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Uvucvuclsc. Knocllan I Banden- 

sieh pnn Nimm-, M. Wall, er briktkkst« 

til Buka i Ll-s, Hotbo on Tonutp nch 

hol-to 
JUIUUUOGU sonstnsntner I dennej 

Tid skhs soa jlirldnn 1Ztkkcslsk11-g-(Ggiieii. 
Sngdonnnen er nim» sinttiont, oq del-; 
er if. » Inseln An « allen-de huckeln-uns 

sten- Tot-Malo 

Kvinvellqseovetsnevken Ewi; 
en pcm Gl. Konqnnsi i mobenhnon bis-« 

endc nom- Mobcljncdkkr hat der, Is· 
« 

»Aftbl.«, culcerdr i noqcn Iid merkt nn-- 

iat en onna- -)"«nmr, dcr otl stddnnnr sika 
Profeosionen 

Cu nnKiodflandate. .’(f... Zins- 

Denl.« er ch- indicde llndnsochc Inod 

en beklendt stoms klobmlmnnsk Staatsr- 
mester, der n- nnotasnkt for nt have folgt 
Kde nf syge og Inbcrknlose Kon- fom 
han flngtede pna fin Landeefendont net 

uden for Kinde-»dann 

dorseno Spineuagteeh Or. 
Tonne-few Ein- nf Skioe Evnteslagteri, 
hat if. » Stint Au. « overmgct Ehebund- 
gen af ältester i London for Horseng 
Andeloivineflngteri og satnlidig, efter 
thd der sigeo, forpligm sig til at leere 

det paagjaldende Slagteri sin Behand- 
ligsnmade as Messen 

III-stand. J Sondngs opkom 
der »if. Rand. ngl.« Jld i Gaatdejet 
Jens Her-rings Gaatd i Storsjernp. 
Jlden opslod i et af Udhusene og for-plan- 
tede sig hurtig. zanke-te iillige Inednogc 
le Svin indebmndte. Det er endnn ikke 

oplyst, hvokledes Jlden er opkonnneik 
Monden var kjsrt bon med zlyttegods 
for en enden. 

3 tut-wisse Kanvivatek hak i 

den fenete Tid indineldt sig sont Inenige 
i Kiebenhavns Politi. Sonn Grundtil 
denne celebke Tilvcekgt nannte-, at Po- 
litiasststentNantzau tilEitemaret vil fra- 
tkede sin Tjenestr. De J Jurister give 
sig hoer for sig anb onI at blive hans 
Esset-feiger Det knnde dog vere, de 

blev nat-rede alle :z, benmkker ,,Vagens 
Nyh.« 

Dornen-proscaqu oentcs flutttt 
i en nett Mem-m Alle de i Sagen op- 

kinbelige Inhalt-te sidder studigt streite- 
rede. Mod Fiu Rassnnsiens Ssster og 

Jokdemodee Ftn Mabsen vil der ifslge 
»Dagens Nyh.« blioe reist Tiltale for 
Deltogelse i Baknemokbene og mod den 

anholdte Liege for Telqgtighed i Fosteks 
forbriselse I Fotbindelse meb Ftn Mad- 

sen. 
Dsdsspld. Johan Rai-muss Dein, 

ihr-. Redaktsr as »Lollandgposten« i Ma- 

kibo, ee i Totsdago afguaet veb Boden. 

Den var fvdt i Ist-i, og var ioknden 
Redaktor tillige Forfatier til en Del 

Foknellingek og Sign- 
— Geistes Kjelleknp til Ving- 

gaatd, der en kort Tid vor Laikdgtings- 
wand for 7. Kuh-J, er if· ,,Norbi. Fol- 
keblad« eftct tangere Tids Svaghed ni- 
gaaet ved Toben. 

Mvöd dem-am napt Anat-Jo- 
nas Boo, en Sen af Digteken, Panos 
C. J. Bon« ek if. »Heut« i Onsdagsj 
ofgooet ved Dsden eitek et langt og 
imettefuldt Sygeleie. Boy veltog med 

Hast-er i Krigene 1878—50. J Anker 
1853 gis han over til den vesiindiste 
Hexstykktz hvok han gik as sont Kaptejn 
for at blive Toldfokvaltek poaSt. Ctoik. 
Don ophcldt sig iolt i 30 Aar paa denne 

fjetne O, stund han igjen vendte hjem 
til Niobe-Ihnen 

Issfti Ekel et. Undet Jordan 
beider ved det ny Haoneanlæg oed Stene 

sandtes if. »Bornh. Vogt-U i erdags 
ei Menneikesteten Jundet stete i Strau- 
ningen ned knod Sænebng·en, lige intel- 
leIn bet orojektekede Vaoneanlceg og Ma- 

stinbygningen Mark-even of den sssfalds 
te »Galgebakke« og tun ca. wo Fod 
fr- Stkanden Stelemy der« tun vor 

bedeckter need II Fod Jord, var af en 

Mandsperfon i ca. smaan Aldeken og 
stimnedes at have liggeti Jokden i ein- 

trent 80 Aar. Pan fainme Sieb er 

fothen fundet flete Lethe indeholdende 
Aste. 

