare Handstec, sont tand- 
iektid bleoe tilbagefendte. Han ind- 

fandt sig ikke desto mindre ubuden til 

Festen, men da Bucdend Broder heldig- 
fis sit Die paa hanc ved Gokdekoben i 

Hstellet, blev en af Opvaeterne bear- 
drerLat hvtste spani-i et, at Bkyllupk 
g var toiandtet teHantethtr. ogj 
lau sit den gamte trav need at faa flt 
Ovettst poa igen og sinke fin langsam-ne 
Gang snod Kongens Rytokv. Til sin 
Fjdfelgdag udfendte han Jndbydeiser 
cgfuo til de mest hoitstaaenee Personen 

— Politidirektjren i Kobenhaon har 
henoist til kiitninel Undeefogelte en Sag 
der var aniogt mod Vetjent i Okdengpm 
sitiet Hekoid for Vold og Myndigheds- 
seist-tug. Da Herold i foktige Maa- 
ted hat-de Nottieneste i Ks.udsgade, bieo 

haa geneket at en yngre Mand, der 

fragte Betjenten i en irriteket Stemning 
hdoifor han eitltekede den unge Mond 

for anholdt. Haa Stationen har Be- 

tienten undladt at meide den stete An- 

hoidelfe til den oagthadende Oderbetient, 
men hat afgjekt Sagen paa den Munde, 
et han hat gioet Monden en Dragt 
Pkygl og derefier ladet ham goa. Juno- 
lertid hat Monden den nieste Dag giokt 
Jndberetning oin det pagsekede til As- 

fedfok Gyldenfeldt, der stkuks lod face- 
tage en neennere Unde.iogelie, og efter 
at denne var foketaget og Jndbeketning 
stet til Polindiresisren, bleo Betjent 
Heroid uspholdelig sasipendecet. her- 
old hat anlegt om fia Atsted og faaet 
kenne demtget fra den t. Januar d. A. 

Sagen ihnen at viere af en faadan Be- 

stass.enhed, at han neeppe dil undgaa at 

bit-de straseh 
— En Nat er der bledet for-yet et Pat- 

Jndbtudgthoerier i Hjjbrohud. Tyoene 
(tnindtt to) eke fra Kistestmde kitdne 

oder den ea. 4 Alen htie Mit-, hookfea 
Adgangen ek fri tilde Bindun, der tpke 

ind til Galantekiha1dlek P. Arctandew 

izRonnaldeklædntnzens Udfalgd For- 
tetningglokaien Tyoene haoe brudt 

Vinduerne i Stytter og tumneket ’om- 

I tng iLokaleknr. Fra Arctander et 

stzaalct foksteilige og oækdiiulde Sagen 
sunt tontant 80 Kr. i est-gesagten t 

Bacikizskussem Fra Normaludfaiget eI 

ikte ttjaalet contonte Penge. men en Des 

Vater-. 
—- J en Gaard paa Nsikehkogade ei 

en Nat 4 unge, tidligete straffede Bet- 
fzmek annoldce paa feist Gern-ag. En 

Mind, der bot i Eikndommemhscte 
dahin tocn die-n, en Sldj tka en at 

Gaardets Bindun, sont here til en i 

Huiet oeeeendesCtaakbuttk, og da ha- 
atennede fig, hsrte han Leben af et Jn- 
sttntnen«, der faldl paa Horden, og q 

Trin, der ijernede sig lieugeke ind s 

Gan-dem han sit nu tiikaldt wand- 

ssærkt Paliti og Gaaiden blev ander- 

fagt, hoorved der paa en Trappe iBag- 
bqaningen opdagedes 4 Petsoner, det 

lod, som un de havde lagt lig til at 

sove. Ved Vinduet fandtes et Brief- 
iern, og Peisonerne sandtes yderligere 
i Besiddelse af andre Jndbrudsredstaber, 
men desuagtet ncegtkde de at have gjort 
sig sigldige i nagst ulovliat. 

— Telegraminer sra Kobenhavn til 
London gaar ud paa, at Heringen af 
Abruzzerne, den italienske Kongeg Neu-. 
snart ventes til Kobenhaon sor personlig 
at have Tilsyn med Forberedelserne for 
fsn paatænkte Visit oppe ved Ratt-paten- 

—- Politiel hat anhaldt to unge Men- 
nester, foni have tilstaaet sig stoldigei 
Cyoeri as Kirkebosserne i Many-right- 
ken thaaisdag. De bencegte, at de 

have Medskyldige og paasiaa, at der ikke 
var mrre end en Snes Kraner i Bossernr. 

