
Danmark 
Pnnik i Unsinn Under Fo- 

reftillingen forrige Ssndag Afien i 
Kafmo opfiod der pludselig en Pa- 
nik, der vifer, hvor let Publikum 
stumme-L nasar blot den tingeste 
Mistanke om Brandfare dukker op. 

Medeas man skiftede Dekoratio- 
nerne fra 1. til 2. Akk, steke der en 

betydningkkps Korislutning, hvis he- 
le Gene vat, at noget Jfolation om 

den paagceldende Ledning antændtes. 
Denne Gurnmimasse udviklet innr- 
letiid en modbydelig og gennemkrcens 
gende Lugt, og da Teppet gik op 
for 2. Akt, drev efierhaanden Lug-· 
ken ind over Tilsiuerplasdsen og stob- 
ke Uto. Et forskrwkket Menneskes 
Raub om »Vrand« pgede den, og da 

nogle tejfie sig og spgte mod Udgan- 
gen, var i ei Nu det halve Theak.-t 
paa Flu-gk. Sptsjtefører Schmidt, 
som dirigerede Brandvagien, kom 

sttaks ftem bng Kuliser og kaabie 
til Publikum, at der intet var i Vef- 
en, og Direktor Martinius Nielsen 
ppfotdrede Publikum til at blive, da 
den Kotislutning, sotn havde frem- 
kaldi Lugten, var uden Bewdning 
og et forlængsi overftaaet Uheld. 

Dette hjalp7 Folk vendte iilbage, 
og Forestillingen fokisaites uden vi- 
dete Forsiyrrelsr. 

Saa vidi vides, korn ingen as 
Publikum nogek til under Flugken. 
Kun en celdte Dame fik ved at krcede 

feil sin Fod forstuvet og maaite kn- 
tes hieni. 

Sipotvejsulykke paa 
Ftederiksibokgvejen For- 
leden Formiddag er der aiier handk 
en Sporvejsulykke, denne Gang paa 
Frederiksborgvejem ved Niedksrslen 
fen Bispebjerg Bakke. En gammel 
Mand. Lautids Frandsen, hjemme- 
httende paa Johannessiiftelsen, var 

kommen ind paa Spur-ek, da en 

Fpoevogn kom ksstendr. Bognstv- 
·reren kirnede, nten uden at den gamle 
hsrte dek· Han prsvede derpaa at 

'faa Skporvognen bremseiz men Af- 
sianden var for kort, og den gamle 
pussedes om af Bognen og sik Hode- 
dek simkt kvcestek. J en Ums-Mante- 
vogn ksrkes han til Kommunehospi- 
kalt-U men Tilstanden synies Aussat- 
lig. Om Aftenen laa han bevidfilpg 
ben, og man menie ikke, at han over- 

levede Kvæfielsen 
Vognftyreren snnies uden Skyld. 

Molboerne lader sig ill: 
mete tage ved qlLassen. En 

Forening paa Mclg havde i Folge 
de stedlige Aviser for et Par Aar si- 
den tobt enHingftlaq for en grob HI- 
ben Penge bl. a. fordi Plagen havde 
en udmærlet Stamtavle. Nu hat 
Moldoerne imidleriid, fortæller »Vi- 
borg Stiftstid.«, opdaget, at Stam-. 
tavlen led af graverende Fejl, og de 

tvang derfot Scelgeren til at betale 
en større Pakt af Kobefummen tilde- 

ge, og i Tilgifi maatte han give In 

»bedre« Aften til hele Foreningen og 
selv vcere til Stede som Vert. 

Stagens telniste Stole 
har under sin 10aarige Virlsomhed 
fort en meget omflaltende Tilvcerelfe; 
den hat haft ikte mindre end 5 for- 
stellige Lotaler. Da dette hverten 
gar-net Stolens Anfeelse eller Unber- 
Visningen, og Trangen til en egen 
Bygning i Øjebliltet er større end 
nogen Sinde fet, idet Stolen i den 
kommende Vinter staat »den Lo- 
tcsle, har Steigen Haandvcerlec- 
forenings Bestyrelse taget under 
Odervejelse at hidllasse en tidssva- 
sei-de Stolebygning. Tegning og 
Overslag er allerede udarbejdet. 
Foreningen er imedlertid fattig, 
Vorn-for man vil forspge ad pri- 
vat Vej at tilvejebringe et pag- 
sende Grundfvnd. Naar dette er til- 
hejebragt, agter man at indgaa til 
Lovgivningstnyndighederne med An- 
dragende am at opnaa Tilstud cf 
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Guldbryllup. J chne fei- 
tede fotleden under alrnindelig Del- 
tagelse fta hele Byen forh. Kobmand 
Rits og Huftru detes Guldbtylluv. 

