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Sandcrborg. — Nyc Brandstif- 

tclscr. (Dbbpst.) Brandstifteren be- 

gynder at ncerme sig Vyen Den 2(). 
Okt. er der forsøat Brandstiftelse to 
Steder i den gamle KoItseI-nes:s-Fa- 
brik i Adalbertgade. 

En Del as Vngningen er for 
Tiden udlejet til Baadebngger Han- 
scsn her sra Byen s det Rum, 
hour han hat Baade liggende op- 
stablet, er Der lilevet trytket en Ru- 
de ind, hvorefter Gerningsmanden 
har aabnet Vinduet ag er krøben 

i:idenfor. Her bar han flieht en 

Vnnke Spaaner samtnen og stuf- 
ket Jld i den. Skønt Jlden har 
tcrndt, og en Del Baade er svedne 
scrte, er Forehavendet dog ikke lyks 
fedesks for l)a1n. 

Han har derefter haspet Døren op 
ind til Vcerkstedet ug forsøgt at stet- 
te Jld paa der. Om han har slcelst 
Spaaner samtnen der, eller har stuf- 
tet Jld i dem, sum de lan, kan man 

itke se, men det bar brcendt over en 

Jlade af ·4—5 Meter. Man maa 

andres over, at Branden ikke er ble- 
ventil noget. Og Grunden kan 
vel ansaa knn søges i, at Ined Und- 
tagelse af Spaanerne har der ikke 
Unsret letfasngende Stoffen Gul- 
net er af Cement, og der var en 

del Tel haardt Egetrce i Vcerkstedet. 
Brandstisteren bar forladt Vcerkste- 
det aennem et Vindne, sum stad aa- 

bent, ag som man bestemt vidste var 
blenet lntket um Aftenen Der hele 
ovdaaedes finst, da Arbejderne meid- 
te uaa Virrkstedet As Gernings- 
manden saunes ethvert Spor» 

Hadctslcv Amt. — Nant man skal 
spyttc, rnaa man vogte sig for at 
gkire det nden for en tysk Faste; 
thi saa tan man ifølge det tyske 
Vlad i Tønder blive idømt en Bøde. 
Ved Sangerfesten i Sommer i Mia- 
gcltønder spottede en as Festdelta- 
gerne paa Udflugten til Kogene ud 
for en ,,Landsfane«. Manden, der 
stal være fra Haderslev Amt, er 

nu bleer idømt en Bøde af Amts- 
fksrstanderen —- 

Hadcrslcv. —- Landraadskontoret. 
---— Onk igeuwWchaa høje-’ 

re Steder ikke rigtig at vide, hvads 
man 11il. Først hed det, sat Dr. 
Dryander skulde vcere Landraad her, 
op. dette benægtedes saa af officiøse 
tnsfe Vlade Alligenel blev det hom, 
der blev konstitneret. —- Iaa med- 
dcsltes ligeledeski officiøst, at Land- 
randens Medhjælper, Friherre v. 
Lian sknlde forflyttes til Hannover 
ener- Qsestfalem men den 20. Okt. 
beretter tyske Vlade, at Forflyttel- 
sen er tagen tilbage, on Friherren 
fordliver i Hader-Heu 

— En Støvletyn For-leben Dag 
kom en Købmand her i Vyen, der 
lsar en Herrebeklasdnings- og Sko- 
tnj15-Fm«retninq i en af Byens Ho- 
cscdgader, fra then og mødte i«Nae1-- 
beden af sin Bntik en Mond med 
ej Par Skaftestøvler under Armen. 

Vsnndcn sna hnm lidt misstwnkcligl 
»N, og Kølnnanden tnndc sc, Ht 

Ztøvlcrnc var fm hnnsJ Vntitl Onk- 
ttg ilcdc ban bcn til jin Fnrretninq, 
sun, at cst Par Skaftestøuler, sum 
htde staact uden for Jøretk um- 

1111rte, oq raubte ind ad den aabnc 
Jør til fin Kotictjti5: »Hm- De folgt 
Ztmilc-1·IILI?« —- Ta Zvnrot lød be- 
nasttcndis, pilcde Købnmndcn af Etgd 
cftcr den fromme-de Mund som um« 

drcjct onc i en anden Waden Hkm 
txaaede imm, og nden at Inæle et 
Ord rcv han Støvlernc fra l)am. 
Monden lod smn ingenting ug gik 
rcslig og ftøt videre uden sna megct 
sum at sc fig om. Kølnnandcn Drud- 
tc tigclcdcs stiltiende tilbaqe til sin 
FortsetninxL glnd over at have fnmst 
san Støvler igen. — Den stilticn- 
de Tildragelse samlede et interesse- 
nde Tilsk1101«e. 

