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9000 Tons-r Mai-v « ind: 

fort as Tantpskibct »Ist-floh sont i 

Titodctgs sont til Fixolsmhaon fut Nen- 

York. 
Verm-stach af Cumverlaud 

hat« ntt attck tot-lobt Tantnark, da lvnnt 
og chictsinde Friedrich ikkc nma tmsfsc 

samtnen. 
Genvatmrevuttiom Tck med- 

delcd »k!kibe:)lmti:it.« fta ptjalidctigtctldc, 
at lW beredne Gettdatsmek bliocr niste- 
diget fm l. Oktober- 

Cementfabritcn vcd Aalborg 
stat, if. Telcgmm tilRitk Bur» unterg- 
gcs paa GodcseierHanfcnS Mark. Fore- 
tagendet realisetcg of et tysk Kontinui- 
utn. 

— 

KAqu An oocrfvommedc, ifolgc 
,,Kld. Fbl.«, i Sondagci aldeleg de out- 

kringliggeudk Enge. Un Tcl Ho, sont 
var set i Stalle-, blco sdclngt dg bot-tre- 
vet af Banden 

Gemeint-Fabriko vev Aal- 
bprg. Ejekcn af den Mark, paa holt- 
ken den thementfabrik vrd Aalbotg 
stalattltkgch, hedder ikke Hause-n, mrn 

Henius. 
Eis Gifwaknh der et« sigtct for at 

have vomt i et fcjlagtigt Forhotd 
til Pengeskuffen hos Kjobmand Chri- 
stensen i Knat«rettborg, hcttsidder, ifolge 
,,Fyns Tidende«, som Art-Mem i Oden- 
se. 

Uhngcligi. Spidsen as en Hotyvl 
sit en ung Pige i Kongsinark, if. ,,Soi·o 
Amt-IN i Sondags ftukket ind i Mistg- 
tet ved at glide ned ad en Hoheit ved 

hvilken Hstnven stod. Hiernen blev be- 

stsdiget, og den tilskadekomne afgit 11 

Tinter efter ved Doden under storeSnim 
ter. 

JjSdksby let-er endnn, if. ,,Loll.- 
Falst. Flkt.«, en »Mnnd, Christen Chri- 
stener But, der for 51 Aar siden var 

nied sont Menig oinbord pan Fregatten 
,,Roia«, da dette Skib gik til Livorno 
for at afhente Billedhnggeren Befiel 

Thorvaldfcn og hansKnnstoærker. Hast 
erindter endnu leorvaldfens Venlighcd 
iverfor Mandskabet og sine Vagtposter 
Udenfor Knnstnerens Kuhntsdor, og han 
omtaler med Glædc disse gainle Begi- 
venheder. 

Qldfagsiamtlngen i Viborg. 
Jf. »Vib. Stt.«, er det lyktedeg Besin- 
telsen for Oldsagssamlingen i Viborg 
efter nærmere Forhandling med Kultus- 
ministekict at otdne Kjobet af det gantle 
Raadhus overenssiemmende tned de Vil- 
kaar, somByraadet hat vedtaget. ijbe- 
samtnen bliver 10,000 Kr» hvoraf 8000 

Kr. betales kontant og 2000Kr. henstanr 
rentefti og uopsigelige fraKreditorsSide 
i 5 Aar. Byraadet bevilger derhos Old- 
sagssamlingen et antligt Tilskud af 80 

Kr. i 5 Aar. 

Felle-U i Unvervlsninq for 
Drenqe os Piqer. Fra en Krebs 
as Forældre i Thisted er der, if. »Thist. 
A. Av.«, i disfe Dage fat i Cirkulation 
et Andragende til Bestyrelsen for Thisied 
Realskole med Antnodning om, at Sko- 
len anbnes ogfaa for Pigebsrn, da in- 

gen qf de besinnende Privatstoler, der jo 
i Reglen oprettes af en enkelt Dame u- 

den andenHjalp, fokinaar at bydc en san 
syldig og otnfattende Undervisning fom 
Realskolen med sit stote dygtige Lecker- 
personnle. 

Ei fedt Embede. Den offentli- 
ge Vejning i ijbenhavn siyres af en 

Chef, der hat henved 50 Assistenter un- 

der sig. En Assistents Carlige Jndtcegt 
belpber sig til 1200 Kr» men Chefen 
hat lige san stor Jndtcegt fein alle AM- 
stenter tilsamnien. Er der 40 Assistem 
ter (dcr er ncekmete 50) med den nasvnte 

Jndtægt, sag harChefen altsaa en aarlig 
Jndtægt of 48,000 Kr. Om man reg- 
net 8000 Kr. fta sont Leje for Kontor 
og andre Lokaler, Lan til enzuldtncegtig 
og Udgiftek til Vægte og andt·eTing, saa 
bliver der dog 40,000 Kr. til Chefens 
egen Lomme. 

