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J- r a D a n m a r t . 
lMeddeleljck as tät-tm Icclntt 

z-— Il- I) VII-Is- 

Iolketlnqpmand Berg n- lot 
Tidm sog as den jnttrt unndgaacltgtsur 
fluemc1. 

Poch UIIk Blkkkpal i Rübe-under- 

Pastck fig i demu- Tid cn Kur i Dom-d- 
staden, med en iklc ufarligOpckation for 
Tunghotiglch 

Lanvötlnqømanv N. Hanf-m 
der forlcden lom tililadc veo rt Feld fm 
Vognen, kr, if. »Rookcldc Tid.«, snart 
fuldstckndlg l)elbrcdet. 

scheidet-m l dorten- vcdkog if. 
»Verf. FllbU i Sau-dass paa et Msde 
der var besagt of ca. sum Arbeit-eh for 
Fresntlden at forlange 2 Kr. spu the i 

Daglpn for last Arbeit-tu 

»Nvtdlysei« er Navnct paa et 

nyt Mad, redigerct of W. Olien, 
erberlkshaon. Madct vlt bringe in- 

teressante Fortællinget«, Nyheder im 
Jnds og Udlaud samt uirlc for Aiholds- 
sttgen. 

Miit-Ich Hang Llund, fom angi- 
pes at værc afdanskNationalitet, er umk- 
det den 4. Januar, d. A. i Yvang i Ny 
Syd Wolke (Australien). Han cfterla- 
der stg ca. 400 Kr. Oplgsninger out 

hqns Slægt ogHjemsted modtager Utica- 

rigsmlnisteriet. 
Influeuzaslsplvemlem Eiter 

hvsb »Vollt.« erfarer, er flere Bsrn og 
enkelte af Lærerindekne i Frsleu Zahles 
Stole l ijbenhavn l de sidste Dage 
blevne angrebne af Sygdommen. Efter 
Foklydenbe stal der ver-Tale om at lukke 
en enkelt Klasse. Epidemien optmder 
bog meget mildt. 

Im Island er iAar uvsprt00,000 
Faar og 1100 Hefte hoocbsagelig tll 
Skotland og England. Prisernc hat 
gjennemsnitllg vatet 12 a lü Kr. for 
Faar og 65 Kr. for Heftr. Der er fodt 
100,000 Lam, tncn da der er slagtet 
80,000 og folgt 10,000 tll dansle og is- 

1andsie stbmand samt 60,000 til Eins-T 
lanb og Skotlond,blivc1«der kun sto,000 
tilbage til Tillcrgsfaun 

Mord l Vettindlem Den so f. 
M. blev der-, if. »St. Thoma- Tid.«, 
begaaet et Mord paa St.Tl)omas. En 
Skibstamrcr ved Nat-n Christopher Var- 
lack var bleven fortornct paa cn tmg, 
hædetlig PigeHenrietta Mahorney, fordi 
hun hat-de haoet sin Forlovelse med horn, 
og stde gienuem Vlnbuct to Skud paa 
heade. Da hun venbte sig onn, assyrede 
han paany to Stud. Hun bade nasten 
straks. Markieren aoergao sig rolig til 
en Politibetjent, der i det samme com 
til. 

Ums. Vlekevalo tut-Nara 
Jsdfclcdag blen, if. ,,Natt.«, fejreti 
hanc Djem i Gjentofte, baade met-Flag- 
nlng her og has Rahoerne, meb tnange 
Gratulationer og Tilbehor, berimellem 
en Gave fis Vennek og Tilhorere, for 
at Birkedal met-Familie kan gjsre endnu 
et Sommerbespg eller to has Born-me i 
Tktndelagen, As hnns Slcrgtninge sat- 
tedes tun altfor fjcernt boenbe, af Ung- 
domcoecmer modte flere personlig, der- 
imellem Frei-. Barfoed. Saaledes mod- 

tog den legeUM og aandssiække Olding 
fra mer og fjcern thnesbyrd out Hengs- 
venhed. 

Den torduttede Gaarvmandl 
Aacbvtqequem Fra Hamborg cl- 

ber nu, if. »Aalb. Stt.« indlobet Med- 
delelse om, at Martinus Strensen er 

losladt af Arresten. Ved den of Gros- 
serer Levy, hvem Varetagelsen af Kredi- 
torernes Taro var overdraget, i Fotbim 
delse med Politiet foretagne Undekspgel- 
se af, hvorvldt Søtensen var i Besiddel- 
se af Penge, fandtes der ca. 150 Kr» 
der bleve tagne i Forvaring samtnen med 
et sammelt SIlvsCylinderuhn Desti- 
ben hat Sprensen overdraget de toSclv- 
styldnerkautionister i Skovstkup og Tor- 
derup sine Rettigheder tilGaakdcnSten- 
tinget. Strensen er dereftek afrejst til 
Amerika. 