Uvefmaenve Form-lager- Vers 
Auktionen iMandagS over udeftaaende 
Fotdtinger i th. Herredgfulbnmgtig 
Skibsteds Konkutsbo solgtes desse ifolsse 

«Thisted Amls Av.« til Belsb l:,500 
Kr. til Sagfskek Bendiren for IlU Kr. 
Boet ek nn sluttet. 

Sein Eisempel paa, at Fort-einget, 
der anies for vardilefe, undeniden san 
blioe gode oed at gieniines, kan isvkigt 
unseres, at bek ligeledeg ved offentlig 
Auktion for nogle Aar siden til en Sag- 
fsrer l Thisted bleo folgt en Fokdking i 

et Bd pas 189 Kr. for 1 — en — Kro- 

ne. Men efter nagen Tids Forlsb ind- 

slk For-dringen ubestaaket eiter sit m- 

cysendt Oel-b. 

—- 

Utnfkcctust’c!3c. vHZ It Atti-IF 
tstnu Ihn-i tci Jtuss ( ittn mit ..' Mut 
tfn Futttgsnedlesnc stimmte-d sandte-Z PLU- 
tcg Huknct i Ilttngtted Aa. Hatt lau nn- 

der Fet·nbntnsooerktøroten med Honed oq 

Lock-two i Winden met-eng Reiten ni 

egrsnet lau Pan en Lebt-bro, der gcmk 
over Band-l under Doktkistgtem Den 

nfdtoe var en Tcl forfalden t l Int, og 
snan ntenet«, at der soreltgget et Muts-g- 
tslfsklde. 

pnpnottietetsifketu »Im-lede« 
Lug ttod en tmnntg Treng og fitkede t 

Auen nær oed ttjogcn Den langoartgc, 
opnnrkksontmr Staren pna ztkmddrn .g 
det utk Ittoinsncnde, jolbelmtc Band hnk ·t 
haften hypsskottsctmde Fndflydslse paa 

l 

hant Plnoscttg gis han nd t Auen og 
kam-or nns Ltwnnncm book tun tktc 

knnde blinde-. Zungen, sont et en for- 

trinlig Strom-um urbesdede sig over Au 

en on tttbage igjen; tnen ttgisfoin han 
vadeve ind mod Land, oendtr han ocn og 

spgte nd ignn tin Mand, ioin sitkede i 

chrhrdetk nnrkkedellmad, stopptde ham 
og bot hotn op paa Beim. Hatt var dn 

gnnske fortntnlct, og da Monden tkak 

hansz Støulrr af hant, ipnrgtc han, om 

det our nenn, der var fnlden i — han 
kundkjkke nnrrke, nt hnn var vaad. Ef- 
ter at have tilbragt en hnlo Dngs Ttd i 

Sengen, var han, ifolge »Im-ge Av.«, 
fuldkonnnen rast igjen. 

Ovad du« vil ste. Under denne 

Ovekstrift hat Or. Guardejek N. Leth 
Efpcnien, Godthnab, skkevet en Artikel 
i «Skandb. A. Av.«, der flutter faule- 
des: 

»Den Balge, der nu gaak over Lan- 
deti fothandlingsvenlig Rettting ek tun 
en naturtig Modvagt intod den over 

»alle Gmnser tiltagende Bestyttelfr. Re- 

iormbeoægelsen hat holdt sit Jndtog. 
; Den vil ogsaa not vide at sinde de rette 

EVeir. Dette, at von-e Politiker paa den 

Monde, at vi Inn stal være for ellerimod 

Estrup, er ikke not langen. Vatgerne 
tot-langer noget mete. De vil snart vi- 
de at bestemme den rigtige Kurs; der er 

starke Tegn i den uictning. Da oilbaade 

Ok. Metze-IS Bestyttelfesntani og th. 
Bergs Nagtelfespolitik forhaadentlig 
hurtig blive sat udof Spillet, —- om ikke 

fsr sue til nasie Valg.« 
Its. Wem —- nljas Latone-sie 

d. Nasid-u — velkjendt im Eitan 
Busche Ophold i stbenhavn i Fior, 
har, if. »Polit.«, quer i disse Dage seit 
to Meend duellere for sin Skyld· 

Ten fmukke og elegante Baronesie op- 
tmdet for Tiden i Tukin. Da hnn il 
zkedngd oisie sig pnn Mancgen, Uer 
Skækf i de rnssiske og staner Horden-, ; 

tillod ero Massei, en Sen af den be-! 
kjendte italienste Tiplomat, sig Ined hpij 
Rost at tilflynge hende fotskjellige haa- 
nende Beinen-bringen 

Baron v. Rahden, der sont man unin- 

des, er fox·hetsvc«eret.de tngsisk Officer, 
ftyktede ojeblikkelig heu til Greven og 
tildette hom en knaldende chsigem 

Slor Standa!«e. 
Obersten forHestgarden,MnrtiQuint- 

Jtin sagte sorgjweg at Iniegle Forlig. 
En Duel var nnndgnaelig· 

Og de wende Herrer,Bm-onen ogNw 
ven, blev enige om at dnellere paa Pisto 
len indtil i det Inindste den ene af dem 
blev kamt. 

