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En qfviftstiagr. Eiter Nigss 
dagsniand Gustav Johqnfens 
Mode i »Fref« den 22.Jitlii Fiok fandt 
en of Deltageine sig ioronleoiget til at 

inbfende Klage over Stationsforttnndet 
L« e i it i Ktiftianofelt, der, da han vilde 

ftige ind i Togct, hoode ptpvet poa at 

tive heim ned igen og fogt, at hast ikte 

tnoatte ftige ind, fst der Mk raubt: 

,,Einfteigen!« J Sonret pan Klagen 
einnimmt-, at Toget end-in vor i Gang, 
da Klogeren oilde ftige ind: »Ist-et der 

antoges, at De hor handlet i ungvonis 
tnelig Raadhed, ville oi i det Tiifcelde 
fe bott frct at ftille Stioifeirao.« —- 

Tette Sonr,dtt er itndcttegnei of Jeru- 
baneditektor Ruhrt i Flensborg, vil 

vatte nogcn Foiundting. 
Dei tyer Agrartnsdr. Det 

Mode, fotn det tyfke ,,Londniændcnes 
Fothtttid«forleden lod afholde paa»Stadt 
Hamburg-« tGroaften med en Formenng 
holder frtt Honnover, blev lebet af! 
Amtdfotitander Jacobfen of Ben- 

ningggaacd. Oele Bei-get ubgjorde 
neppe —-— 15 Perfonek. 

Note iBhgniithfaget. De 

i Hadetslev vierende Bygninggarbejdeke 
hor opftillet deres Kruo for den koni- 

enende Sommer. Tomrerne ttæve 45 

Penning i Tinten, ingen Foranbringi 
Athen-Indem Mutetne 45 Penning og 

fta1.Aptil til 1. Oktober H Time 

Middogspovfe, hootfor Efteciniddnggs 
povfen falder bort, erhefvsineendene its- 

Penningi Timen, ingen Foeanvring i 

Arbeidstidem Man oenter ot cpnaa en 

mindelig Qoerenskomft 
E tMiöf ionshot el i Flensborg, 

Jndremisfionsioreningen ngter at op- 

fsre et to litageis Missionshotel ved 

Jomftustien paa det Grundstytte, fom 
de heiter Jürgenfen og D. Tams 

hat lobt nf Kobmond H o lni oed Sitten 

of ·Botgerforeningeng« Haue. Der 

var en Tib Fokhondlinger oni at tobe 

»Borgetfotentngen5« Lokoler i Slotss 

gabe; nien denne Handel bl o ilte til 

noget, fort-i Prifen var for hof. 
D on fke San ge. Fokleden rejste 

nop’e unge Mennefter med Some-dane- 

toget fro Hadeisleo til Vedfted. Un- 

det Kotfelen motede de fig tned at fynge 
dnnfke Sange. Dette tog en til Rod- 

ding indoandret Tyfkek forttydelig op, 

og da de unge Mund itke tog fig i Bette 

for at offynge Sange, fom of de pref- 
fifke Myndigheder et bleven eilicerede 

for »ophidfende«, bleo de ineldte, og 

Amtgforstondeeen ikendte dem Vodekz til 
Etsenipel bleo Landmanb M net i n 

E ne ni a rk ai Hagel-nd ilendt lag-Ile- 
for at have fanget med poa JJeg oil 

vierge mit Land«, der tilnted er en noifk 
Sang. 

Tilbud of thfte Flog. Dei 

forlyder, at en nng Mand, i Anledning 
quejfee Wilhelms Fsdfeisiag, git 
tundt til tyftsindebe her i Haderoleo og 
tilhod dem tyer Flog. Entelte Siedet- 

fit hqn Aftlog paa sit venlige Tilbud· 

Citndotnsfttlg· He. A. Wokck 
e· Togkær hor folgt sin derfleds beligs 
senkte Ejenvoni til Denrik Olfen· 
of Lunding foe 11,000 Mk. 

