
Ksbkuhmh Kronprinsea bei-ger, 
sont man oed. ikke sag sjældent Iangs- 
cetne, Ladegaatden og lignende Institu- 
tioaek for at locke at kende de ulykkelige, 
der ere komne paa Livets Skyggeside, 
og yde Hjtklp, hocr dem er mutigt. 
Forteven aflagde Kronpkinsen sauledes 
ganste uventet et Bespg paa Rand- og 
Domhuset iKabenhavn. HI. kgl. Haj- 
hed øufkede at se Fckngfelet paa Nytoko 
og bleo ledsaget derhen af Politiditek- 
wren. Kronpcinsen gis tra Celle til 

Celle og lob sig fortælle hver enkelt Ar- 

testants Historie. J en af Celleme fad 
dcr en Frelsersoldat Vøgh. En Dag, 
da han stod fom Poltvagt til Hatt-ne- 

»Lokaler t Gartnergade, Imngte en be- 

tuset Pelion sig deian og forsegte paa 

aue maltge Maader n: fokhtndrthid5- 
tteneiteku Let haode ttl FoIge at Man- 

den bleo vjst ad as Loka1e1, men Man- 

deu var gensmdig og saltc sig ftærkr til 

Pioduærge. Unoer Den Kamp, sont der- 

vid opstod, kastcdc Bogy ten gcnftctdcgsx 
saa voldsonxt til Joxtsuk a: han faldt 

og sog Hovcdct m uloorltg og maaue 

køreg :cl Hospitalsz fo-. at form-weg 

Poltuet oplog Impva i Sagt-H den 

bleo hcnvtsl til Behandung Dro Ixcdie 

Krtmtnalkanuner, og Ic: undu- iucd, at 

Bøgh blev arrcstexeL Lel ome sjg umr- 

lig, at Bagl), der er foensk af Fodfeh 
for en Række Aar siden hat-de gjort sig 
skyldig i flete Lovovektrckdelser, og a: 

han, efter at have affonek fin Straf, 
blev udvisi af Landri. J de mellemlsggs 
gende Aar havde Vøgh inudlettkd fort et 

pletfri Liv og var nu en ivkig Agitator 
for Frelsens Her. At hatt ved at reisej 
tilbage til Danmakk havde gjort fig; 
styldtg i en ny Lovovernædelie, havdei 
han ikke gjott sig nogle Skrupler om. ! 

Da Kronpsinsen horte Mondens- Hi-« 
storie, fik han Sympati for ham og 
udoitkede gennem Dommereu, at han 
bleo sat paa fri Fad. Og da det vilds 
viere odelæggende for Bsghs Fremttd, 
om han atcer blev uvvist af Landet, sor- 

gede Kronprmfen for, at Uhr-distrng 
dekretet over ham blev hakt-et. Nogle 
Timek eftek bleve Fængselets Porte ub 

nede for Btgh, famtidig med at det blev 

meddelt hat«-t, ais-Zagen imsd ham var 

heut. 
—- Købeahuons Byggefelfkab hak i 

disfe Dage folgt Ejendommen Nr. 8 

pas Østugabe tic Grosserekue Moses 
Melchior og Coftrup samt Pkemierlpjn 
nam, Baron Blüten-since for en Sum 

as 150,000 Kr. 
—- J Krigsministetietä Regnstabssp- 

ret-Kontor er der stjaalet 500 Kr. Ef- 
tek at en privat foretagen Undetspgelse 
ikke hat fort til noget Resultat, er 

Sagen nu overgivet til Palmen 
— Paa Skidäsmedeaes Kontor er der 

fokleden Nat for-yet Jndbrud af Bore- 

tyoe. Tyvene have stiaalet Stricca-Z- 

sen, as hvilken de strikende Smede ji«-Ty- 
dedokken erholdt Undetststtelfe. Der var 

120 Kr. i Kassen. 
—- Forleden indfandt en ældre Mund 

sig iKsbenhavn for at des-ge sin Dotter, 
der doede paa 5. Sal. Tkods gentagen 
Bauten paa Deren blev der ikke lukket 

op, og en tiltaldt Smed maatte da bkyoe 
Osten op. Jnde i Lejligheden laa den 

unge Pige, høis Naon er Ane Kristine 

Bodildfen dod i si- Seng; det our sicu- 
fynligt, at hun has-de været dsd i tren- 

