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Frevel-fein 

Saa var Halvhundredaarsdagen for 
den danfke Hans betsmmeltgste Tand i 

dette Aakhundrede kommen —- og Stac- 

pladsen for Dauben, del gamle Freve- 
ficia, med sine nu unyttige Nester af den 

Festnlng, Toskerne hadede haardest as 
alle danfke Pletter Jord, — havde for- 
bekedt sig festltgt Ul at fejre sit lyfeste 
Minde. 

Te mange, endnu leoende, der hcwbe 
kampet Ined i den haarde Tyst i u· Juli 
Ratten, stulde atter gense Etedet, hvor 
be log et helt Folks Sprgebyrde pag sig 
og sik gennem modig Tand lvtket Smil 

paa Tanmakks alvotllge Ansigt —- 

fremfor alt sat Mot- og Tro paa Ret- 

feetdighedens Sejr ind l Folkebryftet —- 

en uourderlig Verdi for Folkevellets 
TkivseL 

Fredeticia havde smykket sig fotn 
bedsi. Ovetalt vejede Dannebkog og 
Birne-leg Guirlander vake slongede fka 
Hus til Hus og wars over Godekne — 

Butltketne pyntede med Flug og Blum- 

ster i mangfoldigt FarvespiL 
Vetekanerne, 

Dagens Helle, sang oeralt i Fastnlngens 
lege, btede Gader, der ellers ligge loa 

Ide heu. Det er gamle, men starke 

Kerle, vel bøjede under Aarenes Vagt, 
men en egen Spandsiighed udmætlet 

deieg Gang, nu mens Mendetne get 

lysi og glad i og otn dem. Alle biete 

de Medaillek pas Bkyftet, og Freve- 
ticias »unge senkt-« get smukt Honnsr 
for de gamle Fallen 

Byens stolte M o numenter ete 

smykkede med Kranic, og de skedede 
Pletter okn Bijlows vg Ryes Mindes- 

meetkek, samt »den tapre Landsoldat« 
ete smukt beplantede med Blomstet og 
Auste. 

J Byens Udkant tat oed »Kakolme- 
land« var der reift et Kampetelt, 
der rummede 3800 Mennesler, Beter-- 

netne pg Afkesgastetnr. Der vor an- 

lagt elektriske Ledningee med Glüc- 
lampet, der siege-lebe ud melleen det; 
danste Banden, Dannebkogdflagene og 
Guielandetnr. 

If Æresgastet kan nenne-: Zeiss-I 
ministet T u r e n, Generaleene S ch r o ll, 
qunoln Bahnfon, Lorenzety 
Oberst N. P. Jensen, Bistvp G s B- 

fch e og Pasiok B ü l o ro. Fka Kolding 
kom en deellng Undetossicekselevet, der 

hat-de værel pas Marshum Dere- 

Feedtelandssange begejstrede ordentlig. 
Fvean »Katolinelund« var rejst en 

mastig Æregppkt, smykket med Vaabnet 

og de gamle Generalets Billet-en 
Ude pas Lillebeelt gyngede tee Trans- 

pottdqade, hoot Vetetanetne havde deres 

Lege under Festen. 
Fefldagen indoatsledes med dundkende 

Sclmstud —- pg Falk stretntnede san ud 

til LundingssMonumenlets 
Still-ring. 

Feedeeieca Borgmesier S ch a r l l n g 
dsd Velkomenen og takkede alle, der 

yavde modtsget Jndbydelsen. Den 
tqlte see Bangen, hvokestee sslgende 
Sang as Otto C. Find blev as- 
sangen: 

MelJ Ja, di elske dem Landen 
Ctote dunkle Frasagn melde 

end ved Bett og Fioed 
mn en efis-, da Deinen-Mc Balde 

ler hsjt i Nord , 
da di planted Sejetsfanen 

sieent i Vest o Syd, 
og da Franken es anen 
stets-es see part Spyd —, 

LanW, ak, et need Masken veget — 

ejeen sks out Staal , 
seist at peetne tun von egee 

dleo vor Nutidz Rat-l 
onst-ne det enod Iridfse Fjendet 

alt, end leert vi sit: 
Die-n oder-most el- Minder, 

Fee ees sey og Sti 

spitz den dyte Grund, vi leeedet, 
systg hvee omsttidt Plet: 

par vi ten-yet ei ened heben 
hope det ialdt vor Ret? 

