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peile nn Kommenden-te indus- 
edes Ftedags Formiddngi Overværelse 
of Byraadet, Kosnsnnnens Larere og Las- 
terinder. Pastor Meldye holdt Indukt- 
sectalesn 

Ei Leut paa 150,000 Kr. er if. 
N. B. oprettet of afdade Etatsraad 
Holmdlad til almennyttige Fort-asiati- 
ninger i Snnddyerne pna Ame-ger. 

ItsleinTpekesr C. Unheier i 

Standerdorg har fra den spener Konge 
faaet Guldmedaljen Litteris C- Artidus 
samt en Skivelie, hvoki Kong Oskar ro- 

ser hans videnskabelige Sysler. 
Veedfeelgeve Beque. qu Q- 

denfe telegrnferes til Nd. Telegrbr. den 
97de November: Odense Aintsraad har 
iDag vedtaget et Tillng til Politik-ed- 
ttegten angnaende bkede Fælg paa form 
belassede Vogne. Besienmrelsen er li- 

gelydende tned den i Fjok af Svendborg 
Amtsraad vedtngne. Fornndringen stal 
være indfsrt inden den sprste Oktober 
1804. 

Uiholv komm Ferment-any 
För nagte Dage siden meldte en Jahre- 
missionssMand sig if. ,,Ncestaed Tid.« 
ud af Afholdsfareningem Han var kom- 
men ind paa, at Afholdsfagen modarbej- 
dede Kristendotnmenz hnnnckrede nemlig 
den Opfattelse, at et Menneske, der er 

Træl af Drnkkenskabem hat let tere ved 
at omvende sig end et, der er Herte over 

stg fett-. 
—————WW» 

Rck Olcqtstalh J en 7 Mands 
Bestyrelfe for et Andelsmejeri i Rathe- 
den af Kolding er de to Brpdre og ind- 

dyrdes besvogrede med det tredje Med- 
lem. Dei fjerde ag feinte Medlecn er 

Svogre, og det sjette cig fyvende er Fert-’ 
tetr. Naar man nu gaar ud fra Rng 
len: »ande er Freude varsi«, stulde 
man syne6, striver »Kold. Av.« other 
maatte viere Vetingelser for en hyggelig 
Samvirken! 

Eis Helden Festllghed fejredess, 
if. »Aald. Stiftdt.« i Sandags i Ost- 
Horintnr, idet Kareihmager P. Hausen 
havde ikke mindre end 5 Vorn i Kirken 
til Dauben. Deraf var dog tun det ene 

af dem band eget; de andre 4 var hang 
Pfund-tin Fornden det 5dobbelte 

Barfelgilde var det netop Peder Hans-eng 
Sind Bkyllupsdag og hans Kanes Fed- 
selsdckg. For 4 Aar siden havde Peder 
Haufen .·1 Born i Kirken paa en Dag, 
hvoraf de 2 var hans Børnebsrir. 

Diamanthmllup fejredes if. »V. 
Av.'« den 20. af Aftktgtsmand Taste 
Nielfen og Huftru i Aasted, KvognSogn. 
Der var i den Anledning en lille Fest i 
deres Hieni, hvor Pfaffen tog dem til 
Alters, og hvor de lyksnskedes of Singt 
og Venner samt modtog flcre Gewer. 
De gamle er cndnu wrige og raste, kun 
et det daarligt nced Herr-link De hat 
hart 12 Bern, hooraf 7 lever; endvidere 

hat de 34 Bernebern og 4 Vernebørns 
Bern. 

Fort-nd mov m Tau-rieth 
Island Fra Odense tclegrafetes til 
Nd. Telegrambr.: Teuterraadet hat neb- 

lagt Forbud mod gjentagen Opfskelfe af 
Stykket »Paa Farteu«, idet det udtaler 
at dette Stykke har vakt »berettiget Jn- 
dignatiou blaudt Publikum«. Odensia- i uerne hat dog intet market til dcnne Jn- « 

dignation, for Teatermadet uu kundngl 
den. Styktet opføretz af Vill). Peter- 
fens Selskub, og et Par af dets Alter 

ipiltes henholdsvis i Lysets Kjælder og 
i Holger Dunste. Det ovk i Fjor Kas- 

sestykke i Aarhus. 
Dsdöfald. Frei Nibe telegraferes 

til Nd Telegkbr. den 24de November: 

Spatekaösebirektsr og Bogholdek S. 
W. Thomfon er i Dag afgaaet ved DI- 
ben i en Alder af 00 Aar. Den afbode 
var tillige Dampstibsekspedttsr, Stein- 
pelpapirsfokhanbler og Forligssnckgler. 