—Anholdt fom mistænkt for Tyveri. 
Judehavercn af Firmaet Michelfcn 
c: Jntnls bot i Byen Inde ! nogcn 
Tit tagt Mærke til, at adfkillige 
Trug jra Butikkcsn isasr Dumetøj 
og san viderc, var forsvundne uden 
s.: Unsre folgte. Mistanken rettede 
stq sum-i paa en ung Kommis, som 
ljar været ansckt i Forretningen fi- 
dcn l. Oktober, og man fik ogsaa 
Beviser for, at han var den skyldige. 
Firma-Its Jndel)aver, Hr. Ordean 
foreholdt saa Koncktkis’e11 Zagen-. 
men han vilde ikke gcm til Beken- 

dolso, hoorefter en Politibetjent tit- 
t«11dtcs, og Kommst-It blcv anholdt. 

Hoptrnp. — Gcnncmbrudt Term- 
ning. chrlcden Sondag nennt-ruhm- 
desJ plndsclig den Dæmning i Hop- 
t.np Tal, himer Vande est op- 
dwxnnsssl til en TM swruudnnnnc 
:Uk’-.sd et stort Buldcr Hur-dir Handel 
sjsq Bei ncd gcnnen Enqcnky der 
etirlig biev overstsøunncdu og et 

stcrt Antal Karper fnlgte med. Ska- 
dcn Pan Dcrtnningen, der cr bott- 
revon pnn heuchd 8 Alt-n, og de 
tztistcdc Kur-per anflaas of chren 
til henved 700 Mk. — Kort før 
Uhr-Wer stete, havde 4——5 Børn le- 
get pan dest Sted af Dæmningeth 

»onn cr« bleven reden bort, saa der 
kunde ogsanCt være sket Tab af 
Menneskeliu 

—. Jndbrnd. Da Smedemester 
Peter Schmidt forleden var paa 
Marken for at heute sine Køer, og 
lHugholdersken heller ikke var l)1·em- 
nie-, kun Smedesvenden var i Smed- 
jen, har en Tyv set Lejlighed til at 
gaa ind ad et anbentstaaende Vindue 
og drudt Laufen fra paa et SkatoL 
ljoor Schmidt getnte sine Penge Ty- 
nener vistnok blevenforstyrret,og da» 
Sctnnidt kein l)jem, knnde hnn strakss 
se, at nogen havde været ved Ska- 
tollet· Scbmidt er glad Ded, at Ty- 
zpen er bleven bange og løben skn 
Ves, for i en Zkuffe Inn 350 Mk 

Hygnm. — Jldløs. Forli-den ned- 
brasndte to Kornhch tilbørende 
Hygnm Fattiggaard Vynningerne 
um« ogsua stierkt trnede en Tid, da 
Binden bar paa. Det Var mesten 
ldele Futtiqgardens Anl, sont gjk 
cp i Luerz thi kun en lille Del as 
Kornet snd under Tag. Jlden an- 

tnqesji pnasctt. 

Rustrup. — Jldcbraud. Den 20. 
Okt. uedvrændte den Johan Brom- 
mer tilhørende Ejendom i Bæk, som 
ligger ved den saakaldte Tingvad- 
bro. Aarsagen til Branden skal være 
en Gnist sra Lokomotivet paa Mer- 
gelbanem da der i denne Tid køres 
Mergel der paa Egnen Monden 
jinl desJ vcerre have haft lnvt as- 

sureret. 

