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Its decih Aarlmg hat fant sig 
en »Hier-W nsssifk VicekonsnL 

Ei accept-autin voivauve 
havde man iSkndugö i Kallundborg. 
Vanbsiqnben var ifslge ,,Kallundborg 
Dagblad« 4 Fod over den Unglng 

plus-nimmt Visrnfom der soc 
Tiden opholbcr sig has Iohan Oegeli 
Okdrup ved stbenhaon, akbejder paa et 

nyt SkuespiL 
pur langfte Carl-nennt i in- 

beværende Aar munter 76 haust-Tom- 
mer. Hatt er en Vendelbo fra Freve- 
tikshavnegncn sg as Stilling Land- 
wand. 

daanvværkerforemnqeu' i Ny- 
kjsbing päa Mord agter i den narmeste 
Fremtid at lade opspke en ny Fort-rings- 
bygning, iubketiet med al Nutidens Kom- 
fort. 

Gipr THE-III Grosieter M. C. 
Halm i stbenhavn hat« betænkt sin FI- 
deby Nykjsbing p. END-, med en Gave paa 
DO, 000 Kr. til Hjctlp til Opsprelfen of 
en ny Kocnnmneskole. 

J KHIUUC Mitte dsbtes, isplge 
»Holt-. Flka. «, i SIndagsEftermiddags 
12 Birn. Det me af visit var en rast 
Dreng paa 4 Aar i Matrogdragt; han 
fpafkrede selv op meb Ofret til Pmst og 
Degn. 

Rindesmeetke for Alberti. 
Pan et Mode i Roslilde i Tirsdags af 
pmtrent 00 Mund fra forstjellige Egne 
pna Sjcelland vcdioges nt ndfende en 

Jndbydelse til at yde Bidrag til et varigt 
Minde over C. Alberti. 

Silbbtyllup feiredes if. ,,Rand. 
Dagbl.« den 24. Oktober i Kristrnp at 
Guardejer og Sogneraadsfornmnd B. 
Hongaard og Hiistrn. 

—- Veertshnsholder Jens Randinp og 
Hnstrn of Rande-s fein-de ligcledes sinn- 
me Dag dercs Splvbtnllnp. 
F Solgtteglgaarw Podolsk- 
bwtelegraferes til Nd. Telegrbi«. den 
24de Oktober-: Hostntp Teglgnatd i 

Salling erfolgt til Vyrnadoinedletn 
Olsen af Holstebro for 55,000 Kronen 
Af denne Kjobelnni· er de 8000 Kr. for 
Mursten, sont Teglverrket hat pna La- 
ger. 

Studte Kotigen-un J Man- 

dagö Morges bleo der if« »Nein-. Tid.« 
iLsnnede Sloo Forstelev Schwartibach 
stndt en fjirlden sinnt Kongeoktn sont 
tnaalte ss Tonnner i Vingefang. J 
Vele ei« der i Ost-dass ligeledes stndt en 

Kolding Hvistolehiem hak if. 
»Kold. Folkdl.« i Sommer ladet opforc 
en ny stor Vygning, der ligger paa Ho- 
vedgaden fra Banegnarden til Torvet. 
Bygningen vil komme til at staa For- 
eningen ira. 90,000 Kr. Hjeinnscts 
Lokaler findes paa lste Sal. En størrc 
Jndoielfesfest afholdtes i Fredags og 
Liede-ge- 

Optagelte then sanfte Adel- 
stnud. Eiter hvad »Natt.« har erfa- 
ret, er Efterkonnnerne efter General- 
lsitnant Hans Heinrich Scheel, sont den 
16de April 1727 dleo hvid Nidder, paa 
derotn nf Kannnetherre, Staldmester 
Scheele indgioen Anspgning ved konge- 
lig Resolution af Iste Oktober bleven 
optagen sont henhsrende til den dansie 
Adel. — Lykkelige Danmarki Du ser 
din Adel for-get. 