—Til den offentlige Politiret iKss 
benlpavn har Politidirekteren i de sen-sie 
Par Dage as det nye Aar henvisi 400 

Sager, viesentligft vedradende Afhræns 
ding as Fyroærkerisager paa Gaben Nat- 
aarsasten og Nat. 

—- Eiendommen Købmagergade 47, 
»Heloede« taldet, er solgt til Oper-ketz- 
saglarer Victor Fischer paa et Konsu- 
tiums Vegne sor 339,000 Kr. 

i 
— J Porten paa Haibiopladö Nr. ss 

l Kadenhaon staat en »Amageikone« og 
sælger Grøntlager; hun dar staaet old 
deite Stabe i 54 Aar. J over 200 Aar 

ha. der vaeret dreoet Handel i denne Poll, 
og Stadet har uasbtudc vieret i den 
samate Families Hemden 

Dsdsfald. «Grevinde Christiane We- 
dell Wed-llgl)org, Tqbrin d, Ente estcr 
Lensgreoe Julius Wedell-Wedellsborg, 
tidligere Besidder af Greostabet Wedellse 
borg, er den 5. Jan. asgaaet ved Tsden, 
80 Aar gl. 

—- Kaptajn Mutck til Lostsgaatd 
Anker Sogn ved Aakirkeby er algaaet 
ved Osten eiter saa Dages Sygeleje. 
Asdsde var Nil-der as Dannelnog. 

—- Herredssaged i Narhald m. fl. Her- 
reder, Overauditsr Niels Faurschou er 

dad. Atdsde var sadt Zo. Juni lsgzzi 

Landsbyen Brendstrus ved Aarhus. 
— Musiklærerinde, Fri. Jenny Ran I 

strsm er i disse Dage aigaaet ved Datums 
60 Aar gammel. 

—Etatsraadinde L· Henrikfen, Ente 
eiter tho. Viktor ved Odense Kathedrab 
Lesen-i e »Es-J- i en UIF sent-ed 90 irr. R w 

«« —Fhv. Gertler A. Larentzeni Odense 
er algaaet oed Dsdem Den Alb-de har 
dispaneret over endel af sin Formuei 
velgarende Dir-med. 

— En as Aalborgä ældste Bargere, 
gam e Urmager L. Lundgreen, dade 9. 

»F .n. i ensAlder ai 85 Aar. 
—- Sktbsreder C. H. Brandt i Ærs 

jegtjøbing, er dad v. Jan. 91 Aar gl. 
—- Kgdmand H. M. Hansen as Varde 

er 7. Jan. afgaaet ve: Dødcn i Kot-en- 

havn, 63 Aar gammel. Den Aidode, 
der var dekoreret med Dannebrogsordes 
nens Monaten-, beklædte en stot 
Mangde Tllltdshoew ag havde bl. A. 
oæret Medlein af Vatde Byraad i 24 

Aar. 
—Toldassisient Th. C. Obel ved 

Heils Toldkontrolsted under Taps Tatb- 
sted er pludfelig dsd kamt aset Vierte- 
flag. 

100 Aar amka Den 5. Jan- dsde 
Tømrer Peder Lauksen i Boiup, der 
bat-de opnaaet den høje Alder as ovir 

100 Aar, idet han, var ssdt i Marts 
Naaned 1798. 

TII af Bladforgiftning. Gsctdsiet 
Saren Karte-bat at Langaa er ved Ran- 
Iecs afaaaet ved Daoen paa Randets 

Sagehus sont Folge af Blodsorgiftning 
: den ene Finger. Han hat-de saaet m 

iille Rist i Fingeren, og da han en Tag 
aat behialpelig Ined at aflæsse nagle Pe- 
troleumstjnder, gik der Blodforgiitning 
i Saat-t. Elter at han søisi var bleven 

behandlet as Legen i Ulstrnp, ftrtes han 
til Randers Sygehus, hvor han hat 
henligget ca. 14 Oage under soære Li- 
delser, indtil han Nytaarsnat afgik ved 
Oppen- 

