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Agrartvrmingen tatlek nu go- 
000 Mediciiiisist. 

Kisbenhavns Jud-Unkrau- 
fsl var den lste November dem Am 

841,077. 

Icrulykket Juki-h Lsgstøtz den 

20de November. tin gift zitker er i 

Gaak dkuknet vcd Fur vcd at falde ooet 

Bord. 

Den chkuyhch Et Vybud i 

Aarhug er fotfounden im sit Hieni, 
niedlagenbe en enden Monds- Huftku. 
Man niener, at de er paaijen til Ame- 

titu. 

Sitmwiuth Briggen »t«,5n«eg’« as 
« 

Richtschan tilhprende Atticscltknbct 
»Ernst-« Morretuingezforer Aifrkd Chri- 

stenfeu) et· if.Mctdt-lclfe til R. V Inn-F 
dag Alten ftmndtt Nord for «Ltklzillsy.i 
Skibet ek fuldfttendig Brug. Mundskns 
det abhebt-T 

»Uan out, lev lAlvervomsl 
Meth« J en ttikte ved Herning bit-v 

if. Herning Folceblad i Sondngsz tyst 
for et Var forttwedr. Hatt er M Aar 

og hun er oppe i "Ti-cdser;ce. Veggc ind- 

trctder for fjerde Gang i den heilige Bis-g- 
testaud. 

Skjcttdseb En 17uakig Karl fra 
Lemming ovekfaldt og stjændede isplge 
Skaiidekbokg Apis fokleben Aften en 10 

Aal-S Pige i en lille Stov ved Sejling 
Stel. Slygelen blevmeldt til Politiet 
i Kjelleruty og han er nu iudfat itVørup 
Arrest, hvor hatt siktett vil faa sin vels 

fortjcnte Straf-; ; 
chpu Mulpvakptfcind. Cur 

Herre iOutcgncu of Nyborg hat if. Ny- 
borg Aois ladet sig laue en Vest og en 

Hut af Mitldoakpeskind. Der gik uogle 
og halvfjcrdsz Slind til Besten og uogle 
og tyve til Hum. Disse Betlcvduinggs 
gjenstande af det underjordifke Dyr er 

baade varme, leite og latrc. 

Etterqivclte at Straf. Un 

Løjtmmt of Nybokg Gartiisdn bin-, iom 

omtalt, idømt H Dang «!T.19mn·cft, 
at nffone i Fi«cdericia, fer at have 
modtaget en HEVsIrspibe at Soldatek 

uben bei-til forud at have indhentct Til- 

labelfe. Løjtnanten hat-, if. Nyborg Apis-, 
tut faaet eftergivet de lu Dage nf sin 
Straf. 

i 

Smwlcttsach Endclig toller 

del Inod Afgjorclsen Incd dcnnc i siu Tid 

saa opfigtsvæklcndc Sog. 
Trods det, at Saulet hat« nist nnlmiir 

delige Eonckr i Rennng nf at tmlkc Un- 

detspgelserne i Langde, er Bcvlsmrt: 
let nu if. Avisen trnllct san tat sammcn 
on! hinn, at hnn formentlig ilkc knn 

slippe for et Var Aufs Forbedringghns- 
nkbejdr. 

En Ferne-one l Reiten. Ma- 

dam Mortensen lDannebrogsgade Urw- 
benhavn hur if. Sjcellnndsposien sidcn 
Nytaak betalt 700 Kr. i Mullt, fordi 
huu nden Tillabelse boktfckster Tyende. 
For nogle Uger siden sit hun enBodc paa 
150 Kr. J Torsbägs InIdte hnn alter 

i Netten og blev denne Gang nmllkeret 

med 200 Kr. for Ovcrtmdelfe af Faste- 
loven, og det bleo Ineddelt, at ncesieGang 
hun ovekttceder Loven, vil hnn blive straf- 
fet med Fangsei. 

Quldbtyllup fejredes i Fredags 
If det gamle, hædeklige Ægtepar, th. 
Smed Just Lund og Hustru i Virring. 
De gamle, der begge er raste og takige i 

Forboldtlldereö hojeAlder, var first 
til Alters, hvokefler der var Fest for 
dem i Karl Unnerups Guard. Der 
blev even-alt Guldbrudepartet formel- 
lige isnnlle Gover, dekiblandt en stirke 
Bengesum. 