gere Tib. En Liege og Politiet Muld- 

tes, og det konstateredes at Dødsacm 

jagen var Kulosfoegiftning. 
Fem gamle Btsdrr. Temmelig ene- 

ftaaende turde det kaldes, at Guardmand 

Peter Frandfen, Vaatby, fom den yngste 
as de fem endnu leoende Bredke, for 
uylig fejrede sin Wenige Fsdfelädag. 
Den teldste var i Fjor 80 Aar. Alle 

kunne de glcede sig ved et fcerdeles godt 
helbred og togek hver ifær Dei i Arbei- 
dets Gerning, og get eadog mange unge 

til Stamme Til Etsempel anfsrer 
»So» Amtst.« at den ene, som er 77 

Aar, og er hos en Sen, der hat et stskee 
Landbrug og et Meieki paa Fyn, en 

Gang i Winter, da Karlene bar Man 
paa Laster og i den Anledning lod nogte 
Old falde om, at her kunde han have 
godt af at veere med, git hen og tog en 

Sees Majs og bar den paa Loftet, og 

ioet han satte den, sagde: »Saadan bar 

vi os ad, da jeg var ung; oi var tun en 

om hvek Sak, og ikke iom nu, J squ 
Irre to.« Pan Slagelie:Egnen bot 

Nielz og Peter Frandfen i dekes Fodeby 
Paar-by Der ere de kendte, og at de 

er almindelig agtet af Omegnens Be- 

doere viser bl. a., at de i Aarenes Leb 

hat beklædt mange forstellige Tillidg- 

hvern idekeö Kommunr. 

DIIDFCM Den l. Man-te W ReJ 
hakt-r og Udgivek as »Steine Avis,« 
C. V. Fækch eftek et lqagt haablsst 
Sygeleie. 

—- th. Falketingsmqnd Ole Peda- 
fen, Stuf-stunk et afgaaet ved Dohen i" 

Holla-eh 76 Aar gl. Den afdøde repre- 

senterede Holbækkredfea 1876—-1879. 

— Cami« theol. L. C. Mstzen, der 
i mange Aar var Lckket ved Thisted Re- 

alfkole, er afgaaoet ved Døden. Den 

gamle Mand, der havde taget sin Afsted 
med Pension. levede sine sidsie Aar i« 

Holstebro, hvor hans Dotter er gift med 
Overlærer Ktogh Jener. 

—- Tidligere Laker i Fangel paa Fyn, 
Ludv. M. Billmonn, er hob i Kalten- 

haon, hvor han havde taget Ophold 
efter sin Affked. Gamle Billmann var 

en anset Lærer og af en ejendommelig 
Kunstnernatuc, som omfattede fm Ger- 

uing med stor Jusetesse. Da han for 
ikke lamge sideu tog sin Afsied, modtog 
han fra Bcboerne i Fangel mange Be- 
rufe-; paa Agtelfe og Hengiventh. 

— En meget kendt Personlrgbed og 

vannhjettet Patriok, fbv. chnefoged 
for Gjeften Soga, »Dme »Ic. C. Han- 
fen er dod t en Alde af ca· d Anr. 

Han er sætltg kcndc fra su-. Vitksomhed 
under den sidste slesvigske Kruz, da bcm 
fortes ti! Flensborg c tny Fangenskalr 

— Tidiigere Eier af Far:o-Esbje1"g 
zergeri og Fiergegaatdeu i Nordby,- 
Hans Sonne, er fgaaet vcd Dodcn 
chcr faa Dach Sygelcje, W Aar gl. 

— Grosferer Benjamin Levin i Ko- 

benhavn, Firma ,·Levin IT- Sønner,« er. 

dod Den Es Marts efter et kort Syge- 
leie. 

— Garn-dein Christen Mortensen og 
Hustru, Gundesirup ad Aalborgskanien, 
døde den l. Matts med en lille Time-Z 
Mellemkum. 

lthggelig Dødsmaade. Eieten If 
St. Ryde Molle, Købmand og Bager 
P. Christensen, er kommen ulykkelig af 
Dage paa en uhyggelig Mande. Chri- 
stensen var i Bagekiet, der dtives ved 
Mollens Hjælp, kommen for nær til et 

Hinl, der greb fat i heim, kleinte ham 
ind imellem et Par Tandhjul, kaufte 

Brysiet og omtrent star ham midt over, 

saaledes at Jndooldene bang stem. Der 
bleo hurtigst muligt sendt Bud estek 
Liege, men her oak iniet at gore. Myl- 
ken stete oin Fokmiddagen, og sstst Kl. 
4 om Estermiddagen dode den ulykkelige 
efter omikenc hele Tiden at have oeekei 
oed sin Bevidsthed. Han esterlader sig 
Hustku og 5 Born i smaa Kam-. 

