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General-unint- xmrhou dolu- I 

Thoraxng (Cvi«-iiiiibdng. 
Cis Ulculpcaql n n. »Ur Jlnnu 

Av.'« tm »Mir Tage Horn fanget und 

Knk Og blcu Inlqt t »Du-Web til den him- 
Vng m l« set-. 

Baron W. Kaum spmlnsqynnn n. 

»Fall« « den lksdr N. m sonnic und 

cgm sinkt-o glistmnn nllc Win- Intuit- 
LEyrr. 

Lang og uso Ums-fie. J mir 

Enge Hlfolgv »T. l- thbL " Pigm »Mu- 

r e «’ neuen ajxpmct um Tod«-it J I: 

Aal- lmodc hun Heut pau K reibolle pim 

Lange-kund 
Paamukt tin-stetig Faktor-el- 

Ih ..Htu(«l(h«lnh ·l«nh«ns.z(sn« Publt 
ketek et Nygtk mu, at km planmka en 

Forbiudclfk Iucllrmdendamkutsonpiins-« 
Dann-, Prins »Ur Baum-, og den summ- 
Pkino Hugo-n. 

Luft-untreu vev Henqu Ei- 
lek bvad »Heru. bl.« hin hou, vil der 

nu blioe gjort aluorlig Dorfe-g paa at 

san indkjabt Arenl nl øg unlagt et os- 

fentligt Lystanlusg tust ved Hex-Hing 
By. 

Iattsqgaarvenei Untat Th. 
Nielsen medvelie under zorhandlingen i 

Landstiuget om Futtiglooem at der her 
iLandet var nuu zaniggaakdq staat 

hver Ganrds Bindi atifmteg nl Ab- 

30,000 Kt., vil den sacnlebe Vcrrdi bli- 

ve 12—-15 Mi11.Kr. 

Krtmluet Anvestekh W MusI 
Ierfvend l Pttksto also-Iet, If. »Na-III- i 
Tld.«, for TIdeII H Dazer Band ogl 
Brot-, soIII haII oIII ins-III for Halm-w 
HaII hat-de iptst Andcstcg ljog cII Familie-; 
og blev bngcftct bekjcndt IIIed, III AIIdeII 
var sljnnlet, IIIeII han IIIIdlod at melde- 

SageII. « 

Streiten l Reettvev. Fika Nest- 
ved telegraferes til Nin «Ielgtb. chI 1:I. 

April: Mut-ek- og TIIIIkteveIIdeIIegl 
Streiten er i Wnnr bchIeII endt ved cnj 
falleo LoctenotoIItlt, AIbrjch gchIoptIp 
ges i Dag. Fra lste Juli meidet-Incu- 
denes Fort-klug oIII en Akbejdsttv IIII Ii 

til 0 Ulme 

Jtvehranv vev Ireveriksvcet 
J SIItdags Altes nevbmndte If. Tele- 
gen-n til Nd. Telgbr. en Slagtek Jenes 
Hausen tilhskende Gaard i Moll-le ved 

Inhaltska Nogle og vae Kur, 
ieInten Svin og fjokten Foar og LIIIII 
indebmndtr. Beboctne reddede slg i 

sidste OjebliL Ilan opItod i eII Stak 
og fornIeIIeg pas-san 

Eis Col bleo i innige Munned fan- 
geII i St. Thonue Hann of Bcfætningen 
psa et sveIIsk Stil-. J HIIjeIIo Maoe 

inndt IIIaII en MeIIIIeskefod, deI nsieoeke I 
des til AIttoIItetmIc og sIIIIdfyIIligoIg i 
hat tithml eu Fytbsdm der foI koIt TId 
siden sprang overoId fIII et engelsts ka 

for at ftelse cII Ovetbordfaldem IIIcII 

oIIIkoIII IIIIdIk RedningsfoIføgeL 
Ostentllqt Staqtehns l Hor- 

seuc J Fjlge Telegtatn til Rih VIII. 

nedtog Hoffens Bycaad I Onsdags Its-( teg at spge MinIsteriets Apptobatlon er- 

hvekvet pas Kisbet of en Jotdlod paal 
ca. BE Id. Land, beliggende notd forl 
Byen, for eII stbefum as 1800 Kr. pe. ; 
Th. Land til Byggeplads iok el offenk- 
ligt Slagtehns, der skeIl sta« færdlg Ill! 
at tages i Btug den tste Oktbr. 1892. 
Til femme Tid qgtes Slngtetvqng inb-; 
fskt for Byens Slcgteres VedkomnIende. ; 

Eu send der vlec as sue to 
sksdkh tukde here tilSjieldes hederne. 
Et Bkyllup, hvot noget saadtnt fokegik, 

