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En mægtig Jldlös. —- Drigstigt 
Tnveti. 

Kobenhavm Jan 19. —Christians- 
havn bar i Nat varet Stuepladfen for 
en af de i re s-. nei: Uar saa alminde- 

lige Tømnk Unmut-n Som Mejlbokg 
branben i As rhnk bredte sig fra et 

Iømmerlnger ZniDt imellem gamle 
Røncer til te: storie Mejlborg-Kom- 
pleth unter-ex- mr i Rallundborg i 

Fer Vlaristgszn til den vidtitrakte 
Brand atier de uleige Tømnktftabler. 

Og nu i Nat —. 

Ved 12iT iden i Afte- saa man nd 

over Christian:l:kavn et nsædvanligt 
stckrtt oq rødt Branditcrr Tet dreht-: 

siq paa Den slnedc Himmel Da tm «i-e hielt 
ind over Købc nbavn Dvad te r var af 
Llchnnesker paa- Gaben, grommede nd 

cter Lange- og Knippels ro, osg næppie 
Var man i Stand til at faa en Troste. 

Udse paa Amagierbroqade stod Fplk 
tret findet stimmen udenior ,,31)r-:n—3'« 
Vati:te, osg Det Var xned Neid og nceppe, 
at Sprøjtekne kunre komme igennem. 
Det var »Rol«-enhavn5 Trælaftbandel« 
som Var antændt. 

Detg Onlagzplads stkcekler sig nd 

over et Tertæn paa 7 Thr. Land, 
altfaa en Plads, der er fiøtre end Kon- 

gens Nytom og bet hele Lager stulde 
den 15. Febr. være overgaaet til die 

famtlige Trælasthandletes Summen- 
slutning. 

Lager-et bestod meft af spean Gavn- 
tømmer og var asfurseret for 13 Mil- 
lion Kr. i Assutancefelstaberne »Bit- 
toria« og ,,Guardian«. Direktoren for 
Aktieselsiabet, Or. J. C. Nimb, et en 

Bruder til Direttøren for det stote 
Trælastlager, der brckndte i Kallund- 
borg. 

Militæret var ndkommandeket, og 
Mandstabet fra »Pr-veftenen« og Or- 
logsværftet mødte psaa Pletten og 
gjorde sikkert mere Gavn end de rus- 

sifte Matroser, der saas vandre um- 

kring sorn ivrige Tilstuere. 
Ved Hjælp saf 4 Dampfpkvjtet mite- 

des det at begrænfe Jlden, men hele 
Knarteret var midt om Ratten ftcerkt 
truet. Det ncermeste Hus brændte 
allerede i Grunden. 

hele Lag-tret brændte; men det var 

asfureret i en Mengde udenlandste 
Selstaber. 

Lob med 60,000 Kr» men sit int t. 

J Gaar Nat er der her i Byen ble- 
vet fomvet et Indbrudstyvseri. Der 

minder en Del om de Storstads- 
Tyvekup, man hører om fra Verdeng 

Centrer, men som heldigvig bot-er til 

» Sjældenhedserne hserhjemme. Noqle 
Fyre hat nemlia Paa en højst romantis! 
Maade stjaaket et ftort Jernpengiestab, 
som tre—sire votsne Mænd har ondt 
ved at sterbe-, lørt Dei ud paa en Logic- 
plads og Vlyndret biet. 

Tyreriet er begaaet i Tømmerhands 
let T. A. Lehmanns Kontorbygning i 

Ny Vestergade, Hjørnes af Colbjømi 
siensgade. 

Tidlig i Gaar Morgses opdagede 
man, at der var blevset forøvet Ind- 
brud i Kontorbygningsen. Fra Gaben 

havde Tyvene knqu en Rude til Kon- 
toret, var trøbne derind og havde 
strats gisvet fig i Lag med det mcegtige 
Jernpengestab. Alt andet i Kommer- 
ne var anlig ukørt. 

Pengestabet havde de baaret ud paa 
Tsmmserpladsem læsset det paa en so- 
lid Ttækkevogn, som stod det, lagi en 

Prescnsning over Stabet, aabnet Port- 
fløjene og er køri bort med det. 