Iraugdegaaev hemmt Franks-» 
desaard i Narheden af Odeufe, Why-E 
rende Baron Bille Brahq saus, if. Tel. 
til »Polit.« i Onsdags Aftes omspckndt 
af Lucr. Lader, Stalde, Mejcri og an- 

dteUdhuse brændte, kunHovedbygningen, 
fom ligger ifoleret, brwndte itke. 

Stadt-n er meget betydelig. Al 

Sæd, Ho, Halm og Foderstosser er 

brteudt, ligclcdes 79 MaltelocF 5 Fede- 
kper, 3 thre, 7 Kalve, 2 Hette og 2 

Hunde. 
Jldeu var paasat. En af Gaakdens 

Piger er den Wutng Huu var uenig 
med en Medtjenek, og ved en eller anders 

merkelig Tankeforbindelse mente hun 
paa denne Maade at lunne hævne sig, 
fortalles ber. 

Dun antcendte noget Halm i Laden og 
giotde faa Anstrig. Huu tkoede ikke, at 

Gaarden vilde komme i Fore, og for- 
sikter, at hun itle oilde skade sin Has- 
bande. 

— 

Mattenseni,,0thtt-« er bit-sen 

onersat paa Nitssisb 

Holskoleleeree Paul tu Cour 
er ni det smnslr shiltnuniinosteiinin 
ldlcven ndnirvnt til Utiimr (l’Ä(·.-nlee— 
mit-. 

·M 

Bieyklcksotktkth EnPreniicrs 
.lpjtnemt skal nted det seine-, paa Kkigds 
niinistetiets Negning, iseise til England 
sor nt studere Vicyklens Brng i den en- 

gclike Herr. 
Ilpcbtuttp. J Lordngo Fonniddag 

nedbmndte Seien Lyngg Hinz i Pind- 
fli«iip. Estet det paa Brnndstedet af- 
holdte Noth-r sandt Politict Anledning 
til at niedtage baade Eseren og Leieren 
til Rander 

oultdccdt Aas-. linken seit-flink 
Andersen i Tyrstinp vil den R Tecbr. 

jtnnne seit-e sin l()():aai·ige zodselgdag. 
Tcr cr, is. »ka.«, i den Anledning 
blevet sätetaget en Jndsmnling til en 

Gavc til dcn gatnle, ligesosn det er paa- 
tienkt at scstligholde Dagen tned Ends- 

tsenestc og et Festmaaltid, hvortil alle 
de as Sognetg Beboei«e, der eke over W 

Aar, er blevne indbudtc sont Ascesng- 
ster. 

» J « 

En dyr Tryktetl. ,,Aftcnbc.« 
indeholdt en Dag enNotits om at »Bau- 
benbeødicnes Kasseter hat besveget sin 
Kasse sor 3,000 Kr.«. Niesle Dsg op-Y 
lyser Bladet, at der ved en Tryksejl vorT 
udsaldet Ordet paa den Kiebstad, hvots 
Sagen var passeret, men ikke desinindkel 
sslte den kjsbenhavnste Asdelings Kasse- 
rer, Krigsassegsor Jansen, sig saa lesen- 

ket, at han anlagdeSag. Oper-retten hat-! 
iMandags dsint Redaktsr Rer til eni 
Bøde as 200 Kr. En Skadeserstatningj 
paa 5000 Kr» soinKrigsassessoren des- 
uden vilde have, vilderekretten dogikke 
indlade sig paa- 

Bvlfziuc, den soenske Mikakcldok- 

tot-, er soart paa Mode i det nokdlige 
Jylland. chestskqdepatientek, domain- 
tne, halte, blinde oss. viger ilke tillmgel 
sor de Oinkostningck og Bcsværligheder, 
der er sorbundnc tned Reise-r til Sverig. 
Nygtcrne vni Bolhius lindergjerninger 
flyvcr sra By til By, tig syge Meinte- 
sker, der hat let ved at tro pas alt, hvad 
der inuligt kan bringe dein en Stnnle 
Hjælp, sirster Lid til Nygtekne og rejser 
as Sted. Desvcerre er det sor dem kun 

Rygter. Noset vii·keligt ,,Mirakel« kan 
ikke paaoiselL 

En Jndsender til »Auch. Stiststid.« 
meddeler, at sra hans Egn har der va- 

ret adskillige hos Boltzius, og ingen as 
dein hat saaet noget gunstigt Resultat 
as Wes-get, nien desværte er Winkel- 
tnanden kommen i soeert Ry paa Egnen. 
Dei er nok de mange Stocke og Krist- 
ker, der er estekladt hos Boltzius, sont 
satlig hat« iinponeret de bessgendr. Diese 
stal tages sotn Bei-is paa, at har han ic- 
ke hjulpet dein, saa hat han dog hinlpet 
andre. 