« 

hat nylig faul-et Steh i Friedland i Vo- : 

sen. Bruden er en Dotter af en heit- » 
staaende Einbedsnmnd, hvis ene Sen er 

« 

Byens Borgmefter og i den Ilnltsdning 
iokkettede den botgeiligc Vielle, snedens 
den anden Sen er Byens Picesi, der i 

Kraft as dette Einbede foretog den litte- 

lige Vielse 

Laus Reife. Fdigse Tage er til 
Last ankommen en ung Pige, der et 

hienimehorende der pna Len, og fom til 
Delg alene hat foretnget den lange Nrij 
its Kinn over Amerika til fit Hienisted. 
Hun drog if. ,,Hjorr. Amtstid. «, for El 

Aar siden Ined tin celdie Broder, der er 

Instit oedToldvæseneldeiLnke til Irhnng 
hof. Pan sit iniid citii Hjcnive og er 

del-for vendt tilbage, nirdeng Brot-even 

fremdeles blioer i Kinn. 

chtkiskt CI Tdsch Aste-wer- 
fontsget frq Kote-m- til Kjobenhavn over- 

kitrte ifslge »Jyllp « i sktedags Aftes 
kl mellent ll og 12 en Maikdspekfon 

» Zg flehte ,ht«im nied sig en lang Steckt- » 

niag. -Dn Toget standiede var Monden 

«-f-s« ilbe tickebt, at det blodige Legenie. 
Mitaede en ufokinelig Masse. Ved Lo-j 

konwtlvets Ankunft tllstbenhavn fand- i 

tej set- visetfnset med blodigeKlasdnings- 
s Knospen 

hsz 

l- H 

2,900 du« last-. N Zeug-spon- 
bub I Kjobmlwm wk Isplge »Togms 
Jkyhcdn« IMantmgrx fromuddagiz Nu 

kurika nt Hbc m Backe ’11esigcbrcoe, 
Inbeholdrnbc m. :«'.«««.Kcs i Uonmnm 

ITP nd Forullddagrn infondt en Lan-- 

drin-; Vin tin-d nUe te mbte Penqe i qod 
Velwtkn 

Tod iomFölqk afat iawc mo. 
»Im Hrsllccfho Ulsqlllfsksg lll LUka 

ngmiub. Nu Id. April: tsn uml, 
UND-Hort ·Il«111n-1Lleirn, L mutm- vkd 

Vinbrutp, falkt Uhu-g Ist-d undcrxckkkec 

atlnxdn i Laden og foulog Ug san Moor- 

ligt, at han tobt san Time-! efm·, ul 

hast um- blcmn umliw Wa Holfteblo 
Busch-m 

Tod as Bloviorgiitning. 
Vugnk Jene Jtmqxth L Tot-use, Iik 
for kn Tidsi est m scknt Wo den cnc 

.V(1mtd. Hatt agusoe tkhs mnksexltg Ver- 

pan, mest kou Iid cim sont-ne e Anmu» 

op m m nimm C-;kkelfc. Drunlkuldlc 

War crklcrrcdr, nt m Blodfotgtftning» 
hnudr sont-n Lied. Og i Torgdnggj 
bod- Mnndcn under stkW Lin-lieh l 

Mistwnct J Lørdags nedbmndlej 
et Hug pna Karls-usw Mark i Lyndelse. 
Hafer beboedrs of m Kreaturhandlek, og 
hast tilligc mcd Hustku og 4 Von-mont- 
tc redde fig ud gjeImem et Gavlvindue. 
Bed dck opmgne Forhsr bleo han unholvt 
fosu mitænkt for at have paasat Jlden 
for at iaa AgiumnccsummenfokLsSsret, 
der ifslge »Es-. EIN var urimelig hpjt 
cis-furcht- 

Ny Hiiflole pas Samen zka 
Nykiobing poa Falstet telegkaferes til 

Nordifk Telegkambnkeau den läzde April: 
Bed den endeligc Generalforfamling den 
den Nie dg. as Aktiouctrrmei Højssoles 
aktiefelfkabet vedtoges des at bygge en 

hel ny Højssole i Sommer i Not-re Ors- 
lev ved Nykjsbing Landeoejen. Lovsne 

oedtoges, og Bcsiytelse valgtes. Den 
vulgte Forstandek er Th. Jenfem 

Gpdl audi. zksvlge et Virddemaal 
Iknlde en Stytte t Sskadg fotleden von 
tut-« Meng- Afstand skyde en klitsselkugle. 
gjenncm en nlsnindelig Syteballom Hatt 
Inantte ts, »Am-de Av.« Inn skyde lu 

Sknd og ikke afgtve Prsveskud. Uden 
at muntere Aftnle derotn ont tensseu, 
var Modpnrten soa velvillig at indtsmi 
Ine en Skive bag ved zltisketh ligeiotn 
hatt ttllod et Par nndreSkuttcr at afgive 
nogle Sind eftek Zkivem Allerede det 
andet Skud eaknte zlastem 

samt of en Kollet-inse. Es- 
yngee Karl time i Mandagg i et Wein- 
de til zlenstech Mellr. Medeas Kutten 
var inde i Mpllen, og Befordttngen 
holdt uden for, kom Morgemoget fotbi, 
hvokved Hestene blev iotskmkkede og tog 
Flugten, Ratten, der tkke erindrede, at. 

