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Gan blev hnn bog »Ohne-u 
Partikuliet Voldlen, Routan den ton 

sekvntioe KlnböFonnnnd, et if. »Nun-d. 
Dagdl.« ndnnsvnt til — Jnftitgmnd 

Du Pulte at Doeent Mord 
Billedhugger Arel Haufen hin efm Ve- 

stilling modelleret en Butte- ni ntdnde 
Doktnt Find, inne ndfmtixlltnnnm·, 
stal opstilles i det lgl. Lnndhncsholdningw 
Ielsknb. 

Heean denet at Oele-ans cis-ist«- 
ifstiy But. iSondnsw Mocgeo medz 
Jltoget im Kisbenhnvn over Kote-»F 

andkup til Rast-nd Princz Walde- 
mat og Prinsesfe Marie ledsngede han« 
ttl Bnnegnneden. 

csötoeqistntnqen zm Nun-- 
sing p. F. telegraferes til Nd. Telegrbx 
Ttods Lcegernes Ansteeessgetfer lytkedetz 
det ikle nt frelse Vctver Lein-H Liv, tmn 

vll nn bltoe begann-i innnnen med si« 
positiv 

»Thccmtdvt«. Vtetorien Sne 
dous ny Stylke, »Thennidok«, how OP 
fseelie onlte san stot Uro i Paris og net-i 

hsvde feemkaldt en Ministekkrife, vil bli- 

ve fplllet pan Dagmoneatket i Kieben 
hern, eftet at RitcsKnndien hat tilkisln 
fls Eneeetten for Dannmek til Stytketo 
Optsrelfe. 

To Mitte-e druknedr. qu Hol- 
stedeo telegknfeeesttl No Telegrb: To 

Ftsteee et fnldne tgjennetn en Vaage pno 
lefiotden og druknede. Den ene nen 

Jens Christian Garben-, den nnden Jentt 
Ltursen, « de ven- begge Fainitjefasdre og 

hjemmehjrende i Steuer-. 

soeenede l le og Did J 
Dem-es- djde for nogle Dage siden Eies 
ken nl Krone, Th. Nielsen og hat-s On- 
stru. Monden var fsrst bleoen lyg og 
dsde, og derpnn dede Konen eftee 24 Ti- 
mersForlId. De blev begkavede imnene 
Das og i fannne Gran pnaBtede Kitte- 

geend. 
Ihr. Imtjrnndsteteetcr Jbs 

fis t Nodkilde nfreifte ti. »Soe.Dem.« 
t Mandags Morges under Polltibetjent 
Moos Opfin til Poeten- Tugihns ioe 
ät sifone sin Straf. Dem hque ans-g- 
oen ved strengere Straf pas Bridslsiv 
ltlle at mnntte assone sin Dom l kokteke 

Ad, men denne Anspgntng blev ilte ta- 

Iet ttl Felse, idet Amtmnnd Bache nag- 
tede Anfsnlngen Feemme. 

Ist sindstnseanitilten oed 

Boedlngdoeg dlev der l Fior opdaget en 

tnlrlg Mangde Besotgelser, udjvede nf 
Tienestepeefpnalet, og sein fyned at vake 

Hemde i Spang l tangere Tid uden at 

dltve neeerket af Tilfyn og Bestyrelie. 
Forvalteren, Fick, er nu —- efter Antig- 
ning nfskediget fm sin Stilling, og ihn. 
Proprteteer Krobn of Nanders ee udmevnt 

tll Fort-alten 
pedetelsnhetö Ida-erkleckt- 

ICUU indtkeesser den Löde Mnktz i 

lndevaretsde Arn-, da Selilabet stiftedes 
den Lö. Matt- 1866. J Anledning af 

Judilret vll der, stkiver «Hedelsiabets 
Tldsstttft«, for san vidt nu leg tan, ikke 

Illve nfholdt neigen its-m Festlighed, da 

Udglfteene her-ed vllle dlive for stote for 
Bellt-eben Dekitnod vil dee med Maktg 
Monds Defte nf Tidsstklftet splge en 

Onekstgt over Selstnbets Blekfomhed i 

de feel-due 25 Iler. 

III-Irdisc. Fkn Ringsted telegrni 
feees til Nord. Fenstede standen l 

Siskntved one en If de stetste, der t en 

lan Unmekke hat inndet Sted t Sort- 
egnem Sogaefegdens nyopbyggedeGneed 
is Mels Jeniens Gase-d samt D. P. 
passend, Uftcgsmand Lan Mathleiens 
es Mitte Andekfens Date dlep et Nov 

sit Luerne. Jslt lndedteendte 2 beste, 
s Kser og 0 Spin. 

