
Ast-entsank nettes-Inaba »ew- 
pendoig Badeanstalt« holdt forleden en 

Generalforioniling, der fort-b ret sink- 
Inende. Sonn bekendt knnde den fidste 
Iorpagtey Ingenieu, tkke klare stne 
Jorpligtelfer. Et anonycnt Konspktinm 
evertog bereitet Dritten med Beil-prel- 
iens Samtykke.» Derooes oare mangel 
Ittionteeer utllfredse, og ved General-; 
ioriamlingen nægtedes det det«"nied lud 
Aktier nnd 450 at gidkende Bestizrecsens4 
Handlenmade. Forum-Iden, JustitskanH 
Berthelien, nedlagde dereister sitsMnns 

vd«nt. Det nnonynte Konfortinms Re-l 
grientanh Oeerretsfagssrer Hede," he-. 
dudede Ssgcnnlkeg Inod SelfkabetZ hnn 
silde kmoe en Skndesersiatnings pas 
Zoo,000 Kr. En ekstroordinter Genesj 
knlfokfamling dlev fastfat. 

— Eiter Jndbndelfe of et nf Reden- 
yaonö Grundejetforening nedfat Udoalg« 
tilrationel Udkyddelfe of Rotterne af-» 
holdtes et Mode. Til Stede var ca.« 

To Herren sont vore interesieiedc iRot-l 
ttknes Bekæmpelfe. Medlemtner af« 
Rigsdag og BorgerkepmfentotionenH 
hoode ogfan indfnndet fig. Eiter at 

Ingeninr Zuschlag haode holdt sit Fort-i 
dng mod Rotteine, forelagde Redakter 

Just-Musen to nf Udvalget udarbejdedJ 
henvendelfec henholdsvis til Regering 
og Rigsdng og til Kedenhaons Kommu- 
cntbesinrelfe. Man snstede ved disie 
Henkendelier bl. n. at give Stsdet til 
ensLoo om Rotternes Udtyddelse i Lis- 
hed med Looen om Oldenbotrernes Ub- 

Eoddelle, dels at faa totercfat en lUdryd- 
")elieskkig mod Rotterne pao Statens og 
Bonnnnnens Termaetc J den est-r- 
islgende Diskussion deltoge blnndt an- 

dre Kammethenre Meldahl, Randmand 

Ibrnhamfom Dr. Økum og Zoll-for- 
satter Scheel, der alle ndtalte sig for, 
at man ioretog de foreilaaede henoem 
della-. Eiter Msdetz Slutning sprin- 
nedes henvendelfekne Ined d( tilstedeoæ- 
tendes Understriften 

—— Eiendotntnen naa Hiernetni Ve- 

sterdkogade oq Bæknedamsoeiem hvor 
Kafe ,Oshokne« hidtil har haft Lokaleix 
sil blioe otnbygset,« og Posioæienet oil 

etpneligvig her ins sit Hosedkontorstsr 
Besterdrm Postvefenet vil kein-e til 

Stgive 15,000 Kr. naklig i hnsleih 
Eiendotnnten er tillige med Ausdehn- 
donunen, Vesierdkogade Rr. SO, folgt 
If Skmddekniestek Tafdrnp til Immer- 
inester Teich og Mutermester Lhth Pe- 
terjen for ca. 680, 000 Kr. 

— For at fokhindke, at Udsigten fm 
zudectkaderg Balle sdelægges, er Kom- 

smnendeghndt nt opksde Eiendonunene 
isPllenIeetn » 

—- For kort Tid stden fandt man en 

Morgen en ældre Dame liggende dsd i 

sit Verdie. Det var Enteftu Qlien- 
Getreuer. En Blodpsl paa Guloet 
lhnes nt tyde pan en Fotbrydetfe eller et 

Ilhkkestilfældr. Liget bleo transpor- 
deret til St. Johannes Stiftelienåt Lis- 
fnt Der er der blevet foketaget et le- 

galt Ligsyn« der hat« konstante-, at 

Dsdsnarsogen stpldes en Hiertefeil, der 
i Dsdstedlikket hnr fremkaldt en Bied- 

drtekning. Den nfdede har met-et gift 
ined en Propkietcr Olfen, fra hoein hnn 
Ior flere Aar siden dleo stilt. Monden 

sornienei at viere afgaaet ved Dsden; 
san vidt oidec efterlqder Konen stg hvers 

Jen- Born eller Slcgtningr. Hnn var 

Exke san lidt af en «Original,« men var 

-.1eget godgsrendr. J sine teftamenta 
risse Bestemmelfer hnr hnn fauledeö de- 

teenkt «Blindeinstitntet,« «Selfkabet for 
sanftre Bern« og en Abnokmanstnlt 
ened meget bethdelige Bengegaoen Det 