Bowehospital i Odeuse· J 1876 

traadte i Odense en Del Mund og Kain- 
der samtnen sor gennecn srivillige Bidrag 
at sage oprettet et Bornehospiiai. Da 
den indsamlede Sinn ikIe var tilstmkce-« 
lig til at begynde Faretagendet, defini- 
tede Bestyrelsen indtil videre at opreiie 
en BokneklinilL J Fior bleo der imid- 
lertid as to nu asdøde Frkn. Hoffmann 
der i Byen skeenket l4,000 Kr. til Bor- 

nehospitalet paa den Belingelse, at det 

stulde staa siekdigt til at tages i Bkag 
inden l. Juli 1899, og under disse 
Omsikendighedek tsoede Bestykelsen ikke 
med at sage renliseret den oprindelige 
Plan. Byraadet skænkede straks veloillig 
den soknodne Byggegrund. Da Sagen 
sicut-I slog saa godt an, begyndte man i 

September Manned i Fior paa Opf-- 
reisen as Hospitalet, hois Fuldsorelse 
skal okeke tilendebkagt til l. Juni i Aar. 
Medeas den nuoeerende Klinik sotelsbig 
vil vikke som hidtil er det ny Hospital 
beeegnet paa at optage Born, der lide 

ins Sygdomme, soin kkceoe en Pleie, de 

vanskeligtkunne san- i Hjemmene, eller 

Born, der skulle Wem-es- 

Bedkagekiecne need Btsndshøi Kom- 
numr. J Sognekaadets Mode for lut- 

kede Date oplysie Formanden, Proz-rie- 
tær Thierro, at Sognebudet Jenseit oak 

reist til Esdjerg ined i alt 2269 Kr. 3 

Øre as Kommuaens Midler. Dekaf 
sandtes dog 853 Kr. 26 Øre i Behold 
hos Baden Resten, 1415 Kr. 77 Øke 
var as Formanden resunderet Kommu- 

uen, og Anklage mod Jenseit oar sta- 
salden. (Dette Flugtfokssg er tidligete 
omtalt i »Danskeren.«) — Den ledige 
Post som Sognebud er nu opslaaet, og 
der hat meldt sig ikke mindre end 300 

Aas-gere. 
Ell Jndsumlilqp Den Zi. August 

i Fsor skylledeå Styrmand C. E. Kand- 

sen over Bord sta Dampsiibet ,,Palria« 
og druknede, estetladende sig to smaa 
Born Til Jndtægt sor disse saaoel sosu 
sor Ente og Born ester Styrmand Bech, 
der ved samme Lejlighed umkom, blep 

der sat en Jntsainling i Gang, der nu 

er stuttet med det Resultat, at der til 

Styrmand Knudsens Born blioer m 

Sum as 7000 Kr» inedenå Styrmaud 
Bechg Ente hak saaet udbecalt ca. 10,- 
000 Kr. 

H 

Daumen Bisses-w —- Fäustle 
vens kahle Schmollt-H — Natukligvis 
vil det oækc for oidtlsftig at bebaut-le 
alle Punktek paa dette Omraade, hock- 
for her indfkrænkes til faul-anne, fom 

lkan have Interesse ogfaa for os Dunste 
her i Amerika. Folkethingets Italiens-«l 
udvalg hat afgivet en Betænkaing ogs 
bl· a. anbefalet: Der ydes et Laan pas 
40,000 Kr. til den danike Forening til 
Evangeliets Fokkyndelse for standinaviste 
Søfolk i fremmede Hat-ne til Hiælp til 
Opførelse af et Missionshus i Ham- 
botg. Der tilstaqs Professor C. Chri- 
siiqnsen 2000 Kr. til en Reise til de 

Forenede Stater i Nordamerika, navnlig 
for ved et leengere Opholb ved Univer- 

siteterne t Baltimore og Chicago at gøre 
sig bekendt med den Munde, hoorpaa 
ver undervises og studeres Fysik paa 
dissie Enden — Der bevilges Forli-tre- 
ten Enk Strom 1000 Kr. ttl en Reife 
til Amerika for at tiloejebriuge statistifke 
Orincssningek over Antollet og Forde- 
lengcn of de i de Forenede Stater bosatte 
D.1nske. Bevillingen nl Udvalget for 

Folkcoplysjmngsz anme forhojes fra 
1:’s,(,-00 til ist-»Gott Kr. 

