
Yanmark 
Pastot Julius FAUS- 

Hunsem Det er itke om den 

Cltfor tkdlig afdøde Præfis geist- 
Tigse Virkfomhed, at undertegnede 
Insier at sige et Par Mindeord; 
men om Pastor Briis-Hansen som 
Fædrelandsven. 

Da den ftivillige Selvbestatning 
iil Fotfvarets Fremme i Firfetne 
tog saa mange pattiotiste Mænds 

Jntekez se fangen, var den afdode en 

af dem« der blev stckrlest greben af 
denne mccrkelige Bevægelfe. 

Han var dengang Kapellan i Lyng- 
by og meldte sig stracs til Tjeneste, 
og i Lobet af nogle Aar bleo der 

lagt stcerkt Besiag paa Paftor Fräs- 
Hcmfene AvbejdskrafL Han btev 

hurtigt Medlem as Forretningsud- 
vclget, og det et ovetokdentlig dikt- 

somt og energifk Medlem, der for 
Alvot satte Kraft ind paa at faal 
noget ud af Bevægelsen og at faal 
den ind i et godt Spor. Han t091 
levende Tel i siere af de oigtigfte 
Foretagender, fom Selvbestatningen 
jog op, og Vi, der dengang arbejdede1 samtnen nred ham, sit et levendH 
Jndtryk af den varsme Fædrelands- 
tærligbed, der befjcelede bam. Senere 
stiltes vore Befe, Gan kom til Born-. 
hvlm Da derefter tilbaae til zZovedZ 
stadem men vi, der i hine bevægede 
Tiber urbejdede fammen med hem, 
bevarede Erindringen om ham som 
en fjælden Darm og uegemmttig Fae- 
drelandsoen, og nu Ved bans bratte 

og tidlige Tod bar jeg følt Trang 
til at genealde Mindet om Privats- 
og Fadrelandsvennen Julius Fräs- 
Hanfen. H. Wulff. 
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Errlig Betnmring. Den er iite ræc- 1 

n, send man bar Loo at Dente siq 
den pas denne Aarstid. Wen dcrE 
km bog i den senere Tid vceret an-— i 

mildt en Del flere Sygdomstilfæl-.· 
de end tidliqerr. 1 
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Kronvrinsen besøger 
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Piges Benaadning. En; 
gansie uns: Pige, Marie Nielfen, som 

fad E Kvindefængslet paa Chri- 
ßiansbavn idømt 23 Aars Fortse-? 
Usngshuåarsbejde for Barnemom i 
It den 8. Aug. bleven sat vaa fti 

Fod efter at være bleven pure be- 

naadet af Kotigen. 
Den unge Pige, der var Fotograf- 

medhjælver i Grenaa og isvrigt hat 
scaet bei bedste Studsmaal fra alle 

Sider, ksrte hsjt frugtfommelig med 
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Toget fra Jnlland til Kobenhavwls 
Hun fødte sit Born i Togetz i sin 
Fortvavlelse og Raadoildhed kvalte 
hun tet og laigde det lille Lig i en 

Citntaste, som nun i Kebenhavn Iod 
staa i Banegardetoben. 

Opdagelsen af Fonbrndelssen ssete 
ord, at hun lod sig indlægge til Be- 
handling hos en Jordemoder i Med- 
gade, der bar en Slags Fodeklinikq 
Her opdagedes det straks, at den; 
syge, unge Pige havde fvdt, og da 
bun ikke kunde gøre Rede for, hvor 
den-des Batn var, meldtes Sagen til 
Politiet5 Barnckiget fandtes, og lnun 
fik sin Dom paa 222 Aars Finder-- 
ringshusarbejdr. 