Den site-se danken wesen- 
en Deinem der et set her l mange Aar, 
blev — stets-ed der til «Thisted Amtes-of 
free Stendjeeg —- forleden Dqg fangetnl 
Jst-gen Vedes Bolog. Denmnnlte mel- 
lem 6 vg S Alen i Langden og var 4 A- 
len i kateds. Da den ille kunde veeke 

i Banden, tnnatte den skjceres op pas 
Dnoet, og i Meinen sandte-z bl. n. en 

Tokfl med en ng i og et Stykke Line 
foruden mange Stykler Motivinsflnst 
Lepeken of Uhyket knnde fylde en Ris- 
bit-. 

Ists-US Kalb. Hos Jens Laus 
tidfen l No er der if. «Volstebeo ngl.« 
idisfe Dage bleoen nedslnaet en Ko 

sen-di den itte one i Stand til at fed- 
Fnlvem Ker heu- baaeet pag Kalven 

f- 13 Manneder, og da Dyrlcgen tvg der 

nd, vidste det sig, at den vejede ikke min- 

dre end 112 Pnndz dens Denn var alle- 
zlf rede begyndt at komme ftene og den han- 

de til Dels illitet hnnrbedeekning. Kal- 
Heu var ded, men nntages at have leoet 

fest-selig lange, hollket dens gnnste 
Wenige Stskeelfe iglaa fynes nt tnde 
« 

W 

Krtqsmtnlfter Bahnlon ttgssk 
betcnletig tyg af Rogcnakvslidclie 

dr. Hundes-up ogtekif. thsbh « 

til Imtte Seien at dnnne et Proolnsteai 
terfelstab. 

dilvanve l Bord-. Som Fol- 
ge as det stckrle prrud var hele den ind- 
lige Dcl af Varde for-lean Dag over- 

its-mutet. 

Sclgi Schäflein-it Clemensan 
Tobakotabtlk t Nntstov et il. Telegmm 
gjenmm R. B. til fl. Bl. ttlstjsdet To- 

Tvukssptuikmn Damm-« zkedekiksiuud, 
for 1:t.5,000 Kr. 

Brei-bersten «De danske For- 
svakdbrødre« agtek, if. ,,Ao.«,at udnasw 
ne Kkigsministek Bahnson vg Mai-ine- 

» 

minister Rat-II til Alstesobetsteki Selstcul 
lut. 

Gave tu Journaltftformlw 
seit J Anledning af sit t-25 Ratt-Ju- 
btlnsnm hat« Direktor E. Nihnu bolekel 

Jonnmlistlomtingrn nnd 2 Reisestipons 
dict, hvekt pna 500 m 

Blodguisöeplpemh Fm Aal- 

borg tetegmfekes til Nih But-. ., at der 
er for-kommst Tilfulde of Blodgangi 
Sasby, men ngdommen er taget under 

pssentllg Vehiiisdlitig. 

stets-ils Adresse Fort-den 
ankam fka Tystlnnd en Postfokfendelle 
med folgende mget tydellg strevne A- 

dreise: 
Hetn Kong Salomon, Apothekek 

Kopenhsgem 
Eu mp sammt-la Undek gdiez 

Februar et der givet Kisbmand Johan 
Spendfonl Maribo 5 Aars Eneket til 
at lorfatd tge en ql hom opfunden kon- 
trolerende Bntitspengekassr. 

Ei Juba-nun Den betjendte 
Forfattrr Zaknriog Nielfen kunde den 
ote Februar feire sit 25saarlge Juwe- 
um. Dant- iskste tkytte Digt las nein- 

llg Lyset den 6te Februar 1866 i et lille 

JSlolebladi Odenk 
Dtukukt. Fka Kolding telegtafess 

redes i Onödngs til Ritz. But.: Finste- 
lev Michaelsen af Kolding ek pqa Hieni- 
vejen til ilsveodde Skpv eitek et Feriebe- 
sog beut-net i Kvlding Fiord. 

leetmmd i en Honigseim-U 
Fm Antyus tclegraieres til Not-o. Tele- 
gmnsb. den 12te dv.: Vet- en Jldebmnd 
i Grundfsr Jattiggaqrd nedbmndte alle 

Uobuiene. Fensten Keer og to Deste 
btænbtr. Derintod lykkedes det at kedbe 

Stnehufet. Jntet Mennefkelio gik tobt 
ved Branden. 