—- Gaardeier A. h o nfe n i Breite- 
bro har folgt fin Goaed med 25 Demut 

Joev til Gefigioer Jens iHaufen i 

Tsnder, tidligece i Biede, for 18,000 
Mark- 

— Smed Fr. Jenfen i Bat-nie- 
hor tobt et Landboelgfted i Borttp, til- 

hsrenve Ha ns C la nfen of Kot-ber- 

holin. Tit Stebet hsrer IV H.ktor. 
Kshefuinmen er 32,000 Mk. Den nd- 

« 

oendige Beiætning medfsiger. 
— Goardniand h ans Kr. J ep- 

feniHolnt her folgt 8 Hektor Land 
med 95 Doler Statteoækdi til Landmonh 
Jens B ondefen fainmefteds for 1700 
Mr. pr. Hektor. 

H- 

stifs Alpg, Tkx. Falk her ptta 
Egnen et nieset interesfetedei Mis. 

Ernst Ottos Tiifielde, og ikte er det at 

andres paa. Ecklireet nhelbeedetig, fein 
godt fotn ovetleoeket i Dsdens handa, 
fyneo hendes Helbtedelfe nieften mirnkui 

lis. Dr. Otto lkkiver desongaaende til 
Dr. Peter Fahrney, Chiusi-, Jll.: 
«Min Hustcu vor nieget fyg, og LE- 

geene her poo Stedet opgno hende. Dr. 
...... diagnostieerede hendes Sysdotn 
foni Mooetmft og fogde, at hun var 

uhelhredelig. En Ben of ntln Vnstrit 
onlieitilede Decett Kutiito, og Refultas 
tet hin- veere meget tilfredsftillende.« 

Det er et meget omtoiftet Spiein 
maul, otn Kraft er helbcedetig eller iste, 
pg dos modtoges otter og atter Bei-et- 

ninget om helhtedelfer, beolrket ned 

Dr. Petekc Kuriko i Tilftelde, hvor 
Lagens Diognofe tydebe pas Kraft. 

,- void-n nit end dette fotholder stg, fåfFeittum er, at de one fhge, inen nit et 

ftifie, 

Fra Brødrefollenr. 
Reddet to Plger, men denk- 

nede sel o. En satgellg Ulykke heut-te 
sorleten paa Stabbestad i Norge. Da 

Even Mikkelsen l Tonstal om 

Motgenen stulde gaa til sit Arbeit-e, saa 
han to Sniaaplger, der paa Besen tll 

Stolen var saldne gennem Jsen. Det 

lytkedes ham at tedde dem, men under 

Redningoarbejdet glk han selo gennent 
Jsen og druknede. Den ene as Sama- 

pjgetne sotsegte at redde ham oed at 

mkke hakn en Hage, mens den anden 

lob estet Hjalxk Ta nogle Jgatbejdeke 
kotn lll og sit Monden tkullen op, var 

der tun svage Ltogtegn at spore, og den 
nlkaldte Lage tnnde Inn konstatere 
Baden. 

Det svensl - norske Konse- 
par. Eiter hvad »Gotedorgposten« 
ecsarek, agter Kongen og Dtonnlngen 
mldt i April at foretage en Reise til 
Udlandet. Reisen gaat fskst til Eng- 
land, hour Dkonningen agtee at op- 
holde sig i nogen Tib, tnens Kongen 
reiser til Fastlandet og aflckgger Besog 
bl. a. paa Patisetndstjllingem Derestek 
oll Reisen sandsynligvis udstrwlke sig 
tangere syd paa. 

De skandinaoiske FolksEn-; 
he d. Under denne Titel lndeholdek 
,,At·toul-lacl(st« en meget lang Artikkel, 
tagen as ,,X·(s.s4t(smotIsland-; Ali-US 

Bladet stkioer, at endnu synes Erob- 
retes lystne Blitke ltke at have naaet 

Norden, wen Grunden tan meget vel 
viele den, at »man endnu ttle hak troet 
at kunne enes om visse sede Stylser og 
dersor ligesom gennem en seelles stil- 
tiende Overcnslomst hidtil holdt Kloerne 
dorte —- men hoent ved, hvad Jeemttdcn 
kan date l sit Ekel-. 

Sitrest 
notdjste Folk at handle i Tide —- søge 
at alliere sig Ined hoemndre —det oltde 
i hoert Tllsalde vceke en Tkumf paa 

Haanden Hoet sor sig kan de Mandi- 

naviske ther intet udrette mod de store, 
men samlede vilde de ndgate en Mags. 