Meilen gik, for ud as Deren og i Ret-! 
ning of Hettene, men sit betoed et Slagl 
nf den ene Mollcvinge. Noglebettet( 
kttcekkedeg, og der tust-jedes hont, fkrivetl 
»Bei-ds. «Tid.«, en Dei Stroms-net pna 
Ryg og i Ansigt. Hatt blen stmks kjortT 
ttl Sogehuset, hour hatt nn befindet sig 
unt-get vcl, san det« er Udsiqt til, at hnn 
stipper tm Uheldet uden vorige Folget-. 

Botheltgtcvetfald. En paa 

Hovedgaarden Balstov tjcuende Karl 

tmngte if. ,,Anrh. Amtst.« afvigte Lor- 

dag Nat ind i en nf sine Medtjenendes 
Kammer-, hoor han, medens denne um 

og sov, nted en meget tyk Knippel til- 

spjede hatn et stokt og gehende Saat un- 

der hsjte Die. Grunden hektil var, at 

Voldsmqnden var formt-met pas den 

ovetisldne, fokdi han foelcngete Tid 
siden tilligetned 2 andre Medtjenende 
hnvde tmngt stg ind pna Voldsmsndens 
Betrelse en Aftensiund for at tale hatn 
til RetteiAnledning af, at han, der 
delte Vatelfet samtnen med en anden 

Karl, hat-de nagtet ham Adgang til dette. 
Boldsmnnden ek aeresteret. 

Istspqypet. JPaastcdngene reiste 
en i Aathus boende Naringsdrivende 
eftek eget Foregiveude til Dankt-org paa 
et kokt Bei-g. Jmid ertid fokblev zor- 
tetningcn luktet udovek Paaer og er 

lukket den Tag i Dag. Vcdkontmende, 
der hande en temmelig ontfattcnde Gjæld, 
antngrs at have tnget Kutten oork til 
dct tiætne Btstcn euer at have tacht tig 
af Tage-. 

Den forioundne for tog neinle for et 

Pak Aar siden et tniglytket Selvmotds 

fort-g. Grund-n var den Gang NE- 

ringssotger. Nogle af hang Vennek 

hjalp hmn bog paa Fide igjen, og hans 
zokketning tegnede en Tiv til at blive 

ganste inbbringende, men i den sidste 
Iid hque hapde hqn saa gobt iom ingen 
Ssgning. 

ist its-re Iris-muss- oit pas 
Fotanstqltning at Fellesbestykelfen for 
danst Ftisiolefokening blinkt- ufholdtpaq 
Soks Hsjstole sibst i Jus-i Mann-d. 
Hovedtaletste vil blive Forstandekne Jens ; 
Bech, Melln tp Dsjstole, Tritt-, Vollk- 
tilde Dsisiole, pg J. Lund, Veiftkup; 
Dsjstolr. Desuden vil detjotnme ftmt 

L «I 

meggnxuul In .xoi:-«1«d:inn. Ucnrkt 

man : Tage-, og tm- urnteg at konnne 
en Oel nlkqscndes fm Inn ng «’(-.«.!nnd, 
sont kn! vtwe tndionnclersc ho-) fntfkos 
ten-J Vennet pnn Zum on Engelfequ 
nen. 

Generalmaior sah-. Hart-ou 
bade I Lnstmgiz i en Uher cn H Unr. 

F fin Unsinn sinkst-or Halm-n nq nl 

drt hin-mir Vom og nnd bl n. Tidnn 

sung Inn. Pan mmdmg nn en nnltttn 

Luni for cn sinnt over du minnt-Kun- 

imgmt til de tndskc Ämbnndgmswer vg 
gsk t frnnik Zinkens-, hour nun under 

Maan Bngmnd betrog s Hin snpene s 

AlgirL J Atti l-« kmn hnn Hi Inn- 

ntmf, hnor den nyc Krnspnnninn O- 
betsl Is(l,m"ning, mass ton nun til n: 
Absican 

