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Iris Tau mark. 
Meddelelm at el. LI. Juli. 
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Ovid-such lcn Wespen-her vkd 

Vintnnp Tlllrleri i Veftmlland link, If. 
Telekns til Nd Alard-, brganet et Un- 

derflnls pnn l,T·-» fus Aruftordre ven- 

teo nntledc intod lwn 

Pan Hotel »dtmmelvietqet« 
et« Sommnbesogeh meddeler »deb. 
Av.«, strrdeleg godt i Anr. Hotelletg 
wankte Vierelier er ttndtg optngne ni 

fretttntede, sont ttmnnncr dettil blinde im 

Jnds og lldlmtdet. 

Dsdssqlp. Ankona-sie Wedcllsphkri 

dellgborg, th. stets-ist« pna Voll-h 
Hofjtegennester Baron Wedellijkedellos 

sbotgg Onstrn, stottede if. »Geber«-zu 
«Av.« t Iokgdogg mn, snedens lntn spnds 
rierede i sin Hain-, mmt of et cspoplektilk 
Slag, og døde kori efter. 

En earxkortemomsm Hog en 

Galanterihnndlek i Tistrd fand- nmn if. 
Vyens Arno forleden Dngsi est Portr- 
enosnste, der vor fremlngt til Salg i Vu- 

tiken, 2 leronesedlen Hvok Bengene 
Int- kommen frn stonr endnn sont en Uops 
klaeet Gnade. 

Osthkkcth Kongshøjhaminm 
Istk er if. »Ni)b. Isgbl.« i denne Lid 
stinkt syslelfat nied zabtikationen as den 

of Kaptejn Steenftrup til Brng for Ha- 
ken opfnndne Oksehatlke —- et Redskab, « 
der san den ene Side af Skaftet er for-H 
met loin en Lkse og pas den anden ionii 
en Volke. 

Den Ins-tue Ruyter-nassen i 

Aarhnc blev, if. »Jyllp.«, endelig l Fee- 
dags attek halet ap. Eiter at Bieng- 
ningsdampekne haode arbeidet ihcttdigt 
for at pntnpe den laus, begyndte den nd! 
pag Elternnddagen at have sig pp fra 
Banden, og Kl. BE blev den as begge 
Viergningsdampekne fleht ind i den nye 
Davn og fort-let ved Bolvækket der. 

Laus Cykleiuk. En Dante fta 
Uslbokg, gen Fischer, hat i den sidste 
Use pr.Bicyklette kjm ten 40 Mil lange 
Vej tm Aalbokg til Rilse pas to Dage. 
J Tørådags Morges tog vErnen, teods 

Beim og den starke Modvind, fka Ribe 

og ankom, if. »Beste A. Folkebl.«, oIn 

Middugen til Beile, book hun i Heika- 
lehjemmet l sl Stqndsosnhed lndtog en 

Middng og dekpaa begao sig oidere til 

Silkeborg. 
Utllladells Flut-seh En Tie- 

tter kom i Tirsdags Afte- hen til en So- 
dmndsvogn ved Dtonning Louises Bro 
i siedend-on, lque 20 Kronek paa Vog- 
tten og beklendtgjoede for det passerende 
Publikum, at her knnde Band erholdes 
gemis, da han traklerede. Folgen of 
dette velvillige Tillmd var et stort Ga- 
deoplsb, der kun kunde lpredes ved, at 

lPolitiet tyg den Edelmodige Ginek Wd 
part Statloncm 

.- ——— 

Koppekne i Aal-has og Omss 
kon. Fra Anthus tclrgtafeteg iil Hid- 

Telegtb. den 2:3. Juli: ltl Patientet 
hat nu merkt indlagi pna Koppelnxaten 
tet i Aathug, og hetaset todt-de. Stands- 

lkegen meddelet, nt han om et Pnt Tage 
agtet at udfktioe de fotst indlngte Pa- 
tienten J Byens Oniegn hat det ind-. 
til Dnio vist sig 6 Tilfctlde af Koppet. 
As Landpatientktne et l døb og l helbte- 
dek. Dei et iætlig Kvindet, font hat 
vatet udsntte iot Sonne-L J Brabtand- ! 
Aatslev Sogn et Kopperne taget anders 
essenlig Behandling. ! 