»Aandeliquiöiekmmmere-«. 
»Weder-kein Dngblnd« bringet gnnsie e 

kelte Brudftykket as Predikenet af en 

fækdeles kjarlig og mildtdsmmende nng 
Jndkemissionspmstemand i det sydlige 
Jyllnnd. Betegneliekne et lige san sinng- 
fnldt udttykt, som de er sine og kristelig 

Manch Daumen gjalt et naonlig de fri- 
sindede, grundtvigianste Fokedkagsholde- 
ke: Sjalefordettoeke, Sandelige Bisse- 
kmmcnete, Fett i p« ne Klæder, dek kei- 
sek omkring og fptsjter Vnnd pna Hel- 
pedes Jld for 10, 12 ellet 15 Kr. hvad 
de nu fein-. — Amster, der mener an- 

derledes end den milde Gnds Mand, og 
da nqvnlig de met-e tolerante grundnngs . 
sie Pressa-, sank folgende Paategning: ) 
De fsker Falk vild og form-net at kenn: ! 

me allekdybest ned i Heu-ede; der hat« de 
detes Plads. —- Og Tilhorekne2 I nor 

ai Unsre Grnndwigianere, Inen J er det 
ikke met-e end Inin gantle Kni. 

Og den Mond pnkdtker Kimtighedeng 
og Foedmgeliahsdens Evangelium! s 

s 

Kaum mev Wagen-. Ei Etsch 
i Egnen mellem Standerborg og Ylarlsug 
boede der if. ».Kolv.’)lo.« enanardmand, 
der foo lange om Morgener ls« Lsilte lidt 
til Dqgligbrug, tog i des hele tsigei Vec- 
den fca let josn stinligt; osn del var der- 

fot, at Munde-is pekuniare Sagek bleo J 
heutiger-, er nu ikke san nemt at oide, I 
men daakllge var de. Aar for Aar giks 
hantilbage, og tilsidft vor hau lige paa 

Rippen til at gqa im anrd og Grund. 
Gicklden volsede. Penge —og det oven 

i stbet mange — stalde stadig bkugeg 
for at holde Sagerne gewende, men hook 
sinlde de komme fra? 

Men san en stjsu Dag, da Nod-n var 

allen-ach tykkede Leuen sum meb en 

737·..«f’-s««;’«—«-I .«.. ««" : 

FUHNI »Wi!1.1-"h-1 kfh ·-1 «t«sx» snk up- 

11en yavve meet den sum-at Im. Men ? 

Iun imstande-, at bit isn Udbytsek U i 
bynbcg Honig. Luni ihr-De ItudlglmL 1 

· 

m nor og god Heute-beteiqu Akt, ; 
bund Ve! oannbkosntnsk as tusan un Tru. 
kfter man jndfat i en Zo.m-!.w"k, m; I 

E 

ei Ttbonnn in .;« Blut mit Nimmt-I sind-. 
Nenn-( oq.lkcitte1"-J fix-um Hof-Jst w T- i s 

Nim- .K1". Saale-des sna den mgxkkldcch 
Ma.s.1dnmtmlloue1 til tunc-re nzxud asE 
jin Be »Ur-Dummheit. 

En Werbach-atmet Feilmi I 
Hilfe. Hörme Scheel, fodt Mor- 1 
genftjerm-, gtfk nird Hofkirgssnnestey l 

Guso C. B. Scheel, n n.«»’Bom."t 
Lugoagg Motchs vteuec Eises Im cu 

hojnbeklagclig Reklmqriie Zchiselcs v 1 

Et. Kongensgnde No. Tis, i samme- 

Hug sont Matean Apotheke-r Himpr 
hoc-J site Vom hat Cum us og Pia-its- ’ 

linker-is As Frygt for Einme- !«1r(ssres)- 
» 

inden aufkossel noget Subtsncmpnlocer 
for dekmed at tun-te desinficerc km LU- ! 