Tiden glatte an og dlldne 
Mendets durfte Stellt — 

djæwt steil denne Bald dog vidne, 
pm vokt Fol I Vedrist —- 

Nejse vi det d- en Hutte 

s m,bl:tvtcedsZ-I: Moddls dt ein e en ee Ins e, 
stple sia rtve seid , 

— det, M ddee me tildsse 

sian as Pld 
un e u butan denne Insel-.- 

Bidm d samai her med Akte 
m hin-de pelest es,lcgt 

den-s se, so- bat det state 
satt-B Ghin-d Its-est Wen-Im 

sz USE-»F Muts-diss- 
-, .MWWN.I.IeIseI 
ssens- i- M Wes-. 
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Dberstlsjtnani Niels Christia n 

Lan d i n g, diese-Illig en historist Oper- 
sigt over denne topte Kriger, hvis Minde 
et san ulsleligt knyttet til Indern-im 

Undet Salut hæoedes Sloret for 
Monumentet. 

Dei bestaak af en 24 Fod hoi Obelisk 
If boknholtnfk Granit. Ovetst findes 
et Bromebillede med Jndsktifn »Fu- 
dertc las Kommandant, Oberst 
Niels Christian Luni-ing- 
og lige modsat staat: »Kongen og Fol- 
ket satte ham dette Minde.« 

Pan den store, sickantede Undetdel et 

under Lnndings Ponmt et Broncebillede 

as to Soldater, der eejfek Palisadek, og 
med Undetfkrift: »Rejst til Minde om 

erdericms heltemodige Fotspak 1849.« 

Pan den modfatte Side et Billede, der 

fokeslillek: Saga nedsttivende den seit- 
klge Kamps Bereining pas sit Sliold, 
og herundet staat ,,Stordaad er Histo- 
kiens Eie.« Desuden staat paa Sm- 
ten Tollene G. Juli 1849 pg ö. Juli 
1899. Det nationale Mindesmeetle er 

udfstt of Billedhugget P o n l se n, dek 

er fpdt i Frevericia. 
Eiter et »Kommet lese« loglvdes 

nogle Brevduek, der vake hidfskte fra 
Kobenhaon ——- og de sinutke anle kejfte 
nf ined Melding til Ksbenhaom Fest- 
ligheden fluttede med folgende Sang as 
O t to C. F · n s: 

Mel.: Tanmatk dejligft Bang. 
Centrum-L blev din Heliefage 

vier mon til Tsd — 

Aandens Baal fka hine Lage 
ilult til iidne Glst 

Blev dtn Villie ilap og laufen, 
kvm dm Tto paq Affatdcbnntenf 
Jlleiie vc tun Sken til Skne 

pag dcn Graohsjs Juki-« 

Nest Er ivnnden og din Welt-h 
sank vott Spit i thg — 

end er ej vl blevet Tmlle 
t vor Fiendes Hitz. 

Man vi date end og male 
giftig Haan og Stlt as Maule, 
—- vil du attek pas os kalde, 

ftna vi rede s l l e! 

Steinen, reift soc dem, spm fyndcgt 
vsde Fjenden stron 

talet. stum, et iikangt og knyndigt 
Alvottotd til os. 

Se. vi hske det og soc-me 
Dannmkts stiet lokn de at mitge, 
heller Liv end Aste anste, 

keempe til det sedltec 

Undek Fesimaqltidekne i Dagens Lsd 
blev der felvfslgelig talt mange Ord, 
met-e ellek mindre gode Udttyl for Fee- 
drelsndskcetlighedens dydeke sande FI- 
lelse. 

Procesjtonen, 
der opftillede sig I Jyllands- og tust-- 
dende Gader, gis fotdi Kampegraven, 
Landsoldaten, samt Büloms og Ryes 
Mindesmctter og gennenI Fiaroltnelund 

ned til Festpladfen I" det indre CItadeL 

Processionen nabnedeg med en Asde- 
ling af Das-mer« hvokpaa fulgte en 

Del Skoledrenge med Dannebrogsflagz 
og unge Piger kteedte i hoidt med todt 

Baand. Saa fulgte Musiken vg der-! 

næsi den lange Ratte Beut-aner, folgte 
af Rekruttet for at osre dehjttlpelige, 
hviö en Veteran siulde trænge derti1. 

