
staunend Fsdikledag All-rede »d- 

ligt oni Mosgenen hesttes Rougeflaget 
paa Residenspalæetg Flagitang. Al. 

los indsandt sig tatst Prins Valdernar 

og Piinsegfe Marie med Born og on 

skede Kotigen til Laste, terefter koin 

esteiliaanden alle de vorige derværende 
Medleninier as Kongehnset. 

Onitrent sanitidig ined at Vagtpara- 
den trak op bcgyndtc den egentlige Kur, 
idet Kotigen Kl. lli i Haoesalen mndtog 
samtlige Ministre. .ttl. 12 modte Riss- 
dagens For-irrend og overbragte Truge- 
nes Lylanslning, hvoreiter adfkillige 
civile oq militære Spidisr freinbar Lyt- 
Itiskning i Dagens Anledning. 

Derpaa saniledeg hele den kgL Familie 
samt Hoffernes Panier og Herret til 

Chokolade, som indtogeg t Havcsalen. 
Jmidlerttd havde kurz-s tlisilumip 

tiqmssamlet sigi Spifettnen i Strie- 

etagen, hvor Kongen begao sig hen og 
modtog storpsets Lykmiskning. 

Kl. l var der Familiesrolost i Resi- 
denspalkreto mindre Spiscstue. 

Om Aftenen Fil. 7 var Kotigen til 
Stede til en Familietafiel has Kron- 

prinsen, niedens der i kliesidcnspalaset 
fandt et Marslalotaffel Sted. Ved dette 

udbrngte Hofiiiarstal Liliolin Skaalen 

sor Klingen 

Prins Carl engclsl llndersaat. 
Gster et Forlydende, iocn i nieget pel- 
underettede Kredse betragtes som sikkert, 
vii Bring lcarl iiu saa sin Bedstesader, 
Kongens Tilladelse til at gaa i engelsl 
Krigstjeneste og blioe engelsk llndersaat. 

Derveo opsyldes et Dritte, som ilke 
alene Prinsen ag Prinsessen as Wiles 

lange have nceret, men vgsaa Piins 
Carl og hans Ousiru. 

Prinsegse Maud har jo lige siden sit 
Bryllup agiteret sor den Sag paa en 

nieget energisk Mande, hun hat udtalt, 
at hun ikke i Liengden vilde lunne nd- 

holde al do og leve i noget andet Land 
end England. Allerede nn har hun so 
der sit oirkelige Tasiicii. 

Net betegnende for hendes lllyst til at 

komme til T—arimail, er ogsaa det Fak- 
tum, at hun ikke vilde lkdsage sine Fur- 
iildre til Farnilieseftlighederne den »I. og 
9. April i Rade-ihan To hendeo 
Mond netop var paa Reise, iandt hun 
ingen Anledning til at oinbytte tin trete 

engelske Jordbund med den lobenhaonsie 
Assalt. 

Ttdligere har Kotigen bestemt modsat 
sig, at Prins lkarl bleo Linglcender og 
sraskrev sig eaentuel Arveret til den 
danlie Trone. Grunden var siinpelthen 

den, at Prinsen ja oilde vare direkte 

Transplger, hvig Bring Christian iile 

sik Ssnner. . 

Denne Hindring er nu ryddet as 
Vejen vcd »Frederik den Nie-ide«s Fad- 
el. i 

Kronprinsen og Kronprinsessen ere 

asrejste til Syden og ville der trasse 
sammen ined Dronning Bictoria. Dei 

antageg da, at Sporgginaalet om Prins 
Carls lsnglisering vil blive last ester 
hans og Prinsesse Monds Laste- 

Kougelig Benaadning. Os- Maj. 
Rangen har i Anledning as sin Blaarige 
Fodsclsdag benaadet tre i Fordedringg- 
huset hensiddende koindelige sauget-. 

tin gammel Rigsdagsmand. Kotige- 
valgt Landtttinggmand Kammerherre 
Thygeson syldte sorleden M Aar. Han 
har været kongevalgt Mcdlem as Lands- 

tinget siden Ist-»st, atisaa i ttt Aar. 