Johannes Pardon ocltng -— III-nn- 

»Pnlit.« s— meb Affe c Fseltoncne thi 
—- 50 og two In finste- Istnbedh hu-! 
brklcrdte, vnt jom lldikuosnngcichej i Lrnn 

streben 

Ett Uy Mkllspncb Ell mng 
Mand, W Aar gnnnnel, Ssn of en ubes 
Inidtet Skooicgcdrnkc, mdmgenbe den 

beskkdne Sslling fosn Hetfknbgsjener, 
mener if. »An« at have uroet en »For- 
mue paa ikke mindre end Its Mill· Dol- 
lats. Han steuer dem paa, at en On- 
kel nfhatn ved Navn Clsnnnenjrn for 
flere Aar siden ndoandrcde fra KallnntH 

borg, og at en Mond af dem Nov n, li- 

geledes fka Kallnndbokg, nn er bsd hin- 
sideg Atlanterhavet uden at efterlade sig 
andre Arvingek. Den unge Mond hat 
henvendt sig til Udemigstninistetiet for 
at gipte fin Nu gjckldenbe. 

Kirkcgaarviforholvene paa 
Samsp et it. ,, Hain-so ;)l-.1.« alt anoet 

end hyggelige. For det forste er der ait 

for lin «Piadg, da med llndtagelie ai 
Nordby Kikkegaakd alle de vorige men- 

ges Ineget titerkt til at itdoides, og det 

paa to Minder, tvet baade feer Giov- 
stedekne ikie nlene er for finan, san at 

matt nesien tnn opztnioe Unze-ie, inden 
de er oei degmocdty nien ogsan for mer 

hinanden, tneo andre Ort-: Gtsnoeite er 

i allerhojette Grad ithyggeligt iok de ei- 
tekleoende at ie, ncwnlig pna Trankbjerg 
og Ottgbjerg Kirkeganrde, at man li e- 

fkem dkuknet Ligene, idet Bnndet hyp- 
pigt sinar halvt op pan Kisten· 

Acker Beet-s Bevragerier. Sa- 

gen niermek sig nu, iiolge ,,th·tenbl. «, 
sitt Slutning, idet Bech nejagtig hat 
gjokt Rede ior, hook tntin re Penge hatt 
hat bedkaget for. Foruden en Oel for- 
fkjellige Bengeudlaanere, Renneskeoem 
nek og lignende Hottokatiores, hat Ade- 
len ogiaa mattttet give Mode. 

J Forgaar snsbte Baron stiedtz Thott 
og Greise Oanneikioid Sams- er at er- 

fare, hoortil Hi. Bech haode benin 
deresz fotneinme Nonne og fine Visitkort. 

Bech haode oed sitt Atthold lie fil Kr. 
i sitt Besiddelse, som hatt iik Loo til at 

behoide i Atresten. Bisse er nu for- 

lasngft sei-beugte, og ha« tkke glort den 
brave Ungetsvend giadere. 

Eis Vandqaug. En ung Mand, 
sont i Titszdags oaIede fra Ammm til 

For, tiai under Beis paa et Dur af tu 

Fods Ltengde og tilfoutende Omfang. 
Hatt erklærede stinks Uhyret for at satte 

enHool, mett runde, da hans enesie Baa- 
ben var en Lommeknio, ikke gjsee andet 
end i Halsens dybe Sptek at stjære For- 
bogflavet til sit Nat-n. Hatt vilde nu 

hente Falk fka For for at faa Hvalen i 

Land, tnen inden han naaede at komme 

tilbage, boetfette den kommende Floh 
Dytet, iotn dog strandede poa Vesisiden 
Den Amkutn. Dei viste sig nu, strivee 
»Tsttd. Zeit.«, at det ikke var en Honi, 
men en kicempemassig Delphin ellekTmm 
ler. Da Delphine-i er en Tandhool 
stiller denne Bladetg Slntningsbemeerke 
ning ikke Redaktskens ellek hans Mediu- 

bejderes zoologiske Kundstabek i det mest 
flattetende Lys. 

Den uyc Cukkcktpld l Bish- 
lcu. J den af Danmarkg Biavlerfor- 
enis g udgivne og af Hand Ets ev iKals 

lundborg redigerede »Den danske EIN-Ti- 
dende«, onnalcs Voveu as lste April 187 

W om Ahidringen i Langia-ringen osn 

Told og mdenlankssk :)ioefukke1«afgift. 
Der gjorcg opmærkiom paa, atNegjeking 
Riggdog oeloillig have taget Densin til 

»Dausi Biavletforetsingg'« Andtagmke 
om Bevarelfe euer Forhojclfe af den 

ttdligere Honningtold. Honning, faaoel 
hvid sont bran, er nemlig undtagen fra 
den fkete Toldnedscmelse Paa Sucker nn- 

dcr Position Nr. 229 og 2150. Der heb- 
dek heimst: » Den stete Nedsættelsei ca. 

