
Hoffch 

XDen H. Juni holdt K o n g e n Taf- 
felf paa Bernstotff for nogle tussiskt 
ijstey hvoriblandt Kaptajn S e r g u- 

-j«evf k i, Astronomen Eberoff og 
,- Legationssekretær v. Th a l. 

— Den til det landflygtigc franske 
Kongehus hørende P r in s J e an ai 
O r l e a n s er atter Gæft hos sin Soslet 
Prinsesfe M a ri e. 

Udnævnclicr. 

Fuldmægtig ved Statsbanedrif- 
ten, man-I- jur. C. V E. K o ch e r er nd- 
ncevnt til Ttasikinspektor ved Sims- 
banedriften. 

— (’a11-.1. mag. A· S t o ck m a r r er 

ansat som Timelærer ved Metropolitan- 
stolen i Kjøbenhavm 

—- Hidtilværende Laster ved den Clas- 
senske Legatskole —- CaniL theol- 
Skib f t e d, er bleven bestikket af Ar- 

tillerigeneralen til fra l. Avgust at 
være For-standest og Jnspektor oed Sko- 
len. 

Dodsfacd. 

Kommunelæge i Kjobenhavn Sig- 
vard Simon Hart vigson er af- 
gaaet ved Døden i en Alder af 65 Aar. 

—- Forhenv. Adjunkl iHorsens, M. 
R. Sch mid, er dad, (84 Aar). 

—- Kaptajn Chr. Frandsen, 
Forer for Dampfkibet ,,Y d u n«, dode 
14. Juni. 

— Forhenværende Godsforvalter paa 
Wedellsbotg, Justitsraad Chr-. E v e r s, 
er 10. Juni afgaaet ved Døden, söz 
Aar gammel. Den afdøde havde ien 
Aarrække været Medlem af Aserä» 
Amtöraad. 

—Grosferer H. R. Olivarius 
døde samme Dag. 

Fester. 

Min d e fest. Den 9. Juni·afhold- 
ies i Nørre Snede en Mindefest i An- 

» 
ledning af 50-Aars Dagen for den be-H 
kendte Begivenhed inrre Snede, vedj 
hvilken danske Rytteri fangede en siørrei 
fjendtlig Rytterafdeling. Ved Festeni 
der var starkt beføgt, talte Pastor J o- 

hannes C laufen, Vonsild, Pastor 
K· o nra dse n, Hvirring, samt« sP. 
S Ia u, Bukshave. 

Diamantbry llup. Guardaf.- 
tcegtsmand J e ns H ans e n og Hustru 
iTjæreby fejrede den 22. Juni deres 

Diamantbryllup. Begge de gamle, 
hvoraf Monden er 81 Aar og Konen 85, 
er raske og rørige og kan trods deres høje 
Alder daglig deltage i Arbejdet vcd 
Guardens Drift. Paa Diamantbryl- 
lupsdagen arrangerede Sognets Beboere 
en starre Festlighed for det gamle, af- 
holdte 2Egtepar. 

Sølvbryllup. Pasior Chri- 
stiani iNibe, der er kendt for sin 
Interesse for Liturgien, hvorom 
han har udgivet en Piece, fejrede sit 
Solvbryllup. Brudeparret modtog 
mange Løkønskninger, Gaver og en 

Adresse fra Sognets Beboere. 
— Summe Dag fejrede Proprietær 

P. Jørgensen og Hnstru, »Garn- 
melmosegaard« pr. Lyngby, deres Sølv- 
btyllup. Det elstværdige og særdeles 
agtede Ægtepar modtog en Mcengde 
Lykønstningen Sølvbryllups-Festen 
holdtes i Hjemmet, hvor Pan-et var um- 

givet af ikke mindre end 17 Born. 

Skolejubilæum, En af Provin- 
sens mest bekendte Stoler, M u l er n e s 

Legatskole i Odense kan den 8. 

Juli fejre 25 Aars Jubilæum. 
En Kreds af Borgere i Odenfe op- 

fordrer i den Anledning tidligere Ele- 
ver i Stolen til at deltage i en festlig 
Sammenkomst i ,,Fruens Beige« nævnte 

Dag. 

Feticborns Bekcædning. 

