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Frevenøboiq Ziot n· i dcunc 

Tid blcocnfomnctiiicdclcltiiikLcl1)iz-. 
ning. 

fo- 

J Hufiim lnirndtc i Mandagsz one 

Hufe, homucd fzmtcnzaiuiljer blrve l)us3- 
Vlldc. 

Den Weite Prtns Georg, du« 

hat« gkcnnemgaactttadetfkolen, et udmrunt 
til dansk Zekoudloitnant. 

Dsdcfald. Overauditor, Viifoged 
l Liege William Lipke er, if Telegmm 
til Ritz. But-. afgaaet ved Toben 

Juqen Hanget .»:;(3 Landwir- 
tet hat i Aar meldt sig til Stolclæreri 
eksamenz Landct hat 4000 Larerembw 
bei-. 

Petntesten at Wette- og hendcs 
Time ankommer til Danmark paa 
Fredag. Hun tager rimeligvig til M- 

bjerg. 
Forli-better. Tr. Fridtkof 

Nansen er, if. ,,Polit.«, bleven foi«lmset 
med den norske Kunftnerinde Frotcn 
Sans. 

—- Hpjslole-Forstander Kristensen- 
Wunders er bleer forlovet med emin. 

Ins-. Nanna Berg, Dattek af Hr. C· 
Berg. 

Jus en est-sie Req. JS iielterup 
og Gammersd er der, if. »Folket. «, itke 

heftet et enesie NegFotaarsfted. Qldem 
harret-ne faar en Del af Skylden for det 

magre Hpstudbyttr. 
«Amaqeepoften« et Title-i paa 

et nyt Blad der forleben udsendte sit spr- 
ste Namen Bleibet vil ilke bestjceftige 
sig med Politik, men tun holde slg til A- 

magerinteeesfer. 
Bellen-New Folcetingsmand 

Falkensljerne agter, if. ,,Vejle A. Fbl.«, 
It holde nogle Verlgermpder i den ostlige 
Del af Valgkredfen i Begyndelie afSep- 
tember Manna-. 

Cn Ctypumpe nat, if. »Niugkj. 
A. Av.«, i Mandags hen over Ringtjøs 
hing Mart-; den gik toet farbiHavnebros 
en, og det faa neesten ud til, at de der- 

liggende Bande stillde til at prove enLuft- 
iejlads. 

Stein Ieiltaqelse. Et gammelt 
Lein paaKolding Fattiggaard er, if. »B. 
Av.«, i Mandags afgaaet vededensom 
Ftlge af, at man ved enFejltagelse hat-de 
givet hain Karbolsyre iStedet for Medi- 
em. 

»Veierctevqaard» i Vejersleo 
Sogn, as Hartkorn As Tdr., 249 Tdr. 
Land Ager og 20 Tdr. Land Eng, er af 
Landmandsbanken folgt tilFokpagterBa- 
den,Vingegaard. Prifen stal vcere 56,000 
Kr. 

Bteykle veddkantonnementet 
Der er, if. ,,Ao.«, nu kocnmct Befaling 
til kjpbenhavnfte Jnfantetiasdelinger, 
at Bicyklen ved forestaaende Kam-Inne- 
mentösvelser stal denyttes ticOrdonnans- 
tjeneste. 

Den-et paa pestertrontein 
Den fvenste FortarbejderCatl Andersen, 
der ved et Knivstik dmbte en Kammer-at 
Frantg August Svendson er bleven dømt 
til 2 Aats Forbedtingshus og derefter 
Udvisning af Riget. 

Jnddeemntngssssoeetagende. 
Aunede Strand vit, if. ,,Nakskov Av.«, 
nu blive inddcemmet. Tet antages, 
ät Foretagendet vil blive tentabelt, 
da Banden bestaar af fedtDynd, medens 
Landstabet vil tade betydeligiSkipm 
hed. 

Puls-nd »Tidens Stwm«, der ad- 
gioes af Folketingsmand Falkenstjerne, 
venter, at Balgene vil blive holdt inden 

Iste Oktober-· Der er neppe Tvivl onl, 
at Ministekiet oplpier saa betids, atFol- 
ketinget kan samles eftek Vatgene den 

forste Mandag i Oktober. 

Okanderhotqssredteir. Sort- 
aldemokraterne i SIandetborgValgkred- 
sen stulle nu, if. »Skb. A. Av.'«, have 
taget Besiemmelse onc ved naste Falke- 
tingsvalg at vitle opstillc Nedaktor 
E. Mawtt, Horfens, inwd Falke- 
tingsmand Jens Sprener, Mund-Dokt- 
gaard. 