En Deliag ai Sitrllands Stift. 
Eiter Forlydende i »Rrit·teligt Engl-law 
sores der sor Tiden Forhandlinger oni 

at iormindsle Sjsllands Stiit ved at 

lagge nogle as Amterne ind under Lol- 

landiFalster Stift- 

Vllpckmukr. Det sorlyder i Anleds 

ning at Biskap Steins Asgang sra 
Fyeno Bispettol, at en stor Dei af 
Jyens Prastestand meget sntter Bistop 
Schauboe sokflyttet zil Odense; sont 
hans Esterinand i Aalborg har man da 
trenkt sig Sogneprast Dr. R. Vols, me- 

dens man til LollandsFalstertt Bissestol 
hat- navnet Pastor C. v. Leunbach sra 
Tranekker sont Instelig. Ogsaa Meend 

som Provft Schepelern, Pastor Schatt, 
der i sln Tid stal have saaet Forespscgs 
sel angaaende Ribe Bilpesiol, men stil- 
lede sig blandt dein, der Inskede den de- 

sat med Sogaeprast B. Govche—, 
Professor theo. Fr. Nielsen, Segm- 
prrest P. Scharling l Randers m. fl. 
its-ones som Bispeemner. Endelig stgei 
det, at seloe Kultusminifter Sthyr ikke 

hat noget mod at trække sig tlldaqe til 

slspestolen paa spen. 
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Menlghedsqkdeidet i Garulsoas 
Spgn. Der fokellgger nu Beretning 
om Aarsarbeidet for 1898 i neeonie 

Soga. Denne Betetning sorlceller osn 

et mangesidet, velslgnet Menighedsar- 
beide, og om hvot ftor Osferbekedvilltg 
hed der ska iocsk.-llig Stde er udvtsi 
daade ved peisonlig Deltagelse I« Arbei- 
det og ved Stelle paa enden Mande. 

Den versentligsle Bestanddel as Mr- 

nlghedsatbejdet er Sognemissionem der 

cgcnnetn stadige Husdesøg vender stg til 

den eilt-lie. Ten ledes as Pastor Chr. 
Sorensen og Pastor H. M. Fenger, 
drer for sin Del as Sognet, med Bl- 
stand as 46 Mel-nd og Koinder som ski- 
oillige Arbeit-ere. 

Ogsaa paa Kasernerne hat man vielen 
Der got-es dog det væsentligste Arbejde 
as Soldatermissionær Brandt. Saa- 
ledeg hat der sont Regel een Gang ocn 

Mauneden sen-et holdt Sondogsguds 
tjeneste paa Gakdekknsernen as Paslor 
zeugt-t- 

En anden Del as Menighedsatbesdet 
er Ssskdaggskolen, der hat Lokale l For- 
samllngshuset og des-ges as 450 Born, 
hvoras en Del ska de til gmnsendeSognr. 
Sendngsskolens Foksiandek er Paslvk 
Davidsem spenden ham lag-r 8 Mænd 

og 13 Koinder Del i delle Akbejde. 
Gennem Menighedsplesen er der ydel 

visse Undersløttelset til Sognets sauige, 
delg Pengegaver til Hnslejehiælp samt 
fasse mannedlige Understmtelser, end- 
vldeke Brændsel, FodevakeL Medicin og 
.lelædninggslykler. Stsrsledelen as disse 
tiloitkes og uddeles gennem de 6 Syst-k- 
eningksn As digse virker de ( i den 
notdte Del as Sognel, en i den sandte 
Del, niedens den sjelke er sælles sok 
hele Sognet. 

Den sædvanlige Juleudslilling hat 
ogsaa l del soklsbne Aar sundet Sled i 

detydeligl Oknsang. —- Fm deres kgl. 
Heiheder Kxonprinsen og Kronptinsess 
sen hat Menighedsplejen socn scedoanlig 
tnodtaget Izu» Kr. 

Menighedgplejens Regnstab bekan- 
cekek med 1558 Kr. 56 L-re; Jndtæglen 
et skemkomknet ved Gaver ellet sasle 
Aaksdidkag. 

Berelningen endet med en nærmere 

Redegsrelse for Arbejdet i den nordke og 
sendre Del as Sognet, henholdsvis as 
Paslok Fenget og Paslok Serensen. 
Menighedsplejen hat bl. a. alle nødvens 

»dige Sygerekoisitek til Udlaan, Syges 
lvognq Lagenet oso. 