Som yngre Mand deltog Kpbmand 
Riis ivtigt i sin Bys Stytelse. Han 
hat væket Byraadsmsedlem, Kitte- 
vastge og Formand for Rednings- 
veseneL 

Det gamle, agtvcekdige ParsSøns 
ner er kendte Mand: den celdste, An- 
dreas Rüs, Ksbmand og Grosfeter 
E Male hvor han smukt hat hav- 
det den danste Foretagelsesaands 
Ny. En vngte Son, Dr. Carl Riis, 
er Fængselzlcege for de labenhavnsle 
Fangsler og Lage for de Kellersie 
Anstaltet. Den yngfte, Hans Ritz, 
hat fortsat Fadetens Fortetning. 

Vintersporten i Pyrr- 
haven. J Anledning af de jevns 
lig fotefaldende Ulytkestislfcelde i 
Ulvedalene tog Bittedmnmer Baleuk, 
Politiassistent, Justitstaad Blom og 
Formanden for Sti- og Ida-Helmh- 
ben, Kaptajn Buhl forleden Fort-ol- 
dene i Ulvedalene i Øjesyn. Der vil 
nu fremtidig fra Politiets og Klub- 
bens sSide blide ttusset saadanne 
Fotanstaltninger, at Tilstuerne uden 
at risilete Liv og Lemmer vil tunne 
fslge den raste Sport. 

England og Danmatk. 
J Hotel Mettospvle i London afhold- 
teö forleden de forenede Handels-kam- 
res aarlige Banket. Sir William 
Holland prcesiderede. Blandt Gek- 
fterne saas Handelsministet Getald 
Balfour, Lsord Stkathcom, den dan- 
ste Gesandt, Kammethertk Bille, 
Handelstamtenes Prcesident, SitAl- 
bett Rollit og mange Medlemmer af 
Parlamentet. 

Rollit u-dtalte, at Danmark cg 
England havde meget felleö fotuden 
wonningens Barndvmstninder. 
Englanderne styldte Mlingerne de- 
tes maritime Begavelse. Danmatt 
havde tilftaaet England friete Hans- 
delsforhold end de fleste andre Na- 
tioner. Danmatl havde lettet den 
engelsie Handel paa Täters-en- 

Koften paa Søfortetne 
byder paa Ærter vg Flcesi den ene 

Dag og Suppe og st den andeu. 
Nu hat imidlektid Fortetnes ener- 

giste Jntendant Sabtoe faaet udvit- 
tet, at der til Afvetsling i Stedet set 
Ættet vg Flceft lan setveres Stinle 
med ftuvede Kartofler vg i Stedet 
for Suppe og st satte Pslser. Der 
er stor Jubel dlandt Mandstabet i 

Lden Anledning. 

Anholdt Sindgsyg. Den 
fta Oringe Sindsfygeanstalt und- 

vegne, farlige Forbtydek, Julius Pe- 
tekfen et forleden Eftetm. af Nest- 
Ved Politi anholdt ved Herlufsholm. 
Han hat tilstaaet at have for-yet 
Jndbtudstyveriet paa »Socialdemo- 
lratens« Kontor i Næftved. Ved An- 
hold-elfen fandtes han i Besiddelse af 
en Del falsie Nøgler og felvlavede 
Dirle. Han bliver nu i Dag frem- 
stillet i Joch-L 

Ny Kitte. J Vildbjerg ved 
Holstebro agter man, foktceller »Jyl- 
landsposten«, nceste Aar at paabe- 
gynde Opførelfen af en ny Sagen-» 
title, da den unværende Kirte et. 
alt for lille, og Trangen til en Ub- 
videlse hat været meget følelig i flete 