Des hileste steifem i Kinn-« 
havn blioet den elekitifke Stations Skor- 

sten i Gothetsgade· Den et fotneden 
mutet i otte Stens Tykkelse, og dens 

udvenbige Dinnieier et paa Midten heu- 
holdsoic kennen og ti Fid. Jndtil i 

Lstdagc var nian i Hsjden naaet til 120 

Inv, nien der et endnu ei gadt Stytke 
tilbagez tek stnl if. »Polit·« mutes til 

en Dsjde If 146 Fod, og deteftet stal 
set iom Topfigut anbtinges e:«. nicegtig 
Granitting, fan hele Skotstenen blinkt 

Iel not 150 Fab. 
Dei et akutal 35 Fod heitre end Run- 

dein-kn. 

caves Elle-Mur- Der hat 
hidiil staaet Sttid onl, hvem der stal 
vate Gades Eftetfslget sont Ditigent i 

stbenhnons Musikfotcning. Der hat 
bietet nennt tö Norm-, Entil Hattmann 
og Netudo, og digies Tilhangere hat 
sitt Kampenz man vat san teinnielig 
pas des tene nied, at en nf dein maane 

det blioe. Nu dnkket der imidlertib 

en ny Konkurrent op, necnlig Komponi- 
sten Asget Hammetich, der hidlil hat 
vatet Ledet og Ottestetchef ved ,,Peabo- 
dyinstilulet i Baltiniote. Det heddet 
fig, at Gabe netop hat Infket Hamme- 
tich til stn Eftetfslget, og at han besan- 

saaende hat aftalt alt med hakn, men at 

han ikke naaede at faa hani indsai, da 

Dsben com san pludielig. 
Asget Dammerich opholdet sig for 

ciden i Kisbenhavsr. Dem er en Ssn 
nf Zirkehistotiketen Frevel-it Damme- 
rich. 
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XIIVIV LCHIU Ltiiiilnullksi Ytlitc 
A. Wink-« i Mithin-, som i eii Anna-ice 

«1)qruieiet Ling oed Statsbaiieit, ei ti. 

;- Ieliiiiaisi til Not-d. Zlgbix qunaet ved 

Lebe-L 

Tit Chef for tlmä Jettiplur 
Ochs-ten i Tuns-mit valgtes ti. Tele- 

graut til Not-d. Clgtin Pisa Ztorloges 
sinodet i Nikltued Hagfirer Notibne, 
Hände 

JUIZIXUUL Or. Hofstaat-lex lsiiil 

thdtiIlfrtig Fortettiittg kaii if. Polit. pait 
I »Richtig fett-e sit 50 Blut-g Jahilasuttk J 
Hatte-ki- Aiiledtiittg give-r Hk Miit-lieu 
Ieii Fett iok sitic Arbeit-sie pim Siehs- 
Ibo(g. 
I 

! Bei-« at Sönverlyder. Ihm 
! Stillst-Or tclegiiifeng til Nord. Telegi«b. 
»den »I. kuli: 29 MedlimineiaiHaderrzs 
lev Anitg Luiidbofoieitiiig ankam iGimr 
ifftermiddags til SIjelsk-r, i hvis Myst- 
ikov oek i Atti-s afholdtes cit Fallegspigs 
itng til Ach for dem. J Tag somit- 
ges Ture til fleee istaarde i Oiiiegtien 
samt til Soks Amto Laiidboioreitings 
Forsøggftatiotk Pan Mattng afreiser 
Ssiideijydern e til Fysi 

Ousmmidömsde Fia Odeitfe 
telcgeafereg til Nord Telegtb. deti Zlde 

Juli. Santtlige Husiimnd, sotti hak» 
fanet Reiseitiiberststtelse as Statut, ogi 
andre dygtige Hiisittietid var i Dag efter" 
Jndbydelfc sanilede paa Datum Land- 

brugshøiskole, hvok Dagett Tilbkagtes 
med Fondng og Forhanbliitg afEtnner 
vedrpketide inindreJordbrug. Den vels 

lyckede Summe ikomst var dett fsiste as 
sit Stegs, mett vil utvivlfomtblive gjen- 
taget ab Anke. Ca. 150 Deltageee hav- 
de fulgt Individuer- 

Vidt of en dumm«-. J Freitag-I 
blev if. »Beste Fbl.« en tisars Dieiig — 

Sen af Gaqtdejer H.Povlsett, Tykhejet 
—- bidt as en Hugortn. Dreiigen, der 

gik ude ved Mosett, blev opmærksotn paa, 
at hanc Hund for iitd i en Rugmark og 
gjsede heftig; hatt vilde da hen og se, 
hvad der var paa Farbe, og var saa u- 

heldig at komme for neu til en sit-phag- 
omi, der, opitret as Hunden, bed ham i 

Fodeik Hatt tont sit-ais til Liegen, og 
efter Forlybetide stal hiin nu viere aben- 

for Fore. 