Danmatts Neutralitet. Der af Os- 
car Hausen m. fl. izolletinget fremsatte 
Lovfolslag om ,,Tilsidesættelse af plig- 
tsgt Henfyn til Erstens Ilcuctalilet« 

gaak i Hooedsageu ud paa, at den, der 

l under tu Krig, overjot sollten Damm-If 

forholder sig nunmL tue-d Regeringcns 
Fotbud, understotter noget af de krigå- 
føreude Magter, ftrafch med Bodet, 
simpelt Fceugfcl eller Statsfcengsel i 

indtil :J Aar — saafnmt jtke højere 
Straf focskyldes eftet andre Love. Dette 

gælder bog itfc dem, det som Pt"æst, 
Lcege eller Sygeplejek trEVer i en af de 

krigsforende Magtets Tjeneste. 

Ptreflejubilcrum- Psstok Werg i 

Silteborg hoth Sondag den 5 Macts 
25 Aaks Jubilceutn, det første Pralle- 
jnbilceam, der er blevet afholdt i Inte- 

borg. Pan sin Jubilaeumsdag holdt 
Paitok Viberg Afstedåprcediten I Ltnaa 

Kitte, deri den Anledning var over- 

tyldt. Jubilaten, der fremdeles vit tagte 
sit Kalb i Silkebokg Kitte, hædredes 
paa fokstellig Maade af sin Menighed. 
Flere Deputationet ooerbkagte List-ast- 
ninget og Birkedommet Rosen-tu over-« 

kalte ham en Adresse fra Menigheden 
tillige mev et Solobæger, fyldt med 870«" 

Kr. i Guld. ,- 

J Stcid met- Religionen. XIV 
offentlige Politiret stod forleden en 

Magd tiltalt, fokvi han forfte Gang var 

Judebleoen fra Session Da Manden 
erklærede, at det vilde han fremdeles 

»bltve ved med, fokbi del stred imod hans 
Religion at biete Vaaben, blev Sagen 
henvtst til den iamleise Ret. Han oil 

»na blioe ivomt Fængfelssiraf og toungen 
ltil at tmlke i Uniformen. 

Et Oplvöningsbakean. Under Nuvn 
af ,,Danfke Sagt-aus Oplysningsbm 

jkeau« have ca. 200 Sagsprere over hele 
ILandet oprettet et Oplysningsbukeau 
med Hovedscede i Kibenhaom Bake- 
auets Formaal er udelukkende at staffe 
Forketningsoetdenen Oplysninger om 

Kreditforholdz Jnkasfationsoitcfamhed 
ek absolut ndelukken Overretssagsprek 
C. Koppel, Kabenhavn, er oalgt til 

Fern-and, Sagfsker Lau i Kolding til 
Næstfakmand. 

SolgtFoklag. Dei »He-weltk- For- 
lag« i Odense er folgt til Boghandler 
Hagen-o i Ksbenhaon Forli-get er et 

af Landets ældste, og feirebe for faa 
Aar siden 100 Aaks Jubilteum. 

Et meget gewinselt Uhr ejes If Has- 
mand Anders Petetfen,Hundtofte Mark. 
Det stal forhen have været Taffeluhr 
paa Skjoldemose. Uhret hat haot 4 

forgyldte Skioer, nu hat det kan 2, 
hookaf den ene bietet Timetal til 24. 

Det har Staaloætk og gaar oed Blylob- 
det. En af Skiverne er forsynet med 
et aveligt Vaaben og Navnet Ekik Lange. 
Fabrikation-Baum er angioet til 1586. 

qu Oldtidku. Ved Udgkaoninget i 
Baadhavnen vedEBbiekg bar man i denne 
Tid i en Dybde af ca. 8 Hob fundet ad- 

ftillige Tkæstaininek af Eg og Fyk, Lev- 
ningek af gamle Skoostraekninger paa 
Jyllands Vestkyst. 

Akbejdetboliget ved Aalliokg. Et 
Aktieselstab til Opfarelse af Arbeit-er- 
boliger net Aalbarg Portland Seinem- 
fabtil dannedeg pan et Mode i Aalborg. 
Aktiekapitalen, 120,000 Kk., bleo straks 
fuldt tegnet. Allerede i Aar vil der 
sandsynligois blioe taget fat paa Anlæg 
af Gaber og Kloaker, famt af et Band- 
oækk, og nieste Sommer oil her blioe 
opfsrt Bygninger til 100 Familier samt 
en Skale. Aktiekapitalen sial fortentes 
med 4 pCt., og hoad der indkammer 
derubooer, stal anoendes til Fokbedring 
af Beboetnes Vilkaar. 

k- r s»Is- 
«- 

Daimatt Im Rhythmus-Abwan- 
Lceu. Fra London meddeies, at den dek- 
zpækende hauste Gesandt, Kammerhekte 
Bille, stal kepmsenteke Danmark paa 
Afvæbningskoafetencen i Hang. » 

! 