— Forhenv. Herredsfoged Th. Wille- 
moes er i Ssnbags afgaaet ved Døden i 

stbenhavn i en Aldek af 78 Aar. Den 
afdtde havde fra 1840—-58 veeret Byf o- 

ged i Skive og fra 1853——1886 Her- 
tedsfogedi Stabe og iNings Herred- 
ber. 

Denke-et Landeneispofh Det 
strecke Hsjvanse hat deöveerre kravet sit 
Ofser, idetLandpott, Skomager Haw- 
ner af Hobw paa sin Positur er druknet 

vest for Byen. 
Hatt vilde pasfere Vejen fra Tostrup 

Dongaatd over Auen til Bester Ballen 
Vejen og Brer var overfvsmmet, og han 
hat af den Grund sanbfynligois taget 
fejl og er gaaet i den dybe Grsft ved Si- 
ben af Vejen. 

Ulykken bemerkedes af Folk i Nat-he- 
ben, men inden man i en Band naaede 
til Ulykkeöstedet, var det for sent. En 
Liege blep straks tillalbt, men alle Op- 
lisningsfokisg var fokgieeves. Den for- 
nlykkede var aiholdt of alle dem hatt com 

isersklng med. Chaise-ei ngl.«) 

w- 

Kommlisionöponk »Im Nak- 
skov lelegraseteg til Ald. Telegrbr. den 

27. November: Jldebrandslonnnigsionen 
hakiDag assagt Tini-i over Tjenesle- 
drengen Cornelino Lassen, sont den 29. 

Makts Mut satte Jld paa Garn-dein R. 

A. Petetsens Gaul-d iscslek Thirsled, 
dek suldstændig nedbmndte. Cornelius 
Lotsen idsmles Forbedringghngardejde i 

l Aar, og dsinteg tillige til at udeede 
0901 Kr. i Ersiatning til Landdygnim 
gernes alinindelige Brandsorsikring 
saInt sont- Kk. i Erstatning til Brand- 

soksikkingsselskabet »Lolland-Falster.« 
»denn-»O Alt-tman J Fre- 

dags Estermiddngs Kl. 2 blevis·,,Astbl.« 
Marinens ny Krydser endelig sat iVan- 
det, nden nogensotnhelst Ceketnoni. Kon- 

gen, der seist hnvde nntneldt sln Nettoer- 

relse, sendte paa Grund as det u stadige 
Besk Asbud om Fortniddagen. Knn 

Verstcheleti, Kontreadtniral Braag og 
Orlogsoakstets tekniske Ossieerer over- 

vcetede Astebningen 
Skibel, der uden Vanilelighed gled as 

Beddingen og flod net paa Vandet, er 

den ssrsle Orlogstnand, sotn her i Lan- 
det et lebet as Stabelen nted Mastitter 
og Kjedler itidenbot·d6, klar til at stelle 
Dninpen op. 

Lærerluhllænm Forheum Fol- 
ketingsniand, Privatlerer Rotwitt i 

Gierlev, sejrede isølge »Auch Aintstd.« 
i Lerdags slt 50aats Jubilceutn sokn LE- 
rer. Pan var i Dagens Anledning 
indbndt til en selskabelig Sanitnenkotnss 
tned gamle Elever, sra hvent der blev 
ovekeakt hatn vardisnlde Gaver sont en 

Paaskjønnelse as trosasl Arbejde. He. 
Nolwitt, der er en Falter til den i 1860 

asdpde Fersleininister as samme Novu, 
J hat grundlagt sorskjellige Folkehøjskoler. 
sHan var i en Del Aar Folletingsmand 
ssor Skjoldelevkredsen, men saldti 1872 
! sor Dyngby. Rotwitt hat endnu jævnlig 
i de senkte Aar sont god Venstremand ta- 

’get Dcl i det politiske Arbejdc i site-Balg- 
siedel. 

Bedragerler. Fra Rostitde trie- 

grascres til Nd. Telegrbr. den Zlde No- 
vember: Under Anitsraadets Forhands 
ling i Gaar soc lnkkede Tore vedtoges 
det at snspendere Anttssygehusets Jn- 
spektør Nonssean Jensen sra den hatn 
belroede Stilling og foketage en Unde r- 

søgelse as hang Bogen Jnspektøren 
blev i Astes unholdt, sigtet for falskVog- 
spring og ester usholdt Grundlovssorhør 
erllceret for Arkeslant. 

— Fra Roskilde tneddeles til Nd. Te- 
legrbk.: Den arreslerede Jnspektør 
Jenseit havde været ansat ved Sygehuset 
i ea. no Aar og er nogle og halvtreds 
Aar gannnei. Joche-tm Fnldmcegtig 
Berlhelsen var den eneste Revifor paa 
Sygehnset. 

