
c 1 

W 
Wklexh 25. Jau. Vintetvejs 

set, sum mange har lcengtes saa in- 
serlig efter, er tm kommet i al jin 
Strenghed. J Fredags begyndte 
det med let Frost, der Ratten til i 

Sindags blev en halv Enes Gra- 
den Efter Søndagens usædvanlig 
swukke Vintervejr begyndte Det i 
Saat at blæse op til en Sturm, der 

sster flere stærke Tilløb i Gam- 
brtd løs i Aftes ved godt Otteti- 
den i crl sin Vældr. J Nat hat« 
Snefoget taget til, og det har raset 
i al sin Heftiqhed hele Dosen 
Sneen hvirvledes af Østenstormen 
tundt, saa man næppe kunde holde 
Øfnene aabne, og hvok der var Lee- 
lugde den sig i store Driveu sont 
FULL der blendedess af thesi-vest- 
ttimslede otn i. 

Tog og Post. Snefoget dar na- 

turligvis forvoldt Afbrydelse i Togs 
sangen. 

Ad Smaabanen ankam Morgen- 
wgene fm Oder Jersdal og Som- 
mersted weg-et forsinkede. Strack- 
ningerne til Toftlund og Rødding 
var helt fra Morgenftunden af spærs 
rede af Snedriver. 

Alle Poftfager, baade nord- og 
fydfra, der skulde været her i Mor- 
qes ved Ottetiden, udeblev og kom 
first ved Tit-iden. 

Telefonforbindelsen var heldigvis 
Zkke afbrudt, kwerken lanas Imag- 

shauen eller til Hamburg 
—- Ved Totiden var Kørsslen paa 

Cmaasbanerne til Skodborg. Red- 
ding og Toftlund helt standsetx det 
Mte Tag fra Skodborg kam ved 
Tolvtiden. Derimod var Linie-me til 
Nat-fund og Krifttansfelt endnu 
qabne for Trasikken. 

—- Paa Statsbanestrækningm var 

Iotbindelsen mellem Haderslev og 
Jojens uden Forfinkelfe: men paa 
Dovedbanen bar Sneploven væreti 
i Gang. s 

Htivaudet. Endnu i Formiddags 
stod Bauch et langt Jtykke ou pao 
Skibsbroen. 

— Stormen og Hsjvandet var 

Gerede i Gam- Eftermiddags saa 
bewdelig, at Dampfkibet «,,Helene«, 
der skulsde været til Aar-, ikke voves 

se at gaa ud i den af Snefoget op- 
iyldte Luift, bvorfok Passagererne 
wette blive i Byen i Nat. lHeller 
se i Dag er det muligt at komme 
Id af Fjorden paa Grund as Sturm 
sg Snetylifing 

Wandet er i Dag saa ftærkt, at 

We ikke kan gaa fra Zimderbro 
til Hovedstatisonen ved Jomftustien. 

—Stkike? Den vedoarcnde Stig- 
ning af Priserne paa Fadevarer 
Blut de mange nye Skatter, der er 

seyen paalagt, knwer stsrre Jud- 
isster for deck skatteydende og kfbes 
Istne Publkum J de sidfte Aar 
It »der sosm Fslge heraf ogsaa sketli 

Mandjnavef 
tun kalte fr- sksndlnavlen dlrekte til 
New York pas 972 Dögn mec- scan- 
cisssvlsspAmekchn Unten- store, hur- 
tisnissncks, dobbeltskrue Dom-nume, 
lwlsks Ilslo esse forsynecle meet de nyes 
so Opslnsoluk og Pathos-lagen Kun 
standhava Psaagerer before-res- 
corl, kraft-g sksnclinsvisk koit sei-ve- 
III Pia-sekuan- cn dygth que og 
In uselsnnet syqepleiertke esse ans-ne 
omboks pas Ists Buben-. Hutk pa- 
ittts Istle Do Ikal sent-le ofte- Ficke-· 
II Moses-, säum- slier Brodes-, Rost-u 
CI Ists-, og kjöb Stil-Ret- hos nar- 
tlsutbosncle Ase-It fop- 