Fund at gamle Soldat-um« Guard- 
mqnd Erik Petetsen t Klelund, Lindknudj 
Soga, har ved Plsjning paa sin Mark 
gjort et interessant Fund, nemlig af en 

Kruste, indeholdende 33 Stir. forstellige 
Sølumønter af Størrelse fom en Specie 
fka det lz., lu. og I7. Aathundtede. 
Pan den Plads, hoor Monterne fand- 
tes, hat Findekens Gaakd haft sin Plads 
for Rl Aar siden. Fundfet vil gennem 
Herredskontoret hlive indfendt til Natio- 
nalmusæet. 

Harfens Hann. Horseus Byraad 
vevtog Fredag Aften at optage et Laan 

paa 75,000 Kr. til Anlæg of en 150 
Alen tang, lij Fod dyb Havnemole samt 
for m aa7«1ig Leje af 3000 Kr. at udleje 
for et Tidsrum af 50 Aar en De! af 
Hannens Grund til Firmaet Jul. Ritt- 
gersk Jmprægneringsansialt i stoben- 

haon, der paa erunden agtec at an- 

lægge en JmptcpgncnngsanttalL Leie- 
forholdet er jndgaaet under Forudscet- 
ning ni, at Fitmaet opnaarx Averens 

tomst mcd Regeringeu om Levcring af 
imprwgnerede Soeiler Eil de jydske Jem 
banennlasg. 

Jcrnbaticbrocn over Lillebtrlt W 
Desputation, bepmamde of Borgniestcr 
Scharling fu: zredencia, to Med- 
lemmer af Bycnsz Rand jamt Lands 
tinggmand Schultz og Foltetingsmand 
Ousen. hnode AuvienH hos Inventi913- 
minister Burdet1fleth. Deputationens 
Hverv var at anmodc Ministerenon1, at 

den projektcnde Lillebælts-Bro enten ikke 
blev bragt til Not-rele ellcr ogsaa, at 

den blev lagt saaledes, at Ftedericia 
vebblivende blev Jernbaneknudepunkt. 

Ny qukbygning. Kabenhavns Hans 
delsbant har tobt Konsul Heys Efeu- 
dokn, Vesiergade Nr. 12 og 14 og Klin- 

genberg Ni. s2 i Odenfe, fom Banken 

agter at anvende til Opførelse af en 

monumental Bygning, hvor der stal 
indreites Lokaler for Bankens herve- 
rende Filial. 

Nyt HoteL Dei ny Hotel i Haiboare 
er an taget i Brug. Der er for længeT 
siden meldt ca. 20 Faniilier fra Kobenx 
baut-, fom oille bade der i Sommer.i 
Forpagtningsafgiften er 3200 Kr. J 
denne Tid bygges der en Udbygning ud 

«frah:)atel!4et i Nord akSydz den ssal 
brnges til Teater. 

Ryt Badehotel. Adolf Jenseit Cl 
Aarhuö hat oppe i Kalø Vig erhvervet 
10 Tdr. Land, der siedet umiddelbart 

op til Kalt Gads og kun ligget ca. 6 

Minuters Gang fta Dampstidöbroem 
Dei er Ktbereng Hensigt paa dette na- 

turstønne Sted at opspre et Badehotei. 
Han hat allerede faaet den fornsdne mi- 

nisterielle Bevilling i faa Henfeende, og 
Opførelien af Hotellet, der vil faa Plads 
til 11 Gesteh vil begynde i den nier- 

meste Fremtid. En Del af de 10 Tdr. 
Land oil blive udsiylket og dels bortfolgt 
til Villaer, dels anvendt til Villaer, fam 
Eieren felv vil bortleje. 