Rübe Domkikle· Im Rsbe sitives 
til «J9llp.«: Da dee paa lndevcrrende 
Bluts Finanslov foruden det en Gang 
bevilgede Belsb er bevilget en starre; 
Stint til Fuldfstelie nf Mquetaatnet,: 
der ligger ude paa den sydlige Side ai! 
ltswvcdindgcmgen, vil Arbejdet nu mgel 
sin Begyndelfez sleee Stenhuggete ere 

allerede ankomnr. Foeuden at Marie- 
tanrnet stal full-sprech et det Meningen, 
der iSonnnek stal begyndes udvendig 
paa Sideskibene. J Paasken hat del 
verket mange fremmede iNibe, ipeeielt 
for at tage Domkttken i spieny og 
alle hat deundket Kisten, i Seerdeleshed 
Koret og Hovedindgangen, der ere fett- 
dige. 

Konqelig Plejkatoder. Pensier 
Masse er elstet, fordi hun ved san 

mange Lejlighedee hat vist --t«T-eltagelsei 
for de smaa og fortrykte iSamfundetJ 
og iaa oite beugt Lys og Glaede til sat- 
nge Hiern. Endog til de fjemesle og 
mest aisides Egne i Landet Heller den- 

.des Edle Acekltghedegerninger. Er 

YEtsempel hekpaa er folgende ltlle Trak: 
Der bleo i Faabotg Sogn fodt et 

Born i et fattigt og usselt Hjem, og en 

tung og merk zeemtid fyntes at maatte 

blive Bat-stets Lod. Mens Sognerua- 
det fom selvstteven Væege og Mel-lenk- 
mer of PLejehjemsforeningen med filen- 
ttopisk Kaklighed atbejvede paa at finde 
et godt Hjem for det stakkels Bam, sit 
Priniessen fom ved et Tilfeelde Kund- 

sind om Bat-net og de ydekst leiste og be- 

dksvelige Fothold, hootunder det var 

kommst til Verden. — Rast tog hun sin 
Beflutntng at paatage sig Brunet- For- 
iørgelie og gik til Hertuginden uf Cum- 

betland, der nækede de inmme Edle og 
uegennyttige Folelfee for det ftakkels 
Bam. Koet at melde: De toende kon- 

geltge Hpjhedee paatage slg’ at springe 
og opdmge Batnet, og Prinfesfe Mai-te 
vil pecionlig fske Tilsyn med Barnets 
Pleie og Opdtagelse. 

Beboeene l Sognet gleede slg paa det 

fattiges Varus Vegne pg tatke Bewies- 
sen for heut-es Edle Tantemaade og 
uegennyttige handling 

Ittleielitabet »Du un Missiones 
holel« hat konttitueket sig med en Aktie- 

kapitnl af 150,000 Kr. Bestyeelfen 
tout tll at bestem af: Rede-Mr Dyei 
tier, Oberst ceypey Pustot Wilh. 
Beck, Bankdleektsr Wilh og Mater- 
mesier J. F. haufen. 
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Oberst Otto Feedeten Vaupell, der 

Mandag d. lo. April atgik ved Dsdkn l 
ssn Alder af hcnved 76 Aar, var født 
oen lö. December 182.'z, udnævntest til 

Secnttdlojtnant i Infanteriet i 1844 

.)g ttl Pkemtetlsitnant i Ists og gjorde 
under Kttgen Wind-W mest Tjeneste 
tom Aditttant has Schleppegrell. J 
1850 caraktetifetedes han sont Kaptain 
ag udnctvntes i lHiU til Kaptatn at 

Iden, i tRött af lste Klasse. J Reigen 
tust deltog han sont Batatllongtom 
tnandøk ved luoe Eltegtment og i 1867 

adnceontes hatt til Oberst, stillt-des t 

1880 til :)tnadtgl)ed for lste General- 

tvmmando, og endclig i IHW afsccdtges 
han af Krtgstjenestem 

Han hat et Navn sont fertig mütter- 

htttokifk zorfatterz vg hans Ilrbejder ere 

gennemgaaende populcert strevne og 
giver — navnlig for de slesvigske Kriges 
Vedkunmende — et perfonalhistortsk 
Btdrag af stok Betydning. Vi minde 

her otn hans Sttldkinger af Krisen 
Ists-äu og om Krigtn 1864, den 

oanske Hærs Historie samt »Nigskans- 
let Gcev Griffenfeldt«. 