Jldlscpyä Sitkllsind. Klokketi 
U i Mondagg Morges opstod dek. Jld 
i Kristossek Madsens Gaard i Klemme-i- 

strup ved stge. Ei Ofeblik efter var 

Gnaiden omfpirndt af Liter. EftekFor- 
lybende eie 10—12 Kser og en Dei fe- 
de Svin ittbebmndte. As Jndboet red- 
dedes kuii itogleöetigeklæder og etKlade- 
sind. Jldeii opftod ord, itt en ukoiifm 
met-et Pige ved Usoksigtighed havbe kostet 
vqkm Aste pim Msdbiiigem Pigen et an- 

holdt. 
L—. —- 

Schone-endet dav. J Spsivags« 
er tidligere Ticiggdagsnmnd for Nyboder, 
Konnnandor Silionheyder, afganet ved 

Hoden; han oilde om etPar Tage have 
fyldt sit TLZde Aar. Den gmnchoms 
nmndør var i· gen uvirkfom Tiliknek til 
de seneke Aars politiske Kamp; han del- 

tog toertiniod en Tel i det oppositionelle 
Fokeningslio i ttjslsenhavn og gjorde 
endog for faa Aar fiden et —- ganlke vist 
niiSlykket — Forng paa igjen at komme 
ind i Foltetinget. 

Etutrykt Dtgt as d. C. An- 
Ietfeu. Pan Okbeek Kikkegaatd stod 
en gamsnel forfalden Gravsistte, lu- 
dende over i det lange, vildtvoksende 
Gras. 

H. C. Anderer, der havde hskt otn 

den lille Pige, dek lau degkavet i denne 

fokiemtthav, stren, iftlge,, FynsAvis,« 
need stn Blyant vqa Stetten fslgende 
Vers en Dag, da han gis der paa Kitte- 

gqakdem 
»Hm-d er voet Liv? Fka Vugen til vor 

Baute 
Et Sand-kam tun under Tidenö lege 

; hat-; 
i En Perle dlivet dog hoer lille Taute, 
«Naqk Giset bolgek paa den glemteJ 

Grav. 

Eu Hunde-dannen Si. Hans- 
dag jskdedes if. llgens Nyh. Oldingen 
»Gamle Niels Hausen« iHunderup ved 

Brannninge. Hans Fodfelsdog ven- n- 

bekjendt, men Ssndagen eftek Pintse var 

det 99 Aar sitzen, han blev hebt, faa han 
Inaa da have vier-et mer ved de hundrede 
Aar. 

Don heulevede sin Ungdom i vaeri- 
ets strenge Dege, og tun med ganfke 
fmaa Stridt havde han atbejdet sig opod 
ftq de tmnge Tiber, da Bonden maatte 

holde et Par Hefte alene til Herrenwi- 
dens Brug, og da et Lispundähs beteil- 
tes med 3 Tde. Rus. 

Sine sidsie Aar heulevede"hqn has en 

Dotter og Svigekspnsi Hundetup, iom 
give-de dekeg til, at den Gamles sidste 
Dage bleo lyse og lykkellge, og hos dem 

felte hqn sig sgfaa vec og tilfreds. an 
bat stedfe sitt et madeholdent Levned og 
derved dldtqget tilati deute sinSundhed 
«og Legemskeast. 

IICUIIUUHUUQ sent : «". le 

tlden bleo denn-: nule til-detml ut Essai 
Jnttl ptm Stahletgnat"d, ng i Tot-Spalte- 
nedlngdes Grundlinie-i lil en nn stinkt 

Panos Ptclutius fortettede ti. »Hm-te- 
ltto :Ilo.« den hojttdeltge Handlth Hatt 
opltttte, at Ast-lett vtl komme til at tunl- 

ls,««« Kr» ltvornf Statt-n hir Ihm-ist 
l:j,«(i», ntedcns Reiten t det minnt-ge 
lkyldtsg Beboerne i Trunk-unt Zog-n 
Kisten venteg at stnu instditx til Novem- 
ber. 

Ryollnge Balgmcuighev tas- 
ii. » Somdd 71—lkl)l.« den H rllugttsl fette 
sit 25 Aar-F Jttltilmtnh idet det denne 

Tag et 25 Aar iiden den satte Gut-stie- 
ncste h ldtes i thzarethttkken i Nutzun- 
ge· Der et i den Anlednitsg ndiendt 

Jndbydelse til Pmster og Mgiolk im 
nlle Valg og Frimenigheder i Demutan 
til at deltage i et to Tages Mode i Ulys- 
linge den 8de og llde August Paslor 
Birkedal, Valgsnenighedgsagens Butte- 
btydek, hat looet, nt hatt oil komme til 
Stede og pmdike paa antlæutnsdctgetk 

Weins Hand vaa Holland Im 
Sattjølting fkrioeg til ,,Be1«lingsl’e Ti- 
dende« den Isl. Juli: Bring Hang an- 

lom i Onsdags Middagg med Toget fta 
stbetthnvn til Sat·ljol)ing, hvok han! 
ved Stationen tnodtoges of lldetttigsmi- 
nisten-, Baron Rosettvrtt-Lehtt, og til-net 
tned denne igjennetn den flägftnylkede Byt 
til Okeby. J Mandags gjtestede Hans-l Hsjhed Kristianssæde og affejlede i Ins-! 
dagsKloklen l0 tned Dampiktbet »Gutes-« 
bokgfnnd« til Fei-, sont vistnok for im- 
sle Gang giestedes af en Prata fna 
Fejs returneredeg saa lidlig, at Afrejien 
ira Sattjpbing kunde finde Sted intntne 
Dag med Eftermiddagstoget. 