Inder sig ikke konstatere, naar Ulykcen 
hat fnndet Sted, nun nieset tnler for, 
et den all-rede er siet fotrige Fredag 
Osten. Dette fluttes af, at da man 

sandt Liget iKIkkenet liggende ved Kom- 

iuret, dtæadte Gassen i et Kegenponrnt, 
sporpna stod en Kedel, hvis Band full-- 
sandig var fordnmpet og Banden i 

Kedelen bkændt nd. En Ligtiste, man 

inndt i heut-es Lejlighed, har hnn bkngt 
oned sig fka Sted til Sted, hvor hnn 
for boet i de sidfte 5—-6 Anr, og den 

Gang hnn lod Kisten lanc, todte hnn 
sicGravfted pon den gnmle Frederitss 
betg Kitkegaard. Hnn efterlader sig en· 

Fortune pas hensed SMMD Kr. 

—- Staten todte forrige Aar den fern- 
ssldte Haseer Eiendpne pna Lange-sc 
Rytoro for at Udenrigsminikteiiet runde 

Jan Lokaler der. Sælgeren, der havdk 
qxt Hafer i 5·Aar, sit toomo stumm 

Dr det, end hnn hnvde givet, men faa 

yasde san ogsaa istaudsat Eiendommen 
sie-dem fiktkknligy heb bet Paa Til- 
lægsbevill ugslovea i Aar fokxanges der 
au« SOLO Kr. til Jsiandfctttelfe af 
Lamme Ejendmm der i Motivekne siges 
at væke i en ntimelig miserabel Forfats 
ning. Staren hat udea Toiol her gjott 
en ·af sine Iortrinlige Handeln- 

Dsdsfqld. Pastok must-into Rielö 
Sehested, tidligere Sogaepraest til Ug- 
gerslev og Narre Hsirtcp, er afgaaet ved 

Osden omtkent so Aar gammeL 
—- Den 14. Januar dsde iAalsbokg( 

Fast-or emok Niels Peter Fuss nat-; 
sten TO Aar gl. 

—- Enken Snfaase Kander ihn-this 
tofte paa FynJot iak et Par Maanedek 
stden fyldte 10«0 Ray et afgaaet ved 

Dsdealti Jan. 

Da as Sorg. Ea atvkk Gar-komma- 
i Rskbæk paa Holland Niels Pedersen, 
bade for et Par Ugek fide-u Eiter den 
Tld har hans efterladte Ente været unp- 

steli.s, og uden nagen egentlig samt-gam- 
ende Sygdom er hun nu afgaaet ded. 
DIIML 

Citkatteree til Bistovpeknr. Kul- 
tusniinisieriet her meddelt Bistopperne, 
et Kotigen her beheget et fesifatte: l) 
et Ligningen af Vederleg for Højtidgsp 
osser, iom er eflsft ved elletheiefte Re- 
folutidnet for ststtedet og Handels- 
pladfer eller i Meder ej den dette Mi- 

nisterium givne elmiudelige Bemyndi-· 
gelfe til et epprobere Odereustomsterj 
ein Asipineng ef Hpjttdsoffer i Land-; 
komm-mer, for Ftemtiden blis.r et sure-i 
tege seeledes, et der tkke peeligneö del 
ikke til Fdlkelirken høkende Steiteyderq 
senvel pom de militceke og de offerbeteti 
ttgede ielo iemt Petioner, der her last 
Sdgnedeend, neek PræIter og Kirkebe- 
tjente i de peegnldende Pestoketek ek 

ansatte, efter at Loven om Lnsning af 
Sognebeend ef 4. April 1855 er treedt 
t Kkeft — for de sidstncvnte Perioners 
Vedkommende dog tun for faavidt der 
ikke i Afljsatngdfumtnen er medtnget 
Ydelsek, idm digse fremdeles stel yde — 

et starre Stett-beleb, end der, om Offe-! 
ret ikte der aflsst, oilde kunne paelignes 
dem, samt L) at bemyndige Ministetiet 
for Kitte- og Unoeroisnmgdoæsenet ul 

fremtidig et meddele Appwvetton peu 
Operenskomsier ein Hsitidsofferets Aj- 
lssuing feaoel pas Leut-et fein t Lob-. 
sttedek og i Dendelspladier pee Bitten-« 
nt Ligntngen fdreteges nne den foran 
engivne Mast-e. 