En af Æglepaeketö Bsm er den be- 

ljendte Vsjslolefokstandek Jens Land i 

Veistrnp. 
—- Guldbryllnp fejredes iTirsdag i 

Aarhns af Apotheler Argaarb oanstrn. 
Aagaard og Huftkn hat if. Anrhns Fol- 
keblad ejet steapothelet fra 1845 til 

1875, og han hat i sin Tid været Med- 
lem as Aarhus Byraad. 

Staren og derivative iSsndags 
og Mandags meldes der sra alle Dele aj 
Landen Fra Lollnndizalsxcr tell-grase- 
tes der saaledes til N. B.: 

Gjedfer, den 20de November. syr- 
stonnerten »Um-ra« paa Gjedser Ren n 

i Mötges tidligt drevcn bort af en steck-l 
Storm afNordvest. Skonnerten erudc 

of Syste- 
Postdamperen fra· Eis .11ncn:i«mdc git 

paa Grund af Staunen ilke over til 

Gjedser i Nat. 
Nyljobing, den 20.Nösb1«. Stikrkk 

Højvande i Guldborgfnnd. l Fod -.» 

Im. üver dagligt Bande- 
Suxljsbing, den 20, Nov. Fort-y- 

gende Storm afNokdvest. Stceth Hpjs 
vande paa Nord-Lolland. Saxkjøbing 
huoneplads staat under Bank-. Vandet 

lägen 

Pludfelig Did. Kjølnnnnd Ennll 
Brinckcr i Beile er, if. Dorfe-IS Falles 
bind, i kadags Altes plndfelig nfganet 
ved Daden of et Hieneflag Afdpde 
drev en starkeJlenkmtnforketning iNsts 

tegade. 

Zucht-aus« Propkiemk N. Si- 

Inonfens Eiendom »Holiegaard« Uhren- 

deisnp Sogn ved Middelfakt ek i Sen- 

dngs Aftes bkændt Knn Stnehufet 
1«eddedes. Desocerre indebtcendte isplge 
MiddelfnktAvis Pygmen, en nng Mand, 
hvotitnov alle Kreatnrerne reddedes. 
Branden opsiod i Kostalden og menes 

fomnledlget ced en Lngie, Iom Nogteken 
havde tobt. 

—- Lenpvig, den 20. Nov. Karl So- 

,Icnfen Honlinds Ejendosn l Hove Sogn 
er Søndcsg Eftekiniddng toinlt nedbmsndL 

scieotnreine oII en Dcl of Jndboet red- 

Ide es. Jlden founoch opIicmct ved ni 

NerenHL Sen legedc nted Tand-titles i 

jLndeiL 

I Dei gis ior trennende. Fistcs 

jslonnerien »C«I«!ok« Silipper P. Jenseit 

lnf Beim, vor under Sturmen i FUan 
san nheldig at konnne til nt besladige den 

ene Mole og nogle i lsicenaa Hat-n Ug- 
gende Fluten-L hvotosn Vyeng zollen- 
dende ineddelerz 

Med smmnme senkt floj,,Cusior«gjen- 
neinHamsnmslpbei, hoor den bestiadtgede 
,,Tværhmnsnnen«, lob ind i Hunnen og 

paafejlede Gnlcasen »Kann Johanne 
Marie« of Greisen, hvis .Iklyverbont den 

knækkede. Endvidere tnnfte ,,Castor«i 
sin Furt Fisleknnen »Totdenlljold«s 
Jolle on befladigede cndelig den sidst- 
neevnie Kniter snalcdes at den nlaa ta- 

ges paa Land for ai eiterses. 

Ævt as Natur- JTikgdag RI- 
fes fandt en Mad. Frost i cn Kjwlder t 
Besterbrogiide, Kjøbcnhavn, Liget as en 

ældre Keine. Hovedet og Laurent- var 

gonlke opædt of Rotterne. 
Dei formt-des ni viere Liget as en Sa- 

Idelnmgerenle Bitglim —, der foksvandt 
for ca. U llger fiden, eftetladende sig 
slcre Vorn, der forelobig blev anbkagi 
pim St. Jolmnneonifteisein J san 
Fall. lIur lInn noti; te meet Vicenært i 

Direktor Thrones Ejendotn, Vesiexbrm 
gib-. Lu, osJ i Sommer haftTjenesteI 
hocs Ihn-winke Munnins ved det kgL 
Theater- 

Dct iclIthgellge Fund gjorde if. Kjo 
benkjai1n, dybi Indiin paa Eiendocns 
inwie- »Bei-dem 

chgc Venene kaufte. Pan 
Mejerict ,,Syvftrn« vcd Sieby skete iH 

,"LT.«.-nd1"n)jk1 Ltdende i MandngS Formidq 
Tdag den sorgen-Je Winke-, nt en Elen, et! 
nngt Menncske pan 16 Aar, Son af? 
Nanrdkjcr Pein-r Jenseit, Rollen, fik; 
begge sine Vcn hinsic, ved at en Centriq 
fngeakscl sprangtes. Mejeriets Bean 
ter, Or. Dybbuy stod tret ved, da UlyH 
kcn neu-, men hvcrken han eller andre il 

Mejuiset kocn til Stude. ; 
Cennifngen, der foraatsngede dennei 

gkneligcluykkc, er af foensk Fabrikat,; 
Alphnc Model. 