Ny Ctöploflonl Dante-tradi- 
msllk. Fka Hilletsd telegtsaieres til 
Nd. Telegtb. den W. Juli. J Morgesjsj 
ved Otteliden stete en ny Eksploslon tmn l 
Donfe Krudtvætk idet en Molle smaan 
iLttiten. En nylig antagen Arbeitser, 
sotn opholdt sig i Wollen, bleo hnutdt 
kveeftet og figes at yet-re død pao Beten 
til llssersd Sygehtts. Ekguloflonen 
menes tn viere foraarfaget of Wut-sed- 
flag. 

— Der telegraferes yderligere til No. ; 
Tlgtb. d. 23. Juli. Den Mslle, iosnl 
i Dag eksplodetede, var den, pqa hviltenk 
Krltdtet undetgaak den sprste Behand-« 
ling For Mollen blioek gjenonbnggel, 
kan der itke laoes Krudt ptta Verlet- 

Eicken af Krudtfabrikkem den gamle 
Dtøltfe, var nctop paa Vejen hen til 

Møllen, da den eksploderede. l 
Stoppet iIartem En Pontia 

ikke ukjendt Dame, Fri. Vilhelmine 
Thygesen, hat i Mandags oed Krintinnl- 
pgttens Dom faaet ;- Ants Dritt-drings- 
has- 

kc to Aar hat hun, if. ,,")lftbl·«, et-- 
hvctoet stg oed folgende Bedtift. 

Hnn tndlogetede sig hoH en Familie i 

Lehlenschægetggnde, og en skjon Dag» 
fokfoandt hun. Men lntn tog tned sigl 
Ruh og Stub i Lcjltghedcn, til en Beet- 

di as niange bunt-rede Kronen Alt 

Nodset ttanspottetede hun dort i Drei-I 
scher, der i Nitkke holdt ndenfot hendes 
Tot; hootpan hun i Lobet nf nogle faa 
Timet folgte ellet pantjntte hcle Hetlig- 
heben 

Ctöpört afBlaabcer. J Folge 
,,Silkebotg Apis« hat man idisie Tage 
giokt det fptfleFotfog kned at sendeBlaa- 
bat ftq Kongetiget til England, i det 

Tmstosnand R. P. Jenfen af Ry Skov 
i Onsdags offendte til London 20 Kuwe« 
Ined 13 Bund But i hoet. Neste Orts- 
dag vil han affende ikke mindre end «200 

Kutve med 2,600Pnnd Binde-n For- 
spget med at iende Blaadcet et noget vo- 

oeligt, da det ikke for et ptsoet. Brette- 
ne tetales het hjemme ined IØte pt.Pot 
og plukkes direkte Mart-ene, hooti de af- 
fendes, fot at Battene ikke stulle lide 

Stabe oed senete Nedpakning. 
Vatuesewdseipaaswerefælled 

Den Mand, det pon stbenhaonsNItte- 
forlled kastede to of sine Born i Vandet, 
hvotved det ene dtuknede, hat nu ifslge 
»Holb.’21.Ao.«, vift sig at mte en i 

Holbitk hiennnelmtendc Akbejdomand » 

Kristian Nielsen, der er fodt indetuo s 
Han, der et 557 Aar gammel og tidligetes 
stra«fsct, dleo ocd Holbkkk Kjødftads Bo- i 
lititetsdom af 15.Juni o. A. fot Los-i 
gangeti idomt en Straf at Famgsel pacr 
Vand og Brod i 3 Dage og etter Straf- i 
tens Udftaaels:« indlagt til Fotfotgelse4 
paa Holdæt Faitiggaatd. Nogle Da- 

ge forinden hatt Udfptte Dtabet, var 

han Ined Tilladelfe bottgaaet fta Fut- 
tiggaatden fot at ssge Akbejde i Kjobem 
hun- 

Gtcrke Torheustoeme ruf-de 
Onsdags og Totsdagd over den sistsie 
Tel af Kongetiget. AntalletafLynneds 
flog out usædvqnligt stott. 