Efterhaanden er det bleven mere og 
mere almindeligt, at københavnske Ar- 

bejderbprn modtages af Landboernei 

Sommerferien, og det tør siges, at 

Mellemleddet mellem Bornene og Land- 
boerne er den københavnske JndresMis- 
sions Spudagsstoler med sine Titusinder 
af Born. Gennem Søndagsstolerne 
spges helst troende Landmandsfamilier, 
der etc villige til at modtage de fmaa 

l- Al 

Kobenhavnere, og disfe sendes da ad 

paa Fribilletter fra Statsbanen. Dis-Je 
Feriebespg have felofolgelig meget stor 
Betydning for Kobenhavnerbørnenes 
legemlige Udvikling. De kan formelig 
strutte af Sundhed, naar de vende til- 

bage til Storstadens Røg og Stov. 

Finde de troende Hiern, kan der dog 
ogsaa virkes aandeligt paa disfe Bom, 
der ofte bo altfor nær ved Lasten. Men 
— ofte hat en eller anden lille Fyr 
maattet blive hjemine, fordi Forældrene 
ikke kunde skaffe cheder til dem. For 
at raade Bod herpaa er Foreningcn, 
,.Ferieborns Beklædning« dannet. 

J Aar er til denne indkommet Bot-O 

Anspgninger fra fattige Born. Den 

Kilde, Bestyrelfen stal ose af, er 3000 

Kr. og en vceldig Bunke aflagte Klader, 
tilsendt fra noer og fjern. 

Kommuncns chudoms- 
handel. 

Man etindrer den grimme Affære fra 
sidste Sommer, da det opdagedes, at, 
den nu afdøde focialdemokratiske Falke-; 
tingsmand og Borgerkeprcesentant PJ 
lHolm havde befattet sig med misligei 
Ejendomåhandler sammen med en Has- 
masgler J. J· Larsen. Holm døde 
jo under Sagen. For Larsens Vedkom- 
mende er Sagen nn for Hajesteret. 
Hojesteretssagfor S di a u er Akkor, og 
Amis sen Defecisor. 

Kjobenhavn ndvider fig. 

Hovedstaden faar efterhaanden Lyst til 
større Udoidelfe. Ligesom der alt er For- 
handlinger i Gang om Jndlemmelfe af 

lBraut-sher Kommune og Valby i 

iKøbenhavns Kommune, saaledes ogsaa 
nu om S und byerne s Konimuner. 
Dei-nde paa Amager er Stemningen 
imidlertid ikke videre stærk for en saa- 
dan Jndlemmelse. Kebenhavn bliver 

ja ogsaa tilsidst altfor siort Hoved paa 
den lille Dværg, mener de Sundbyfolk 
naturligvis. Sagen er imidlertid for i 

Kjøbenhavns Borgerreprcesentation;fore- 
løbig er den gaaet i Udvalg. 

Kampen mod den ufiedelige 
L it t e r at u r. Underføqelfen ved Kin- 
benhavns 6. Kriminalkammer i Sagen 
mod Dr. Edv. Bra nde s er nu flat- 
tet, og Sagens Akter er tilstillede Po- 
litidirektørem som hat delketetet Ak- 
tion for Overtrædelse af Straffelovens 
§ 184. 

Overretsprokurator L a n g et befäl- 
ket til Aktor, medens, Dr.Brandes on- 

sker at lade Defensionen udføre af en af 
ham selv antaget Defensor. Efter For- 
lydende bliver denne Overretssagfører 
Osc. Johansen. 

Arbejderne tagc ser Lede- 
ringen. 

J Lighed med Arbejdernes Felle-ske- 
geri, Mejeti o. a. lignende Justitutioner, 
der alle have samme Oprindelse, nenilig 
Strejke i Fage:, er der nu fom allerede 
under Vintetens Slagtekstrejke bebudet, 
bleven oprettet et: Ar b ejd ern e s 

K ø d u dsf a l g- 
Dette ligger iNakrebrogade 140 

og er udføtt efter Arkitekt Ditlevsens 
Plan og efter Nutidens videste Fotdrin- 
ger. Marmorvægge i Lotalet, hvor 
Kødet hænger til Udsalg, Stengulv, der 
let renligholdes ved færlig Vandindlceg 
og Ovetstrømning, tilharende Køletum 

zi Bygningens Stueetage —- Kceldetluft 
lundgaaå herved —- famt ler Rum for 
Saltning og Tilberedning af Kpdfats. 