Det er rigtig nek dem, der mutet-, at 

hele denne Bohiusanstalt er det bare 
Humbug. Qg adskilligt taler sor, at 

disse hat Ret. 

Rathe-tm Stat. Fka Nystcd stri- 
ch til ,,Loll.-Falst. Folket.«: Ved en 

Dræning i Aalholsn Mark, ca. 200 A- 
len fra deby Landevej, er paatruffen 
w store Pestkulek fka Kvagpestens Tid 
med fed, sortMnld blandct med formul- 
dede Knoklcr, Trender og chebem 
waten gjcnnecnskar Kulerne i ca. 20 a 

30 Alens Længde, og Afstanden mellem 
dem var en halv Stieg Men. Gatten, 
der var ca. s Alen dyb, naacdeikke Bun- 
den af Kalen. 

Paa Aalholm Slot fortages en stor 
Restavrering, navnlig udoendig. EnDel 
af den gnmle Magasinflpj er nedrevet og 
i Stcdet apftkt et Taarn med en Ravn 

paa Flsjstangen, dg i Symetki ined dem 
Taarn er opfskt et Taarn pp isnch den 

fydestre Flei; her har sidstvæcetGaards- 
plads, men ved Gravning til Grun- 
den stpdte man paa spare solide Grund- 
sten og Mnrsien, sont vifer at her tidlis 

gere har været Bhgningek, hvilket ogiaa ; 

fes af Refens Tegning i Trap6,. Dan- j 
mark«. ! 

Ved alle Udgravninger i Aalholm 
Slotsplnds har man fett-läg lagt Maske 
til en enorm MasseVildornesHugchæm 
der, der man have ligget i Jorden meget 
lange, mindst 1000 Aar, Enkelte Ar- 

bejdsmcend skal have fundct 100 SM» 
faadanne mcre eller mindre velbevareda 
Tendety forudenandreGjenstande, ogsaaI 

gamle Meiner, fom dog Greuen ssal 
»have gjort Fordring paa; okn de er ind- · 

sendte tilStalsmusæet, euer omArbejde- . 
ren hat fnaet sin Pakt af Metalvcerdien, ! 
vides ikke. s 

Slottets Restaotering ledes af Or. i 
1 Professor Helm. Muterarbejdet forei 

staai af Hex Pönteesnester Dolch Nysted, 
dg Tetnremrbejdet af en kjsihenhaoniki 
Mester. 

J Ledet af et Par Aar vil Aalholms 
gamle akvardige Slot miste sit halt-for- 
faldne og halvfufsmte Udseende. 

Lendgeeve Helferin-Helmin- 
bokg er i vcdmncnde Bebt-link om han 
endtilötadighedec-underfastethrgctilsym 
Lct mein-s, awhcvenomcn fjokten Ta- 

ges Tid atter Inn begynde at komme lidt 

op. 
104 Ant. J Munzip Fauighuiz 

iHornsJ Jgekrcd teuer, if. »Kold. zbl.«, 
en gntnmel Mand, Christen Waden-km- 

mcr, der i die-se Tage fylder list Aar-. 

Jndttl for et Aar iioen ernænsdc han sig 
med at samle tclndr. 

Legatior kommt-mer« Afdode 
Paskor Routi, der i sin Tid var Pkæst i 

Lidetnark, hat if. ,,Kldb. Dbl.« vprettet 
et Legat for trerngende fjiellandfkePreeste- 
betre, stokt, f-0,0()()Kr. Rentcrne deles 
i 20 Portwch hocr paa 1U(JK1«., sont 
stal tilfaldc ngiste og trwngende Brette- 
dotte over 40 Anr. 