—--» .-.—..--.. .... l 

Knappc Tiber. Undcr en Dis- 
kussion i Byraabet i Hotsens ont Klo- 
sterkirken tnindede Arkitctt Estkup onn, 
at Horsens Byes Skolcvæfen for over 

100 Aar siden var fna nheldigt ftillet, 
at det ikke knnde tnnne sine It Stolehol- 
dere og at det sont Folge deraf ved kgl. 
Restript blev beftcnn, nt Kirken aarlig 
stulbe yde 300 Rdl. til Byens Stolen-as- 
sen, en Hjalp, sont Kitken hat ydet over 

100 Aar. 
J dette kongclige Restript, der er 

bateret 21de September 1787, anfstes 
det, at: 

,,Jngen, sont der til hnr Jndsigt og 
Duelighed, hat villet paatage sig at 

vare Stoleholder (i Horfens) af 
Mangel pan Lan og Levcbrød.« 

J Sandhed knappe Tiber for vor Byes 
! Stolevæsen t det Herrens Aar 1787, 
b: market »Horfens Apis« 

En Peæit os hnns Heite. For 
nogle Dage siden meddeltes, at da Sog- 
nepmsten for Blegind-Hnrning Wenig- 
heder i Jyllanb, Pnstor Haner, kjsrte 
fra Kitte, blev Heftene sty og tog Mag-· 
ten fka Kasten, Forvnlter Bang frn Lol- 
land. Korselen enbte med, nt Fort-alte- 
ren bleo brngt dod hjem til Præstegaqk- 
den« ! 

Nu nieddeles der endvidere »Fe. Tb.·« 
folgende: Den afdsde havde en SIstek, 
en ung Pige, fotn sen Lvlland var rejst 
over til den jysterstegaard for at følge 
Brodes-en til Graveu. Og da hun nn 

forleden Dag vilde begive sig paa Hinu- 
vejen, lob Pfaffen be to femme Hefte, 
fom hnvde voldt Brodekens D-d, tmkke 

hende til Stationen. Heftene er et Pnk 
Renwntek, der fleke Gange tidligere stal 
have vist sig lohne- 

Og denne Gang blev det ogsan den 

sum-ne vilde Fakt, der endte med, at den 

ungePige i ensprgeligForfatning mnatte 

bringes tilbage til Preesteg nardenz heu- 
des ene Ven var bereitet to Steder og 
Kravebenet var knækket. 

Blnndt Qmegnens Beboeke herstek der 
en stark Forbitkelfe Inob Priesten, fotdi 
hnn fanledes vedblioende ladet de vilde 

Dyr komme for Begn. 
Og man stulbe da ogsnn mene, at han 

fnnet mqatte have gjokt tilstrwt kelige Ek- 
faeing med disfe hefte. 

— I :l 

To Karls paa cn Ost-old i Ottdditts 

gelog, if. ,,.l(old. stellt-ble fotsledkn 
ca Ptbe, der hang iBoi-geftucti, og solt-- 
te Krudt i den Iued Tod-it over, og km 

Drengen paa Gamdenf fom er 15 Aut- 

gqmmel, havde spist til Mit-dag, spat-gle- 
de ham otn hatt ikke vilve have en Pibe 
Tobak. Dkengcu, sont holdt tin-get af 
at kng, tændte Piben, meu kokt efter 
eksploderede lkkudtet og forbmndle hans 
Ansigt, iarlig Pfui-tm incgct stam, san 
del er tneget tviolfomt, out hatt flippet 
fra det uer i al Fald til Dels at mi- 

fle Synet. Kaklene etc auholdtc afPo- 
litiet. 

—- — 

Situation-l Dehut pag del 
MI. Deut-U Otn ca. sinnen-— uns 

der alle Omstckndighcdcr i Lobet ai 
December Maoned —- vil if. »Polit.« 
Fik. Magdalene Margitte Louise Rosett- 
Irn v. Geksdorff, Jndehaverinden of 
del Gersbokssske Fideitoctttttis, debutere 

paa det ktmgelige Tealer som,,Mignon«. 
Den utsge Dame, en hpj og slattk, 

fortsiet og morkhauret Stjonhed pau to 

og lyve Aar, er Elev af Kantine-thun 
Fallesens Dotter; hun hak i flere Aar 
med megen Interesse studcret Rollen og 
samlidig uddannet sigplastist med Or. 
Bald Price sont Later- 

Frsketten fyttger kfter Sigence nydc- 
ligtz hun er efter aflagt Pupae strack- 
bleoen antaget og vil koxmne til at ude- 
re Partiet 3 Gimgc. 