lighed; men uheldiguig blendet samqu 
Stuf henlagt i Nkerheden af noget Ann- I 

febrin, som Grevinden plqer as beuger 
af. J Lusdagø Motges cog den unge« 
Dame af det forkekte Pulver og ivæoek 
nu mellem Liv og Dold. Professor Hat-- 
limo og Dr.51ocksleih behauptet Ba- 
tieuten oed Hsælp af Modgtft og en rig« 
lig Anvendelse of Max-sich Lage-nn- 
haabee at tmme reddeervinoen, der 

frygtelig forbmndt invoendeg liggcr 
stille heu. ude as Stand til at modtagc 
de talrige Bei-geende, der strsmmeve til- 

Ildchketnd. Jzolge »Na-were 
Desgl-L« udbrod der Torgdugg Aften Jld 
i Nielg Pederseng Gaard i Lyngao. Jl- 
den btedte figmed en saa ftokHurtighed, 
at al Redning begann-e var umulig. 
Kun med Nod og næppe lytkedes det at 

faa Folkene ad, nogle endog i det bete 
Linned. Den gamle mente det hastede 
vel ikke san haarbt, Inen Taget sseed ned 

bag ved darn, da han var kommen ud. 

Der indebmnbte 1:z zækreatukm 4 He- 
ste, hvoriblandt en Fslhoppe, fom i 

Deidskampen tastede Fellei, 5 Spin, de- 
ene var sprungen paa Hovedet i Steine- 
tsuden, og Lceukehunden iumt alt Fick- 
steten 

Eier-en lidek eftee Sigende et statt 
Tab, da Kreatur-erste ikke var fotsikkedtn 
Jlden opkom i Vindsiden og menes paa- 
sat. Ei Held var det, at det havde reg- 
net Natten iForvejen og Tage-se vuk 

vaqde, da der laa mange Bygniageri 
Lasiden, ver maqste ellees ogfaq kunde 

have fanget. 
Kun faa msdte tilenden da mange 

anfaa den for et Itokt Blas. » 

Stor Brand ved Sagt-han 
Ratten til Ftedag nedbktendte Hang 
Nielfeng Gaard i Kallp vedSakljobing. 
Ejeten indcbmndte, tsg bang Singeka- 
det bleo startt fol-btckntst. Alle Krea- 
turek og ale Jndbo bmndte. 

Jsplge et andetTeleqmtn Mle Tlgb. 
var del Peter Akildseng Fasslegnard i 

Kale, sont brcendte. Akildfen skal nasre 

blcoen sauret i Hovedet of et statpt Jn- 
strnmenL En Mangde sælfonnne Rygs 
ter om en Fatniljrsttid eri Omlsb, nten 

noget paalideligt foteligger ilte besan- 

gcmende. Atildsens Soigerspn inve- 
bmndte L 

— Herocn telegrafekes yderligere til! 
No. Telegtb.: Peter Arildsen stuldew 
oed Midnqtstid assisiere en Ko, som. 
stnlde kaloe. En Heft, lom sind i Neu-l 
heben, flog til hont, fanledes at han; 
todte Lygten. Herved opstob Branden, l 
sont lnakt omspandte hele GanrdenJ 
Der manglede Band til at flukke med, 
og baut-e Jndbo og Kreatuker litt-»du 

Svigetfsnnens, Hans Nielfens Husttn 
maatte flygte i bet blotte Linned. Ta- 
get stred ned over Hans Nielsen og en 

Vttg styktede over hom. Akildien heu- 
ltggek i bevistlps Tilstundz Jlden havve 
antændt hans Kladek. 

Geheimeraadiuve Halt er 

dip. Fodgængere, det, lkkiver »Polit. «, 
i Sondags oalsnttedetilkkredetilgbekg og 
Sondcnnarlen, bewertet-ex atFlaget paa! 
den old-de Minister Haus bekjendteE 
Landlted ,,Bnl’kehuiet« oajede paa halt-I 
Stallg. Entwek oidste Gut-Iden. Fernl 
Gelchcitertmdsnde Hnll var dpd om For 
middngen Kl. St. Iltygtet herotn spredtes 
lnustigt rnndt og oukte Deltagelfe over 

all. 

Den afdode bestimmt-Dame, hoc-n snan 

end-in for kokt Tid siden Inodte paa den 

anden Sude Besen, hvor dek for et hnlot 
Aar siden bog Geldet asflotedeg et »Mo- 
nument for headeg Mand, var en Dotter 
af den berointe Arke-plag, Prof. P. O. 
Brendsted. Opdwget i etlitemkt Hieni, 
ndviklet ved daglig ngcmg med Datt- 
dens detydeligste Mtend i Kunst ng Lite- 
ratur, belud zru Hall Egestfkaber, der 

af sig selv gjorde hende til Midtpnnktet 
i sin Mantis Dus, ieln pas en Tib, da 
der i dette famledes alt, hvad der eks - 

stetede sf Beksmtnelse insbenhspm E: 
medfsdtnatnklig Ligefeemhed sont Im 

i 

Iss«ilaldris. r?l.r.:r«, rnd jkke omrlor 

l n elr se "l(·-rsi-sses, lnlr njvek Anlehnng 
nl umllcge Anrtdoley doan hun alnd 