Militære Sang-delikt Sangin- 
speltsr, Prof. Nevelong, hat meddelt 

»Was Stists.,« at det var hans Me- 
uing at henvende stg til Kultusministes 
riet sar oed dettes Ojælp at faa udoirket 
has Krigsministetikt, at der indtatee 

ugentlige frioilltge Saugøvelser i Ha- 
ren. Hensigten med denne Foranstalt. 
ning var at saa udryddc de mange 
oaarl ge Viser, fotn Soldaterne nu ofte 
synger iKasernerne og paa Marsch n, 

ag sotn mange Fotældke hat fplt sig tor- 

arget over, naar Sannerne er vendt til- 

bage til Gaard og Hieni. Professoren 
har tænkc sig, at Sangnnderoisningen 
ital vcere en srivillig Sag. Den .skat 
finde Sted en Gang am Ugen og ledes 

as en Regimentsmusikter. 

Raadhiie-Ekeplosia nett iSvcndhokg 
Sdm nieddelt paa leiste Stde i fanige 
Rainer stete der en Gastlgplosion i 

Soendborg, soni til Dels Idelagde Rand- 
hitfet og aniettede Molest i hele den 
niertnesie Omegm De nætmere Om-’ 
Itcendigheder ocd denne Katastrofe kan: 
eftek de indlotnne Eiterretningei nietinist 
desttines saaledest 

Lin for Kl. ök om Motgenenfkingede 
Artestfarvarekeng Hnstrtt pna en af Pi 
gekne, der hat« Vierelfe i Raadhufetg 
Kielderetage, og da htin ikle hotte nogei 
til hende, gis hiin koit efter ind tot« at 

nætke heiide. Pan Vejen sparedes i den 
toibt Raadhiisatkivet fstende Gang en 

stietk Gaslugt, og Pigevietelset var vg- 
stta fytdt dekof, saa at Ptgen laa halvt 
bedankt dekinde, Fetst da Fkii Madfen 
var paa Tilbageoejen med den taendte 
Lampe, siete linidletstid Elgplosionem 
Ei fotfcekdeligt Knald, Vægge og Deie 
ftyktede samtnen til alle Stdn, og inde 
under et Sklllerum laa Fett Madfen 
tiieikt foibmndt. Arrestfokoaier Mad- 
fen, der stod i sin Lejlighed, book Rit- 
dekne knustes, Derene flyngedes ud ai 
Vienggtet og Glas paa Scilderierne ita- 
sloges, styitede ojebiikkelig nd og flk sin 
Hiiittit ttuklei frem. J Ptgenö Vierelse 
havde Cksplosionen fottsat sit Viert, vg 
uid at Ruder-te kaufte-T sttetninede der 

itist Luft ind, faa at Ptgen kotn pta 
Beneve, og uden ret nt vide hookdun, 
sl p hun ud vg hen til det Sied, hori- 
hendes Madmader laa; det vitte sills at 
detine navnlig var soebkasndt paa Ansigt 
og Hiender, niedens det af Ekgplosianen 
otnkuidkustede Stilletutn syntks at have 
beftiet hende for at bltoe kamt af de ltote 
nedstyrtende Mut«stett, der laa i Bunlet 
til alle Sider. Hun køtteg strakø til 

SygeyuseL Hendes Syn har iittit lidl. 
Hele Mandagen anvendtes i Soenddotg 
af de foistellige Myndigdedei til at un- 

detsøge de mere eller mindre fotkullede 
Reiter at Ret"tptotokollek, Dokitinentet 
o. desi» sont dels vare kastede ud paa 

Piadsen fotan Bygitingen, dels ved 
Etsplosianen slyngede otnkiing i en ellei 
anden Ktog i Bygningen. Der er«oed 
denne ijtighed gjott adstillige verdi- 
fitlde Fund. Man hat« faaledeö vcetet 
faa heldig at finde fatntlige favnede Stif- 
teprotokoller, ganske oiit i fokbtændt 
Tit-tand, men dog drugeligr. De ete 

fi-e i Tallet, to for Soenddorg og to for 
Taasinge, og de gaa tilba etii1860. 
Et Ast dt Sedlek des w.— VII k. 