scanulaavlan Amekleaa unt-. 
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’L-ufokh-jenek. hoc-de ad frei-eng Ve; 
sog ved Strike. Men saa snart Lin- 
lnen er gaaet lidi i Vejret, blivet Va- 
lrerne ogsaa dyretez thi Fabrikan 
zierne vil ikke bære de Tab, en wn 

jfavhsjelse medfsretz de sætter derfoi 
Prisen paa Varerne op, og til sy- 
vende ag sidft er der wherne, de! 
gaar ud over. 

J Aar oil der i Tyslland blive 

striket i over fire Hundrede Byer« 
bvis en fredclig Overenskomst otn 

Lønnen ikke kan dlive afsluttet. Dei 
er særlig Byggehaandværkekne, der 
kræver en Linningsfovhtjelse 

Ogsaa Haderle vil blive ind- 
viklet i denne Kamp. Tsmtnerfvens 
dene forlanger nemlig deres Lsn 
forthet fra 53 til 60 Pg. i Timen 
Jmidlertid vil man ssaa vidt muligt 
gaa fredelig til Breer Der er alle- 
rede indledet Forhandlinger med 
Meftrene, der ajiholdt Msde for- 
leben. 

Den 23. Jan. afholdt Svendene 
Møde i ,,Centralherberget«, og den 
25. Jan. (Tirsdasg Aften) holdt 
Mestrene Møde i Nis Juhls Lo- 
kale paa Jom·frustien, hvar en De- 
pustation af Svende var til Stede 
for at for-handle med Mein-one 

Sagen fkal være ordnet inden den 
l. Maj i Aar. 

deding. Snefog og Togstaudss 
uiug.. Ester et ftckrkt Jordfag hele 
Dagen den 2-4. Januar blev Jem- 
banestrwkningen ved Brandstrup 
ufarbar, og da det Tag, der afgaar 
fra Haderslev ved Fesmtiden om Ess- 
tenniddagen ankam til Brændftmp, 
kundc der ikke naa videre, saa den 

halve Snes Reisende, der var med 
her til Nødding, maatte tage Reften 
af Vejen til Fods. ngaa det Tag- 

lder afgaar ved Syvtiden fta Ha- 
derslev, iad fast oed Vrændftrtm 

»Den 25. Jan. var al Zorbindelse 
ad Smaabanen stand-set 

Her hat berstet ei rasende »Im-san 

Stcppiug. Eftermælr. Lstdag den 
22. Jan. jordfæstedes afdøde Kom- 
1nuneforftander, tidsligere Degn og 
Fsrftelasrer S. N. Friis paa Steps 
ping Kirkegaard Friis hat iTængere 
Aarrække været Degn og Forstelærer 
i Stepping: men efter ftadig tiltas 
gende Svaghed spgte han om og fik 
sin Afsied, osg fiden den Tid har han- 
været Komnmneforftander for Stepi 
Ding Kommune Som Lærer vaizdt 
han baade sine Elevers og del-es 
Forældres Agtelse, da han var en 

god og samvittiqhedsfuld Lea-et Ogs 
faa som Kommuneforftandet og Pri- 
vatmand var Hr. Friis asfholdn han 
var altid rede med Naad og Daad. 
Det store Fslge fra nær og fjærn var 

da ogfao et Tegn paa, ast han havde 
haft en stor Vennekreds. Han vil 
bkive savnet af mange. 

Jels. Kalosfotgiftuing. Forlcdenl 
Morgen fandtes pcm Ganrden Store 
Barsbøl Bøknene og Stuepigen nee- 

sten kvalte af Kulos· Lægen blev 

straks hentet, og hans Bestræbelser 
paa at kalde de syge til Live krones 
des med Held. Bernene var den 29. 