Lutntng at Aas-has Stolen 
Aarhus Byraad hat« i Henhotd til 

SnndyedskmnmissioncngJndstillingoed- 
tach, at Byens Stola-, saavel offenttis 
ge sotn private, paa Grund afde for 
Tidrn herstendc Stigdammc stutte hol- 
des lnkkcdc, forctobigt indtil j. Septem- 
ber. 

De forenede indike Landba- 
ioreuingeeö Deleqeretmode vil 

iaat, efter hvad »Skandb. Amts Avis« 
erfater, blive afholdt i Aarhus Tots- 
dagen den :3dje, zredagen den 4de og 
Los-dage-! den öte Oktober. Mpdet 
aabnes den 3djeOttober,Kl. lEfterinid- 
dag. 

Kaumstösionen opqtvet 

— 

II X,,Hojstolkblndrt« for ignar mebdclcr 

I X. in shmdim, at hnnlmr opgiocucni 
Luni Missionen bclo paa Grund af-dct 

Ivnnmligc Fclmm og del-J paa Grund af 
Bapttscctnr. Knndscn v:l nn i Tonn- 

«(zoo brgyndc en Mtcssion blnndt Banne- 
Sinne. 

cdcitfcs Apoihkkcr. Tct cr nu 

»bifa1det, at Odense sank ct Apothrk Nr. 

»::. Zorn der vil critidth, fandtBnma- 
-det, m del var flet ingrnAnledning her 
stil; der var ikke stoue Turnqu paa de 

to, end at srolk not kunde blioc ebne-de- 
l 
rede.— Summ- burdeByen natmligvis 
have ci. 

Tlvolic -i05:aarige zodselådag hojtir 
deligholdtcs iTorgdag med alle de Pfeilb- 
tc zorluftelscr, med det japanesiste Ub- 

smr og Jllmnination over det hele. Som 
Wgtrahojtidelighed i Dagens Anledning 
junger-de Tivoligarden, Tappenstreg, 

IFakkellys og det traditione-llezodfelodngæ 
« 

zukvætketi. 
Stor Govgiorenhev. Tidcigw 

re ofdobc Kunkellitaab .)k. Undcrfen og 
hatt-J nylig afdschustnthar, if. ,,Aarh. 
Stiftdt.«, vcd Testamente bottstænket 
hcle der-S meget betydelige Fartnue til 

kaettclse af cnStiftelse forTrcrngende; 
den skal opfskesiOddcr Sogn, hvor 
Lifgtepakret i en lang Aarrække hat 
boet. 

— « « 

Selvmotdei um Bord pem 
Thcnqvallc. Nygkemc om, at der 
atter skulde vare begaaet Selvknord af 
en Fyrbødek om Bord paa Thingvalla 
Selskabets Kontos blev det medbelt 

I»Politiken«, at den ulykkelige var en 

Mond fta Gilleleje. Oplysning om 

Ide non-were Omstcendigheder savnes end- 
»nu. 

Thifled Trommeftanr site-m- 
mede forleden et Pat Heste ved sine 
Hvirvler. stlge »Thist. Amts« hat 
man heraf taget Anlednins til atophæve 
den bedagede Bekjendtgjsrelfesmaade 
ved Trotnmemusik. Stads-Tromnkeflaa- 
ten er bleven afstediget (ventelig tned 
Pension) og Trunknen er fat op paa 

iRcmdhuslostet samtnen med andetSkratw 
mel. 

Iævrelandetö Fanden Ved 
OberstlojtnantEdv.Nielsens Medvikken 
er der, if. »Jyllp.«, dannet en Dame- 
kotnite for Fadrecandets Forsvar i Bro- 
kup, Hdlsted og Omeng med Frk. Lau- 
ttup paa Estrup fom Forstanderinde og 
med 20 virkende Komitemedlemmer. 
Der er nu ialt dünnet 97 Damekomiteer 
Ined mellem 18 og 1900 AND-Meinem- 
mer. 

j Ei fmukt Fremicrtvt. Amts- 
Iraadene i Odense og Assens Amtsraads- 
i kreds har nieddelt Sogneraadene i Am- 
jtet, at nfortnuende syge (baade Mand, 
Kvinder og Birn) kan indlcegges paa 
Amtets Sygehuse til Kur og Pleje, 
naar Sogneraabet vit ubrede Afgiften 
uden at kegne denne for Fattighjælp, 
mod at faa Halvdelen tilbagebetalt af 
Aintet. 