Stor leetmmv ved See-. 
th Smgetpe telegrafekes til Noth. Te- 
legtb. den 12te ds.: J Landsbyen 
Timitoed, hnlvanden Mil notd for Sok- 
r-, opsiov iEftcktniddag Jldi en Guard, 
tilhstende Sognefoged Chr. Christian- 
fen. Jlden forplantebe sig i Lobet af 
kort Tid til Niels Jenseits Gaard og 3 

Hafe, iotn veb Syvtidenalle siod iFlants 
nier. Der var ftor Fnte for den vorige 
Del af Byen 

Dr. Irtttot Renten hat matt 

pas at ville niedtnge en »Zum-n captlt"« 
pas sin Nokdpolgtttk, det vil sige en 

Ballen, der er fastgjort, fanledes atden, 
eftets at have gaaet til Vejes, attek tun 

hales ned til Indem Den vil koste 40 
it 50,000 Kr» sont hatt venter at Nord- 
tmendene endnn vil yde til Ekspeditionem 

Ost i Sud-m Cn Savstjeerek 
unangekede l Manqu Altes et mindre 
Beil udiok Helligkoks Kieer paa Niere- 
bto i Kiebenhavm Hatt trakterede ielv 
Harmonik-en, niedens han til Tonekne 
af »Der et Bal i halten« fvingede en 

Tjenestepige efter alle Kunsterd Region 
Politiet tog fig, ifslge «Aitenbl.«, qfdet 
danielystne Pak. 

Hutte-unwissqu Eftek at 
de omiattenve For-her i denne Sag nu et 

sluttede, er der if. «Mbl.« i Ottgdags 
as Politiditektsten beachtet Aktion ind- 
ledet mod alle de tke arreftekede Personer, 
Lesen Fridkiksfon, Madam Rasmussens 
Spsier Mai-en Rasninsfen og Jordemos 
der Mai-fein J den med Durstes-tode- 

.- sageni Fotbindelie staaende Fosiekfok- 
dkivelsessagen er der endvideke begiærte 
Aktion ntod ikte mindre end site af de 
Tittalte, alle yngrePiger i Haut-finden 

Varueliget i Any-L Sagt-- 
- 

tek GjetlemNergaatd hat vieret anholdt, 
fotdi han i et fotnbgaaende Forhernceg- 
tede at give nætmete Oplysningee om 

Svigetittden. Neeste Dag afgav hqn 
Fotqukingen og blev faa lssladL Bat- 
net var eiter Modeketts Jorklaeing le- 
penbe seht, men hun befvimede under 
Fsbslety og da hatt com til sig felo, var 

Bat-net dsdtz hun wettet-, öt hnn i sin 
bevidstljse Tilstand enten her spottet el- 

- let ligqet det ihjceL Fsvslen fandtSted 
- den Slde Juni, pas hoilken Das Sagt-- 
: ree Nskgaard var med den kenfetvative 

Multichdeks og html Dnsteu paq 
Bei-s iAqbotg, iaa atben unge Pige 
var elene i Lejttgheden 

— — 

Den ist-fremden Mit-wand 
Ikccilck er ifplge Telegkani til Nord. 

» 

Telegrb. free Qdewfecndnu ikke fanden. 
Fokanlediget veb fvenikomne Nygtee qakI 
Grogjerekne Eis-name on Schnakeubnrgi 
eiteksct Preigierg Negsukabek og etklæ: ; 
rer nn offenttig, atkang Statuts var gov« 
og Finnaets Stisiny aldeleiz solid. 

paiesteeeuailesfoe Linien-. 
Noth om how pludielig Sygdone oi is 
Lordagg niedlich-e pr Ich-grant, er den« I 

Han var en i vide medic neiget oeljct oqs 
afholdt Mund. Lan blevt Msd US 
segsor i Hsiesteeet og havde Ord f» at 

neue skisindede Aussen-lieu Sein Med- 
lem of Ligbksndisigsfokeningen deltog 
han ikke i Ligbmndinggfagcns Band-m- 
melfe. 

En voldionc Vlaest hat hetx Da- 

gen i Onodaga rafet over Kinde-choose 
og i vsd Otnegn. Inst var ncrsten link-- 

farligk at bemge Hig i Gadekne paa 
Grund as den hyppige Nebstyrtning of 

Tngftetk Alene fra Niggdagsbygnim 
gen styrtebe en halo Snrs store Tagsten 
neb, iaa at der maatte feettes Afvifeke 
udenfok Bygningenslde paa Inaba- 
nens Termn blaste en nmgtig Signal- 
ttang om og Idelagde nagte Vom-ne. 

Ved Havnen var Staunen saa erkan- 

agtig, at den fokaakfngede betydelig For- 
stykrelie I Shhafanen 

Gitter-d Dieses Tiere Klvkke er i 

indeværendeAatsooAargammel. Klos- 
kenber hat en sinnt maltnfnld Tone, 
better fslgende Jndstription: »Bitton 
Dolch Lensmand paaKjobenhafns Scot, 
Niels Hanf-n Sognepmst. Jst-gen 
Roskild Kjetckevekge til Eyngby Kjercke. 
Boghakdt Gelge,’1’or me Visit. D. 15. 