Bachs-. —- Uudvegen Ko. Forle- 
den Dag, da nugle Kreaturer, der 
Ined Smaahanetoget fra Rødding, 
her skulde omlæsses i Statsbanevogs 
ne, undveg en Ko, som senere ikkse 
var til at finde. Om Aftenen, da 
sidste Tog kørte fra Vojens til Raid- 
ding, var Ker kommen ind paa 
Vanestrckkningeu og bleo paakørt 
af Toget. Ker fik et Horn stødt af 
og blev saa stcerkt kvæstet, at Blo- 
det i Strømme styrtede ud as Næse 
og Mund. Den havde dog endnu 
Kraft til ot springe over Jndhegs 
ningen og forfvinde i Markst, og 
Tot-set kørte videre Ker menes at; 
tillsøre Kreaturlmndler Netersen afs 
Stokkebro s 

) SkkkkbkkiH — Eu duk MakkcdsJ 
dag. (F-l. Av.) En Karl, sont i etH 
lang Anrruekke bar besmret en Guard; 
Nord for Bisen for en asldre Dei-s 
Ine, modtug pna Mat«k«ed.-.-«dnge1s. 850 

Mk for s- late XIreatnIer for nasnntei (’"-aardei-Isir «IIIili-1I,sonii Daguc l 
»Im nød idstillige Osenstande dg lIi l 
l( Tiden vm i gudt Huinøu tIenltt 
itke Inn» III dkst nilde lilide en dIIr 

IlItaIkedz alasde far hain Nacsle Mor- 

Inn da lIan sind up savnede lIan 
sin Tegneboa Ined P01’k19110;l·)«11 
Iiik straft til Auen for ar tale Ined 
M Volk, lIan lIaIIde VIeret samtnen 
nied; nIen de vidste ikke og havde 
ilfe set noaet til den Enkelte havde 
TVII set lIIIIn stikte Teanedngen i en 

indre Frakkelonnne, kort føk dCI stilte-:—. 
an diskoraenen bliin Teanebogen? 

snnden Ved LilIanLJseen Nord forj 
Sammet: nIen den Var tom· Kar- 
lui ineldte saa Zagen til Politiet. 
Lin Teanelmaen er flitmlkll Ud Uf« 
lIansis Lknmne eller nin ban lIar tabt 
den, vides ikke; Inen saa meget er 

unnneliII sikkert, at den Person som 
lxar taIIet Penaene nd af TeIInebo- 
gen oa derester kostet denne fra sin. 
aIIter ikke at levere Penaene tilbaae 

Aabcnran.— ..Hidsigc Bot-get- 
mcrnd. Forleden Aften traf et Par 
tUske Borgere samtnen paa et af 
Byens bedre Gcestgiverier. Den ene 

as de to kondolerede den anden i 

Anledning as, at han havde tabt 
15,0()(I Mk. ved en Spekulation. 
Herover blev den, der bavde tabt 
Pengene, saa opfarende, at han gav 
den andeu en Øresigen, som straks 
bleu kvitteret Da han atter vilde 
trcette Haanden til siII, bed den an- 

den lIain i Haanden Biddet gik 
wir til Vlddsargistiii11g, saa der 
nIaatte tilfaldests L-II-I1el)jielp. 

— Et slemt lllIcld hasndte forle- 
den Estermiddag Skipper Hans 
Man paa Zkibsbroen Maus Jagt 
sticlse Isaslteszi unt paa Siden for at 
ismIiTsasIte-:4. For at lette dette Ar- 
liesde, bandt Inan Trossen til en 
« IIII DI: ldd Knsten køre. Trossen 
III-f Hin-!- Sntaabaneskinnerne Uhels 
oIIJviJ trink Emaabanetoget, der 
raisIIende, i samuie Øjeblik. Man 
raalsie oIJ skreg op til Lokomotiv- 
fIIree-. Tor at advare han!; men hast 
III-Irre og faa intet. Uheldigvis’ 
sprang Trog-sen, idet Hestene blei; 
bange for Lokomotivet. Skibet qik 
atter InI paa ret Køl og tog Stip- 
per :- au med op i Vejret for attei- 
et lade ham falde ned paa Stenbsos 
en i, II-:.n han forslog sig i den Grad, 

III lsan niaiittebringes Hj31n. Ho- 
Uedet ozI den ene Side as Firsszen 
Idar iistknnelia Inedtagne 

Rødding — Lebske Heste. Eu 
Ttlkand ned Raon Basballe og Hu- 
siru fra Etendernp var her i Rød- 
ding sorleden for at gøre Jndkød 
Da de vilde køre hsem og var lige 
konnte nd paa Gaden, løb Hesten 
lebst oII toa Magten fra Manden. 
Den løli et Stykke henad Gaden, 
ynor Vognen saa Ineltede omtrent 
nd for Faivei Petersens »Das-. Man- 
den slap nskadt derfra, niedens Ko- 
nen slap nied noale Skrammet 
Voanen lileII en del Del rampone- 
Iet. besten fom fIa Vognen og løb 
leeIn til Stendernp, saa Manden 
da Konen niaatte gaa hiern. 