Dmvt Ktyhfkyttr. Fra Smgelse 
strives til ,,Polititen«: En Karl fra 
Finnmw ocd Stagelfe blev Ratten mel- 

lem Fredag og Lordag studt af en anden 
Karl fra Viby. Hast var gaaet paa 
Krybskytteti og blev antraffen nf benan- 
den Karl; mcn da han itke paa Afstand 
vilde sige, hvem handar, skjod denne ham 
med en Hagelbpose, sua han styrtede dpd 
onn; han havde faaet 18 Hagl i Mauern 
Drabsmanden er akrestercn ogzorbitreb 
sen mod hatn ek meget stor, da den af- 
dIde, Gaardnmndsspn Martin Lassen, 
var meget afholot. 

Fell-terms sehn-welch Mi- 
steriets Plan at bebygge Blegda1116- og 
Oster Falled og naonlig at henlcegge det 

paatcenkte ny Frederikg Hospital og en 

Del flete Etablissesnenter, der indtage et 

Areal of 67 Tdr. Land, vil, hvis den 
bliver bragt i Udsprelfe, berøve Hauch-T 
stadens fattige Befolkning den eneste 
Plads, hoor de i deres Fritid kan tumle 

sig af Hiertens Lyst og indaande den 

friste Luft. Folketinggmand Pingel 
talte indtrængende og varmt hcrom i 

Folketinget, og paaSortedamslund hold- 
tes i Tirsdags et start Mode i den An- 

ledning, hvor dentalrige Forscnnlhtg en- 

ftemmig vedtog en Protest mod Bebny 
geler. 

MereBedraqert. Einkuldmcrw 
tig i en starre Fort-etning i ijbpnl)aun, 
der drev Detail- og en stets-Handel paa 
Provinserne og Sve1·ig-Norge, er, if, 
,,Dag. Nyh.«, paagrebcn iHaniborg paa 
Vejen til Amerika og oil blioe transpor- 
teret til Kiebenhavn. J Oetajlforret- 
ningen hat han begaaet Underflæb paa 
ea. 10,000 Kr» og paa andre Konti hat 
han rimeligvis bedraget sin Principal 
for starre Beleb. Bedrageren, der havde 
tjent sig op i Forretningcn og været 17 
Aari Forretningen, besad sinChefs abe- 

grænsede Tillid. Denne vil efter For- 
lydende frafalde Strafansvar overfor den 
utro Tjencr. 

Dcdcfald. ijbnmnd S. P. Mel- 
ler i Hobro er i Ondags afgaaet ved 

"Dpden, 60 Aar gammel. Den afdode, 
der havde vceret stbinand og Jsenkrænrk 
mer i Hobro i over 40 Aar-, var meget 
afholdt for sin adle og retfkafne Ka- 
rakter. Al Tid var gntnle Mellcr 
rede til at hjælpe, saa oidt lmn var i 
Stand dertil. For-erben at han i man-« 
ge Aar bar vieret Byraadsinedlesn, har 
han i Tidernes Leb beklædt en hel Dcl 
andre Tilliddposter. Sonn Fortuand 
for Velgijrenhedsselskabet har han bi- 

draget meget til at lindre Smaafolks 
Nod og mange vilde derfor savne den af- 
dødr. 

— J Lordags aigit vcd Tpdcn den 

th. Lierer L. Nielfen paa Ollernp Hei- 
skole i en Alder af Mk Aar« Forfatteren 
Anton Nielfeng Fader. 

Den afdpde havde været Lærer iRers- 
lev paa Sjælland i rnange Aar. Han 
var en meget afholdt Later, og Hans 
barnlige Sind gjorde ham færlig skikket 
til at vinde Bernenes Hengivenhed og 
Fortrolighed. Foruden sin Stolegjers 
ning deltog Nielfen nieget i Egnens re- 

ligipfe, folkelige og politiske Bewegu- 
ter. 

—- J Sondags dode, if. ,,S·lkb. Ao.«, 
en as Silkeborgs mest bekjendte og agte- 
de Borgere, Fabrikant Zeltner. Paa 
Hjemoejen fra en Spadseretnr ranites. 

han af et apoplektisk Tilfcelde og faldtl 
om paa Gaden i Nat-heben af sin Bo- 
lig. Han blev baaren hjecn af et Par 
tililende Mcend og var dsd et Ojeblik 
eftcr. Den aidode var 68Aar gannnel, 
nicn raste og rat-ig, og hnvdc med stor 
Interesse taget Del i de komniunale Ar- 

beider. J 1857 valgtes han ind iKoni- 

munaldcstyrelsen og blev Aar-et efter 
Dreivfens Aflpser sont Kommnnereprtrs 
sentationens For-mund, hvilken Stilling 
han betlædte til sin Tod. J 1883 ud- 
nievntes han til Ridder af Dannebrog. 
Han var en fjcklden hnman Arbejdsgiver 
og oil ftkkert blive favnet haardt af sine 
Arbejdere. 