Ulykkekucfcldh J Torsdags 
stete if. »Mind. Desgl-U det bellagelige 
Ulykkestilfeelde, at en Evnld Tang Kri- 
stenlen tilhsrende Veranda, hoorpao net 
op defandt sig 3 Born, siyrtede ned. 
BIrnene koin alle 8 mer eller mindre til 
Stadt Den ene dreektede sin venstre 
Arm, en anden frk Ansigtet forreven og 
forslaaet flete Steder; hun kluger over 

stoke Smerter i Hovedet, og det anta- 

ges, at hnn har lidt mest. Den tkedje 
flap med nogle sauste ndetydelige Strum- 
mer. 

Tilttaaet Jldöpaaspttelle. 
Fra Noli-hing p. F. telegraferes tilNd. 
Telegtbt. Msller Jens Laffen Boesen 
hat for Kommissionsdommer Sylin til- 
staaet, at hqn den Z. Sept. 1888 af- 
dreendte sin Mille i Nadsted for at er- 

holde Assukansesunnnen udbetalt. Han 
fad den Gang arresteret sont Inistcenkt 
l et Aars Tid nden at afgioe Tilftaaelse. 

—Husmand Peder Hausen Albrekts 
Husiru hat for Kommissionsdonnner 
Sylow afgivet Tilstaaelse om, at hun 
den 27de Juli 1887 uden fin Monds 
Vilje og Vidende har sat Jld paa deres 
Hus i Fjaldr. Hnn mente, at hun fe- 
nere ved at have Asfuransesnsnmen kun- 
de komme ud af de tkykkende Livsoilkaar, 
hvorunder de leoede. Samtidig med 
Ildrekts Das nedbmndte ogsqa Nabe- 
hnlet, som tilhtrte Rasmus Suhks 
Enke. 

,. 

Ost 

stiftete-I ved Lea-, den same-I 
de Stennm Hsislole, tndviedes isolge » 

,,Vendf. Tid.« i Tirsdagg vcd iet start 
Mode, der hat-de fyldt den rummelige 
ny Sol med Mennkskm J Dagens 
Anlcdning talte Skolemz Forstandet, 
Tekkelsen, Provst Sarenfen, Jeeslev, 
og Pattor Aug. Kristensen, Danks-. Des- 
uden havde Lærer Jakober, Ins-nach 
Larer Hanghej, Bega, og Redaktpr 
Vill). Carisen, Order. Om Eiter-mid- 
dagen talte Pastor Malling, Odder, og 
catal. Begtrup, Askov. Vyen var flag- 
snnzklet og Tilftedsheden med den store, 
smalle Hsjstolebygnlng almindelig. 

3 Pladler paa m Gans. Det 

betragtes need god Grund som et Held, 
naat Anspgeren til et Skolelcereteinbede 
er faa heldig at blive den udvalgte. 
Men da der jo ikke sjeelden man logeg 
lange og vedholdende, er det almindelig 
Stil, at Stspplitanten sendet Missg- 
nlnger til alle deProoster, i hvistovstier, 
der et Embeder ledige, ledlaget af Ande- 

falinger i Gienpart. Nu er det unerke- 

lige og maalke enestaaende Tilfcelde for 
nylig indtrusset, skriver en Korefpondent 
til ,,Lollp.«, at en ung Dame, elf-uni- 
ncret Leererinde need Kamlteken »meget 
duelig«, hat fqaet 3 Lærerindeembedet 
dumpende i Sljpdet paa en Gang. Hen- 
des Navn er Marie Catheine Christensen, 
og hnn er demitteket i 1889. Et afdisse 
Entbeder man hun alsaa nubefteinme sig 
for, og hun kan vælge hvilket, hnn sy- 
nes bebst om. Det Inn man lalde at 

have Lylken med sig. 