DOVUOIV0 En af Hjsrkingegnens 
ntest fremtrcedende Dennkrater,PartilIU- 
lier Niels Andersen Kjeldlsgaard, er. if. 
,,Vends. Tid.«, i Onsdags afgaaet ved 
Dsden tiok Aar gl. Den afdode havde 
deltaget i Krigen i 1849—50 og var 

med i erdericim og Jstedslngene. Hatt 
folgte for nogle Aar sidcn sin Ejendoni i 
Rakkcby og har sidcn den Tid boet i 

Hioi«ring. Han nod i boj Grad sine 
Medborgeres Tillid. JRaktch hoot 
han nn faar sit sidfte Ouilested vcd Si- 
den etf sin ifjor afdsde Huftrn, hat« han 
virket bnade som Mcdlem af Sogneraa- 
det og sont Sognefoged. J Hjørring 
beklcedte hani fleke Aar en Plads i Di- 
rektionen for Landboernes Spakekasfe, 
ligeiotn han; der var en solid, frisindet 
Mand, i sin tid stottede Opførelsen if 
Landboernes For-fantlingsbygning Gier- 
ring. 

Dummhqu haust Gewitter-! 
Iotcning. Tun ziiepmscnmntmpdeti 
Hinsichqu paa milfkei oedwch dct mcd 

«.«7 Stimme-h at nckstc Aar-J Mode stillbe; 
holde-I i Sucndboig. Zyo siemte for 

’Ldensc. 

Vandefkud. kaddcrlcrrling Nas- 

musz Madsen blev, if. ,,T«angel. ?lu.«, i 

; Zimde dci lsan passeredc Nudkjobing 
JL Hergabe-, faarct i Nacken afProjektiiet 
lfra en Zatonbøsie. Knglen var gaaet 
lgiennem et Plankcvcrrk og derefter gieri- 
inem Lastlingeng Kaskjen Ten saurede 
ham Mc itbetydeligt. 

EU thndqravet foriilykkede, if. 
»Aalb. Stifts. « ,iTirgdagH under Ar- 

ibcjdet i en Btsnd i Trastrup To 

;andi«e Arbejdere, der feudtes ned ef- 
’tcr den foruiykkede, havde nær fristet 
sum-ne Skjæbnr. andgraveren, der 
var fra Trasttup Hebt, eftekladek sig 
Hufttu og 9 Born, hvoraf ) ukonsirmes 
rede 

Kost-par Latium-fres. En Beu- 
belbn folgte for enTidsiden til en Lands- 
mand et Lam for 15 Lre Pundet og 10 

Kr. for huckt Bund, dets Bcrgt maatte 

overstige 2 Bis-punkt. Lammet vejede 4 

Ligpund og Z Pund og vil saaiedes kom- 
mc til at koste Jnju Kr. 5 Lre. Qm 
Saslgeken vil kunne faa sinePenge, bliver 
et andet Sporgsmaal, mener »Frhvs. 
Avis«. 

Bornehlemmet»Bethlehem« 
i Kjobenhavn har nn virket i 6 Aar og 
tcrller over 50 Born, sont Hjecmnet sor- 
ger for indtil Konsirmationen og cster 
den Tid stotter nied Rand og Daad ind- 
til det lee Aar. Da imidlertil Hjems 
tnets pekuniasre Forhold er daarlige, har 
Vestyrelsen nn besluttet sor at tiloeje- 
bringe en sitt-re Pengesnnt at soranstal- 
te en innsikalst Underholdning i Forbin- 
delse Ined Udstilling og Udsalg as Diom- 
ster og Frngter, der vil finde Sted den 
22. og Its. ds. i Gothersgadens Eisen 
eerhns. 

Bergen paa »Damnark«, Dr. 
G. Jespersen, niodtog ingen Anerkjen- 
delsesgave, skjont han lige saa vel sont 
»Daninart«s øvrige Besætning haude 
gjort stt bedste sor at berolige Passage- 
rernei Farens Stund. Dr. J. havde 

»so-n bekjendt stildret Ulylten i et Brev 
til »Politiken«, sont kom Thingoalla- 
selstabets Bestyrelse ineget paa toters. 