—- Endvidere sieddeler Ministeriu, et 

Elederne ved Sok- Akademis leerde 
Stole og Opdregelfesenstelt, Heriqu 
hol-us Stole og Lendets Ivrige Latin- 
stdleri Reglen der tonfirtneres ef den 
Breit til hois Menighed de hjre i deres 
Skoletid, og at der tun i Tilfeelde, hvor 
Iterlige Omfteendtghedek teler derfor, 
can dispenferes hekfrq, hsilken Dis-pen- 
setion ten meddeles ef Bistappen over 

det Stift, i hoilket den peegeeldende 
Stole er beliggende. 

Tllkstkspklfh Post-r Wilh. Beck stri- 
ser t «Xrtsteltgt Degbled:« ,Den s- 

Jenuet, sog ver 25 Aets Degen for 
min unldelse til Pteesi i mit nuoærende 

Embede her i Ocslev-Solbierg, haode 
mtne Venner gjvrt til en stor dg itsn 
Festdag for nun Hufikn og mig. Store 

og rige Gaver modtag vi ieevel ira 
Menigheden her so- fra Venner rundt 
one i Landet og en iaedan Masse Breve 

og Telegrnntmek sta alle Egne i Lendet, 
et leg fuldsteendig her meattet opgive et 

iende en Tat ttl hner enkelt ef disie 
menge Venner og man bede dem om 

igennem disfe Linier et niddtege vor 

inderlige Tat for nl den Karligyed og 
Peestsnaette, iocn de her legt for Degen 
uekfor os. Det dil viere en undsiette- 
tig Mindedeg for ds te gamle, en rig 
Lan for 25 Aers» Arbeidr. Skønnest 
par dog Degen iOkslev poetfyldte Kirke, 
der for 25 Aar siden stod kom, nu fyldt 
af Mennester, sont loosynger Herren for 
detes Fcelse, den stsnneste Fragt ef de 
25 Aar. Der fantlede alt sig i Tal til 

den Herre, sent fee naedigt her diugt 
mig i sin Tjeneste.« 

Fyus BispestoL »Fyns Tidende« 
optyiek, at Btstop Stein ellerede hat 
fsgt Lejlighed i stetthevm Hans Af- 
iked er feeledes nær foresteeende. J 
femme Blad opfordter en Leegniend 
Stiftetg Præster til et preve, oni der 
ikke hlendt dereö Entbedsbrpdre i Stif- 
tet stalde sindes en Perionlighed, fotn 
kunde overtege Bifpeembedet, og near 

en fanden er stunden, andrege Kongen 
og Ministeriet den et fee hem til Bistop. 
Med andre Okd Fynboerne oil se at 

nidgeit Styhr pae en pcen Mande. — 

Fee enden Stde iorlyder det seen tneget 
sendsynl gt, et B stop Schougbte i Aal- 
vdrg bliver Bistop Steins Eitersplger 
pe- Fyns Bifnestoi. 

EINIGer for Gndc Rige. glitt- 
stelig Jerening for offentlig ttltnlte is 
strnffede Bsrns Redning« yak vundet 
stor Tilflutning Iaaoel iKpbenhavn sont 
hele Landet over; en Miengde Aar-ibi- 

dtng fra 1 til 100 Kroner ere blesne 

tegnede, fka Landet er indkomtnet mange 
Tilbud om Plodser, og Dommere, Pra- 
ster og Leerere hele Landet ooer hak pan 
forftellig Mnade stattet Foreningem 
Der har ogfaa nlletede siere Steder dan- 
net sig Filinlforeninger, hois Fornmal 
er at oælke Karlighed til Sagen ioidete 

Krebse; samleBidrag og sinde Hietn til 
Domme- 

Den danste Priesteforenlng stat vctges 
en no Bestyrelfe. Ved Foreningenh 
Dannelfe konstitueredes en Beftyrelfel 
need Kikkefondens Sekreteer, Friis-Han-» 
ten, fotn For-many men denne Besin-l 
relfe treder nu tildage for en no, fom ; 
ien nær Fremtid lfkal oælges af Med-« 
lenimernr. 