Da Sprgebudskabet iSIndags spteds 
teö over Byen, hejfedes Dannebrog paa 
halv Stang fra Readhusets Turn. 

I «l 

Hof Euch Sidstezandagsjards 
fkrp«tcde9, if. ,,Skive zlkbl.«, paa Sevel 

Fiitkegaaacd en gannnel K»inde, Anc- 
Maric Christensdattcc·. ani var fadti 
Lsiby ved Struct- i Aaret lshn og op- 
naaedc en Aldet af luu Aar og 55 Maa- 
ncdc1. 

Were Kasfemaugeh Qgsnu 
paa Mars skal der, if. »Mars59 Flkbl.«, 
Unsre opdaget Kasse-sinnge! hos cn Later, 
sont tillige er.stus3serer for ensparekasse 
og for Sogneraadet. Hvor start Unber- 

skndet ek, vides endnn ikke, og der vil 
blive prpvef, om det ikke kan tykkes at 

faa det decken Der tales om nogle tu- 

sinde Kr. 

Demning over Iemernfund. 
Projektet til at gjare Fetnenn landfast 
Ined Holsten droftes nu iorigt af de hol- 
stenske Bladr. Ter for-eligger ikke min- 
dre end sire forskjellige Planet-. En 
gaar ud paa at anlægge en fastDcemning 
Incd en lxi Meter-s Aabning pas Mid- 
ten. Otn den hat den nantistezorening 
i Lybeck ndtalt cn gunstig Dom, snedens 
der fra andre Sidcr er rejst Bette-Melis- 
hede1«, fordi Sejllabet bliver for fnevert. 
En anden Plan vil anbringe to 15 Me- 
lkes Aabninger i Dætnnittgcn, en paa 
Femernsiden,en anden paa den yolstenske 
Side. Efter en tredje Plan skulde deri 
Skedet for Aabninger i Dætnningen 
etableres et helt nyt Sejllab ved Gros- 
sinbrode. En fjerde Plan gaar nd paa 
at anlcegge en fast Bro over Feine-su- 
snnd. Endelig foteligger der et Projekt 
om en Dacnpfærgefotbindelse. En 
fast Forbindelfe af Femern Ined Hol- 
sten vil ntviolsocnt medfpre Gjenopta- 
geler af det Krphnke’ske Projekt ocn at 

lægge Havedpastoejen mellem Danmark 
og Vesttyskland over Lolland og Fein- 
em. 

Venstrei Idlketknget tceller 72 
Mcdlcnnner. Af disse er de 50 Mænd 

ifelge ,,Dagens Krønike« enten direkte 
Bandcr (Landejendomsbesiddere), cller 

ndsprungen af Böndestanden (Lcerere). 
»Og felv blandt de resterende 22 Ven- 

stremcend, vil man finde Falk, der staat- 
Bondestanden tnegct mer, om de endfor- 
Inelt tilharer en andenSatnfundsklasse«. 
Af de 50 Medlennner er 27 Gaardejere: 
Bach, Blem, Busc, Votker,S. P. Chri- 
stenscn, Christiansen, Christoffersen, 
Clausager, Dalsgaard, H. Hausen, V- 

Halnt, Hunnneluhr, N.Jensen, sorgen- 
sen, S.Jø1«genfen, Kjeldsen,Kjær, Nehy 
R. Nie1sen, Musen-Gram Onsen, P. 
Weder-sen, Nava, Schelde, J. Sørensen, 
Thornp og Bestergaard. 4Husejere: 
Venlakke (tidligcre Gaardejer), Th· 
Christi-niest, (tidligere Guardmand), Ole 
Christener og Olfen (kidligekGaardmd). 
4 Lcrrete: Fogttnann (Skolelærersøn), 
Haufen Sir (S,tn af en Stenhugget), 
Haner Olstykke (Gaardmandsspn) og 
Højmark (Skolelærerspn), 3 Puppe-ie- 
tcrrer: Nyholn1, Plesner og Tutein. 2 