Standtnavlens tre nger maa sage en 

Sammenslutntng, hvis Landene stnlde 
tunne skedes lnod den Erobtingslyft, 
som en Stotcnagt maaste iTiden en 

Gang kan sau. 
— 

Hoio den Dag stulde komme, da en 

ellek anden as de standlnavlste Stater 
bleo nsdsaget kned Sol-ed lHaand at 

octrge Landet mod indtmngende Essen- 
Ldny da, om itke sor, skulde l set mindste 
sden angtebne etlende, at det vilde onte 

sgodh om en djælpsont Brodethaand 
kaltes ud til Bistand. Ogidenne Ret- 

,ntng —- tneb nununnnlnring sont Mut-l 

s-— maa nn de standtnaviste Landes Po- 
Inkie lud-u tm Tid gut-, thi den km 

.Stats Erobring og Fald oil have tll 

szslgh at de to andre snatt vll se sig nob- 

sagede til ogsaa at opgioe deres Selos 

«l«teendigl)ed. « 

Den nye standlnaviske, tultukelle Be- 

oægelse, »Nyslandinaolgnten«, onltales 

it Amtlen i vakme Ord. 

l 
; 

« 
! 

oak det derset sor de smaa 

The sciindinavian 
Heroes 

l Slugct ved Magnet-Intent- 

Brevira en DeltagekiSlaqrr 

Frygtellgc Timcr. 

Ydetfle Fokpoft. 

50mod1000. 

Standinaoifk stoka 
Partei-im Jan. two. 

Siden jeg stkev fprivat til Dem fta 
Mafeking for en 4 a 5 Uger siden, er 

der set mange betydningsfulde Ting og 
Beglvenheder, der bog ikke hat medfstt 
nogen Bei-hing i Ktigslykken, trakti- 

mod, Lyklen hat iulgt Boetnes Vaaben 

fra den Dag, Kiigen begyndte, iiangs 
Dato. Da ieg sidit skkeo til Dem, var 

.det standinaviste Kokpg lejiet samtnen 
med den Del of Bucht-um der belei-» 
kive M afeki vg, men .alletede nogle 

Ugek eftek modtog vi en Dag Ort-te 

ltil sieblikkelig at bryde op og iidenj 
lminbfte Tidsspilde begive os ned til den 

lotanjeiftistatsle og tap- koloniikc Gran- 

Rie, da en stink, engelst Hm var i An- 

makch for at unt-satte Kimberley. 
Med of begav omtkent 8000 Baader 
of Daten ira Mafeking sig paa den 

500 Mil lange Vei, ad hvilken vi kun 

lunde beiokdkeo med Jernbunen omtcent 

Halvdelen ai Vejen. Da vi imldlettid 
alle tm- betedne, tilbagelagde vi Besen 
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Il» 

vid Hjælp as raste Hefte paa z Dage og J 
ankoni paa Knggituepladsen netop Da- 

gen efter at de satftealvortige Zamniene 
stad havde snndet Sted tun 15 Mit sta 
selve Kimberlcy. Englandeme «led 
isnidleitid saa alvvelige Tab og sandt 
Boerneg Stelling saa streit, at de saa 
sig nadsagede til at dknge Forsteetknins 
gek til sig, baade as Attilchri ag Falk 
En Uge hengik saaledes i Ilio, cster at 

vi var ankomm, nden at der viste sig 
Spor as Cngletnderr. 

Lordag Morgen den Hde December 
aabnedea der imidlettil plndselig Kl. 

« ocn Morgenen en heftig Kanonild 
paa vor Stilling, men ester 2 Ticnekg 

Fotlab trak det engelfte Artilleii sig til- 

bage uden at der sittert var antettet no« 

gen Stade as Bctydning pna nagen as 
Sideknr. Nesten as Lardagen og hele 
Sandagen til sent paa Estenniddagen 
hengik derester, uden at der srn nagen 
as Siderne udvelsledeg et eneste Stud. 
Ved itiTiden sit vi san Bested om, at 

Englanderne visic sig, og onitrent ved 

H Tiden saldt det ssrste K«anonstud, 
hookestet der saa Resten as Dagen til 

Msrlets Frembrud (otntrent st Eimer) 
sandt en seygtetig Artilleritamp Sted. 