5 Oke pr. Ph. CandW er et start Go- 
de for Biavlen, da lys Candis anvendes 
i stedse state Udftkctkniug iom Bist-den 
Den bevakede Honningtold hat endnu 

taugt sinke Betydning for Bin-lerne 
Endelig vil det heteer- blive muligt 
giennem Toldoafeaets Listet at fske en 

usiagtig Kett-pl med, hvormegenhouning 
der saftig inbfskes hos os fka Udlqnden 
Dunst Biaoleksokening hat dersetGkund 

—l 
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( 
nl pcm de can-te Blaulerests Begne at nd« 

tnle en Taf tn den smnladeLoogtomngL-- 
« sssHU FID Pfef-- vffk sen-p- Its-Adeer 

Nu holst ulmggelig Beginnt- 
kad — sog nq » ,,.O-11. ZHLDL t 

« is «-i Sonn-Odems ! Punkte-owns- 
:.- J Tdiisok ( Heinngoh book Dampfm- 
«n ,,:Uc.nus« Hagel nnde1«.’ltbe1de. Jenas 
u Zka nnin ( Tosdotkcn starkes del puu 

hnqe Stdn us Bin-ihr (fankaldte »Zw- 
tiz «), ket nntntng c- mod den ene Wurst- 

z«.:n Les-einstens mdoendnxe ?lv"sntg, ne 

den-J haltet-is onden Ende hiner mind- 

detbnrt mod Ettbgsiden, hoot den holde-z 
oppe ved Hin-to as et Zoo, der er fast- 
gjon over stbets Wnning. Oder en 

nf hcsie Bin-Her hande- lo Mitten-, der 

Judex-edi- pnn Tntnpfcrrgens ndvenkige 
Erde tagt en Planke-, hdorpcm de stob, 
sncn for at kuntte kenn-ne til at atbejde 
nun Zhbssiden, hnvde be ubenknksom 
ihm Tone-t, del hold! Bin-Ren oppe, nd 

:nod Mtdten af Nnnez tnedeniz de hatn 
rede tnod Ekibgsiden gled dersor den En- 
de as Zinnen hvorpaa destod, og soinnn 
knn holdkes i vundret Stilling ved den 

Speknding Skibgsiden gav den, lidt efter 
lsdt ned, indtn den pludielig vippede og 
de to Mund styrtede nedi den dybe, sten- ; 

satte Tordok og sorflog sig forfieroetigh 
Den ene af dein hed Sjøstedk, dar svensk 
of Focsel og haode arbejdet pan Vierftet 
im den Tit-, da del begyndte sin Birk- 
fomhed Han bengtes tort efter til O- 
refnndes HospnaL hvok han henligger i 

Inegei handle-S Tilstand Hsn hat Hu- 
strn og ein sama Born. Den anden 

forulystcde heddek Pfeil og er hjemtne- 
høkendc der i Bin-U han bragtes efter 
Ulykken til sit Hieni, vgdekpr Hoab om, 
at hanS Lio tun keddes ngaa Pfeil er 

zamiueforsøkgeH han har Husnu og tre» 
Born. 

Morden-M OvarialIL J Tots- 

daqez Morgen nett -') Zidcn blen, mälge 
»Am-h. ’!lnt:r—-t.«, Cskenhnnncxne paa 
Neuemnistatjonen oed Butunglsko Mar- 
lntcs mluunerede oed date liab oa Stadt 
en Zignalslajte Te tkyndte sig ned paa 
Banelinicn, hoorfrnRaabene lod, og traf 
her en Banesnand, der havde Handel et 

bevibstlast Mennnske, dcr ajensynlig nat 

styrtet ned ad den haje Skraaning og nu 

var havnet i den dybe Greift 
Man fokiagte at bære hatn bott, men 

han klagede sig saa steckst herved, at man 

forst maatte stasse et Seil tilstede« og 
paa dette bl v han nu taaret paa Gen- 
tatmftationens : 

Hekfra blev der telefaneket efter Po-» 
litiets Sygebaare, paa hvilken den til-l 
fkabekomne blev baaret til Sygehuset. 

J Laget as Degen kam han saa meget J 
til Bevisthed, at han tunde sige hoems 
han var og give en Forslaring af, hvor H 
ledes det 9ele var gaaet til. 

Han fortlakedl da folgende: 
Hatt havde otn Aftenen vatet til Eph- 

selsdag has en Kollega til fig, en Ar- 

bejdgmand ude paa Fredertksberg, sam- 
tnen tned to andre Arbeit-sinnend Da 
de forlod Gildet, var overfaldne blevet 

noget tilbage, nten da han kam hen paa 
Hallg Ves, Itod en af de andre der ag; 
ventede paa band Denne der nteutc at« 

have et uopgjort Melletnværende med den; 
ovetfaldne, gav sig nu til at prykxle lass 
paa hain og kastede hasn slntt ltg overj 
Nækværket og ned af Skrænten OetY 
sidsie han kunne hafte, var, at han var- 

kullet ned ab denne, bereftek havde Be-? 
vidstheden fatladt ham. l 

HansTilsianb er nvktetnmelig mislig, E 

og der stal endogfaa væke Fake for hanc 
Liv. 