F en andre Ding tlg a tun ins 
nogenliinde iiiItt af Jtden; endvidete 
fandtes 320 lik. i Sisdler, et Bei-b der 
lig ledes ans-Aas for dieendt. Mel-ins 
alle Pengebetsd ellets utkavigelig ephe- 
vakes l drandfttt Jetnpengestnb, vaie 

diese Bei-d ved en ten tiittetdig Undtnu 

gelie Dagen for Branden nndkagte i en 

Stiivedordgilnff ; Strieedotdet ver 

fltaet fka htnniioen otd Ekiptosianetz 
den Staffe, hvoii de haode iizgeh var» 
futdltcendig fokliitlet, meet ideiii den tcni 
under en Bieoptegiet Sedleine tun lidt 
foedne i Kntiieiim 4 

i 
Vsrnchjein ch Beile Fjoid. Judex 

Missionstonnte tot thettiisin at et 

Boinehjeitt oed Beile sijotd reitet i »mi- 
Itettgi Dagd..ao« en Op ordking tit at- 

yde Bidtag til Hjemitiet. J Opsons 
dringen meddeteei, at en Give-lade i 
Auen-is hat stienlet en Villa, outdetet 
til 25,0t 0 Kr» bcltggende ved Uaiyiiss 
bugten ined let Adgang til ioititiilige 
Schade. Denne Vckh otl eftek Give-;- 
indeng Ønste dtive anoendi til Hieron- 
paieoeentyjetn for foage Bein. Entwi- 
Dete hat- en Gtvei i Vkiie itænkei en te- 

Ittiinetiiatisl Gaste paa 2800 let-. J 
Juni kobtes en Gantd t Bteovulli ved 
Beile Jsoid for 23·000 m. Gaaiden 
igted indrettet til Bsknihjenn soc 
Prisdtllighedeng Stle keines »Gut-l 
dummen endnti laden man hat san-let 
Erdefumniem Dei ei Meningen, euer- 
haanden sont Pltdletne tillade det, at 

iejie mindre Bygninget, deitemte til at 

apiage lh Bein under en Pleseitiodets 
Ledeiii ag Titfyn, saaledes at de dunne 
iigesem en lille Familie for stg. 

Kniiltige Bei-. Vcet ftgatvqier zuo- 
tup,.·VeiIingok, ynr lontttiteket et tun. 

stigt Ben, sont et deindettg ineie pttttttst 
og leitete anvendeitg end de nu dingelige 
Traben. He Faatup, sont ifleie Ltnde 

hat taget Patent paa sitt Deß-welk hat 
nii toidedket den-te, idei yan hat tiitqtet 
IIst-net en denegelig Fad, der iutdtteendi9, 
hond lldieendet aiigaur, erstattet en nu- 

tutlig« ist-den« der destuuk cii Pilettce, 
ooetttukken ined hnidt Stind, ei oed en 

Staalfjeder fat i Stand til ai besieg- 
sig efter Legetnets Vergi, iaaledeä at den 
ikke genetek ved Btugen, og den can te- 

oekes i totsteiltge Sitte-ein« humori- 
den konitnei til at staa t hochold tit den 

sande Fed. Opsitidellen hak valt Op- 
mietkfomhed over ali, hanc den et dtioen 
bekendh 

NU Alkktdoq. J de fenere Aar gar 
den gamle Auerbog oæxet alt ander ead 
udssvotende, idet deng Jndhold er ble- 
oen ændret oed en Række ny thualek for 
Daub, Altergaug og Vielse, oed ny 
Kollckler og den nq Perikopemkke, saa 
Piæsteme sonnelig have maattet spie et 

hxlt Bibliolek med sig for Allem for at 

have alt, hvad de skulde bkuge. Dtsfe 
Ulempek viUe imidlertid «nu blive af- 
hiulpne, idet Kirkemintstetiet hat over- 

otaget S.cellands Blfkop at fordnstalte 
m ny Udguoe af Astexbogety hvilkcn 
otl tunne ventes i en ikte fjern Frem- 
Iid. 

! Katolst Proptqgaudq. Kakoliterne 

HAawotg hat eftet Jdclydende ikke alene 
an kækdtgt ul c en nett Fremtid at for- 
kette detes Gudgtjeaeste i eget Kapel, 
men de hat giott et ydercigere Skktdt tit 
at oinde Proielykter. Af forhenoækende 
Baukdttektøk A. Jacobien hat de nemug 
todt denneg ved Kastelvejen, ovekfor 
Obels ny store Fabrtkskompler, smukt 
deuggende Vtlla med denn hsrende Itdie 
Haue for 60,000 Kr. Der stal indrettes 
et Sygehus. 