Psolitiet blov fielvfslgelig straks un- 

detrettet om Tyveriet. Stab-et inde- 

holdt betydelige Værdier, imellem 50 

—60,000 Kr» hvoraf dog tun ca. 150( 
Kr. i Koniantet. Rest-en bestod af 
Veksler, Obligationer, Bankbøger etc» 
fern-den Firmaots ForteiningsbpgeL ’ 

Ved Opbrydningen af Scabet vat 

dette futdstændig blevej Idelagt. Saa- 
vidt man kunde se, havde Tyvene be- 

nyttet en Halle og lignende Redskaber. 
Tyvene er sitkert blevne weg-et stuf- 

fede, da de hat faaet Skabet op. Af 
Koutantet var der nemlig, fom nævnt, 
kun ca. 150 Kr» og det er alt, hvad 
de shar faaet for deres Ulejlighed. 
Bekslet, Bankager og lignenbe havde 
de vætet san foruuftige ikte at rote. 

f Politiet famlede omhyggklig alle de 

kostbare Vatdipapirer fammen og af- 
bevevede dem tib br. Lehmann, der 

sewfilgselig var meget glad over at 

um stuppen saa billig fra Assærm 
Mit-set er nu i Eva-pl Aktivisbet for 

cis ndstnde Gerningsmændene. At det 
UT et prvsusivnelle Fell af Faget, der hat 

«7 ver-et pas-Spit, et der ins-en Tvivl 
-" IM. 

I O- I 

I M hat de femme Tyve betet 

Iz- Spil ude paa Mmbm Ogsaa 
what de fmä strebt et Pewstab ad, 
M Politiet bar th af en falst 

s 

’Brandalarm, fom Tyvene selvfolgelig 
wgsaa havde slaaet. 

Men heller ikke hier havde de Held. 
Die hat ikke lunmt opbryde Skabej, 
som fandtesi ramponeret Tilstand 

Jpaa en Mark sved Fiabrikken «Ti(tan«. 
! « 

; Ana- Meddclelken 
! J -’,.f.-J-——"..--... :J——.·I,-.:-FL-.——":J-T-» .:-.--. 

! Brand i Kugerup. Forte- 
zden nssdbrændste Gaatdejer Spreu 
Jgrgensens ubebcede Ejendom i Ka- 

zgerup. VID biet afholdte Brandfothør 

let det oplyst, at en Port, Tom førte ind 
stil Gaatdens Hostænge, stod aaben om 

Aftenen, hvorfot diet antages, at Jl- 
den er paafsat af en Bagabond. 

» Pack Loftetne opbevaredes en Mattig- 
jde Sokd og Halm, der alt gik op i Luer 
Zog danedc et mægtigt Jldkyav, der 
tunde fes i vid Omkreds. 

—- Hillerød, Jan. 16. —- En Ar- 

bejdgmfand vied Navn Niiels Andeksen 
lElle-v i Morges anholdt af Politiet i 

Kronborg destre Bitt fom mistcknkt 
for at have vaafat Jlden i Lag-IMP. 
J Dagens Lob tilftod han at have 
vaasat leen af Nag mod Eierem SI- 
-:en Jorgenssen. 

Stangst af en Tyr. Gaard- 

ejer Chr. Larsen, Hallund Bjerg ved 

Vronderslesv, blev angrebet af en Tyr, 
Da han vilde gaa op i Baaer til den. 

Han blev ilde tilredt, sit et Sideben 
kncektet og Ansigtet ødelagt. Han blev 

hurtigt tagen und-er Behandling af 
Distrittslcegem men riet er jvivlsomt, 
om han kan leve. Laden hat Huftru 
og et Baru. 

Druknet Vern. En wide-I- 

rig Husmandsspm Jens Carstens fra 
;Albætholt, der var i Tjenefte hos 
Winther, Ostetled ved Sceby. blev for- 
leden Dag sendt ei Ærinde til Byen 

Paa Veer ligger en Mergelgrav, hvis 
ztynde Js han vilde pkøve Han faldt 
very-ed igennem En anden Dreng, 
der var med, lle efter Hjcelp, men 

Jens Var dkuknet, da Hjoelpen tom til 
Siede- 

BrandiSpndreKongers- 
l e v. Aalborg, Jan. 1.6. —- »Landbo- 
hjemniet" og et mindre Hus i Sondte 
Kongerslev er i Nat tiotalt nedbtændt 
’Jlden opstod i »Landbohjemmet«. 

