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General Ernst, lshefen for Juge- 
nistlorpfet, naar den Lfde d. M. Al- 

detsgmnsen og afflnttek derived sin III- 

aakige Inilitcere BirkfonIhed. 
Solge povevgaaep. dankt-gear- 

den »Peletsholm« ved Vejlc eI af Lehns- 
gkevinde Neventlow fdlgl til Gaatdeno 

Forpsgtey Gtev Hold, for III-now 
KI. Besnlning og Jnventatintn med- 

fslger. 
W M 

Stumm Hilfst-les Juwelen-. 
J Lskdagd hejstes if. »Vendf. Tid.« 
Kraner paa den til Braa flyttede Ovi- 
flole, den tegnek til at blive et vom-r- 

denlig smul Bygningslomple1, hvok 
Eleveme vil faa det hyggeligt og fundt 

stockt Mich-— J Onsdags Aftes 
sandte-L if. «Silleb Av. « ,Liget af 
Futtlglem Christian Ludvig Jorgensen 
free Kragelnnd i Revl Mose. Den for- 
ulylkede har under Jndflydelfc af spiel- 
tusse Drille tagt sig til at sooe i Musen 
og er da froöfet ihjel 

Pludfells psd· Einen of Kor- 

spgaard, Gan-L jin-. Behrend er ifplge 
,,Rand. Dagbl.« i Ssndags Morges 
pludfelig dpd soanodentlig af et Hirn-te- 
onbe. Den afdsde, der kuII en lokt 
Aaeeælke har ejet Korsaganrd, var Ine- 

get afholdt as sine ngivelsetn 
Stint-vers Clterumnv. Tit zor- 

stander Schrot-ers Cftcrsplgek i Lands- 
tinget er if. ,,Kold. Ao.« Amte-raubs- 
mebletn Nicls Msller, Letlmk Molle, 
abset· Saafremt hatt vil tagt imod Balg, 
hvilket man hunder, satt vil dettc Udfyl- 
ningsvalg til Landstingct gaa sittlig 
tolig af. 

chkkki Bruch Da· den gamle 
«Maler Hellesen i Hoka i Maudagis git 
indeisln Stur, var hatt if. »Hei-ro 
Dbl«« faa uheldig at findt-, og i zaldct 
bmklebe han-Laaret. Hast blev fort 
paa Sygehuset. Falk-et foraarfagcdeo 
sattbfynligvis ord, at den gamlc fik et 

Tilfælbe as Befvitttelsez han er over Hi 

Aar og ci- meget svag. 
Eu mit zumutet Mand. I 

bit-se Dage et if. ,,Mdf An « P. A. 

Jerichåu, tidligere stbmand i Middels 

satt, ·afgaaet ved Dpden An Aar gammei. 
Don vttr en Vkoder til Billedhugger Je- 
tichou. Da han var 61 Aar gammel, 
foretog han en Fodtur giennem Sonder- 
jylland fra Aabenraa mod Vest til Ton- 
bet vg derfra langd Digekne pack Best- 
kystett til Freberiksstad og videre langs 
Dann-vitkestillingen til Stirn og tillmi 
ge til Fleusbokg. 

En stuvstotvlrret pag Tag-i 
II et dttc J Totsdags Nat opdagc- 
de 2 patroillerende Politibctjente paa 
Ostetbro i Kiobenhavn en splintctnsgcn 
Mond oppe paa Taget af et 5-Etagc6 
Steh. Resolut fpckngte de Toren, lob 
op ab Trapperne og kravlede ud gienncm 
et Tagvindtt for at tcddc den ulykkelige. 
Fsrst eftek en haard Kamp lykkrdes tet 
if. »He-W A. ngl.« at faa Stall ni, 
der viste sig at viere sindosotvirret, Ined 
ned og i en Droer fort til Kommnnehm 
fpitalet. 

— 

Iafhlonahelt Bryllup. Eu 
Ægtevielse, der t erdags Eftermiddago 
fandt Sted i Trinitatis Kiste i Mitben- 
havn mellem en Grossekers Dotter og cn 

Ossicer ved Dragonerne, vakte ved sin 
driginalitet stor Opmæt«kfotnhed, ja li- 

geftettt Beundring, ibet den met-e havdc 
Karaktereu af en Blomsieksest. Kirken 
var if. «ngl.«, paa en overordentlig 
smagfuld Maade prydet med Philister-, 
Its-sont alle Vogncne i Folget — out- 

ttent et halot Hnndkede —- vare fachm- 
be med Blomster. Selvc Vrudevogucn 
var et ligefrenit Rose-isten Heftektc, 
Kalten ja felv dcmtcs Pist, vtir ovcrsaag 
ebe med Roset. Otte Butdepigcr strac- 
be paa Brudepamts Vej op til Altetct 

ubfsgte Blomsterbuketter. At Kirlen 
tm fyldt til sidste Pladg, og at flete 
Dundtede Metmefker vake fatnlede aben- 

fot, et en Selvftlge. 
cope sammeratetn Da Mu- 

rekspendene paa en Bygning ude paa 
stbenhavns Nprrebto i Torgdags kom 

inmmen paa Arbejdet sptste Gang efter 
Streite-H erfarede de, at forskjellige 
Ucykkek i den sidste Maaneds Tid hat-de 
hjemspgt en fattig Arbejbssnand, der ar- 

bejder pua Bygningen samtnen nted dem. 