,Aac. Man hat allerede begyndt cst 
tegne ftivillige Bidtag til Kirlens 
Ospsprelse, og der et forelsbig tilsagt 
et Belsb af over 5000 Kr. Den nv 
Kiste stal have Siddepladser til 400 
Mennesier. Tegninger og Oversiag 
et allerede udarbejdedr. Den gamte 
Kirle hat tun Siddepladser til heu- 
ved 200. 

hebeselftabetg Kontor. 
Sogneraadet i Herning vedtog for- 
leden Akten i et ekstraordincert Mit-e 
underForudfætning af AmtetsSaw 
tytke og paa Betingelle af, at He- 
defelftabet flyttet sitAdminifttations- 
kontor til Herning, at yde et Tilstud 
as 25,000 Kr. fordelt paa 10 Aar. 
Det oplystes, at Byens Sparetasse 
og Bank vil yde betydelige Tilsiud tl 
famme Øjemetn 

Hedeselstahsets Abt-stut- 
ssttattonsbygninz Paa et 
nyltg afholbt Berges-wide t herning 
iedtoget det at opfotdre Gesamta- 
bet til at feel-sie Stils-ebbet til en 
weit-et Wutfttatist for 
MMM I W Der sal- 
met eint-als poa o Mut 
W this-m t« M 

Menighedstaadene og 
Embedöbesættelseth ( 
Kitteligt Centrums Organ, »Wir-J 

ten og Hjemmet,« opttytlet en spiele-l 
den i »Dagdl.« under ovenstuaende 
Overfttift optagen Artikel og fsjetJ 
en Eftetstrift til, hvotaf bl. a. ftem-«( 
gaat, at i et jydst Pastorat, hvisl 
Ptcesteembede er ledigt, stal Menig- 
hedstaadet have haft Bespg af 17 
ansøgende Ptæstet. Det fynes altsaa 
at blive Pratsis, at Ptæstetne maa 

tejse tundt lige fom Lætetnr. 

Den militæte Hilsem 
Der er fastsat en cendtet Form for 
Udføtelfen af den militæte hilsem 
»Den militcrte Hiler — heddet del 
i det nye Reglement — stal udfstez 
kned god Holding, idet det fes frit 
Paa den, sotn hilfes ved hurtigt est 

føte Hacmden i en flad Bue fremd-·- 
tet op til Hovedbedælningen ovenfot 
højteTinding, saaledes at de mellem- 
ste Fingte tstet ved Hovedbedcelnim 
gens Stygge (Undertant). Hann- 
den holdes natutlig sttakt med sam- 
lede Fingte og med ubpjet Haandled 
i Fotlængelfe af Undetatmen. Hann- 
dens indvendige Flade vendt nedad, 
Albuen noget ftenteftet og lavete end 
Skuldten«. 

Det, som adflillet denne nye Form 
for Hilsen fta den hidtil btugelige, 
et, at hsjte Haands Haandled ille 
bvjes; ved den hidtil nottnetede Hil- 
sen var det stætlt bsjede Haandled 
det tataktetististe; at faa den menige 
til at udfste denne Bevcegelse let og 
natutligt var ofte meget vanfleligt 
og gav i det hele Hilsenen et vist 
stivt Udseende, hvotimod den nu ind- 
fstte hilsen faldet leitete og natur- 
ligete. 

Jldspaascettelfetne i 
Sindal. J den meget mntalte 
Jldebtandssag ftaSindal et neuste- 
tet 2 Pet-sonet, der bvede i Stedet, 
nemlig en Utnmget og hans Spend. 
Svenden hat ifplge «Hj-ttingAmts- 
tidende« over-for Dommeten aflagt 
ufotbeholden Tilftaaelse otn, at hon 
paa Fotanledning af Utmageten, det 
bavde sine Ejendele meget hsjt as- 
sutetet, hat paasat Jlden de tte fik- 
ste Gange, men ille sidste Gang, da 
sden tidligete omtalte ,,Jldebvands- 
mafline« anvendtes. 

Svenden hat fortlatet, at han et 

vidende om, at Utmageten selv hat 
lavet Masiinen i den Hensigt oed 
Hjælp af den at paafcette Jlden. 
Utmageten nægtet haatdnallet til 
Styld i de stedfundne Brande. 