Den danfle Andere Elspedition 
Kaptain Daniel Brun hat desiuttet at 

foretnge en Elspedition til den nordlige 
Del af Grsnlands Østkyst i Leiet af 
Sommeren for at eftetspge Anderen Kap- 
tajn Brun gaak yeroed nd jeg, at der 

paa neesten alle andre Punkter for Tiden 
er Efterforfkninger i Gang efter den de- 
kendte Ballonreifende. Den Wellmann- 
ste Ekspedition gennetnkrydfer Franz Jo 
fein Land; Soerdkup og Pento feger 
efter hatn pag Grsnlands Pestkyft, den-· 
Amdrupfke Ekspedition foreiageren Un-- 
derspgelfe af Gronlands Øsikyst lige op 
til Scoresdyfundz men derfra og Nord 

pna er der en Strtekning, hvor der efter 

Kaptajn Bruns Mening netop er stsrst 
Chance for at treffe pan Spor eiter 

hinn, og det er denne Strækning, qu 
tain Brun vil nfspge. Hooedgenstanden 
for hans Underspgelfe gcelder de pna 
denne Strtekning allerede tidligece ned- 

lagte Depoter. Kapian Brun gaat ad« 

fra, at Andree og hans Miend kender tili 
disfe Depoter, og tror at de findes. 
Folgelig tor man flatte, at hois de ere 

komne paa dizfe Kanten oil de have 
sagt til Depoterne, og oed Hiælp at 

disfe er der altfaa en Mulighed for at 

san Oplosntnger om dem. Dette er 

alt, boad Offentligheden indtil nu ned 

om sei-main Brand Plan 
Kaptain Daniel Brun er fIdt i 1856 

og er altfas nn 48 Aar sammel. Han 
traadte i en ung Aldek ind i den danike 
Hist Sein Sekvndliitnasntk RAE « 

.. 

en Tid Ttenefte i den iranfke Frei-tand- 
legion, men Iendte faa tilbage ttl 
Donnratt og dleo Pretnierlsitnnnt i 

Heeren. hon faldt isnidlertid i Fon 
for Aldetsgrtnfen og er derefter ble- 
ven Kuptajn i Forstækkningen. Men 
allekede i sin Tienestetid interesse- 
rede han sig for Ethnograften, og hans 
Tjenefte i den franste Fremnedlegion 
fette hsm natnrlist til at goke Nord- 

afrika til Genstand ior sine Studier. 
Der foreliggee saaledes fra hanc Hannd 
et interesinnt Reife-Ort over Huledoerne 
i Tnnis. Senere er det Island og 
Gknnland, sont han har bei-gl, og i det 

sidst udkotnne Bind af Turiftforeningens 
Aardog sindes fanledeö Fortfættelfen af 
hans i Fjor paadegondte illustrckede 
Reisebestrivelfe ·Turistknter pna Js- 
land.« Men han har ogsaa haft en 

nnden praktifk Hensiqt med sine Jälandss 
og Gronlanddturr. Sonn i Sommer 
meddelt, er det Hensigten i den danske 
Afdeling af Verdensndstillingen i Paris 
1900 at sprette en iålandstsgronlandst 
Afdeling, ennligen i en særlig Papillon. 
Til denne Speeinlndstilling hat Kap- 
tain Brnn indfamlet en stor Mengde 
Genstande pas sine Reisen san at man 

vil lunne give en cig Illustration af Li- 
oet i Dnnmatlc nordligfte Bilande. 

Dunst Vitliotnlsed i Udlandet. The 

Bleotticity compuy er Nat-net paa 
et danst Sassol-, fom af Kong Cynlas 
longkorn If Sitten hat faaet Kniee-E- 
ston i 40 Aar til at drioe elektriste Spor- 
vogne og lignende Vikkfomhedi Bangkok, 
det her i disfe Dage giort omfattende 
Bestillinger pnn Materiel hos Bur- 
meister ä- Wain i KIbenhavn, sont stal 
leoere det sprste Materialei Lobet af det 
kommende Forum-. 

,,anssk Lude Akttekapitalen i 
det ny Setskad »Danfte Lloyd,« Sp- og 
Transportforsikrings-Attieselstab iKth 
benhaon, er nu fuldt tegnet og Aktieng- 
ningen derfor sluttet. 

Deemningssired paa Kyftbanctn Pt-a 
Grund nk den Iidste Ttdö merkt regnfnlde 
Vejrlig hin der oist sig· forstellige Drein- 
ningsstred pan Kystdanen. Saaledes 
hie der tundet Stred Sted paa Dam- 
ningen Spd for Skododorg; et andet 

Stich has qist sig Spv iok Vevhak og 
et"tredje· Sirt-d Syd· for Strandmollo 
droen. Der er bleoett sat Oofyn oed de 
stadelidte Dermninger, der dog med For- 
sig.ighed kan pagseree af Togene. 