Braut-en i Spndre Kongerslev op- 
ftod i Kr. Jensens Hus sog brievte sig 
nceften øjebliklelig ogsaa til P. Mel- 
sens Ejendom. Da Binden tillige bar 
ind over Landsbyen, saa det en Tid 
ud, fotn om denne var alvorlig ttuet, 
men heldigsvis lylledses det at begrænfe 
Jlden til de to sprst angrebne Siedet-. 
Jensens Husholderfte maatte redde sig 
i biet blotte Linned. Med Undtagelse 
af hendes Tsj var alt bei indebrckndte 
assurerei. Jlden opstod hos Kr. Im- 
fen paa Grund af en Revne i Storfte- 
nen. Eieren sad ved sit Bord og drat 

Kasse, da han pludfelig høktie Flam- 
mernes Knitten i Kotienet 

Branden lunbe fes fka en meget stor 
Diel af Nordjylland. 

L o H ! a d e l f e. Ast-thus, Jan. 
16. —- Den unholdte Port-r stiften- 
fen, Kolind Station, er i Gaar bleven 
losladt, da han var i Stand til at be- 

vife, at han ikke havde svceret paa Sta- 
tinnen vaa den Tib, da Toget løb as 
Sporet paa Grund af de paa Stin- 
neme benlagte Fokhindringer. 

FireMand druknede. Hel- 
singborg, Jan. 16. — Under Stormsen 
i Nat er ved Totekow et i Gaar fra 
Røbenha im bugseret Tät-Z drevet paa 
Land og blevet sønderflaaet, hvorvcd 
site omborbværende Personer brat- 
nede 

thelksrt af Toget. Vom- 
drup, Jan. 19. — Banemester Stein- 
hauer, Vojens, blev i Aftes lett ihjel 
af Toget fra Vamdrup i Nærheden af 
Vojens Station. Banemesteten kom 

ksrende fra Sommersted paa sm Ba- 
necyclex Toget indhsentede ham vg 
dtæbte ham paa Siedet. 

Ssnderbrobytredsen. Re- 
præfentanter for alle Kommuner i 

Senderbrobykredsen og for beggie Ven- 
ftvegruppet hat afholdt Msde i Hof- 
rup. Dei vedstoges at sende en Depa- 
tastion til Sofuö Hogsbws Jokdefætd 
og lade en Solvkrans lægge paa Ki- 
sten. Derefter forhandledes Spstgsp 
maalet om Høgsbros Efterfplget Man 
svar enig um« at Benstre stal gaa samlet 
til Balg, og det vedtoges enstemmig 
at virke for Balgot af Konsejlsptcksi-I 
dent Deunser. s 

Den danft - tyske Gtænsr. 
Den tyste Rigsdag hat uden Omtale 
vedtaget Lovfotssaget som Forundring 
af den danstäyste Gtænse ved Nsordaa 
vg, chetmslleaa. 

It hell-etc u Mit-sie i ce- DI-. 
Illig Meks Whlto Wlae of Tas- 

sytap, bit b vfte hostemNel pna Jorden 
Ss og 50 Tone-. 

X 
L 

Ulykkestilfældr. Et be- 

klageligt Ulykkestilfælde, der hat Ta- 
bei as et Mennesteliv til Fplge, stete 
forleden i Nyrup Skov ved Falk-ging 
af eit Tre. Arbejdsmand Jens han- 
fen, dxr var paa Siebe-thede blev 
nemlig — da et the var rodhugget og 
faldt --— kamt saa stærkt af det, at han 
und-et Transporten til Sorg Amts 

Sygehuz afgik red Tod-m Han efter- 
Lader sig Huftru og en stor Bornefloi. 

D- ø d s f a l d. Kolding, Jan. 17. 
Stationsforstander red de prøjsifke 
Statsbanser J. Staufen, Vamdrup. er 

i Gast Eftermiddag afgaaet red DI- 
dsen. Den afbøde var Riddset af Dan- 
nebwg og bellædtse en bøj Stilling in- 

denfor den danste Frimurerorden. 
—- kaægler Frzderik Jacobsen, en i 

Næsired By og særlig Vens Form- 
nings::ri:«:n velkendt og aqsttt Mand, 
It afgaaet red Døden i en Alder as 
77 Aar. Ved sit Guwbryllup sidfte 
Aar var han Ggiistand for betydselige 
Ærsesbevisninger. 

— En af Fyns Stifts mest tendte 
Lamm Christian Godfred Thomer, 
Laster i Stallebølle i Bissenbjekg 
Sogn, er i disse Dage, eftek set Par 
Ugerg Sygeleje, afgasaei red Dødem 
henred 58 Aar gammeL 

D o d s f a l d. Fortsetningsfører, 
Kammertaad Harpin i Slag«:lse fand- 
tes for-leben Morgen uden fort-Waa- 
stnde væsentlig Sygdom Vpd i sin 
Seng. Den afdøde var i sen lang Aar- 
tcekke Forretningsfører for Kreditfor- 
eningen for·Gkundej-ere i Østifterne ogs 
Agent for Statsanstalten for Livsfor- 
sitring. 