Ulykktn i Rakstvtn Den tidli- 

gere omtalte Ulykke i Natskoo, ved hatt- 
ken 3 Gasvcellsurbejdcre niistede Livet, 
er if. »Natt.« flet ien as Gasvætkets 
Sidebygninger i en meldet, gjennem 
hvilken en Del Rat sarer hen til de store 
Gasbebeholdere. Alle disfe Rat er for- 
synet nied Vandlaas, nten Gassen hat 
presfct Vandet nd af et af Nørene, ag 
den hoitfende Lyd af den ndstrannnende 
Gas hat hidkaldt de trc Arbcidete- De 
to Arbejdete fandan pnn Blinden as 
Kleide-rein den ene med farslaaetHaved 
Den tredjc blev funden ovcnfor Kjielder- 
aabningen og gav endnn Linstegn, da 
hnn blev fanden, nien dade strnls eftet. 
Han havde en Vandknnde i Hoanden 
med Vandi og hat iorniodentlig tned 
den villet lnkke Vandlansen. Alle Ar- 

bejdere vate foksikrede og hver af Entei- 
ne faar ndbetalt 2000 Kr. De vare des- 
vcerre ogsaa alle Familjefcrdre og eilen 
ladet ialt 18 Bari-. 

Ny Hat-n ved Bornholm. Om 
den ny Hauzi iScrnebngtenhar ,,Bornl). 
Av.« niodtnget folgende Meddelelse: 
llnder Forscede nf Gehejmeetatsraad 
Tietgcn hat dcr dannct sig et Aktiefelstab 
tned detFannnnl at ethvekve og diive 
Granitbrndenc paa Hannneten, og da 
det itke vildc ncere gjørlig for Selskabct 
at dtioe dcnne Vikksomhed lna ainfattcn- 
dcog encrgisk, sont del var Henfigten, 
naar man ikke til Udfarsel af Produk- 
terne hat-de en beweint beligende Hann, 
hat Sclstabet ethvervet Koncesian paa 
Anlaget af en saadnn i Seencbngten, og 
der vil saa snart sont mutig blive taget 
fat paa Anlagen For Den vil denne 
Hain blive afbetydelig Nytte, idet —- 

fotuden Fisletbaade i Nadstilfcelde faar 
Tilladelfe til at søge Havnen uden Af- 
gift — de det pftbaknhalmsle Damp- 
lkibsselstab tilhorende Skibe vil erholde 
Ret til, ligeledes uden Afgift, iHavnen 
lasfe og lade de Allinge og Sandvig 
vedkonnnende Vater, naar Slibene paa 
Grund af Vejkfarhaldene ikke kan anlslie 
Allinge Havn 

EU glemt Provst. Forleden Dag 
handle det, meddeler «De1nokk.«, at 

Pkavst Blume i stlinge blev sat nd 
paa et Stiftespar iBckkmartbra, hvar 
han blev siddende i en 2den Klasse-z Bagn, 
niedens Taget kijete videre til Ven1b. 
Provslen havde last Billet til Faarez 
han skulde til Hobro ag holde en Indu- 
MissionS-Farlamling. Eiter at have 
siddet paa de blpde Hyndek i Knpeen, 
stens Taget kjtrte til Vetnb, kam han i 
Tanker am at begive sig nd i det frie. 
Da han kam ind til Statianttforstander 
Vitti·up, holdt han en lille Tale; det et- 

jo noget en Prcest allid kan gjskr. Ovar- 
dan man nu vildefaa ham tilHalst ebtof 
Der stad sandspnligvis 1000 Mennester 
ag ventede paa hinn. Tufind Faar uden 

Hyrdel Stillingen var kritisc, der niaatte 

handles resolut. Hi-. Vittknp telegrm 
ferede til Vemb efter Mastinen, der med 

Lynets Fart kam tilbage eftei Provsten. 
Han kam med Toget til Dantele ag de 
eventuelle 10c0 Mennesker fik Talen i 
rette Tib. 

Inn en Weltall-. Paa Karl-, eu» 
af Øsljyllandö stetfte Anlsgaarde, hat 
Einen, tyst Legatianöfekretce i Buenos 
Anten, Dr. jur. Jenifch, mad en Be- 
kostning af ea. 60,000 Kr» ladet opfsre 
en Kostald, sont er 190 Alen lang og 20 
Ellen beed. Den egentlige Stald afgi- 
per Plads for 300 Leer, fam staa i 3 

Retter-, og desnden er der for hoer En- 
de indrettet Fedcstald og Kalocstald. 