: 

ihm-» » h-» N» sum-»mi- bmmwfv brws 

««l « ( « 

I«. Iyllrsiosl k-««s« Hi- 

« ne, sn nninzreijom »k« oq 

sc 
« Z lieu-c var sei-n Halt 

—- ner -H·-nt.nn, meinte d n nd- 
« s in«(slr M lekop Ycllllllklcs 

Om den littaqende Forli-fiel 
icoiyge paa Landei striukr sent-sur 

l-rrnllntoltjluslfen frnlfgnen oedZoenvs 

dotg l ,,Polltiken« bl. a.: 

»F de ZU Aar, ionr jeg kan je tilbage 
paa, hin- Vondestanden leert nhyre me- 

aet, men del er ikke godt all, hoad den 

lmr here Ten hnr bl. a. lrert at more 

siz i den de, at Morskaben er ved at 

lage Magten lra Arbeits-eh Der er galt 
nok med de celdre, nren del er værre med 
de »Hu-, fcnn m nantrlirrocs al Tld gaar 
med Ferner r Horn-den Hur de Hus paa 
en Fest, faa regner lse flrakg nd, hoor 
længe der er til den nieste. zesldagene 
levcr de; de andre Dage træller de. At : 
ethvert Menneste siulde lage Tel i alle; 
Forli-jeter er flel ikke Tilfældet; del erl 
jkke sau goll, nlen del ka-· viere galt not-. 

I 

Ae alle Egne i hele Oansnark holder faa l 

cneget af at more sig som denne, vi l jegl 
lkke hande, nien der er dog vislingen Egn 
til, gvor man ikte ofrer for meget paa 
Morsk«sben. Skulde man tro del om de 

alvorltqe Bestjyder ved Nykjsbing, at de 
holder Jul i « Vogel J denne Tid be- 
stiller de bogstavelig inlet ander end at 

passe Riemann ellerez gaar de, faa oidt 

mutig, til Gilde Dag ud og Dag ind. 
Der er visl nodvendigt, at vore Folkeops 
dragere, bJade de« der skkioer, og de, der 

lalek, ts«gerdenne Sidc af Lelsindigheden 
under Behandling«. 

Morlyltelfegsogen er næppe starre paa 
Landet end i Byerne og i hverl Fald ikte 

saa flor frnn i Kjobenhaon; Inen dermed 
skal ikke benægles, at der ogsaa paa Lan- 
cset, nanle of unge Mennesker, landng 
for nmnge Penge nd til komme Amm- 
delser.) 

Hi. P. Reis, den bekjendte Guard- 
Inand fra HolslebroiEgnen, fatn i sitt 
Iid samtnen ined Redaktør Th. Nielien 
i Holnebro og Or. Berg blev idmnt 6 

Maaneders sitnpelt Fatigfel paa altniti- 

tseltg Fangetost paa Grund afHolstebros 
Asfckren, er if »Skanderb. Anitg.:v.« i 
de senere Aar bleven knyttet Ineget noje 
til den vest- og spnderjydste Kreditfore- 
ning. Ester sin Udgang af Færtgslet 
blev Noes fsrst Repræfentant iKredit- 

iareningen og senere er han valgt som 
Meddirektsr, hvilken Stilling er meget 
detraet samt fast og vel lsnnet. Da 
Noes er en ualntindelig intelligent Bott- 
demand, er det jo ritneligt, at han her- 
efter mere oil komme til at gaa op i Kre- 
ditforeningens Sager end i selve Land-! 
bruget. Hatt har derfor folgt sin GaardY 
oed Halstebro og kjpbt en Lystgaard 
umiddelbart ved Ringkjpbing ,,Ringdotn 
Kjærgaard« kaldet. Ved at tage Bolig. 
paa denne Ejettdont, sont Hr. NaeH 

kjobt i diese Tage for 21,000 Kr. as 
OberstlojtnantHoppe inobenhavn, bli- 
oer Not-Hi Stand til herefter at kunne 
være daglig til Stede paa Kreditforenins 

gens Kontak i Ringkiobing. Ttdligere, 
da han doede oppe ved Halsscer saldt 
dette harn mere vansteligt. 