! Ttllige hat Vaupell i »Gott Fett-fu« 
»og anden Steds t Presien ydet gode 
Btdtag til vort Fotfoargoaseng Udviks 

llng. 
Den afdabe var dekoreret tned flere 

hauste og udenlandste Okdenetn 

Ea af Hedenö Mand. thltdm 
bebe paa Varoe-Egsten en at de sejge 
Beitjyder, der i Sttlheb og Bestehenhed 
hat udrettet en Ltvsgernittg, hats Resul- 
tater ere af den Bestasfenhed, at de for- 
tjene at Itavnes, fordt de ntaa anspote 
til Eftetltgntng. Det var Gaatdejer 
Hans Ntelsen af Hosttup, Oste. 
Han var netop en as de Mand, hats 
nttættelige Flid og sejge Energi i For- 
ening med en otdknap Bratnfrihed og et 

godt Hjekte gjotde ham til en Type paa 
den regte, brave Jyde. 

Om hang ualmindelig virkfomme 
Bandeliv forteeller »Stil« Amtgtid.« 
bl. a.: For ca. 40 Aar siden begyndte 
Hans Ntelsen samtnen med sin endnu 
levende Huftru sont Nybyggere paa en 

starre Hebel-ob og lavtliggende Moral-s, 
og fotn faa mangen Vestjyde vptog han 
Kampen med Laugen og vandt —- ved 

Hjalp as Mergling, Draning, Jndkab 
as Runitgsdning oft-» og ved stadig at 

folge Tit-eng Fokbedringer as Land- 
bruget —- en glimkende Sein Det 
materielle Resultat foreligger nu i en 

Beiatning af ca. 30 Kreaturer og 3 

—-t Vette, en nybygget Guard, ocngioet 
af en Bthave med en hel »Gade« as Vi- 
hast« 

Vibokg Stiftqmt hat beokdret Aktion 
mod facht-. Folketingsmaud Thon-up i» 
Skalö for bedrageligt Inhalt-, McklkH 
forfalskning. Fra bedfte Kilde erfaterj 
,,Horf. Ap.« at Aktiangotderen tun er; 
givet, fee at Thorup ved en Dom kan 

blioe fuldstændig tenset for enhver Sig-l 
telse. 

Fitoipiiit Doktokvispotqts. Judqu 
den 7. April fotsvarede Agsiftent i poly- 
teknifk Leereanstaltg kemiste Laborato- 
rium, can-L 1»()l)-t. Julius Chr. Pe- 
tetsen, sin for Erhoekvelsen af den sitosJ 
sosiske Doktorgrad strevne Afhandling: 
»Mehr-Laie af otganiske Syrers Alta- 

lisalte. ll.« De ordentlige Oppanentet 
vare Professorerne Di- Jultus Thomer 
o;1)I-. S. M. Jakgensch af Tilhas 
renne oppanerede ingen. 

Tutlmllkks Hojcstckct holder Feric, 
da der tagen »Sage-r er at behutde 
Lyttelige Land! 

Fea Keiminaltetten En paa Eng- 
havevej boende gammel Ente dromte en 

Nat, at hendes Penge (800 Kr.), som 
tndeftod i »Bikuben«, var gaaet tabt. 

Den nieste Dag tog hun Pengene ud og 

indiyede dem i Sengemadtalsen, hoilket 
hun betraedc en i Hufet boende Koste, 
Madam Peterfcm 

Et Par Dage efter lukkebe Madam 

P. og heades 19aakige Dattek sig ind i 

Enkens Lkilighed, fprcettede Madkatfen 
op, stjal 500 Kr. og syede den samtnen 
igen. Da diese Penge oare opbrugse, 
lukkede Moder og Dattee sig attet ind i 

Enkeng Hjem ag stial de resteeende 
300 Kr. 

En stsn Dag opdagede Enten, at 

hendes Skat var forfvundet, men hun, 
der er noget aandsivag, tag Sagen 
ganste relig, ibet hun mspnnekede, at 

Bengene kom not igen. Da hun Univ- 

«terttd ikke undlad at fortcelle Sageng 
rette Sammenhaeng til Vermer og Be- 
kendte, kam det til sidst for Politiets 
Ofen, og en Unberspgelfe blev indledet. 
Denne fette til Madam P.s ag Datters 
Ateestatiom og i Lsrdags sfiagde 
Keiminalretten Dammen over bem. De 
stnlle begge i Foebebtiugshufet, otte 

Maanedet hver. 
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Telegtastaliel til Island. Dei 
danste Negeting agter at tcegge en Tele 

graskabel til Island. Den vil blive n« 

sior Betydning, da man ved Hjælp at 
ten vil kunne saa ea. 48 Tiniers Vatsel 
om kommende nordvestlige Sturme. 