Gcckmcth Fm Fauborg lclcgka- 
fett-s til Ritz. Bur.: Med øsllig Binde 
og 10 Graden-s Kulde er Vandet heri 
Das steget 7 Fod over dagligl Bande. 
Banetogel maatte slsudse ved Vogtetshiu 
set, selv efter at Vundet vnrfaldet Mod, 
i del Jorden var skyllct bort under Stin- 
netne ved Møllebwen, saalcdes at Ba- 
nen var ufarbar. Hojvandet hat voldt 

nogen Sknde pan Udtørrittgsarbejdeti 
Jndspen ,,Suudct«. GaSUELTetS Drift 
er stunk-fel. 

» Fra Kjøgc meddelcs lll Ritz. Bur.: 
Her er stark Hsjvande og Statut. Hau- 
ncpladsen er oversoøtnmeL Eli Del 
Tit-unter og 300 Thr. Kul er skyllet 
bott. Langs hele Kystcn driver der me- 

gct Vraggod6. 
Fra Kallundborg meddelcs til Ritzsps 

Bur.: Vandet stuar her 4 Fod over dag-! 
ligt Bande. 

— Til Ritzaus Bau-ou tclegmflsress 
Onsoag Efteun.: 

Fra Æwchjøbing: »F Gaer var 

Telefoneringen afbrudt og Heil-ander 
hat-de foraakfngct Ooktswiucxuslscr. Fle- 
re Fartpjer er drevne i Land, deriblandt 
Skounerten »Fort1ma«,sds.1pt. Lrvänseu, 
af Marstal, der mcd Lal) af Ankrc blcv 
sat paa Land ved Vma urd Als-misij- 
bring. Mandskabet reddede sig i Land. 

— Fra stge: Folgende Skibc cre- 

strandede: Trenmstet Staunen »Ros- 
land«, Kapt. Ruder-son, af Landstraan 
fra Huddilsvall til Hull mcd Traktast ; 
For- og Agterskonnert »An-M, Kapt. 
Bengtson, af Landstraan, fm Oland 
til Hjetnstedct med Cement; Skoimert 

»BettyMarie«, Kapt. Latfon, af Dinkel- 
oig til Kjøbcnhavn mcd Trælast Fra 
sidstnæonte Skib ete Styrmnnden og 2 

Matrofer bragte i Land med Koldbmnd 
i Fingrene. 

— Fra Kolding tclegmfcrcs i Gaat 
til»Jyllp.«: Ved Middagstid i Gaak 
begyndte Vandet alter at falde og neb- 
blev den-led, saa at Vandstanden iMor- 

ges tun var ca. 3 Fod over duglig Van- 
de. Stormen nehmen-, ligefom Knldcn 
er i Tiltagende, faa at Udsigterne for de 

thakkels Husvilde er meget sprgeligc. J 
HGaar Eftermiddag beordrede Vorgan- 
steten Gynmastlkhufct opvarsuet, for at 
det til Natten eventuelt kunde anvcndcs 
til Ophdldssted for Husvilde. Der blev 
bog ikke Brug derfor, du de husvildeFa- 
milier bleoe anbragtei Sdgneprasstens 
Konsircnandstue, hoor de beoærtedes pa a 

bedste Maade af Prasten og hans Fami- 
lie. De Fatnilier, der paa dette Ste d 
spgte Ly mod Ratten og Kulden, havde 
alle Bopcelpaa Bleggaarden — det Sted 
her i Byen, der altid hat vaeret det spr- 
ste Osser for Vandets Jndt1"cengen. 

Hele Formiddagen hat her været en 

ortanagtig Snestorm, og Udsigterne for 
Vandets ydekligere Falden er un ved 
Middagstid kun ringe, idet det er de n 

almindelige Messing, at Vandet, dersom 
den starke Storm holder fig, alter vil 
vende tilbage. Operalt, hvorhen man 

oender Øjet ide overfvmntnede Bydele, 
mjder man Systet af en Mangde Brug- 
gods og en ganske forbavfende Mangde 
Ttmmer. Havnevejen var sauledeg i 
Morges fuldstcendig spart-et deraf, iaa 
en talrig Arbejdgstyrke var updvcndig 
for at sage Vejen giort satt-an Damp- 
stibet »Ssndekjylland« indkokn her i 
Haonen i Formiddags med en Zerstam- 
se af 24 Timer paa Grund af Ophold i 
Fredericia. 