RedflyktetKitkeklotkr. Kikrektokken 
i Asaa uute Iatdt ned under Ringma- 
gen Helltgcrekongersdags Affen, da 

B,celken, der bar den, pludfeltg drast. 
Der com dog ichen Meunestek til Stude, 
og matten fis kun nogle mindre Strum- 
met-. 

Julegavk til Redningsmandikabet. 
Ea »Du-ne i Ladungan Ert. Many 
Scott, hat sendt Konsul Anderer c 

Lecnoig 100 Kr» sdtn Jutegaoe til R.d: 
aistggmanditabet fra den tyfke Oampek 
,.Hccnnch«6 Stranding. De eke del-e 
iueuem Shllecup og Lønnrup Statiu- 
ncr med 50 Kr. til hock. 

Ell fskgklig Jul. En Familie i Aal- 
bo g cum-es us en ctygtelsg U.ykce. Et 
Pac Foraldte hsvde været ude at ksde 
Jutetm til et til-le haarigt Bam, der 
our Genstand for dekes Immeste Omioxg. 
VeL Hjemkocnsten gtk Fadeken md tot at 

se til den fovende Lille. has madte 

sia Ptbe og fjernede sig i Felsenwege- 
Anlsggehder. Da hanä Huftkn tout 
ectet com ind, stod Vuggen ilys Luc, 

liormodentlig antændt of en Tand-Ich 
Tom Monden huode kamt fra sig. Bak- 
aet var san focbmndt paa Hund« Bkyst 
øg Arme, at del kokt efter acgik ved ist-J 
den. 

- ffVlTUiIIkIIg i Bestetesuenz Eis-»H- 
Enkefiu pau Sjcelland yuk ved Hedesels 
still-cis Nectarien-any Plantek Stier 
Indie, Heiland, kebl imellem 700 og 
800 Tdr. Land paa Lsoe Mark i Bep- 
tup Sogn og pna Tyklnnd Malt i quds 
Sogn til Beplantning under Hedeiels 
still-en Ledelfe. De folgte Arealek er 

dels Hede, Eng og Agekland, og Prisen 
er genuemfnitlig ca. Zu m. pr. Tor· 
Land. 

Nile Dlmpssibsklliclc Det Forenede 
Dainpikivsieutad y«r undekrettet den ak- 

g nunste«R(-piæscniasit i Kobenhaon om, 
m Helft-bei aglek at ilelte Quinperei 
Furt uaa Argenti-ta, iaa fnart New 
York Linien er i fuldftændig Orden. 
Sklstadets Bestyrelfe dedlog ved Etuis- 
sionen as 10 Millionek Kroner, at en 

Dei af disse Penge bi. a. siulde brages 
til Ostettelse ut en Linie Rollens-ann- 
Buenos Eint-es med Anlnb punkter i Ghj 
tsborg, Christiania, Amen-wen, Hanfe,« 
Lisiadon og maaste Mantel-idem 

— Feinden de Dnsnpikcdgrutek Gros- 
feter Alfred Christenien allekede hat i 
G.1ng, pqutænkek hat nu at optelte en 

m; Linie til Brasilien og La Viola Flo- 
den tned Kobenhuvn Iocn Udganggpunst. 

Mælkcfdtfalstniiig. Toende Koner 
ved inmuke EIeiidouune i Sonderhad 
Hekied haove stummet og kommet Band 
lden Mcelk, socn stqlde akhenies og le- 
dekes lil Mejenet. De kotn derioc un 

der Tillnle og bleve for Bedkngeki 
womi, Iokuoen Ersten-sing ag Omkosts 
umger, en Straf af Fengfel non Band 
qg Bist-, den ene t l0 Duge og den an- 

den i Z Dage. Mandene note first un- 

oei Undeklvgelse vg b-.eoe belegte med 
Aumh men ifke I«tk.«ffeoe, da de befand 
les like at have hatt sned MElkefokialsk 
siingerne at gsie ellek at viere vidende 
der-nn. 