Et stætkt Totdenvejt med poldsomme 
Regnskyl hat i OnsdtgsEftetmiddag es- 

iet over Thisted. Totdenen ttqk pp fta 
Sydoest og var ved Middagstid over 

H 

Zubthn book tust at N rufend-c tned To- 
'.· c- C» ·-1."::--.k« : Rettung nfGntn 

tin-S, n H «1 in kmg vor multgt Enche- 

mnpyed in «fqme, ocn det var i Tby 
tilet pnt Mots »Kl. 2-3, da Uvejret 
smr stinken over Thule-begann flog Ly- 
»s- cnd I Witdelcnsborg, tilhokende Jn- 
»ein-r Wem-I t Kisbenhavn og tun br- 

tstkgssnhk cit. H Mtl fkllThistcd. Effcdslat 

Tge stmdt Eten Mostaldem goor det ’kkkbte 
en Tm oq en Ko, og san Liebltkke eftet 

fnor Bugsnnqen I« lng Lite. Iet lyttedecs 
«jot"ot1ttn«t, HL Jacobfetk t Forentng 
nced Rotte-te nt faa Heftene og det store 

nichts nd of de brænbende Bygninget«, 

Inn-n 12 Kulve og alt Fjerkm miteinand- 

fte. Ter blev strakg oed Brunnens Ub- 
cnb hidkatvt Hjctlp fm Tl)1sted, hvorfm 

»Der htutigtt multgt afgik to Sprøjter, 
Zion-. dog Itte vari Stank ttt at udkette 

nogct af Betydning; tilmed var der 

Mangel paa Band, og man gtkendog ttl 

lden -«,1)dcrl·ghed at onsasnlc Regnvundet, 
ldck tlod pna Horden tor at htklde det t 

Epkmtekakret. J Lobet as c. U Time 
var, if. Thitt Asntgt., de J Længer i det 

væsenltge nevbrmtote; legelcdes bmndte 
en stor Helminth Hovedbygningen for- 
btev ufkadL 

— zra Aarhug mebdeles til INde 
Telgc«b., at der iOngdaggiThistedegnenI 
kasedecset hæftigsie Tordenoejr, nogenl 
can mindes. Der e-t kunstateret ti Jl- 

"debrunde. En MængdeSad er odelagt. 
Bett Aggektanal blev en Mund dmbt af» 
LyneL Garn-den ,,Bilhelntsbotg«, der 

bmndte, var assuteret for 20,000 Kro- 
net-. 

— J Totgdags nedbmndte Motten 

Knudsens Gaakvi Nun-e Eftetbslle ved 

Bogense, meldeg til Nord. Telegtb. den 
23 Juli. Jtden opkom ved Lynnedflag. 
En Heft og flete Svin indebmudte· 

! —- Fra Nykjobing p. Mars telegtaf. 
t til Nord. Virgtl-. den 22. Juli. Lynet 
Hing i Eftermiddag ned i Herregaarden 
,,Kn«ftinedal« iSjørslevSogn. Gent-den 

t bms det- 
I — Fta Ritze telegmf. tilNord. Tlgtb. 
»d. Läs. Juli. J Gaar Eftermiddags neb- 
bmndte ved Lynnedslag Sonn Bechs 
Gaatd i Smtder Fkadrup ved Ribe til 
Grunden. Vesætningen oandboet red- 
dedes. Gaakden var foksikket i Wistoftg 
Brandkasse for 13100 Kr» Besætningen 
i Foldingbw Brandforsikringsforening 
for 17879 Kr. 

—- Fm Stier-I strives: J Onsdagg 
rafede her et starkt Uvzjr mebLyn othm 
den. Lynet flog ned i en Gaard Alb-- 
rende Niels Hat-mig· Møller iLyhne. 
Garn-den nedbmndte aldeles. To Køet 
indebrckndtr. Endoidete flog Lynet ned 

og dmbteen Heft, fom tilhørte Jens 
Jeper i Bolling- 

Ct Tordenvejr drog Tores-dang 
Middag hen over Ningsteds og Icæstoew 
Egnen og foraksagede if. Noth. Tlgrb. 
en Tel Forstyrrelse af Telefoneringen. 

— En Mand dræbt af Lynet. Et u- 

icedvanligt stærkt Tot-det!vejr drog, if. 
Aalb. Stiftst.«, i Onsdagszomnddags 
over Landtangen syd for Agger. Lyn 
paa Lyn saas at flaa ned dels t· Ziorden 
og dcls pnn selvc Landtnngetn Besonn- 
tc them-de erjret et Mentteskcliv. To 
Mtrnd vate, da llvejtet bwd los-, i Fett-d 
m d at ophugge noget gammelt Vkag, 
fotntmnnge Aar hat siddet begkavet t 
nu tilsa derer Agger Kaval. De tkøb t 
Læ under et stock Trug for at dække sig 
mod det starke Regnstyl, men paaGkund 
af den knebne Plads fprlod den ene,Jens 
Nieter as Agger, snakt Stedet og sagte 
La ved noget Brug. Kort efter flog Ly- 
net neb, iplintrede Truget og kasiede den 
anden Mand, Stagtek Johan Pedetsen 
fta Vestetoig, taugt bort ien Hul, hvori 

