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Inshsstkn er bcgnndt t forfkjelligc 
Egnr. 

lecikh "-«« Tsnunkrfuende iJiings 
steh neblagde i Fretmgg Mai-ges Athejdet 
ag fortangte Tagtannen fothsjet nted Its 

Lee. 

Lanvitlngdmauv L. Schw- 
dets Cttertilgee blinkt kstek at 

Sandfynlighed Sagt-let Nonboe fra 
Bache-. 

Cdvstd Brundkö hat if. »Helsg. 
Av.« kjsbt en Van paa notdke Strand- 
ij ka 15,0W Kr. af Grosserer C. v. 

Mehr-ein 
Schellshepötasem Politik-tret- 

tsten hat beokdret Tiltale reist mod 

folgende: Teleiondirektse Medic-» 
Grosseter Andreas Jenseit, Hettritieits, 
Mb. Hentiksen og en Dotter samt Md. 

Schutt-. 
Postkyvkkh »Fs.Ao.« tneddelet«, 

at i Fredags Afteg bleu en Militær, tid- 

ligetse Reserveassisteut ved Postkontoreti 
Odenfe, anholbt i »Juki-us Voge« sigtet 
for at have stjaalet et Pengebtev paa 
Postkontoket, iudeholdende 570 Kr» af- 
iendt fra Odense Svineflagteki til Bo- 

ngnfc Anholdte var ued Paagribelsen 
kun i Besiddelfe af et mindre Beleb, Re- 

sten har han formentlig bortfendt i au- 

befalede Brei-e. 

tin Kanne-es at stttumme 
blev holdt den 2.·t. ds. iKasseL 200 

Dtvstunnne vare tilstede. Skjsnt der 

natnrligvis ikke blev tqlt et eneste Ord, 
höldtes der bog Funkde og der vedto- 

ges Resoltttioner. Eftet erhandlingerne 
fotetog Deltagerne en Udflugt til Wil- 
helmtlhohe, og otn Aftenen fandt der en 

Soikee Steh. Til Slutning ubbragte 
Dikigenten ct Leve for Kejseken, sont 
Deltagerne iftetnte ved at reife fig. 

ped et Ist-e t Freveetkstunv 
iSsndngs talte if. »Im-sb. A. Av.« 
den nnsete Ositepolitiker. Lande-rings- 
ntnnd P Pederfetn Hat-up hapde sagt 
— udtalte P. Pedexscn —, at Kotigen 
bog gierne kunde lade Venstre blive Mi- 

nistre, blot en eueste Gang. Mcn det 
var akkurat det samme, sont Forsprerne 
sagbe tilde unge Pigcr. Dct var for at 

sikke stg de 6000 Kr. aaklig, iotn man 

sik, blot man havde varet Minister i H 

Dage. 
Ickdscsctd Philipfenhenligger 

fremdeles til Obfervntion paa Kommu- 
nehofpitalets 6. Afdeling. Men hakikke 
indlagt hain i en af de alntindclig kunnt- 
tede Celler tnen paa et lille lyst Verkelse 
ub mod Hofpitalets Grønnegaatd. Det 
meneö if. »Aftbl.« alminbelig, at Phi- 
lipsen vil blive afgivet til Arrestcn 
Mandag eller Tirsdag i nieste Uge, og 
at Lageene vil enes otn at crklcere hant 
for »ikke tilregnelig i Gierningspjcbliks 
ket«. 

Nat-n ital, eftek hoad »Das. Nyh.« vil 

have erfnket, en Raekke Festligheber be- 
nævnes, fomTivoli ngtek at lade nfholde 
i August Mai-nein De vil neennest blive 

nfholdt sont Eskimofest. -Ftegatten stal 
omriggeö sont Jens Munchs Gewinnv- 
farer, der stal nnfkafses gksnlandskehuns 
de og gises flete af Bygninger »lokalt« 
Not blank-KIND For Publikum vil er 

nok oven intbet blive —Masterabegak:s 
vdewber for det Tilfeeldes Skyld, ntFolk 
mnatte Inste at mjde til Nordpolsfesti 
Tirolis Udftnykning i en bei-til passende 
Deagt. 

»Opttthvlm ARE-, der i disse 
Dage er folgt, bleo opretteti 1828 af 
den nuværende Eier-s Fader, E. Tryde. 
Øens Amttnnnd modsatte sig Oprettel- 
fen af en Apis paa Den, da den gamle 
Bekjenbtgjsrelsesmaade ved Kirkestctvne 
var not, og der i det hele ikte var nogen 
Brug for et Blad paa Bornholm, mente 

han. Intidlertid ftk Tryde alligevel det 
Instede Privilegium, men Bornholmerne 
gjorbe ikke Umtmandens Mening tilstams 
me. Vladet havde de firste Aar i Renne, 
Bornholms svrigeKijstader og det gan- 
ste barnholmste Land i alt 40 Mannen- 
ter, og lige pp ti11848 var det tun naact 

pp til 200. 