Satuthi. Eli bekendl V gntnand i 
Rude, oin yvesn det gentagne Gange 
er aniaget, at yan dren Ssnug eri, uden 
at det dog hidnl er lykkedeg at ovetdeosse 
y.1m, her nu preist puasSpil ig«n, og 
den-le Gang gunr halt nceope Rusn forbi. 
zoldoæsenec havde foael apsnuiet, at 

nun paa en Zur til Ltsmet Skov i Sies- 
ocg yaode hin 4 Heilesækkinek i Gram, 
som dan im- hivse smuzlet ind overl 
Gmninh og vid kn ai Bot-net i Fore- 
nsng med Toaovreienit un Wenigen Hug- 
nndekfogelie do- den paagttldknde koin 

de ooenmeldle Octcener tir Oagens 
kni- 

4 

Eu Jkktkksmk. I dtgfe Dage er der 
i en Laon ng mellem Lundby Bettlerf 
sydvest vor Riishoi tunoet en Jætteftue 
paa omlkrnt flad Jord. Jcettestuen, der 
tun var dæktet as ocntrent et Knattei 
Jord, var H- Alen lang, si Allen bred 
og li Alkn hof, alt indoendtg Guloet 
bestod as et kun et Par Lommer tyki 

Lag ai smaa Flintestene (Skækoei). A- 
de to Overliggere maalte den ftørtte 3241 
Alen i Længden, 3 Alen i Bkedden og 
var i Alen tyk. Jndgangen oendte mod 

Syd, idet sydsstlige Hinwe, og var lik 
Ellen lang og bced. Omtrent midt i 

Gkaokamineret sandtez en Ukne, der dog 
gikiStaak under Udgraoningen, og Z 

Stenspyd. 
Gengceldeliedvolititen J en iybst 

By does to tyske Vordem-; den ene hat 
nylig iaaet dansk Jndfodöret og sidder i 

gode Kaar. Foeleden dleo hon opfon 
dket til at yde et Bidkag til de fka Son- 
derjylland udoiste Dunste, on da han 
»itke baode Rand« herni, dannede en 
Oel ai hans Kunder en ·Fuids!ægfor- 
ening,« fra heilten Ooekskudet, d. o. s. 
Besparelsen ved ikce at lade sig derbere, 
vil dlioe indsendt til sindekiydst Fore- 
ning. 

Nu, ftor Tikvefabkil Det ek Me- ningen til Sommer at anlægge en stot 
Totvefabrik i Staarupgaards Mose. 
Propeieteek Kaas bar i den Anledning 
todt Niels Jenseits BoelsftediHald- 
fkov, der grcensek op til Mosen, og hoiä 
hele Areal, 16 Tdk. Land, flal benytteg 
til Liegqeplods sor Tom. Kobefummen 
for Boelssiedet er 9000 Kr. Det er 

Henfigth det fmfte Elnr at i- brikeke 8 
Millioner Turn. Mois dunden stal date 

of udmærket Beflissenheit 
J ctl thlbclkdeL En staat-z Dreng 

Sen as Husmand Jens Povlsganrd 
Nielsen i Holla-h klatrede kost søk Jul 
op pan Lauget of en Grubekedel, hooki 

der var kogende Band. Langet vkppede, 
og Bat-net fiod i det kogende Band, gen- 
nemskoldet til Undeklivet. J 14 Dage 
svævede Bat-net mellem Liv og ded, men 

er nu under haakde Lidelsek afgaaet ved 
Dodem 

Betkraner der forderede sitt til DI- 
dcll. Et Var Veteraner i Randeeseg- 
nen have allereden degyndt at gsre For- 
beredelser til den ftore Reise, idet den 
ene isior Binter lavede sin Ligkiste, ine- 

dens den anden ai Veteranerne hat« ladet 
en stor Gran. sont han selo havde plnm 
WILL-Ist IBÆI httw W«4«oe..« 
Beet-den Wisse alle benotteö til hanx 
Ligkisir. 

Umsde Spekulation. For n«gen 
Tid siden degondte to kendte Afholds- 
intend, Sehr-der og Melbein, at somle 
Penge ind til Udgivelfen af en »Dansk 
Aiholdätidende.« Det skulde ingen 
Pengesoekulotion viere. Bladet stulde 
alene viere en Stotte for Afholdssagem 
Landet over holdt de Moder, og Pen- 
gene ftrsmmede ngeligt ind, ligesom de 
pna anden ande fik Stotte til Fore- 
tqqendeL For at gere Foeetagendet end 
met-e tillidvcekkende, fik de Lægerne 
Beumnierfiedt og Carlsen anfot sont 
Revisoker ved Bladet. J December 
Maaned kom de to Revisorer aldeles 
unentet oq iordrede at -se Regnskabeene. 
D«Sse vifte sitz da heilt ufyldefigorendr. 
Vet syntes, sont om·hele Regnstabet var 