der var indtil 2 Alen Band. Johan Pe- 
dersen havde endnu saa megenAandstmo 
vakelfe, at han med den ene Haand greb 
fat i et Stykke Tstnmer, hvorved han 
holdt sig fast, indtil Jems Nielsen kom ag 
sik ham tkukket op af Hallen Blodet 
flpd da ud af Munden paa harrt, og Kla- 
dekne vate renne i Later, thi Lynet havde 
kamt hans venstke Side og Ben, høor 
faa vel Klæder som Hub var flaaet af 
hom. Paa Sporgsmaal af Jene-Meisen, 
om hatt ikke skulde heute Hjælp i Aggek, 

Joatede Johan Pedetsen, at hatt skulde 

Eblive hog ham. Desuagtet lIb J. N» 

Hefter Hjtelp, men da denne ankom, var: 

Hohan Pederten ded. Tet set-, i Folge 
«Thtst. Amtst., ncertnest ud til,at det iktej 

er selse Lynet, der hat dmbt hont, men 

at han ved at blive slynget fka sit Scede 
og hen i Vandet maa være kommen til 
Skade indvortes eller ogsaa, s t Luft- 
trykkct hat foraarsaget mindre Fort-tod- 
ning. 

Faa standinaviste Lageanstaltek i A- 
mmta hat nogensinde opnaaet et faadant 
Ny for Dygtighed sont Dr. N. Rosen- 
berg Co. i Chicaqm Te harSvgdoms- 
tilfalde under Behandling fra hoet enesie 
Stat pg Terkitorium i hele Unionen. 
Dr. Rospnbergs to udmarkede ngek 
»Lagebrg for Enhvek,« samt uUngdtmk 
mens Rasdgivet« but-de sindes i ethvekt 
Pug. Se Avertisfementet. 

I- J 

Im Sonderiyllond . 

Und» Tordisgsokkketi Onsdugs ftog 
»Um-c ned i Motten Padborg og spinnt-e- 
HVe den ene Mottenwka Bau Frorslev 
Matt dmbtes en Heft og paa Bejdckk 
Mast dmbteg to Saat-. 

Lustixedping. Under Umer i Osts- 
«dagsr- flog!«1»inet ned I« L. Binde nybyggede 
;Wantd jRost, der-ne liggek ude paaMak- 

ten Iq blev byggek fertige Giraut-, ef- 
m at has-z gmilccktmardi Bnenvat neb- 

stnirsm nf Luscild Wnet jlogi Forquars 
jin-d ! den somige Ende of Bygningeng 
IVestetlkrnge, splmtkede nogle Btccdder og 
Ideuegkudey antckndte Høet vaaLoftet, 
isosn bog simts flukkedes af Hase-g Falk, 
zgjk where ned i Dugligstuen, up i Kiss- 
’kenet, traf Ougholdeksken og tastede heu- 

de m Jorven. Hut- kom bog smm paa 
Benene igjen og mætker ikke videke til 

J Folger-m 
Ho-) Guardejek A. Ehlekt paa Mus- 

fvang slogLynilden en Ko, og has-Guard- 
;ejer H. Haner paaSandet enStud ihjel 
Tpaa Matten. 

Marfketk Enhoer Bebt-er fra Oft- 
lnften, der konnner her til i Sonimereng 
bedste Tit-, findet den hetvcerende flade, 
græsrige og tmlofe Egn i mange Hen- 
feenderniegetinteressant. Formaarden 
befogenoe nvgen unde at haandtere en 

Springstok, da er en Bandringigiennem 
de forfkillige Marskfenner, helftiSelstab 
med en ,,Vaerniand«, (Mattvogtek);der 
fan give tnange gode Oplysninger om et 

og ande:, en inegetintereSfantTur. Men 

faar da at vide, at Vanbet i de forskelli- 
ge Grpfter i tor Tid ved Hjaslp af Beit- 
inoller, fom man fer hist og her, maleg 
ind i Kogene fra Bioaaen og faaledes 
tjener Kreaturerne fom Drikkevand og 
tillige sont Affpærringgmiddel imelletn de 

forftillige Kogfenner, over hvis terre, til 
Oelci tilgt-Ade Grofter, Kreatnrerne el- 
lerS let vilde kunne komme. Jhlandtdeti 
fvcere Hornkvag, der grægfer iTufendvis 
rnndt omkring, fer man mangt et bekjendt 
Ekgesnplar fra Oftkysten hvor det bedste 
Kng opkjobes og grasfes fedt her i 
Maifken Vegetationen i Marfken et 