Pan Aalbotgdamperen 
,,Cimbria«, der iaa ved Knatt- 
husbroen, forsvandt fotleden en Ci- 
tytaste, indeholdende 7000 Kr. Noa- 
1e Pagsageker havde set en ungMand 
fjerne sig med Tasten, saa man troc- 
de, at det diejede sig om et Tyveri. 
Det viste sig senete, at det berme 
paa en Fejltagelse7 Monden havve 
taget en fejl Taste i Stedet for en 

!ignende, der tilhørte hans Faden 
cg den kom folgelig den rette Eier- 

»mand i Hande, saa snatt Fejlen op- 
dagedes. 

Et uhyggeiigt Optr-in 
fandt ifslge de lokale Blade Stcd 
forrige Tirsdag Aften under Faste- 
Pmditenen i nge Kitte. Her gik 
nemlig under Salmesangen en ung 
Mand, lsjerligt paatlædt og mev 
hvidt Siips ftem soran Alteret og 
gav sig til at spille paa Mundharpc. 
Denne thrceden vakte natutligvis 
Qpsigt, og knndt om reiste Dieses-rn- 
gerne sig ap i Stolene. Kittebetjem 
ten og Pastor Christensen gik nu vp 
til ha-n, og bei lykiedes dem ogsrca 
uhen itstte Vanstelighkd at faa det 
ftaktels forvitrede Menmste til at 
forfvindr. 

han hat i flete Dage opholbt sig t 
nge og ved sm mæktværdige Op- 
træden heuledei Opmeomheden 
pas sig— 

Jndbrudstyveri spaa et 
Bladtontor. Foreleden Nat er 

der begaaet Jndbrud i «sydsjællandst 
Socialdemottatö Redaktionstons 
tot i Ræsstvetx Tyvene er gaaede gen- 
nem et Vindue i Gar-them hat derei- 
ter breitet alle Stuffetne ap og hat 
tilsidst givet sig i Lag med Penges 
stabet, fom det bog tlle er lylledes 
at fu« awbnet Ubbyttet af Jndbtui 
det var Inn ringe. 

Drei-erstritten i Sie-»ev. 
Im helliuge Ittves til MO. sing 
Den Inst Maus ft- Iæfleh fpm 

» 

cidt fst Jul fiel sitt stehet i syßei 

Ymed en Tollekniv, saa man en Tid 
lang tvivlede om den saatedes Liv, 

ier ved Kwnborg vestte Bitkö Ret 
idsmt Fængfel paa Band og Btsd i 
4 Gange 5 Dage. Den overfaldne, 
der nu er fuldsiændig rast, gik i For- 
bsn for Brodeten. 

Rygmatvstyfws er ifslge 
Telegram til »Dagbl.« udbkudt 
blandt flere Hestebescetninget i Slan- 
getup. Hidiil er 6 Hefte dsde, og ssere 
Bescktninger er satte under ossentligt 
Tilsyn. 

Fatlig for den ofsfeni- 
Ilige Siklethed. Justitsnrinis 
sieriet hat bestemt, at Gaardmand3- 
konen Kirsten Visby af Elsted, der i 
ei Anfald af Sindssyge dtæbte sine 
tre Born, stal tages i Fotvatcng som 
farlig for den ossentlige Siklerhed. 
Hun hat fsor Tiden Ophold paa Aar- 
hus Sindssygeanstalt· 

Dsdsfald. Lehnsbawn, Kam-—- 
mekherre H. C. F. Stampe Chori- 
sius til Baroniet Stampenborg, et 

afgaaet ved Dvden i en Alder af 82 
Aar. 

Assledigeslsr. Sognepmsl 
for Uggetlsse Menighed, Sjællands 
Stift H. J. F. C. Matthiesen et efiet 
Anspgning afstedigei i Naade fta den 
31. d. M· at regne. 

si- « se 

Pastok Matt-diesen hat, sont be- 
kendt, spgt sin Afsted for at tunne 
overtage Reduktionen af ,,Ktisteligt 
Dagblad.« 

Ei norst-ametiianst Blad forialler 
i disse Dage den tet opsigtvcelkende 
Historie, at Pastot Harald Jensen, 
der her i Amerika er stattei lige højt 
daade fotn Ptæst ag Journalist, blev 
farbigaaet, fotdi der fra kitlelig Si- 
de herovte siulde være lagt Sien paa 
hans Vej dethjemme. 