Fokfatteten St St. Bliåeks sto- 
nomifte Kaar J »Bit- Fpiekhc « mi- 
ver Jakob Christianiea fra Vium spl 
gende til Fortlakiag af Blicheis Its-no- 
mjste Knar: J nogle of de Scildkingek, 
der i de jenere Aar ere fremkomae be- 
treffende denne Digtets Liv og Gerning, 
er der ubtalt nagen Fotundking over, at 
hat havde det saa smaat i Iwane-Eben 
ieende da han bog sit en hel Del Stil- 
linger med sin Kom. Hans nærmeste 
Slægt, som hat fslt sig ubehagelig be- 
rirt af dette, hat nu meddelt mig og 
givet mig Lov til at offentliggske, hoch 
der hidtil hat oæret en Familiehemme- 
lighed, at» Digterens Falsch Niels Bli- 
cher, havde eu Geld paa 6,000-Rdr. 
(12,000 Kr.), og denae Geld hattet-et 
Digteren sum gov Sen, da Feder-en Ikkel 
tande. Mut det var Ist-geh der nokY 
tut-de merkes, at komme af med 12,000 
Kr» novnlig under de davcerende Tit-S- 
fothold. 

Dann-am Avvtetete og de wfte 
Halldklshllfr. Blandt Lendets Apo- 
tecece agttekes ver for Øiebltkket ftækkt 
for, i Aaledning ckf vaisningeme fka 
Scesoig, at afhtyde al Forbindelfe med 
de tyste Handelshuse. Den Sag, der 
allerede hat veret til Behandliug ved et 
Kredsmpde i Odenfe, vil i den nækmeste 
Tid blive dkøftet vlek Apoteketaes Krebs- 
msdec Landet over, og i det sidste Nr. 
af »Arkiv for Farmacc og Kemi« taget« 
ApoteketA Aarslen i Pmsiø kraftig 
tilOtde for, sit Daumen-IS Apotekere 
stal afbtode den-S tyste handelsfotbinJ 
tin-Mc 

Splgt Rclllfkolc. Kommt-neu hat 
folgt den herværende Realstolebggning 
mcd Leerekbolig til »Bendfysfels histo- 
riske Satt-fund« for 25,000 Kr» hooraf 
6000 Kr. udbetales strakx 9L00 Kr- 
blioe indestaaende og 10,000 Kr. staates 
af Kommunen paa Vetingelse af, at der 
historifte Museum for bestandig einbrin- 
ges i Bygaingerne. 

Bægtetiangen. zEftek hoad man h-- 
rer, ital Ribe viere den eneste By i hele 
Don-nach hoor Viegtersnngen endnu cy- 
der, og sont Filge deraf beundres San- 
gen af mange, især da den ene -af Virg- 
terne hat en dejiig Tenorstemme. Streb- 
nen er ubltdz omtalte Begier hat fpaet 
Lungedetændeife og er bleven fokhudt at 

synge, felv om han com-net sig. Det er 

specielt Dame-ne, der ere forelstede i 

Begier Paulfenö Sang, faa det vil 
unægtelig gtre det imutke Ksn ondt at 

hske, at hans Sang me er farbi. Jdlandt 
mange Borsere hat« der fortakigi lange 
steter Tale one at; bede Byrandet lade 

Sangen forstummes men det er Ta- 
mekne, der holde paa denne gamle Tra- 
dition. 

Godt iqeu- Kaeippkukanstalten i 

Silkedokg har i det sidste Aar arbejdet 
under meget oanskeligestsrhold5 anon- 

lig bidrog den loiise Sommer til at 

holde Patienterne bot-te im Sold-anw- 
turev der jo er Vastaltens Hovedind- 
icgtskilde, idet Barmtsandiafdelingen 

jkun har· gioet Underskud. En meget 
stvrknende Generalfotsamling afhoidtes 
iAnstalten, ved hoilken Lejlighed Di- 
rektionen var Genitand for en meget 
statp Kritik. Direktionen fis dog efter- 
standen den over-ejende Dei as de til- 
stedeoækende Aktionteker need fig, iaa 
at den sit Absolution for den Synd at 

have optaget et lille Laan ho! en Del 

Aktion-em; den sit endvidere Lov til at 

modtage et tildudt Laan af de notwen- 

dige Midlek til at fortfctte, vg den sit 
out-e blsnohe til nt antage en ny Liege 
paa de forelagte Betingelfer, og efter 
Konfekence med hanc at sind-be Hinein- 
kurannalten til »Stlkeborg Koldtvands- 
kuranstalt« ellek noget lignende. 