Jan. uden Fore, men Stuepigen var 

endnu meget syg. Hvorledes Ulykken 
er opstaaet, vides ikkr. Eieren, «Hr. 
Blecker og Huftru var frckværende 

Nordbotg. En rast gammel Mund. 
(Hmd.") Et fjældent Syn saas San- 
dag Formiddag den 23. Jan., idet 
Aftægtsmand Jakob Clausen fra 
Kabingsmarh fom Dagen forud fei- 
rede sin 8sliaarige Fødselsdag, lsb 
paa Sksjter samtnen med sin Dotter- 
føn paa en Eng uden for Hafer Den 
kramle Mond er rast og rtrig og 

bjcelpek sin Dattersøn ved alt fores 
faldende Akbejde paa dennes Land- 
bosted og viger ikke tilbage for no- 

gen Slags Sysselscettelse endnu. 
Don sakkede heller ikke bagud paa 

Sksjterne ! 
Steppiug Soga. Pas- paa To-l 

bakiistdeaeL Mandag Morgen den« 
24. Jan. ved ösTiden wagt-ede» 
Gans-dein R. Thuefeus W i 

Htjrup ved, Ist Swekammeret var 

Mdt af Rig· Hurtig stod htm op 
for at se, hvad der var i Vefas- W 
hun aabnede Deren til Dagtkgstuew 
flog Querag en Wende Mag hende 
thde.Hun!a1dtepaastnMan-d, 
og det visit sig, at det var Tabaks- 

Bude-segen- Me. Jlden hat-de 
i W oq wandte at 

Tau-der Lasset 10 Mermise- 
ekx esse-ten Mde Met Irre-da 
is weit Mde M staats ever for· 
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mpgen ondsindet Snak og Mistankr. 
s Nceppe bavde nogen her tænkt paa 

Toboksdbordet Ton sidftcs Pilw var 

fmdset nd silokken s om Afteuett 
Jldcn har faa liggct og ulmet bele 
Nattern thi fskst Klokken 5 var det, 
at Bordet stod i Luet. 

Rjdekm Dtæbt uf Tagen Paa 
Jembanestrækningen mellem Hovss 
lund og deekro er den 25. Jan. 
am Aftenen to Pers-mer bleven over- 

ksrt af en Sneplov og dræbt paa 
Stedet. 

Ligene af de forulykkede var saa 
ukendelige, at det iäe hat kunnet 

fastflaas, hvem de er; men da de 
ikke hat Unifovm paa, er det alt- 
saa ikke Jernbanetjeneftemænd. Der- 
imod ved man endnu ikke, om dest 
er vejfarende. som i Snefoget hat 
fowildet sig ind paa Banen elleki 
Snekasterr. 

Pan det ene af Ligene var Hode- 
det redet af. 

T 
— Om Ulykkeu paa Inaba-km 

der traf de to Haandoærksfvende, 
meddeles, at de to Lig fandtes af 
en Banevogtet, der reviderede Stark- 
kkingem efter at det for-sie Tag nord- 
fra var passeret. Den ene var, som 
meddelt, ksrt helt i Stykker, me- 

dens paa den anden begge Arme og 
Hovedet var afkørt. Der bleo stracks 
fra Hovslund beordret tke Mund til« 
Ulykkesstedet med en Baare for at- 

-bære Ligene til Rodeer De to 

ZHaandvcerkssvende havde tigget i 
«deekro den 25. Jan» og man nie-. 
net, at de har nillet fthe Bauen til; 
Hovslund for at skyde en Genij 
og ikke gaa vild. i 

I Flensbotg. Studt cu Musvahgr.F 
F(Fl. NO Forli-den Neu der i anf 
«Skov fkudt en Mugvaage, iom paa- 
hsjke Fod bar en Aluminiumsring 

»mei) folgende Jndikrift: »O LIer 
"Morten5en. 57 H» Viborg, Dani- 
marf«. J lsmsi ikød man m liq- 
non-di o( d M ist-! d um ·.nnu Vldnsg 
fe. J ISME sanqedo man m veds 

Hang oa i 1905 en i Andaluficns 
i Spanien. Tet er den danike 
Fuglekendkr H. Chr. C. Mortenseih 
som hat udsendt talrige Sirt-re 
Stocke, Vildænder og saa videre i 
alt 2300 Fug-le. Hatt tilstræber 
demed at faa Oplysning am deresi 
Reiferutek og lignende. 