To danke Optindetm Barmi- 
chef Louig Gndman og Jngenipr Hok- 
nernann (Ssn af ofdsde Professor Har- 
nemann), gjsr if. »Polit.« i denne Tid 
Opsigt i Paris nted et Styrtebadsappm 
tat, der staar udstillet paa Boulevarden 
og fastges i Tusindvis —dels pas-Grund 
af sin Prigbillighed, dels fordi det kan 

sites nted paa Reiser i sammenslaaet 
Tilstand (det vejer tun U Pv.), og an- 

bringes i en hoitken fom helft Krog i et 

Bettelle- 
Patentet er folgt tilEngland for 2000 

PundSterling. Apparatet vic fandsym 
ligvis blive farevist pan Qpsinderudstil- 
lingen i ijbenhavn. Og der er altfaa 
hanc- o:n, at ogfaa danike for en billig 
Pense kqn blioe delagtige i europceist 
Nencished. 

1 

Vyloqevemhevet l Bogens-! 
feiges as 29 Aus-mens, hvokiblaadt 11 1 Sagisrcke og ltk Falk-magsng 

KarholfmesDrama vev Its-» 
Helft-. lfn paa zullenhsj ved Slagelse 
tjenende Stuepige hat if. »Norb. Tele- 
grambuk.«, Nimm mellem Fredag og 
Lskdag taget sig of Dage ved at dritte 

;K"arbolsyke. Aarsagen til Selvmordet 

isngives at vace m Repkimande fre- 
1 Fraun 

Its-stand Umriss-ins p. I. 
Fm Nykjsbing p· F. telegrafms til 

»An-Wiss Telegkmb.« den Sz. August: 
Froms Branderikostal lom Kl. « i 
Brand og Jlden var end-tu ikke flukket 
Kl. 6; den vil rimligvis branbe ned til 
Gram-tm Alle Kreaturer bleo reddede, 
og ved tilsidst at rebde Tyren sit Rome- 
ken nogle Braut-sann Aal-sagen til Jl- 
dens kaomst er Varus Tobalsrygning 
paa Halt-steh 

Utiicfund. To Ssnaedrenge, der 
i Tit"sdags plnkkede Vloinster paa en 

tnelletn Byerne Tingsmtp og Skiunetup 
beliggende, for sin ssnukte Udsigt bekjend- 
te lyngbevokset Kjæncpehpj, fondti etpaa 
Hofe-us Side Urkund-, formentlig ved 

Gravning efter Gras frentkomtnet Hul 
nogle Potteskaat, staackndr.i Hullets ene 

Sidrweg otntkent ? Alen under Hsjens 
Overflade. Ned at løgne Jorden over 

diese viste det sig, qt det var en meget 
smnkt fortnet, med talrigc Siratek pny 
bet, tnen des vatre itnflaaet llene, hvis 
Hsjde var IF Tom-ne. Fra Mundingen, 
der er omtrent Ists Totnme i Ontkreds« 
og stz Totnme i Diametek, indsneevres 
Urnen en Ubetydelighed for langer- nede 
at bue sig nd til en Osnkreds afomtrent 
202 Tonnne tsz Tonnne i Diatneter). 
Hvotvidt der hat meet brcendt Aste eller 

lignende i Urnen, kunne Drengene ikke 
ewiny Urnen vic nn blive sendt ind til. 
oldnordist Museum 

Zoologtfc have i Moden-» 
hävih Der gaar neppe nogen Uge,» 
skkioer ,,Natt.«, nden at koologisk Haue 
faar en edler enden Tilvætst til sin Ty-’ 
restattdz sauledes er der i de sidste Dage» 
ankotntnet 10 nnge Glenter, sont have’ 
faaet Plads i Kotigeprnens Bur ved 

Mangeparken, medeng Kotigen-neue nn T 
tnaa npjes Ined et mindre Bnr oedSidenI 
as Havarnem Glenten er noget neu-? 
vor stnnkkeste Roufugl, men da den sta- ! 
dig efterfttekbes, er den bleven temmeligH 
sjelden her i Landen En verkdifnldGavez 
har Hat-en faaet ska Sydamerika, fra to? 
af Hauens Vennek der vore, bestanendel 
af to Par Flodfvin og en Hokko —- en 

itor Honiesugl fra Brasilien. Flodsvi- 
nene synes at have oversiaaet ReifenK 
Besvcerligheder1negetgodt, be pleje elleks 
ikke godt at kunne taale Spen. Nat-net 
Flodfvin have be faaet, fordi de i Fra- 
stand have en vis Lighed tnedSvinet, men 

i Birkeligheden hpre de til Gnaverne og 
liqne egenlig paa merk Huld kcetnpetneks- 
sige Nottek uden Halm 