DI. 11.« Uagtet der altfaa nn i 300 

Aar, vistnsk siere Gange dagtig, er rin- 

get nnd Klokken, have de enange Slag 
af Kneblen bog ikke flidt fyndetlig, og 
den vil endnu for mange Slægtled kun- 
ne lade sin ftnukke, dybe Tone lyde. 

Øn Dominikanermmes vakte 
forleden Dag Note dlandt de Spadseren- 
de inedgade, der med Undren lagde 
Markte til hans ejendonnnelige, helt hois 
de Dkagt med en fort Kappe ooee, en 

Dcagt, der som »Poit.« bemerkte ikke 

hat vieret set hcki Landet i det sidste Pae 
Onndkede Aar. Donnnikaneren ellcr 

Sortedeoderen, hvis Navn er Lange, er 

ankomne hettil fka Paris. Hatt stellver- 
re en begapet Taler, og Meningen Incd 

hang Ophold i Kisbenhaon er at hveroe 
Profelyter fra den tatholsteKikke, og i den 

Henfigt vil han holde Moder i katholsk 
Mike i Fasten 3 Gange uqenlig. 

Bande Babylon oq Heut-ent- 
Uc Ist deckt Haltet-ladet Lollandepm 
sien meddelek folgende, der natneligois 
ikte er groet i Bladets egen Hase, nten 

tilstillet det fra Kisdenhaasn 
»Genetal Kanssmann, tonnnandcrens 

de General paa Sjcell and, vil i indem- 
rende Foraar falde for Aldetsgmnicn, 
og det hedder sig nn besieint, at han oil 
bliveafloft aninistekBahnson, der ttods 

alt, hoad hans Modstandere siger om 

hinn, as alle Inilitcere anses for at v.rre 

»ganste overordenlig velstittet til denne 
Plads. J Kjøbenhavn tatesz Incget otn 
et andet Ministetstifte(Soancning), men 

Meningerne er delt om de fokskjellige 
Ministeremner: Generalauditpk Stei- 
fensen, Kannnuhetke Liittichau til Tjelc 
eller Bistop Schonsboe«. 

Thorvalvfeus Stat. Vor i 

Slntningen af foeeige Aar i Rom afdss i 
de Landsmand, Professor Niels Raon- l 

kildes Efterladenstadek eke foenylig an- 

komne til Kisbenhavm Foruden enj 
Mangde Knnsiglenstande, hoilke den Af- ! 
dede under sit mangeaatige Samliv nied ; 
den eoige Stadö Kunstneekoloni hat 
famlet fig, sindes der tillige forstjelligei 
Erindkingek eftee afdsde Knm·tneke, ogi 
blandt disfe en spat-, gammel vg onn- ; 
stukken Naturtms Stat, bvilken Thor- Y 

valdien daglig benyttede i Nonn, og fom 
den state Billedhugger i sin Tid foeeekede 
den un doktgangne Komponist, der if. 
»Avifen« hat bestemt den til Jndlemc 
melfe i Thorealdfens Musen-n. 

Augaaende Opdagelleshe- 
sicut Maler- der foeleden Dag begik 
Selvinord i Ystad, skriver en Korrespon- 
dent til Polititen fka den nievnte Bo: 

»Det Brev, Møller efterlod, sig, lod 
saaledcs: »Bei-legte Knippe Nagler be- 
des godthedsfuldt ooerleoeket til den her 
vierende Politimestek, fom jeg anniodek 
oni at sende dein til stbenliavns Politi. 

Jovrigt bedek jeg Dem nndsioide den U- 

lejlighed, jeg herved foraarfagek Dein 
Jeg er den fortoundne Opdagelfesdetjent 
Mollek fea Kleinodsan 

J Tiden fee sit Selvinord hat-de Mel- 
lek hoet Das passiaret med Nestaveatsk 
Dahlqvift, hos hvem han doede. Han 
havdeikke vist noget Tegn til Liosledr. 
Aste-un fee sin Ded havde endogsaa liest 
heiti »Min- Tivuing«, dcki Qui-im- 
telie dingte Politikens Meddelelfer om 

den Fassuan Mellee fortabte sig i 

Gliuinger i Sagen. Men ingen nnede, 
at han ott Monden. 

AI 
—- 

Dsdösplly Im Aaehus telegkafe- 
res til Ritz- Bne.. at Forpagtek Jenfen 
pan Rodstenseje pr. Qdder er afgaaet 
sed Todess. Han var en anerkjendt dyg- 
tig kandnmnd. 