indssrt i den sen-is Tid, og hele Annw- 
eeindtægten var kun angioet til 600 Kr , 
medens en enkelt Annoneeagent paastod, 
at ban alene for sttsVedkommenoe haode 
Dosset Annoneer til et Bei-b as oder 
1500 Kr. Meile-n de.to Redakteur og 
Reoitorekne hin- der nu oæret fort For- 
bandlinger i nagen Tib, nien da det hat 
vist sig umuligt at naa noget Resultat, 
et Sagen dienen odergioet til Politiet. 

Et- lsrgelig Feiltagelie. Mut-r P. 
Jotgensen i Vocfens, mest kendt unter 
Nat-net ,Aalboeg Jsrgens(n,« kom for- 
eige Sendig Morgen af· en Fexltnaelse 
til at tkiite nc en Flusse med Saltsyrr. 
Trods hurtig Hian« stod han itte til at 
kedde, men asgit om Aftenen oed T-- 
den. Han oqk gift og havde mange 
Bern, som dog alle ere konsikmeeede. 

FotulqlkcL Smdkee Nielg Che. 
Vanieng Kone i Alleon aflagde et Be 

tøg hos Gaqidijer A. Sitte-new Pan 
Cis-muten gik hendes qute ud. Hun 
tog da i Mortet feil as Ist-keinen og gik 
c-. 100 Alen tor langt leim. Ved t 

Uheid styttede Hin i en dyd Gisft, der 
var foldi ined Band og dkuknedr. 

Spkogklllldflllb. Man saar ikke hole 
Tankek osn den jouinalististe Spkogdyg- 
tighedi Demnqu naak et Blad som 
»Jollandeposten« kan over nogle ameri- 
kateske Verein nger levere Overstriftem 
Badger-gaine, og bereitet sortsætm 
»Um-et ooetsct deiyder Badgersgajne 
saodan noget sont —Grcevtinge· ! 

.eg.« Der stal en steck Konstitutton 
il at fokdoje den Stegs »okdtette« 
Doekseetteliek. 

» 

Redningsvk gi. — Nu Opsindelse. 
Strandkontkollar Jøkgenien, Spvdss 
vierg, hat nu faaet Patent paa en Red- 
ningsdragL Dragten er særlig bestemt 
vor sttandede Skthe, naar Redningsliam 
oen paa Grund af Storm og So ikke 
can komme ud i Seen, eller for Fistere 
paa farefulde Khstkr, f. Ess. Jyllands 
Bestkyst. Dragten hesiiak af 2 Hamb- 
oele, Trøje ag Butsu-, og i Forhtnvelfe 
med Tkøjen en Vielm, konstkueket til at 
staa over Hoveder samt til at flaa ned 
euer Behag. En Regulekingeoentic 
tjenek til Abgang for Luft samt htndter 
Bande-g Jndtrcengen. Pan Hielt-uns 
zarside ec et lille Glas til at se ud af. 
Lkpje og Bakser famlea Jvandtcet ved 
Hxælp af to chekinge need mellemlige 
gende Gummiringe og fort-indes vandtcet 
med en freelig Fiedermekanismr. Til 
Otagten herer endvioere et let Kalk- 
lmlte. « 

Ejeudtsmslalgvsemantsj Arvinger 
i Ball-h have folgt Mallemarken, der 
tigger hsjt og imukt tils.venstke for 
Ball-h Langgade, naar man kommer its 
Bhen, til Provrietær Ostenfeldt og 
Gacvetmester LundstedL Kphefummeu 
er 120,000 Kr.I Det er de nhe Eier-is 
Vensigt at lade Arenlets udpatcellere og 
anlægge Beje over det, faaledes at her 
vtl kunne reife sig et Vtllakoaktek, for 
hoilket det hojt og frit beliggende Aketl 
fertig egner fig. 