As denne Grund hat — ester hvad Lcege 
Carlsen oplyser i »Dag. Nyl).« — Kos-! 

l mitten, sont hnvde sat sig i Spidsen for 
Jndsknnlingen til Hadersgoven, fort-i- 
ganetHr· Jespersen og derved tilsojet 
denne en Krmtkelse, sont han ikke sor- 
tjente. 

Ulykkcstilfccdc. J forrige llge 
stete, is. »Randers Dagbl.«, et meget 
beklageligt Ulykkegtiltælde paa Vejen 
melleni Jennnni og Linde, idet en Vogn 
Ined Lyng sra sidstncevnte By gik itn og 
nceltede. En pna Lasset varende Mand, 
Christen Knndsen as Linde, saldt ned 
paa Ryggen og slog sig ineget sleint. 
Blodet lob ud as det en Ore, og en kort 
Tid var han endog nde as Stand til at 

tale. Saa hurtig, det lod sig gjsre, 
blev han bragt til sit Hiern, og den til- 
kaldte Liege sandt nt et Nogleben var 

gledet nd as sit Leie. Manden er vel i 
Bedring inen endnn nieget lidende, san 
han vil desoterre komme til at holdeSem 
gen i langere Tid. Kerlen, soin tjørte, 
tog ingen Stude. 

« 

Stutken at til Amerika. En 
større Grossereri Kjobenhavn sorsvandt 
sporlsst sra Byen sor saa Dage siden. 
Jngen as hans Kreditorer anede det sør 
i Mandags, da man fik Vished for at 

han var paa Vejen tilAinerika. Blandt 
de mange Kreditorer er særlig et lieben- 
haonsk Firma, hois L Jndehavere han 
havde saaet Varer hos sor et Belob as 
10,000 Kr. De inodtagne Varer hat 
Grossereren ashcendet paa den Mande, 
at han har solgt Fragtsedlerne til nogle 
andre Forretningsmcend. Der er, is. 
»S.-D.«, gjort Anmeldelse til Politiet 
sor ad telgrasisk Vej at saa Bedrageisen 
anholdt inden han betrceder amerikansk 
Grund- 

Hr. Dyrelæqe Arnp i Oning er 

ansat sont Veterincertonsnlent i England 
med Bopæl i Nemcastle eller Hnll og 
med en Begyndelseslon nf 5000 Kr.; 
Lonnen kan stige til 6000 Kr. Platt- 
sen skal allerede tiltrcrdes den lste Okto- 
ber. 

Ansættelsen as en dansk Veterincerkons 
snlent iEngland er, skrioer»Skiverl-«. 
foretagen, for nt denne kan sore Tilfyn 
cned Sundhedstilstanden blandt de sra 
Tanmark ogStorbritannien indforteHns 
dyr og holde den danske Regiering un- 

derrettet otn, hvad der i san Henseende 
maatte være at beineerke, ligesoni ogsna 
a"t asgive Beretning om de ovrige For- 
hotd paa det engelske Matked og i den 

engelste Husdyrproduktion, der have Ve- 
tydning sor vorJndsIrsel og Omsætning 
i Storbritannien, seerlig as Kot-g, Faar 
og Spin. 

L- — 

Time site Kotigen-. J kadags 
iytdte, if. »Tag. Nyh.«, kgLVognmefter s 

P. Madien sit Heide Aar-. Ten atdersteg- E 
ne Funktionen- er endnn i Besiddelfe as 
nioertket Kraft tit at ndfore sin dagtige 
T ont. 

Efteraarsmovet paa Aftov. 
Eiter hoad der er meddelt »Kolb.« Fbl.«, 
vit Pastor Fr. L. Nrnndtvig fråi 
Nordamerika deltage i EfteraargritosY 
det paa Astov i de iorste Tage; Man- 
dag den M. og Tirodag den 17.Septem: 
ber- 

Ci Gradminde. Eiter hvad der 
nieddeles »Vib. St. Flkbl.«, er der pao 
Vorde Kirkegaard rejst et smnkt Grav- 
minde over Kroejer, Amtraabsmedleut 
Kongsgoard af »Venner i Vor-de Sogn 
og Omegn«. J Torsdags, da der var 