—- Fra Stege: Slup »Anm« af» 
Hacmstad, Kapt. Bekgqvift, er stkandet s 
udfor Sparguts-eh Mandstabet er biete-l 
get af Kystbeboerne. Ruf »Amt«-, Kapt. l 

Mpller, er« strandet ved Hielny Mund- 

fkabet reddek. En Bart er strandet part 

Tollen, nur-Innre nbekjendL 
zm Favbvrg telegraferev i Gauk: 

Her er Ineget streckt Højvolldk- Va- 

negnnrden er otnflydt af Band vg Dkkk 
ten er flandfet. Man skjcek i Bach-i 

E Faaborgs Gelder- 
» En Ineget hetvdelig Overfvsmmkcsc 
shar, fvm allerede meddelk i Dag, hieni- 
Zssgr zaaborg. Vandet begyndte at nige 
FKl. 12 i Nat og vverskyllede fnart Had- 
neplvdfcn, hvor Andelsslagteriet er hellg- 
gendc; det Inaatte straks flytte sine Svin 

vg fin Flaskebehvldning til et sitkert Sied. 

»Der fvrenede Darnpskibsselstab«s Pak- 
hus nmtte rvnnnes; Kl. 3 drsd Vandet 
ind i St. Hansgades vg Gasværksgades 
Hufe, hvor Bebverne flyttede med dereö 

Vohave op pna Los-erne. Straks efter 
var Jærnbankstationen vg Posthnfetvme 
flydt af Band, pan Banetermnet itvd 
Vandek 2 de hij Der vedblev at stige, 
vg Kl. 10 i For-Indng skyllede det over 

lelebroen gennem Snndkanalen vg 
rnvlesteredeJærnba..edætnningen vg Bro- 
en. Bondet gik ind i Hufene ved Hau- 
nen, fanledes at Færdselen fra disse 
tnnatte fke ved Hjælp af Bande. Kl. 12 

i Middngs stod Vandei 7 Fod over dag- 
lig Vandstnnd og begyndte da langsomt 
nt falde. Kl. 4vnr det facdet lz Fod, 
vg det vedblev fresndeles nt synke iLøbet 
nf Tagen. Togene inaa stifte Passe-ge- 
r·er, Post vg Gvds ved det nærnreste Vog- 
tehns. Pan Gasveerket er Fyrene sink- 
ket under Retorterne, og der er fandfym 
ligt, at der hurtig vil blive Gasmnngei.l 
Sau vidt bekendt er der i øvrigt ikkc pas- 
seret Ulvkker cif versenlig Vetydning. 

Odense, den 25. Novbr. Vandet er ste- 
get til mindst 6 de over daglig Band- 
siand. Det ny Havnebassins Dænrning 
er gcnnecnbrndt og annepladfen over- 

!spvnnnet. 
(Senerc Telegrnm). Det ny Damp- 

fkib ,,Olns· Bager« er grnndftvdt iOden- 
sc Fimd ved enestaaende ijvnnde. Der 
gvres Forspg paa at bringe det flvt ved 

ngtning, inen hidtil for-gerves, da Van- 
det findet-. 

J Folge et Telegram, sont nmdtoges 
i Grranftertrriddagg, er ,,Olanager« 
un beugt flot og velbehvlden indkvnnnen 
i Hunnen. 

Frn Nykvbing paa Falster telegrafe- 
res den 25. Newer Jltogets For-bin- 
delfe Ined Tyskland fandt i Dng ikke 
Sied, da Dnnrpskibet frn Warnemunde 
ndeblev pan Grund af Nordvststvrm. J 
Ostersven er starkt ijvande. Heimre- 
plndfen her er snart ligesna stærkt over- 

svenunet sont under Stvrtnflodcn. 
Svendbo1·g, den 25de November-. 

Godt 5 Fodtz ijvnndr. Vandet ers ttængt 
ind i flere Hufe- 

Fra G1«enaakelegraferes: Ved Forncrs 
Fyr er en zifferbaad kcentken 2 Mund 
drnknede. 

Bartstibet «Frederik« er strandet ved 
Anhalt Bescrtningenblev reddet. 

---— 

Fra Søndcrjyllond. 
Dødsfnld Gro. Freoerik Skptt i Ha- 

strup er dad, 75 Aar gamniel. Han var 
en af Danskhedens ivkigste Fotkjæmpete. 

Tyskcrne i Nordslesvig. Berlin, den 
24. Novbr. prlge Telcgratn fra Ha- 
dcrsleu er der paa et Mode af anseteTy- 
skere dannct en Centrulfokening ined See- 
de i Hader-Mem Fokeningen hat tilFor- 
niaal at bcvikkeenSaIntnenflutningmel- 
lesn alle tyskfindcde Personer i Nord- 
slessig. 

Fra Lkbyhagc ineddeles til »Dan- 
ncv.«, at Vandct i Bæltet og Fiel-den i 
Tirgdngg var steget saa heit, at Hagen 
dannedc en O, helt otnflydt af Bank-. 
Der indtraf det Tilfælde, at der fandt 
en Jokdfæftelse Sied, og Liget maatte 

bringe-s i Baad for at kunne spres bott 
fka Øcn til Vonsbæk Kitte. 