Valdsmanden, der tidligeke hat nett-et 

strasset for Tyveri, blev anholbt, men 

nagter iig styldig. 
Drahet i Oblinq, Söndee 

Ists Spott. Som tidligeke omtult 
blev den 7u-aakige Aftckgtskone Kristine 
Knudseth der enekeboebe etHus inling, 
den 28. November f. Aar ved Middagg- 
tid fanden dsd i sin Seng under Om- 

»skcendigheder, der tyder paa, at hun var 

bleoen ombmgt. Mist-dicken blev ftraks 
Thenledet paa Esaardmand Spreu Knab- 
fen, ver tun boede ca. 600 Alen fka En- 
kens Hug, og der blev da ogsaa under de 
afholdte äorbor dels ved hang egne Til 

»staaelscr, delg veo andre isemkomneOnk 
ftckndigheder oplyst at han, Her den«-Mu- 
November havde meet pan zagt og del-j- 
unber oq delg efter Jagteu nydt adskilli- 

ge Kaffepunche, san at hast var en Dei 
be1«usei, men dog ikke i en sank-m Grad, 
at dct kunde have nogen Jndflqrscm pqq 

hans Titregnelighed — da hast oiu Uf- 
tenen foklod en Husmand, hos hin-m» 
han side havde faaetet Bat Kasse..unchs, i 

par hat i fætdeles Hensigt gaaet fm 
denne lige hen imod Kriftine Knudfeus ; 
Has. Dpren var aflqaset, men han togY 
da et as Vinduekne nd og gik dekigiennem ; ind i Hufen Konen bleo den-ed meget ; 
finstre-steh og spat-gee, hoem betont-, og 
has foukede da, at det var Stren, og 
sagde, hvotfoe hast var kommen til ben- 
de. Du hun nu bereitet fokeholdi hasn 
det utigrige ihsns Abs-ed og keetede 
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fmskke Bebrejdrtser imob hmn og bl. a. 

nnch akkjasveten hnvbe godt soc-· yam, 
og at hat« vandredk liqe nd Heloede til, 
blko han mgerlig og mutte- paa at give 
hende e11).«ugsistg for at faa hende til at 

ne. Han vilde dog ikke flaa heade, me« 

km ist« vedblev a: bruge Mund, greb han 
denkst-, uden dog at tænke pas at dræbc 

« 

nennt-, med » fast om Halfem Huni 
gjoide tkkr n- geu egentlig Mod7tnnd, 
mcn da hun mco Er blco hrlt stille, bleo 

hnn forikmkket for, at hun Eunoe von-e 

sod, hvorfor hun stmkg gnv flip pim heu-« 
ve, og du hatt harte Luft lrænge ud gjms ; 

nem heim-s Mund, gav han fig til at? 
pustr i Ida-se og Mund for at gjenoplivek 
hcnde og ocsdblco derived et Koartckgtid· 
Tet foibleo imidlertid uden Birkmng, 
og han beilutkedc da at give det Udsecnde 
af, at hun Nu huvdr tnget fig af Zagt-, 
hoorfor han løftede hende op imod Sen- 7 

gewandt-L scm han lagde om heudes 
Halt-. Da Summ, hoori Sengcbaam 

l 
l 
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vet var fastgjokt, imidlertid gik i Skyti ! 
ker, lagde han hende til rette i Sechs-n 
med Sengebaandet om Halsen og knien- 
rede det fast i hcndes Natte, hour cftcr 
han fjernede fig. 

For denne siu Fotbrydelse etArkestam 
ten, der kun er 28 gammel, ved Viborg 
Ooekret bleven anfet med en Straf 
af Tugthusarbejde i 8 Aar. Ved Vol- 
ling Nørre Herreds Ekskrarets Dom var 

Strafer beste-m til famme Au af Straf- 
feakbejbe i 5 Aar. l 

Wandel-mir og Oversiiækp Ji 
,,.Hotseng Avig« stod der folgende Grin- ! 
agtighed: 

Jngen Pandehaat. Effet For- 
lydende hat fotskjellige Jetnbanebanete- l 
stautatatet modtaget en Sktivelfe, hvotH 
del udtales, at Generaldirekkøten for 
Ztatsbanetne scettet Ptis paa, at den 
l. indeltge Vetjening i Jccftaumllonetne! 
n entsnttek fortklædt Ined hold Scnæk ogi 

ingen Bande-hast I 

Indentiggministeteng og Genernldis 
tells-reitst Skjonhrdgsands et dog ikke 
enestaacnde. Der et ogfaa andre end» 