Dsdcfald. Chefen for EIT. Ba- 
taillon Oberst DetlevNiclsen, Ridderaf 
Dannebrog, cr if. »Vers. Av.«( i TM- 
dags afgaaet ved Dolden, 58 Aar gl. ef- 
tet leengere Tids Sygelighed. Den af- 
dsdc blevi 1877 akskcdiget fra G. Va- 
taillon i Viborg, hvor han gjorde Time- 
ste sont Kaptcjn og Kompagnichef. J 
Aaret 1880 blcv han ndncevnt til Osterst 
og Chef for :;7. Bataillon og hat siden 
den Tid haft Garnifonssted i Hoffens. 
Oberst Nielsen, der ved Krügens Udbtub 
1863 gjorde Tjeneste som Premierlsjt- 
nant ved U. Bataillon i Fredericia var 

en brav Vaabenfælle, en god Kammerat 
og en elskvætdig Korallen Hvar han 
fitkdedeö havde han vundet sig mange 
Venner. 

— Oberlsjtnant af Fotfmrlningen 
Ditlev Nielsen er dpd i Vorsens 59 Aar 

gl. 
—- Juftitsraab Jag, Olioiasminbe 

ved Scagelse, er, if. ,,Nordist Telegratw 
bureau«, afgaaet ved Dsden i en Al- 
det af 73 Aar. Han var Brandt-ink- 
ttr ag Godsfokvalter ved fleke Herre- 
gaakde. 

— Gaatdejer P. Bindergaard iLem- 
ming, en afSilkeborgegnens mest kjendte 
og agtedeMænd,er i Sandags afgaaet ved 
Djden efter et temmelig langt Sygeleje 
i en Alt-et af 65 Aar. Han var —- stri- 
ver »Silkeb. Ao.« — en god Demokrat 
ag hat beklcedt en Mangde Tillidshoerv. 
Saaledes par han Sognefoged i 33Aar, 
indtil Sygdom nsdte ham til at frasige 
sig denne Post. Som Belpnning for sin 
lange Vikkfomhed som Sognefoged blev 

han for lj Aar siden ndnævnt til Dan- 
nebkogsmand. P. Bandergaarb sad i 

Bestyrelsen for HsrupSparekasse og var 

Medlem af Silkeborg Bankraad. End- 
vibere var han Disttiktskommisscet for 
Wistofts Brandkagse ogTaksatiansmand 
l Viborg Kreditfakening. P. Bsnben 
gaakd hat alle sinc Dage boet iLemming 
og dsbe isinFIdegaard. Mange vil savne 
den venlige og dygtige Mand, der altid 
var oillig til at yde Raad oghjælp, hvor 
han kundr. 

« l 
Ast-d Hsifkole flntedc un gemqu 

mecundewisning den :;1. Juli. — Pige- i« 
hsjfkolen hat i Aar merkt befpgt af 150. 

Etwa-. E 
Dsd ved Forgiftning. Bagn- 

mand Lcts Mochi-sen pas Gissespre ord« 

Kauundborg er i Onsdags Aftes afgaoec ; 
ved Toben sont Folge af et nlykketigts 
Forgiftningstilfctlde. J den Tro, at 

han haode en Flusse med Brandtin for 
fig, npd han iMandags Aftcg en Snaps 
as en zsaste Ined en Arsenikblanding, 
besinnt til Kreatur-onst Han blev haf- 

Itig syg og afgik trods tilkaldt Lagehjctlp 
Hieb Dosen i Onsdags Aftes under stoke 
JLidelfer. — Den afdsde, der knn var ca. 