Med andre Ord: dette Arlzejdetnes 
koopekative Forsøg paa Kgdfotsyningens 
Omraade opfylder alle Nutidsfordrim 
gers Krav. 

De fattige Nørkebtos Familier ville 

faaledes kunne faa godt og renligholdt 
lKød For normal Pris, og denne Fortu- 
!ning, der sikkert vil gaa strygende, kan 
Ivirke heldigt tegulerende paa andre For- 
jketningers Priser og paa Varemes 
lBoniteL 

Det er den Vej, Tiden gaar henimod, 
kuns, at der tillige bliver Plads for den 
enteltes Jnitiativ og Virketraft. 

Interesse-txt Litterattm 

Den bekendte Handelshistoriker J ul. 
S cl) o v el i n hat begyndt Udgivelsen af 
et meget interessant Verk, under Titlen: 

,,Fra den danske Handels Em- 

p ite, Forhold og Personer fra det 
ottende AarhundkedeH sidste Halvdel.« 
Verket er udarbejdet for Grosserersocie- 
tetets Foranstaltning. 

» 

Bogen giver ikte blot Historie,l 
men ogsaa nyttig Belcering am de Mid- 

ler, hvorved Danmarks Handel og 
Skibsfart thin, dens glimrende Peri- 
ode, udoidedes og udvikledes. 

—l 

Den foreliggende Del behandler først 
Rotokotidens store Handelspolitiker og 
FinanskGeni H. C. Schimmel- 
m ann, ham, der for over 180 Aar 
siden sagte at fkabe Kobenhavn en Fri- 
havn. 

Dernæst stildres Dannmrks Kob- 
mandsfaerd under ,,Syvaarskrigen« og 
»den nordamerikanfke Frihedskrig.» Her 
paapegcs naonlig de 2 Bernstkafeks 
Betydning, samt, hvorledes Spirerne 
til vore Dages liberale Toldlovgivning 
allerede blev nedlagte den Gang. 

Jkke ringere Betydning har Slutnin- 
gen om Dotidens Handelsdepnrte- 
ment. Just et saadant Bindemiddel 
mellem Regering og Handelsstand er et 

af den kobenhnvnfke Handelsstands mest 
brcendende Lnsker for LieblikkeL 

Bogen vil sitkert faa praktisk Betyd- 
ning sotn Ansporer til og Vejleder for 
et Opfving derhjemme l 

! 

Fundnc Kaltmalcrier ! 
Pastor Ohrt iVoer har i Estrnp-1 

lund Kirke fundet en Del interessante 
Kalkmalerier. De vil nu blive under- 

fsgte og mulig restaurerede ved sagtin-1 
dig Bistand. 

Brand i Vildmoscn. 

Hvert Aar-, saasnart der nagen Tid 

har været nogenlunde Sommervejr, 
lyder det Raub gennem Telegrafen: 
Den siore Vildmose brcender. Det 

sersaa frygtelig nyt ud hver Gang; 
men er dog en aarlig Historie, langt 
ældre end baade Telegraf og Presse. 
Men itke blot det; man knnde frisies 
til at’tro, at en eller anden Galgenfugl 
hvert Aar sammenfatte det forfcerdende 
Telegram — nøjagtig af famme Ordlyd: 
,,Jlden breder sig med rivende Hastig- 
hed, foreløbig ingen Fare for beboede 

Bygninger« 
Det andrer ikkevore Les-fere, at den 

store Vildmose brænder ogsaa i Anr. 
Naal man faar vel slukket den igen vg- 
saa i Aar. 

Prwsteindsættelse. 

Den iForaaret udncevnte 2. Stifts- 
provst for Sjcellands Stift, Dr« theol. 
P. R. Volf, indsattes d. 11 Juni i 

sit nye Embide som Sognepmst fak- 
Storehedinge afPtovst Oks en, Hym- 
holdt. 

Monumentet for MorkHam 
sen. 

De famvikkende sønderjyske Forenin- 
ger have fom bekendt tejst et Monument 

for afdøde Stiftsprovst M. M ør k- 

Hanfen, en af Sondetjydernes vat- 

meste Venner, en uttcettelig Forkæmper 
for Danfkhedens Sag. 
Dette Monument, der har faaet en vier- 

dig Plads paa Skamlings ban- 

ken, stal afslstes d. SO. Juni. 

Den danste Handel. 