Or. Mortensen meddeler, at han 
samler Zugle, Hamme, Skelettet og 
saa videre for at studere deres 

Fjerbeklædning og deres Ben, og at 

han er taknemmelig, naat man vil 
tilicnde ham Fuale med hans Adres- 
se paa. Udlæg godigøres. 

Vilstriw Sag-. ijvaudet ved 
Kielstrup Strand. Mandag den 24. 
Jan. ved Nitiden beayndte Stor- 
men her og rafede uafbkudt i 32 
Timer. Vandet iteg hsiete Og bsjeis 
re og rev store Stykker bokt af den 
steile Strand ved ,,Viktoria«, enke1te 
Steder er 3—-8 Meter reden dort 
af Strandem fkrives til »Schl. G.« 
Flere Telefonstænger er renne bott- 
Fisfkerhusene var til Dels out-stol- 
lede af Bank-et et Træikut tkuer 
med at vælte, og flere Fiskerbaade 
er styllede bott. Hat-cis Optik var 

faa steckt, at Btlgestummet fle ind 
i Hauen ved ,.,Biktokia«. 

s 

Orig- eller Sygdomme, fom ,,et Tug- 
stens Ris«, udfendt af Guderne for 

Lidt Kometyistotir. 
Der er ved at gaa winkt i Folk 

i disse Tage, men en Komet paa 

Himmelen og en i Vente til Maj er· 
ogsaa noget ekstra. Regner nianf 
jammern bvor mange af den Art 

Hismmellegemer, der bar været syn- , 
lige for blotte Øjne bliver det kun 
mellen120 og 30 i hvert Aarhunsz 
drehe. J Virkeligheden et de langt! 
talriaere, og Kikkertekne tager seks 
a otte af dem paa Kot-net hverti 
Aar. 

J gamTe Dage herikede der tun 

Overtro om Kometernr. de betrog-E 
tedes ligefkem iom Barsler otn 

at advare Menneskene mod Synd og 
ilde Levnet 

Ser i vote Dage, hvor Kome- 
terne er bleven san grundigt stude- 
rede, er der endmt megen Uklarhed. 

Durst- kmmt Kaum-ne? 

Ja, de maa fikkett antages ikke 
at htre til Solssystetnet, men væke 

Wirt fra det uendelige fiel-ne 
der tiliældig indfanges ved Solens 
ellet Planet-wes Tklirøkningskraft 
Ren Naturen plejet altid at have 
Orden i sine Sagen Underkigt der- 

l— —l 

for, at tflige Bagabonder faor Lov 
til at rnmstere omkring til Skrkek 
for de rolige, adftadige Planeten 

Viii er det, at Kometbanerne er 

megei nreqelinæssige; de af dem« 
der er inoolte, er sjældent blot no- 

genlunde enszs for lioek Gang. de 
kan iagtnges igen Mominer Kometen 
nær en Planet, ponvirleis den. 

Normnlt gaar der det for sin, at 

Kometen pludselig dukker on fro 
Verdensdybet og iler med stigendc 
Hostighed ind mod Solen, gaor 
i en Bue udenom den og slynges til- 

bage i Nmmnet næften i komme 
Netninkn den kom. En Ellipse med 
Jandre Ord. Men er nu alle Kome- 
tek blot Geister-? Vi ved det ikte, 
’khi de tilbagevendcude Eksempiokek 
kunde tyde poa det modfotte, for 
Eksempel Halleys Komet. 

Den enaelske Astronom Edmund 
Hallen beviste 1705, at den Komet, 
der hovde vift sig i 1531, 1607 og 
1682. vor det somme Himmelleges 
me, oq dermed vor den forste perio- 
disle Komet opdaget Deus Om- 
lsbstid beregnede han til ben ved 
fem on halvfierds Aar. Bilde dekte 
flaa til? 