Forleden Dag aflagde HE. kgL 
Hof-h. Kwnptinsen Bessg i Kvinde- 
fængslet, sit den unge Pige at se og 
sit af hende selv hendes forgelige 
Historie at vide. Den dannede og 
fortvivlede unge Pkge gjorde, sorn 
paa alle andre, ogfaa det bedste 
Jndtryk paa Kronptinfen, der kaise- 
de Medlivenhed med hende og endte 
med at love, at han vilde anmode 

Kongen om at benaade hende. 
Det er dette, der nu et stet, og 

de, der hat haft Ined hende at gere, 
hat den bedfte Tro til, at bun vix 
vise sig værdig til den scetlige Nan- 
de, der er bist hende. 

Hun vil nu fandsnnligvis blire 
hjulpet frem af et af Fængfelsselfkns 
herne- 

Stkiken i Textilfaget. 
»Ribe Stiftstidende« strives den 8. 

Aug.: Alletede i Gaar udbredte det 
Rygte sig her i Bnen, at Væversk r-( ne paa Aktieselstabet Ctome F: Gold- 
«schmidts Fabrikket her vilde gøte 
fælles Sag med deres strikende Kol- 
leger i Textilfaget i de andre Byee. 
og af den Grund vilde nedlckggel 
Akbejdet i Dag. J Lober as Gasse-i 
vagen afholdtes der to Moder af 
Arbejdersierne, ledet af en Udsendingj 
fra København, og Modetne sink; 
have resulteret i, at faa godt som- 
alle Væversierne paa Fabr-isten be- 
fluttede at strike samtidig med, at 
de indmeldte sig i Textilatbejdetfor- 
bundet. Ei senere Mode fnntes dog 
at have dist, at der ikke et opnaaet 
Enigbed om en famlet Optrceden af- 
Vævetsiernr. 

Købenbaons Kirlefan. 
Fredaa Estermiddaa den 11. Ana» 
efter Pastor FriissHanfens Forde- 
færd. samledes en ftøtre Krebs afj 
Kirlefaaens Venner fra By Da Land 
til at Mode i Feftfalen i K. F. 
1-I.M.s Btmnina i Gothersaade. 
Professor Messer-ward Paftor Juhl 

Ha Kammerberre Varnet boldt indle- 
denke Taler-, lworefter fnlate en 

Diskussion under Kasselontrollør 
Banaerts Ledelfr. »F bvillen Prasser- 
ne Fibiaer, Wilh Da llssina Mis- 
sionar Moustaaard m. fl. toa Al. 
Udtalelserne formede sig dels fom 
Mindeord om Paftor Ftiis Hatrfem 
baseende Vidnesbnrd am, paa kwor 
mange forsielliae Maader ban hat-de 
haft Betndning for danfk Kirkeli«v, 
dels sont Odervejelfer af, hvorledek 
Menigbeden bedst kunde antage ssg. 
bans efterladtes Sag oa fsre KI- 
benhavns Kittefaa frem til Afslut- 
ning ad de Befe, som Fritz-Hausen 
fst sin Djd bavde anvisi. 

Under Mødet indlsb en telegrasist 
Falleshklsen fta Fotmændene for· 
indte Missionsotganisationetne i ; 

Kobenhavn og paa Landet benholdg- « 

bis Prof. Theol P. Madsen og 
Pwvst Zeukhm : 

Esset bei sitrke Modes Afslutning 1 
ved Syvtiden famledes Kirkefondets · 

Fortetningsudpalg til Fothandling.1 

O 

Et Mindesmceeke paa» 
Anhsolt blev den 12. Aug. af-: 
flsret under en starre Hsjtidelighed 
idet bl. a. Konfeflsmæsidenten kom- 
met tilstede. 

Anledningen til Mindesmeerlets 
Opfsrelle maa sites henved et Hun- 
drede Aar tilbage i Tiden. Gfter at 

Englanderne i 1807 havde taget 
vor Flaade, besatte de ogsaa Øen 
Anhalt. De anlagde Vvlde vg 
Grave udenom Fyrtaatnet, sont de 

fotsynede med svcert Slytg og en 

Besctning paa 400 Mand. Ratten 
mellem den 26. og 27. Marts 1811 
forspgte en Ekspedttton, besiaaende 

Taf ca. 1000 Mand af Lenz Besse- 
re med en Sovfsicet, J. C. Fallen- 
i Spidsen samt nogle Kanonbaade, 
at tilbageewbee Den. 