Paa et mellem Grosferet A l fred 
Christensen af ijbenhaon og en 

Del esbjergske Ekspottører afholdt 
Møde i Esbjerg er det bleven be- 

sluttet at etableke enDampskibs- 
forbindelie mellem Esbjerg 
o g N ew c as t l e, idet Gtoåserer Chri- 
stensen fra Mit-ten af September Maa- 
ned vil lade et første Klasfes Damp- 
skib afgaa derfra mindst en Gang agent- 
lig til Newcastle. 

Frifkolemoder. 

Friskoleforenigenå Asces- 
kursuå afholdes i Sommer paa Best- 
bitk Højstole ved Hotsens fta den 6. 
til den 20. August. 

Staten yder til dette Kutsus et Bi- 
drag paa 1,000 Kronen 

Større Friskolemøde.»Danst 
Fristoleforening« holdt et to Dages 
Mode i Stevns i Dagene den 17. og 
18. Juni. Forste Dag holdtes Mobet 
paa Stevns Hpjstole, og sidste Dagi 
Hpjerup. 

thdetne til England. 

Det forenede Dampstibsfelfkabs 
Damper »Ficaria« affejlede d. IS. 

Juni fra Frederikshavn med Deltagetne 
i den af de jydste Land befor- 
eninger foranstaltede Eng- 
land steife om Bord. Under Ka- 
nonskud stod Skibet ud qf Hamen fort 
at afgaa til Newcastle. Der flagedess 
fra alle Skibe i Hunnen og fra Hufene 
i Byen. 

Studentersangcrnc. 
Debekendte sve nske Studenten 

san g er e fra Land gæster alter i 
Sommer baade Kjøbenhavn og de starre 
Provinsbye1. 

Nyt Scminakiuut. 

El nyt Folkeskoleseinina- 
rium er i Sommer oprettet i Varde af 
Oper-leerer O lse n og Fru C hri- 
stiansen-Schmidt, før Læretinde 
ved Seminariet i Veilc. Seminariet 
afholder sin forste Optagelsesprave den 
29. og SO. August. 

En gammcl Karmpa 

»Den SO. Mai dpde paa Stenderupj 
Mark en gammel Kæinpe, Mads Jen-j 

Hsen Ungstrup, 91Aar gammel. Hans-J 
keempemressige Krcefter har han gcnnemj 
sit lange Liv brugt til nyttigt Arbejde,; 
mest for andre. De gamle i Sognets 
fortælle om de utroligfte Ting, ioms 

than udforte. Det var f. Eks3. hans 
letteste Sag at sceite Ryggen under enh 
jæon stor Heft og lofte den med alle sire 
Ben fta Jorden. Men det, som her 
skal fortcelles, er en Begivenhed, som 
han udferte for 50 Aar siden, altsaa i 

Krigsaaret 1849. 
5 Tyskere var trængte ind i et enfomt 

liggende Hus paa Ratte Stenderup 
Mark, hvor Konen var alene hjemine.’ 
Mads havde paa Afstand set det og 
anede llraad; han var ikke sen, inen gik 
ind i Hufet, hvor de 5 Mcend ovede 
Bald. Da Mads opfordrede dem til at 

forsvinde, blev han angreben af en af 
dem med skarpe Klinge. rDog, det 
skulde han ikke have gjott; thi Mads 

greb om Klingen, og staut Modstand- 
eren holdt den i Hæftet, blev den hurtig 
revet ham af Haanden. At Mads der- 
ved sit sin Haand staaret, kunde ikke 
komme iBettagtning. De kastede sig 
nu over ham alle fem; en hcengte sig 

Fpaa hans Ryg, men han bleo klemt saa 
»fotfvarlig mad Væggen, at han tabte 

!Vejret, en anden maatte føle Klemmen 
af Mads’ jærnstaerke Arm, saa m: havde 
han lun tre, fom hans væbnede højre 
Haand stulde tage det op med, og det 

gjdrde han paa den Munde, at de to 

blev døde paa Siedet, to blev ret betyde- 
lig saatede, medens den femte tog Flug- 
— Eiter denne Begioenhed maatte 

han en Tid fjerne sig fra Hjemknet og 
holde sig stiult, fordi han blev eftersat 
af Tysterne. Der var siden Tale om, 
at han stulde have Dannebrogsmcem 
denes Hieberstegm men han fik det ikke, 
formodentlig fordi han ikke var i 

,,Kongens Tjeneste« og aldrig har værct 

det. 