40 Aar gainmel, efteriader sig ifslge 
»Kaldb. Av.« Kone og Bam- 

Jonimwi t00 Aus Fest. J 
Mandags Forniiddags Kl. lOz tog lidt 
over 200 aldre ag yngrc sho. Eleocr fra 
Joustrup Seminarium med et Ekstratog 

ktil Maaløv Station for her fra atdrage 
til Jonstrup og for deres Vedlonnnende 

holde en Fest til Minde otn Seminariets 
100 Aars Virksomhed. Ved Stationen 
holdt Vogne, som besordrede de celdre Tel- 
tagere og Damer til Seminariet. Resten 
drog i Proccgsion med Faner og Musik- 
korpö i Spioer gjennein Maalev By op 
til Seminarien 

Vi kunne iste, skkioer »Natt.«, folge 
den lange RcekleTalerH soinhavde Orden 
Vi flulle kun tilspje, at der var skreoct 
en hel Mængdc Sange, og nt Sie-unin- ! 

gen var fortrinlig. J Festmaaltidet del- 

tog henved 250 Menncfler, derafikke faa 
Damen I 

Breöleus Fall-. »Ringst. Fltk.« 
imvner efter den kjobenhavnsteSkattebog 
folgende Jndtægter: 

Redaltorerne: Hjort-Lorentzen (10,- 
000), Hstnp (10,000), Manicus 

(8000), Ernst Brandes (72c0, Secher 
(7000), Gnllschstt, Jllusir.Tid., (6000),- 
Borchfenins (4400), erderik Hausen 
(4000), Carstensen (4000), Jul.Schiktt 
(4000), Rcr (4000) og Winblad (2800). 

Redaktionsfelretærne: Adler, Politi- 
ken, (8000), Biereing,Nationaltidende, 
(7400),Nathanfen, Berglingske, (6(.-0"0), 
Hjort, Dagbladxh (-2800). 

Journalisierne: Korsgaard (7000), 
Peter Nansen (5000), Adolf Bauer 
(5400), EdgarCollia (4000), Jakob 
Davidsen (53000), sho. Reis-alter Grove 
(2400), Carl Mpller (8000), Sophns 
Bauditz (7 000), Dr. Ein-. Brandes 
(7000), Dr. Georg Brandes (6600), 
H. F. anld (5000), Erik Skram 
(4200), ErikBøgh (4000), Gustav Es- 
tnann (2400), Rudolf Schmidt (:3::00), 
Atel Henriqnes (8000), Charles Kjerulf 
(3000) 

Toskanij C ter et Foilydcnde 
i Berstidendc fkal den Ordning mellein 
Socialdeniokraterne og Marftrands 
Bryggeri, hvorpaa der nibejdes, viere 

folgende: 
Socialdeinokkaterne indstyder forelobig 

ingenPenge, ogEjendomdrctten til Bryg- 
geriet bliver indtil oidere bos Altiesels 
flabet. —.. 

Deritnod for-pligter Socialdcmokra- 
terne sig til at ljobc heleBryggeriets 
Produktion, saa at Ollet fremtidig ikke 

forfælges im Bryggeriet, men sendes 
hen til den Aftapningsantalt, sont So- 
cialdetnolraterne angiver, hvorfra Lllet 
da oinbringcs til Beitcrrtere og pvrige 
Forbrugete. 

As den Fortjcnefte, der bliver paa 
Fabrikation og Salg, bliver ved Aar-si- 

opgjørelfen en Kootadel ndbetalt straks 
tilSocialdcmokraterne, niedensdet restr- 
rende bliver indestanende soin Afdrag pas 
stbesnnnnem 

Selvsplgelig regncs der ingcn Aaance 
paa Fabrikationer sprAltionærerne hat 
faaet den dem forbeholdte Rente afderes 
Penge. 

Kitkeindvielfc. J Sondagg ind- 
viedes Kirken i Bælum, der cr bleven 

ombygget uf Bistap Snmne. Byen var 

iDagens Anledning stagsmykket og var 

gjæstet af en Mtkngde Mennester fka 
Omegnen. Under Klotkeringning be- 

gav en Procession af Priester med Bi- 
lfkoppen i Spidsen sig fra Pmstegaatdeu 
til Kirken, barende Kirkcns Kur og Bo- 
gen Bistop Swane ftme Kirkepqtrw 
nen, Proprietckr Glud til Dragsgaard 
og Balumgaard og Provst Petersen fra 
Belum Herredsfoged Faurholt. Da 
Processionen kam ind i Kirken, kejsie 
Menigheden sig op og blev staaende, me- 

dens Bistoppen modtog Kirkcns Kur og ! 

Bsger og stillebe den dem paa AltereN 
hvorefter han holdt anvietsestalen. 

i Sognepmsteu, Paul Petersen bad ihjeb 
» 

telige Ord om Velsignelfc til den Gier- 
ining, der stulde soes i dette Has, hont- 
Ieftek han prædikcde over Dagens Evan- 
Egeliunk Eiter at Bistoppen endnu how-J 
de talt nogle formanende Otd tilMeuigs 
heben, fluttedes Gndstjenestem 

Kirken, der fsr havde Hvæloingek, 
» 

fremtmder if. »Nokbjsyll. Fbl.« i sin 
foryngede Stittelsemed et smutt betone- 

.ret Leit. 