Fries-get mislylledex tmtdlerttdz 
af de 1000 danste Mænd drei-M 

og faatedet Zoo, og alt Skytfet vg« 
Säbem sit til Bund-. s 

A 

J Aarenes Lob et der sistet en ikke 
tinge Del af dette Krigsmateriel op, 
og ved Bebcernes og enkelte andres 

Hjcelp er disse opsisiede Dele, der 

besinnt nf gamle Kanonet og Kug- 
1er, blevne samlede til et Mindes- 
n:ærke, som altsaa nu btev afsløtet. 

Gennem et fotkert Vin- 
due. En i Villaen Ryesgade 22, 
Kobenhavn boende Heere sad Man- 

dag Aften i sin Eine, da der plap- 
selig dumpede en Person sind gen- 
nem det aabent staaende Vindue, 
sjenssnnligt en Jndbrudstyv, der hav- 
de planlagt et Tyveri og nu havde 
toget fejl af Husnumetei. Tyven 
blev felvfølgelig ikke lidt ovettastet 
over at træsse Beboetne hjemme; 
kan sprang sjeblikkelig ud of Vin- 
duet igen. Men Herren ilede eftet 
ham, og der ovftod nu en formeligt 
Kwplelx fom endte med, at Fyten 
blev gkeben helt nede ved Nsrrebtvs 
gabe. Paa Politikamret viste det 
sig at vcete den berygtede Vole- 
mand og Jndbeudstnv Jens Mad- 
sen, man havde faaet fat i. han 
er for fort Tid siden kommet Ud ef- 
ter et længere Tugthusopbold. 

Vcekkelfesmpdet Nogle lo- 
Lenbavnske Menigbedsltedse med 
Ptæsterne Fibiget kg Mollerup i 
Epidfen agter i Efteraatet at lade 

efbolde en Raskke ossentlige Vettel- 
festneder, til hvilte de bar lejet Obd- 
Fsellowpalcrets Sol fra den 17. Sep- 
tember og Mut-neben ud. 

« 

Etriden i Textillfagch 
Paa et Møde i Mandags Aftes, 
skrives den 9. Aug» vedtog de 14 
Vævetsker fra Crome F- Gold- 
fchrnidts Fabrikket at strite fra 
Tags Morgen. Fabtillen beste-sti- 
ger kalt 26 Væverster. Hele Perso- 
nalet er ca. JW Atbejdete, hvotaf 
ca. 60 Momd og ca. 40 Kvinder. 
Senere meddeles, at en af de stri- 
tende Vase-erster er gaaet i Arbejde 
igen, de 13 derimod et stadigt ude- 

blevne, og hertil hat sluttet sig 2 

toindelige Pudsetr. 

Zitiken Vaa Alfred Ben- 
Isons temiske Fabrikket. 
Te kvindclige Arbeit-ere, som i Lie- 
leiktet speisen anmodsede for noALe 
Manne-der siden ern at faa Tagnan- 
nen fotbsjet fra 1 sit-. 80 Tre a 1’ 

Kr. d5 Lre til 2 Kr. Man H- 

beds at betale dem e Kr. 80 Øte for 

Det forste, 1 Kr. 90 Lte for bit 

andet og 2 Kr. pr. Tag for der 

ttedie og be bereitet folgende Aar. 

Arsbejberne farlanate imidlertid nu 

1. m. 90 Ore for det førfte Aar vg 

Derefter 2 Fit. pr. Dag, oa da der 

itke opnaaedes en Lverenskomft. 
txedlaades ArbejbeL Fabrikejer Al- 
freo Benzon ffal forinden have er- 

ksaret, at han« betragtebe Sagen 
fom bottfalden, da Arbejdetne hav- 
de naegtet at modtage Esaus Fae- 
fing. 