Smaa Meddelelfer. 
Et lille Saat hat D adentil 

F ø lg e. En Arbejder paa Cementfa- 
biiken »Danmakk« paadrog sig ved i 

Spøg at klatte op ad et Tot-, et mindre 
Saat paa den ene Fad. 

Han søgte til Lcege, mentrods dennes 

Hjælp blev han fyg og sik en Dag Stin- 

krampe, hvorefter han indlagdes paa 
Amtssygehufet i Aalborg. Her døde 
han kort efter Under store Smerter. 

A nholdt Damptrawlen Ka- 
nonbaaden ,,Grønsund«, Kaptajn 
Sch lii ter, anholdt Dampirawleren 
G. Y. 492 ,,Epypiian« af Grimsby, 
der trawlede paa dansk Søterritorium 
ud for Blaabjcekg. Trawleren blev 

indbragt til Esbjcerg. 
Englænderne, der natukligvis ikke sy- 

nes om, at de ikke maa siske over hele 
Verdenshavet, har forøvrigt sendt en 

To rpedokorvet med 180 Mands 

Befætning til E s b j æ r g. Totpedo- 
kaptajnen stal vcere til Stede ved Skin- 

forhørene for at se at faa at vide, am 

alt nu gaar ret tilefter Landsens Ret og 
Skik. 

G amle Folk. J Sondags døde 

HA n e J b s g a a r d, Hesfellund, Hade- 
jrup Sogn, 91 Aar gammel. J Haderup 
lever endnu Peder Pedeksen Hy- 
strup, 93 Aar, M artane Philip- 
sen, Visiorp, 93 Aar, den gainle M a- 

riane i Pilhuse, 91 Aar, og A n e 

Marie Rost, Kølvraa, 91 Aar- 

Hedeegnen maa vcere fund, siden der 
bliver saa mange rigtig gamle Falk i et 

Sogn. 
Slaaet fig ihjelpaaGaden. 

En 78aarig Kone styrtede forleden ned 
ad en lille Skraaning paa en Gade i 

lAalborg og fotsiog fig, saa at hun afgik 
ved Døden den folgende Nat. 

Fredericia hat faaet sig en« 

Sttømbadeanstalh Gid den kunde flyt- 
tes her over til Amerika. 

J 

AnholdtPlattenslagerske. 
Den bekendte Plattenflagerske fra Sow, 
der bl. a. havde kobten starre Gaard ved 
Logstcr, er nu anholdt paa en Restau- 
ration i Næstved, hvor hun ved sine 
fantasifulde Fottckllinger om Benge- 
transaktionet vakte en tilsiedepærende 
Politibetjents Mistanke. Eiter et for-:- 
lobigt Forhør blev hun afhentetaf Sorg 
Politi. 

Anholdelse. Den 13. Juni an- 

holdtes i Fredericia Pakmester A n d e r- 

se n ved de bevægelige Posikontorer; 
han transporieredes til Varde fom sigtet» 
for Tyveri af et bortkommet Pengebtev.i 
J Forhoret nægtede han dog at have be 
gaaet Tyvetiet; Andersen kørte paa 
Ruten Fredericia—Ringkobing, er bo- 
siddende i Frebeiicia og har Huftru og 
7 Bom. Mistanken til hani vaktes 
oed, at han havde udgivet usædvanlig. 
mange Penge. 

JDsdeniorfin Bruder. Fire 
unge Mennesker, der ere Medlemmer af 
Sejlforeningen ,,Enighed«, af Haben- 
haon kæntrsde sent en Aften med en 

Sejlbaad i Kallebodsirand. Fisker Jens 
Peter J e n f e n, boende i Prinfeåfegade 
71, kom i samme Ojeblik sejlende med» 
sit Fartøj, og det lykkedes ham ftraks ati 
bjærge to af de forulykkeve. Da han 
kom til den tkedie, raubte denne: »Nei, 
red hellere min Brodes-, han kan ikke 
svpinnie!« Fisteren gjorde ogsaa dem-, 
men da saa Turen koin til hom, var Fi- 
sterens Hjcelp overflødig. Han, der 
havde afvist Hjælpen til Fordel for sin 
Bruder, var gaaet til Bunds og kom ikte 
mere til Syne. 