Klokkesptllet paa Interm- 
borg. Det af afdsde Brygger Kap- 
tejn J. C. Jacolisen til Fredetiksborg 
Slots Kirketaarn stjeenkede Klokkespil 
eller Sangs-irrt vil, if. »B. T.«, neppe 
knnne vere fuldt opstillet fsr tilForsom- 
vieren næfte Aar. Samtlige Udgifter ved 
dets Konstruktion og Opstilling ville an- 

drage 70 a 80,000 Kr. 

besass-Im J FiZags Aste-s 
afholdtes der, if. »Is. Tib. «, paa An- 

dersens Hotel i Bogense en festlig Dam- 

menkoinsi, ved hvilken der overraktes 

Borgtnestek C. Rissen en sinuk og var- 

difulb Gave — et Salvskab til 300 

Kroner med Jndhold til Bindi af 600 
Krone-: —- hvoktil er ydet Bidrag af 
Beboerne oinkking i Hr. Nissens Jurist- 
diktion. 

Dræht af en Tyr. En paa en 

Gaard paa Ravnbjækg Mark tjenende 
70 Aar gamniel Karl ved Naanaks 
Konradien blev. if. »Is. Tid.«, i San- 
bags, da han vilde flotte en paa Guar- 
dens Matt varenbe Tyr, stattget af 
denne i Brystet paa en saadan Maa- 
de, at Toben, kott Tid cfter at 

han var bragt hjein til Guarden, ind- 
traadtc 

Hedeletlkahet har, if. »Bit- Sit. « 

i disseD Lage kjabt af ,,Thaarnpgnnrd«s 
Hede 760 Thr. Land til Bcplantning foi 
eintr. 1(),000 Kr. Arealet er kjiobt tit- 
dels for den Sum, der er indtouuncn 
til et Mindesincktte for Oberstlojtnant 
Talges, idet Obersttpjtnantcn besinnt 
inodsattc sig dcnnePlansGjeiitieiiifaietsc. 
Plantagcn vil komme til at bat-e hnng 
Nat-m 

Stør Kartoffel. Ganrdejer Ole 
Gosoig i Kragelund hat« sendt ,,Silkcb 
Av. « en Kartoffel, sont set ganfteniæike- i 

lig ud. Den ligner neinlig en pillet 
And, soin man hat nappet Hooedet af. 
Men det er ikke detinai«teligste. Det 
markeligste er, at Kattoflen vejer lz 
Bund, en Virgt, der er tenitnelig nac- 

L 

iniindelig for en roh Ejydsk KnetoiieL 
.Ten er vol-set pna en meget magerJorw 

ibtutix 
i Kommen tilfkade. J Mandagg 
’(fitc:-middag, tut Fisrpagtek Anders Zor- 
sgenien i Tapq tiliiqe tned flete andre 

«vat· ved at helfe en gannnel Pumpe- 
iop ai en Brutto, flap Binden plndseiig 
im dem, og ivingede tsundt, insoroedsvitn 
get tned stor Kraft mmte Anders Jor- 
genfen i Ljet. Ten tiiikodekotnne biet-, 
if. »Koldp.«, i en tue-get ltdcndeTilstand 
iiørt tilKolding og invlagt paa Enge- 
huset 

Ei Par Engl-endete holdt, if. 
»Kold Fbl «, forleden Bryllup i Kis- 
benhavn. Brudgonnnen, der er godt60 
Aar, var Onkel til Bruden, der er no- 

get over »w, og da ASgteskab mellem 
Onkel og Niece ikke er tilladt iEngland, 
tog de til Hatnborg for at blioe gift. 
Her vilde Præftekne, af Hensyn til de- 
res engelske Kollegcr, ikke foreiage VI 
elfen, hvorefier Partei tog til Kirchen- 
havn. 

ToFiikere drutneve. To zute- 
»te, Ludvig Jenseit Løth, Lilleheden, og 
JChr. Olsen,Tornby, tilsatte, if· »VendL;. 
Tid.«, i Tirsdags Livet kun 50 Fuvne 
ud for Lilleheden. Te vendte hjem fra 
Fiskekiet Kl. IzMiddag og maatte man- 

svkere med Sejlene paa den lille Prakti, 
der bar dem. Tat nd for Pladsen stut- 
de de vende, men Banden kæntrede og 
sank med dein for Ojnene af de Rand-. 
stauende. 