Den Li. Okt» da en Mand fra 
Meslby Ved Mann Karl Madsen kom 
fra Gram Mart-ed blev Gesten sky 
imellem Rødding oq Gestrupgaard 
oII løli løbftj Den kam ned i Thous- 
sigTøfteIL hvor Giggen Væltede, og 
Festen kam til at ligge paa Ryggen 
i Grøsten. Heldigvis slap alle godt 
dszrfra 

— Hedtslimud. Den 20 Okt. lød 
Brandbornets Toner her i Byen. 
Det saa IId til, at der var Brand i 
sydøstlig Retning for Byen. Brand- 
vaernet Inaatte af Sted med Simif- 
ten, men det viste sig at være Hedes 
brav-d paa den saakaldte Mem-Mo- 
se. Jlden bkev hurtig slukket ved 
Brandvrernets Hjælp, da der ellers 
knnde have været Fare for et Hus, 
sent ligger derude, tilhørende Hend- 
rik Mathiesen, idet den stærke Vind 
trat paa. Jlden var paasat as nogle 
Hyrdedrenge, sont ,,havde Jld paa« 
for at Varrne sig i Kulden Da Dien- 
aene saa, at Brandværnet kom, løb 
de deres Ves. 

—— Hætværkct paa Gadelygterne. 
For nogle Aftener siden blev en 
Tel as Byens Gadelygter ødelagte 
as nogle Personen Disse er nu ble- 
rsen opdagede, og de kIar maattet 
erstatte den forvoldte Skade med 
80 Mk Ligeledes hat de maatet be- 
tale bver 10 Mk i Bøde til Poli- 
tikassen for Gadeoptøjer. 

————-— 

Man sfuldc ikke hanc untuget, at 
de to Pia-nd, jum sfnl sum i Sta- 
tcucs Tjetiostc, fundc hanc gjort sig 
sfyldige i flig Horden For en Tid 
fiden blev Zognwrasstens Mude 
smucdc im. Tot skulde du ika Unsre 

Personer i liqncnde Livsstilling, 
sont ogsaa her hat Værct paa SpiL 
Gerningömændcnc er ikke l)idtil ble- 
Ven opdagcde; nmaske Politiet mk 
fan fan et Spot« ut gaa cftcr. 

Hjeinme. 
Hatt stod paa Bakkcfkræntcu 

og sua sig vidcn out. 

Mod Enden lDankt bruste 
nch Bølgesprøjt og Skunr. 

J Øst og Vcst dct bredte 
sit dybe Lcjc nd, 

Mcn Nord for knejste Skoven 
i grønne Sommerfkrud. 

J Somtncrdage lier 
sont Treng huu leged her, 

Og ingen Plet paa Jordcu 
var da haut mcre kam 

Mcn skjulte diræfter droge 
ham bort fra Hjemmets Kyst, 

Og fjernt fra disse Egne 
han Vom-d Livets Dyst. 

Hund tænker ljan vel paa nu 

den modne ftærke Mand? 
Ovi staat han her saa ene 

pkm denne Bakkestrand? 
Our Fortid dct hum røvcsd 

hun havde l)jertenskær? 
Vil Nntid vid’1·e prøvc 

081 ft« lmor sttrrk han er? 
Ia oil san Fremtid sinkka 

hanc Ined jit skjnlte Mon? 
Lq butde for bang Øje 

Uvissljchs Tuage kun? 
Muhva kun vol must-ge 

hvod lmr i Monden Bryst, 
Lg finde, hvud det gemmer 

af Smorte og af LystP 
Men se, lmnss Huved bøfes 

en Taare pcrler frem- 
Lg Weben hviskcsr sagte-: 

Taf, at jeg dog kom bjem 
Hvor knnde jeg dog glcmme 

i Verdens Vilde Sus- 
Lsoor qodt det er at være 

i Faderhjem og H1ts. 
Uhriftelig, dog skjulte 

om Barnehjertet lagt, 
Haar Baandet her mig draget 

med Mindets stærke Magi. 
Og ha- at drage Aande 

det er som Fødsel ny, 
Som- Sukglands hist i Øftem 

fom dejlig Morgengrys 
Sau stcmrv han da ej ene 

den modne stærke Mand, 
J Tro ljan hæver Blikkest 

fra Haabets grønne StrandY 
Og Glasden sernkcsr sagte 

sig i hans Hierte ned. 
Og Kærligbedkn signer 

hmn mcd sin Himmelfred 
S. Klyver. 
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Skiftendc Emner. 