Hinz Kon- nat fyg, og to of Bot-neue 
pure dsde, nden han saa sig i Stand til 
at faa dein begravet unbtagen ved Fut- 
tigvcsnets Hjcelp. Ojeblikketig spran- 
sialtede Soendene en Jndsamling til 

For-del for den stakkels Mand. subsum- 
lingen indbragteif. »Aftenbl.« en Snes 
Monet men desuden lovede Soendene 
alle Iotn en at give ham hver et lille Be- 
lsb otn Ugen, san lange hanc Kone var 

sys- 
Det kan kjibenhaonske Arbejdere gjske 

for en Knmmeest, selv eftek at de hat 
stritt en 10 Ugers Landgut-Ins 

I II Ists-tue i Kisbenhain er spl- 
gende snfatte til den hsjeste Jndleegt pa- 
Skaklelisiem Stiftspwosi Panlli 20,- 
200 Manna-, Professor Wolf Hsdekiv 
ken)10,u()0,Biskop Fog 15,000, Stifte- 
pkovst Rathe 14,000 Kr. 

daieelslmfioepem Namntit 
i Toksdags fangebe Fisierne Jakob St- 
renfen og Qle Laffen, begge af Sendu- 
draaby, tned en Timeg Melleniknnl to 

Oajer i Lisnfjoeden i et Aalevaad i Fak- 
vandet Inellem fornævnle By og Nyij- 
bing. Enhver af dem havde en Lænqde 
af onnkent 22 Alen og en Tyllelse som 
m stor Bestrebung-Doch De flog if. 
»Thisl. Atntsav." om sig med en faadan 
Voldfotnhed, at del tun cned Nod og nen- 
pe lykkedes at holde dein i Banden, tilde 
blev darbie. 

Afsicdlgelfe. Kong Christian den 
niende her under 21.ds. bestemt at Ge- 
neral J. F. M. Ernst, Generalinfpektsr 
for Jngeniskkorpfels vorige Afdelinger, 
Storkors af Dannebrog osDannebng 
wand, afskediget pas Grund af Alt-er i 
Rande of Krigsljenesten med Pension og 
at der til laggez hmn Generallpjtnnnts 
Katnkter, hvorhoss Keigsminisletiet be- 

myndich til at lilliendegive Genernlen 
Kongcns allernaadigsle Pnnssjønnelse af 
og Tilfredshed Ined hnns lange og nd- 
mcerkebe Tjenesle. 

Desnden er der foretaget flere Forml- 

sind-gove. Oberst V. Hainen 
der nu fkatmder Posten sont Chef for 
Jngenisrregitnentet, tog i Løtdaggi Gla- 
ciet Afsked tned Korpsets Officet·er. Der 
dlev ved denne Lejlighed af Ingenieu- 
korpfetct Ofsicerer og Melletnstab ovekrakt 

Obersten en pragtfuld Mindegave, vent- 

lig et Solv-Skrivetsj, hvis enkelte Dele 
fokestille Stanfekurve,Palisader,Projek- 
tiler tned niere. Det hele er if. ,,Dag. 
Nyh.« ypprtligt net-angeket, og det sinnl- 
ke Salt-arbede der er ndgaact fra Lndn 
QChristgan paa Ostergade inøbenhaon, 
er et nthcvis paa det hnieStandpunkt, 
denne Gren af Knnstindnsttien indtager 
i Danntatk. 

Dnnft Kunst i Udtandet. Fra 
Kontiteen for den store internationnle 
Knnstudstilling i München er det· allere- 
de for nvgenTid sidcn rettet den Anntods 

ning til den dansle Maler Viggo Johan- 
sen —- den samtne, hvent de fortmffelige 
Billeder fkn Singen paa Flcnsborgsud- 
stillingen skyldes —, at han vilde sorge 
for, at dendanfke Kunst bleo repmfem 
teret i München vcd ct passende Udvalg. 
En mindre Santling danske Billeder blev 
iHenhold hertil sendt ned til dcnne in- 
ternationnle Udstilling og gjør der ital- 

ntindclig Lykkr. En yngre Maler, Achen, 
fik tot-leben Dag Meddelelse out, at et 

Villede af dont var dienen folgt der nede 
for 1500 Mark. 