Fund-n Art-ins. En i Amerika 
gib-b Person havdc som tidligere med- ! 

delt eftetladt sig en stor Arv og indsati 
to i Siesvig fsdte Spstre Svecht som; 

Jsine Arvinger En afdisseSøsire stulbe» 
ivære gift med Sergent Christener 1 denk 
Idanske Hast-. Den forhenvaerendeSergent 
iChtistensen et nu fanden. Hatt ophoider 
isig, if. »Bei-ah. Tib. « ,iRønne hos sin 
Brodet Pastor Christenf f,en og er kjendt 
blandt sine Venner underNavnet ,,Onkel 
Kristian«. 

Ulykkeöttlfælve vev Reining. 
Forleden Dag indtraf det forgelige Til- 
fæide has Gaatdejer Jst-gen Larer, 
Matiegsard, Fristrup, at medens Falke- 
ne mejede Korn, Dom hans Dotier, der 
var Opbinder, ved Uforsigtighed i en 

Le og star sit ene Ven meget alvorligt. 
Liegen, der sit-ais blev heutet, fyedeSaa- 
ret samtnen og fichvdet standset. Det 
antages, if. ,,Aalb. Sit.«, ckt Saaket 
ikke vil faa blivende Folger; mcn hun 
tnaa foreløbig holde Sengen i leengere 
Tib. 

Dreht sen Gen-www En to- 

Aars Dreng fra Svendborg, foni i 

Fredags legede paa den yderste Rand 

af en Grusgrav, strcd, if. ,,Svendborg 
Amtstidende«, pludselig ned i Grauen, 
hvdr en nedskridende Jordmasse find- 
stændigt begtaoede heim. Nogle Perso- 
ner, der iagttog Ulykken, gav sig straksi 
Færd tned at udgraoe hatn, tnenDrengem 
fandtes knust af den nedsiyrtende starbs- 
mon. 

Dei notice Vikingeikib. Eiter 
Bestilling af Ctatsraad Meldahl i Kis- 
benhavn er der i Sommer ved Makinens 
Skibsbyggeri — meddeles fra Horten i 
det notste Blad ,,Gjengangeren« — for- 
arbejdet en siørre Model Hof retteStør- 
reise) af det vedSandefjordi 1880 fund- 
ne Vikingestib, der hat en Lcengde over 

Stcevnerne af henved 24 Meter og en 

Bredde midtskibs afvel 5 Meter. Mo- 
dellen, der nu er fækdig og forma- 
dentlig stal opstilles i et Muse-um i 

Kjøbenhavn, er ndsprt nøje i Oder- 
ensstenimelse med det fnndne Skib ef- 
ter de Tegninger, fotn her haves af sam- 
me. 

En haarvt prvvet Mand. 
Snedker Motten Henchell i Pillemark 
paa Satnsp, Sen af fotlængst afdpde 
Gaardejer og Prokurist Christian Hen- 
chell, begravede, if. »Samso Avis«, i 

Mandags sit 15de og sidfie Bam, enPi- 
ge pna 22 Aar. M. Henchell havde med 
sin forste Kone 113 Born, der alle efter- 
haanden dode i Alderen fra 6 til 12 

Aar, og ligelcdes døde Konen og« hans 
Svigerfomldrr. Med sin anden Kone 

haode han 2 Born, en Trcng og cnPigc, 
hvoraf Trengen dode for nogie Aar siden 

.i Konfirmationsalderen, og Pigcn ei· nu 

logfna plndfelig dpdi forrigcllge aanfits, 
«saa at den haardt provede Mund og Hu- 
stru, begge i en fremrykket Amt-, nn er 

aldeles barnlofe. 

Ovctfald. PaaFaaborgH Arbejd-3- 
anstatt blev der den 11te ds. as et af 
Lemnierne, Snedkcr Wilhelm Petersen 
(kaidct Prins Wilhelm) forovett et dru- 

talt Overfald paa Bestytelfens Huftrn. 
Da hun var beskjaftiget i Kjokkenet med 

Tilberedningen af Middagsmadem kam 

ncevnte Petersen ind og spurgte, otn 

Bettyrer Andetsen var hierinne, hvortil 
Konen sparede Nei. Hatt fjcernede sig 
dq,men kom et Ojeblik efter tilbage, 
fotsynet med en Fiask, som hu af al 

L I 

Magt flog i Hovedet pan Karten, hont- 
efter han lob bott. Tct Saat, sont 
Zonen hat faaet, cr, if. Fand Ao.«, 
meget betydeligt, idet Hovedfkallen er 

sticht læderet, men dct mencs dog ikke at 
ville faa faklige Folger. zorbryderen 
sidder nu i Arresten. 