Om Estetmiddagen blev det venstrej 
s Bcn sat nf atntrent tnidt pna Verlet. 
» Forelabig fnar han Lan atbeholde det« 
s ander, men der er ringe Haab ocnat 
« 

redde hans Liv. 
» 

Senete. Den tilskadekotnne Meini- 
elev dade if. Vendfysfel Tidende i Oas- 
dags Aftes paa Sygehufet i Hjsrring. 

Dpden kam her fom en Befriek for 
haakde Pinsler og for et Liv, der efter 
mennestelig Sandsynlighed vilde have 

« 

bleventungt at lenk, saaledes somUd- 
sigterne vare fök ham, med Tabet af 
begge Ben. 

ovad en Kreditor Mc ital 
«, sitt-. En handlende iHerning hapde 
« 

Penge tilgade has en Bandepige; da Be- 
labet ikke blev detalt, ög hun fokleden 
viste sig i Byen, blev hnn if. Detning 
Dagblad af den handlende opfordret til 
at gaa tned hjem i hans Vatik. Det 
skulde hnn ikke have gjort, thi da hnn 

s var könnnen vel indenfor, helagde den 

handlende hende —- tnir nichts dir nichts 
—- tned ,Arresi«, dvs. han lnkkede hende 
inde i et Lagertn1n, aflaasede Deren og 
fortalte hende, at hnn ikke kam ud, spk 
hendes Skyld var afgjort. 

Pigens Fader, der fannne Dng op- 
holdk sig i Binn, sik Underretning öm 
det passende; han henvendte sig til den 

- handlende og beklazede, athanikke kunde 
,- betale Belabet, ag gik san igjen, medens 

vor nakkelsz Pige stadig var ,,Arcestant«, 
: nxen i Stcdct for at staffe Udveje for 

Pengene, hat han nak vnlgt det sotnnf- 
..tige Parti sIt nncnelde Sagen for Poli- 
ltiet, thi sein-re paa Tagen kamen Gen- 
dsmn ti! Stede i den handlendess Bntik 
on bist-jede Pigebnrnet sm hendesjnmrb 
vækdtqe FasngseL 

Hoad der kan konnne ud af Sagen, 
vidcs itke, men Straffeloven indeholdet 
i hvert Fald straenge Straffebesiennnelsek 

; for Pengeafpkesning og ulovlig Jude- 
: spcekring, saa Historien kanblive siedelig 

not for den handlende. 

Fern. act-medic Div. Du- 
Ivee hele Landet vel beksendte og nieget 
Isholdte Stiiespillet og Theatekdirektse 
Fee-d. Schcnidt er ved Midnatstid mel- 

lesn Lordag og Sondern nsgaaet ved Do- 
den i en Alder as godt W Aar. J de 

sidste Par Aar vak han nieget soagelig 
og da hans Sygdoin slog over til Maue- 

kmst stod hang Lin ikte til at tedde. J 
Sommer optraadte hanen kortTid iRes 

vyen, og han nctkede lige til det fidfte 

Haqb om snart at kunne gjenoptage fin 
Bieksomhed. Men i Nat sov han stille 
heu, omgivet as de slesie Medleinmer as 
hanc anilse. 

Kun san scenisle Kunst-ten hat sskt et 

saa beweget Lin som Fett-. Schmidt. 
Han har optrnadt paa Imsten alle Dan- 
makts Theatre, mcn naaede aldtig at 
betrcede den Ema-, hoor han troede at 

kunne udfylde en god Pladg: Statsthe- 
alte-L Hang sinnst-keines var sjeeldent 
bestrpct med Reser, for san vidt somhnn 
nieste-i hele sit Lin maatte kjæmpe Ined 
okononiisle Vimsteligheder. Føtst paa 
Sslntningen begyndte der at oprinde be- 
drc Tiber see hans. Derimod har han 
altid kunnet gilts-de sig ved at viere en as 
Publikums erklierede Yndlinge og detsor 
soigtede heller aldrig bang gode Humor, 
hoad enten liest gis ;p ellcr neb. 