Muts Kettttams Meint-eite. 
Da Kotigen i Feedags Eftekmiddags 
vendte Tilbagc fm Jyllandsrejsen, fandt 
der if. ,,Verlingste Tidende«, langs hele 
Orefundskysten altnindclig Flagning 
Stcd. J Lordngs Eftermiddags lagdes 
»Dannebwg« atter ind i Flaadensz Leje 
oed Kjøbcnhavn. 

Byraadene i zerdrrikshavn og Ska- 

)gen have if. ,.Frederikshavn Noli-« gieri- 

! nein Anitct modtaget folgende telegrafiz 
Este Pilfen, sont Hans Mnicstett Kotigen t 
"nmiddelbart efter sin Hiemtonist hat af- 
fendt: 

»Antttnnnd Rump, Hjnrringl 
Lige hjemkontmcn scitdei·jegzredet«ils- 

havn og Skngen minHilscn nied enhjer- I 
telig Tat for sidst, i det- ieg gjentage1«, ati 
det hat« verret ntig en optigtig Gliede ogi 
Tilfkedetstillelse at inodes tnedsaa tnangei brave Mir-ed afnlleSntnfundciklasfer fm « 
Land og By i Vendfyssci. ; 

Christian R.« s 
Ulykkcskklfwldh Fm Grennns 

sieioes til ,,Natt.« den 27. di:-.: J Gaan 
Eftertniddagg indtrnf det beklageligc s 
Tilfælde, nt Staldknrlen pni1.Ooocdgaar-: 
den ,,Hessel« her vethcnaa oinkom ved 
Drukning i Katkegattct nd for Katholsn 
Strand. Forst ven- han reden nd Ined -.s 

Hesie i Bandet for at give dem en Bade- 
tur ved Soømning, og intet nsaedvanligt 
fortgik3 men da han kom i Land igjen, 
hoor Knsken fka Hesfel stod, opfordtede 
hnn denne til at fætke sig op pan den le- 
digeHest, for at de paa begge kunde give 
Hesiene en Svmnmetur til. Dekte sketez 
nun da san Staldkarlen faa sin Hesi 
komme nd i dydere Band, kastede Hesten 
sig paa Siden, og dens Nycter faldt af 
og kom dort fka Heften. Kasten paaden 
anden Heft gjokde fleke Fokspg paa at 
komme den drnknede tikhjælp; men hver 
Gang Hesten kam i Nat-heben, dlev den 
sky, hvoroed Redningen blev umnliggjott. 
Knsken mastte se sin Kammer-at drnkne i 
kortAfstand, maaske par-Grund akaåms 
pe. Der blevhurfig sendt Bsd kilGrenaa 
Hun, hvorfka der eiter en TimesFoelIb 
kenn en bemandet Baad. Den foknlykkede 
fandtes; men alle Oplipninqiforssg var 

naturkigvis fresseer 

TIIUI Hist. J Mund-AS havde 
man ifslge »Beste Amts Aoig« alletede 

begyndt at hpftc den fskste Byg hos 
lxrigsaöfessot Thieer paa Sonderme- 

ken. 

Eis Dank dsv Unqu Jsplge 
Privatbrev er DansterenHans Wasg fra 
Dragsr, fom var Kapier iKongostm 
tens Tieneste, dsd af Klimotfebet der- 
ovre 

Dspcfalw Fothv Folketingsmand 
Schroll er i Torsdags dsd hos Sonnen, 
der er bosat iNeerheden af erdekikshavn. 

— Ejeten af Hakkemose Teglvetrk ved 
Taasikup, Etatsroad Johannes Peter 
Langgaard, er ien Alder of nogle og 
halvfjetdsindstyve Aar afgaaet oed DI- 
dru· 

Respekt-r Carlfeet mev Feue- 
Hiørring, nnkom is. ,,Fredericia Dag- 
blad" pr. Vicycle til Fredekicia i Fre- 
dags Formiddags; de haode kjsrt helt 
fra Histring og fortsatte Taten til Kis- 
benhaon med famme Befordringsmiddeb 
— Fru Carisen er cn as de meget faa 
Damcr fka Proviuserne, derer Bccycle- 
tytter. Turm fdkløb meget heldigt. 