Lan Jst-n, Mutften ag 6etnent er an- 

vendt fosn Bygninggctmtetinler, tnen at 

del ikle er sparet her, vil ftsensgaa ot, at! 
der er benyttet M« Tde Seine-it oxH 
410,0W Mut-sten. J det lyle an,9 
der er H Alen hajt Ita Gnln til 1’oft,s 

lbesstges Ventilationen at Wolperslej 
lLuftsngerr. Baasenes Tnbde er 2 Alenj 
yog In Tonnner, hvok der give-s et afj 
duede Sten mutet Leje til hvctt Krea-» 
tur. Hver Grebuing er joksynet cneds 
Jammer-, der strer Aljen ad under-J 
jardiste Kanalcr til Eis-terms nden for 
Stalden. 

Fodkingen fette-Haar pr. Jerndane og 
besseges af 5 Reatere under Tilfyn af 
en Feder-messen Vandet sprrs fka to. 

Cistemer, der hver kan nun-ne 00 Chr-, 
ind i Krybberne. Dct htscelvede kost, 
der afstioes nf Jetnbjeelker dg Jeknfojc 
let-, hak paa hnet Kvadratfod en Verre- 
evne af 1500 Pund, hviltet med andre 
Otd vil sige, at man nden Nesiko for 
dels Modstandsevne knnde fylde Hufet 
tned vaadt Feder. (,,Aarh. Stfsl.«) 

Om Tordenstjolvö Formens- 
pmstlkudighedcr futtckllet han lei- 
lighedsvies i et Brei-, der liaeledes anty- 
der den mnlige Hensigt Ined hans Uden- 

landskejfe. Medeng han blose-rede Mar- 

strand —- Aakct fer fin Dpd —- ftt hast 
Vespg of en engclsk Gesandt, det« stulde 
til Soerig. Tordcnsljold gjotde ftraks 
Gilde for den frennnede ogfortceller her 
om i et Vtev (Retskkivningen cendt«et): 

»Jeg accomoderede ham med 24 for- 
svarlige Retter, og 12 Stags gode Vine 
blev ham og hans Saite presenteren 
Jtnidlektid sparte-S ikke Kanoncr, Posa- 
lek, Pauker og Trompeter, saa alle blev 
ved godt Humor. Klokken næslen 8 fo’t 
han fra Inig ombord paa ,,FrederikH-» 
halb« for at bese den. Med Acnbcssm 
deren gik det vel, Incn de andre landel 
ikke huste Inegel den-f- og der betont de 
deres Res « 

thsle Dag var T. saa til Gilde hos 
Gefandlcn, og forltkller herein i sit 
Beet-: 

»Jeg maatte give ham min Parole at 

komme til England, hvor en smuk Fro- 
ken med 80,000 Pund Sterling vildc 

siaa Inig an. J Sandhed, det var ikkcs 

faa galt, thi jeg læggcr bog intet paa 
Kistebundrn.« 

l 
l 

I 
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Ei Metperltuq - Drama vev 
BAUER J Folge Telsgmm sra Prikstø 
til No. Telegrltr. hat« der isnizdngs 
Nat sundct ct gysesligt Tnmsa Htrd ocd 

Herregaatdcn »E«gtl)olm«, ibet Her- 
skabskustctt og en Htwljoldninggclco hat« 
skudt sig i Forening. dsxcrstitbsjstusl Fre- 
derik Rusmugsm paa ,,l5."ngcll)olm« k« 
Mil sta Pmsto var 9121 og hnudc 7 

Born. Hatt hutsdc ticnt pku Siedet Il- 
den Mai og boedc i et Hinz en Fjecdingx 
vejdeksra, men havde Forpligtclse til at 

ligge pna Gut-dem Hugholdnittgöclw 
veu Karen Kristiansen var en Dotter as 
Tækkemand Kristinnscn i den ttcerliggem 
de By Baarsc. Hun var 22 Aar gam- 
mel. De havde dtabt sig samtidig i 
Gaatdens Lyslfkov Tit-Stingg Morges 
tidlig, idct de hocrsor sig havde skudl sig 
med gamle Fotladegevasrcr, hwms det 
ene var chneten paa Herregaardens 
Sneppebøssr. Kann Kristianseu skuldc 
rejse til November, da« hun havde saaet 
Plabs i Ringstedegncn. Hun var gaaet 
hört sm Gaardcn Astenen sør Dramaet 
sondt Stcd, fotdi Husjomsruen bebtej- 
dede hende chktesteriet mcd Kustcn. 
Hun sandtes liggettde med Fett-en part 
Astmkkeren as Gevcetet og antages at 