tnærkelig: Hoidklaveren kotnmer helt af 
fig felv, ligeledes Hunde-gin ogandre af 
cheget begjastede Planter. Paa »Not- 
redtg« groutomnien i en faadan Mætig- ( 
de, at Sittaakaargfolk ved at indfamle 
ben, oerved funne have en Bifortjenefte. 
Sennep og ,,Sud«, en Kaalart, ver be- 

nyttes af Marfkbjerne, findes ligeledes 
hist og her. Egentlige Byer sindes mep- 
pe i Matfken og Hufene ligge nteget 
fpredte; mange af digfe ere ovførte paa 
et Viert (Jot-dhoj) og Eierne have Lov 
til at drive Gastgiveri for de hefogende. 
For Vornenc er Skolevejen sont oftest 
l .g ssz tt-anq, og ved Vintertig erSatti- 

»An-fast »weil«-in Nahoer nteget be- 

Ha 
if-« sitt-sk: Tot-dennejr trat i Onsdags 

over en ttorre Port af SleSvig, og Lynet 
flog ned mangfoldige Steder. 

Et stinkt Toroenvejr trat hen over 

Hader-stets efter at det lige fra Middag 
af havde tordnet i det fjærne, kant Urtei- 
ret Klokten Izlz op over Byen holdt sig 
ber, ledfaget af en stark Negn, ointrent 

en halv Tinte, hvorefter det t.ak videre. 
J selve Hadergleo By hat eriret ingen 
Stabe gjort, men i den tret ved Byen be- 

liggende »HaderslevBeninelfabrik«(Hor- 
fabriken) flog Lynet ned i Dann-Poesie- 
nen, revnede dens poerfte Del og losrei- 
en Del Sod og Kalk, alt naturligvis un- 

der et forfterdeligt Vrag Fabrikken var 

ikke i Virkfoinhed, da Lynet flog neb. 
Gaakdejer Nisfen i Hiortlund hlev 

brabt af Lynet. Det hedder, at han stob 
ved Siden af et Las HI, da det ital-ne- 
fvangre Lyn traf hani. 

Det lynede og torhnede streckt iet Par 
Tinters Tid fantt regnene og haglede ved 
TInder. Haglene, her var faa store fom 
Hasfelnsdder, stal have giort en Del 
Stabe paa Kornet i Solsted. Lynilden 
har foraarfaget stiegen Stabe. Der er 

brandt et Hus i Ladelund fotn Folge af 
et Lynnedflagz ved Aventoft flog Lynet 
ned og fplintreoe en Veivifer, og her ved 
Tonoer flog Lhnet ned ved Vestbanegaar- 
den, bog uben at giore Stabe. 

J Jyndevad blev en nng Mand slaaet 
ihfel af Lynet, og 3 Born reddedes tneb 

»Nat) og imppe 
Lynet flog ned og afhraendte enGaard 

iAbild fomt Gauehng Krö. Cjeien af 
Kroen He. L. Johaner lider et betyde- 
llgt Tab Et Lyn tændte ogfaa hos He. 
lThvmfen vaa Osserhy Mark men Jlden 
flutt sest tstig 
I sc na- »in i twukhngh ooe tige til 

lMit-Ja f met I««n siofte LæsHo undetTag, 
en Time efter git det hele op i Luer. 

Ira Lsgumkloster fkeives t Torsdagsu 
J Gaar rafede her et forfterdeligt Tor- 
denvejr, ledfaget af en tneget site kRegn, 
faa at Gadetne her t Byen stod hlankeaf 
Band. Eiter Sigende hat Lynet flaset 
ned abstillige Steber i Omegnen. 

Under Tordenveiret i Onsbags blev 
Gaardmand Hans Rissen fra Jarltmd 
dreht af Lynet paa Sofiedal Mark. 

mecKableh Pera fmspe « 

ikv »ukoqu Li-:« :·« ,1; ,- k. 
» HI. Knbeiudkmnninnen spi««)ms, x 

« 

(’: sollte mirwq I ckotnltddqgg ..». ciiis3’n·»s.-N--J Messen e IF-« 
kon- tinblsl I Land- ter zdksspwx PRI- 

Not Bekanntan 
er der paa Vnskkontor 
sein-: et Telegrafkonk 
Tjeneste ocn Tagen- 

theddnqn nunderesrs c Ins-»- 
ter Sasde-me ved, nt Knkmpst den gnntle Kette-ger pnmsps zätmnfh Gnirlander, But-»OM ;og hvide Buond· 

J Aar gjor baode den sto» kyk 
i de spredte dnnske Itrigekgqok el; 
Fgodt Jndtryk, da de allem oer 
zlig velholdte. Ved den Pswst 
; Gans have Inodtaget fm tin-kling ; fretnbyde de et sntukt Bevig Mf 
ihedengangne chcksnper for en W stkke ere gletnte. 