JctnbannStationetnes .li«’oindet, jotn 
lkke kan faa Lov til at se nd sont de vil. 
En og nnden vil maaske have lagt Meer- 
ke til, at hele Tjenetpetfonalet pna Ante- 

lienbotg et fnldstcndig ketnisk tent for 
Ovetfkmg. Det hat sin Grund deri, at 

Hoffet ikke findet det passende, at saa 
,,snnple Folc« fom en Kask, en Diener-, 
en Lakaj, Staldkatl ellet hoad de nn et, 
bcetet noget saaatlswttatist sotn et Oper- 
stjckg Det et befalet, at ingen af Hof- 
feis nnderotdnede Petionale maa bete 

hoetken Qoetskjæg ellet Fuldfkjæg. En- 
ken stal de have ,,glat Ansigt« elletKinds 

skjæg (Bakkenbattet). 
Mcn sclv ont et Ovetfljckg kan det 

ockte dclke Meninget. J 18532 udgik det 

fanledegfolgende Befaling til »der notsk 
JægetkotpsH 

»Koinpngnierne vil ved alle Patadek 
pnafe, at Undetofficetet og Mandfkab 
hnt K ne b e l S b a t t et, fotfaavidt de 
tan haveg, da man i den senete Tid 
hat lngt Mætke til, at Mandskabetne 
sannst at nnddmge sig die-fe, fom de 
aus«-r for en Bytde, da det dog butde 
viere detes Stollhed at ligne detes Ofsisw cistet.« i 

Men hvad skulde nn de gjste, sont ikkes 
hnvde Grade i det befalede Stieg? Ja, ! 
de hialp sig pan en tet inotfom Maade. l 

Naat de jkulde til Patade, lagde de be- ; 
standig Vejen am ad en Guard, hvis ; 
Mute langs Jotden var ovetstttgen med ! 
satt Vandfatoe. Ved at fpylte pas Fin-; 
geten og sttyge fptst paa Muten og saa ! 
under Nasen staffede de sig den befalede 
Ptydelfr. ! 

Den gamle Kejiek Vilheltn l Tyslland I 
gav sig ogfaa af med at vete Ovetftifsr. J 
Han kunde ikke fotdtage, at Soldatetf 
sitsg Haatet bag Øtetne. Dette vatI 
strangt fotbudt ikke alene for MenigeJ 
men ogsaa for Ofsicetet og Undetofsice- 
rett« Detimod vat det befalet, at Haa- 
tet stnlde stryges fotanØtetne i to»Lok-; 
ket«, ganfke sotn den gasnle Greis felv 
bat del. Jkkc en Gang Bistnatck ellet 
Moltke slap fot at varrere Ordte. 

Dei et kjedeligt, at tngen af de tnyn- 
dige Hettet af otgscGtunde kan fordyde 
Falk at bete Nasen mellesn begge Hine- 
ne, elletg var det nok en, som hittede pan 
det. (»Soc.-Tetn.«). 

OOQ 

Fra Sonderiylland. 
( 

Er Dranm hinsideg Grause-L For et- 
Par Aar eller maafke lidt tangere tilba- ! 

ge i Tiden hiesnkom fra Melbonrne en 
Mund ved Naon Hausen, som, efter at 
der var gaaet en Tid kjøbte en lille 
Guard i Skabsikup syd for Grausen, 
ca. j Mit fra Veien Stamm og boiatte 
sig der. Eiter hans egen Udsagn var 

hqn velhavende. Han opgav lejligheds- 
ais sin Fortune til 18000 Mel-, eq- 

324,000 Kronen J Henhold her til 
blev han eftek en passende Frist ist i en 

sqmlet Skat af ca. 1000 Ke. aarlig. 
Jsvkigt citkuleeede der underlige Rygten 

om Mund-n lmotpaa www 
Ul nu mmmu og i ex og z 

QEith lka «- s--« s---.. 

Pan U N us at tut-re Hm H 

qu-« kkoicncus Halt lieu-- 
m« wu ullu imme- LUlnnrr nat-I 
nur uns-m til-n audm qu 
TO kl ltllll llVl l Wlllltllltlc HHFY 

« 

Am lt lmlnt Llaw Ttd txt-pp -.-, 
Wi«»i)0ldulkr, en aldte lw 
dtnq lkqnm liq of T aq( cka n » 

Wulst-n lod til m oau megxk 
du« dus Hmouk Vt lnu tmqu 
tckllc mrende delom oq lmk 
hum gut-de detounx Mk» »L» 
hiulp dct lllle Mut-»Ihr z« 
tmm for jklo at han« aslum ID. 