være dsd stqu6. Kasten levede derimod 
da man sandt dem, og kund-reife sig op, 
nten hatt dsde koct ester uden at have 

lasgivet nætmere Fortlating otn Begi- 
Hvenhedcm Studdet var has dem begge 
gaaet gjennem Hovedet paa langg. Hatt 
var bleven set Astenen sør gaaettde med- 
en Btssr. Studdene var bleer hart 
af fleke, uden at de havde tænkt sig noget 
den-ed 

Drachmtmn og Schanvothj 
hat-de fuldt Hus iQnsdags til deres 
Qplæsning i Haandvcktkersoteningen. 
Langmjs sm var mødt Falk, sont Ictskedet 
at hsre og se vore to store Forfottet«e. 
Desvaekre var det grumme lidt, man sik 
sor Pengene, idet hele Oplæsningen itke 
varebe længere end nappe 3 Knarter 

Dr. Schattdorph laste sørst Digtet 
»Etatsraaden«, men Forsatteren opttaa- 
ede bog itte tilsulde ved Oplæsningen af 
dette at lægge sit Lune og sit Talent son- 
Oplceser for Dagen isaa hoi Grad, at 

Publikum teves med. Bisaldet lsd der 

sok kun soagt. 
Detestcr kam Holger Drochnmmt, hsj 

og hækdebted, med det sunklende Rivdev 
kots paa Brystet, et talectde Minde om 

hanc Togt i Reaktionens quandr. 
Til Trods for at Drachmann tun er 44 

Aar, set hatt bog all-rede noget ældet nd. 
Og det Publikum, der ikke tidligere hat 
havt Lejlighed til at hsre Dlgterens 
Summe, blev sikkett itke lidt forbauset 

— — 

oed dens Mangel paa Klang. J en af 
,,Toldassiftentens Fortallinger«, som 
Tigteren fskft laste, var bancki Stemme 

hele Tiden llanglsg og tilsletet. Tet 
var forst i hans Foredrag af flne »Fa- 
rende Sange«, at han formaaede at give 
Stemningen i disse et nogenlunde Ad- 
trot. 

Dr. Schandotph læste tilsidst »Digte- 
rens Moder« og »En behagelig Juleai- 
ten «. J den fidste opnaaede han at gis- 
re sig fuldstandig gjældende. Baade 
Oplasningen ag Jndholdet var i sin 
ufaarende Gemytlighed saa regte Schan- 
dorphsk, at man maatte rives med. Dette 

i sidsie Nummer opnaaede da ogsaa srent 
i for de foregaaende at faa Publikum til 

atgive sit Bifald kraftig tilkjende. For- 
fatteren fremkaldtes —- maafke i et len- 
ligt Haab am at faa et lille Eistrannsw 
mer; men heri bleo man flnffet. 

Frafet det lillc Udbytte, man sit af 
Farfatternes Oplevsning, var det dog 
silkert for tnange en Gleede at have faaet 
deres Personer at se. Der-es Arbejder 
har glædet og vil forhaabentlig fremde- 
les gleede mange, og derfor skal man ikke 

fælde for haard en Dom over, at deres 
Evner sont Oplcefere ikke staar ganskei 
Forhold til dered Evner sont Strebenter. 