Hele Ratten san vi deiester paa Val- 

pladsen uden Forstyreelse. 
Det standinaviske Korpö, der nyder 

stor Aiieklendelse blandt Bandeene, blev 

ndsendt sont ydeiste Forposter sot at 

alarniere Banne, saa snart Cnglænders 
ne viste sig. Hele Ratten regnede det 

nasbeudt, og zzden mindsie Ly paa den 
aabne Mark blsv vi aldeles genann- 
btpdte. 

Te astikanfte Marter, eller rettere 

sagt mange as de asrikanste Marter, 
saaledeg den, paa hvilten vi laa denne 

begioenhedåsulde Nat, er opsytdte as 
Krat, nieget lavt og ilke sammenhcem 
gende, men i Butter-M Vi nat saale- 
des i en meget sakesuld Stilling, da det 
nat ninnligt sar as at overse hele Stil- 

lingen, de 50 Mand, ai var udsendtr. 
Allekede da det alleisnageste Lys sor, 

kyndte den giyende Dag, saldt der sarst 
et Stud, saa nogle enlelte, sot at ester 
sslges as saa sorsakdelige Geocetsalver, 
at ingen Lad, selv det socscecdeligste 
Totdenveir, paa nagen-Munde tnn sam- 
inenligneg med dette alt overdsoende 

Speltakel. Vi harte intet og saa intet, 
uden Geværerneg Rapport og det amon- 

delige niilelange Jldsvielg as de Tnsins 
der og Tnsindek as Gen-tret i den vidts 

stralte Stilling, hvoki Englcendekne 
laa. Mod va var ingen Kngler kettede 

iomtient et Knattet, usynlige sont vi 

var i de trette Basle, men saa pludselig 
lont de satste Kugtee syngende am Qrene 
paa os. Fakst tun sta Fronten as os, 
men toet estek sta begge Sider, og ende- 

lig bagsra, hoilket agsaa tydelig sagde 
os, at vi var asfkaatne ska de ca. ZOOOI 
Alen bagved liggende Bandes-. Vokel 
Hefte havde vi ladet btive et Par Linn-I 
dkede Alen tilbage, ovetgioet til 9 paa-; 
lidetige Mand, og ved disses AandssI 
neerveerelse og hurtighed lyktedes det at 

redde alle, nied llndtagelse as 4, dets 
;loseev sig under det soksceidelige Spek· ! 
jtakeL Vi 50 Standinaver, der saaledess 
Tvar psiggivne til Jlden sra ca. 1000 

IGevarey asfyrede sra alle stre Kamer, 
shaode intet andet Valg end at seelge vort; 
Wia saa dyrt som muligt. 

Vi aabnede en heftig Jld mod den 

dagved liggende og hsjre Side,og i one-; 

strent 2«Timer holdt vi sanledeH 
to o r St i ll in g, medeng Fjenden loin 
Fnaemece og nacktneee ind paa os. Bote 

sGeoeeree var til side glohede, 
;vg det var satligt at beuge dem langerez 
Halodelen us vore Mund var 

saldne etler saatede, mange 
as de sidste endnu stydende nas- 
bkudt, Geværkngleene saldt saa tret 

som hagl, og under disse soetvivlede 
For-hold var vi uden Kaminando, da 

Kaptajn Johannes Flygare var 

dsd og sztnanterne St olb er og Ba- 
k en hen begge saakede, den ssrste Ine- 

get haaedt. Under disse Fortzald bestal- 
tede pl at vove et soktvinlet Fatssg paa 
at slaa pl tgennem Fjendens Ratten 
Undek dette Jus-g saldt wetten alle 

voeesolk, og set lytledes tun 7 as; 
o I, detiblandt Deus Diensten-eh at: 
komme igennem helsiindedr. Den even- 

sok nannte Lejtnant Bceentzeth en Ssn 
as Kammandar B» er let saaret eller i 
alt Fald tkte livssarlig saaeet ag befin- 
det st iden engelske Ambulanee, men 

vil till ge med vake vorige saarede san- 
eest blive udvekslede, hvis dette er mu- 

ltgt. Vi mistede saaledes 43 Mand, og 
as dizfe er 19 sundne som dsde. As 

« 

O 

Dauka landt vi tre, nemlig F red e 

Olefem S. Jac obfcn, iidligere i 

Kslsgvflatcn, og sho. Sergent G o r- 

UUU lilcsien var Svenfke,No esse 
F in n e r. J Englaendernes Ainbnlance 

antager ni,at der befinder sig 21 akake, 
og blandt bigse er der 6 Dunstk, hois 
Starb-n- rn endnu ikke nied Besteciilhed 
ded. — Medens jeg striaer, har vi faaet 
Undetretnmg am, at de ovenfor Inevnte 