Söndcrjyåland 
Den sonderjyskie Presse. 

Redaklør Svendseni Aabentaa hat 
nns tiltuadt den Fængfelgftraf, der 
blev idømt ham under sen Sag, som 
Ftu Wildenradt-Ktabbe hat-de anlagt 
imod ham for Artikler i Bladet».Hejm- 
dal«. 

Tyskerne fit ist-.- Guar- 
de n. Købmand E. Schmidt i Star- 
bæk tobt-: forleden Mitael Beiers 
Gaard i Gesing i Nordslesvig for 63,- 
000 Mark. 

Tysierne tom altsaa ikke til at eje 
dxnne Guard, siønt be hat pnsiet at 
komme i Besiddelse af den i flete Aar. 
Beiek vil felv bebst — strivet «Flensb. 
Av.« —— tunne fortælle onn, hvor ofte 
han, mest indirekte, er sbleven opfot- 
Dret til at fcklge sin udmcektede Efeu- 
Dotn til dem, og ikke mindst i den sidste 
Tib. Naar tyste Blsade fortæller om 

de mange Ejendomme, den ptsjsiste Re- 
gering vil købe i Nordslesvig, Stark- 
bæk medindbefattet, saa ligget det nær 

It antage. at de Herret Agsenter ogsna 
hat fat deres Haab til Mitan Beiet 
og maasie mod en ublu Pris ttoet at 
kunne opnaa at faa Gaardenx men nu 

bar han vift at han foretrat a«t saelge 
sin garnle (Laatd, som han i sine unge 
Dage hat arvet eftek en naer Stegs- 
ning, til en Mand, der er indfødt 
Sfætbætten 

En tnzfisk Vctckan. 

J Guvernementet Vitebsi,Sydtuslanb, 
lever en Mand, der er 108 Aar gam- 
mel. Han blev født 17kit, meng Ra- 
irine den Anben reget-ede, insen hans 
førfse Etindringer Vaterer sig fra 
!812, da han blcv ansat sam Klari- 

nettist ved et Fodfoltgregsiment Da 
maatte rytte ud midt om Vinteken mod 

Napoleons Hat-. 
Nitolaj RomanofL bIt er den gsamle 

Veteranz Nam, huskek endnu manae 
Epifoder fra dette Felttog, og det er 

hans største Lyst at fortalle detom. 

Han hat en Gang set Napoleon paa 
nært Hold, men Navoleon Var ingen 
betydelig Aand i Romanosss Øjne, og 
han forstaar ilte, at Folt lige op til 
den nyeste Tid tan blive ved med at 

sttive Esset am Maul-en- — Han var 

en lille fsrlaven Heere af et fortwä- 
sent Udfeende, siger gamle Nitolaj, og 
det eneste Bevis, jeg hat set paa hang 
Stachel-, var hanc Gvne til at lade 
100,000 af sine Soldater forlvinde 
fporløst paa mindre end fire Maane- 
det. Jeg trot gerne, at ingen anden 
General tunde have gjort ham det ef- 
ter, men jeg synes itke, at det er noget 
at rofe ham for. ! 

For øvtigt blev Nitolaj faaret tre 

Gange i LIbet as de samme site Maa-» 
nedet, stsnt han stod ved Musilten vg. 
altsaa ilte havde noget at gsre med 

Fjensden direkte. hans Saat styldtes" 
da heller itle faa meget de Franstes 
Kuglet som hanc egen Ufotsigtighed. 
Ferste Gang tom han til at styde sig 
gennecn haanden med en Pistol; an- 

den Gang faldt hans egen Klarinet ned 
i høvedet paa ham og rev hans ene 

Øjelaags af, saa han fta den Ttd tun 
lunde fove med eet Øjez trevte Gang 
sit han Benet tnnst under en Lavet. 
Han var under Fmtrtingm ved Be- 

« 

Scandinavian - American Line’s 
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»OSCARIU« 
resina koman ind- mellern Artilleriet, 
book bin ittit laut-e netzt-It at gere. 
Der saldt ban, ca i samm-: Zjeblit 
lørtc Lakettcn hen over hum- 

Sca bl..) Lfkitclaj afftcdiget af 
KriagtjsncitszsiL Han giftede fig, oq i» 
Aaret lei band-.- han 12 Born. Det« 
var temmelig meget for en fattig Orts-H 
mann, then Nitctaj vildc sandfynligvigz 
ill: lade lnurict mov Slcelmen, der 
sont han ilte i en tilfakldia Samtalei 
bavle erfarct, at ltlodisforvnlteren hats 
Fader til de U. Godgforralteren lebe- 
de itte lcknge efter nenne Samtalr. 
Nikolaj git sammc Aften hen oa flogl 

t 

bam ihjel soin det Stadednr, han var. 