Gaardmcendz Dannetgaakd og M. Pe- 
derfen. 2 Gaardfcestere: L. Pederfen 
ög S. Pedersen. 2 Malleejere (og 
Landmænd): Jens Betteler og N. 
Maller. Skaleforstander Berg (Gaard· 
mandsspn), Hajskoleforstander Berntsen, 
(Gaardmandssan), For-pagterBerte1fen, 
Godöejer Blühme, Partiknlier Albert- 
sen (tidligere Gaakdejer) og Seminarie- 
forstander Tang (Gaardn1andsfan). Af 
de avrige kan nasvnes: Alberti (Proprie- 
tærsøn), ijknbak (Skolelærerspn),Boj- 
sen (Gaardejet), N. Clausen (Gaard- 
mandsspn og tidligcre Gaardejer), Denn 
(Son af en Jordbrnger), Hørup (Skole- 
lærersøn), N.J. Larfen (-L8usmandssøn), 
J.K· Lavridfen (Sø"n af enBoelsknand), 
Leth (Proprietærspn), Korsgaard wus- 
tnandsspn), Schjottz (Parcellistspn), A. 
Sprensen (Gaardmandsspn). Af de 72 
er altsaa 41 Landmcend eller forhenvce- 
rende Landcnænd, og Flertallet af de ev- 
tige Gaardcnandö- eller Husmandssptsp 
net-. 

i 
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Gcimmcl Ellen. En gammel Jeru- 
Alen foresindes i Graasten, med Aar-S- 
tallet1769 og med Kong Kristian den 
7.«·3 Navnetkæk. Den er aldeles ikke slidt 
og runde gjcrne var-e blcuen brugt som , 
Alcn lige saa manch Aar til. 

Dodsfald. Tr. Fr. V. Valentiner, 
der i Fyrrekne var Præsti Ekernspkde og 
Gelting men i 1853 blev PrwstiLeipzig,i 
er dod i Angel. Den afdøde hat i sing 
Tid udgioct Skrifter imod den danske l 

Kirkestyrelse og hyrte til de mange ,,sles- 
vig-holstenste« Prcester fra Fyrrerne. 

Solvbryllup. J Mandags fcjrede 
Gaardejer Peter Lokenfen og Hustru i· 
Vokderslev deres Splvbkyllup. Til Trods 
for det daarlige Vejr samledes der man- 

ge Gjaesier for at lykpnfke Splobrudepak- 
ret. Staaltaler og danske Sange pess- 
ledes med hinanden, og da Gjæsterne 
hen paa Ratten forlod Busch var det 
med Bevidstheden om at have tilbragt en 

fornsjelig Affekt. Peter Lorenzen hat 
vætet med i Krisen 1848—50. 

Fra Sonderjylland. 

l 
I 

Ny Pressa Paitor Albcrt Theodor 
xPeterscn i Hotliiigl·1eo, fodt INJT i Ha- 
Tderglcth stal verte- ndset til Prceft i T am 

"i Steht-n for Pastor Jbseth sont er litt-: 

Even Pursr i Lisetmdsslclæ 
i Jnofturnkning af Tattiesortystelse paa 
««.l!ls:- stal i Folge ,,Flengburger Nord- 

kdcntsche Heilung« ver-re bleoen anordnct 

laf Landraaden for Sonderborg ttredg, 
ifordi der i den sencre Tid ofte har fnndet 
IUenighed Sted melletn dc nnge Meinte- 

ifkey der endog er ndartet til Stagsmaai. 
iSont fædoanlig tilstrioer ·det nceonte 

iBlad den danfke Befolkning og den dan- 

ske Presse Skylden for dennc Anot«dning. 
Butten ,,Ogear Mooyer«. Kaptejn 

lP. Boyfcn af Flensborg, tilhorende W. 
Danielsen og Mcdredere, ftrandede i 
Natten til den tüdc Oktober paa Prata-Z 
Shoalo, efter at den kort for haode mi-· 
stet Noret i en Tyfon i Ncerheden af 
Formosa ved Kinakysten, og den syldtes 
hurtig medVand. Storbaaden floges i 

Stykker, da den sknlde satte-z i Vandctz 
men Mandftabet, 14 i Tallet, reddede 

fig i de to andre Baade og ankom den 
18de Oktober efter 56 Timcrs Sejlads 
til Breakers Point Fyr paa det kinesiske 
Fastland. Under almindelige Qmstcrsn 
digheder oitde det paa Grund af for hoj 
Sogang have været umuligt at tut-age- 
lægge de 120 Mile i aabne Baade; men 

efter Tyfonen indtraadte der en kort Tid 
nogen Ro i Elementerne cned aftagende 
So. Kort efter at Baadene oar komne 
til Land, begyndte Stormen igjen at 

blcese af fuld Kraft- 
RordsØsterspkanalen. Arbejdet och 

Kanalen i Sydditmarsken skrider i Folgei 
,,Kieler Zeitung« godt fremad, sit-en 
Mastinerne ere komne i Gang. Glase- 
graven ved Diget er allerede Cz Meter 