Saaledes fkenrftilleå Situationen 
Fra »Bei tvindelige Arbeit-erstu- 
bund"s Side. HI. Alfked Benzon 
Erste-sey at han itte i Øjebtittet 
Jnsier at udtale sig om Sagen. 

Den ene Arm afreven. Et 

neget ulxpggeligt Ulyttestilfaelde er 

sen T. ds. ved 12-Ti«den stet pas 
Dambkos Vadsieanfsalt i Pilesttæde, 
Kober-paka og hat kostet en af de der 
crbejdende Vadsteriom, Madam 
Fingers-kom, fra Kronprinfesfegade 
JO, 4. Sal, den ene Urm. Hun var 

iesieftiget med at beharrt-le Tsj i 
ln Cmttifuge - Vridemasinc Da 
set var kommen lovligt meget Tsf 
s« den, vilde han, efiers at Maslinen 
me i Fakt, gnibe noget af det T-j, 
set fvingedes tundt. Dei viklede sig 
xlykteligvis am hat-des Mand, trat 
sen nied sig omtting Mastinen og 
knnfde og »ersten afrev Atmen. J 
Dass sit man tekviteret en Ambit- 
kancevogm der btagte den ulykkelige 
Kone til Fredetiks Hnspttai. Her 
var man sit-ais klar over, at Ar- 
men ikte stod til at redde, hvorfor 
hun straft btagtes til Operationss 
stuen vg sit den amputetet. 

Ulykten stykdes en Ufotsigtighed, 
sont Vadstetkonetne i Badsieriet me- 

get oste gsr sig styldige i. For-haa- 
bentlig vil de dtage Leere af denne 
sorgellge Begivenhed, sont netap 
kam-te en af dem, der var vel for- 
faren i Mastinernes Brug. 

Skibstsmrerstriken paa 
helfingsts Betst endi. 
Stibsttinrerne ved helstngst Jeru- 
sikbh og Massinbyggeri nedlagde 

l- 

Onsdag den 2. Aug. Arbejdet, for- 
di Vcerftsledelfen havde afvist et 

Fotlangende af dem om, at en leid-e 
Ekibstømrer stulde affkediges. Ten 
Tde August hat de ftrikende 
Etibstømtere i Folge »Nordfjæl-- 
land« genoptaget Arbejdet. Den paa- 

nældende Stibstønnnrer, der frem- 
deless ilte er Medlem af Jagd-re- 
ningem og som ilte vil betale Stri- 
tebidrag, forbliver selvfølgelig i Ar- 

lsejde paa Verrftet som hith:. 

Drullet Gift. Den ofte paa- 

Htalte Ustik at henscette Giftstoffer i 

Llflafter uden at angive det paa 
disse, hat Paany beugt en Ulnkte 
med fig. Den hcendte den 8. ds. i 
Ejendommen Sondre Boulvatd Nr. 
22, Köd. og ramte Ejendotnmens 
Vicevoert Søten Pein-sein Han dil- 
de dritte noget Øl og iog en Flusse 
med Natronlud, hvomf han fil en 

god Slnkt. Peter-sen, der er en 

Mund paa nogle og tteds Aar sog 
nequ svagelig, blev frngtelig for- 
btændt af den Etsende Vædsie, og 
var weget medtaget, da hcm i Am- 

bnlancevogn kortes til Kominunebo- 
soitaleL Her blev han ftrnls nd- 

rumpet Forhaabentlig ril Festta- 
gelsen ilte san blivende Folger for 
darn. 