Kystcuded Amen Fra Aggek stkived: 
hattet hat under de nendelige stecke 
Stormei Eftetaaret vg i Winter gjort 
meqen Scnde paa Kysten nd for Agger 
og Ualum og er nu naaet til den sidsie 
Demning. Bebverne ere nn da ogfaq 
meget engstelige, da man hat Erfating 
for, hvor hurtig en heftig Sturm kan 

gate det af med en umiddelbak oed Ha- 
vet liggende Demning. 

Sjccldeu anL Er Ekgsmplar af 
en lille, nydetig Duergmaage (l«atus 
mivutus, Pall.) er studt ved Nyksbing 
paa Fabier- anlens egentlige Hjem 
er ifølge Kjærbpllings »Skandiaaoifke 
Fugle,« Sibitien og det sstlige Europa, 
og det et tun meget sjældent, at den 

oiier sig paa andre Sude-L 

Mitglied Bandvætt mistek i denne 
Tid dnglig 800 Tok. Band, uden at 

man kan finde, hsor det bliver If. Man 

har hidtil fokgceoed fsgt efter Utcktheden 
iLedningerne· Vandspildet feter tlt, 
at Arbejdet paa Vandvcektet maa for- 
lceng s tetydelgt, for at Beben-ne i 

Byen ikke st-( ko- ne til at saoae Gnad. 

Al 

Stagtere og Bdraad. Aarhug Stag- 
terforening har oundet en Seit iet Felt- 
tog, den har aabnet mod Byraabet i 
Anledning af Fotholdene paa det vffents 
lige Slogterhuo der i Byen. Der fou- 
ligger aemlig nu en Erklcering fra Ju- 
stitsministeriet, fom gier Slagtetne Ret 
i deres Paastand oni, at naar de ikkei 
Infke det, maa Boraadet ikke fælge det: 
Kod, der kasferes paa Slagterhufet, og’ 
fom first i kogt Tilstanb dlioer tjenligt 
til Menneikefsde. Ministeriets Eint-« 
ring gaar oel nd paa, »in Boraadet maa 

anses derettiget til at lade det kasserede 
st sterilifere og til at staffe sig sine 
dertil medgaaede Omkosininger dætkede, 
eoentuelt deb Salg af stet til Maine- 
stefsde, naar dette er dleoet tjenligt her- 
til, men, hedder del oidere i Ministe- 
riets Erklcring, ,,det maa aner foan 
dent, at der gioes denSlagtey sont oed 
Kassation gsr Fordring derpaa, Adgang 
til efter tilendebrogt Sterilifation at er- 

holde det af hain indleoerede, nu til 
Mennestefode tjenlige Kod udlesereret 
imod Erltrggelfe uf en passende Betaling 
for den stedfundne Behandling, ligesotn 
det, for saa oidl Kodet oed kommuual 
Joranstaltning fcelges til Menneskefede, 
man anses rettest, at Nettoprooenuet 
udbetaleg de Eiere af det fasset-de Kod, 
soin detpaa got Paastand, fremfor at 
inddetoles til den i Sagen omhandlede. 
Forsikring.« 

Patent-Mnrsteu. chsstcifm »Du-F 
kitekten« meddeler, at der iDanmarki 
hat dannet sig et ·-Patent Murstensi 
Kompagni« til Udnyttelfe af en Dpsin 
delse af en tyst Jagenipr Olfhewsty. ! 
Den gaar uo paa Fabrikation af en nyl 
Murstensart, sont fremstilles af ij—10! 
pCl. Ralk og 90——94 pCt. groot Sand, i 
der ikke brændes men forstenes under en 

sterlig Proces. J det nannte Fagblad 
rose forstellige Forfattere den ny Opfim 
delfesom epokegørendr. Stenene, der 
ufaroede ere smukke cementgraa, ere saa 
tørre og nøjagtige, at man straks kan 
male eller tapetsere en of dem opftrt 
Mut uden Puds. Det paaftaasz at 

disie Sten hackten fryfe, foroitre eller 
skaller af, og Fadrikationen ei ikke dy- 
rere, snarere billigere, end almtndelige 
Sten. Komniir dertil, at die-se Patent- 
fteit tunne forfærdiges om Vinteren, 
staa oi jo foran en hel ny Udvikling paa 
dette Omraode — hois Opsindelfen hol- 
der, han den loder- 