En Paul-dritten Paa Mai-ke- 
derne fremvises, if. ,,LIgst-Av.«, en me- 

get svær nng Mand, sotn ooergaat alle 
bekjendte fede Mænd iTnkkelsc. Der er 

icnidlertid ikke det tncerkeligste ved hatn. 
Han lider af en Sygdont, sont Lasgerne 
ikke tidligere hat kjendt, og som de ikke 
kan hell-rede hain for. Han er Band- 
drikker og kan ikke npjes tned mindre end 
to« Spande (!) Band i Døgnet. Naar 
han har fovet et Par Timer, vaagner 
han og er meget tørstig, og han stal da 
have en Spand Band for at slukke Tar- 
sien. Om Sygdonimen erSkyld i Fed- 
men cller otnvendt, vides ikke. Han er 

fta Gjedding ved Aarhus ag Faderen 
faar 15 Kr. pr. Dag for at lade ham 
fokeviie. 

Tystcht. J de store og vidt- 
sttakte Hedcr, Storehjøllund, Allein-!- 
lund, Tyvkjær, Narlund, Fronergaard 
osv., der have en utnaadelig Udstmkning 
og tun ere bevoksede med kortLyng, 
(det saakaldte Lavhede), Tyttebær- og 
Ravlittgeris, er der, if. »Vers. Av.«, i 
Aar en saadan Masse af Tyttebær, 
at det ligefretn er fotbausende, thi Klase 
ved Klase paa en Snes Stykker Bat 
hangek ihvert Tommeth Tyttebærris, 
san Heden deraf faar et kødligt Ub- 
feende. Her var der Arbejde for flim- 
ge Hendek i tusindvis til Brei-sam- 
ling, men Heden er faa tyndt beboet,! 
at man godt kan færdes la lsk Mil» 
uden at passere forbi en Menneskebo-« 
lig. 

Nil-e Muts Scytteforeuing 
holdt, if. ,,.Kold Falkebi. « ,iSøndags» 
Gymnastikfest ved Vorde. Over 80; 
Kredfe deltog i Festen, deraf 17 i Garn-« 
nastikfreinstilling. Skydningen var af-» 
holdtiKredsene den 28 Juli med IOJ 
Skud pr. Skytte. Af de deltagende Zö- 

Kredse opnaaede den hsjeste 48,42 i 
Gjennetnsnitspoittts, 4 havde47 og der-- 
over. Jalt havde 37 Kredfe over 40- 

Points, 17 mellem 30 og 40 og kun l; 
under 30. Hvormange pCt af Sinne-J 
antallet der er medtaget vedBeregningen, » 

opgives ikke. i 

Skyttekongen, Gmd P Gejl as Malt- 
Folding, havde 58 Points. For svensti 
Gymnastit sik Malt- Folding 1 Pr. og 
for danst Varde. 

Fosterfprdrivelsessagem Den 
paabegyndtes i Vinter, og for ca. en 

Maaned siden scuttedesForyIretnr. Der 
var under de Underfagelser, fom Politiet 
havde indledet mod de sike Hovedperfm 
net, fremkommet Oplysninger, som im- 
plicerede et stprre Antal saavel Mand 
som Kvinder i Sagen. Reiten scuttede 
Underspgelferne, da den ialt havde sikret 
sig 15 skyldige, sam under en langere 
Artesiation med talrige For-hat hsvde af- 
givet tilfredsstillende Tilstaaelfer om det, 
de var sigtet for. De 11 af bisse blev 
derefteeløsladtq nogle mod Kaution, 
men Hovedpersonerne, som havde drevet 
en modbydelig Spekulatiön i Netstens 
Letsitidighed, beholdt inan. 

Politidirekteren har, if. »Politiken«, 
nu tesolveret, at der stal teier krimi- 
nel Tiltale imod alle i Sagen implice- 
rede. 