Vi tan ikle tro, at nogen indle- 
delsesrig Mand indenfot den forme- 
de Kirkeö Ramme stulde have til- 
ladt sig at beuge smudsige Vaaben 
over for Pastvt Harald Jensen, lige 
saa lidt som vi kan iænle os, at Mis- 
sionens lebende Mænd der hjemme 
vilde lage fjetneste Hensyn til sligt. 
Derimod ttor vi tigtignol, at Harald 
Jensen i enhvet Henseende just dil- 
de have vcetei den rette Mand til at 
redigeke »Krifieligt Dagblad.« 

Dage. 
lFortsat fea Side 2.) 

Kong Kristoisek den Anden gav 
en Gaoe til Soto Ali-ster, sont slulde 
anvendes til et kigeligt og rundeligt 
Maaltid to Gange ankligt, hoer Gang 
i tre Dage. De sluloe da have 6 Retter 
Mad til Middag,5 til Aften Fik Klo 
iteene ret mange saadonne Guyet-, skon 
nee man nol, at der ittelevnebes De 

sronttne Munle ovetmttis monge Dage 
otn Aaret til Feste og Kodettl Spcegel- 
se. Natukligvis slttlde den megen heilige 
Mod og Dritte oederlæages tned Mes 
set og Vigilier. At alt iaadont intidler- 
tiv estekhaanden odelagde og nett-stig- 
gjorde Klosteklioet, soiitaar sig ielv. 

sJ Estildso Kloster soctctlles del tendog 
part Absalonö Tid), at Mund og 
Koinder pao Festdagene kont sammen i 
Reselloeiet(Spisesalen) hvor de spiste, 
dkok og —dansede. J Øtn Klosters 
historie tales der otn en Abbeds »nu- 
tarlige Son« ) ioin en gottste sitnpel og 
liaegoldiq Ting. Der formelles man-F 
Steder otn undekjoedisle Gange mellent 
Munke og Nonn liostrr. Nonnoklosteret i 
i Dalnm owtoles sotn et Boerel sori 
Heersgnnkdenei Ornegsten OF oettej 
uagtet Strofsen for en Nonne« Utugt 
var at blioe leoendeinotnueet, og sor 
en Manto det stoke Band- 

Store og vidtloilige var oste de Bog- 
ningee, sont Klostrene omsttttede. Hm 
Kloster husede en Ganq i to NcetIer 
1600 Rotte-e. Hort Munl hovvesin 
Telle; medeni Kapitelsi eller Konventss 
stnen vor til seelleo Sammenkomster. 
Endvidere vor der Refektoriet, bvor 
der spistes, Blibliotheket, Rogestuen 
(hooe de ntodtog Toniuren), ileke 
Rast til Sieger-I o. s. o. Stuttelig 
onstres her en Besteintnelsesor Joms 
sruklostkene out, hvod Ist-er Nonne stut- 
de have til Underhold Aaret rundt:· 
25 Mai-per Mel, 14 Tit-. DI, Z Punk- 
Malt, 10 Stank-er Dumle,2 Soin 
o sue-, o Leu-, o one-, to qu hin-I 
1 Jieedins Statt-, l sie-hing soltet 
W, i Vol rsqsde Silb, s Th. soltet 
Disk, 150 tsere Dominqu 100 Illin- 
dere, 1 Sip. Boqhvedeqeyu, 1 Sto. 

Byggtyn, z Sip, Havregryn, l Skp. 
Ækter, 1 Fjetding Eddite, 4 Skpr. 
Lynebukger Sslt, 10 Les Verende 

i Læst Kul, 1 Vol VES, i- Oxe og 12 

Mark i Penge til Klævek vg Sko. 
Man Inaa i Sanhed soffen-des paa 
den arme Jotnfkus Beque, hvis da ikce 
en Del af alle disiehærligvedec hat 
kunnet lade fig omiceue i klingende 
Mont. 