Ny Dampmelntjllr. Er starke Fore- 
tagenoe er i disie Dage startet i Esdjerg, 
efter at den fornsbne Aktiekapital, 100,- 
000 Kr» er regnet og et passende Laan 
i Elende-muten er sikret. Der ital bus-l 
ges en Damp-Valfemslle, fom man has-J 
der vil kunne optage Konkurrenten med 
det tyske Mel, sont nu ooerfosmmer Jyls 
lands Bestkyst. Msllen opfskei paa 
Haonepladsen, hoor man har leiet Grund 
af Staten, uopsigelig i 25 Aar, lige oed 
Skibskaj og Jerndanespor, altfaa med 
de fardelagtigste Betingelser for at kunne 
tndstmnke Udgifterne til det mindst inu- 

lige, ligefom den blioer forsynet med de 

nyeste og bedste Mastiner. Den er be- 
regnet til en Produktion af 200 Sakke 
daglig, men iaaledes, at Produktionen 
let kun dringes detydelig op, hvis det 
maatte viere npdvendigh Sont til-mini- 
strerende Direktor er antaget Mslleejer 
E. Ebbesen, Sonderfkov pr. Brutus-. 
Arbejbet vil dlioe paadegyndt, fau inart 
Forholdene tillade det, og ventes at viere 

fterdigt faa detimeligt, at Meilen kan 
begynde siu Vikkfomhed i Slutningen 
af indeoaerende Aar. 

Kueippluranftalt pna Bornholm- 
Dk. Thorfon, der for nyliggsspgte sin 
Affked sont Liege ved Kneippkuranstalten 
oed Silkeborg, agter at grundlægge en 

Kneippkuranstalt paa Bornholm. Man 
mener, at Anstalten vil komme til at 

ligge i Egnen omkring Saagedtek. 
Optiker-et Udfsrfelsfokbud· Land- 

bkugsministeriet dar fra og med den 
Isde Januar ophæoet det destaaende 
Fordud mod Udfsrfel af leoende Kotig, 
Faar, Geder og Soin fra Jylland til 
de vorige Dele af Landet samt til Ud- 
landet. 

Telefonperfonalet i Frederiksiund 
har sagt op, fordi Selstabet ikte har for- 
heiet Linnen famtidig mec, at Tjeneste- 
tiden udvidedes, stont Lonnen t For- 
vejen var fcerdeles lan. 

En baard Tut-. To Arbejdere fka 
Duteg Klaus Kroman og Niels Mad- 
sen, tog for et Par Dage siden ud paa 
en Sejltur for at sillr. Da de vare 

komne et Stykke fra Dragør Hann, kan- 
trede Banden under en orkanqgtig 
Stotm. zsrst efter et Døgns Fort-d 
Iaaede de to stiddrudne i Land paq 
Saltholni, ridende paa Baudens Rol 
Saa sendte de tildage, og stor blen Glie- 
Ien, da man allerede antog, at de oure » 

o.uiykkede ( 

ngtlsncfauker til HedemvrltiV 
Eiter Forlydende i »Vers. Av.« Inn- 
ttenkeö det at give de Tugthuzfqngek i 

Her-send Strasseanstalt, sont befindet 
sig pna det sidste og lcempeligste Ste- 
dium af Strassetiden, Anvendelse Ied 

Opdyrkning af Hedeftrcelninger i Isl- 
land. Jndtil den store Affcere med Mis- 
ligheder oed Straffeanstalten sidft i 

Hnlvfjekdferne blev faadcnne Fausec 
nok jævnligt anoendte til Havedyrkninq, 
og det er sanledeö en noget lignende 
FkiluftssysseL man nn vil give des-. 
Planen er dog nok endnu tun under den 
fsrste Ovekvejelsr. « 

Bedsvet ved Lynuedthg. thledett 
fandt der et Lynnetilng Sted i N. LM 
Mille i femme Dieblit foin Begann-d 
Madg Jensen, Lemvig, kIrte fordi used 
Dagvognen ira Lemvig til Vanilan 
Jenfen, der felv nat Kost og ene ps- 
Vognen, dlev fuldstrendig dednoet. Do 
hnn kein til fig felo igen, holdt hasi 
Vejgrsften med Heste og Vogt-s uden ddg 
at viere vielteL 

Bed en Darm-nasche- Fort-km 
Morgen kein Arbeidsmnnd Anders Mei- 
sen, Hennetved paa Langelnnd, dunkle- 
lig nf Dnge ned .«t komme for næk til 
Akselledningen ved in Tiersienrafkinh 
fom var i iucd Gang. Monden bleo 
stinkt fotslxait iærlig i Hooedet, og 
dsde under yaaivc Weisen 