At Noes fremdel-.-s er Venstremand og 
god Forhandlingsmand, folget af sig 
selvz men da hatt herek til de Venstre- 
bonder, som er blandt Vesijyllands de 

bedjle, ag da han dertil er en as de 

Mand, der turde »von Trsjen« i de 
radikale Tiber, naar andre kneb nd, er 

det felvfolgelig af Betydning ogsaa at 

vide, hoardan P. Noes stiller sig til Po- 
litiken i Oieblikket. Thi Falk ssin P- 
Noes vil selv He. Berg have ondt ved at 

kunne steinple sont ,,Ooerlsdere«, »Ny- ; 
Estruppere« oft-. li 

Heederöaave til Carit Cum-. 
J Anledning af, at Forfatteren Carit 
Etlar (J. C. Brosbslh den Tde August( 
i Aar fylder sit Töde Aar —- Not-dika 
Konversationslertlon siger rigtitiok, at! 

hatt er iadt IHZU og altsaa tun stuldes 
viere 71 tAar —, er en Krebs as be-; 
tsendte Mir-nd traadt samtnen for at for-J 
ge for, at der overrckkkev hant en Her-! 
derggave. Blattdt Jndbvderne sinch 
bl. a. folgende Polttitere: PolletingSJ 
mandene Jcns Bitsk, "Tahl, Jagd ag: 
Latg Tinter fatntLattdStingsm and Th ( 
Nielfetn l X Jndbydelfen hedder det bl. a. et 
er vort Ønste at bringe den gantle T ig- ! 
ter en Tal fra det Folc, han faa tanqu 
har arbejdet lot-; Unge og Gamle, Nige 
ag Fattige har med Glade og Udbytte 
for Hier-te og Tanke last, hovd hart strevi 
ont Fortids Slikke pg Stdn-, otn Hier-H 
lioetg Sorg pg Laste. Med Undtagelsej 
as Jngemann bar vel ingen danst Far- 
fatter satt en faa almindellg Marlighed 
til part Fedeelsnds Visierte, for-di den 
sand, der gaar igiennem hanc Skildrins 

net er iige Ton »Um tmtiniml, innt de 

Ekskfekfer. Nr bit-re- desn irsssn Hans- 
Vckrter er af ttor on titdgttbeitte Betydi 

ning for Foltets og de ungesz lldoiklittg, 
kdet de glennutt jnntkke og junde Fetelsek 

oplcrter til Mandom og limit. Met-l 
dissc Egcnikaber og oed ltans ægte dan- 

tke Humor er hang Zkkifter tmngt nd 

til Ztedeiz hvor der tot nieppe læstes en 

Bog. Te et ikke en enkelt Zornwut-S- 
klasjcs, nten et helt Foltcs yndede Lies- 

ntng, og Enttt lftlnr er derive i Ordens» 
fuldeste Betydnmg ,,Foltets Tigter«. 
Zont sank-an n- det, vi oiiiker at bringe 
hnnt en Hilsett, nu, da hang Livs Aften 
neettner fig, tnedeng hans frenttagende 
Pekspttlighev end-tu ttaar ftiik og kraftig 
iblnndt nei. Tii trot, bist vil finde al- 

mindclig Gjentlang, at vt rettkr en Op- 
fotdring til det dansie Folc, fertig til! 
llngdoinnten, ont at bidrage sin ijcrrn 
for at bringe »Gmtgcl)ovdtngen«s For-« 
fatter en Hædetscgnne, sont tuertnere oilI 
blioe beftetnt, nnar hatt til Eftemaret 
vender tilboge sont en Ttætfugl til sin 
hjemlige Rede.« 

Brosbøll hat tilbragt ntegenTid i Uh- 

landet, og hans Personlighed er kun 

kjendt for de fætreste af hans Læfet«e; 
man ved næppe, hvotledes Digteren set 
ad. Men hans Skrifier hsrer til den 

populckeste Literatur i vort Land, og 
derive er der ingen Tviol om, at Jndby- 
delien til en Hadetsgave til hattt vil kin- 
de Gjenklang i pive Krebse. 

Fra Sonderiyllandsp 
l 

Brot Dad. J Lskdags, døde pludse: 
lig, ramt af at Stagtilfcelde, Farpagter 
as state Adelsbylund, Gastgiver Som-l 
mer· Den 1.’.)lpril d. A. overtog han 
Siedet, hvor han altsaa luni nogle Oa- 
gc hat været i Vikkfomhed. 

Lung. Medeniz man forhen formel- 
lue Gange i foderknappe Aar hat« bkngt 
gianne Lyngtappe som zodet for Horn- 
tokeg i Edition-h brnger man i Aar lang 
an som Brwndielsmaceriale. En stvr 
Lel Smaakaarssolk have for Tiden intet 
andet at var-ne sig oed. 

Heringinde Vilhelnnne. J fertige 
Uge modtog Hertugi« de Vilhelmine af 
Eligoig-Holsten-Lyksbo«rg den hellige 
Nadvete. Som Dattet af Kong Inde- 
nk den fjette er hun vant til at gaa til 
Alters efter dansk Rims, og den forrige 
Statspmst, Pastor Dahl, havde ogsaa 
denne Gang faaet Bad am at fuldfpre 
den hellige Handling, hvotfor han frar 
en Gratifikation paa 800 Mark. 