dyb. For at Arbejdstiden ikte skal af- 
kortes, har Entreprenor Vering oprettet 
et Bclysningsanlæg. Forrige Fredag 
var der Stagsmaal mellem en pommersk 
og fire polske Arbejdere. For at oærge 
sig trak Pommeren sin Knio og tilfojedc 
to af sine Angribcre dodbringende Saat-. 
Ved Kudenspen er Prooehullct nn otte 
Meter dybt, og dct er udgravet oed 
Haandkraft. For Tiden er man her-i 
Jscerd nicd at laue Prooeskraaningcr. 
Man brnger dels Granitsten, dels Tegl- 
sten, og paa en Strækning forspger man 

det nted Sandbeton. Her arbejder man 

ogsaa, naar det bliver morkt, ved Hjcrlp 
af Petrolettmsbelysnings - Apparater. 
Pumpebaggeren, fom muatte deles i tre 

Stykker for at kunne komme gjennem 
Stufen ved Büttel, er nu ankommen til 
Kudensoen, og man eri Færd med at 

fætte den sammen. Der er ogsaa begyndt 
paa Bygningen af Sluferne og Brot-vg- 
terhnsene. Det gaar ogfaa rast frem 
med Opforelsen af Demningerne i Hol- 
stenaadalen. Den nordlige Dæmning 
er allercde færdig til den gamle Kanal, 
og nn er man ved at siaa Bro over den, 
og dertil brugcr man 16 Meter lange 
Perle. Fra Arbejdspladsen ved Düker- 
wifch ankommer der daglig 3000 Kains- 
mrter Sand. 

Dpdscifte. 

Kjøbenhavn. 
Marie Elifabcch Loria, f. Larsens Datter, 

Anna Louise, b-; Aar; fhv. Manufattnr- 
handler Wendlers Dritter, erderikke Vithels 
mine, 21 Aar; Vilhelntine Kathrine Her- 
mann; Enko Jnger Elisabeth Hammer-, 70 
Aar-; Kasscrcr Julius David Well, 82 Aar; 
Ane Johanne, f. Jenseit, 49j Aar; Frøken 
Juliane Malling, 86 Aar; G. Roscnkildes 
Hufttn, Wassmine, f. Wassmannz Klein- 
smcdmesier Nasmusjens Ente, Povlinc mi- 
stine :)iasmussen, f. Povlsen. 

Fra Provindserne. 
Frebcriksberg: Pcitok ernst-. A. Mech- 

n1ann. — Randerö: Paul Peterfens Hnstrn, 
Vilhelmine Totothea, fodt Spetmann. — 

Silkeborg: Fabrikant H. C. Zeltner· — 

Malmp Hospitalx Forpagter paa Aalholm 
pr. Andershpj Paul Bernhard Vstving, 50i 
Aar. —- Betn·storf: Vægter OleHansens Sp- 
stek, Marie Jakobine Hausen. — Ihn-usinng 
F. B. Flynts Hustkn Vilthmine, f. Balle, 81 
Aar.—Jnelsbet-g: Klavsine Paulfen fpdt 
Tahl.——(ssentofte: Fhv. Kunstdrejer Karl 
Frederik Teller. — Haölevk Ente Kirstine 
.Høyrup. —- Ollerup Opfskole: Ihr-. Skolelak 
ter Lars Nielsen, 902 Aar. — dievejnnøb 
legaard: Ente Johanne Petcrsdatter, 78 
Aar. — Esbøndernp2 Ihm ötjøbntand Vilh. 
T. Herg. 

Fra Sonderjylland. 
Unbek: Seminaristllvc Petersen fra ch- 

tutn. — Valdemarstoft: Gaardejcr Hans 
Kristian Jessen, 65 Aar. — Flcnsborg: En- 
kc Denk-jene Ziamnnd, f. Schütt, 65 Aar-; 
Ente KatharineDntts, f. Brode:«scn, 47 Aar; 
Marie Hahn, f. Rasmusfen, 36 Aal-. — 

SIndcrbo-g: Vnndtmager Bendirens Ente 
Marie Uhristine, f. Lassen, 74 Aar. — Lcek: 
Anna Triberg, f. Jakobs-n, 81 Aar· — Ton- 
der: F. Feddersens Enkes Son, Karl, Si 
Aar. 
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E. stumm-s 
komagerværksted 

anbefales. Reparation af Seleth nd- 
fsteö pgsaa. 
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Entwe- —— og — Maskius 

VXEFFT 
Od- Cis-WIN- 

; Alt under Zincdcfngct henhoreubeud 
spie-I ftniitt vix solidk. 