Mit Forlamllugsyus. J SI- 
by er man for Tiden ifceed nied at bygge 
et Forfasnlingshus, sont man i tangere 
Tid hvr fslt Savnet as, og som man 

ofte hat snfket fig. Der er nnidlertid 
blevet ved Onsket, indtil man endelig i 
For-meet tog en rast Beslutning om at 

faa Hasel opfsrl snareft muligt. Der 
viste sig ooetordenlig stor Interesse og 
foervillighed for Sagen paa ganske saa 
Undiagelset nar, saa man tog sikaks fat 
paa Akbejdet. Hufei, socn nn snart er 

farbig, stal naturligois bruges paa sam- 
me Maade sont alle andre Fskfamlingss 
hnse til Foeedrag, Mel-eh Festek,Gildek 
og Dansz men foruden til alt dette et 

det ogfaa betegtiet til Gynmastil baade 
for Skyttefakeningen og Skolebsrnene 
og mutigvis for de unge Piger med. J 
denne Netning haabek man, at Hufet 
vil faa en meget stor Betydning for Ung- 
dominen i Ssby i Henjeende til legemlig 
lldoikling og Færdighed, da det bliver 

foksynet baade med danfke og svenste 
Gynmasiikapatater. Man kan altfaa 
dkage den Slntning heraf, at et saadant 
Hus maa absolut have en sior Betyd- 
ning for den opvoksendc Slcegt, idet der 
lan heitres Jede baade for den legemlige 
og aandelige Udvikling, hvotimod den 
Fade, sont en Mængde Mennesker slnger 
med Begiærlighed, men sont for Tiden 
trner med at sdelcegge det danske Folki 
Bund og Grund, nemlig andevin og 
bajersk Lil er banlyst af Hufet sont en 

jSeft, der paa ingen Maade maa taales 
paa et saadant Sied. 

Uveiret l Kunz-eigen Torheit- 
vcjret Ratten mellem Ftedag og Lord-g 
hat anrettet megen Stabe. If. ,,Skdb. 
A. Av.« flog Lynet ned iJclerup i Jens 
Pcdersens Gaard paa Ovekmatkenz 
Sturhuset tiedbrwndte. Flcre andre Lytt- 
nedflag iagttoges der iEgnen. En mag- 
tig Haglbyge drog midt om Ratten hen 
overGaarden »Sosielund«s Marter, der 
ligger en godFjetdingvej fra »Herfl)ends·- 
gaoe«. Der pdclagdes henvcd 100 Tdr· 
Korn, men heldigvis fik For-plagt« Ja- 
cobfen, der er tilttaadt i Foraaret, for 
14 Lage siden al sing-Ich asjurerctimod 
Pagelskade. 

J Laer sloOLynet if. »Eilkeb. Av.« 
nediIluders Jenseits Lade, som Hed- 
btændte. Laden var fammenbygget med 
2 Længer, men digse reddedes paaGrund 
af den stætke Nega, sin havde gjennem- 
blpdt Tage-up og oed Hjælp af vaade La- 
gener. Laden var tonl, saa der skete i 
ovkigt ingen Stude. 

J Velliuge flog Lynet ned i Stolen 
og drasbte Lkrrer Hausen-J Son, ct ungt 
Meintest der lige haode taget Prcklimi- 
ncerckfamen med førsie Karakten Hatt 
sad oppc ved Siden af Faderen, da U- 
lyltcu indtraf. Lærer Hausen bedavedes 
en Tid af Lynet, men tog i porigt ingen 
Stude, ligefom Lynet ittc antændte Hu- 
Iet. 

Paa Engetved Mark drwbte Lynct 2 

Koiek, sont sind winde- 
J Thomaskjcer i SaltenSkov flog Ly- 

net ned isens Petetsens nyopbyggede 
Gaard. Nedslaget fandtSted i Laden, 
som nedbrasndte tilligemed Staldetn 
For-indu! havde imidlertid Beboerne fau- 
et Tid til at rcdde Kreaturerne. J La- 
den fandtes omtrent 20 Læs Klar-erha, 
sont brændte. Stuehufet og den vestre 
Leimge, der var truede aleden, blendet- 
imod rcddedc. Eiereu havde heldigvis 
assui«eret. 