Et siætdcntanileun Fredsg d· 
l-t. April hat-de Gan-l tin-m Gebauet 
I 50 Aar vætet saft ansat som Laster ved 

Kabenhavns offentlige Stoleocesen. Den 

84-aarige Pcedagog tænker dog nu snatt 
oau at tmlke sig tilbage til Pt·ivatlivet. 

Anerkentclscsgave til en Wert-. J 
den nu assluttede Vinter har Latier Mir i 

Vellmg holdt Afteninader et Par Gange 
om Ugen for Stoledistriktets Bedoere 
med Sang, Oplæsning, Historie samt 
keligiase zoredmg. Som Anerkendelse 
heras hat Vedoerne i Folge »Hors. Av.« 
overratte Or. Rtr en stunk Gave, be- 
itaaende af Mahlen 

Nnneftene i Rarceinede-Egnen. E» 
Nunesten med temmelig tydetige Tegn 
fandtes sorleden i en Stendynge paa 
Nortvig Mark i Natkesnede Sogn. 

I En anden Sten, hvorpaa Runerne 

sstaa i to Ida-steh inen ete en Del umdr- 
jlige, niest sordi den er indmuret i et Hatt 
sog ovettalket, sindcs hos saimne Mand, 
Isom ejer Dyngen, hvori fotstncevnte 

sSten sandtes. 

s K F. U- M s Soldaterhjctn i Ko- 

«benhaon modtog ved Jndtaldclsen d. lu. 

April ca. 160 Jnsanteristers Kusserter og 
III. — Ligeledes modtog Foreningens 
Soldaterniidsioncer til Opbevaring ca- 

8000 Ar. soruden Spatelassebøger og 
Ure. — Hiennnet var hele Degen syldt 
med Soldater, og overalt var der synlig 
Ttlstedshed med det hhggelige Hieni, 
Foreningen ttlbød de mange unge, det« 

stod steinmede her i Hovedstaden. 
Et Selslali til Fremme ai industriel 

Viktsomhed i Bam- Eiter Javdyvetse 
samledes sotleden Alten ca. 30 Mand, 

stepmsenterende alle Sainsundslag, til 
Iet Mode for at draste en Plan, der gaar 
ad paa, at der gennem Aktietegning — 

i Aktiee a 200 Kr. —- tilvejebkinges en 

Attiekapital paa 40,000 Kr. Armsel- 
slabet tilbyder da at teuere til Mand, 
der maatte Inste at etablere industriel 
Virtsonthed der i Byen, den sornadne 
Dtiolrast og passende Lotaler. 

Standekbokg Slots Rainer vil i en 

næt Fremtid blive nndersogte og even- 

tuelt udgravede paa Nationalmuseetö 
Betostning. 

Vestethavssistctiet. FM Fjaltting 
strives: Fornarssisteriet heiude langs 
Besterhavets Kyst hat« nu taget sitt Be- 

gyndelsr. J Lardags var samtlige Baa- 
delao ude herska og kam til Land med 
en tigtig god Fangst sra 20——--.-JU Snese 
Kullei pr. Baad. Det tyder saalech 
paa, at Jtulletne nn ere komne ind under 

Kystem J Dag ere alle Bande ogsan 
ude. Fokhaabentlig dil der nu blioe en 

nogenlunde god Fiskesceson. Fisten, der 

sendes pr. Kommission til Hainborg, 
betales i denne Tid godt. Vesterhavgi 
kuller er en nieget esterspurgt Vate, til- 
med da der saa godt som intet har været 

at sende as det sidste Aar. 

Haideatbcidct ved Tlinbotan Dette 

Ardejde tog sin Begyndelse alleiedc sat« 
Paaske, men var delvis stoppet i den 

lotte Esteroiiiter. Nu efter Paaste er 

en hel Del erbejdere taget dcutd. Tet- 

arbejdes ined Vetonstobning as de store 
Cementblolke, som stal lcrggis ncd ved 

Hosderne. Det sorlyder, at Intuit- 
t«tngSa1«beidet paa den nordte Tange slal 
paabegyndeg i Sommer-. 