Mode i Forsamlingshuset, blev det af- 
stored 

Et Tyvekomplot at Demge. 
For kort Tid siden bleo der im en kin- 
benhaonsk Forrettting stjaalet et Par 
Nevoloere sra et Udhængsfkab. Eiter 
at det var oplyst, at en Dreng var 

fet i Besiddelse af en sondern, blev han« 
if. »Morgenbladet«, anholdt af Politi- 
et, hvoroed det bleo oplyst, at en hel 
Tel Trenge i förskjillige Hold hat 
gjort sig skyldige i adskjellige Tyverier, 
dels af de ncevnteRevolvere, dels afPen- 
ge fra Butiksskuffer, hvorfor de er an- 

holdte. 
Sagen anqaaende Eltern-nd 

Roskilde Bytingg Net har, if. »Na-It 
Av.«, den öte ds. paadmnt en Sag, der 
var anlagt af Literat Edgar Collin, 
ijbenhavn, niod den ansvarhavende 
Redattricc af »Roslilde Dagblad«, Fru 
Marie Jenseit, fom i sit Blad havde 
aftrykket efter »Nationaltidende« en af 
HI-. Collin fra Fransk oversat Føljetdm 
Roman. 

Ved Nettengi Dom bleo Fru Jensen 
djnit til at betale en Bøde paa 50 Kr. 
til Roåkilde Kjobstads Fattigkasse samt 
til at udrede iErstatning til Hin Collin 
et saadant Beleb, sont nvillige, inden 
Retten ndmeldte Mænd maatte faftsatte, 
dog ikke ndover 141Kr. —SagensOm- 
kostninger ophæoedes. 

Jordiæstelsc. J Tirgdags jud- 
fæstedes, if. »Silkeb. Av.«, paa Them 
Kirkegaard under mere end almindelig 
Deltagelfe Liget af Skræder Kriften 
Nielfen af Bakbjerg, der mistede Livet 
under Skydeøvelfen for-leben Tag. Vat- 

bjerg og Salten Stydedelinger sainledes 
under detes Faner og fulgte den afdpde 
til Gravenz desuden modte Rein-sen- 
tanter fra Gjest og Them Skyttedelim 
ger, og mange af Omegnens celdre Be- 
boere var ligeledes kommen tilstede for 
at tilkjendegive deres Deltagelse over 

denne fergeligeBegivenhed. — VedGra- 
ven holdt Pastor Wiihm en trsftende 
Tale. 

— Fredags Fotniiddags jordfæsiedes 
fka Holinens Kirke i Kjobenhavn forhv. 
Skuespiller Lauritz Eckardt under me- 

gen Deltagelfe fra sine Kollegers Side. 
Pastor Halm fra Gladsare holdt Ligta- 
len. 

En Ilem Feiltaqelie. Da Mor- 

gentoget fra Lemvig til Ventb i Fre- 
dags naaede tichekmarkStation, glemte 
Persönalet at faa den enestcPersonvogn, 
det hande, med sig. Mastinen og Post- 
vognen kjorte til Veinb, uden at Tag- 
foreren opdagede, at han kjarte alene. 
Det var saa meget beklageligere, at det 

skulde treffe sig denne Dag, som nogle 
spge Passnger netop stulde til Litgen i 

-Holstebro. De magatte vente til nceste 
sTag da Statsbanens Tog ikke kunde op- 

Jholdes. Togfpreken fra Leinvig gjorde 
not, if. »Aalb. Stt.«, Forspg paa at 

indhente det forsotnte, nien kom ikke 

tidlig not til Statsbanetogets Afgang. 
Man sknlde for Resten fynes, at pda en 

san nbetydelig Baue som Lenwig maatte 
den Stegs Fejltagelfer kunne undgaaes, 
da Trafiken ikke cr faa overordentlig 
stor. 

Jldcbraupe. J Sondags Efter- 
middags otntrent Kl. 1 nedbrckndte, if. 
,,Aarl). Flkbl.«, ,,Tyrehufct«, en af de 

EFriifenborgfke Skovkiderboliger, der er 

Jbeliggende omtrent midtoejs mellem 

tzriifenborg og anlfang og vel onitrent 

F IF chrdingvej fra Hammel. »Tyrehn- 
jsct«, der er meget gatninelt, opfortaf 
TBindingsværk og straatækt, nedbmndte 

itil Grunden i Lobet af 
« 

en Time-s Tid, 
iligcfom alt Jndboet, Regnstabsboger 
sog en Tel Godfet tilhorcnde Artioeri 
og den indavlede Sced brændte, how-s 
imoo Kreaturerne og Hotiscgaarden, 

I 

der indeholdcr flere Pragtekscmplareiyk « 

for hvilke der for kort Tid siden oedFjer-; 
trceudstillingcn i Viborg tildeltes EIka 
ridcr Land adskillige Pi«(rntier, reddedcs. I 
Qni Jldens Opkotnft ved man intet besl 
stetnt. I 