Dosten l Vetttylland. Hob-steck 
et if. »Im-- Dein « koantitativ sjcelden 
rig; tnen det aeholdende Regnvejr vol- 
dek state Binden-iet- Ager og Eng bng- 
ner af Sced og Guts-, der staat saa haj 
og tat, at man nasppe i Monds Minde 

hat set noget lignrnde; tnen en Mang- 
de He er kommen i Hus nted stort Tab 
paa Kvaliteten, og en endnu starre 
Mangde heuligger paa Marter og Enge, 
hat varet famlet og after spredt til Ter- 
king i detnendelige. Et tørt og solvatmt 
Vejer i den kommende Maaneds Tid vil 
nu være af ubcregnelig stor Viel-di for 
Landmcendene, der saa aldeles besteint 
vil knnne bringe enestaacnde Afgmder 
under Tag 

Eu Begravclte need Fortun- 
dtittser. Husmand Peder Elem- 
mensen fra Sindetkjege flulde i Tots- 
dags begravesKjøgcpaaKirkegaard, og et 
ret talrigt Folge ledsagede hans Lig til 
Graveu. Da man kotn dertil var der 
if. »Øsifj. Flkbl.« itnidlertid hvcrken 
Præst eller Kirkefanget til Stcde, holl- 
ket selvfølgelig gjordc et noget underligt 
Jndtryk paa Folget. Den for Tiden 
fungerende Kirkesangcr var dog lovligt 
undfknldt, da hnn nat gnaet paa Landet 
for at faa en Prasft tned til Begrnvelfcn. 
Dct lylkedes da ogsaa for hatn at faa 
Pastor Nonsen fra thjelse til at holde 
Ligtalen og soretnge Jordpaalaftelsen. 
Fslgct havde tned Taalittodighed ventet 
en Times Tid paa Jst-erstem Den Pi·ecst, 
der skulde have befarget Jordpaaknstels 
sen, var ved en ttfrivillig Forsinlelsc pna 
en Ssrejse blevcn for-hindr« iat koni- 
tne til Stede i rette Tib. 

Pludstligi Dvdsfald. Fabrikant 
C. C. Fischer, en nf Hotsenci erldsteBor- 
gere, ftl i Sandags paa en Kjøretnr paa 
Hjemvejen fra Stensbnllc et apopletifk 
Anfald, af hviikct han dpdc om Nattctn 
C. C. Fischer begyndte fom Kinde-optis- 
der til Silleborg Pnpitfabrik og enthie- 
rede i Fyrterne en lille Papitforretning 
i Gtønnegade. C. C. Fischer, sont vat- 

en brantfri og grundlmderlig Kett-alter 
og en paapassende Fortetningsmand, 
havede og ndvidede eftcr Haanden tin 
Fortetning, kjabte Oljentallcn part Spe- 
dalsp, omdannede den til en Fabrik for 
lunstig Gjødning og bleo cn velstaaende 
Mand, en af Byens storfte Statteydere. 
Hatt var i flcre Aar Medlctn nf den tid- 
ligcre bestaaende Fattiglotnmiåsion og 
senkte of Bitt-unint. Hnn blcv if. »Hors. 
Fbl.« 68 Aar gannncl og dade pnn fin 
Fadfelgdag. 

Ssmandsstrcjkcm Tervcdth 
ver strmdelcs at fremkomme de mestmods 
stridcnde Meddclctfcr om Forholdeuci 
England. zra Tankpfkibssclskabetss Zidc 
paastaacz det, at alt gnar sin vnntc Gang 
deroore, men fra fokfkjelligc cngclske 
Bycr komme-r der stadig Meddclclfer nm 

det modfattc. J Tirsdags cr der faule-i 
des indlobct to Tclcgrammer, of hvilke ; 

navniig dct for-sie er vcl cgnet til at væk- ( 
te Betcrnkesigheiscr. Tet gaar Itcmlig! 
nd paa, at Mkdlemmcrne af de vidti 
forgrenedcArbejderforeningcr, Esdens i 
Briean agter at boycottc danskc Pro: i duklcr i den tsærmesie Fremtid. Sksril 
bette, vil sortMatked iEngland utviv1- j 
fomt lide et mcgct fpleligt Afbrwk. Dct I 

senere Telegram mcddeler, at et af Rhe- ( 
beriet C. H. Hansenö Dampfkibe »Fu- l- 
densborg«, der var leistet med Tra, ex- 

bleven stoppet i Hall. Det lader altfaa 
til, at det bxivet til Alvok med Its-Zwin- 
gen. 