Zcppclins nyc Triumf. 

J Okt. M-;1aned oplevede man i 
Friedrichshafm en ny aeronautisk 
Triunlfx den rekonstruccede »Zep- 
pcsliit l« unertraf neinligz de dristig- 

Istc Forventningeu Inan. havde sat 
»til den. 

Opftiguingmk foregik uden Uheld; 
lSkiljet steg Let og hurtigt Ined For- 
cnden on Enntle højcre end Agter- 
enden 200 Meter i Uejket og skød 
saa frem gzinnem Luftcn; Ballonens 

istanfc Lea-inn- mindede højt oppe 
jom en Pic» der farer aenncm Rum- 
met. 

Paa alke Tage stod der Mcengder 
af Menngejkeky sotn flkkgtc Skibet med 
spændt Interesse; sra et Vindue 
trinkt-de Grevinde Zcppelin med 
t-: Lommetørklæde op mod Luft-- 
skibct,, der under Befolkningens Ju- 
bel j: store Buer kredscde rundt om: 

Vyetn 
z Pan Statstermssen stod Konan 
Hof Würtemberg, mens Dronningen 
qullgtc Luftstibets Bevwgelser om 

Bord paa »Kondwirauer«; tnen den 

)i«oi1gelige Yacht kunde ikke maale 

Hfig Ined det flyvende Skib, disk Oster- 
ihaandesn naaede en Haftighed af 50 
Kilometer i Timen. 

i Ptudsctig sxmkedevuftskihet Stem- 

lnon mod Vandct, og i en Vinkel 

zpkm 30 Grad-er saa man det nu 

ssorrtagc de vidunderligste Man-Id- 
’ler; det vendte og dreicde fig, stam- 
Jscdc og satte sig attcr i Bevægelsei 
med fnldkonunen Eikkerhedz det lik- 
le spinklc Ror havde suldftcendig 

s— 
H 

.xZi-1«1scdøtiiitict over den store, hvidill 
Alt-stoss, aniis Tinicnsiuner nmn dog 
glommen Ininr Inan scr dct snæch 
xnntiøsr og list licvwgeligt gcnnenij 
Luftisn Maskkeligt not« syntes detl ika at skmnnnc Fuglenc; dct fløj 
lige gonncni en anre Paa TusinderT 
oi"i1tterT11sitidcr af TIækfugle Inen 

di: se syntecs ikte at lasqgc syndcilix1: kllkasrkc til dct 
J 11,I·- Time krydsedc Skitnst 

rnndt i Liiftcn, inden dct attcr gik 
nisd; Befolkningcn ved Bodens-den 
har allen-de vwret Vidnc til niangcn 
Opflimiiug; nicu de var alle enige 
uni, nt sikrere Ellkanøvrcring lnwde 
di- cndnu nldrig set. 

Sein-re lmr Grcv Zcppelin sum 
lsckcndt fortstnget cndnn flcre Op- 
ftågtiingcr, bl. a. nied Prins Hein- 

:I·icl) af Prengsscn om Bord, ng de 

Hlmr alle unstet ligc vellnkkcde. 
! Tilstrømningen af fremmede hat- 
?i de sidfte Tage været enorm; paa 
Warnegnnrden i Friedrichshafen her- 
Ifter der et Liv, som man flct ikkc 
les vant til paa en faa fremrykket 
anrthid og ndenfor Banegaardcn 
istaar der tæt met Droffer oa Ka- 

)),Icrvogne, hviH Ejere paa store Pla- 
kater opfordrer Publikum til at af- 
lasgqe et Beføg i Manzcll: nian Iw- 

Ist-I f ek3.: »Dirokte Tilflntninq til 
Luftekcspreciscn i Manzell« cller end- 

lkqsaa paa «1«cr5:»B-ol)in, wohin. 
;,n1n Zeppcli111« 

) Stakkcls Korea! 

Tot or tun Korea, det dreier fia 
»ou! oa doa er Veretninacme del-on- 

jjra belasrende Saale-des gaar der 

fei Folk, der dør med Hcenderne ;- 
IEtødet der dør uden at have rort 
Zen Oaand til Fol«svat. 