Endnu en Gang Niels Riec- 
sen. FredericupBaxarcns sont-rags- 
holdek hat is. Fredeticia Avis sendt spl- 
gende Brev til en Mand der i Byem 

,,.Oastknp den 11 November 
1893 

He. Mabsen 
i Dannebrogsgade 

Frederitcicy 
Hernied sender jeg Dein det bestilte og 

betalte Ne. as Nattens Nyheder og lover 
Dem Jllustreret Harisnvlertidende ester- 
haands jeg saar et Nr. særdig, for atdet 
kan stee saa hurtig og Regelintessig söui 
tunlig vil jeg sanktidig bede Dem: (isald 
det ikle er for stoe Ulejlighed, og i iFald 
De horte at jeg ved Baearren talte med 
et Par Danier der soregav at viere Ty- 
pogmpherske, san-. halovejs love inig at 

komme ng hjiklpe mig og stettc Hausen-- 
lautende og ijald De tjeneer de 2 Da- 
niel-, om De vil Ineddele at jeg onsler at 

saa Oplysning sra dein hoarnaar de vil, 
og l«nn, komme og hjaslpe mig at sætte 
Jllustreket Hongavlertidende. 

For jeg steil sige Dem Or. Madssen: 
jeg fik ille den-s Abtes-set at vide, sau! 
jeg ved ikce, hour jeg skal skrive hen esterI 
dem, osg da jcg heller ikke sik at vide 

hoornaar de koni saa er det as stor Be- 
tydning for niig at faa det et vide. 
Bis de tendte Dem og kan slase migOp- 
lygning oin same 2 Donners Nonne og 
Adredser saa skal De saa dekeg 50 Lre 
igen og Jllustmet Honsavlertidende et 

helt Aar, seit. 
Mcd sior Agtelse 

Niels Nielsen 
Metaniker, Maler, og Redultsk 

as (Jllustreket Honsavlertikendy 
i Hastrup pr. Kjøge.« 

Dpddfallh Fhv. Sognepmst for 
Rom Broby, tibligerc iVesms-Hastinge, 
Jens Mathiass Blicher, er afgaaet oed 

Døven i Kjobenhnvm 
—— Om Herredgfogcd Gnlstads Dpd 

striver Vendsysfels Tidende: Es taugt 
DAMan der vil bredeVeklagelfe i vive 

Krebse, er indttuffet i Ohrring, idet 

Herredsfoged for Børlmn Herred, Ed- 
vard Gulstad, uventet afgik ved Døben 
socn Folge of et Hjærteslag. 

Den afdøde var en ovekordentlig af- 
holdt og anfet Entbedsmand. Ved sin 

»ja-me og veloillige Optkæden forsiob han 
;i hsj Grad at sprede den emstedsstive, 
formelle Tone, der i manges Øjne gjsr 
»Nein-H til et afskmkkende Sied, »Don 
optraadte bag Skrunken i hsj Grad fom 
den oenligt vejledende Retsbetjent, og 
föm Domkner var det hans Speciutitet 
at faa Patterne til fertigte at mkke hin- 
anden Haanden og i al Brodetlighed at 

folges nd ud af Retslokalet, nden faa 
nkeget foin nt sttakke om »Halte-stum- 
geme«. 

Som Borger i Hjsrking har han i en 

Aarmkke tjent Bycn spm en dygtig og 
retsindig Fortnand for Ligniugskommis- 
sionen, et Hverv, hnn endnu i To.sdag6 
Aftes vilde have ragten hois ikke en 

Strude- og Brystlidelfe, hvormed han i 

nogenTid hat Ijæmpet, havde tvunget 

ihnen til at holde sig inde. Kort eftck 
ftedtcs han i Rande-kod. Lægerue heu- 
.tedes og kom nl detRefultat, at en Ope- 
ration var nodoendig. Men just son: 
man vilde foretaqc den, gjorde et Stag- 
tilfcklde Ende pna hnns Lin, og hnn sank 

Idod snmmcn. 
Afdsdexz Hnsirn og Dauer varc from-,- 

rende pan Reise tilHovedftc1chi-" 
Herredsfoged Gulstad er fodt den 24. 