Veteranetne var ordnede bat-Illonå- 

vig og havde Faner Ined Bataillonss 
merke I Spidsem Til Processionen 
fluttede sig en Metngde hsjere Offtcerer 

og Emdedsm2nd, hvoraf vt tidltgere hat 
nennt en Del, og Byeng civIle og geist- 
lige Embedstnand samt farstellige lokale 

Foreninger og Korporationen 
Saa snart Procesfionen naaede den 

tapre Landioldat, blev der faluteret fra 
Kanonerne over Prinsens Port. 

Under Procezsionens Fofbipasfering 
blev der klappet fra Vinduerne ud Irl 

Gaden, hvor en Mangde Tilstueke havde 
placeret sig. 

Sctlig da Afdelingen med 's. Bai 
taillons Fane oifte stg, var Juhelen4 
uftandfelig. Processionen sluttede med» 

forstellige Soldaterafdelinger og Musik-; 
korpfer og Ialte uden Tvtvl henimod 
10,000 Deltagere, hgpraf ca. 4000 Ve« 

teraner. ; 
Under Menschen spillede Musikken 

farstellige Fædrelandssange, hvoItIl 
Skotedtrnenes klare Stemmer harmo- 
nerede fmukt. Procesfipnen stIIlde have 
fat stg i Bevcgelfe Kl. Z, men det va- 

rede nogen Tid, ftr det lange Tog blev 

ordnet, og first cl. 5 naaede den ud til 

den store Citadelsplads, hvor der var 

ans-ragt en Talersiol, samt en Mangde 
Stole, men isvrigt placerede Veteranerne 

sig i Graser hpor der fandtes Skygge 
Invd den brændende Julifols Straqler. 
If Talerne net-mer pi, et Pasior Bü- 

low talte for Zungen. Filgende Ytrtng 
bsr sphevares hersta: K ong Fre- 
derik den fyvende modtog netop 
her i Byen Underretningen snI Beginn- 
hederne i holstem Det rystede heim, 
men det gladede dam, at Print C h r I- 
ftian, vor nuveerende konse, den 

Gans Chef for Heftgarden, kam til 

Magen es fagdu »Im stiller Iniu Per- 
io- pg sit Speerd til Deus Maiestcts 
es Landen Rudishedts 

Da faontog Kotigen den unge Print og 
sagde: ..Gud velsigne dig Christian, for 
deue dit Komme og din Udtulelfe. Dei 
et det lykkeligste Lieblik i mit Liv, og jeg 
stal aldkig glemme dig det!« —- Sau 
drog den u nge Puns i Reigen med sit 
Karos, og Aarei dekefter, da der stulde 
valges en Tronfolger, faldt Valget pas 
hom, som ved Llfgiefkob par knyttet nsje 
til Kongehufet. Sandan mugede Her- 
ren det, endda han, hois Vugge siod i 

Stets-ig, sian han var afgammel daan 
Konseer dog iyntes at ftoa taugt fes 
at bestige Danmaiks Ist-um« 

Der dlev natutligvis ogfaa vekslet 

Telegkammer mellem Kongehuset og 
Fefideltagekne. 

Eiter en Tale af Botgmesiek Schar- 
ling for «Fiedtelandet,« blev fotstellige 
Sangputiiek udfme as Kot og Solvet 
(Kamaiekfangek Simonsw) og san kalte 

Henedsfoged B e di e r for V et e r a- 

n e r n e. Han var felv Vetetan fka 
184-—50, og enddq gammel Bot-get i 

Fredetieim 
han mindede om Spkogfotfkeken 

Rasmus Russs bete-me Led: »Si: 
chteland skyldek man ali, hvad man 

can udkene.« 

Motsomt var det oed FallegfpisningeH 
at viere Vidne til de mange Genkendelg 

sesscenen » 
Qm Mienen fiemvistes Tadleauer vg! 

Lysdilledet i Ciiadellet og Kl. 11 eif-l 
biændtes stott waetikeki. 

ngaa den T· Juli festede man. Den; 
Tag gik Processionen til den state 
Krisekgiav, hvokPasiok Valeuk 
talie —- og endelig Kl. 1 fsmledei Ve- 
temnerne ude pas ielve S l a g m a r k e n. 

Henved ZW Vogne ime dem dekud, og 
Dkagoner estottetede dem. 

Flete Siedet havde Landboekne reist 
Aste-sparte for de gemie, der hin Dng 
vernede med Sværd og Jld den Jord, 
hope Sommergrsden nu staat i Flor-. 