Nyt andvkkkk· Mtddelsakt Vyraad 
hat paa et asholdt Etatrnmade ocdtaget 
at opspte et Vandvierk, sont skal koste 
147,000 str. soruden Udgisterne til 

iEtsproptiation af det sotnodne Arcal. 

s En Godscicrdatter i Sack-teilten- 

)En ung Platz Datter as en veltendt 

»sjtel1andst (!todsejer, er gaaet i Snedker- 

jlæke has den betendte kvindelige Sind- 

kermester, Festen Christensen. 

»Von-traun Elektka«. Put- Amo- 

fgertorv 5 (Hasnias Ejendom) er aabnet 
en Institution, der betegner stg som Be- 

gyndelsen til ,,et videnstabeligt Teatek:« 

Her soreoises en Ratte sortrinlige Lytt- 
billeder. Programmet sor Virksoinheden 
vil saa at stge omsatte alt, hvad der kan 

interessektz og det stimme Stof, som vil 

egne stg til Optagelse i et illustreret 
Mannedgstkist til Underholdning sor 
Hjeinmet, passer udmarket for Lyabilledi 
fremoisning, og her er det, at Lysbille- 
derne i haj Grad ovetgna Billedstosfct i 
en Bog, sakdi man oldrig, end itke i 

Fakvetryk, can give et trykt Billet-e den 

Stemning, som det gode elektriste Lys 
meddeler et Fatografi. Med et sornufs 
tigt og smagsuldt Valg as Billedek tan 

»Panoeama Elektre« baade bltoe til 

Underholdntng og Nytte. 

Kommunehaspitalet Den samt-d 
Nagistmt hat udnckvnt Prof-, Dr. med 

S. Sattel-ph, R. af D., til Overkirurx 
oed Kommunehospitalet. 

Sangeken Nokdal Brua hat fast-! 
sitt Afskn fra det kal. Team-, hvortil 
han hat vætet knyttet i 10 Aar. 

Redaltpkek til Sas- Redattøren as 

,,Nyb. Dbl.«, N. Egebjetg, hat kon— 
stxueret en eiendommelig Vanvcykle, dek- 

hviler paa to Kalkek og ital drives frem 
oed en Skrue. J Sommerens Lob ag- 
tei han samtnen cned en Korrespondent 
fra »Nyb. Ao.« at foretage en Tut Fin 
cundt paa den mætkelige ,,Søh«««. 

Tll Jtullktb Provft G. Koch og 
Huftru i Herning hat tiltraadt en Reise 
til Italien, farlig Rom og Neapel. Prov- 
Iten ventet i Folge »Heru. FolkebL at 

være jjemme igen til Pinse. 
Eu 81 autig Vctckan fra Zwets- 

lrigcn, Th. Hovao af Sindal iVend- 
syssel, fejreve forlcden Diamantbryllup 
mcb sin 79saarlge Huftru. 

En uy Bank er stiftet iAars ved Aal- 

borg. Den har foreløbig 7991ktionce- 
ret. 

Vcd Odshckrcdsbancn et fvretaget 
folg-alte Ansættelier: Som Stations- 
forstandere ere ansatte i Svtnmge C. C. 

Gether og i Kallehave J. Hat-ve, som 
Materialforvaltete SIrensen,Sorø i As- 
næH og Stationsmester A. I. Hausen, 
Fraun-. 

Skovttkevlantning. Frei Beschim- 
rnerland stkivesz Her ude i det vestlige 
Himmerland, hvor der har vceret meget 
fattigt paa Trceoækst, har man i de se- 
nere Aar rigtig faaet Øjnene op for 
Plantefagens Betydning, og Aar efter 
Aar bliver der plantet betydeligt, saa 
vel Laplantninger ved Bygninger som 
ogsaa sinkre Mari- og Hedearealer til 

freintidige Skove. Dei er dog særlig 
de starre Bondekgaarde og enkelte Her- 
regaarde, der hidtil har afgivet en Del 
af deres simplere Jokder til ils-plum- 
ningz men da disie Arealer ligger em- 