J Forbindelse hermed hak det sin Jn- 
tcresse at lese en Annonce i »Verl. 
Tid.« for i Tiksdags fni det forenedc 
Dampstibsselskab. Den meddeler, at 

Afgangen fra Esbjerg til Grimsby Fre- 
bag den I. August er indstillet. Hand 
Grunden her-til er, meddeles der intet 
om, men den er vel itke san paastelig at 
Vicenz naar man hat de ieueste Mehl-e- 
lecfet fra Grimsby i Erdwqu 

Lymsedslas. Er heftigt Upeje 
med Negn og Lynnedscag ruf-de i Man- 
dags Eitermiddags fyd for Rand-ts. 
Kl. inellem öa C flog Lynet m d i Guard- 
ejer Streu Ekiksens Gaakd i Psdekup, 
hoor det old-les spliatcede alle Eiss- 
daektene i Guardens Stuehus. Heldigs 
vis kom ingen ti! Stude, skjint alle 
GaardeUS Falk vate samlcdc i Stocku- 
fet, da Nedflaget stete. —- Ligeledes flog 
Lynet ucdi Kkistrup Kirketaam, hvor 
der hat banet sig Vej ued gjennem et 

Vindue i den nordrk Side af Kitken, som 
det aldeles hat splintret. —- Endvideke 
hat Lynet slnact ned Pan Guardejek SI- 
ten Jenseits Mark paa Kriskrup Makk, 
hvor des ihjclflog en ham tilhetende :- 

Aats stimletHest. 

Dei vanfte Hevefelstabs Re- 
pnkientantmove afholdtes Nits- 
dags, skrives der fraAarhus til »Natt.«, 
—- paa Hotel Royal. Modet aabnedes 
og lededes af Etatsraad Braun fra As- 
mildkloster. Oberstlsltnant Dalgas fo- 
reflog en Lovbestemmelse ow, at Pressen 
fik Abgang til Reprasentantmoderne, 
hvilket custemmig vedtogcs. Hofjæger- 
mefter MontiersPeterfen fiemlagde der- 
ester Negttslabet, for hvilkct Decharge 

sblev given Jndtcegtcn udgjorde 78,4-40 
JKL 1·3 Tre, Udgiften 75,«.«.3.«3 Kr. U 

ILrh Itagsebeholdningeu var 2476 Kr. 
YTL Ore. Plantagekontoen viste en Ub- 
gift af :4,755 Kr. 84 Lu, medenssnw 
tægten var 36,009 Kr. IS Ore. Be- 
holdningen udgjorde saalcdes 11,254 
Kroncr 24 Oce, mcn desuden hat-de man 
Statstilskudet for 4890 omttent 1300 
Kroner til gabe. Derefter gjcnnemgik 
Farinanden Budgcttet for Hovedtontokn 
i 1890. 

Oberstløjtnant Dalgas oplceste derei- 
ter et Andragenbe til Ministeriet om, at 
Statstilskudeti 1891—92 forhøjes fm 
141,000 til 162,000 Kronen Et Au- 
dragende til Judenrigsministeriet om 

Redsættelfc af Jernbanefragten for kun- 
stig Gjodning jættes derefter under For- 
handling. 

Efter at Oberftlojttmnt Dalgas og 
Mauritzen havde frcmhcevct, hvor stor 
Betydning billigere Fragttakster for kun- 
stig Gjødning vilde have for Mosekultus 
ten og Hedeselslabet i sin Hell)ed, til- 
traadteö Andragcnbet enstemtnig. Oberst-· 
lpjtnant Dalgas oplystc dekcftcr blandt 
andet at der var optjobt nye Arcaler for 
omtrent 60,000 Kronen Talcreu frem- 
lagde Kort over de samlebe Arcaler, som 
udgjør mellem 4 og 5000 Tønder Land. 
To Hollckndere havdc nylig beset Klü- 
plantageme og Hedcselskabets Plautu- 
ger og hat-de uotalt dcres særlige Til- 
ft«eddl)cd. 

Jstedflagets 40. Aarde blev 
fejret paa forstjellige Steder i Jylland. 
J Tagens Anledning fkriver ,,zlensl)org 
Avis«: Hegnet otnkring«Dunniarks Ha- 
ve blev brndt. Siden Grundtvig bød 
de faldne fm Jsted Fred og Heile i Da- 
nevang, er der gaaet en Stonn hen over 

vor Rosengaard Ooer de dytc Ofres 
Gravstcd vaier Danncbrog ikke. 

Mcn Sejersdagen inaa iklc blive en 

Sorgedag for ds. Skjont adfkilte cre 

Hjcerterne forblevne sannnenknyitede. 
Fyrretyse Aar efiek Jstedslaget er Sein- 
derjylland faa dansk fom nogcnfinde. 
Port Folkeliv er vaagnet under hast-de 
Tiber-J Tryl, og skimtt vi have Lov til 
nted Beinod at tasnle, hvad vort Land 
kund-c have væi«et, hin-J Jstedljelfenes 
Oficr var dlcvet niodtaget sont det sidste 
i vor storc chendfckmnp mod Syd, det 
sidsisr Itsrsoningseffer for sonndnc Tiber-S 
LIMde og stil, san tor vi derfssr ikle 
figu, at Blodet paa Jsted Hedc er slydt 
fot«gjævc6. Fra dcn tat-se Dpdens Have 
i zslcndlmrg lydc tnsinde dybe Nøster til 
os .og Eftcrslcegten oni Pligt og Kjasn 
ligl)ed, oni Pligten til at stridc og falde 
for Land og Hiern, hvad enten det km- 
ves af os paa den blodigc Vol elleri 
den daglige haardc Katnp for Modersi 
maal og Foltcliv, om Kiætligheden til 
det, vi sont dnnske ikke kunne andet end l 

elfke: danle Sprog, Sæd og SM, alt, ( 
hvad sont ndgjor vort Falk-J aandelige 
Ejez alt, hvad der kjceinpedcs for i den 
haarde, treaarigeKanip og for hvilket 
vi endnn stride den Dag i Dag. 