Ny qu. Vandbygningsvæfenet byg- 
gede sidste Sommer en Bro nd iThyba- 
rsn Kaval, hvilken imidlertid er staaet 
i Stykker i denne Visiten J Aar stal 
der bygges en ny, tnen af meget spierere 
Tsmmer, og Broen stal forsoarlig af- 
stives med Skraabjcelker. Vandbyg- 

jningsviefenet vil efter Forlydende fer 
bygge Braen og ikke rive den i Entre- 

’prise. 
Nu Birciomhed ved Form-. Eiter 

Forlydeude agter Konsortiei, sam har 
lebt Grusgravgaarden paa Forlev Mark, 
at udnytte den derværende fartrinlige 
Gras til Fretnstillmg af forfkellige Ce- 
mentvarer, liaefom der er Tale am at 

anstaffe Mastiner til Sartering af Sten, 
fom sindes i store Miengder i en Del af 
Grusbakten. 

Ry Skodatealer. Der ital owkekthe 
am i en normere Fremtid at sage fors- 
taget store ny Skovdeplantninger am- 

krmg Lavet Skoo ag i Egnen Vest for 
Breedstrup. 

NV Hcdcplqntllillg. Et nyt Selskab 
er bleoet siiftet i Gjellerup paa Wurde- 

egnen med det Formaal at beplante He- 
derne oed Giellerup. Der tegnes Aktier 
a 30 Kr» og man venter, at Staten 
vil bidrage en Fjerdedel af, hvad Are- 
alet og Beplantningen m. v. kosten 

Fuudne Ruiaer. Da man forledea 
var i Færd tied at grave en Gran pqq 
den gamle Kirlegaard ved Ringsted Kirsc, 
stpdte man paa Ruinerne af det gamle 
Ringsted Kloster. Der vil blive tilkaldt 

sagtyndig Assistance, og Udgravaing af 
Ruinerne vil da rimeligvis blioe paa- i. 

begyndt. 
J Sturm. Forleden Nat blceste alle 1 

4 Vinger af Jloed Mølle og faldt ned - 

paa et Mastinhus, der led stor Stade. « 

Lq A- 

hu Fiskkuetstkic vil i den nennesie 
Fremtid dcioe anlagt t Scagetse. Fabri- 
Ien anlæggeö as Dhrr. Grossetek Berg, 
Slagelse, samt Busch og Reser, Ki- 
benhaon. Aktiekapitalen er 60,000 Kr. 

Besterhuvstiiteriet FrassFiultting 
strioeö til os: Fiskeriet ek nu fuldstendig» 
standset her for Kasten. Kullerne ere« 
gaaede saa langt mod Vesi, at Fisterne 
i de smaa Baade ikke kunne naa ud til 
dem. For Fjaltring Kyst er der 6 Baa- 
delaug samt en Pram. Disse hat i 
dette Efteraak tilsaannen sendt Kuller 
til Hamburg for 2500 Kr., hvilket er 

et meget fløjt Resultat, naak man erfa- 
rer, at samme Baadelaug for i en Ziffe- 
sæson hat leneret Fifk for ca· 8000 Kr· 

Fisicfattgst J 1898 er der i Ring- 
købtng Fiord fanget Fisk for et Belob 
as 90,000 Kr. 

Stka Fifkekd Paa Sdr. Nissum 
Fjord drives i denne Tid et stokt Flyn- 
derfcskeri. Hundkede af Bande sek- dag- 
lig paa Fiorden. 

Fittich Rav. To Fiskerc fta Lemvig 
hat i disse Dage fundet c-t Stykke Rav, 
der uejede H Pund cg er out-betet til 
ca. TO Kr- 

Havkt kcdck. Af de haje Biergskuem 
ter tor Bovbjergkysten er der iden sidste 
Ttd staaret stnreJordmagser bot-t. Ster- 
lig syncg det at skulle gaa nd over sclve 
det hojeste Punkt af Bovbjetg Veft for 
Fyrtaamet. Forledkn Dag ftyrtede et 

Stykke Ekuent ned her paa ca. 10 Alen 
md Inn-d Ost: men besuden er der et 

starre Etykke, som sikkerti en nær Frem- 
tid vil styrte neh, da det hat« flaaet Revne 
ind i det faste Lerbje1«g. 

En vcftjusk Jaduftri. J Nees Sogn 
veo Nissum Fjard erncerek en stok Del 

as den magre Egns Befolkning sig am- 

Vinteken Ded Fotatbejdning af Horn- 
skeer, som de afsætte over hele Landen 
Der skal for Oseblikket vcere mindst 14 

af Sognets Beboete, der dtive denne 

Jadustri i størte Stil. 

Foretqgsnmhed. As de stedlige Bla- 
des Reseratek ska Aalborg Amtsraads 
sidste Mode sremgaar det, at der i denne 
Tid er oprettet ikke færre end 11 nye 
Fotstudssokeninger der paa Egnen. 