Ali i alt var det en fjalden National- 

fesi, der iejtedes deehjemme hine Dage. 

spottet. 

K o n g e n modtog Freitag d. 7. Juli 
i Audiens paa Betnstotfi Fauna-then for 
den kjobenhavnfle Komite for Minde- 

feften i Anlednmg af Fiebeticiadqgem 
:Fabkikant L. N. Levin, sotn pas en i 

Rudern-in samtnentkaadt Damekomites 

Vegne -—— hvis zotmanr er Fik. M u n it 
’——- overtakte Os. Mai. Blotnfter fka 
R y es, B it l v w s og Londfoldqtetneå 
«Monumentek, fka Stedet, hvor Nye 
lfaldh og fra Mempegkssem 
! —- K on g e n tiltrandte Lsrdag d· ko. 

dg. stn Reise til Wiesbadtm Hatt led- 

sqgededeg at Kommetherke, Baron 
Obektt G ii ld e n c r o n e, Abiutont, 
Kaptajn Kauffmqnn samt Liv- 

kitutg l)i-. ins-il. Jens Schon. 
De entom Mandag Form. til Ludeck 
med Dampbnaden « Dannebrog« og reiste 
detfka ined det ordinctre Tog til Ham- 
borg, hoocfka hun nieste Dags Morgen 
fortsatte Reisen. 

Uvuævnecier oq Asskei 
pigner 

canci. nie-il. og cliiiz M. le M a it e 

et ansat fotn Undetaccoucheuk og Re- 

fervelæge ved ded kgl. Fsdselss og Plejei 
stiftelse fta Oktober Flyttedng d· A. at 

regne. 
—- Agsistent under 2. Nevisionsdo 

partement, J. Bie, er bessikket til Fulbs 
msgtig under nannte Departement 

— Sognepmst for Besten og Oster- 
Alling Menighed i Ast-has Stift L- 
Q. Fa ber er bestiktet til Sognepmst 
for Nefsnæi Menighed i Sicellands 
Stift. 

—- ctuitL the-« H. S. N s t d n tn et 

besilkket til residekende Kapelle-n for Kat- 

tkup, Økridslev oz Toldstrup Wenig- 
heder i Aakhus Stift. 

— Adjunkt ved Odense Kotedkalstole 
S. S kon b « er efter Uns-saftig pas 
Grund nf Seegelighed entlediget med 

Pension. 
— KgL sonst-l i Cadiz G. h pl- 

b e ck et efter Anspgtlins entlediget. 
—- Skpledirektsr for de offentlige 

Stoler i Kisbenhsvn K. Theilen er 

eftet Anspgning asscediget nied Pension 
im den I. August d. A. at regne. 

— Petionel Kapellqn for Netslev og 
Rudevedby Mensgheber i Sicllnnds 
Stift J. T. S a d olin er bestikket til 

Sognepraft for Tiele og Vinge Wenig- 
heber i Vibotg Stift. 

Fest-b 

Den astionnle Mindefest i Rolenborg 
Vase Stadt-g den o. ds. begyndte med, 
at de Deltasetei Industrielle-sey der 

sindes i Liebe-thun pg pna skederikss 
beq, es. 300 i Tellet, ins-lebet til en 

Frotost kl. 2 l sapslleessngem Tit 

Stede var bl. a. Kttgsm inifte- 
ren, Obersterne R. P. Jensen og 
L e m v ig h, Generallsjtnant B a h n- 

so n m. fl. Fabrikant L e v i n fokte 
Fuss-eben 

Kl. Es tog den vssentlige Fest sin Be- 
gyndelfe. Operasanger C o r n e l in S 

B e te r se n sang nogle for Lejligheden 
foksattede Sange, hookeftek der holdtes 
Taler for Kotigen og for Mindetne. 

Hat-en var sinntt dekoretet og insp- 
net nied de sadvonlige Foklyftelsen 

——— Onsdag den U. ds. feirede Na- 

stininspektnk pna Gl. (5arlsbetg, V. 

Andersen, sit 2.s«--Aaks Jubilænin 

Dddsfald. 

Fredag Morgen den T· dg. aigit Kap- 
tejn i Aktillekiet, V. F. S cheller up, 
oeb Toben i stbenlmvn i en Aldek af 
Ists Aar. 