»Ribe Amtst.« nieddcler om flereNed- 
flag: 

Lynet flog fauledcs ned og autasndte 
K. Pederfens Gaard i Gaarde iTistrup 
Soga. Eierens Svigerinober, der laa 
iyg, maatte bæres ud af den brændendc 
Bygning. To Svin vg en Kalv sauctalt 
Jnoboet brændte,Ejeren var paa enNejse 
og hat farst senere faaet Meddelelse om 

Ulykten. 
Paa Kokfpang Mark i Hostrup Sogn 

er Chr-. Bennedfens Sted nedbmndt. 
Oele Besætningen var en Ka, der bleo 
dreht af Lasten Jndbo og alt brændtr. 
Eiercn var ikke tilstede, og efter Forlys 
dende hat han itke assukeket. 

J Hostrup i Øfe Sogn antændte Ly- 
Uet Jens Chr. Nielfens Guard, der neb- 
bmndte med Undtagelfe af Stuehuset. 
Eieren lider et betydeligt Tab, i det en 

ny opfart Lade, der omtrent var farbig, 
itke var bleer taksetet em. 

Hos H. BJsrgenfen i Vejrs iOksby 
Sogu hat Lynet dreht 7 Kreatuter, der 
stod i Stalden, men Byguingen blevikke 
ankam-t- 

Uvejret naaede i Lsrdags Mut-ges til 

Fyn, ifslge ,,Fyns Tidende« ital Ly- 
net væke slaaet ned i et Boelssted l 

Vissenbjerg Sogn og Stnehuset ved 
Orte Dampmslle. Begge Steder neb- 
brændtr. 

Under Uvejtet i Lsrdags Mai-ges, der 
ogiaa hjemspgte det nokdvestligeSjeklland, 
blev en Karl i Yderby paa Sjallandg 
Odde dreht ved Lynnedslag. 

Til R. V. telegraferes i Lstdags fra 
Gregor-: 

J Nat hat der raiet et voll-samt Tor- 

derweil-. En Gaakd i Hvilsager, eni 
Sitarua og en Ladebygning paa Thus- 
Mark ere nedbkasndfe oed Lynuedslag. 

Tit Ritze-us Bureau telegraferes fea 
Vejle: 

Et voldsomt Tordenvejr hat Ratten 
til i Lerdags raset over Vejleegnen. Son- 
dermatkgaarden vedVejle og NielsThers 
telsens Gaqtd i Eugom eke nedbrkendte. 
Under Uvejret blendet isgttagetJldebmm 
de pqa seks forstjellige Stehn-. 

Ved Branden uf SIUdermarkgaakden 
ved Vejle reddedeszeaturekne, men 100 

ths indebreendte. Tke Langer af en ny 
Gaaeb i Engom samt et Huä i Hyrup i 

Vierte Herred brendtr. 
Senete Telegram meddeler: 

Et voldsomt Toedenvejr hat i Ratten 

til i Lprdags raset over Randersegnem 
Lynet flog ned i to Gaakde i Boldum, 
tilhtrendeHans Mikkelsen og Niels Alex- 
anderer. Udhufene er nedbmndte. Dei 

lykkedes at tedde Stuehufenc. 

Brev fta Kjobenhavn. 

Den Zdje An Hist 1890. 

Fordærvede Levnedstnidle.r. 
J disse var-ne Dage maa selofalgelig 

Kjobenhaons Sitndhedspoliti i endnu 

hojere Grad end ellers have sin Opmeerk- 
fomhed henvendt paaSnndhedsforholdene 
iByens Gader og Guarde og fremfor 
alt i de Lolaler, hvor Fodevarer optic- 
vates ellek farhandles· Faren for en 

Epidemi er i den hede Somntet·tid altid 
til Stede i en tcet hefolketHovedstad, der 
— soin Kjabenhavn —ikte har sine hygi- 
ejniste Jndretninger i nogen egentlig 
monsterværdig Orden. Gaderne set for 
storste Delen sorgetige nd nu for Tiden, 
idet 20—510afdenier nnderOtnlægning. » 

og den Dunst, der Udsirainmer fra Eos-l og Kloakror, er nieppe videre snnd at 
indaande. Heroed er iinidlertid intet at 

gjorez det er et nadvendigtOnde og faar 
jo ogsaa en Ende. Værre er det, naar 

Vyens nækingsdr ivende Vorgerc hensyns 
last falbyder fordcetvede Leonedstnidler, 
hois Befkaffenhed et« af den Art, at Ny- 
dclsen af dein kan fremkalde fatlige SM- 
donnne. 