F o rfv u nden. En 28aarig Ar- 
bejdsmand Niels N ielsen forlod den 
S. Juni sit Hjem i V i r u in for at gaa 
ud at bade. Det vides ikke, oin han 
har været til Badning, men han eri 
hvert Fald siden da fotsvundet. 

ForulykkeL Den 10. Juni for- 
ilod Arbejdsmand Chr. K iel sit Hjem 
paa Bispebjcergvej i Utterslev. Siben 
er han ikke bleven fet, og det fotmodes, 
at han er umkommen oed et Ulykkes- 
rufen-. 

D r u k n e t. En Loaarig ung Mund 
Sidenius, Medhjcelper hoö Gluts- 
gartner L a rf en i Fredensborg, var d. 
Itz. Juni ude at bade i Esrom S- 
fammen med en Kammerat. Pludselig 
fis Sidenius Krampe i Vandet og trods 
alle Redningsfotføg fka hans Kamme- 
rats Side, gik han til Bunds og dritt- 
nede. Han var en Søn af en Stole- 
lærerenke i HavndaL 

A n h ol d el fe. Postcrpedient, cand. 
phil. Ru ge, soin for et Aats Tid siden 
blev ansat pack Vejle Posikontor, hat 
tilstaaet at have taget og forbrugt tim- 
trent 1000 Kr. af ankomne Pengefor- 
sent-elfen Postinfpektøren har efter fere- 
taget Underføgelse foranlediget Ruge 
unhold-L 

« 

Opdagelsen skete ved at en 

Fabrikant favnede et Pengebrev, fom en 

Fotbindelfe i Skjem havde sendt ham. 
U lykke stilfælde. En 70aarig 

Fistehandler Hans L ysh olm, blev en 

Dag overkøtt i Nin gsted af en Ar- 
bejdsvogn. Han kom faa alvorlig til 
Stude, at han døde kort efter. 

God Avance paa en Eim- 
domshandeL For ca. Z Aarsiden 
købte Overretssagfører S e ch er og By- 
fogedfuldmcegtig Be tin g »Dieses 
Gaatd« paa Store Tow i Aal-has for 
153,000 Kr. 

Nu har Hin Secher folgt sin Halt-del 
i Ejendommen til Grosseter A r el 
W u l ff for 125,000 Kr. kontant nd- 

betalt, medens ·.Hr. B ering vedb1i- 
vende beholder den anden HalodeL 

Det antages, at Ejendommen ad Aare 
vil blive bygget om til et stott, moderne 

og tidssoarende HoteL 
J l d e b r a n d: ,,Legindgaatd« ved 

Thisted, tilhørende Proprietær N ar- 

g start-, er nedbmndt. Kun den til 
Gaakden hørende Smedie reddedes. 

Samtlige indevækende Kreaturer og det 

meste Jndbo reddedes. Bygningekne 
oare forsikrede for 155,000 Kr. 

— Egebjerg Vejrmølle ved Nykabing, 
Sjælland nedbtcendte totalt den 13. Juni. 
Jlden antages opstaaet ved Selvantæm 

helfe. 
—- Leinvig, U. Juni Kl. 3.40· 

Gaarden Sønder Grønkær i Flynder, 
Hilhøtende Guardejer L a u st J e n s e n 

er brceudt. 

—- Gaarden «.Lcegind« iNørhaa neb- 
bkændte d. 12. Juni. Bescetningen red- 

dedes, ingen Mennesker kom til Stude. 

—- Ligesaa nedbtcendte Guardejer 
Jørgen Rasmussens Gaardi 

Levetofte fuldstcendig. Bygningerne 
vare forsikrede for 12,000 Kr» Les-m 
for 18,800 Kr. 

I — Mandag den 12. Juni opstod der 
Jld i Store Pindsttupmose. Jlden mu- 

spcendte et Areal af 100 Tdr. Land for 
storste Delen bevokset med Lyngz ca. 

60,000 Taro brændte. Ved Lob-Leier- 
nes forenede Anstrengelser lykledes det 
bog at begrænfe Jlden. 

— Sæby, 13. Juni. 30 Tor. Land 
af Scebygaards store Mofe er i Man- 
oags brændt. Jlden opftod ved llfor- 
sigtighed fta en Hyrdedreugs Side. 

— Sonder Grpntkcer i Flynder an- 
tændtes den 14· Juni. Bygningerne 
vare forsikrede for 9200 Kr» Losoret 
for 14,000 Kr. 