Februar IZSF paa Lollnnd, hvor hanc- 
Fader var Præst. Jutidtfk Kandidat 
blev han i 1865, hvoreftek hcin i nogle 
Aar var spkste Fuldmagtig sog san Un- 

derfoged i Helsingssn Siden 1883 har 
han vikket i Hisreing, hvoe han, soms 

fagt, hat ndrettet meget godt og vundeH 
fig taleige Braun-, ilke mindst blandtz 
Ssnaafolk, sont han indeclig gierne var 

nIed til at mitt- en hjaelpsont Haand. 

Range thtere pruknede. De 
sidskt Dages Stoknt hat« bragt fkygtelige 
Ulykkek over vort Lands Kyftbefolkning. 
J Tiesdags ek der indlsbetTelegratnnier 
fra Vcstkysten, der meldet, at tnange Fi- 
sleebaade cre kæntkede og at tnindit et 

halvt hundrede Mennester ete druknede. 
Vi giengivc nedenfor Telegraninterneg 
Otdlyd: 

J Marges kantkede 3 Baadlang nd 

for Agger. 10 Mand fra Aaltnn Ve- 

stekagger og 3 Mand fra Ostetaggek 
drnknede. 

.f,)anstl;olin, dcn 21de Novbn Paa 
Kynfimkningen Hanslholm———ngget for- 
ttlyklede iNat 22 Fistere ien ioteercen- 
ding. Dei herslcr stor Nod og Fortviv- 
lelfe blandt Kystbefolkningen. 

Steuer, den lee Nov. Mange Dav- 
bande, der gik nd iAftes, ere forliste paa 
det opkarte Han. 15 Harboaresistete 
siges at ocere dt"uknede. Redningsbaa- 
dene, der hat reddede mange, er udc 

igjen. 
Den Nod og Elcndighed, sont her er 

fremkaldt fordrer ojcbltkkelig Hjaelp. 
Gode Mennesler vil ogfaa nok stratg 
scettc sig i Birksonihed; ntcn ogsaa Sta- 
ten but-de tmde hjtelpende til overfor de 

eftetladte. 
Senere. Da Havet ved Notdvestvind 

i Tit«sdagd Nat var taligt, var alle Baa- 

delaug udez da der out Morgenen Kl. 4 

plndseligt indtraadte merkt Vejr og Nord- 
veftstortn Ined opwtt Han, passe-rede 
Ulykkekne, uden at Signal eller Red- 

ningsbaad knnde benyttes. Fea Aalnin 

forttlykkede Nie-is Chr. Josepher (gift), 
gamle Spreu Anderien, Standfoged P. 
Pederfen jnn. og hans ugifte Sau Pe- 
ter, Mittel Poulscns Ente-J ngifte Søn 
Joseph. Fra Vesteragger forttlykkede 
Sttandfoged Chr. Pottlsen (gift), nnge 
Spreu Anderfen, Bradkene SarenChris 
slian, Anders Seiten og Tinns Anderscn 
(sidstnavnte ngift). Fra Osteraggcr 
fornlykledeOttoVilladsen (ngift), Mik- 
kel Pcderscn, Joyan Madsen og Mittel 

Tlliiklelsens Euch Motten Alle dc 

xziftc cfteeladcr sig Eule og mangc til- 

dels sntaa Vorn. Resten af Baadlan- 

gene kon- i Land, flcre af Baadene var 

fyldte ntcd Band ag havde mistet deres 

Jicdssabcn 
Fiskerne gik nnd vanlig Ro til dercs 

strenge Dank Ontkring Kl. 11—12 

oni Ratten var alle paa Havet, vel ialt 

fra Thylands Fisserlejer 100 Baadexned 
antkring 400 Mand! Heu paa Ratten 

sprang Vind·n ont til Nordvest og Havct 
begyndte at tcjse fig. Det incrrkedcs 

farst ved Agger, senkt-e ved de nordligete 
Fiileelejcr, hvor Otnflaget kont nted over- 

tasscnde Boldfoinhed. 
Kyftvngtcn ved Klitntøllcr gav straks, 

da han tnccrkede Havets Stigm, Signal 
til Fiskerne: Kont i Land! Men nckppe 
hat-de man hejst Lanternerne, spk Situa- 
tionen forværtedes grufuldt. Da han 
hejsle alle tre Lanterner i en Trekant, 
sont betyder: Landing er umnlig! stod 
Baadene allerede gjennem Besendingen, 

»der rejfte iig tned frygtelig Balde over 

Revier-ne, ind intod Land. 

Hanstholnt, den Zlde Novbr. Paa 
Kyststmkningen Hansthvlm—Agger er i 
Nat forulykket 22 Fistete, ved atVinden 

plttdselig sprang am til Nardvest med 

flor Bkcending paa Land. Stor Nsd og 
Fortvivlelfe herster mellecn Kystbefolk- 
ningen. 