« vllkcltg er opsanilebe af den engellle 
Ambulancc. 7 er haardt faarede, Ig 
af disfe er ts dsde medens 1 af de sire 
iaarede, vc bar-de i vor egen Ambulance, 
ogsaa er bad. Tabet bliver sauledes 253 

bade og 20 sanrede. J traiisvaalske og 
Ftlftateng Aviser amtales det standina: 
viste Ftorpg sam: »Hu- scandinarinn 
Hohn-«- og »The- fanmnn cui-»M- 
Delte u natukligvis meget anerkendende, 
inmE argen over alle vore labte Kamme- 
rater og Vermer er saa stor og almindes 

lig blandt os, at denne Seitens Dag er 

bleven nl en Sorgens Tag for os, der 

senl vcl gleiriines. — Tagen efter Sin- 

get, da Englænderne havte begceret og 
faaet Vaabenhvile til at begrave deres 

dahe, gis vi med var Ambulanee nd for 
at sage nore bede, og i 3 frelles Grave 
nden normaliteter dackeve vi vare slagne 
Kanrnierater med den wrre, stenhaarde 
Jord. 

J Fandhed, denne Dag var en Sei- 
renö Tag lar Borrne, under-legt» som 
de var i Vlntal og ndfat for en frygtelig 
Arlillernld, der knn fvagt besvaredes If 
de fa: Kanonen der fandtes paa var 

Side. J Virleligheden var benne Kamp 
en Kamp inellem Gevcerer og Kanonen 
og Nesnltatet blev en Sejr for Gener- 
rerne. Mai-selig er det, at Voerne urt- 

der die-se Forhold knn led et forhaldsvis 
ringe Tab af Menneskeliv, medens Eng- 
lændeincs bade ag saarede laa trettc, ja, 
iKlyngeoig paa en Strætning af ani- 

irent en engelsi Mil. Ekrglrenderne 
snislede ca, two derbe ag saarede, ag 
Bann-»so Tab var ca. 180. Tiefe er 

Tal, der lominer Sandheden meget nær. 

Feinefter en voldsom Kananade fra 
tidlig Tirgdag Morgen til ap ad zor- 
middagen opgav Englanderne Forføget 
paa at bryde igenneni vare Ratten 

Med Ængstelse havde Befoltningens 
Øjne hvilet paa vore Falk. Man vivsle, 
at vi var langt underlegne baade meb 

Hensyn til Artilleri ag Antal i Starke, 
og der fle et Befrielfens Snl over 

Transvaal og Fristaten, der efierfulgs 
leg af en almindelig Seirsjubel over den 

glimrende Vedrift. General Cr o nj e 

var nor lebende General, og hans Navn 
er paa hele Befolkningeno Lieben 

Jeg vilde gerne give Tem en udførlig 
Bestrioelfe nf ooennceante Slag, nien 

Tiden og Omslændighederne tillader rnig 
ikte as gare bette, og naar Jndholdet 
al bene Vrev hovedsagelig har drejet sig 
vin Skanbinavernes nlylkelige Ranip 
hin llte December Morgen, saa er dette 

ingenlunde gjort for at ntllc as i Far- 
grunden, men fordi jeg selv var et Øj- 
envidne, der moving et uavsletteligk 
Jndtrnk af denne Haandfuld Monds 

hellernodige Karnp niod en 20 Gange 
averlegen Fjendc. H. K 

Lvenftaaende Brev stodi »Poliliken« 
for ;- ide Febr. 1900 —- Der har ge n- 

neni heleVerdenöpreöfen gaaet 
R y as denne bei skandinaviste Korps’ 
helteinodige Kamp; men nagen tiliorla- 
delig Scildring er ikke bleven given 
Der er as en sacheles Glæde faa hurtigt 
at tnnne give vare Læfere en Vereining 
lra en af Karplets egne Fallerz vore 

Landsmands Tapperhed ag Mod vil og 
maa stelle bybe Strenge i Beveegelse 
hoes vö, med Klang fra Fortiden, da 
vort lille Fle lod Fjenden »Isbe hell 
dgrt hmrl Striby han vandt«. 