— Gaardejer Jens W i lla d sen s 
Gaard idey paa Thyholm nedbrændte 
samme Dag. Bygningernc og Losorct 
var forstkret for hendoldsvis ants Kr. 
03300 Kr- 

Sonderjylland. 
Udvisningcrne fortsættcs. 

Pcr ndvifes, fokdiPoul et danskfindct. 

Hoä Gaatdejer Etiksen i Hagenbjcerg 
er der stet en ny Bortoisning, idet en 

paa Gaatden tjenende dansk Fodermester 
hak faaet Ordre til at tage auden Plads. 
Grunden hertil var, at Eriksens myn- 
dige Søn havde deliaget i et dansk 
Mode. 

—- Hos Skrædermester Christener i 
Brendstrup er bleven udvist en Lærling, 
fordi Christenfens Søn havde deltaget i 
Grundlovsfesten i Skibelund. 

— Den Is. Juni udvisies fem 
Tjenestefolk hos Kloppenbotg Skrums- 

ager, og to Tjenestefolk hos Lundi 
Kø.benhoved iruedes med lldviåning. 
En Karl hos Musiker Andrefen i Hier- 
ting og en Pige og en Dreng hos Gun- 
desen i Hierting udvistes ligeledes. 
Pigen, der er Dotter af en Optant, 
stiftede Plads; hendes Husbonde havde 
deltaget i Grundlovsfesten i Skibelund. 

lTre Hyrdedrenge, tjenende henholdsvis 
has Højrup, Dover, Jes Friis, Hier- 
ting, og H. P. Hausen, Hjetting, der 
var stannede til at mode for Amtsfor- 
standeren, afreiste straks efter at have 
modtaget Stcevningen. 

Aal-sagen til, at Tjenestefollene hos 
Kloppenbvtg Skrnmsager blev udvisie, 
var, at hans preussiste Tjenestefolk 
havde væretT til Grundlovsfest i Stil-e- 
lund. 

« 

J Slodborg og Grønnehæk er en 

Pige og en Karl blevne udviftez de nd- 
visies Husbonber haode vcetet ved 
Grunblovsfesten i Stibelund. 

Tystetne og Ollct. 

Rigsretten forkastede den 12. Juni den 
af Journalisterne Simoner ved »Mens- 
borg Apis-« og Petetsen ved »Hejmdal« 
anlagte Appel af en over dem af 
Landsretten den 20. Marts d. A. afsagt 
Dom, hvokefter de var idømt henholds- 
vis l Maaneds og 14 Dages Fcengfel, 
fokdi de efter et dansk Blad havde af- 
trykt en Meddelelse o1n, at en unævnt 
prøjfifk Funktionær havde været berufet 
i Ribe. 

De flap. 

Paa en Gaakd i Ncerheden af Kritik 
ansfeli var Karlen og Pigen for nogle 
Dage siden tagen til Missionsfest pna 
Skamlingsbanken, og da dette hurtig 
blev bekendt, kom Gendarmen til 
Gaatdejeren og fagde, at han ufortøvet 
stulde hente sine Falk hjem igen, ellers 
vilde desblive udoist nceste Dag. Eftek 
dette sendte Guardejeren straks Bub 
efter sine Falk, og bisse slap for at blive 
til-niste- 

Nordflesvigft Missionsfest. 
Den aatlig genkommende Fest afhol- 

des i Aar d. 11—12. Juni i Krifti- 
ans feli- t. Der var mpdt over 2000 

Deltagete, hvoraf en Del frcc Danmark. 
J den mægtige Kitkesal famledes 

man først, Sandag Efterm. Kl. 3. 
Pasior P. T ø n n e s e n fra Hostrup talte 
over Math. 10, 40—42. Kl. 7 talte 
Pastor Nielfen, Sommersted, over 

Math. 11, 28—80. Om Mandagen 
holdtes tyft Andagt og Prcediken af 
Stedets Præst, Pastor Buckhardt. 

Kl. 10 samledes attek de dansktalende, 
og Pastok Simo nsen fra Violderup, 
samt Bendixen fra Hegnæs talte. 
Pastor Petetsen fra Oxenvad flattede 

Zeiten famme Eftetmiddag. Der hqk 
’aldrig deltaget saa mange Venner svm i 
Aar, og Gaven til Brodermenighedens 
Mission var ogfaa fjælden stor, neinlig 
1825 Mark 30 Pf. 