—- «3!)v. Direktor for Industribanken 
istdcnyuvm Ob. P. Freideriksen, for- 
henv. Herredsfoged i Bolling og Nsrke 

Heut-des Ningkjobing Amt, O. Land, 
og en of Itjobenhnvns inest bekjendte 
Bygnigssnedkere, P. J. Carstensen, eke 

ti. R. B. afgaaede ved III-dem 
—- Jspndagg Morges dsde if.,,Ntt.« 

pludsselig iiiipbenhavn pensioneret Laster 

Peter Rjærulsf i en Aider qf Mk Aar. 
Den asdode var oprindelig farmaceutisk 
Kandidat, men tog derefter Studenten 
ctganien og bleo Vieren Cfter kennen- 

gcre Aamekke at have sirket som Lærer i 
Zier-Hirn oed Kallnndborg, kaldedes han 
tii Bringhoj, hvor has med fjældenJrek 
og Dygtighed oirkede i nogle og teedive 
Aar, indtii hatt for ka. 8 Aar siden tog 
sin Afsted· J 1889 fejrede han under 

ftor Deltagelie sit Guidbryllup med sin 
endnn levcnde Hustku. 

Dobbettmoweticrevr. Hok- 
stecet ftadfæstede, if· «Mrgbl.«, i Man- 

jdngs Landsovertettens Dom i en mod 
TSidse Mari Pederfen anlegt Sag, hour 
ved hun, dee den 15. chk., 1889, vedY 
Fremkaldelse af Kuliltendvikling af en 

Kakkelovn iSovevcetelset hin-de ombragt 
»sin Stedfader Fraun Elias Hammetumf 
H Gerne ved Roskilde og stn saariges 
i Halobtodee Hans PederJnlius Damme-! 
i entn, var dstnt til Tugthuöarbejde i 12’ 
Anr. 

! Arrestantinden, der var et uægteBarn 

Was Hammer-ums Hufteu, og som altid 
imir bleven haardt og uketfeerdigt behand- 
llet faavel af Moder-en sont as Stedfade- 
ren, der endog havdegiorthendetilGjem 
stand for gjentagne utugtige Time-mel- 
see, var den paagjældende Aften, da hun- 
og de to drehte var alene i deres Hjesn, 
kommen i en heftig Ordsttid med Fade- 
ren, og under tin Ophidfelie her-wer be- I 
ilnttede hun sig til at drabe ham ped! 
Kuliltefokgiftning. Det var hendesI 
Hensigt at eeddeBroderen tillige med sigi 
felv nd af Sovekamret, naar StedfadetenY 
var falden i Sjvnz nien hun faldt sele 
i Stun, og da hun vqagnede, var hun 
felv bleer san dtsig, at hun undlod at 

stnsse Broderen iSikkerhed, lige fom hun 
first, efter at Beoderen var dsd, ser gik 
ud nf Vækelset og ovetlod Stedsqderen 
til hanc Skjæbnr. EfterOmstckndighe- 
detne snfaas det ikke godtgjort, at hun 
has-de handlet med Ovetlceg, og hendeöj 
Forbrydelfe hensprtes detforiaavel af! 
Overretten sotn af Hsjesteret under 

Strosselovens §§ 186 og 188, tnedens 
Underretten under Henvisning til Straf- 

lfelonens § 187 (ved Mishandling eller 
grov Forum-weise of den dmbte frem- 
knldt ophidfet Sindsstemning) havde 
fastsat Strassen til kun 5 Aars Farbe- 
dringshusarbejdr. 

Gubenaavandetszrtgibreite 
En Depntation fta deljter-K1elletup: 
Silkeborgbanekontiteen hat- if. »Silleb. 
Av.« i einigte Uge været i stbenhavn 
for at overbtinge et Andragende eint den 
projektetede Bane til Ministeren og for 
It lonfetere med Generaldirektjren for 
de danste Statsbaner og Rigsdagens 
Mel-leis mer otn samme. Depntationen 
bleo venlig tnodtagen overalt, mett ftk 
ikke det bedste Jndttyk af, at deres On- 
skec om en Forbindelsesbane melleni de 
to iyste Tveetbqtier, i Forbindelie med en 

mulig Fortsættelfe of Bauen over Sitte- 
borg syd paa, vil blive opiyldt —- i hortt 
Falls ille i en mer Famil-. 