»Raud. Dagbl.« 
En Sessiausepllove. Bed Ses- 

sionen i Nakstoo, lige sont vel de fleste 
andre Steder, plcjer Lcegdsnnendene og 
Konnnunernes tilforordnede at opholde 
sig i Sessionglokalet, indtil deres Lcegd 
har vertet for. Udstrivningschef Hn 
Oberst Lundbye har itnidlertid fundet 
paa, at itke andre end de, hvis Lægd i 
Øjebliklet er for, hat« Net til at opholde 
sig i Sessionslakalet. Da de paagjcel- 

jdende ved, i hvillen Orden Lægderne 
i lomtner for, nieder i Almindelighed de, 
ihnis Lægd ikke kotnmer for straks, farst 
efter Sessionens Begyndelfe, tnen for 
at komme indt Sessionslolalet maa de 

felvfslgelig aabne Daten. 
Det, at de saaledes kommer efter 

Haanden, og at en og anden af dem af 
og til hoftede, knnde Lundbye i Lordags 
itle finde sig i. »Naksk. Tid.« beretter 
herom: 

»F skal ocrre rolige derhenne med den 

Dor,« var den farste venlige Morgenhil- 
sen, sont lød —- ikke til dem, der sknlde 
behairdles, men til Liegstnændene og til 
Komntnnernes Tillidsmcend, der kam 

sont Medletnnter af Sessionen. 
,,De har aldeles ingen Ret tilat viere 

her, naar De ikke vil være rolig,« var 

den næfte Salut, der breendtes af mod 

d«.Hrr., der intet szebliktcenkte paa at 

forstyrre den hojtidelige Handling. 
Det blca inridlertio ikle herved. Ta 

en forkjolet Lægdckzmand itke saa fig i 
Stand til at holde Hosteanfald tilbage, 
tabte Or. Obersten Taalmodigheden og 
dikterede paa staaende Fod en arbitmr 

Straf for det grore Brud paa Diseipli- 
nen: 

»De maa gaa ud alle samtnen, De 
har ingen Ret til at vaere her,« og da 

adslillige ikke kom hurtig nok afsted, des- 
formedelst de gjerne vilde havde deres 

Hovedbeklcedning paa, sik de under fals- 
gende Form en venlig Paarnindelfe om 

at rnppe fig: 
»Hei-at, se at komme herut!« 
Deritde paa den kolde Raadstueentre 

maatte Kommnnernes Tillidsmcend ag 
Lasgsmcendene vente — for de flestes 
Vedkotnmende i Timevis — indtil deres 

respektive Lcegder kotn for. 
En thterittsepedemi i Gren- 

aa Landdistrik er if. ,,Grenaa Av.« be- 
ordret taget under offenlig Behand- 
ling. 

Fra Sonderiylland. 

J Hafer grasferer gastrisk Feber og 
Tyfus i den Grad, at man hat fund et 
det hensigtömcessigt at lukke Skolerne. 

J Mageltønder blev den nye Segm- 
prkeft indsprt i sit Embede sidste Sandag 
iSeptetnber. Degn Andresen ladet sig 
pensionere til Nyaar. 

Guldbryllup. J Lsrdags fejrede 
Muttnand Hans Peter Lock og Kone paa 
Felstedmark deres Gnldbryllup under 
liolig Deltagelse fra Nah-ers og Bekend- 
ters Side. Hang Peter Lock er henved 
88, hanc Kone 72 Aar gammelz begge 

« 

ere endnu raste og weige. 
Ejendontssalg. J disfe Dage har 

Christian Christenfens ane paa Felsted 
Bestermark folgt sit Sted omtrent 40 
TInder Land til Hestehandler Jes Chr. 
Dall sammesteds for en Kabesmn af Io, 
000 Mark. Besatningen ag Judas-lin- 
gen medfplger, Tiltrcedelsen ster til l. 
November- 

Forbudt Fant. (C. Z. ) Den prei- 
ster Landraad havde ien Skriaelfe af 
80.Avguit farlmdt Baabenbrsdrefares 
ningen af 1848—51 at spre- sin Fane. 
Foeeningens Bestyrelse henvendte sig nn 
til den prsjsilke Regering i Slesoig for 
at faa Farbudet hie-et, men der hat den 
ogsaa felaet Affcag paa sin Aangnlng. 

— 

anilæntn. De sydilesvigske Byek 
Tonning og Garding hpjtideligholdt i 

Sandags deres 300 Aan Fest som Kob- 
stæder ved Gudötjeneste, alinindelig 
Flagning, Festtog gennein de pyntcde 
Gabe-r, Voller og andre Forlystelser. 