Jnudlcnid, dm ufdodl biwzsp 
og Hausen sik sig gjrnnem m Jizssvs 
»H«lekolcbladet« en nn Hiiskhszszq 
Hnn blco der imidlcrtid l11nx:«-z«z 
Tang :llugteme onl, nt Haus«-H- 
stmtci i Pfui-hold til den nfdodk H 
of den Nur-nd sclu hunoc ustkp 
sivcde vcdnc og videkc ud, qujsp 
bleo at lkigeiss Fomldte bkgxkkkH 
miml Tilmle mod ham. Korn 
bleo Haufen arresterel og bktq 
Wilh-r fort til Flensborg. 

I- 

»u« 
-t.· 

III 

ql 

G 
P 

Tilfcrldig fik vi, striwr ,.Flold.;l 
at vide, at Tiger of den ulylfelw 
ikulde opgraues og obducerrg. «Vz 
jluttede at tage detooer forman 
at san rede paa, hvorledes detbcie 
samtnen. Da vi ankom paa Im 
Kirkegonrd, var der alle-rede smzk 
Stede, jom stulde hjælpe uloeoxz 
Opmgelse. Bed Komtnuneforjil 
Meyer-s Velvilje sik vi Tilladelierl 
oocrvære den uhyggelige Alt, ellm 
Adgaugen forbudt, selv for Pigenzs 
meste. 

Til Stcde var kun Landgnsidscsk 
Mohr fra Flensborg, to legcrogl 
tat Lohnmnn fra Flengborg, dem 

Anklage-des For-sonnt samt enkeliea 
T« Kisten var optaget og all 

blcv Ligrt eller rettere Restermos 
underføgk paa dek nøjcste af de rol- 
Advoknth lob ogsaq til at vcm H 

interesscret i denne Undersøgrlie. 
« 

gjorde J dtrykket af at ockreends 

sa.nvittighedsfuld Defensor. W 
fik konstateret ved Underspgelsen,oar 
os ikke muligt at faa ud of dem 
det Punkt var de taufe jomGn 
Men den Imrmeste Fremtid vilvrl 

bringe Klarhed derover. 
Advokat Lohmann ytredeiens 

tale med os, at den anholdtenol 
paa fri Fod om nogle Dage- 

Vi ttor oprigtig talt, at des mä 

nogle Aar. 

»Herr-Z St. Jakobs Ole « 

eftekfpurgt i vore Stenbrud som Mi 
mod Jllesultatet af Ulylkegnlssive 
Hemy A. Cadd, Handlende. 
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En fortræsselig Medicin. 

J fotrige No. us Bluqu x—·.1bi;:i« 
oi nogle Breoey som takncmmckich 
ge, der on- e bicvnc ticlbtedede och 
gen Of Tir. Peter-Z Kunst-, havdeill 
vet Medicinenst Fabrikani, T( « 

Fohrney i Chicago. Bistnoisevl I- 

ifær i medicinske Pacnphleker, M 
niek fra Folk, iom hat benntm It 

ellet hin Stegs Medicin, wende-UT 
den an se san ensiemmige Udialelisl 
gaaende en Medicins Godhed, W 
Dr. Peiers Kuriko· Eihvert VM 
ker fra spkst iil sidst Tromrrdighevcni 
Overbeoisningenstg, hvorhvs V- 
ne er fra Falk i forskjellige Salva 
stillingek. Da derhos npjsgkigk· 
og Adresse er opgivei for hvsk « 

Btevstkivets Vedtouimende, s« 
damit-whele der maatte Insk M- 

iedi« eng iil ved direkte Henvmdeåk 
Brevsktiverne at ovetbevise sig W« 

tigbeoen af deces Ums-leiser VIM 

der kun eksifteret en Meninkx M 

Peter-J Kurito sie-Mig, CI W HI« 
medicin spgct den sin Lige ividk W 
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Im galt til vierte. 

e 

DER sikdoanlige Bis H as ’-«" 

tendc Wvdfvrginnmg « .- Wn 

Gift fka System« oro in 
» 

den« J de siesie Titfcetvk .: « Je« «.:.: 

vætet det samme, Iom I .Ii«.-.s«.«1 ULHT 
HUP fM Stegepanvcn vix udlw 

TMUVM talt klæberdersauoanni TIT1" 

ved mekkuriate og andre Jordkä 
del Imsten er ligefaa fai«1igeiom« 
Blodspkgifmin J begge Tilf«kT-"« 
SEE- Systeniet, og dog ek dering:-"«" 
til at Menneskehcden sauledeci W 

Helbkedelsen af Blodforgiimms 
T« 

OPSCVI for S. S. S. JM « 

Sygdom er nannte Medicin sille 

ietligt Mit-det. Ligkikdes has V« 

Hveks at helf-rede merkukisi ISY 
kasifkning. Dei Idelægget IJMT 
stkvkm og uddriver enhvet W 

Niiiiekalgifi fka System-h Dei g! 

ver den itdxadkSuadhkv og SM- 

»Hi:: 