Forudanelfe. Ea uug Mast-, Ma- 
tkos Christen Madsen Alberti-en, Ssn 
af Scibstsmrer All-knien iMakftal, der 
var forhyret med et ai Alfr. Christen- 
fens Dampstibe as Kobenhaon, er i de 
fsrste Dage af forrige Nanned diesen 
styllet over Bord. Ganfke markeligt 
hat-de den nnge Mund haft en Dritt 
om, at han oilde blive staaet over Bord. 
Da han om Morgenen tsrnede ud af 
Rosen, sagde han til sine Kam-nennen 
,Det er sidste Rat vi disk været femme-; 
luden Aften er jeg ikke her.« Kam-e- 
rnterne lo af ham og sagde, at det 
maatte han ikke sige. Men han Ile- 
ved sit vg bsd dem alle FaroeL 

Fakliqt Bundeslad. Ksbmssd i Vin- 
derup Gaakdhiies Ganrdkarl M. Chr. 
Strensen og Bakder Jesperserh Binde- 
rup, var-e gaaede paa Andejagi stimme-. 
Da de kom til en Gksft, hoor de nieste 
at der var Ændey og Strensen gis 
foran, kam Jespersen til at rske Ied 
Uftrckkeren pag sit Gener, san Studet 
gis af og ramte Sirenfen i Ryggen II- 
der Ienstre Stalder, hoor hele Lied-is- 
gen mengte ind. Den tilstndekpsse 
dlev fsrt til Sysehufet ihr-Meer — 

Den Bisse, htortaed Bari-er Jezperses, 
Vinderup, konr til at affyre et Sksd 
Dagl paa Gastdskakl Spanien, htr 
vieret en ulykkedringende Bisse, thi den 
havde nogen Tid fsr Jnl anrettet es 

lignende Ulysse. Nu er den dieses 
breitet i Stykler og nedgravet. If det 
Strenfen tilfsjede Studfanr er der Her- 
net en Mengde Kinde sg Tresler, fest 
ved Skadet vare trcengte ind i Suretz 
tillige er der af de, nntngelig 60—'ts 
Hagl fjernet en Snes Stykkerz men des 
tilstadekomnes Tilstand er meget betu- 
kelig, da der nu hat indfnndet fig Defte 
og det viser fig, at siere If Haglene ere 

trængte ind i Lungen. 
Ulqkke i Kalnadborg Harn. »Kan. 

ngl.« strioerc Eiter Jnddydelfe If 
Restauratsren paa Postdarnkstibet »H- 
P. Prior« var nogle Mænd komne fas- 
nien i Skibxts Reiten-ration. Der ble- 
ikke drukket meget, og ingen of Dein- 
gerue vare fulde, men Tiden trat nd, 
og det var godt Midnat, fIk Gestetse 
forlod Stil-eh Det var Snestpknr II 
desnden dælgtnsrlt, niesien ikke til It se 
en Hund for sig. Selstadet ist-g Kn- 
vekne op over Orerne og styndte sig fr- 
Bordr. stinand quderg var en tf 
de firste, sum forlod Slidet, og des 
sidste var knap kommen over Landgqngs- 
droen« fir der dsrtes et. Fald i Bandet 
og Rand om Dieb« Der dlev hurtig 
giort Allarm; der dlev staffet Lygte es 
isgt efter den fornlyklede, inen uden Re- 
sultat. Kun hans Hat fandteg. Der 
var Koban-nd Payderg, der var fqldes 
over Bolvcerket og druknet. Huran 
det var gaaet til, at hqn gik i Harmen, 
er der ingen der ped· J MIrket kunde 
ingen se det. Men da Hatten dlev fun- 
det et godt Stykte fra Ltget«, er der no- 

get sont talek for, at Hatten er dliest 
ham af Hovedet, og at han ved at lsde 
efter den er falden nd over Volk-aktu- 

Bcandstiftelie pna Halbtek Arbede- 
Instalt. Er paa Heu-at Akvejvsiinnali 
værende Lein forspgte forleden at af- 
dmnde Gaul-den« idet han stak Jld pas 
det lige ved Siden af deliggende Mate- 
rinlhuö, inen das Jlden hurtig dlev op- 
Iaget og Binden bar fra, lykkedes det at 

zndskrcenle Jlden til Materialhulet, der 
Euldstrendig nedbrcendtr. Braut-stiftete- 
Torfsgte at singttz men dlev pnagteden 
anden ei ndctydelig. 