Deritnod er der en anden Sag, sont 
ubetinget bot- tngeg on faa hurtigt fom 
mitligt, og det er Guoenaavandets Fri- 
gjitelfe. Ftigiveg beste Band, vil et 
Akeal af indtil 6,000 Thr. Land kunne 
indtages til Overkisling; men dette Fo- 
ketagende bot ikke tuyttes til nogetJern- 
baneanlieg, altfaa heller ikke til Tonge- 
Sitkebotgjetnbaneprojektet, da det derved 
blioer findt no i en uniiz Fremtitx Ved 
sin Nærværelfe i Jltovcnynvn benyttedc 
Depsttationen Lejligheven til at spsrge 
Jndentigstninisteten, otn hon itke ntaatte 

finde Anledning til at gjsre nogct for 
Vnndets Frigjpreise i Gttvettan, do den- 

ne Sag vnr nf overnrdrnslig Viqtighcb 
for Lctndbtnttet i htsle Eg«en. Den old- 

ste, hvot litten Grund m-. out til at be- 
vare Banndlteggelfen af Vandet, efter at 

;"lkt«cnifortett nn nirlten iulbstcendig er op- 
hsrt, og at der kunde ones en Rette-rnit- 
hevghandling ved nt lade Vandingsretten 
iulde tilbuge til de Eunoe-innig hvorfta 
den i sin Tid bit-o tagetiok at ftasse en 

billig og hsift nitmendig andoei til 
Nimmt-s- Nn behooeg den ikke, da der 
boaoe er gode Vtsje og Zenit-uners, der 
fuldt nd erstattet Vantmejetn Ministe- 
ten ivarede, at denne Satz interesserede 
heim overtnude meget, on at det visi vtls 
de viere den lettefte Satt ai Werden at 
fees Bank-et i Gabe-lasen fkigjort, om 
ikke pas enden Munde, lau ved Etpk ,- 

priatiom Jmivlektid statt-e hatt nn 
Were unsers-ge Sagen, men felvisls 

— 

gelig mcatte Bebveriie selv bringe dens 
frem og beste de dermed forbunvnc Om- ; 

cost-ringen —- Det vil heraf Monats» at 

Gudeuaavaleus Overrisling hat Mini- 

stctiets fulde Sympathi, dg vi vilderfor 
made enhver of Giidcnaadalens Bebocte 
kil at tage under Overvejelse, hvokledcs 
Sagen skal gis-es au. Bedst tkok vi dct 

oilde viere, om Veboekne heitvendte sig 
til den Mand, der oprindelig har abla- 

stet Platten til Ovcrkigling, nemlig Or. 
Dalgla6. Hatt vil sikkert med sine sied- 
vanlige Hjælpiomhed og stor ngkund- 
stab kunne være dem til umuadelig Nytte. 
Men iorelsbig bør de oel faa hurtigt foiu 
muligt vælge nogle Mænd i hvekt Soga, 
der lau danne en Komite og satte sig i 

Forbinvelsc med Hin Dalgas. Reiten 
kommer not of sig few ved Or. Damian 
sg Ministereug Hjælp. Jkan sprungen- 
det mutigt blive saa stott, at samtlige 
6,000 Tor. Land lau ovektisles, san kan 
det i hvert Fald blioe start not til at 

bringe Egneu store Fordele, blotVandet 
i Gubenasen bliver frigivet. 

(.,Ranb. Dagbl. «) 

Samviitishcdens Rssi. En 
Strassesange sra Horsens Tugthus blev 

sorleden Dag, under LedsagelseafetPar 
Betjente, asgivet til Sindssygansialten 
ved Vordingborg. Denne Fange hat i 

Begyndelsen as 70erne begaaet et uskye- 
ligtRoomord paa en Hesiehandler sra 
Fyn og derester nedgravet sit Offer i 

Jokden. Qm de ncerntete Omsicendig- 
heder ved dette Mord meddeles der »Po- 
lit.« sølgendu 

Den Myrdede handlede sornden need 

Heste tillige med Kreaturek og laante 

Penge nd mod Panti Ejendomme. Mor- 
deren var paa denne Maade konnnen til 
at skylde Hesiehandleren nogle Penge, og 
tog saa senete den Beslntning at dræde 
sin Kreditor, sot at slippe sor at betale 
sin Gjeeld. Morderen gravede sorst en 

Gras paa sin Mark og skjulte den nted et 
Dasse. Da dette var udsørt, passede 
hnn Hesiehandleren op og traf ham i O- 
densez de tilbragte Dagen iSelskab, og 
Morderen sorsiod at mage det saaledes, 
at de kosn sor sent til Togets Asgang,» 
sor at han knnde saa Astenen tilsin uhyg- 
gelige Gjærning. 