Dobbelt Svic. En Skkæddeksvend 
fra Randers, der i Fredags kom ind i en 

Ejendom i Aarhus for at sage Arbejde, 
stial her et Uhr fra en Tjeneitepige. Han 
blev anholdt straks eftek Tyveriet og det 

opdagedes under Forharet, at han atdkig, 
stand han er?7,Aar; hat atmet paa SeDJ 
stan. Det vil derfor svie dobbelt til 

hacn. 
FAUS. 33 Sejlfkibe og 4 Damp- 

fkibe, alle danske, ere strandede i 1898. 
33 Sejlstibe og 16 Dampftibe ere colli- 
detede. 5 Seilstibe ere kæntrede, men 

intet Dampstib. 
Affluttet Bikkiamhed. Ea Jude- 

mader i Ribe, Madam Bentzen, der 
dtde fokleden, hat efter en foketagen 
Opgarelfe hjulpet ikte færre end 8000 

Verdensbotgere og Borgerindek med de- 
res Jndtrædelfe i dette Liv, som hun nu 

selv forlod. 
Odekfaldet af en Bædder. En uag 

Pige blev farrige Sandag ovetfaldet af 
en Vædder paa Vejen til Lsoe Holde- 
plads ved Slagelfe. Medeas en anden 

Pige lad eftek Hjaelp, tilfsjede Væddeken 
den unge Pige flere fleaune Saat paa 
Handerne og Benene. 

Zorn-undeu- En th. Gaardejeksra 
;Funder Kirkeby, Jens Hefel, er fuld- 
isteendig forsvunden efter at have veetet 

sen Tut i Silkedorg. Om Aftenen gik 
jhan fka Kafe »Bestjyllaad,« og fiden 
that ingen set hasti. Hans Nackende 
satte sig straks i Bevægelfe for at finde 
ham, og omtrent alle Sognets mandlige 

Bebt-etc hat gennemfagt Silkedorg og 
ncekmeste Omegn, men stadig uden Re- 

sultat. Den savnede var en undersætsig 
ældre Mand. Det fortnodes, at han 
paa en eller anden Maade er forulytken 
Det var en meget stark Frost den Nat, 
saa det er ikte nfandsynligt, at han et 

fressen ihjei. 
Ell fes Proces. Mellem det fachen- 

oaerende Torrild Mejeri og en Smar- 

grosferer i Horiens fartes en Proces 
am ca. 600 Kr. Fokleden vandt Weic- 
tiet Sagen —- men da var rigtignok de 
500 Kr. medgaaet i Omkosininger. De 

resterende 100 Kr. deltes mellem det nu 

oplaste Mejeties Jntetesfenter, der nu 

ere Leverandaker til ,,Skooly«· i Gjesing. 
Hvad stulde man gsre oed Pengene? 
Man talte lidt frem ag tilbage bekom, 
faa bestemte man sig til at holde Gilde 

for Pengene. Saaledes blev da hele 
Processens Udbytte lidt Dans og anden 
Motikab. 

To Gange Splvbrvllup. Gam- 
ejek Søren Baungaard, Sandekstov i » 

Erritsp Sogn, fejrede forleden Salv- 

bryllup med sin 3die Hnstku. Han hvldt 
agfaa Salvbkyllup med sin sprste Hustru. 
Han er 84 Aar gammeL 

Statuts Mindest-tieris- J 
Fornoket sit her bltoe paqbegyndt Op- 
ftrelfen of et Kotndefeminatinsr. Frt 
Th. Lang, der for nogle Int- siden lob 
det hetvcerende Forstotefetninakium byzse 
blioerligeledez Leder af det ny Semi- 
natium. 

Ryc Tclsfpnttcfötctll Telefonselsta- 
bet i Kobenhoon her fotandret sine Tats- 
ter paa en saadan Munde, at der hele 
Donmatk ooet holdes indignerede Pro- 
testmøder, hoor der trues need alminde- 
lig Frafaid, idet man billigt-is gaar nd 
fra, at man bedke tan undoæce Telefo: 
nen for en Tid, end Selstab t kan und- 
vcere Abonnenterne. 

Nimtge Alls-geke. Til en ledig Post 
som Portner ved den tekniste Stole i 

Randeks hat der meldt sig 65 Ansøgere 
Mcckkklichistadc. En Karetmages 

i Silkeborg kobte forleden et stort Pop- 
peltræ. Da han kont til at arbejde i 

det, ojfte det sig at have en starre Hul- 
ning· som var beboet of en Svænn Bier, 
der var rigelig forsynet med Honning. 
Han flog nn noget for Hullet og for den 
Aabning, sont Savningen havde dannet, 
for at befkytte Bekoeme mod Regn og 
Kulde. Trkeftnmsnen staut nu i hans 
ane sont Bikuöe. 