Eiterladte Papirer. Den nyx 
lig afdpdeSøstertil vor Dronning,Prin- 
sesse Augustu, stal, efter hvad der if. 
,,Bogf. Av.« fertælles, have efterladt sig 
forskjellige Samlingcr af mere end al- 
mindeligeJntetesse. Sotn det vil vides, 
foreligger der tun nogle ganske enkelte 
politiske Smaasktifter iTrykken fra hea- 
des tidligere afdedeMands, Bären-Fixie- 
ckes Haares-. Men nu siges der efter 
Prinsesfe Augustus Tspd at viere funden 
en Dei Optegnelfer fra ham, vedrarende 
adstillige Afsnit af vor indre Historie. 
Om disse Aktsiykker vil naa ftem til 
Offentligheden, turde imidlertid viere et 
andet Spprgsmaalz sandfynligt er det 
maaske, at det vil gaa med dem, som det 
gik med asdødc Kabinetssekretær Traps 
Tagbogsoptcgnelser, at de indtil videre 
for en Rcekke af Aar vil blivc lagt un- 
der Laas ag Staa, indtil adstillige 
endnu levende Personer har lukket dereH 
Ljne 

Afkcv Folcehpifvlc Tek fore- z 
liggcr nu cn tiykt Meddeielfe om denne: Stolcs Virkfomhcd i Jlaret 18H8—1859 .» 

og det fes heraf, at Vinterfkolen har va- 
tet besagt af 77 mandlige og 033 kviude 
ligc Larlinge. Astov Falkehajskole hari ja begyndt paa at optage Fcellesunders i 

visning af Mænd og Kvinder, og efterZ 
de indhpftede Erfaringer hat det vist sig,l 
at der slet ingeu Ting er i Vejen fin, 
at dette kan lade sig gjøre, og lade sig« 
gjøre til gjensidig Belsignelfe baade for 
Kaklene og Pigerne. Gjetmem Aakene 
hat Skalen udviklet sig derhen, at det 

I-1 —.t 

icrrlig er blevet dens Formaal at give 
de unge, der tidligere har besagt Hojfkm 
ler, en mere grundigvgvideregaaendellm 
dc1«vigning, samtidig med at der natur- 

liguis sogeg foroget og vedligeholdt det 

kirkeligc og folkelige Liv, »der vcekkes og 
ncrres paa alle de grundtoigfle Fackeln-j- 
flach 

Redaktorfktfte ved »Bist-ta- 
det«. Forv nagen Tid siden blev helc 
,,Dagbladet«s Personale opfagt. Kas- 

scn var tosn og Aktionæretne havdc be- 

Jslnttet at gjare en Kraftanstmngelse ved 
Hat danne et delvig nyt Jnteressentflab, 
Thais der var flere der vilde ase Penge i 
Idette Danaideernes Kar. Nu skal det 

chere befluttet at forspge det med en m) 
TRedaktsy Hr. Fr. Bauditz, og de fleste 
iaf det tidligere Personale. Terimod 
forlader Hin Grove Bladet, efter Si- 

igende med en aarlig Pension af4000Kr. 
Ogsaa Hr. Goos fratræder den Sinc- 
lure-Stilling, han i fleke Aar hat« havt 
ved Bladet. Et Rygte onn, at Redak- 
tionssekretaeren, He. Fette-, og ähner 
ve den yngre agsaa stulde boi«t, viser sig 
derimod, if. »Soc.-D.«, at værengrum 
det. 

Enkelte andre Blade hat i den senere 
Tid meddelt nogle af disk-se Enkeltheder, 
vg »Dagbladet« har ilke tnodsagt den. 
Den nye Qtdning trader i Kraft fra I. 
Oktober. - 

En betcaqeltq Ulykke handte, if. 
,,Ringkjøbing A. Ao.«, i Teksdags Ef- 
termiddags uden for Ringkjebing ved 
Holmslandsbroen, idet en Mand, Jens- 
Peter Jacobsen, Nejllit, blev over- 

kjsrt, faa han døde nogle faa Minuter 
efter. 

Summen med et Par andre Mænd 
havde han været i Lein for at hente 
Taro, og efter i nagen Tid at have be- 
det i Ringkjsbing, fortsattes Farten vi-· 
dere hjemad, men vistnol med lovlig stor 
Fakt for afdades Vedloinmende, thi han 
ljprte hurtig otn ved det første Læs 
Taro, og lod dette længere og langeke bag 
sig· 

Manden er paa en eller anden Maade 

gleden ned af Lasset, og en Dame, der 

just kotn spaserende ud ad samnie Vej 
og saa Ulykten, havde Aandsnærværelse 
not til at springe til og standse Heftene. 
Men for sent. Manden laa melletn 

Vognens For- og Baghjul, og Forhju- 
let var gaaet over Underlivet paa ham. 
Hurtig kotn der nu flere Falk til, der 

gil Bud efter Lægen, men nogle faa 
Ojeblikte efter udaandede den ulykkelige. 
Man væltede derpaa Tørvene af Vog- 
nen, og lagde hans affjcelede Legeme 
derop for at ljare det tilSygehufets Lig- 
has. 