Jo, delvis. Den franer Matemas 
tiker Clairaut regnede nd, at Hal- 
·leys Komet fro 1682 vilde blive no- 

get sorsinket paa Grund osf Jupi- 
ter-Ei on Saturns Jndflydelfe, oq 
ganfle rigtigt: Den antom forft i 
Slmninqen of t758. 

J 1835 ventedes den igen. og da 
Vor Videnfkobcn endnn bedre nd-; 
rnftet Astronomerne Rosenberger on« 
Pontekoulont udtolte, at Kometen 
benboldsois den 12. og 13.Novem-F 
ber oilde vcere Solen net-kniest Det« 
ftete virkelig den 16. November. Nu 
kommer den til Mai igen. 

Men der er Kometen som for- 
lvinder. I Juni 1770 opdaqede 
Frorrilmmiden Messier en Komet, 
der sorit vor telestopifk, men fenere 
knndc soc-. Den-Z Omlsbstid var 

masrleliat nol tun seks Anr, og 
1776 flulde den komme igen. Men 
den blev dorte. 

J Vikkcliqbeden vor den pao sin 
Praxis-. men kundc ikke seg, fokdis 
den stod bog Solen. Men siden bleo 
Kometen gansie dorte; det bevifte, 
at den vor kommen for nær Jupi-f ter og ved denne Planets Krafti 
brogt nd poa nlendte Bemer. 

Bielos Komet opdagedes 1772 on 
er et mærkeligt Elsesmpel par-. hvors 
ledes Kometerne eftekhoanden for- 
goar. Tredie Gang, den kom, vent- 

lia i 1826, beviste Viele-, at Om- 
ljbgtiden vor lekg o fyv Anr. Men 
fsrit1845 laas den igen, og den 
havde da delt sig i to store Stykker. 
Do var Mellemrummmet mellem 
Bisse kun 300,000 Kilometer, senere 
i 1852 var det sys- Million Se- 
nere er den genfundet som den ftore 
periodifke Stierneskudregn t Andro- 
medctbilledet 17. November 1911 
dliver nieste wacekkeridag. « 

Hvoref bestem Apmeterneö 
Legemk9 

Bette Spørgsnmai. der endnu i 
Aar bar givet Anledninq til unyttig 
Slkæk og Skriverier. er ikke uds I 

tsmt of Videnlkabem men dog ret 

nsjes befvaret , 

nun has de allerstørste Kometer 
mcm Hovodet eller »Na-mein' anta- 

ges at vcete as nogenlundc fast Sub- 
stanz, men longtfra ester jordfsk 
Maalestok. Den ftore Komet af 
1882 iagttoges sra Kopftnden i det 

interessante Øfeblik, den passen-de 
hen over Solskivem og det viftc sin- 
at Kernen aldeles ikke, som den 

maatte, hvis den var fast, tegnedc 
sig som en lort Prit. 

Havde denne Komet ovcrbovedet 
en fast Kærne, maa den chnve været 

meget mindre end hele den lyfende 
Kærnr. Rimeligvis bestaar Kome- 
ten af uendelige Mcengder afStnaoi 
dele, hvis Stskrelse variekek fra 
Stsvkorn til det Omfang, Meteor- 
stene kan have. Halten er, fern be-! lendt Damm-, der staat usd sra Ker- 
nen sum Rtgen paa en« Skoriken, 
og ftenckommer, alt som Leg-met 
nat-mer stg Solsni Gede. 

Spektrcklanalysen satte-klein at 

Kometerne ikke alene ltyler ved So-; 
len, men ogsaa ved eget Lys. Spek- 
tkum bestaar hovedlagelig af nogle 
lyse Betaut-, llgnende dem for Kul 

og dets kemilke Samntensætninger;: 
stundom er Metallerne Natrium og 

Jetn spvtet. Halens Bestanddelc er 

overordentlige tynde og ladet felv 
meget sfvage Stjerner fes lgennern 

fig. (,,Vort Land«.) 
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