— Fra Grenaa telegmfercs tilR. B.! 
Mandags Aften: 3 Guarde og fletel 
Hase i Landsbyen Nodager ere ist-and- 
te iEftekmiddags. Jlden opstod ved, 
at en Mund vilde styde Duer paa Tagen 

— 

En lang Leier-tilghev. So- 
«en Chr. Jprgensen af Knudgbol har, 
f. «Kold. Flkbl.«, folgt en ham Myo- 
fende Lejcret til etJordsiykke paaKnlth 
Dleatk med paastaaende Bygninger 
for den tilbageværrnde Lejetid 4553 Aar 
iil Hans Meler af Gejsing for 53775 

Kr. 

Jldcbranven paa Hart-einv- 
qaatd, ved hvilken der bmndtc en Del 
Korn- og Hohes, antogcs straks at være 

paafat. Dette har, if. »Tag. N1)l).«, 
ogfaa vist sig at være Tilfældet, idet en 

Hauts- Dreng, Ssn afGaardens Sinkt-, 
hat beljendt at have afftrogct Tand-stil- 
ler for at prøve paa, om Stallene kunde 
brænde. 

Rakstdv Bytqad har, if. ,,Naksl 
Tid.·«, ncegtet Tilladelse til Afholbelfen 
af et Venstremøde i Byens Skov ,,Svin- 
gelen«, hvor højre for 14Dageside11 
holdtMobr. Der erikle gioet nogen 
som helft Grund for Ncegtelsen, som alt- 

faa maa antages at væke sket ene og 
alene af partipolitiske Hensycr. Mo- 
dct fkal nu afholdes paa en Mark, 
der stoder op til »Svingelen«, ög By- 
raadets Hsire hat altsaa knn opnaaet 
at vække Uvilje itnod sig i Byens Op- 
land- 

Fra Midihimmerlauv strioes 
til oI den 14. September: Hosten er 

omtrent endt her paa Egnen, dei- fes tun 

nndtagelsesvis noget Haore ude paa cn 

ellcr anden Kjærstrækning. Udbyttet af 
Hosten er meget ringe, naonlig forVaars 
kornets Vedkominendr. Af dette er der 
ikke ret inange Steder aolet halvt faa 
Ineget sont i Fjor. Qtn end der knn ver- 

re halot faa mange Traver. saa fylder 
det hele dog særdeles lidt. Den starke 
og vedholdende Torke iSomtner siandsede 
al Udvikling af Vaarfeedenz denne mod- 
nedes hist og her saa brat, at der næsten 
ikke kunde være Tale om at hoste paa 
slige Steder, andre Steder holdt den sig 
more gron. Ved August kom Regn atter 

og atter, og derved spirede en Meengde 
Korn frem, saa at man ved Hostens 
Komme kunde sige at Hamen var halvt 
gron og halot tnoden. Paa Grund heraf 
var det noget vanskeligt at faa Havren 
riglig godt vejret, hoilket oanfkeliggjordes 
end yderligere ved det milde med jcevn- 
lige Regnbyger kommende »Grodeoejr«. 
Enkelte Steder stod Vaarkornet ndc i 14 

Dage og var da ved at spire i Kjæroen. 
De, der havde saaet noget festere, vare 

heldigere stillet, da der sidst iAugust ind- 
traf mere ftadig Bein Men med Hen- 
fyn til Græsmarkerne tog det en nscrd- 
oanlig god Forandring. Thi medens al 

Grcessning oedSt. Hansdagstid var vis- 
fent, knnde man i August se Klar-ermat- 
kerne frembcere den ypperligste Afgrode; 
ikke alene stod Kloveten frodig og gron, 
men var tillige blomstrende tod, heltfom 
ved Midtsommektid. 

Ulykke ved Kendteksplosion. 
Bed l. Artilleriregiments Skydeøoelferi 
Torsdags Formiddags paa Amager 
Falled kom, if. »Soc.-Demokr.«, en 

Sergent slemt titstade ved Krudteksplo- 
sion. 

Ca. 3000 Alen nord for Artilleti- 
ets Samlingsplads besoarer den saa- 
kaldte »blinde Fjende«G1-anatstydnin- 
gen ved Kanonflag, bestaaende af 
Sats og Krudtposer, der liggeri en Mi- 
ne, som antandes oed et elektrifk Datte- 
ri. 