Den nye Rng givek ved Tækskningen 
ineget forstellig i Skckppen; medens en- 

kelte Landsnænd kunne glcede sig ved 4 

til 5 Skæpper pr. Trave, maa andre la- 
de sig nsje med 2—3. Ren Scederng 
er dyr og kostet 18—20 Mark pr. 200 

Paul-. 
Qnikostningerne ved det tyste Kejsm 

bessg skulle i Fslge et tysk Blad have he- 

lsbet sig til 3245 Mark 89 Penning. 
Da Konnnigsionen til Udsinykningen as 
Boen tun hat-de snaet 2000 Mart til sin 
Raadighed, ncir en Eftetbevilling pan 
ointtent1240 Mark notwendig. Dette 
er ogsaa stet. 

Den anonyme Brevskriverste i Dop- 
trup, Enken Anne Taster, som havde 
sornærmet Degn Niis og Huftrn samt 
siere Personer samniesteds ped at tilstri- 

»ve dem anonynie Breve af et sinudsigt 
»Jndhold, er ved Bisidderretten ihr-ders- 
»lev bleven idømt en Mnlkt as 50 Mark 
samt Sagens Omkostninger. 

Brevstriversten, der for hat« taget in- 

rig Del i den pietistiske Vevægelse iSog- 
net, havde i langere Ted holdt Sognet i 
Oprsr ved sin Brevskrivning. Hnn op- 
dagedes ved,«at hnn havde glemt et as 
sine Smndsbreve i en Bog, fom hnn 
havde laant nd til en as de Person«-, 
hveni hun havde tilsendt et Trnselsbrev. 

Jordfæstelse. (Dv.) J Mandags 
jordscestedes i Aabenran, under niegen 
Deltagelse og under Udsoldetse af stor 
Pragt afdøde G. Raben, der for en 14 

Dage siden ramtes as et Slngtilfælde, 
hvorpaa han afgik oed Dpden den 9 ds» 
efter i de fidste Aar nf sit Liv nt have 
vceret skrøbelig bande iaandelig og legt-ni- 
lig Henseende. 

Den afdøde uar oprindelig Gemeint-. 
Eiter at han i slerc Aar havde sørt Skib 
sont Kaptejn, og navnlig faret paa Best- 
kysten as Afrika, vcndte han tilbage til 
Aabenraa sont en tig Mund 1851. Ef- 
ter i et Par Aar at have været Land- 
mand, tog hatt Bopæl iAabenrna, hvor 
han i Begyndelsen af Treserne gav sig 
til at dritte Skibsbyggeri og var blevet 
en betydelig Slibsrcder. 

Vcd Omvæltningen i 1846 bleo hnn 
Forsteraadmnnd og stedfoi«tmdcnde Borg- 
mesier. Som Raadmand har han abn- 
vet en tnekgtig Jndflydelse pnn Byens 
offentlige og komninnale Anliggender, 
sont tysksindet Mond har han udfoldet 
en Virksomhed, der næppe ovcrtmsfes nf 
hnns sanitidige. 

n-. ; z »Ist-!- ius III-zum Saft-»F 
»e- ««,-« III-te Entm- nmd Tom-. TM-, 

f.iIIs---«-» sum-- Jst-tr, Fussben ssp!:;«- 
Eis-: v H ,Ii«s-rs«f-1dis« illinlfrost T sich El. » R « 

s 
-m ! « ssn lIN««I’I. ten futetu Kik- 
miss Les-? es k«t1«r Uns-II VLPCUML NO- 
kosss«·--ss:s n« isne fu«-kommen Tilfsstgi 
,-. » --s!·«7- Abs-nieste give-Z titdage. If »« -’- EYICH I«c«««I-1'I. 

z» i,.u;i)leg as Apotheke-J Einholen 

Blandincr. 

En Jr læ nd e r købte Blæk og Pa- 
pir og satte sig hen for at skcive til sin 
Kæreste. Men i det somme faldt det 
hain ind at han ikke kunde strive. Jmid- 
lettid trostcde han fig med, at havde han 
kunnet strive, havde Pigebarnet alligevel 
ikke kunnct læse det strevne. 