Ester at de oar kommen hje1n, foreslog 
Motderen, at de i Folgestab skulde bese 
Marter-Ie, og paa Besen hen intod det 
Sted, hvor Grauen sandtes, soroissede 
Morderen sig om, at den starpladte Re- 
voloer, socn han bar hos sig, var i beug- 
bar Staud. J Nærheden as Graveu, H 
som de bedsi gis og talte samtnen, trak; 
Morde-ten hurtigt Revoloeten skem vg. 
assyrede flere Skud paa sit Osser, derY 
ikte anede noget Ondt. Skudene kamt- 
ikke dsdeligtz idet Hestehandleren sank 
samtnen i sit Mod, bad han med stem- 
stkakte Hander sor Lioet, tnen Mordercn 
grcb hanc og kastede hatn nedi Grauen, 
sont hnn hurtigt syldte med Jord. 

Satnvittighedens Rost tnceldte sig dog 
hurtigthos Forbkyderen, hau haode tidt 
Drotntnesyner, baade i vaagen og i so- 
vende Tilstand, hvor han stadig nwdte 
Sysiet af det blodige og stannende Offer. 
J Begyndelsen, da Mistanken faldt pan 
hacn, nagtede han alt, men gikdog neg- 
le Uger ester til Bekjendelsr. Da Liget 
as den Myrdede senere kom sor Dagens 
Lys, oisie dett sig, at Ansigtet var sort, 
hooraf man sluttede, at den Myrdede 
endnu levede, da han blev kasiet i Gra- 
ven. 

——»———- --- —- 

Fra Sonderiyllond. 
ocstaJnfluenzm J Ervde et der 

udbkudt Jnfiuenza iblandt Kiva Mel- 
holz’s Beste. 

Ny Postagentur. Fra den »H. Febru- 
ar vil der blive aabnet en ny Postagentur 
i Jægerup. 

Smitfomme Sygdomme. J Dagebøl 
gkaierer der for Tiden forudeu Statut- 
gensfeber og Difteritig ogsaa Tyfus, 
vistnok som Folge af det daarlige Band. 

Rig Fistefan43st. Fisteke fra Egern- 
forde have i Tiksdags giert et meget hel- 
digf Fistcdmst i Vemmingbund, i det de 
i et eneste Drcrt fangede 550 Ol Siid. 
Oet ital ligclech oærc lykkedes Fisiere 
im Veminingbund at fange 300 Ql i et 
Orten 

Eicudomshaudei. JSøndagHsolgte 
:".uccuistsøkgett Christianfcn paa Stop- 
bslgaardmart sit drtsteds beliggende 
Lundsted meo et Jordtilliggende af 3 Hek- 
tor og omtkent 25 Daler Nettoudbytte 
til Bsdker Lorenz G. Hausen i Svejrup 
tot 7400 Mark. Tiltmbelfen ster til l. 
April. 

Avktiom Jegperfeng Gjasigiver- 
gaqtd ved Sinderport blev iFredctgs op- 
budt til Salg ved vssentlig Auktion, dels 
med Jord for 30,000 Mark, og uden 
Jord for 20,000 Mark· Der stete imid- 
lertid intet Bud. Seneke blev Gjæstgi- 
vekgqakden boktforpagtet til Thomas 
Jskgenien irå Favsbsl i Uge Sogu for 
1600 Mark saftig, bog med en Betaut- 
ningsfkist pas s Dage- 

N 

Godgivrenhed. Pan Gkkmd of 
iscdlzoldendk Ilmnge Bintet hetflek 
Jspzkninklostsr blnndt Athen-km 
Nod, de snvne blinde Braut-e pg B. 
Ewi- at olelePc dctte har nonleniB 

»Am-Here sauer en Jndsanlling milka 
sog bei um« pgfna mange, sont o« M 

is 

im at nfiijkelpe Reden- 

Hcrlnziuxde Bilhclniine fejredeiz 
« 

Ihnng sin Arl. deselizidng Vcd Lykzz 
·Sloc lmvde li)kgbvrgske Bokgm W 

stunk Nin-port, og oni Aftencn sonst » 

Jst Fakkcltog Stcd, ved hvjkkkk Von 
«" 

isiercn ndlnngte et Leve for Hemng ] der i hench Neun bcsvnrcdksH as P. 
Julius nnsd cn Tale og et Lux- fow 

I« 
« 

Il vorne-senkte vor deanL l5n almind 
· 

Jllnininakion fandri Joherng 
egel Cullr ikke Sied. I· 

chbnkndt. J Manan Itm m » 

li--11.lllokke11 ll og 12 opkonk dkk z; ( Jl. W Jenseits Guardi Sam, sum » u dicrndlc lil Griuiden. Esmn vak- 
vcrrende iJejsing, og en Smde 
boede til Leje i Hufei, var lsgeledksi 
vckteiide i Tonder, men com hjkmomn 
paa sanune Tid soin Jlden udbkslx 

« 

reddede feist sine egne og verlierst J « fens Berti og gav sig derpaa til qt « 
Ejerens 7 stimmten hvillet vglqu I« 

t« liebes Alt Jndbvet og 2 Handelqu 
te. Jenfcn hnvde fotfikret i »Dnnmqk 

, for 4000 Mark. 