Im Sanderjylland. Vestyrelfen for 
Valgeeforeningen for Nordflesvig hat 
ifølge »Flensb. Av.« assattet og fr ein- 

legt til Underskkift ialle Kominuneri 
Nordflesvig en Petition til Dei-atem- 
kamtneret i Berlin, i hoilken der efter en 

udføtlig Motivering og under Heut-is- 
.ning til det kgl. Patent af 12. Januar 
» 1897, andrages paa: at det hpje Depa- 1 

teretkamtner vil gjøre sin Jndflyde lfe 
gjckldende for at hidfpre en Ophavelse af 
Ovekpmsidial.-Reskriptet af 18. Decem- 
ber 1888 angaqende Undervisningen ide 
nordflesvigste Almuestolek og for at san 
indspkt en Undetvisningsplan, der til- 
fredsstiller Nordflesvigeknes qandelige 
og nationnle Taro og Trang ved at ind- 
spte det danske Sprog sotn Univers-is- 
ningsfprog i Altnueskolerne og sotn Un- 

deroisningsfagiAlmueskolerneidesprog- 
blandede og i Borgerskolerne i haust-ta- 
lende Distrikter i Slesvig. 

Quersvsinmelfei Flensborg. Siden 
den state Stormflod den lsde November 
1872 her man i Flenöborg ikke haft san 
stark Hain-lade sotn den 25de November. 

: 

En stark Sturm fea Nord-it sprung pluto- 
felig pp i Mandags Aftes hemd Otte-’ 

Tiden og medsprie sicrrk Knlde Ined lidt 

Snefald. Banden i Hunnen sieg. if. 
»Flengb. Av.«, hurtig i Lober af Nat- 

ten, og henad Morgenstunden maatte 

Beboerne i Stneetagen i Hufen-: paa 
Skibsbroen flygte ud af deres Senge op 

paa Lofkerne sannidig med, at de sprgede 
for at faa deres bedste Bohave bjcerget. 
Hsjvandet bragtc den lille Dampbuad 
,,vae«, der stod paa en Bedding paq 
Pladsen nord for Skidsværftet, flot og 
drev Farinjet mod Galeasen »Kolding« 
fka Kolding, fom scink san hurtig, at 

Mandskabet ikke sik mete frelst af deres 

T-j, end hvad dc gik og stod i. En Kul- 
pkam er ligeledes funken. Flere Fiskm 
baade rev sig ogfaa los og drev op paa 
Braun 

Hele Skibsbroen var en graablaa, bal- 
gende Vandmasse, hvorover Gnsblugse- 
ne bmndte, da ingen Innde faa dem sink- 
kede. TInnnerstokke og Bjælker flpd onn- 

kking i Hobetal og drev ind iKroge, der 
dannedes af frcmspkingende Hufe. Novu- 

lig var Trekanten intellem Sommers 

Hotel, det forhenværcnde ,,Skipperhus'· 
og Direktør Bruhns Hns opfyldt af al- 

stcns Drivgods. Vandet gik ind i Som- 
mers Hotel og flog op paa det næstsidste 
Trin af den tennnelig hoje Stentrappe 
ved Btuhns Has, sokn var fuldstændig 
otnflydt med Band med Undtagelse af den 

Side, den vender nd imod Kohlmann Cz 
Seegers Guard. Pladsen intellekn beg- 
ge Barnegaarde vaa ligcledes darin-Im- 
inet af Band, og det femme var Tilfæl- 
det med Gaderne paa Plankemaj ned i- 
mod Angelbogade. 

Cn paalivelig Hymne-un 
Bi hat været saa beldige at sikre os 

Agentnket for Beggs Cherry Hostcsirup. 
Det er en trovcerdig Medicin og vi ga- 
ranterer enhver Flaske til at give Til- 
fredsstillelse. Dct stulde gleede os om 

vore Kunder vilde give den en Prove. 
« 

Forbandles af M. Sjøholm, Apothe- 
.ker, Dannebrog. 

Blandingcr. 
En Kompliment. Datleren: 

»Im sandt Fader, Du og Mo’er lev er 

da riglig lykkelig samtnen ?« —- »Ja, 
del er oist; men hvorforspørgerDu der- 
onIW —»Fordi Mo’er ofte sigeriilmig: 
Gib Du niaa fna en rigiig dutn Mand, 
cnin Pige, faa vil Dn blive lige saa lyk- 
selig sotn jeg.« 

Ligesosn AnersSarsaparilla staat over 

alle andre Blodrenfere i Publikums 
Gunst, er Anerd Alnianak den Ineit al- 

niindelige Udgaoe af dens Slags i Ver- 
dcn. Den trykkes i fjorten forskjcllige 
Sprog, og den anrlige Udgnve er over 

14,000,000 (5"lsec1ipll1rei· stor. Sparg 
bin-Apothek» cfker den. 