Dr. Petets Kuriko er faa værdifuld 
tilHelbrcdelfe af kronisle Sygdomine, 
at den burde sindesienhver Familie. 
Tilslrev Dr. P. Fahrney, 393 Ogden 
Ave., Chicago, Jll. 

En Spaseregænger bemerke- 
de en Sommerdag, at Myriader af Flu- 
er bedackede Telegraftraaven paa en 

Langde qf over hundrede Alen. Da 
han kendte en af Telegrafassistenterne, 
gik han paa Hjetnvejen ind i Burcauet 
for at fortalle denne Historie til sin Ven. 
Dog hvor stor var hans Forundring, da 
han her erfarede, at netop i samtne Mi- 
nut, som han beinarkede denne Tilsyne- 
ladelfe, var der bleven affendt en De- 
peche, fotn ineldte de sidsie Sukkcr, og 
Sirupptifer. 

Den af Dr. N. Rosenherg i Chicago 
udgivne Bog «Ungdommens Raadgiver« 
burde læfes af enhver nng Mand. Den 
bestriver pna det npjngtigsie Folgerne af 
Ungdoms Daarskaber og Ubesindigheder 
og aabner unge Folks Oer for, hvad de 
niaaste ikke vidste spr. Den er interes- 
sant at case og indeholder Inange gobe 
Lardoinmr. Se Avertisfementet i en 
qnden Spalte. 

Rejiepas. 
Amerikanske Borgetr. der for en Sism- 

heds Stle snstek at firsyne sig med et Pas 
ika Regjetingen i Washington, san prompt 
pg billigt ekholde et fandan ved Anspgning 
giennem Peter Ebbefom Dannebtoz 

EU kkstra gos« 
S v m a s k i » ; 

vg »Stjer11m« sok den binxgn inle 
815.75. 

,,-Stjcrnen«s Udgiver hat M ixq ( z« delje med cn af de siørste Einnaan i Yandet og kan nn bybe Gladets AZM tek en billig og rigng aod Hing-( ztm 
ne. Vi har gtokt dette Etrjdt fde En- dcr er mange, som nok hat« Frng sma· 
1naskinc, men itke hat Rand nlattssh 
as de kostbare Mantua-, lnnlkcc lnuchkkk hours-, naar man tun fna en twan dct halve nf Mien. 

Bisse Maskincr er forarlsejdcdc ne km 
ftc Materiale og Metal, og nng znzH 
sank gov, til at forlndc ,’x-«11n—jkk»x-M,« 
nmagng Iannneniat og Hunnen-ten no. 
bevift onl, at den kan ndsøre fnldtonm 
Arbeit-e og løber let og todt-sc Tore-km 
indvifledc Mafkindclc og Maskincn erm 
at haandtere for den nøvede end drinne 
dre Mastiner. 

Med hver Maskine folget en sinnt Zq 
ling as Nekvtsitcr («tc«u-l«nsmt.—i en »M- 
en ,,tnckck", rl Sast Sommers H iokM 
Vreddcr indttl z Tonnne), sn :"mdn. 
Traadknio, et etftra »was springthx 
Rauh-, 5 »bobbins«, en Ztrnctnincn Z! 
mong en Lljcknnde med Lite, en ,,gantz 
en »gange« Strue sann en Unsrwn ins 
en komplct SI)nInfkim-, sifiz on mrdnuil 
lwert Vrngi SuknnsmL Mast-neu c: 

stykct med VulIIød-.Klojbord, goldka Ip. 
danke-, Sinn-i detcn og to anskk 
Ziden Incd sorniklct nönandmrln 

Entwu- .njobe1· faar folgcndc Winan 
Fabrtkcm 
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Maskincn fonds-J direkte sm Fabr-»Hu 

Uhicaga Fragtm er en lllntnrislnsl--.I.:. 
over sum for 500 M:l. Vi on vnre asssoa 

lig for at xllknfkincn nam- Benannt-J 
forndsat man mcddelcr os den 1 
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