Beretninaerne, sont Bladene brin- 
xzekp Haar nd paa, at fra Juli 1s)()5, 
da Japan effektin tog Korea i Be- 
siddelse, oa til Zattningen af Aug. 

)1908, er der af Japaner-ne blevet 
dtsmbt 12,91(i Koreanere 

Beretningerne fixier, at der er ja- 
pansfes Soldater og Gendarmer i 
lwer Landsan og paa lwer Gade, 
ei der er japanske Spioner overalt, 
at der er japanske Agenter til at 
cphidse Folket og senere angive det, 
at Japiraeme er i Slottet, i Fcengs- 
l(-rne, E Kasernerne, i Tebusene, 
overalt. De har taget Handelen og 
de udbyttcr Havnene. Koreanerne 
inaa kun købe hos dem, —- til de- 
res Priser, — og sælge til dem, 
— til deres Priser. Koreanerne 
man springe Soldat i japansk Dragt, 
op Rorcanerne maa betale svære 
Statter for at underbolde den Hier- 
som Japan bar besat oa reget-er 
Korea med. Og er der Lpsastsiabcd 
Illknften eller blot Ulyst at tiiærke 
lon Roreanerne kench der tun 
cn Straf: Døden. Det er paa den 
Munde-, at der i tre Aar er bleven 
drcebt beimed tretten Tusinde Kore- 
anere Japanerne nndskylder fig. 
Tot er nødvendigt Der stal Fred 
i Landet La for Reste-n vil det bli- 
Ue bedre, siger de, naar Landet er 

,,pacificeret«. Det vil sige, naar 

Rædselsregimentet har øvet sin Birk- 
11ink1. Koreanerne protestere1«, De 
protesterer i fremmede Landes Adi-. 
set-. De Zyenviser til der-Js- Kultur« 
til dercs Lands Historie, og Aviscrz 
nesz Lassms gaben Koreanerneiq 
Quem e1««Korc-anerne? Vi bar jo ikkesi 
ei« Gang-l lyørt noget om, at de for- 
sraredcs sin. De burde have Protek 
steret, mens Tid var, — og paa 
et- andert. Maade end ved Anisar- 
tikler. Deter knn Korea, det dreier 
sig nnd Men »Væ victis« gældcr« vg- 

saa der, thi det gælder alle Reime 
livor et Falk dør med HændeM i 
SMet 

Kostbare Dragterx 

Der fortællcs i et etvarlff Tids- 
fkrift, at den store enaelske Dame- 
strædder, George Pilotecle, en Gang 
forfærdigede Toiletter til en Dame 
for 200,000 Dollarss. og den pari- 
fiskc Tameskrædder Worth, fortcel- 
ler, at en peruvianfk Arving har be- 
talt bam 25,000 Dollars for en 

eneste Trag-it J Sommenligning 
hcrmed er den- Pris, den unverken- 
dc russiske Kesserinde gav for sit 
Kroningsslæb, næppc værd at need- 
1ce. Det bestod af et eneste Silke- 
leroderi. paa hvilket otte Piger skif- 
tevis arbejdede Dag og Nat i otte 
llger. Regninaen lød paa en Sinn 
as 5,000 Dollars. 

En Verdensdame giver i .vore 

«- 

KORRESPONDANGE skIOLBN 
TYUZE MINI- 

ticvuder Ilnderviöniug i Fug heut-emika Zu 

Ei Its-Isl- ccllssk III Zs llsu 7 fas sil. 
Ei IIMSMLE IUMS III IS III-h s Fss 815 

Ei PUMEIEIEIIIE lllsslls m 12 III-h 4 Fss sto. 

Sttiv estisr Einmaer 
R. J. plURTBszJL 

Tage ti Gange saa uieget ud til 
sinc Toiletter, sont der for tyoe Aar 
tilhage var alutindeligt, og bit-stra- 
vagauceu synes at tiltage for iJver 
Tag. Te Prisci, en første Klasse-:- 
Syersfe i Londons Lvestend for no- 

ch Tid tillmge opgav, synes at be 
vise ist. En hoid euer jort ddnips 
lingszsdragt af et sorholdsstigi inwe- 
liat Eint kostet Inelletn 150—250 
Tollarszs en vlaa Epadseredragt ca. 

Hm Tollartz og en Zelskangdragt af 
Eilfe :3W Donau-, hvis den er 

prydet med Kniplinger eller er 

ljmmdntalet. For siniplinger giver 
Dameme ofte uhørte Summe-r ud. 