Vidnefaqen mod »Statu- 
Dcmoktaten«. Redaktpr Wiinblad 
madte i Lptdags for Kkigsrettem Radi- 
tøren Instede at vide, hvem der havde 
meddelt Bladet den Dom, som er over- 

gaaet sztnant Johansen ag Underkorpo- 
ral Jensen. Han vilde gjøre opnkærk- 
som paa, at denne Dom itke burde være 

kommen til Offentlighedens Kundskab, 
forinden den var stadfceftet af Kangen. 
At det alligeoel var stet, knnde skyldes 
en Fotbrydelse. Han maatte actsaa nd- 
bede sig Meddelerens Navn. Dette 
vægrede Wiinblad sig ved under Henvis- 
ning til Presfelooens § s, der gjsr det 
til baade en Pligt og en Ret far en Re- 
daktar at beskytte sine Meddeleres Ano- 
nymitet. Der kunde i nckrvækende Til- 
fælde ikke være Tale am en Forbrydelse, 
da den nannte Dom, Dagen far den. 
stod i ,,Soc.-Dem.«, var kjendt af hele; 
Mandskabeti Kastellet oa var et almin- 
deligt Samtaleæmne der· For at Ret- 
ten kunde erfare, at der ikke farelaa no-l 
gen Forbrydelfe, behpvede man ikke at 
faa opgivet Navnet paa hans Meddelerz 
man knnde nemlig gaa den Vej at fere- 
lægge ham Navnene paa dein, for hoem 
det var en Embedspligt at fortie Dom- 
men, og han stulde da konstatere, 
at Referatet ikke skyldtes nagen as dem. 
Dette Forflag vilde Auditøren ikke mod- 

tage, og Sagen henvistes til Kriminal- 
retten. 

Ira Bestand-Falten skkiues til 
as den 17de: Hoffen, sotn tog sin Be- 
gyndelse her for en Maaned siden« hat« 
længe ftaact i Stampe fom Folge af de 
idelige Regnfkyl, vi har haft her i etPar 
Uger. Ten størfte Del af Vaarsceden er 

endnn ude paa Markerne i Habt-, hist og 
her ser man nogen Haare-, der staar paa 
Roderi, Incn Afntejningen kan dog snart 
anscs for cndt over-alt. 

Neppe er Sacden blcven tjenlig til at 

tage ind, for det attrr begyndcr at regne, 
hvoroed Ineget Arbejde cr fpildt. Hel- 
Iigvis naaede man at faa saa godt som 
Il Bintersæden hjetnkjart, forinden det 
astadige Vejr meldte sig. Det vifer sig 
Ied Tærfkningen af Viterscrden, at man 

T)ar al Grund til at være tilfreds med 
Kjærnens Vcegtfylde og Godhed iaar. 
Bygget er den Sædart, man venter sig 
nindst Feder af; Havren har derinwd 
Haft mere Gavn af Negnen, den hat be- 

—Nx« ikvrct sig kjenxsclig bnadei.s)»iz’k,e:.a iYaadF Rodsrugteme, Erwan IBmkkotderne hat anm 
:lldfc-ende, Kreaturcmk 
shojt i de blomftrcnde zu 
HBrakjordcn er nu beka 
for Icedskabeme. 

Opforelfcn as Summan kaobing strider nu gth fr 
« 

,nmgcme er nu konnte m 
vil dog hengaa nogenTid 
bliver fcrrdig med detindventh Et af Hpjres Lrganer i OFM der tidligere har kjcndtbedrxzx 
nu maa vandre omkring med T- sen for at friste Livet, gjorde ska Tid siden et kluntet Forjpg M« vittig overfor de Mænd, der k-- 
for Scogteriet; det Ausseheka 
om disfe Mænd, at da de visi; 
Soineslagteri burde ligge ved us 
baue, kjobte de enGrundafen Mk 
falle og betalte den i dyreTomme imod gccmte de at kjobe en Zx 
Jord, hsorved Slagcetiet rundes 
bindelfe mcd Jernbanen. ZU 
tunde ogsaa Molboerne hqu 
slutter Organet dg kroer sz 
Vittighed, der nærmere beskk so 
rcr det henfngnendeOrgang h 
Uvidenhed om de Ding, hookomd 
ver. 
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Fra ijbenhavn. 
Ten 21. August Ente Reismin 