Et saadant Tilfkelde er i disse Dage 
kommen til Offentlighedens Knndskab, 

tog dct er tilmed af sacrtiggraverendc Be- 
Islafienhekn Det er en Stagtettnester paa 
jVeFtcrdro, der hat« havt et Lager af 700 

"Spegepolser, sont alle var uspiselige og 
»farlige for Snndheden. Selvsplgelig 
lbleo hete Lageret konsifteret af Politict, 
og Stagteren vil faa en alvorlig Bade, 

ital-re end den kan idannncs af den of- 
fenttige Pulitiret, fra hvilken Sagen er 

lhenvist til et Kkiininalkaminer. 

s Tet er oplyst, at Palserne ikke er ble- 

Joen foi«dær0ede blot aed at ligge for 
jlænge,1nen at de et lavede af Kind, sont 
tildelg er taget af selvdade Kreatnrer, 
der ikte cr bleocn stemplcde paa Kontrol- 
ftationen. Der er anoendt baade Heile- 
og Oksekjod tilPalserne, og de fyge eller 
dode Kreaturerer bleven stagtede iSinug 
og dercfter haltet til Pølsemad i Stag- 
terens private Polscfabrik. 

Naar man ded, at den saakaldte Pol- 
segift (i fordcervede Pølfer) er niegct far- 
lig for Menneftcr, er der al Grund til. 
at glcede sig over, at Politiet hat« faaet 
Fingre i'denne Mand, forend han har 
haot Lejlighed til at foelge sine »billige« 
Palfcr til Jitedgadens fattige Befolk- 
ning. Men i Grunden fynes en Bode, 
hvor jtor den end bliver, for tinge en 

Straf for et saa geovt Attentat paa 
Medncenneskers Sitndhed. — Inn-haa- 
bentlig vil Politishstemet nied de private 
Polsefabriker herefter blioe siærpet bew- 
deligt. 

Nordisk Fredsfcst. 
Paa Vodrosslnnd afholses i Dag og i 

Morgen en nordisk erdsfest, sont for- 
haabentlig vil pnste nyt Lin i den des- 
octre alt for lidet paaagtet Fredsfag. 
Festen aabnedes iEftermiddag under tet 

anlelig Tilslutning fra Publikums Side, 
og Arrangementet vandt almindelig Bi- 
fald. Den state sinukke Have var unde- 
ligt dekoreret med Flag overalt og tog 
sig ypperligt ud idet peakgtige Solskins- 
vejr. Senere i Eftertniddag vil der 
blioe holdt Taler af Folketingstnand 
Henning Jenseit og en norft Dame, Fkn 
Bugge-Wickfell, ogi Aften lceser For- 
fatteren Hei-man Bang og Sophus 

HSchandokss op for Publikum. Efter 
’M-rkets Frecnbrud vil hele Etat-Höfe- 
inentet straale i pragtfutd Jllumination, 
og til langt over Midnat blioer der Bal 
iHaven. 

Niels Wioel. 
Vor Landsinand, Maleren og Text-Ie- 

ren Niels Wioel, der naonlig vil viere 

bekjendt for sine niorsonnne Billedek af 
Bondestandens Liv og Fanden og for 
sine Jllusttationer til de fleste folkelige 
Alinanaker, hat i tangere Tid ophdldt 
sig i Berlin, hvor han efterhaanden har 
vundet stor Anseelse sont Poetmttnaler. 

»J disfe Dage er han faaledes fysfelfat 
med at male en Dotter af den russifke 
Gefandt Schuvaloss. — 
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Stor Lese. Tybbal Mo « llet 
sorettaaende tyske Manavt Um 

« 
kk vake sk sor den betydelige Sinn a' 

« 
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s enn Mageltander og slsate Cbaugsimks ietokkebnx Ter bliver so :«.«. 
« Ostia spaa Dtrekntngem en ved Mpges,» sog en ved Daler. « « 

s Gave. Den i Foraaret asdsH stikulier Andreas Zorn-m i Buda eb- Ihavde t sitTestamcnte bestsan am 
» Mark skulde tilsalde en Missionsaasiqsk 
; 
men hans Akvinger kundc bkskmm hvilken Missionsanstalt del flulde W Arningekne have nu bestemt qksik 

» 
« gsl slal tilsalde MissionsanstaltenjVM lum. Legatet skalbære Ginerensysq 

Dukned J Tirsdags Essenslde sandt Fadelmagersoend L. zuspme MJBEIIFN tm Tod ved Badniksng», 
derslev LIM. Den sotulyklede Mk 
J fet as zagen have nydt et Neubka- 
deltgtustvantum Spititug, hanvilvedq 
tsale stg lidt ved at tage et loldt Bad 
er da ved den plndselige Asksaliugth 
ramt as et vcilagtilscelde eller Kramp« 
druknet. Hans Lig sandte sti"alg, iszt 
hans Kannnerater knnde paaaisc Ekk 
hvor han var gaaet under- 