Sonn et Efsempel paa sdniplinggis 
»Priser maa atemlos at de i St- 
Odauen i Zoejt: forarbejdede Imp- 
lsuns-Sounnetørklæder koster 12 

ITollarLi Stykket Det gaar forøorigt 
Inn-d ziniplinger som med Vin, jo 
asldre de l1live1«, desto kostbarere er 

de. — Enkedronning Marguerite af 
) Italien skal eje wiiplingslonunetøri 
iflasder til en Vierdi af 10, 000 Dol- 
ic1«:s.»Point Ttesse« —- Knipliw 
Eier, der fiemstilles as en fin Lin- 
i nedtraad blandet medM enneskehaar p- -, er ligeledes Ichørt kostbare. En 
Pfiansk Samler ejer en lille Firkant, 
Fsrnt er forarbejdet af Grevinde 
Ilkkargaret de Le1111ox’s araa Haar, 
on som er tWW Dollars 11æ!«d. 

Man trieffer for øvrigt ogfaa en 

Tel uciviliserede Falk, der er bekom- 

ite for deresks Ucerdighed i at frem- 
stille kostbare chederr Chejenne Jn- 

Idianernecs sivinder bcerer ved festlige 
Lejligheder Klæder as smukt, hvidt 
Lieder, der er blevet saa ombygges 
liat tilberedt, at det er saa fint og 

Iblødt sont Kattun De er ikke pyntes 
Ite med Knipliuger oa Juwelen men 

Insed Tænder as Elsdyret En faa- 
Idan Traqt kan ikke faas under 300 

ITollsar:-3, oa er de1 anvendt meget 
Arbejde paa den, kan den koste 15, 
i,()()0 Dollars. Den kostbare-sie Dragt, 
sum nogen Sinde har eksisteret, vi- 
stes paa Fiskeriudftillingen 1883 i 

London. Det var den tidligere Kro- 

iningskaabe fra Sandwichøerne, for- 
Iairbejdet af tade, gule og sorte Fiel-. 
lTesrk FuaL der afgav de gule Fjer. 
er nu uddød og har til Tider været 

Isaa sjælden, at der krcevedes halvan- 
Ldet Aarhundrede for at faa tilstræk- 
Ikelia manqe Fjer: der er nemlig 
Jspaa hoer Fuql kun tre eller fire 
IFjeIx som kan bruges. Kaaben nur- 

ikerodes til omtrent 1,-L- Million Dol. 
I 
s 
! 

s Amerika-i Nava» 
! 
O«nsplinternyForflaring 

i 
Man lJar som bekendt hidtil troet, 

lat den nye Verdensdel var opkaldt 
ester Jtalieneren Amerigo Vespuci- 
ci» den slorentinske Geograf, der i 
eret 1499 besøgte det nyopdagede 
Land og sorsattede en Beskrivelse 
as det. Et Aarhundrede senere, i 
illa-et 1597, udgao Tyskeren Wal- 
3e1niiller en Levnedsbestrivelse as 
Vespucci. hvilken nu er gaaet tabt, 
men han skal ester Overleveringen 
deri have soreslaaet at give den nye 
Verdensdel Naka ester den Mand, 
der sørst besfrev den. 

Nu er der imidlertid med Hen- 
syn til Navnets Oprindelse frem- 
fat en splinterny Hypothese, som. 
ser helt antagelig nd, og sum bl. a. 

støtteg as den ansete Videnskabs-- 
mand, Professor Wilde. 

J en Artikel i Tikdsskristet ,,Kos-. 
mos« hævdes det nemlig, at Ve- 
slxuccis Fornavn slet ikke var Ame- 
rigo; han hed Alberich og kan stol- 
gelig ikke have givet Amerika detss 
kann. 

Nnvnet Amerika skal estek den 

nue Forklaring første Gang vcere 

atmendt i Aaret 1522 paa et i Ba- 

sel ndgivet Kort over den nye Vers 
den, og netop i disse Aar skal en 

reisende ved Nuvn Gil Oonzales de 

Avila paa en Tur gennem Staten 

Nimragua have snndel Navnet 

,Ameique« bosi de Jndsødte der, 
sum benyttede det sotn Bcncevnelse 
paa et stort Viergland Og heraf 
sfal derester lsele Verdeusdelen have 
fnaet sit Navn. 

J 