ttent i sainsne Linie, vil den Tid ikke 

oceresaa langt dorte, at der vil blive 
et nogenlunde sannnenhængende Stop- 

paiti, der strakker sig fra Taastrup til 
Sebber Ritte. Ogsaa oinkring Ajstrnp 
Kitte, hvor der jo findes gammel Boge- 
stov, foretages der betydelige Forandrim 
ger, ivet en Del Nyplantninger form- 
ges i selv Skoven, lige som der nord 
for famme aailig plantes en Mirngde 
Naaletraecr, faa at dens lIdstmkning vg- 
faa her for-ges. Endnu sindes der dog 
her i Egnen store Hedearealer, der kun 

egncr sig til Plantning; tnen det erfand- 
iynligt, at ogsaa disfe ad Aare vi blive 

frugibargjorte enten ad privat Bei eller 

Jved Hedefelskabets Medoirkning; thi de 
sinnkke Etseinpler med ndmastkede Re 

sultater, fin her haves for Ofe, kan 

uniulig andet end drage Sagen stankt 
«fremad. 

Ei focialt Fænomcn Staudiet man 

udenfor en Ligkistefnedkers Vindue i et 

Arbejderkvarter i Kobenhavn, vil man 

nasppe nndgaa at lægge Mætke til, 
Thvor niange Bnriielixzkister der findesi 
zorhold til dein, der ere bestemte til at 

genune vokSnc. Jnde i Vyens niere 

oclhavende Knarter er det ganske ander- 
lesdeg. lHer findest sicst Kister for voksne. 
T esvasrre — Vinket er næppc vildlcdende. 
J Atbejdsklasscn hat« man de tidligste 
Uligteskaber og der indes de fleste Bern, 
af hoilke nmnge blvt spire op soin Grces 
mellein Brosten for strats atblive lugede 
dort igeu. Statistiken viser, at i de 

fattige 1 og 2 Værelsers Hieni, dnr for- 
holdgois mere end dobbelt faa mange. 
Bei-n soin i de bedre Hieni. 

Sanitlige Sfræddekivende i Sitte- 

borg nedlagde Arbejdet den 1.Anril. 
Dei er Løntarifien det er galt med; men 

Soendene stulle have nedlagt Arbejdet 
trods en Ordre fia Hovedbestyrelfen til 
ikke at strike paa saa løsi et Grundlag 
soin det foreliggende. Mestrene erklet- 
rede sig neinlig oillige til at give en ny 
UnntariL men vilde slet ikke binde sig 
for tre Aar, hvad Svcndene ydetligere 
fortange. 

Halt vildc Me. En Adventist, der 
er Rekrnt ved Garnisonen i Nyborg, er 

bleven arresteret og stal stilles for en 

Krigsret, fordi han- hat ncegtet at del- 

tage i Lordagsøvelsen Kaptejnen ved 
det paagceldende Kompani havde i For- 
vejen soreholdt Adventisten Folgerne af 
hans Niegtelfe og erklæret, at fortfat 
Opscetsighed mod militære Pligter til 

sidst runde bringe ham iForbedringgs 
huset. 

Aftægismuud- fth Ganrdejer Peder 
Anderer af Thygstrub i Thi) blev for- 
leden fanden dtd paa en Sti, der first 
til hans hieni. 

. J 

P Tal-Wald Sagfsrer« Brandt-ink- 
tsr Nielö Sophus Johannes Krogs 
Jensen i Nakfkov er afgaaet ved Dsden, 
57 Aar sammel. 

— Obekstløjtnant Eovard Nxellen er 

( Folge R. B. afgaaet ved ngen pag 
Københavns Syst-hierin 

— Eiter flere Aars tiltagenb Evas- 
heb er Købmand Peter Trampenbekg af 
Grenaa afgaaet ved III-den- 

——— Grosferer Marias Madsen er dad, 
62 Aar gl. Han var tidligere Jubelja- 
oer as en betcndt Papirforretning i 
Odenfe. 

— Sagfører, Bankdirektør N. S. 
J. Krug Jenfen i Nalskov er afgaaet 
oed Døden, 57 Aar gl· 

——En af Beile Bys ældre Haands 
værksmestre, MusenIIeftet Erik Peter- 
sen, er efler hoad »V. Wulst-· med- 
oeler pludselig afgaaet oed Dsdem 

Hotel »Skandinavien«, Hin-krüm, 
er af Eutefru Nielsen i Kobenhavn folgt 
til Hotelforpagler J. A. Jener af 
Hjorting for Kr. 165,000. 