Men —- ak! ar dyrelplne Menneskers 
Liv ssal faltei fauledes paa Spil i Kri- 

geng Radsler —- ag Abels Blad after 

og after raabe fra Jorden. 

Om alt og alle. 
Castor Gulvklump er, efter 

hoad det australste Bleib Messiboume 

Ag« rnebvelct, lNovember bleven fun- 
den paa en Gnldmark i Kalonien Vik- 

toria, ikkelangt fra Byen Daylesfard. 
To Biergmsend stehte under deres Ak- 

bejbei Mitten New Nugetty Gnlly 
paa Gnldklumpen, der vejede ikke min- 
dre end losik Unzcr (5 Kilograrn)aglaa» 
is Fod ander Overfladen. 

Den var ganste glat og rund, ag 
dens Dimensioner var s Tommer l 

ikwngdeiy 4 Tommer lBredden og 2 

Tammek i Tykkelsen paa Mit-ten. Gul-» 
det i Klumpen vurberedes til 81 Kr. pr. 
Unze, faa at den i sin Helhed ansaag 
for at være 13,000 Kr. verd. 

Kuriøst nok blev den fanden ikke mere 

end R Fod borte fka det Steh, hvor en 

Biergmand i 1895 udgrauede en Guld- 
klump paa 216 Unger. ; 

Tuberkelbaciller paa Fri- 
m an k er. At Fritncetker kan være 

Sknittebringere, hat man gentagne! 
Gange haft Essempler paa. En franst 
Liege i Algier hat i Folge »Hofpitalsti- 
dende« til be tidligete Jagttagelser føjetl 
folgende: 

J Matts 1898 blev der paa et milis 
leert Sygehug i Algier indlagt en Sol- 
bat med fremstteden Lungetuberknlose. 
Denne Mund var ivkig Frimcetkesatnler 
eg titbtagte Tagen med at opklæbe Fri- 
matker ved Hjælp af smaa gunnnerede 
Papirsstykker, sotn han gjorde fugtige 
med Spyt. Han siod i livcig Byttefor- 
bindelse med Kammeraterne. Hans 
Opspyt indeholdt utallige Tuberkele- 
ciller. Overlægen B u s q u et knbte 
300 Frimcerker, sont var opklcebede af 
ham, lod dem ones-the med stcrikt 
Band og henstaa i 24 Timek. Med 
denne Væste blev der gjort anpodnin- 
get paa 8 Marsvin, fom alle efter kor- 
tere eller tangere Tids Fort-b blev tu-; 
berkuløse. For at undgaa Ovekførelsej 
of Tuberkulase med beugte FktmcerketH 
foreslaar B. at lade dem ligge en Time« 
i ä pCL Karbolvand, sont ikke vtl for- 
anbre beres Farve. 

Hvor mange Bein indes der i’ 
Verden am Aateth En engelsk Stan- 
stiker har gjort en højst besynderlig Be- 

tetning over de Bam, der hvert Aar 
fodes paa hete Jordkloden. Stillede 
man Vuggcrne med Bornene ien Rette, 
otlde denne naa Jotden tundt ved Æks 
vator. Lob man Mødtene passen et 

bestemt Punkt, bcerende der-es nyfedtew 
og saa hurtig, at tyve Msdre gik fotbi 
i Minutten, vilde det vare 6 Aar, tnden 
et Aars Born naaede farbi. ! 