derikfen. Ugift Caroline Zenit-« 611 
stiaue Nielfem Patientinde pas Zx, 
Hofpitai. Louife CathtinePeterim 
inde paa St. Hans HospitaL Urer 
Christian Johansen. Ihr-. sthbmand 
nichen. Vrandmand Spreniens Izu 
ten Kristine. Rekkut af Jngemomg 
Jørgen Jotgenfem Fhv. Lam- Chnf 
derit (51audechitz. Vasrtshusholvek 
Hausen. Atbejdsmand Jeng Peter 
Gift Glissabeth Lisett. 

Fra Provindserne. 
Aarhns: Murer Hans Werk-MS 

Andetsine, 16i Aar; Pantclaanck 
Rasmusseth 67 Aar. — 21alborgx Im 
ftine Christensen, 56 Aar. —«.Ili11dækt 
Nicls Gunnarsetr. — zskordssovgaard 
dis: Mathias 6hrjs1ensens3 sinke 
Torthca, f. Bonde· —- Laannmx k-« 

Anders AndererBriandun1,OILMHv 
s se: Frederikke Lovise :Ikaa111a11ien, 715 

lsxatsiey P. Ieietscus .«;sus:x-us11kaks.-s«s 
»Mutte, f. ChristenseiL — Beiden 
Morgen Rasmusfen, 74 Aar. —(" 

Hans Bernhard Petersens Lmsnu M 

Hcielsem 31 Aar. —- Fredekickm h 

sSøren Hausen, 71 Aar· «- Zitvex 

! 
Elfe Thorer, f. Uhristcnsen. — two 
ved Viby: Hatald Arcl Emanuet Ikie 

kVilhelmöminde ved Kolind. — Jt 

Skomagersvend J. P. TranberngIO 
’geborg Marie, f. Jensdaner, du« 
Edekitke Marie. s. Ltdschwagkk, 81 

Baesbpl pr. Hat-fund: Stagcer Aal 
nand Tehn. — Gharlonenhmdr 
Marie Petmim f. Ventzeih 87 Aar« 
rindlev pr. Rødby: Joh. llllmkg 

Lovise Ullekik, 76 Aar. —:)iosk11de: 
Amalie Tohn. —- SorøI Amtsiui 
J. H. Vorges, 64 Aar. — Notlpr 
Falstkt : Ftpken Johannc Vernhakdm 
deck, 84 Aar. — Wes-: Ente efkesk 
tektsk Jespersem Kur-en Zimmer 
f. Nørtegaard, 80 Aar. — Skodsbpr 
ten Seidler, f. Llieu. — lscoget l 
Husttu Marie chrieuc Lotsen, E- 

— Ringsted: Matie Soer Wiedele 
berg, 79 Aar. 

Fra Sonderjylland« 
Flensborg: Stagter Hanssns TM 

sie, 4j Maaneb. —- Johannesbltss 
Suedkmnestet Johan Petericn Mk 
06 Aal-. — Sotterup: Tegn ItmursÄ 
Seminattsi Kristian Hausen Kunz-- 
— Aabenraa: Fru SofieBachmath 
sirup: Fru AneKtistine Tywll, U 

44 Aar. — Zuerst-: Fhv. WMVM 

Kromand H. P Clausen, WAN- 

Jnger Kjetstine Peterscn, 72 LIMI- 
bcekt Guardmand soc-r Agmns Yes 
Aar. —- Haderslem Hans Wiuumwsl 
79 Aal-. 

E. MUUM 
Skomagcroært 
anbefales. Reparation af Zur 

spres Vgsua. 
I).-mn»l,k»g’ xwl 

—- 
Dkt fknndinaviite Puo 

—- anbcfalcg 

D: XII-.wa 
Likörforrctn 

i St. Paul, Nebs- 

Et godt Udoalg af sinc Viij 
kafriskningcr paa Bach 
Wle sindes ved Sich as HO- 
gAIUlc Plads, fkraag ovstspk 

Storc. 

« 

C« A« Wilsplh fom er st« 

iblqndt Skandinaverne her M 

hat taget Pladsen bog the kan- 
d« We hsns stskstk Grade « J 

gamle Vennek vg Vekjrndte. 