Nu rat Nitolaj Incden til Galgen» 
Ixsen Reis-treu bennadeke hzm og gjorde 
hani til Soldat ins-ji« Der blev ilte 
talt oin, lwor lcenae han ftnlbe ligae i 
Tjenestem Dieer beboldt Die ham i Zi-: 
Aar Da senkte hat-n hen alle de Stehen- 
hvor der Var strikt. Han Veltog baut-ei 
i Kriintrigsen oa Kavlasngtrigen ng is 
Rrigen inod de halvoilde Folteslag indel 
i Centralasien, og han tom helftinbetl 
fra alle Sammenstøvene. Egentligi 
avancere i Tjenesten tan man ittse sige,·" 
at han gjorde. Han begyndte som 
.7:enia, 52 Aar nammcL og blev i en 

Alt-er af 765 Aar hjemsendt som menig 
as 2den Klasse ined fort Hotaru 
Zielv fortællzr han insed synlig Gam-. 
melmandgglæde, at han siddet indel 
med Rsetorden for Antallet af Strasse- ! 
dage i den tugsifle Hast. J de 23 Aar,l 
han bat Uniformen, mener han« at hanl 
tilbtagte omtrent 19 med Krumslut- 
ning, mprt Arrest,· stesttaf og ligJ 
nende. I 

Da han tom tillmge til sit Hjetn, vars 

.E.onen for tænge sitzen Vød og Bornene 
spredte for alle Binde. Nu lever han 
af sin lille Beteranpension og af, hvab 
godgsrende Mennesser dil give ham. 
Naar der lotnmer fremmede til Byen, 
vifer han sig af egen Drift sotn en 

Merkvætdighed og fortæller Smaa- 
ttæl fta sit ksedægede Liv, hdokved han 
tjenet mangen god KOM, som han an- 

vender til Forftønnelse af sin Livsaf- 
ten. Asscrldig er han langtfra, han 
gaar hver Dag lange Ture og sover 
tun 4 Timek om Ratten, og da han 
tun fovek med det ene Die, tan det vel 
næppe spare til mete end to Timer hoz 
et atmindeligt Menneste. 
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Den danfke Udgave 

af Bogen om 

WmMcKinleyS 
Liv og Virkfomhed 

Giveude en fuldstcendig Veskrivelfe af hanc- cerefnlde Liv, med nd 

forlige Lplycsninger um hanø Arbejde for sit Land og 
den bete Mann-sichm- 

Af 

YUurat Yalstead 
Ten hemmte Fokfaner Journaujt 

Med indledendo Vemccrkniuger af Senatur Ehauncey M Tepe1u, 
og Bidrag af General C. H. Grosvenmy Oberst Albert 

.Lmlstcad og afdøde Zkatminister John Eherman. 
,Mev Tillng Indeholdende en Veremum om 

Præsidentens Död og Begravelsc 
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Af alle Landets 
Præsidenter har 
ingen været re- 

nere i sit Liv og 
V andel end Wil- 
liam McKinley, 
ingen mer agtet 
og elfket af sine 
Medborgere. 
Jngen har været 
mere fri for den 
Uviljemod Mod- 
standere, som 
gernefølger med 
Partistyre. Hatt 

svar altid staun- 

stjer1«.e i hatt-Z 
offcutligc og pri- 
vate Liv, og han 
gik altid Mig- 
tcns Vei. Lg 
Folket tønnede 
ham i rigt Maul 
med fin Tillid, 
sin Agtelse og 
sin Hengivcn- 
heb. Det var et 

stortTab, Lan- 
detsJed ved haus- 
Bortgang. Men 
Folkets Hierte 
vil trofast gem- 

fom, overbcercnde og velvilligi 
sin Dom mod alle. Hans Trv 
paa den levende Gud var mutte- 
lig og en aldrig svigtende Lede- 

me hans Billede, og i Landets 

Historie vil Martyrpræsident W- 

McKinley leve i de sildigste 
Slcegter. 

A- Enhver vatriotisk Vorger burde eje et Etsemplac af dem 
admcrkede Verk- 
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