Slvk Aw. En Snedkerfvend Lau- 
rids Christensen, der er Sen af tidligere 
Markmand Chr. Thogersen fra Ribe, 
stal ifølge »Ribe Amtst.« yave efkerladt 
sig en Aro iAmerika paa li, Million 
Kronen —- Millionæreng Soffetsørh J. 
»F. Krufe fra Nordborg, var i den An- 
ledning i Rtbe forleden for at faa Do- 
kumenternc i Orden. 

Sonderjylland. 
Streng Rettckgang. VedBisiddettettM 

iHaderglev behandledeg sorleden i enSag 
mod10 Gaardejere, der vare idømte hver 
en Bade as 5 Mk. for ikte til Amtssvrs 
standerea at have ,,afmetdt« de Tjeneste- 
soll, som Amtssorstanderen selv havde 
— ndvist ! De dømtes Desensor gjorde 
gceldende, at Politibestemmelserne kun 
skulde tjene til Kontrol med udenlandske 
fremniede og ilke kunde anvendes paa 
Tscnestesolk, sotn bleve udviste. Naak 
Amtssorstanderen udviste dem, og Gen- 
darmen kontrollerede, at de sorlod Lan- 
det, var en yderligere Afmeldelse over- 

flødig. 
Dette skulde jo synes lige saa indlys 

sende som uiinodsigeligt, men itke desto 
mindre bleve fsre as Gaardejerne idømte 
den sein Marks Bade, hoorimod setz 
srikekidtes. 

Diamantbkyllttp. Forleden sejrede 
Arbejder Jørgen Hausen og Huftru i 

Lavensby deres Diamantbryllup, oms 

gione as Bern, Bottich-tm Slægtninge, 
IBysbarn og Venner. Jsrgen Hausen 
»er 86 og hans Hustru 79 Aar sammel. 

Egnens Musikkorps glædede dem 
med sit SpiL Sogneprcesten (Engel) 

smed Frue, besagte dem og talte hiern- 
sligt til dem ud sra Salmistens Ord- 
,,Vælt din Sorg paa Herren, han, han 
stal gare det!« Nordborg Sparekasse 
overrakte dem ved sin Formand og et 
Par Besiytelsesmedlemmer en Gave 
paa 30 Rigsmark. Deres Bysbøtn 
glædede dem med Gaver, og rundt om 

sra indløb der Telegrammek og Lyk- 
anskninger — alle samtnen Vidnesbyrd 
om den Agtelse og Velvkllie, det gamle 
Hasdekspar har asoundet sine Otngioel- 
ser. Jargen Hansens og Huftrus Liv 

hat været en lang Arbesdsdag i smaa 
Kam-, men velsignct as de Lyklens 
Gover: Sundhed, Nøjsomhed, Til- 

skedshed. 

Lang chacstctid- Forledm begru- 
vcdes ska det katolslc St. Franc-Blas- 
Hospital i Flensborg en gammel Pige, 
Marie Dassel, 81 Aar gammel. Hun 
haode i Dis Aar været et tro Tycnde i to 

flensborgske Borgersamilier. J 10 Aar 

har hun neinlig tjent hos en Garver 
Petetsen paa Vanretoiv og siden i 46 
Aar hos asdade Sejlmagcr Korsholm 
paa Skibsbroen. 

Nur Udvisninger. Fem hauste 
Undeisaatter, to Sincdesoende, to Tie- 
nestepiger og l Karl, der tjente has 
Smedemester Schsnidt i Sabackled, Lin- 
trup Soga, stæonedeö Langsredag for 
Amtssorstanderen i Radding og udvistes 
Paaslelardag med 24 Timers Frist 

En Folge as Udvisuingerne ek- 
at Mangel paa Arbejdskrast iLand- 
bruget har aldrig været saa salelig som 
nu. Latinen er steget detydelig baade 
for fast Tyende og sor Daglejerarbejde. 
De Fastemasnd, der tidligere hvert Aar 

hentede Tjenestesolk iNaki«ejleand, have 
i Aar opgivet dette paa Grund as Ub- 

visningerne. Mange maa nu hjælpe 
sig med omstressende Haandvaerksoende 
(,,Bogser«) t Stedet sor den tidllgere 
dygtige danste Akdeidskrast. At tysb 
siadede Herstaber ogsaa komme til at 
lide under disse uheldtge Forholde, et 
en Selvsslqe. 