Naar oi panstedslagets fyrretyvcnde 
Llotsdag staa ved Kæmpegraven, hvor de 
faldne Helle heile, mcdens vore Mod- 
ftnndete holde Fest paa Heden, der var 

Vidne til den danste Hiers- Sejer, da 
man Tidens Oinstiftelfe rinde os i Hu. 
Men of felve vor Ydmygelsens Grav- 
muld stydek Haabets Spite frem, det 
Haab, som aldrig kan ds, fordi det bun- 
der i den evige Retfærdighed, som leder 
Folcenes Skabne her peia Jord — thi: 

»Kjæklighed er stark som Dsden —- 

—— mange Bande kunne icke slukke Kiste- 
ligheden, ej heller Strsmme overskylle 
den —- —« 

Den chetlighedens rede Blomst, der 
er studt op fra Jstedheltenes Hvilested 
iden spuderjyfke Jord, den voksee i det 
skjulte, den til blomstee og fette Fragt, 

kmmr Zolscinnet bryder igjennem Skyen, 
! naak deri 
« 
Nichte-n rende pas ny et- Blad"’ — 

l Og Hißokiens Hjul ruller og rulley 
uftandselig og sikkckt og giver Klar-läg- 

-hedcndeng" Lon. 
Co- 

Fra Sonderiylland. 

Rughosten hak begyndt paa flere Ste- 
i Egnen nordesi for Haderslev. 

Stadfæstrt Bokgmestervalg. Valget 
af Advokat Dr. jur. Peterjen i Tender 
til Borgmester i Sonderborg er blevet 

stadfeestet af den tyske Regiering i Sies- 
ing. 

laaet sig ihiaL Forleden Dag faldt 
en nng Mand, eneIte Sen af en velha- 
vendelszaardejer i Bjemdtup, afHesten, 
da han vilde ride et Var Heste nd paa 
Matten. Skjøndt Ziegen bleo hentet, 
er den unge Mond senere de af Faldet. 

Falden neb. En Mund ved Navn 

Hans Norgaard frei Hammelev, der var 

bestjæftiget med noget Arbejde paa Prie- 
stegaatden samine Siebe-, faldt i Ves- 
dags Formiddags ned fra Taget og for- 
slog sig saa scemt, at han nntages at 

hcnligge i haabløs Tilstand. 
Blodforgiftning. For nogen Tid si- 

den stak Parcellist L. Lorenfens Hustru 
paa Lunderupmark sig med en Stoppe- 
naal i Lauret. Saatet heledes tilsyne- 
ladende snartz men Benet svulmede saa 
stcerkt op, at der tnaatte tilkaldes en Lee- 
ge, der konstaterede, at der var indtraadt 

Blodforgiftning. 
Druknet ved Badning. En Karl, 

der tjente has Ganrdejer Th. From i 

Grarup, koni i Lørdags ulykkelig af 
jDage ved Badning. Han var om Afte- 
nen alene gaaet nd at bade i en Mergel- 
grav. Forst i Mandags kandt man 

hans Lig. Hans Arme og Ben var 

sammentrnkne, hvilket tyder paa, at han 
har faaet Kranipe i Vandet og derved er 

sornlykkeL 
En Lage. Dr. Butzbach agter efter 

Forlydende at nedlætte sig iNodding. 
Da den nærnieste Lage for Rødding og 
Otnegn er enten i Gram eller Jels, vil 
den ny Liege, hvis han ellets kan gjore 
sig forstaaelig for dansktalende Folk, 

Evistnok faa ntegen Søgning. 
i J Byen findes der rigtignok intet 

Plpothek saa Medicinen maa heutes pas 
et af Apothekerne enten i Gram eller 

Jels; men da der gaar Dagvogn to 

Gange daglig melletn Jels og Rodding, 
vil Apotheket i sidstnævnte By sont leitest 
tilgirengeligt vist nok blive foretrnlket. 