Carlin e Kierester. CI- orpagle- 
ten af Virestads Præstegaardi Suec-i- 

ge, en Ungkarl paa 40 Aar, sad forleden 
Allen i erd og Ro og læste sine Aoiser, 
da der pludselig dankedeä paa Date-L 
Han gik hen og lukkede op; inen idet 

han aabnede Doch, blev han overfalden 
af flere Personer ined Kniustik. Pan 
hans Nadraab kam der Falk til, og hans 
Angribete tog da Fluglenz men han hav- 
de da allerede faaet otte dybe Knivslik, 
det ene i Ryggen var endog tre Tonnner 
langt. Den saarede blev bragt til Sy- 
gehusct iVeriø. Ved Forharet fortla- 
tede han, at Voldsnnrndene var en Mu- 

sikant, en Soldat og en Karl. Famag- 
teren niener, at de have avet Udaaden af 
Heran, fordi han forleden fokbød dein at 

besage sine Tjenestepiger. 
J omw to Maaneder led jeg af Neu- 

ralgia og Smerter i Ansigtet. Efter at 

have anvendt St. Jacobs Olje, blev jeg 
fuldstændig rast. — W. H. Pech Ober- 
lin, Kan. 

(Jndfendt.) 
Nev. O. A. Østby, Franklin, Minn» 

striver under 14de Decbk. 1888: Falk 
siger, at Kuriko er etudmaerket Lege-ind- 
del, ifcer for daarlig Fordøjelfe. Den 
28de samme Maaned skkiver han: Der 
er ingen, sont hat bedke Anledning til at 

anbefale Deres ypperlige Medicin end 

jeg. Og alter under 28de Januar ’89: 

Her er megen Efferfpargsel efter Kueiko, 
og den faar Rekonnnendation i hvert ene- 

ste Tilfælde. En Kvinde, her hat ligget 
tilfengs i et Par Aar, uden at hveeken 
Mediciner eller Lager hat kunnei hiælpe 
hende. Forleden Sommer begyndte hnn 
at beuge Kneiko og blev bedte og bedre 
for hvek Dag; nu er hun appe. Sag- 
donnnen vldes ikke, men del san ud til at 

veere Nervefvækkelfe. 

sit-Ists- IUIIGI IF Wie 

Er den Iedste Salve nnd Satt-, Fae- 
stuoelfer, amle Saat-, Gut-ben, speuks 
ken Had, roststade, Nylftsst, Stab, 
Ligtorne og mitten Den kurerek De- 
inem-holder ellee ins-n Vettlln O» 
kaum-et aislve falls-muten Tillus-- 
flillelfe ellee Jenseits sites tilde-g 
seist 25 Tis. Ælketr. 

sechs-bleer speise-er Spiel-, « 

I-———«—-RKXX lColumbia- Cykleus Kalender. « 
N 

z Den mcst ttyttigc Fomtnin gskulendk n-« ji«-II og den« der er mestkawmv ädcnsz Fremstilling, er ColmubijMw Kalender, udgioet of « 

Boston, Mass. Kalendeken 
of en Pucket indeholdcnde :366 Bude hver 5 LXLX Tomme, hvekt Bladiudkhpit dende Plads lilMcInomIida, dg »Die-: denr blot cis scrstedc vcd den ovte Ende· kcm hoilkct sont helft Blad let stafij Hi Syste. Paketten hviler paa et Staij der ydck Piavs ki1 Pm pg VIW »Se; smukt og kunstnekisk form-beiden 
Vlad viser llgcdagen, Damen, Umgme Antallet of Dage tilbage of Aar-s, » 
indeholder en lilleParagraf, drum- 

1handler CyklccSporten og dem-ed he- 
slægtede Enmen Disfe Pumgtafkk » 
omhyggeligt valgte fka ledeudkTidgskkjf- 
tek og fremmgende Forfattcre. Sij dette er den fielteAariIudgave, ekqjk 
Stoffct nyt og friskt, indbcfattcude M- 
table Bcgfvenheder i Cyklefporten og 
mangc andre Erwirb 

WAT 
Tæri , Zool-PS Ki«k21’s;’3w., 

Muts-du TIEka 
Yelbreder Forkiolelfev 

Terendc Svgdomm. 
Vidunderlig Kjodfrembtingeri 
Mange har ved den«-Z Brug vtmdet et 

Pund daglig i Vægt. 
Scott’s Emulsion er intet licmmrligt 

Middcl. Den iudcholder de stimulcren- 
de Egcnskabcr af Hypoplwszsphites oq rcn 

norfk TorskesLevcr Tran, hin-J Bitt-kin- 
gcr ved Summenblanduingcn bcmdclig 
fertige-L Den bcuyttcs as Lægcr over 
hele Verdcn. 