Ei frygteligt Blodbad. Et 

Ojenvidne gioer et Bier-, der hat fun- 
det Lptagelse i udenlandske Blade, en 

nbesinykket Fremstilling af Kampeneom- 
tring Ladysniith Sterlig ievende skclsi 
drer han et engeifk Angreb paa en im 
Naturens Side vel befcestet Stilling, 
fom Voerne hat-de inde. Det var to 

Afdelinger af ftivillige, der foretog 
Sternum J lange Linier tyikede de 

srem over en greesbevokset Slette, hvor. 
Myretuer dannede den eneste Forhøjning 
i Tencenet. Boernes Kugler flog ned i 
den tarre Jordbund, san Støvet hvirvs 
lide op i teette Skyer. Stillingen var 

fottvivlet. Nogle sijulte sig bag Hegn, 
andre kaitede sig, sna lange de var, dag. 
Zityretuetng fom okn der var Datums 
at sinde. Entette gjorde omkt"ing, vg» 
snart fulgte den ene efter den andenJ 
istsemplet Til at begynde med holdti 
de nogenlunde Geledderne, men snart 
lob de fptedte i vild Flugt. Stadig 
hvikolede Stavet op fra Jotden; hoer 
Gang en Sky fptedte Iig, saa man en 

eller anden af de flygtende gare et 

Spring eller dreje sig flete Gange tundt 

for med Armene bredte ud at synke jam- 
men for Fedderne af de fiemstormende 
Kummers-ten 

Bagefter hed det fig, at tun fyv var 

faarede. Men den paagældende Tilskuer 
fau, hoorledes Sanitetstropperne fette 
dsde ag saaiede i Sueseois bott fra 
Kamppladsen. 

ngfrie Kul. Et tyst Fagstkift 
nteddelek, at der for Tiden iEngland 
setes Fotiag med rsgfrie Kul, og at 

dette ejendommelige Brandsel kan an- 

vendeg midt i et Beetelse i et Kalt-erstem 
uden at man generes af Reg, hvitket ja 
lyder neiget unt-list Den af de rog- 
seie Kul udoiklede Votme betegnes sum 
betydelig. De wgftie Kulbkiketter, der 

vejeotntkent ni danskePund Stykket, 
cnen vgsaa feemsiilleö af mindre Virgt, 
fabrikeres vafentlig af 95 Procent Kul- 
sisvz de resiekende fem Procent as en 

Blandning as Tratjæte og ulcestet Kalt. 

DosnfceldterusfifkeVisier- 
rer. Den tidligere Chef for Kejserens 
Livgatdekosakker, Generalmaior Ita- 
w ais k i, er tilligemed to af sine under- 

givne Officerer ved en Ktigseet bleven 

send-net Adel, Charge, Ordener og 
andre Udmcetkelsestegm Da der ogfaa 
ek impticeret Embedgmcend under Jn- 
tendantuken i den paagaeldende Sag, 
hat dekes Fprfeelfe fandfynligvig be- 

staaet i Und«rslæb. De paageeidende 
Officeret er endvidere dlevnesorviste, 
henholdsvis til Guvernementerne Tomik 
og Penn- 

En kolossal Diamant der er 

fundet i Minerne ved Minderunva 
blioe udsiillet i Afdeltngen for Inmitte- 
aebejder pas Patiferudstillingem Dia- 

imanten er assueeket for 10 Millionee 

Franks og blioer udstillet i en Glas- 
kagse, der stadig bevogteg af 4 Opspnss 
wend· Kngien bliver ligesom den, der 

indestutter den hemme Diamant- »l- 
Regenk« i Laut-re, om Ratten beugt 
ned i Kalderen og solidt forvaret bet. 

Denne nye Diamant, sont i Sksnheb 
og Glans skal overgaa de hidtil san be- 
rønite Stene Regenten, Schahen, Stor- 

mognlen og den pragtfulde Kohinvor, 
der var udjtillet i London 1852, og 
fom hprer til Dronning Victotias 

Kwnjuveler, har endnu icke faaet noget 
Vcavn. 

Tjeneftepigesorger« En ung, 
smuk Ftue lPakig, gxft med en velth- 
vcnde Mand, haude endelig efter en 

Oel Genvordlgheder for nylig vceret ftm 
heldig at faa en Kokkepige fra Bretagne, 
sont synkes at være en Perle og var 

glimrende anbefalet. Sætlig Munde 
var det, at den unge Pige havde folgt 
sine skenne Fletninger for at kunne be- 

stride Reiseomkostningerne fra Bretagne 
tthaIiH. Kokkepigen heb Jaquelme, 
og det gil« ogsaa fortkæffelig en Stund, 
indtil den unge Ftue falle sig noget for- 
ui·Ollgct over, at Koppepigen lagoe en 

ncestcn unaturlig Kærlighed for hende 
for Dasein Hun henoendte sig til sin 
Mand, der tog Kokkepigen i Joch-n 
Juqueline viste sig at oære en utIgJaques, 
iom tilstod, at han var leben fra en 