Styrtet ned i en Brot-d. kaledenN 
kotn Landmand Karsten Haufen pqq H. stedmark of Dage ved, at han seyn- ) ned i en gaben Beend. Efter hvadm 
forinoder, er han dog vift ikle dpd q 
Faldei, men frosfen ihiel i detsz F 
dybe iskvlde Vand og den slcerke Frost 
Markværdigt nok fondtes Hansens H 
vedbedækning og en Handske vven pp 
for Brendem Den fornlykkede fandt 
forst den nieste Morgen i stanende Ski 
lingsotn Lig. 

Fiskeri. Sonn Folge of den vedhol 
dende Binter ville mange Fiikere i Hi 
derslev lide betydelig Tab af Futter-n 
stoben Menge af Fiskerne ved pljor 
mundingen vg paa Øen Anre have 4 
ellek endog flete Torsteruser liggesime 
Lillebælt under ern. Du Jena-M in 

blevet san siækkt, at det kunne hast-, lang 
gede Fiskerne Huller i ern og fotjeq 
at melke Nedskaberne fmn til Ost-Ists 
den. J enkelte Tilfcelde er dsne n 
lykkedes, men nmnge hnvve mislet Mai 
lerne. De til Overfladen bragte zltus 
vor isnod Forventning totnsne. 
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Torfkesiskeriet hqr verek nieget indlnin 
zgendr. De fang-de Fifk blev folgte Ii 

en Opkjvber fra Kiebenljavn eller Kors 
or, der laa her med en Fisteknttee. Fv 
Tiden er denne Jndteeglskilde hell stop- 
pet- 

Jld i en Jeknbanevogn. Da Bis-W 
der skulde benytteg til Zier-geh senlflul 
de afgaa fra Vaindrup i Feedags Klvk 
ken to oni Ratten, var rangekede pp U 

Perrone:c, opdagedei pludfelig Jldis 
anden Klassen Kape; det- hlev sitsls 
ringet nied Stationiklvkken og Md 
Brand, m1"da Folk com til es sik vasl 
deren aabnet, flog Lnerne fleke Its-I v 
over vanen Vognen blev sinkt nn- 
geret ud of Toget, for et icleL de envt 
Vogne flulde blive onst-ebne fef JlM 
vg inden kvrt Tid var Ilden steckten M 
den angrebne Kupe ver fuldsttepedis M- 
lagt. Hvorledes Jlden et »Ist-et si- 
des ikke, men det formodes, m den « 

opstaaet fta Vanncqppststm s- Ei stm 
Held var det, at Jlden bles Jephtng 
fvrinden Togets Als-IV thil le 
knnde der let viere siet en stecke Ållykkks 
sckcig hsis dek var komm-i Basis-W 
ind i Kupeen, nu blev lIlvt V Mk « 
legt. 

Jldløs. J Sendogi Music-Mk Klokken II opsiod des Zld i Jsfkuiklfl 
Kro, beliggende midt ineelletn KliichW 
Bjækndrup. Jlden opdegedes of WSU 
forbigaaende, som kunde se igennenil kk 

Loftsvindue, at der var Jld psa Mika 
De sie da Were-i mev Familie, W- 
soin allerede var gaact til NOT A M 
blev struks gjort Brand-scann- WIW 
vccrnet fra Kliplev og Hauptmle 
fandt fig hurtig, og det lykkebei dc n illi- 
saa nt forhindre Jlden ist tilgt YMA 
hoc-no Mandskqhet btepdog pa« L soul- 
stedet iic Kcoknsu osukkem 10 Mist-W 
Formiddag. De anfaa mt Jc m»sp· flukket vg brgav sig hjem i den ernle 
at nn var al Fare oversteeelz Ve« » Ast 
sig imidlertid ilke at vcere Tilfskks l- M· 
en halv Time efter at Brandw- k ha- 
de forladt Yxandsiedet, udbtc JIVM 
paa nyz der bleo stqus givrt « -’Ud«z’« 
larm; men denne Gang lyUeds i« XIV 
at blive Heere over Jldeu5 k- « « 

Folk komtil, var Krven clleeede k« l Xb brcndL Alt anbo samt Manns Is- , keddede, da der var Tid nok dstlil — I 

Jldens Opkocnst videe inm. Is« sp: Aar siden nedbkeendte Kroen, MAY ZU 
l femme Aal-Ind- Bygningews M Ja« F, Mit- vs fvtstkredei Landstrandlec tec 

fee 8800 Merk. mk 
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