Kejset Wkldelms Beføg 
i Dimenan »Nordd. allg. Ztg.'« 
flrioer i sin unentlige Oversigt fel- 
zxende: Keiferens Beleg hos Konnen 
nf Danmarl hat taget et Forløb, 
der tun knn efterlade tilfredsstillen- 
de Jndtryi. Kong Christian Og 
:1.Iiedlemmerne af det longelige danste 
zZerfterbus bar beredt vor Monats 
den hjerteligste Modtagelfr. ngaa 
Befoltningens og den danske Pres- 
les Holdning var helt igennem prak- 
get af venlig Sympathi. —- Bladet 
gengiver bereitet en længere Beut- 
ning, sein ,,Vofs. Zig.« den Z. Au- 

gust bragte om Fleiscrens Ophold i 

Tnnmarl, on sintter derpaa faule- 
des: Særlig nlcedelin er den Om- 
stnsiidTgMd, at denne YJEOnnrk-San1- 
nsenlonift, ved bdillen Kejfer Wil- 
helm hat givet Højagtelfen for den 

wrockrdin Herstee over vor nordlige 
Nabcitat offentlig Udtrnk, er bleven 
scrflnanet for den Slags fantaftisie 
Kknimentaree, som nu sidst i An- 

ledning of Sammentomlten ved 

Bjsrio Hur findt fna frodige Stud. 

To Mennester i Flam- 
mer. Ratten til den s. ds. fle:e 
der i en af de fmaa Lejligheder i 

Leegefoteningens Boliger paa ther- 
bto'K-denhavn, en meget alvotlig 
lllnlte, hdorved to Mennester er 

bleven flerni forbrcendtr. 
Arbefdämand Soendsen on hang: 

Hufttu lom hjem mellem Fil. 1 og 
2. Huftruen vilde nu E Kollenets 
lade Te paa et Vetroleumgadparatt 
og da dette brændte daarligt, vilde 

hun hælde met-e Petrotmn paa uden 

at sinkle Flammen. Ter vanfulgke 
sieals en Etsplosion, den beenden-Je 

Petrolemn slyngedes tundt i Kel- 
kenet, og Konens cheder stod i lns 
Luc. Svmdfen ilede sirals til Hierle 
og stsnt der ogsaa gil Jld i hans 
Rlekdey lykledes det hatn dog sm- 

sidee ved egen Hjæld at faa Jlden 
sinkt-i, dvg ikte fst end bang Hu- 
fteu ver bleven frygtelig fordmndt, 
og hnn selv havde faaet flemme 
Beandsaa, navnlig paa Heenderne 
Jg Amme. 

De andre Bebt-esse i huset var 

itnidlertid dieven alstenetede ved 

Elzplosivnen og kotn til, og da de 

san Ulyllety tillakdte de Politiet. 
sont dessegede begge de fotbteendte 
Nenn-sitt i Ambnlaneevogn fett til 
Kommuwhospitalei. Konen viste 
sig at være meget farligt fotbrcendt, 
deeimod kunde Svendsen efter at 
oæte bleven fotbunden begive sig til 

sit Dim- 

Fsrfvatslommissionem 
Under Diskussionen ved Msdet pas 
Stamlingsbanlen Ongdag den O- 

Aug. udtalte Statseevisot Mai-sen- 
Mygdal i en Replik til He. Vorg- 
bjerg iflg. »Koldlng Folteblad«s 
Referat: 

»Hu Botgbjeeg hat lau uendelis 
travlt med at omtale Bensttes Pto- 
gtamdrud, dets Svig nin Jdealerne. 
dets Ltben fea sm Fortid. Var det 
ikke niere korrekt at vente med An- 
grebene, til der fpteligger noget 
haandgribeligi. 