De anonytne Breve. Sagen om de 

anonytne Breve i Hain-, som hvis For- 
fatterinde en bekjendt derboende Lieges 
antrn bleo sigtet og fertigsleh nien atter 
los-lade mod 10,000 Mark Kaution, er 

jatter i dick-se Dage pea Omtale. Der 

lhar nemlig i Onsdags verret afholdt et 

iomfnttende Forhør i Sagen i Højer af 
sen Forhorsdonnner fra Lands-retten i 

Flensborg, Mohr; denankcagedes For- 
fvarer Tr. Müller sra Flensborg var 

tilstede. Dethedder nu, atMistanken, 
efter nyere Oplysninger i Sagen, skal 
vende sig fra Lægeiis Hustru og iniod en 

anden Person, en Otnfteendighed, der 
verkker megen Opsigh ; 

Et Ulykkegrilfielde forefaldt i Tores-! dags i Flenslsorg i Damgaardsgnde, i det 
en lillc Dreng blev overkjørt af en Sten- 
trotnle, der ikke er meget hei, iToi-s- 
dngs lfftetniiddags kjerte gjcnnetn Ga- 
den, lob en Del Born bag efrer den, og 
en set-Fu til syvaarig Dreng lagde Arme- 
ne bng fra ooen paa Tromlen. Denne 
lrak ocd Ontdrejningen imidleriid Dreik- 
geizs Legenie med for over, og den tun- 

ge Masse gik over Varuet, socn natur- 

ligvis dede pna Siedet. Drengens Ho- 
ved var fuldstcendig mafct flndt. Dreik- 
gens Moder saa Ulykkestilfældet fra 
Vinduet nden at kunne hjcelpe, da Ulys- 
ken skete tned rivende Hnrtighed. Fade- 
ren, Arbejdsmand Mathias Rissen, der 
for Tiden var bestjeeftiget need Bot-ing, 
paa Silb, blev kaldt hjein pr. Tele- 
graf. 

-— -O0.- 

Kong Kristians Bespg i Freve- 
rikshavn. 

En Festdcltager skrivcr til ,,Bn·lingske 
Tideude« fra chderikshavn den 2 tdc 
Juli: 

Dagen i Gaar var en sanchstdag for 
Frederikshaon. 

« 

Regnstyerne, som Uge efterltge haobe 
hangtoverEgnen, gioet den rigclige Vckde 

og endnu i Gast Lande« jugedeg paa 
Flugt af en frisk Nordvest. 

Ved 12-Tiden begyudte Fiiketanmse 
at sejle ud, og efter dem Dasupskibeuc 
»Læsø« og »Nyland«. Ud for Sæby 
msbtes Kongeskibet, »Nuland« gis i W 

af det, sankede Magens-, mehr-us du 

passende, og fraDækket mal-W et tot-d- 
nende Hut-tm Kamme onisvanucdc 
Kongestibet. Sol-n Munde du um- 

fkisk Kuling qf Nokdvtstz den MppeSp 
stod meb holde Topp-. Erfinder tpq sig 
pmgtig ad. 

ALTE-JA- 

« Fa KWSCMVEV hAvde nennstqu Ehtliedc den paa Reden liggmdeg »«LTntfniien« det nted 37 Sind 
L 

Most eftek,Kl. var da 1 
lskiltct i Hann. 

Den-same Hilfe-n bragtes ist« z-» «tende at onitrcnt 130 unge, fkskiTYJ rDanier, sont haodc taget Plndg Is« 
Jdre Molchovcd, niftede tned fiml 
ttorklirdcr og sendte en Regnnj 
Fiter nd Inod Skibet Vttadetiocktv41 Kronprinsen vare pna Tcrktet HO- venlig. 

Sau fnartKongestibct var kam-us 
ncerk nt man fra Land sit ch Was Matt-Utah brød Folkcinængden ud s— 
lenchurraraab, sont det tilstcde 

l 

Orkcstcr lcdfagcde med Fanfasp 
Eftcr Landitigningcn gik Kons« Kronprinsen langg Fronten as Hi 

Dninpskibsbroen opstillede Fomtm 
Kotigen henvendte nogleOrdtilFskm dcn for den FredetikshavnskeJljikijn 
Vaabcnbwdrene. Kotigen ogKronpkjn 
fortfatte tilfods Vejen af .Daoiicgtxk« Hanncvejen til den oedStationsoeim 
stc Als-report, hvorzrcdctikghavng Lizk 
var satnlct. 

Bot-giticsti-1«Toede holdt heran 
konisttate til Hang MajcftckL 

Lintciadet opfordrede de tilsukk 
rendc til at istentmc ct Littigc We s 

Hang Majestirt Kong Kristian dcxx 
endc 

Eftcr atHnrtamabenc vnrfoiftumm 
de, ndtciltc Kotigen. 