Steuer, den 21de Novbk. Hat-bau- 
ldene gik nd i Aftes i stille Befr, nten 

Binden er i Nat gaaet Nordvesl; Havet 
oprsrtes, og mange Baade forlistr. 15 

Fistere fka Harbosre sigeg at viere denk- 

nede. Fertingsiskerne er i Behold. 
Redningsbaadene hat bjteeget mange og 
er ude igjen. 

Leinvig, den 21de Rauh-. 4 Baad- 

laug reddedes for Fjaltking og Feering 
ved Redningsbaade. Fra det tiotdlige 
Harbosre antages 26 Mand at vcere 

drttknede. neesten alle fattige Falk tned 

Fainilje. En Del af de teddede er tote- 

stede. — 

Harboøee, den lee Not-im As Fi- 
steene fra Harboøre er der i Nat deut- 
net paa Revlerne 26 Mand, hvor 19 er 

Fatniljefcedre. De sidste af Baanene er 

nn komne iLand langs Kysten fydpaa. 
Fleke eee bjcergede ined Redningsbaadene 
fea Harboere og Fjaltring. 

De forulykkede Fislekc fta Harboare 
er: Paul Hon, Nicls Paakjer, Mads 

Kynds, Saren Jenseit Lang, Anders 

Jan-sein Jens Tor-unemp, Ole Tast, 
Ole Lantidscn, Erik Møller, Chr. 

;Bendtfen, Niels Falleggaard, Jacob 
Hitadfem P. Rytter-9ltiderseti, N. P. 
Andersen, N. P. Anderer, N. Nar- 
!gaatd, Jofef Tuborg, Mads Lyng, M. 
lBtunty Jakob Skov, Lats Peterien, 
Ntclö Estildfen, Laust Chr. Thott, Jens 
Simonfen, Chr. Cianer og Carl Jo- 
haufen. 

Thisied, den lee Novbtx Ved Ha- 

vets Neisnlng i Nat er drnlnet 22 Fi- 
stere fra Agger, 3 frn Vangsao, L tm 
Votnpor og 4 fra Kllttnsller, tnlt 22 

Mond. 
Vesteroig, den 21de Not-. Fra Nptre 

Vornppr forulyklede Mtkkel Pedeesen 
og Otto Pederfen. Frei Vangsan for- 
ulylkede Christen Christensen Odder, 
P. Chr. Mortenfen og Chr. Jofephsen 
(nglft). Fm Klitnmlltr forttlyktede 
Chr. Jenlen Kotige, Anders Krug 
Brand, Ntels Mitkelfen, Anders Frost. 
Jolt (med de tidligere nievnte) forulyk- 
tede tnellent Thyborpn Kanal og Hanjted 
22 Perloner, dernf 19 Familjeforsøu 
gere, der efterlader 37 nlonstrtnerede 
Born og 15 Enketn Knn st af ngene 
fra Agger er drei-ne i Land. En Baad 
er tnget nd paet Kanalen for one Inullgt 
at opbjærge Lig, der fortnenilig ville 
drer derind. Signale-me onre trendtei 

god Tld og Nebningsltaadene lede, tnen 

alt var fot«gja-oes paaGrund of Motten 
Nodmnb hortes en Gang, men Hjielp 
var unntlig. J Agger er der tun druc. 
net cn Fisker siden 1849. 

Hat-howe, den 22ke Not-br. ölun 11 

of de 26 forulyktede er indtil i Gaar 
Eftenniddags drevne i Land. 20 nf de 
druknede er Famlljefotsotgere og eftet-- 
lade ialt 74 faderlose Born. Fem of de 
reddede er haurdt kocestedr. 

Sau godt fotn alle Hovedstadsbladene 
har straks erklasret sig villlge ttl at mod- 

tage Bidrag til de forulylledes efterladte 
og andre stodelidte, og allerede strakss er 

der ad denne Vej indkonnnet flere usin- 
de Kronen Men satntidig oil en hel 
Rtekke Kontiteer tage ntod Bldrag. Gros- 
seter-Societetets Konnte har udstedt en 

offentlig Opfokdring otn at fende Penge 
til Børskontoret, og endvidere Vil alle 
vore Stipper- og Sontandsforeninger 
foranftalte Jndsasnlinger. En Dame- 
tomite har sat sig i Spidsen for en ftor 
Bazarr, sont stal afholdes i den forste 
lHalvdel af December Maaned, og en 