Erindrmger im mit Liv. 
Fra Pastot Wilh. Bectö egen 

Haand fort ftr hanä Dsd. Denne 
Bog burde ejes af alle, som hat denne 
state Mond icer. Den et baade me- 

get katakteriftist for thfatteren som 
Ptæst og Stribent og givet tillige et 
meget væsentligt Bidtag til et vigtigt 
Afsnit af Danmarts nyeste Kitte- 
historie. Godt indsbunden 81.00. 

A B C med Billeder - - 

En praktist Lerchog for Sinne- 
bsm Bogen et streven i trisielckg 
Aand og et besahen interessant 64 
Sibet med mange Billet-en Gpdt 
insdbuntm 20 Guts. 
Danish Luth. Publ. conse, 

Mate, M. 
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Ktiitelig Siiiaaslylket og Salmec as Jodn Hans-in lls Sidet. Cleganl 
indd 80 Urs- 

Tll Gut-. 
AiJohn Haufen. Jndad opad, fremad, bjemad. Ltd til Ovewejelit og 
cspbyggklls- 151Sidkt· lslegantinddlmlsent 

Tisie sine Smaadagek atmend-S i mange Tuiinde lslsemvlarek til Konstr- 
mandeki Tanmakt 

Sanges-en 
i dejeligt Marckto Vitid med Titel i Null-, Wuldinil. kenne lille elegant- 
Sanget egiiek sig godt iom lllave til Konflimatioii. Pkis sl .00. 

lfndvidck denoties til De unges Vibliotel og Hiemmetg Vibllotekivok 
Katalog. kigeledez iok Bibl-r og le Tentam-me 

Butten 
i liillet Vind nied latinske Tapet, iolidt og lmult Indd. Pris il.50. 

Ligeledes haves et godt lldvalg ai Konsirmalionglort« Atteltek ag Ves- 
gekost- 

-»Jiaviie vaatrylkest state lsliild ist« Navn oa Tatle 

Salmeböger til Konfirnmtionen. 
Folgende anbefaleö: 

Udgaven uden Kollekter, Epistler og Evangelier. (i alt 816 
Salmer.) 

Nr ts. s- eiteiligmt sialoeiluioedsnd med links-, Harm, Liniei og Lin-l i Wald 
lanii Nuldimt Smudsomllag og FodekaL Bris II lle 

Elle- 10 J iiicgke stritt dejcligttsledeslindsbind leiterlignst than-l'a. nied Kote, 
IHarpe og Titel i Null-, Nuldlnm Simideomslag og Feder-il Ol.80. 

Udgaven med Kolletter, Epistler og Evangelier samt begge 
Tekftrækker: 

Nr 29. J sammt Wind lom Nr· l). Ptis Il.60. 
Nicslx Jlamme « « «10. Pcis SI.80. 
Nr. 32 J polslket Bind, ineget sint inddnaden. Tenne Salmebog icelges de 

fleit ai, da den et laa net, imiik og Mid- chklig iaelges den lom 
Gave til Aaiisinnandec 

Alle vore Salmebøger er indbundne ved Haandarbejde og 
ilke maskmelavet. Hverken Vindet eller Bogen er edelagt ved 
Presning. De vil findes at vaere mere holdbare og bedre indb. 
end de, fom faaes andre Steder. 

Navn paatrykkes i ægte Guld for loc· Navn og Dato 15c. 
Salinebøger, hvorpaa Navn er trykt. tages ikke tilbage. 
For billigere Salmcbøger se vor Katalog, sin tiliendes frit 

paa Forlangende. 
Alle Bestillinger ekspederes hurtigt og med Omhu. 
Det er altid bedst at medfende Belabet for de bestilte Sal- 

mebøger for at undgaa Negnskabsfarelser og Udiendelse af 
Regninger. 

Konfirmationskort 
Vi har et godt Udvalg as pcene Kort for Konsirmationen. 
Priserne ere 5c og 10c Stykket for de almindelige Karl. 
Bi har ogsaa sine importerede Konfirmattonskort fra Dan- 

mark, fom fælges til läge og 18c Stykket. De ere meget ele- 
gante og smagfulde. 
Pense list Indiens-s seltllllngeu. i Ekspeditloaer lIuttls es paalldells. 
DANIsll LUTIL PUBL. 110U8E, Mal-F Naht-. 
W 