Efter at det nannte Regiments Skyd- 
ning i TotsdagsFormiddags var ophørt, 
gik Sergant Christensen af Zdje Batteri 
tilligemed en Reseroetrompeter nd for at 

nnderspge hoorvidt der paa Terramet 
otnkring Minen siulde ligge Krudtkardu- 
ser, som ikke oar opbmndt oed Anten- 
delsen. Sergenten fandt da en faadan, 
og for at forebygge, at den skulde anret- 
te nogen Ulykke for oejfarende, beflutte- 
de han at ufkadeliggjore Kakdufen ved 
at anteende den paany. Aldrig saa 
snart haode han stukket den brcendende 
Tandsiik til, for den eksploderede med 
et siærkt Knald, og inden han fik Tid 
til at komme bott, flog Jlden og Krndt- 
tnassen i Forening op iAnsigtet paa 
ham og gjorde hanc blind paa begge Lj- 
ne. 

Neservetrompctercn, der haode ftaaet 
ved Siden afSergenten, da Eisplosionen 
indtraf, og ntærkocrrdig not var skuppct 
helftindct derfra, maatte nn ledeSergenc 
ten tilbage til Regimentetcs Samlinggk 
plain-, hoorfra der fendtes Bnd efter en 

Troste, i hoilkcn ban i en lidende Til-» 
stand kjortes til Garnisonssygehniet i; 
Rigcnssgade. - 

Fotuden at hans Ler cre stærkt be- 
stadigcde, hvad der i heldigfte Fald vil 
medioke, at Snnet vil være ham derooet 
for tangere Tid, er Ansigtet og Orene 
alookligt forbreendt. Hoor ikkeJlden hat 
efterladt sig Vandblafer, sidder Krudtet 
dybt indbmndt i Kjodet, og saa oel hans 
Overskjceg fom Øjenbrqn og Øjenhaater 
aldeles affoedet. 

M Bat-n uvleveret ved HiælpI 
af Kotigen-s Jena-. Ten nte 

Juli d. A. blev der af en sho. Iluktiong- I 
holder ogGroIsererH fraskiltcHustru paa- I 
bcgtmdt euFegedforretning tilOpfyldelse I 
af dct mellesu hende og hendcg frafkilteI 
Mond indgaaede Scilsmisfcvilkaaix atl 

hun stulde have dct ene af de to i Miste- I 

skabet væretide Vorn, en Pige paa II« 
Aar. 

Groscreren var imidlertid reisttilSkm 
rige med Vortret, saa atFogben ikke tim- 

de udlevere det, og Politiet nagte-de at 
blande sig i Sagen. 

Efter sin Tilbagekomst her til Landet 
vcdblev Grosfereren at nægte Udleverim 

gen, idet hatt bewertet-« at han havde 
indgivet Ansogning til Justitsministeriet 
om Forandring i Scilstnissevilkaarene, 
idet han mente sig forurettet ved, at der 
ikke blandt disse var optaget en Bestan- 
melfc om, at hcin fkulde have Tilladel- 
se til at se sin Dotter og hun til at 

beføge ham. For han sit dette For- 
hold ordnet, vilde han ikke udlevere Bar- 
net. 

Der er imidlertid endnu ikke kommst 
Svar fra Justitsministekiet, og Moderen 

henvendte sig den lUde ds. igjen tilKom 

gens Foged for at faa sin Dotter able- 
veret, idet hun opgav, at denne for Oje- 
blikket besandt sig i Institutbestyrerinde 
Fik. Z.’s Has. 

Fogedretten begav sig derpaa, if.,,Mbl.« 
med Rekvirentinden til det ovenangivne 
Steh, hvor Frk. Z. blev trafer og gjort 
bekjendt medHensigten med RettensNær- 
værelse. 

Moder-en paaviste derpaa sit Barn og 
begjækede sig samme udleveret, hvorefter 
Fogkdrctten under en bevæget Scene 
mellem Moder og Dotter udleverede 
hende dette tillige med de Skolebøger og 
Effekter, foin hun fandtes i Besiddelse 
af. 

Den mishanvlede Hular 
sindsfyg. Som man vil erindre, 
bragte vi for tre Ugers Tid siden en 

Meddelelfe o1n, at en Rekrut Aarby 
paa Gnrdehusarkaferncn i Kjøbenhavn 
var blcvrn mishandlet under Loelsen 
sont Folge af Premierlsjtnant, Baron 
Lerches Ort-re til en KorporaL Eiter 
nogle haarde Hug oven i Hovedet 
styrtede Aar-by oin og maätte under et 

voldsomt Krampeanfald fores til Hohn- 
talct. 