Dtlllictf Hillctød. Ler i fotrige Uge 
omtalte Trav tun Hunnen-den »Trol- 
lcsminde« fktldres i en senere Post isine 
Enkettheder. Der viser sig da, at den 

soenskc-fodte Johan Nilsson flog sin IN- 

aarige Medtiener ihjel uoverlagt, i et 

stcerkt Anfald af Hidsighed, fokdi den 
anden vedblivende tirrede hont. Begge 
Karlene faar et godt Studsmaal af de- 
res Husbond, og Drabgmanden er i hoj 
Grad fortvivlet over sin lldaad. 

Pllllgkcbcn DefctksL En Trank-m- 
stabel, der for ca. 14 Dage siden beset- 
terede fra Garnisonen i Aarlius, er ble- 
oet paagrebet i Aalborg og sendt tilbage 
til Aarhus. Han har opholdt sig 14 

Dage hos sin Hustru i Hjorring og har 
fortlaret, at det var Længselen efter 
hende, der drev ham til dct Skridt, fom 
han nu vil komme til at bade haardt 
or. f 

Eksplosiou. Forleden eksplodeiede 
en Mastine i H. P. Hausen-I- Cytleoark- 
siedi Nil-e. Focretningens Jndehaoer 
fik sine Heender stærkt forbrcendte. En 
Malerlærling fik sit Toj antændi ved 

Eksplosionea og bleo ilde tilredt over 

hele Kroppen; færlig sik han soære 
Brandsaat jaa Underlidetk Dei mesie 
af Bærksteveis Jndhold btændte. Jlden 
slulkedeä af tililende Foll. 

Blodfokgifiuiug. En Isaarig Dreng 
i Brejning sik for kort Tid siden ei lille 
Saar paa Overlabem Dette pillede han 
af, og heroed er der kommen nogen 
Urenhed ind i Saaten Han dlev nieset 
daarlig og cnaatte indlægges paa Sinc- 
huset i Beile, hvor han afgik oed Dsden 
som Folge af en Blodforgiftting. 

Dkucht. Ei ungt Menneste, Stn 
af Gaardmand Lars Jepsen, Broost 

IKjaIr, druknede forleden i en Dam tat 

uden for Btoost. Den forulykkede, der 
var 25 Aar og som Folge af en haard 
Sygdom fom Barn meget foag, var 

gaaet hiemme fra for at gaa til en Nabo, 
og kun kort derefter fandtes hanz Lig i 

Darunter-, fom han maa antages at orere 

falden i oed at oære kommen den for 
nar. Lægen bleo heutet, men kande tun 
konstatere, at Lioet var udflukket. 

Druknet i en Brand. husmand 
Kresten Raömussen af Gndum Kær oed 

IAaldorg faldt forleden Sondag paa Ho- 
Ioedet i sin Brand og druknede. Hans 
Kont, fom var Vidne til Ulyklen, fsgie 
forgceves at bringe Dich-. Da man fik 
Manden op, knnve en tiltaldt Lage kan 

lonstatere, at Doden oar indtroadt. 

JldkhquIH Nat til den s. Marts 
udhroo Jld i Jens Nielsens Gaard i 
Tone oed Roskilde. En gammel Mand, 
der tilfældig foo i Stalden, og Tini-ste- 
drengen blev en Del forbrcendt og maatie 

kores paa Sygehusen Beboerne maatte 

redde sig i det blotte Linned. Gaarden 
neddrændte totalt, 4 Heste, 20 Klet, 
alle Faarene og Fiærkraet indebrcendte. 

Jlden antages opstaaet ved Uforsigtig- 
hed fra den i Stalden fovende gamle 
Monds Side. 

—- Proprietcer Holsts paa Assentoft 
Mark beliggende Gaard er fulditkendig 
nedbrtendt. Jlden opstod i den ostlige 
Længe og forplantede sig derfor til Lade- 
bygningen og fenere til Stuehufet. Alle 
4 Længer nedbrændte. 3 Lam, 8 Fand-, 
5 Grise og 4 Kaloe indbrcendte. Ejeren 
oar fraoærende« da Jlden udbrsd. En 

ung Karl er anholdt sont sigtet for at 

have paasat Jlden. 
W 

IS- Beretninger fra Donmark 
formelles paa 7de Side. 