Ost sspxst thing af Trænmteriale haveg 
og en .t;1jiilumnds:sfoiictiiing staat i Jok- 
bitidcsle mcd Exncdictt. 

A A Jenseit, Cis-irr 

M. Miekelson, 
OUUHUOUUOHUHHUHH 

St. Faul, Nein-. 
-«- D’- OE-»-«OAI-,Dk--CM 

Ei« ilon retu- Jlnntl sit henvonde sig 
til sur Fahnen-, der iiiiske 

saavel stoie sum smaa Bieniomslaai 
lngen kein gjmsostnisisu inan til la- 
wise Reim- enil iustnp hun. 

Hans Miit-e er j P. G. slmnstroms 
Butle 

I-«,-.—-.» .-.. — .-....- 

Nitlig ndkommct. 
llnmn ldacifistanens «l!assagcr-Afdeling 

hat tinlig udgivct et Pumflet med Titlen 
»Eintritts-vgl- og Tidsiordtiv«,ioinindeho1- 
der korrekte : ’egtci« for ,kiigliold, ,,latvii ten- 

iiis«, lkroqiich «;Tolt), lsisickch å)cacquets, 
L.1toitH, La sitosse og .’wdliold. 

Striftkt vil befinde-J at virrc cti vcrrdifulb 
Veilcdcr for dtsie Sport, og vcd at iiidfende 
2 Keins i Fritntrsrfek til lsx L. Votum-, Gen. 

«1!a-)iiigcragciit i anlja fcm man faa et EB- 
emplak irit tilsckibt. 

-.....——.—. —-. US 

Nam- De reifcr 
ci« dct tgodtat link-se i litindiieixk -·:t »Th· 
Bmlington Natur« holder i Fasten en 

gjciiitriiigticicndc «l!c:«ioiisoop,n til Liticoliy 
hvor vxn tin-ich Quid its ilix tin-d et hurtig- 
gaaciidc ,,L ctiilii ilc lsipiciiz Trc in« udstyret 
incd tut- vir iciiolc oxi fnistti irt med Liilltnan 

I Zoitcvoxiiic, direkte gieriiickitgticicndc til Chi- 
cago iidcn Ethik-. Lixiclcdcs fnnttcs For- 
biiidsclscr mcd gjctiiicingaticmc Log til Den- 
vol-. 

Bit:«ljiiii,m:s.-iionmxiznth cjcr ciiBanclcrng 
i de paa ovtst-(:«s-ss«)it Mit fortan-It tin-d Smal- 
Ifkinticr oti tin-.- .’x-ot«l)iiivciicr iticd andre nig- 
tigstseimzci ti:«ittliq, Sinon-»o, »i«eoiici, St. 

»LoiiiH Kansas NU. n u Is)1, l«-!;c:)einic og 
; T eno 1 

For Billettcr og Utidciiktninq, l)ciivcnder 
man sig til l):iilf-.niotitl;cl lsi Stationsforval- 
tcr ved Bin-lingtoit Bancik 

PRINGIP AL- PGINTS 
« A.:s-T, W«EST, 

NORTII tgzxd ZOUTH 
« -» 

—«.. 

Jl. CZ;-X;2-z, ngzsz czf 

Damm-? m )g, Nebraska 

J0lle0N Fc MUL 
Mem-z 

wis. XFtabnkaner af 
... -..».:.. 

Millllmlliilklmnusp.»» f H «Wumssisklssskth —- 
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Band Nollers samt Fanning ill 
for Farme og Elevators. 
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Den bedfxr. billjäste og stætkeste Land Roller 
ig Fannm Mc iMakkevet. Send for Minist- 
Ig citculære srcnd De nat-cr. Btevc Imme stkivss 
Iaa dct nvrfke Skyros-. 

Auentcr United 

Privat-: Ecke-Mosis Alt- 
,-,’ »· 
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o H E stuwchta Spec-umwic- ) 
given Iu all Ost-muss or troublcs In mit 

ot- c s. mark-Hi or tun-ele. hknnkht shout b 
make,sbugos. est-essen aktivme 
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Don-a te y m-. oc u uss olllcH tre- os W 
Dsslfqälz FMWI Trost-seist Wem-stockt 
,« M satt nunman kamt-heil komd-s who 
M person-II can-. käm-! 1«- O- Its-III lot-M Meu. Auch-ess- lcttcks. 
MINIMUS s- IMSM Wiss-- 