Eiter ät han er kommen tilbage der- 

frn synes hans overordnede at have be- 
handlet ham med m eg en Strænghed. 
Han hat haftKaferneckrrest og gjentagne 
»Ekstrastriglinger« ; scerlig skal en Heft, 
sont er ualniindelig ondskabsfuld, mere 

end en Gang havde været overgivet til 
hans Behandling. Af Fritid hat han 
kun haft yderst lidt. 

Folk, som hat talt med hom, siden 
han com ud fra Hospitalet, har fundet, 
at hons nientale Tilstand nu og da var 

ret betænlelig Han var bleven merke- 

lig indesluttet og far, tidligeke var hatt 
en ganske liolig Fyr. 

Saaj Fredags Morges var han spor- 
lpft forsounden. Han havde været nede 
i Stalden ved Fem-Tiden, men han be- 
stilte ikke noget videre, gik alene frem og 
tilbage, som om han grundede over no- 

get. Og da der Kl. 8 stilledes til Ub- 
rykning paa Fælleden, var han intet 
Steds at finde. Han hqode i Stalden 
oæret iført Betriebs-fah og han kunde 
neppe have faaet Tid til at klæde sig om, 
før han git bort. 

Hele Dagen i Fredags saonedes han, 
og han kom ikke tilbage om Aftenen. 
Forst i Lordags Formiddags ved Ti-Ti- 
den oiste han fig, if. »Polit.«, atter paa 
Kasernen. Han kosn da i sit Drejlstøj 
fm Hskammerct og gis straks op paaFo- 
derloftet. 

Han vilde intet fpife og talte nu og 
da vildt; snart sagde han, at han havde 
været hele Tiden paa Høkammerct —- da 
der her hoerAfteu bliverinspiceret, fynes 
dette ikke rimeligt —, fnart fablede han 
onn, at han havde været ude paaFælleden 
at ride ignor- 

Af og til knugede han sine Heender fast 
ind modTindingerne og svaredeikke, naar 

han blcv spurgt, men da man talte til 
ham otn at folge med neb, blen han grebet 
af et voldfomt Krampetinfald. Han var 

fnldstændig Ude af sig selvz han fo’r hen 
imod Hakselsemaskinm og flog los paa 
den som en rasende. 

Sau blev en af hans overotdnede 
kaldt til, og lidt efter kotn de fleste af 
Officererne op og saa paa hanr. Man 
syntes straks tilbøjelig til at iro, at hon 
bare ,,fkabcde sig«, men det blev bog 
hurtig tlart, at det var Alvor Ined hans 
Vildssab. 

Saa blev han efter Overlægens Ordre 
Inbragt i en Dwske og kjort til Gomi- 
sonsfygehuset. 

Aarby er fomidreleg og hat i 
oet hele ingen at holde sig til i Kjøbem 
häon. 

Pisa Redende«-. Det sende- 
les smukke Efteesommet-Vejr, som — 

netop siden den kussisse Kejferfamiljes 

Ankmnst —- hal- aflost 
Maaneder uhuggelige Ichle N »i» hnr selvfolgelig illc Ininxdskkqwss Lpholdet pna erdrngbok-,;» T W 
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der de sue-stetige Person« HEXE-I 
get libe, del lolkcr cndvldexc nxzk».«..s»« 
ttorc Mag-set til Stein-h lxnssk news« 
Taule og Norsk eller Encnsh n:c::u»·«.L 
ge andre Tungemaal sinnig tmspz sm, 
ostei tkrtte Klyngcr spanime « 

Tal var naturligoig link 
M« 

askotxuungensz Fodscladag, ps; « zow lichem i Alluindelighed pas : 
overokdentlig statt. Ewig de M Statszbaner have Ekstrandgiftek as 
densborg-Besogene, hvilke joi hoan 
koste megenEkglratjrneste, tjbeijtsxk 
ningen of Rejfende sikkert rundeij statning. 