Ianeflugt. J den slegvigske Rege- 
ringg ,,Amtgblad « efteklyses 30 Rekrut- 
tek, de sieste fra Nordflesvig, mod hvem 
der under 253. Mards d. A. er indledet 

trigsresslig Undetiøgelse, fokdi de efter 
nd See-sinnen at ursc t.«..»:::e til Solda- 
tcr seneke ilfe have eitetlommet Jndkah 
delsesoidrem 

De stæoneg nn til at melde sigtil Mi- 
linektenen paa Tudorg Kaserne i Flan- 
borg senest den Is. Juli d. A., da de 
ellers osille dlive ertlætede for faneflygti- 
ge og idøinte Bndcr paa 15()—3000 
Mark. 

Den nye Salmebog. Det er ikke 
blot bleoet vedtaget at indfote den nye 
kunnte Salmebog i Stadt-org ; men Jud- 
sarelien hat alle-rede sundet Sied, i det 
Bogen for forste Gang denyttedes ved 
Gndstjenesten paa Skartoksdag. Hid- 
til hat-de man hjulpet sig med evangelist- 
triftlig Salmebsg, saa det i Grunden 
ikke er saa underligt, at man hat skyndt 
sig med at fuldbyrde Aflssningem 

ngaa i Jægetup Sagn hat Kitkekol- 
legiet nu vedtsget at Bogen sknlde ind- 
fpkes tilBkugiMenigheden og net-Gabs- 
ijenesien. Jndføtelsen ventes at ville 
finde Sted i Pinse. 

En Udoisning. En Landmandsspn 
paa Flensbakg Egnen blev for kart siden 
forlovet tned en Gaatdmandsdattee fra 
Nabofognet. TilForlooelsesgildetiden 
nnge Mands Hjetn var der fka den unge 
Piges Fodeby tommet flete yngre Men- 
neskei«, der for en Del var tystsindedr. 
Oe nnge Hiennnetyfkere lande, skjont de 
var i en dansk Monds Hieni, ikke dy sig 
for at synge prajsifke Bist-H de havde 
væket projfiske Soldater oq sknlde vife, 
hvad de handeln-U. Jmidlertid fotitod 

i 
i 

GaardenHEiek Eviet, og da etPar af de 
nngdonnnelige Hjemmetyskeke ikke vilde 
lade sig sige, Inen fremtukede i deres proj- 
siske Pisa-, bad han dem oin at forlade 
hans Hug, hvad de saa dlev nsdte til. 

Falk der paa Egnen mene, at siden dek 
elleks i Bladene alnd maa meldes oin 

Din heben-J Us knssivmr q·" dar-We »Fall« 
saa is. det d01 gunne .isksonit, en den-n 

Gang til en Fotnndring er Tyfkere, 
der ikke kunde degaa sig i dekes Hieni- 
staun. 

Oulddkyllnp. J Ftedags hsitidelig- 
haldt pensioneket Lods Chr. Jsrgenfen 
og Vnstrui Ttnder i en lille Kreds af 
de ncekmesie spannende des-es Guldbeyk 
lup. De to gamle ere degge raste ag u- 

kigr. Husttuen et fidt ihalkog 78 Ist 
ges-seh Monden er fide i Smsinip 

InIII Jllg IIII TOI IllxIr qIInIIneL 
llknscn III IPIUU prnsndkfnl 
lllthgt ptm r! htmkgkk m» Unkle 
-nI IIIheIII fn sphihm N»sp 

lsjk 

s.. 

Zktlsp »Hm Mund-z IIII »F « 

nn« ,« It, .I. thpIIeI »I« » 

IIIII »I. IIk IIII Itl lidsk Borg Ä 
» 

lInII nnInI IIIIII Yodg p« Hm11 ». 
lItIII IIIII tIent IoIn Lodg I du« » 
ester VIII fIIIIte IlegoIIIIle liIIq - r» 
I l« s-«- ImflIItI et IIIIII Yodg III »I« 
I lIIIIlkIn Ettlling lInII blev »Ika 
Iober l-H, da hnn qu si« Asskl 

« 

gnIIIle de IIed eget nt IoIII-:.. 
liIIggIIIIIeIIe og Im Irre-dem ok» 
des Tid Imar Konqen lIIII W· » 

borg gIoIde IotgcnIIn ennutrip 
pnn den kIIIIIIelIIIeI Inmqu F» « 

LICIItIpIIretg eIIeIte T kItteI eI »z-: 
IIotogInf Sdnvennkskn I Tondex » 
gnmle have kjobt et lIlle VII-, M 
deIIIottI Tonder, hoor de haka H- 
Aarg Tit-. H deIgparret morsng dereg andbryllnpgdug en MWNZH 
IIIIIanIIIIer fIcI mer oII IjIkrII. 