Ell Rettig historis. Undek denne 
Qvekstcisi Iouælleknzhllandgvvsten«iIl- 
grade: Paa den aarllge Finaneloo de- 
vitges der et Bei-b som »Understanetse 
nl Hugmændg og Arbejderes Sonnetc 
Oplæring i skonomtst Haoebtug,« II 
denne Undekftøttelfe uddeles i Poetionck 
paa indtil 200 Kr. af »Du kgl. das-sie 
Havesetskab,« hats« Farniand et Lektor 
Dr. E. Rastatt-. Nu fartceller »Poe- 
iena Dagbladst at en,ung Mand, tiek 
hak væeet Eier-Jus Handelsgartnek D. 
Eltzholtz i Ringe, vasentlig paa Grund- 
lag af en Anhefaling »fka Ettzholtz stac 
have faaet ncevnte Undekststtelie titcendt 
med den-z hvjeste Beloh, men· at Eltzholh 
ubetettiget has Eleven stal have betinget 
sig ag mvdtaget hatvdelen af det VelsIY 
der blev vev.iget. Der blev altfaa i 
dette Tilfcelde 100.Kk. Af en ande- 
Elevs Undetstvttelse stal han paa samme 
Maade have faaet 80·Kk. Man heu- 
vendte sig til Folcetingsmand Jeni 
Bast med sc age overZ dette Fakha«ld, as 
Bust torelagde Sagen for Dr. Rostnm 
jgkg tueveae Fokktaking af Eitzholh. 
Denne havdede, at hans Esastdtfåfsåkkxs 
var futdt fotivnslig, hvakimod Dr. Re- « 
strap var af den modfatte Anstuelfe, vg. 
Gartner Elhholtz stal seneke have hetalt 
de 180 Kr. tildage. 

Macauiö7eas Eftecladenstaber. Eu 
oftere Ittaffet Person, hois«»hvtgeklige 
Navn er Peder Pedekfen, men iom ht- 
dede at optkcede sont spanst Marquis, 
stal viere bteven anhaldt i.SIndekihltand 
fol- Jndvkudsthveki sog Bald mod Poli- 
tiet. Han ek i Dammes efteklyst fka 
flere forstellige Juiisdtktioner vg sigtes 
blandt undct for et kott fsk hanc Afkejfe 
hegaaet Jndakudsthveti vaa »Den-- 
fetbo« ved Ballet, hvok han hak arbei- 
det i afvigte Eitekaak, lcgefvac hau i 
tangere Tid boede has en Faianpasset 
der. han optraadte den Gang inne 
»Matquis« med gnldtresiet Oisicekshue 
vg hvide Benklcedek need tsde Strihek og 
oakte i Beghndelfen ingen Mistanke. 
erst langeke hen paa Este-waret ke- 
gyndte kastellige Tyverieks Spur at 

pege iRetning af Spanieken, men da 
Politiet viste sig paa hana Enemakket, 
fvrettak han Ijedltlkelig at fvidnfte eg 
isge sig et ststre Birkefelt Svd for Kon- 
geaaen, hvor man altsaa heller ikke hat 
stannet tilstttetkelig paa hanc Wirksam- 
hed, og hvokfka han efter ndstaaet Straf 
vil blive hjemsendt for at give Optyks 
ning one sine Bedkiftek het. Han efteki 
lvd en Del Sager hos zaianpaaseken, 
ag disfe eke me efter Retskendelse tagne 
ander Øokighedens Fakvaring. De viste 
sig at heftaa af 75 af de facstelligfte 
Genstande, detiblandt et imukt Signet 
ined det indgtaverede Minun Melae 
De Aukanqueo vg et Navnektempel M. 
P» fpanste Stktfter, gudelige dv., en 

Chlle vg isvcigt de heterogenefte Ting 
sta 6 mindre vellugtende Vanieæg og et 
Betkolenmsapvakat til de intimefte Tais 
.et- og Betlcedningsgenstande, en Rulle 
Iy Silkkbaand, Bltchers Lommebog tot 
1899, en Tamtne, et Dannebtogspftag, 
cn Kareplan oft-. osv. i btoget Sam- 
.ing, for storfte Orten øjensynligt Ting, 
svm han tilligemed sin fpanske Titel hak 
ilegnet sig oed sine fotstellsge Thverier. 

Ulntkelsg Tildkagclfe. En Pieiedats 
er af Mater Anders Sarenfen Land i 
Stovgnde,Vejle, lZ-aakige Agneg Thom- 
en, faidt en Aften i fortige Maaned i 
Bandet ved at gtidei for statt Fast paa 
-.-n nae Anlabe v for Dampbaadene. 
Ille Optioninggsoifog var sorgte-seel, 
tsnt Lage Ittatg kam tilttedr. 
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