Funden Tabesont Ved Omhygmm 
gen as et HUH i SleHaig sandt mani 
Jorden en gannnel Dabesont, somqu 
antagcr hidtaker sra den ftistnettiktxs 
sørste Tider has os. Den er udhuggxz 
i Granit, hat hverken Prydclser elln 
Jndsktister; men det ladet til, qx 
man i den lidt flade Udhulning harhqfk 
et Metalbæger staaende· Dei nedlnudte 
Hus et« bleven bygget i Aarene lata- 
45 as den hertngeligc gottorpske Kana- 
ler Kieltnatiiiseck.. J Form-sen laa hck 
en Bispegaard. Man antager, at Ans- 
gar hat« dobt af denne Todes-Inn 

Lynnedslag. J Ratten til i Lord-as 
nielletn 12—-4 trak et megethccstigtzoa 
denvejr hen over Qmegnen as Otsennd 
sont vistnok hat- gjort megen Stabe, da 
det lod til at viere nieget l)aardt. Ha 
i Sognet slog Lynet ned paa to Stets-H 
netnlig i John Talls Gaard isnngx 
bal, sont i tneget kott Tid nedbnnkdte 
lselt til Grundem Jlden ndbredte skg 
saa hurtig, at Eiercn og hang Fainilsc 
tned Nod og neeppe sik saa ttiegeiiTid, 
at de kunde tedde sig nd as den brauten- 
de Bygning. Selosolgelig indebtanne 
alt Tosen-e og 1-t- Stykker Honrltsagog 
en Grifeso ined 9 Geisen Tek laath 
sarer i Knatter, deress Heste sitdet·edtc:, 
nten alle dereg Vaaben og alt derei) Los 
indebrcendte. 

—- J Ratten wellent Fretag esg l'a- 

dag l)e1·skede overViIby et voldsomtzss- 
denvejr ined nasbtsndt Lyn og en neid- 

somt Regu. Et Lyll flog Md i GUTE- 
ejer Mads Rissen Styx-Es Skorstcni 
Visby og ajeblilkelig var alle Garn-dass 
Lættger i Brand. Den nedbmndte til 

Grunden, Beboerne reddede sifll ZU 

blotte Linned; en Nabo eeddede non-as- 

dog raintes en Ko as Lynet, og verdvd 

paa Stedet. Der indebraendte Ingle- 
Svin, og der blev nasten ingen Ins 
reddet as Jndboet· Tet liedder, atMans 

den har lavt sorsikket, saa han lientl 

faleligt Tab- 
J nordastlig Retning san-DRW 

brande. 
» 

—- Et ineget hestigt Tordenoth law 
over Agerskov Sogn i Lardagss Nat 

lem 1 og 2. Fu Bakkedragel M Hm 
Bycn lunde det ses brcende —t——-3 fOFIYIHJ 
nge Sieben Laufe Vade issaard isM 

er bmndt. Ligeledes er der brandtm 
Kornlade iAllerup. 

Faa Born tager Medicin uden Ster- 
de fleste Medikamenter sinaget Unt- 
Ayers Pillek er sukkerdcektet sg WW 
med Jver as de smaa, og diskar W spr- 

reste Familjemiddel. 

Baums 

va, 

—- 

Dks Peter-s Kariko er sss W» 

fuld til Helbredelfe If kroniskeSng 
Mk- at den burde sindes i enhverFam11- 
je· Titstriv Dr. P. Fahri1es, MU- 

Der er mauge aoctterende Specialtj 
sier i vor Tib, blandt hvilke Dr. LMH 

private Dispensaty, 68 Randolph Its-«- 
Chicago, Ecke er blandf be 11betydeligllk- 
Det behandlet i Sætdelekshed kroniflHS 
private Sygdommc qg hat Udgivct As 
BVS »Livetä Hemmcligheder«. hVW 
MS Vitksomhed omhandles. Weg-« 
sent-es fkit til alle, fom skrioer Mkde 
Se Avertissementet ien andeu SUCH 

Wurst-us Amica Salve. 

» OTPen bcdsic Salve nmd Zank TM 

stunk-Zieh qumlr Sack, Sud-» «""·«««« 

L-» pub, Fl-»Üss»e' Mylfkpsp Ebe, 
Hast-ruf on Udslwi« TM kann-z Jtzct 
MONEY-»der ellet ingen Betaling. « 

IFqu It give fulbksmmen TEWM 
Wspw Ellek Verm-ne ·gives tilbsl«· 
Pfer II Cis. LEsken, 

Mkhsndlei akspothetec Sphvcss 