Jeg er ganste vifi lelv Medlem nf 
Forttvaeitommistswnem og min 

Mkunsd et derive tildels leistet men 

je- san dog udtale, erkannt Bett-at- 

ningen foeeliggee, og Bensiee steil 

« 

Evas-must 
ITcHsEcZEMA cURED. 

lKKE NOGET» qlesk Hl C IRERE ALT, msin An spssx iesl AND-km ismr.kt nie-G sssls 
wk Akk. mrssslukstn ist l««. nur«-usi- --1Iasl.«)ml·mheil-«- ll-:.1- « »Als-— s»««h-y 

EURECALOL ECZENA CURLN est-let Ost-konne« Umwij lisL gsnnwsssst tn 
Musik nt li!s-«rp isgtnL1-t;s-»JLL ksxnssss Nun-et s) gelun- i lhttl tslwr dkxrip l)k«t et nd- 

--«1u( ist-»L-( ci·:—k i-.- -k-1-(1m-1skss«1e. Tu-in(lk-t ask Muts-her um sie-H1«««1-:-:s-vl-ihgh«j, 
sPYLU IKKE Dens-«1’1·1s)gPenges pas Hintere- slt". De k« »Nimm nnxt smsp 
shriv stmks m »s- (-itt-c n» isonstntts EUREKALOL SCZEMA Izu-U- lkst vil tun-tells 

Historie-I tue-ko- nverhm ist-wie tsml sidcr til Argumente-In Pkiii p·:.·tp.-«-I. »m- nq zusi. 
UD IkkE under des-se tokturfultlis PlLE s. Zu Auwmlkslsss s» den Nimm-: kuns- 

KALOL PILE cum-. vil Its-c- øjetiukhelig und-lim- Pkts »Hm-im du Cum-. 
k fth EUKEKALOL IEMHN c0.. I107 REROEN sTREEL BKOOKUN· N. f. 

til at udtale sig, saa vil sagvel 
Botgbjetg som alle andre etfate, at 

Venftte i detie Spøtgsmaal ikle et 

veget et Haarsbted fta den Ver 
Partiet hidtic hat fuigt. i 

Gaatsdagens Brande» 
Ftedetilsbetg Brandxvæssen var i; 
Gaat, sttives den 7. ds» i AthejoeJ 
bele tte Gange. Kl. Sz Morgen blevT 
der ssaaet Alattn for Pallassefabtit- 
ten Godthaabsvej Nr. 72. Het vat 

opftaaet Jld i en SpannekanaL og 
tet meget letfængelige Materiale 
blussede strals meget ftætkt co. 

Ttods Brandvcesenets huttige Til- 
fiedelomst bavde Faren for en stot 
Brand detfot vætet overhængende. 
stssts ilke Fabtilken havde haft fii 
eget Brandslulningsmatetiel i godl 
Orden, og det vat bleven godt be- 

tjent, inden Brandvæsenei kom. Nu 
bavde man da alt dænget saa siote 
Vandmasset over Jlden, at Brand- 
vcefenet bavde let Spil med at derm- 

pe den. 
— Kl. Mk om Fotmiddagen viste 

det sig i Ejendommen H. C. Ot- 
stedsvef Nr. 48 en mistænkeliq Rog- 
bvis Optindelse det ille Vcd Undet-I 
sogelfe var Beboetne muligt at bli-4 
ve llog paa. Man maatte saa akut- 
mete Brandvcesenet, og i lang Tib! 
M det irec heller det mutigt atl 
finde, hvct den mvftiske Røg kenn1 
fra. Fotft eftet JE, Tskmes Fett-N 
og eftet at Habe slaaet Mut ned flete 
Siedet blev man klar over Sam-« 
menbcrngen. En Mutet havde i1 
Siedet for med Ilotftenen sat en 

Rattelovn i Fotbindelse med et Em- 
tgt, on da der Tagen fotud tændies 

op i Ovnen. oik Røgen naiutligvis 
alle andre Siedet hen end den rette. 
Zaa fnatt Zammenhængen var ov- 

daget. lunde Brandvasfenet lIte hjem. 
—- KL 62z i Aftes blev det imid- 

lettid wann laldt til Atbejde. Rog- 
le Fall, der gil igennetn Grundl- 
vigsvej, havde ovdageL at der slog 
Regt ud fta Ejendommen Grundt- 
vigsvej Nr. 9, en af de Ejendomme, 
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