De tyske Godsejete I IllInIelI » 

Sondetjyllnnd skIIveg tIl »BeIlI«I; 
geblcktt«: 

»lsiodgejerne der havef fIIndek pa. 
lIlle MestekItykke, der rImelIngvaI ; 
ve Interesse for en starre KIedg »I. 
tIge Land-Ide! 21ngel,SlesoIg ogHs 
steng KorIIkaIIIIIIer, ere Ugebivrogems 
SIIIIefoIIIkkIIIgen, sotn en Folgcast 
lIg Helbredsttlstond, Itegne til III-- 
ning, saa at AIbejdsgIverne man lu- 
16 Penning. Denne Udgift ynktz 
ItoIe Herrer ImIdlertig Ikke oIn III» 
for hkve de paa alle IIIIIIige Mundin 
at virke for Kredssygeknsfemes L; 
velIe, men da disse ete blevne IIIIIIIf 
ved en Kredsdngs Beslutning, etc-J- 
føgene nIIslykkech. De have Ins 
fundet en anden Udvej. Doglejem .- 

haoe Hns og Fn2:«ilie, blioe tvIIIIIIIe 
at Inge Tjeneste soIII »Tyende«. TI- 
end t Ikke hører IIId under Enge-fassen- 
bottfalder altsna Akbejdggivekneg 
drog for oedkonnnende Taglejn 
Daglejereni SygdoInstIlfcrldemIIIII 
Ikke ubetydelige PengehjalII, 
Godcejeren sIg Itke onI. Arbejdeknl 
et Hi III, der katI hans KoneIsIgIs 
hum. Er «n faadan zeetngangsm 
fka Godsejernes Side Ikke holequ 
klage, naar der fes hen tIl dekes lI 
sale Merindtcegt ved Kot-eg- og IIIIIII 
den og tIl den Fremgqng, Iom SIIIIIE 
mokkatiet nu IIInder?« 

Ists- 

Eu namens StutninII 

Det er chnske naturligt at de, Im 

Gang er blevne narrede af demt 

Korakmidler, der bestandig bydes Pl 
kuIII, vIl fortange et Inere holdlmns 
nesbyrd end den blotte og bareEIlchr 
fra dem, sont er Interessen-de I Salz-? 
Mediclnen. Med Lje for det bemä» 
de Idenne Fordring hnr J; risiftg Sees 

IS. S. S.) Company I AtlaIItaIIIc 
M lille Bog, der indeholder noglell 
de Inange Vidnegbyrd, som er InIII 
til Kompagniet uden nogeIIIoIIIl 
Opfordring fra dets SIde. Tet IIIIss 

Kocnpagniet en Glckde at sendet 
Bog tilligemed anden iIIIeIeHIaIIII 
IIIng til thlkensotnhelst Adresse « 

tIl S S. S. CoIIIpany,-I. Dratveril 
lunta, Georgia. 

( 
« 

Ei Poe form-stig- ckv. 

Der er sandsynligois ikke faaai 
bets LEseke, iosn, om de end ikketks 

tig syge, saa dog befmve sig minds- 

Noslk fsle sig merke, andre ligesom 
flidte, attek andre kkoslige, med OF 
Ord, de fsle sig ikke i Besiddelie As 

Livsftaft og Livslyst. Der giveng 
Grund hvorfor snadqnne Folkikkeks 
blioe helbkedede, hvis de vilde, US 

temmelig let not ogsaa. Textes- 
fmdtslde stammer i de Music-AK 
fttlde fm Urenszligheder, som has-« 

lkk sig i Blodek, og nnnr disk IT 

ud, vender Sandheden tiWA « 

kjendes nn ingksn bedre Michel-IIIn 
fele Of System« end Tr. PUMZ 
ko, og da Medicinen crbandcbtUW 
M fM, san fortjcner Entwer, WI 

benytter Anlehnung-su, nt W W 
Vg Plsges dngligen k« T XENIEN 

Vkev. 
Hartlnnd den s-· »I- 

» 

Jeg anbefknek Tr. P « WI« 
den bedste Medicin jrg !1c«11«1« 

C« 

nn bkugt af mig i fest-. A.«, nm LETT- 

hVCd jeg taler onl. Tit «111"e1"·(’’«««"sk 
for ukene Stoffes hat Tr. Pslsspsp 
Po ikke sin War i fix-le Werden 

»E-« i— L« 

slsss Z« 

steckten-s sente- Cim« 

CI den Iesfle Sslse sub St« 
» 

stuskcim smle Sack« Sarden 
» 

Ists Huf, zkssisissk, Fslstssis : 
List-tue is Inst-L Den YIIM 
users-über esek in en Oetelmslz » 
nimm sk zip- Häs l 

).i.klft esek Im sit-. 
Its-: « cis. use-. 

l INW si Iris-en W 