Natur-ligvis ville dolk 
Glimt -— eller meget IUnere ragt-läin 
—- at se as de keiferlige og kongellqesz miljer, hvad ogfaa ret jæonllglanlnsks 
skjont maaske Iniudst paa de TM Publikum bolgcr talrigst om Slnn 
Ellers spaferet Czaren fladig meng i 
oel iMarmorhaven sont i den oan 
Zlotspark og uden for denne,ogjaon1 
folge-I han med færre eller flerc as 
forsljellige Slcegtlcd. Tscn nnst 
neration holder sig dog incsl i Manns 
hauen, hvorlil der er fpeciellldgunghq 
de fra Kongens og Dronningeniz ins 
Værclscrz tuen ikke sjelden vilmand 
kunnc se Familjen ret talrig repmsm 
ret, enten til Vands paa Esrom Es 
etFotograsi er nu ogfaa taget of en ja 
dan Scene — eller til Lands-. Ihm 
Fald hander del temmelig tidt,a1m 
kan faa samtlige Herstaber at ie, us 
de i Reglen omtrent Klokken 2 ljm 
paa leengere ane. Gjerne kjorer no 
gen da fels paa Balken med Kejserind 
ved sin Side efter kjcer gammel Eki 
ligesom Kejseren hyppigst har sin va 

Plads yderst tilbage i den store Familj 
Char·a-banc. 

Mellem de sidste Tage hat Tronnj 
gen-Z Fodselsdag felvfplgelig haft 1 
scerskilte Rang. Den fkulde fejres so 
holdsvis stille, egcntlig kun Inedwlon 
ningskur af den snævrere Krebs-, v 

udgjor Hofstaten. At Baru, Svigerbo 
og Borneborn hyldede Hendes Makel 
med Bloncster og andre Gover, erj 
mindre naturligt end, at dissersem 
kun undtagelsesvig pleje at omtaleso 

fentlig. 
En saadan Undtagelfe for dog fin 

Sted meb en lille Broche, sochnd 
Majeftcet denneGang modtog af sian 
siskeSvigerspn, fordi dens tre, i Farbe 
til deres Sjeldcnhed store Perlcrslul 
vcere en stor Naritet: en rodlig, en n 

og en graa-hvid. 

! Terz« 

Dsdslifte. 

Fra Kjøbenhavn. 
Kotigelig Hnsgeraadsbetjeut Andre-I L 

sen; Ente efter Munnester Hans Rasmu 

sen, Elise Petrine Rasmussen, f· Hanse 
Eule efter Vogelnester Karl Fr. Levere 
Ane Christine f. Lassen; Frisøc lshnsnnse 
Tatter, Kaken Jnger, Si Aar; Strenge- 
bkikant Johannes Edwatd .Lja11sen:«11lpll 
svcud ved Frevens Mplle Peter Karl let- 
sens Hustru, Maken Sosie, f. Nielsenx »so 

nmnd N. P. Frederikseus Httstnt, Aue M 

rie, f. Hausen; Tandlæge U. Huan 
Fra Provindserne. 

Hdlsiebwt Fhv. Toldforvalter snede 
Kkistiasi Schon, N. as T. —- Birkcwdx Eh 
Kkoelkk Peter lkbbefeiy 7 Aar. —-Hvell 
borgt Ente efter Propriekwr Nennen 

Brudagetgaakd, Magdaleuc, f. MIM 
Vallensbcek: Retsvidne Gott Jenseit, 57 Ils- 
— Flenstofte: ukoprictær P. Zum-bet- 
Ribe: Kamnek Nosenstands .me1ru. ng 
f. Hosikup. — Nyl«re-Sundby: Julnls » 

stet. —- Horlens: Ihn Avjunkt (5. R· VII-« 
68 Aar. — Silve: Jeus Lauaballc Lle U 

— Hlptring: Ihm Waardejcri Bismm LW 

Anbetsen zejeldggaard, 692 Aar. — chandcs 

K. Langdal Kkifteuseus Tatter WAT 

Fka Sonderjylland. » 

Flensborg: Marie Jotdt, As AM- « 

hngger Paul Markus Joachim Lumpen 
Aar. —- Fjeldftruw Tonnes stimmun- 

JuhL — RandebSInderbow Benle 
Uhrisienseiy 60 Aar. —- Lambjcrgx Umkre- 
eone Anne Fredetilke Knab, 74 Aar-s- 

benraa: Paul Kriftian Wissing, 93 ZW 
Zster-Terp: Stolelarer nau Anlan 
Aar· —- Spnderborg: Ihn (·-«1«rngsvcr«;Ä 
Vlom, 60 Aar. — Hellcvad Melkl As Y« «" 

kobscns Hnsiru, MargrethlI stunden-n 
Fesseln — Veddiugz nathrmc («l!1""·J-:« 
Unger, 2817lar. — Aabenmaz Zadcln.—-s 

sorgen Kasmmcrety 35 Arn-. 

«-sTJERNEN«-s X» 63 oGTRYKKEn IF; l 
:inbesnlcs. 