Belsmagcnde som Melk. 
Saslars as eule Apotheke-un 

scOTT G sollst-MS Ohemlstoh NR 

PrajrjelaIIII, SkoIlaIII 
listiges-»et- Land, 

samt Opdyrkecle Parme. 
, 25 00 Akres fIDthIrIkIandiLins 

« 

I «ko!i!6-I» TI!IJ-Te1te:«ant 
IkzIIer sig scch Iq III: II«’113, LsaaI Iq VIIIIcrs 
du«-FI-, samt III III-, v.1. :- ,o«1 sIIIII Folge II 
de koIIc Lsui IIc ngI I«I« I Mc IIIIkquaIcheI 
Koægavlux IIIckI I I:II:II««IIII-; aIIbstIles IIl 
III IhIIiI af I-IIt: ZTTIII W’·«I« :Ich«e«1021ars 

SubLIC IIUIIZE I) 4 LLLWCL i JHII!I: L- 

qu ·. II ist«-s «I; Stolclanl IIIJ IO CIins-It WKIIIU II IIIIv i IIII 
Il- Ito III-II ·:I): II-: pIII N IilIIIskcIIdccoIIIh 

IIJIIN c;:IcIIi-1IEI- 
sm. st .0l« 

»J-« II. IssLaut Ier 

UHLIIUEII IHIJI 81 II 

« 

III! III. .IIIIIII«IS 
·-.:I ZILDIIIII 

« IIFMYVDI :’.· «i.-ILI1I«.’ I » 

YIH ? II I ji! its« -I0 --- 

sss s1!«III L!1«E « 

« 

» O äpck ««’1. .I « tL-;-.II.(. I«r. Arn-. 
««I..1L1 cfk I. IZH ’II-«I 117 lIUVIs PHme 
:Yc:’11!11):e!s..«.1-s Hi ::Z.z)!k«». 

NDJU sw st- »s- 
JJC » LQJTJCLI 

Ists-« I .«««I Ls I",., ChjoagoJU I 8 I « » 

VII- IWEII s EIEoIIIIo ßEII 
IIIYIIIJIIIIIIIII 

Bette schme- - elektrikaIB 
T -ret Oelbredck Rhea- 

-IIIaIiSIIIe,NIIII-it1qvom, 
Ehofteimckter, Lederva 
dom, Netva Sva III-d- 

Kvindespckktclir. UT 

« marvsfv domme,iexue 
« Svættclsh quIIIIIdeIIg 

Svchabev St Musik«-Ida IIva 
WH- Lsmbed Patente-set Aug 15,IIII-I7 Joch-or 
nur« law Tinlklmbsleste MedailleCiIIEiIIIIaIiI 

Givet mild ellek stets Sttsma afElekaikitet,o Iom 

malen-r es biælver Naturen at tilbagegwe wag-cr- 
saner Dei telv og Kraf 

i 00 Mkk fle usw-let i Nun ·»», 
Stab 2 Telato for illa tret-et total-m paa 

fuld Lifte as Sygdomme vækvifutv vInIokmatioII vg 

odivokne Anestek frq Iotk III-a hat bkugt now-Wäss- l 
It. cIoII INCqu IM 

IIIIII IIIIIE 
Orkan Ingrimm 

Passagcr Beim-bring IIII III III 

vagh Sverigc, Daumatk 
og Finland. 

Tilbndrr de vvvrksie VewctnnIcliahc 
veer Prmr. samt den vdersfc cmivm 
Iernks Beide-findende under Reisen 

Uacnter i alle Westens Vver oq Lanvsbveks 
A l- l- A Is- z 

Müs. l. sUIVSLL Gen. Wrsti ACTUA- 
Mtnaqcr. IIe Ia sau- st» onst-M I 

M.M10kelson- 
NOT-Un- PIIIILIIZ 

St. Psal. Bebt-. 
-»«- 

billigt 

d» Iil alle-M 
spk Rai-fu«- 

HE- HIOEMOUAUDMO 

llms III-ro kurtIiIIlIgCI FUMO 
for salg (-1lI-I· Byttcs. ZEIng Damp- 

skil)s- on .I(-I«IIb-III(Ibi1lettCIPM new 
stand Isllor for Konto-It. Wa aller 

PUISCII 
« 

Parme- tII ISVCSW Rente· 
Assnkerer alt-, Ins-III Asqllkeres kam 

I uslmmtkesdo lcuIIIPIIgIIWIt Ul aner· 

lIIlligste Pkæmi0. 
Hans 011100 or i: P G slIatIStkOOS 

Vatik. 