Jldebrnnd. J Mandagg M 
nedbreendte Ganrdmand It. M 
Gaard paa Kongsinark. Jldmpp 
Laden, hvor fra den ndbkedte skgM 
snadnn Fort over heleBogninng 
ikke kunde reddes endet af Jnth 
Solokojek og de fleste af Eierens 
ningåstykker. Der indebmndke pgs Sinn. Osn Jldens Lokomft indes 
indtil inm. Du Laden knnindeh 
halv Snes Lkes Ha, er des nckppk « 

oeligt, at Jlden er opftaaet ved Sei 
fandelfr. 

J III 
et agi« M 
VI· mcd m 

Dass-sollt Forhenværende Tkgu 
Skolelærer t Hojer, V B. Petersm 
i flere Aar hat« let-et som Etnskimjl 
J gustenborg, døde for kort Tidsidenu 
et Ophold hos Vroderen, Wkdm 
Petersen i Drengsted. Dpfkkup E 
Ligvogu hor fort Liget tilegustmh 
hoor det fkal jordfckftes. Im qj 
havde ktm 2 Somit-r, der for noglc 
siden dødei en meget ung Alter« 
Pia-steh henholdsvig i Ladelmd 
Hjærpfted. 

Hadersgave. J Anledning as at 

giveken of ,,Modersnmalet« Affe-ist 
og Amte Petersen, Dotter af en Ga 
eer Petersen i Brandrup, ægtevjed 
Toksdags i Hele Kirke af Pastor « 

met have 172 Bis-mer fra Haberstr- 
og Omcgn foræret Brudeparret et 

leri af Brudeng BarndomghjenL 
Zweme JSøndagsEftermid 

heut-ed Klotken « opstod der Jldlpsi 
Finnenmtms Guarb i Stobbunt, se 
med Unbtagelfe as det teglhckngte Sei 

has, fuldstændig nedbrcendte. Kke 
kerne og det nieste af Jndbnet reddet 

hvorimod alt llovo og Hoc- s. brc 

Bygningenne etc oshnxmc i W 

brastdknssen oq Wesen-: ( Ort Es« 

Allck Bund-ängste. O« KLEIUI T- 

vides intet bestemt, nusu ».: «.u un d 

dagedes i det nordoitke Esjotstteitftekt 
menbyggedc Loder, hvvk HW Ms « 

Sevvantckndelse af dette itkc udeulkk 

Girren og hans unge Huftru — ds V 

for nylig holdtBtytlstp — kom forschtc 

fra deres Bryllupsrejfe en Time-JO« 
ter at dekes hyggclige REM- spm W 

de glædet sig saa meget til, W CAN-« 

let til en rygende Tonn. 

=
- 

Ell Storkehiftoric zorlcdcn T 

chi M Stork ned iGnardentil Esa- 

Mester Moller i Løgumklofter hoorm 
var i Færd med at beslcm Heft-. E 

ten gik helt hen til Folkene, somvildt 
bede dem om Hjælp. Man saa da 

fun, at der hang en Snog nd of N- 

paq den, fom den hverken kundefsdfs 
ellertilbage. Smedcn imkSnoatH 

med en Tong, og derefter gik SM« 

lidt op og ned i Garn-den, kom DA- 
ind i Vctkstedet til Folcene og M M 

lig sin Vei. 

Guldbryllup. J erdags seistde 
leier Jens Holla-Idee og HUMU- M« 

Marie, iSvendstkup paaAls dereHGUI 
bryllup. Kitken var festlig smykm 
formt de gamles Hus var der reift-UT 

repokt med Jndskrift. Paa den Mk 

de find: »Hm-en velsigne din JUW 

og Udgang!« og paa den andeu; »W 

brudeparret Held og Lykke!« Wuchs 

deparket spries med Musik til nirkt 

hvor Sognepræste1:, PWW Z««««""· 

holdt Festtaleu. Eiter Fests« I Mk 
blev der i Kroen fejret en man-» 

for de hcederlige gumle, s0I" WH« 

over 80 Aar. For at glckde VLI W« c 

vaa deres qamle Dage vsk M 
» 

nsdsninlet Vengcguocr ul Ip« k « 

Ilv'I« 

I 

fo et ly7kedeo mig sc Ihm 
Um for Beggc Einst ROHR 
og ssrigstsitkmdikiaa. M« 
Ist im« instit-aus« tu Nin-« If 
»Is- Ivs iaa wilde os behugsciki « 

III fscet noqu Udehssekishts IC 

sitt-ins. sitt ees cis- M D 

II U Billet-«- Hsth, Ist-« 
s- W Mc « ask-M 
WI; bestehn-. seh-« 