Jeg tnkkcr for Velkomsten. Tcx 
inig og ntin kjæreSon enGlazdeat bil- 
Fredcrilghaon og se den lldviklinq,hgk 
foregaaetz dct hat« værct migkjætsqkst 
geringcnsLovforslag, figtendetil atin 
nie denne Udvikling, cts gnacde igjtmx 
i Rigsdngen 

Boi«gtnestcren forcstillcdc nu Bin 

) 
i 

g', glkttcz 

fa
- 

» 

Bitte 

dcts Medlcinnicr forKongen, dertiliaj 
dein alle til Sonpcr otn Aftcnen omln 
i »Danncbrog«. 

Vejen sortsattcci til Kitkepladfcn Ti- 
Jndkjotcslcn til dcnne niodtogeg Rings 
og Kronprinfen af Bifkoppen ovcrtli 
botg Stift, Sogncprcrstcn i Frcdml 
havn og flctc cif Prasslcrne i Oxtm 
Amt- 

Bænkcnc ptin Voldeng Zide Wind 
bissntte nf Tilsl·n-:1«c, til huilie dtrn 

i ndstcdtIldgiinggkort, og der var desin- 

!pna Voll-en og tundt cinikiing samlcxc 
i stot« T).lcenncskcskat·r. 
i UnderLcdelfcnafctSangkorufTimx 
og Herr-er og under Ortesterledfcgelts 

.l)leo sungct to Salnicr. 

Biskop Echonsboe taktcdc neigen 
fotdi han uilde tngc dct Wirth litt skxtld 

i·rjscci, under sin naadige og tinkxxtig 
Bcskyttclsc; hun tnkkedc Kronpiiixien 
alle, der var fnlgtc nicd Hans Min- 
stirt, og allt-, sont havdc arbeitet imst- 

gen. 
Eftcr At en Plade mcd Lindsktiixutg 

cn :)(8"·sl’e nicd de nu gcrngsc Meinu- our 

anbmth ncdlagdc Kotigen i den timin- 
Gnds Nat-n (5)1«nndstcncn til sit-Zusi- 
lmvnci nye Knien 

Bistka Schming fluttcdc den !:c;:k: 

deligcnjsnndling nicd en Von sm, in M 
vilde tnsjc det ljcr btsgyndtc PETREN- 
naadigc Bari-tagt. 

Jm Kirlcpladfcn brgnu Lungen Cz 
attcr tilfods tilHnrsnciL Her tin-DIESES 
hnn af Vandltiigningodittklortti wiss-I- 
nckontniicssioncn, ng befim under Bast- 

bygnitthdiicltincn5 og HAVEIVC119V3F7 
rcnS chlrdning dc tivammisnnitsqix ljsl 

printlrnlt ils-Inst i Band-i- i .H:.«I«..n 
tnanttc paa thsiimb af den steckst ZEIT 

opgincsi. Kollxicn Uns iidc tnso s 

sondtc Molckjoucd. 
lfftcr at tiongcn atm- nn 15 

ontbotd i »Tnnncbrvg«, niodlpd ishr 
Tcputirtion, bistnaendc nf sii1·kkl·TI«L-s" 
Moller tm Bangobostmtid, N. F k« 

Brigi) fm Statisti, Magnnxs ;»·· 

ztcdcrilclnnsn og Andreas Polizist « 

Sirln), Stippcr En. Brondlml VI «’-««"««« 

handlcr chsngctx 
Klotkcn U tsnr der Toffel otnlstl 

»Tannlsbi«og« for en mindre Jtttislsspkks 
H Entipcr for en storre Ic1«i-i1-JfoN"TT« 
intan 

Eftcr Soiipcr’cti kjortc Kot-gen tg 371 

Tcl nf Gjæstetnc ncd Sonpcrksn thEETT 
nun den finitkt illnininciede VI) EIN-W 
negndcn og Hauncncj, forbi PWWZUU 
og lillmgc ad EngchnsIch Vcstkksawz 
Htmncch 

» .»« 

Vcd Hanncn var dct Fyrvcri«ler1. V 

tnlrig Menneskcnccengde natv PM VWM 
til nd ptm Nattctl. 

Tva min Venö Erim-ins m 

Jnvmqt. 
« 

»F Wer-ic- har jeg the udstet vg» 
Fluspmsik i Ansigtrt, og hat WIT- 
Wm e mijendte Mit-let udeu at dtJ 
Y« WPOL Sau fulgte jeg cn VtspJ 

Yaqu US Etftlking og begyndte at kaSf 
IMM- E-p«ific (S. S· S.), vg W 

Lzuskmng paa mig ovekgik q1 Imm- 
«"."U-» Eiter ic Flasker var vpbrugtPCT 
mm Hub Clmske ren og al Udslet W 
found-L 

« 

.J« B- Its-using, Js«., Fairsield- Jll- 
Mhandmm ones-Bluts ogHudspgppmmkfnk 

SM» Specisic Co» Atlantm SC- 