Straffeanstalt og under falst Navn 
havdeforstnaet at blive engagetet som 
Kostenng Sagen blev stkaks tneldt til 
Politiet, Inen Jaques havde gjokt sig 
uiynlig inden Politiet kom i Kettenen 

For 12 Penning. En sattig 
Atbejbskone Naootzci iDombrovken i 

Vestprojsen tog en Dag i den hnakde 
Winter i en tongelig Skov lädt Trw til 
en Værdi af ocnttent 12 Penning. 
Herfor blev hun forleden af Landsm- 
ten i Grauvenz ibømt 8 Mannedets 

Fangseh efter at hun havde siddet 2 

Maanedcr i Varetcegtsarrest. 
V o l ds o m m e Storme hat formu- 

sagct mange Forli-Z paa Nordkysten af 
Spanien, og et start Anlal Sømcend er 

entkommeL 
— J Byen Ataquines, Spanien,har 

en Jldebrand adelagt omkking 320Huse. 
Der hat ogsaa oceret start Tab pack Hac- 
dyr. Fleke af Byens Jndbyggete er 

blevne oanvittige fom Folge af, hvad de 

hat gennetngaaet. 
Jld e b r a nde. Ved en Jldlss, der 

focleden «udbred i Land-Ihnen Rhense oed 

Koblenz (Rhinprøjfen), nedbxcendte 27 

Bygninger. og 15 Familier blev hun- 
vllde. 

— J Byen Lodz i RussifksPolen er 

en Fabrik for Bontuldsvarer nebbmndt; 
under Branden styrtede Murene sam- 
tnen, hvotveb 6 Arbejdere drehtes og 5 

fantedes. 

Guldalgen. 
En amerikansk Botaniket hat nylig 

gjott en Opdagelse, focn tan faa den 

stotste Betydmng for Anstaffelsen af 
Guld. 

Enhver sendet de gule og gtønne 
Masfet, fom plcjet at afsætte sig paa 
daatlig tengjotte Vandbeholdere. Un- 

detsaget man disfe Masfet miltofkopisk, 
findet Inan ydetst nogle fine Organis- 
met, som man kaldet Alget ellet Dia- 

jtomeen Enhvet, som befattetsig med 

Mikroskopi, hat beundtet Organismens 
Ifine ptægtige Manftre, som et dann-de 

Iaf KiseL Det et Vandet, det spættet 
dette. Men det fortsindes i Vandet i 

kunfaa smaa Kvantctetet, at det neppe 
not ladet sig kennst paavise. 

Jlke des mindre et Diatomeetne i 
Stand til at uddtage Kiselfyte af de 

umaadelig fortyndede Oplasninget. 
Man Diatomeerne hat ogsaa Evne til 
at uddtage endnu andte Organismu- 
Jod ftcmstillet man for Ecsempel af 
visje Havvækstet, hvis Specialitet et at 

suge netop dette Stof til sig af Had- 
vandet· 

Den bekendte amerikanste Votaniket 
Jenkin Smatt, Professor i Sau Juan 
l Kalifotnien, hat nu gjott den Opdas 
gelie, vt ved Santa Batbata-Øetnei 
del stille Ocean findes en Vaskst, sont 
man hat kaldt Guldalgen Allem-s 
aussigcm). Denne Alg hat dangens 
stah, at den samlet —- hvetken Jod ellet 

Kiselfyte — men det tene Guld. Gul- 
det fotekckmmer jo i tinge Kvantitetet i 

Havvandet. Fortyndingen er lnndlees 
tid faa stot, at en Frembringelfe afs et 

Gram Havoandsguld omttent kostet et 
Rilogkam Guld 

J Guldalgen iamles deritnod Gul- 
det — ligefom Jod has andre Alget —, 

iaaledeö at deteftet Algens Fotbmndinq 
can frembrtnges uden stvt Bekostnlnq. 
Hals denne Opdagelse holder Stil, et 

detingen Tviol em, at man her hat 
fundet en ny Maade at staer Guld 
paa. 