Del Knnftnere vil sljænke nogle af bete-Z 

Arbeits-Dr til Bortlodning. Thentrene on 
lCirklts’ette vilgive Forestilltnger i fnnnne 
Ojemed. Orkesiet on Artiiter lnedoitket 
grat: Er; og T iteklolern e nfholder nlle on- 

lrige Udgifter til Belysning oft-» for at 

i Qoerskutct kan blive fna stört sole ente- 

ligt. MusikdirektorGeorg Lumbye giesst- 
tagek en Tshailotvsti-Kottccrt til Fordel 
for Fisterne, kort sagt, det Discz nlc nist- 
dclig Off ervilllghed fra alle Sidetz 

De 49 drnknede Fiskere efterlnde fig 
ialt 111 Bot-m Til Prittfegse Murieg 
og Frn Eftrups Jndsalnling hat Kotige- 
pakret bidraget 1500 Kr» Laurentius- 
parret 1000 Kr» Prinsessc Marie, Prins 
Valdetnnr og Prins Hans 300 Kr. Pan 
Bladkontorerne er indkonnnen over 5000 
Kronen Af Kronprins Frederiks Fond 
er stmks stillet 2000 Kr. til Disposition 
til Lindring af- den pjeblillelige Nod. 

Inlepmfcnt 

Hr. Lundin ö- Co., de velkjendte Fa- 
bricanter as Enebcetsirup og Enelnew 
dritte-, agter at give iine Agenter en lige 
sa-1-pragtfuld som kostbar Julepmfent. 
Denne bestaar af en nie-get stnuk some- 
bejdet Karaffel af Salo, der holder ca. 

8 Glas, med tilhsrende Bæger af sam- 
me Metal forgyldt paa Jndsiden. Pra- 
senten representerer enVærdi af815.00. 

Da Katafcen desuden er prydet med 
en fin Jndskription, erholder Agenten 
her igjennem fka Firtnaet en værdifuld 
Erindring, fotn paa Grund af Materia- 
lets Fortmffelighed kan vake i Anhan- 
dtede. Prafenten er tiltænkt baade 
gainle og nye Agenter, der tnelder sig fee 
lsie Januar nieste Aar. Patienten hat 
været forevist Reduktionen af de nokske 
og danske Blade i Chicago, sont derfor 
kan beoidne baade dens Vakdi og fmnkke 
Udfeende. 

Enhoer, sont Inster gratis at kom- 
me i Besiddelse af en faa inmk Ptydelfe 
for sit Bord, bør itke lade Lejligheden 
gaa men straks fkkive efter Betingelser 
til Agenter samt en Afbildning af Pra- 
senten i den virkelige Starr-elfe, hoilket 
sendes frit af Lundin äs- Co., 7 F; 9 

So. Jeffetion St» Chicago, Jll. 

Styrk Legemet Inod Sygdonnne ved 
at tenfe Moden Benyt her-til det pro- 
oede Middel Dr. Peter-s Kuriko. Ma- 

ven, Leut-rein Nyrerne, Nervekne, ja alle 

indvendige Organer siyrkes og renses 
ved Bntgen af denne Medicin. HarDe 
aldrig prøvet den, da er det sandelig paa 
hoj Tid. Prav den og Dr vil blive til- 
frcdssttlleL 

Bucklens Arnim Salve. 
Er den bedste Salve nmd Saat, Foc- 

stnvelser, gamle Saar, Surben, sprac- 
ken Hub, Frostfkade, Mylfkost, Stab, 
Ligtorne og Udslet. Den kurerer Hee- 
morrhoider eller ingen Betaling. Ga- 
ranteres at give fuldkonimen Tilfredss 
Itillelse eller Pengene gives tilbage. 
Pris 25 Cts. Æsketn 

Forhaikdles af Apotheker Sjoholm. 

Vi henlede alter Opsmkk Dr. N. Nosenbekg CH, 
Dame Lege-ansinne- 
mcd at helbtede tromske qg »Mit dumme er iaa stor, at den Wka fm hver kneste Stat i helkU 
Rose-Werg Eon Bog 
Raadgiver bmde lirscs us »Hm Mand; den fkndcs ftit blot mmH gek· Fkimærkek til Postpoki3· 

kiomhk 
Allem-z 

Assieeiik » 

Moska» 
« U usw« 

En Leb cr. 
Siben sin forsze Introduker jElecttic Biikets vokfet hurtig UT anest, ittdtil de nu er i Fokkang« »nur medicinfke Stykkcmidlec » 

stattsam Te indeholder inter, k» ldct muligt at bruge dem fomTijk del ellenRuHmidch Te aneikjkxzpkz den renesie Medicin mok alte ZU- 
me i Mach Leut-km cller ngkzin De vil tun-re söovebpinc,1lspkh«- 
hcd, Fasthcd og fordrioe Malqm 
Systentet. Numnti sm- Tjkfkedszw 
sager hoc-r Flusse-, ellcr Peinen-W 
l)«.’t:chL"-. Ewig-SC- uf ZjMHmL Brig 
Zu Cis. pr. Flusse-· s 

II 
is, 

» Mut-—- .--v.x7-.--I7.-s«—--sssvk-a XII-Ist 

WM.»----- 

Graun lslaml Mai-me n· II« 

z 1.T.PAINEå co. Ljere 

EDITLMdos 09 THIWN 
If Gunst euer Matt-w 

-IIU- 

Mng ka- Zexnnlsplmr. I 
Du gravis-seh - Nod-. 

Pan-einsc-Ssjksenmtter 
«Stic Hi en « « c- Bedo-meine 

,,lecrn.n«c; Ungewa : .:: .; « «« 

del-le mcd en nf De «-"«ø:s·««- Inn-. 

id«a::detn;1kannilend-eJEmeu 
m en hitzig m zwqu and »-::- « 

ne. VI hat most domkzturir 1 bis-! ...- 

de1·er1nange, vom not lmr Lin-J se-. 271371 
maskjnc, Inen irr-c hat« skknou aus«-n 
m de kostbare :Ue’.iik1ner, iwsgiket Les-se ·k:;. 

høvcö, naarnmntnnnn1e11!25;«:·"«::—3:«:-" 
det halve nf Punkt. 

Bisse Ilcastiner ex- somxbcxdcdc MU- 

ste Materiale og Metal, og nwn Ascasttxxc 

faar Loo In at forladc zahmen sethK 
nøjangg sainmenfat og sinizsetmxneroeip 
bevist one, at den kan nd··:«e winken-»in- 

Arbejde og løbcr let og lydwi:. Ieise-ringen 
indvitlede Mastindele og ilcmkmen erzi M 

at haandtere for den nøvede end denesn M- 

dre Maskiner. 
Med hver Mastan folget en smuk Sam- 

ling as äliekvifitet mtmcbmoutsp en »und-es 
en »tucker«, et Sæt Søntmere (4 formka 
Bredder indttl i Toinme), c11BnIber. M 

: Ttaadkniv, et ekstra »check fpring«,en MS 

J Raale, 5 »bobb·ms«, en Skruetmv, en ZEIT- 
enpgle, en Oljekande med Llje, en Musk- 
en »gauge« Skrue samt en Laut-vg- IM« 
en tomplet Symastine, siks og fcktdlglklm 

« hvett Brugi Sykunsten. Ilcaftjnen ek- Up« 

styret med Vatnpd-Fløjbord, gotbtssssw 
vakke, Skussei Mit-ten og to Zkussisr M 

Siden med forniklet Haandgteb. 
Enhver Kjøber faar folgende WWU M 

Fabrtketn 

OERTUUCATE oP wann-NR 
th nmmny wumsz the Ordinar! VW 

uusl tem· of thi« This-Um Innng SNUUH sw· 

Fllillss N« .............. fut- tms lo- :n ist« tZW FVIH 
from the elim- ut Um HI« tin-ts- !, nn.l IS' 
ny part- uf ijl nun-hing Hin-( eint H- DER-U 

ok any check-est then-ji« wo n;»1-«--« t-! 

the sen-us kru- oc charge-. Thi-s-.«:u«t":u«1.’s"-« J 
not esuver accjklenteil Dresden-OF i« Ul« THE-«- 

Ok shuttlessz Buhl-ins- nnsi NOT-»s- 

L’1It(:.xu()sis:w1x(i Jl es Hmtt « 

k» ; EIN-) 

X«’s Maskmen scndes die-ehe sm. 

Uhicaga femgtcn er en lnks:nr-«1:«JLI" 
kak PLOO for 500 Mil. Lsi xnl Nr 

ligforatLUcajkinmmmr L!e("1c!:::n-.LI-.J’is-·« 
forndfat mnn Incbdcler oss iji !Ils’«·» 
«-"«kaka- FPEIW den nnsnncnk 
icon samt Von knien-,- («:un n 

k P r i fc r: 
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«- 
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Maskim t«os1er-:«Iä»:g Crit-·- ksss s« 
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