—- Velekonen Peter Rasmug- 

se n af Viby, der ankin syg til Fiede- 
kicia for at veltage i 6. Juli-Festen, 
og hvig Tilstand seneke hat ocetet be- 

tetntelig, et afgaaet ved Dsden fom 
Folge of akut Hiertelammelse. 

— Zvensksnorfk Vicekonsnl C. W 

S onu ad, Mariagey er afgaaet ved 

Boden, 72 Aar gar-intel- 

Kiobcnhavns Keim-um« 

stbenhaons Borgenepmsentation 
hat nevsat et Udvalg, hvis flefte Med- 

lennnek etc socicilististsindede, tilat over- 

veje Mnligheden og Betimeligheden as 
at optette toniknunal Arbeit-I- 
anvigninggiBureauer. Sagen 
anbefnledes navnlig af Socialistekne, 
fotdi, sont der blev Nachteer der snakt 
efter Arbeit-steigen vil blioe en splelig 
Akbejdsmangei. Deknteft vil en san- 
dan Institution utvivlfomt udfylde et 

Hul i det nuvcekende sociqle Fee-hold 
mellent Soende og Meftte. sieben- 
havns Stattepkocentfok1899— 
1900 er fat til IS Procent. llnder For- 
hondlingen blev fremhceoet, at natte Aar 

ellek nceslnaste Aar nilde Lock-out"ens 

Vikkning kendes i Zaun of iingete kom- 

munnal Statteindttegt. 
Der hat lange været fnnkket skem og 

tilbege ont et nyt Kommunehofp i- 
tal i Lisbenhapw Da Magiftmten tun 

hat-de fortflaaet en Udoidelse of Sense- 
pladfen i vet gamle, hat- Bergetteptces 
fentationen nedsqt et Udvalg til Forde- 
tedelfe af Planetne til et fanbant nyt 
Despite-L 

Sont Kneioiuin kan denn-ries, at 

Bergmestet Bonn-, der ikke vil have 
Inoget nyt Hospital endnu, erklcerede, at 

i Kisbenlyaon ·hospitaliserede« man 

fsq ooekniaade eneget, selv i abetydelig 
Sygdomztilfeeldr. Decier er Despi- 
tnlekne altid ovetsyldte. 

Botgntesteken oplyste ikke, hvorledes 
hqn vilde nenne Iolt as med Hospitalgs 
lysteenr. 

Danmaekö Kobstavleerers 
soreniug. 

Ovennavnte Fokening, der er ftiftet 
R. April Ihn-« afholdt Hokleden Sin- 

dag sin fetste Genekqlfoksamling i Beile, 
ved hvilken der vedtogetz Love vg Plan 
for Vikkiomheden, bekundet Udgivecsen 
nf et stekligt Organ for Fokeningen. 
Tit Besiykelsesmedlemmer vqlgteg La- 

terne H. C. P e t er f e n, Aothus, M. 

Lotsen og Mut kusfem Hotsens, 
h. Nielsen, Beile og P. N. th, 
Kolding, samt til Nevifoter Laterne 
Abrah amfety Rogkilde, og R i cer- 

g a e ed, Kote-In 

Dei tobenhavufte Myl- 
ietitab. 

sorgen-de afholdtes Fredqg d. 7. 

ds. Selstabets For-mond, Postur D. C. 

P k i o r, mindede i fmukke Otd om 

lSelskabets gib-de Protekttice, DIS. 
»Maj. Dkonniag Louise, pg meddelte, at 

HI. Mai. Kotigen hovde vist Selstai 
bet den sioke Æee at overtage Preneste- 
tatet. Dekpua windet-es han de i Aq- 

rets Leb gib-de Mand, der hque vir- 

i let til qun, for Fokeningen, Statut-ab 

Ha ubek g, Pastok H ol ck og Postve- 
O oh le n b e r g. 

De 4 Asylek havde væket Iespgt of 
627 Bern. Diese var blevne bespiste, 
og der var fom tidligere afholdt Fester 
for dem. Sundhedstilstanden havde 
ikke paa alle vom lige tilikedsstillende. 
Tit Nepamtioner var medgaaet state 
Sammet-, san at bet var af smste Be- 

tydning for Sassol-eh hois nagen vilde 

tilleegge det nye Leg-Inn Sitzen 1. 

December 1835 hat Afylet nieset bei-ge 
of 26,-91 Bern. 

Dekefter qflagde Gtodfetey camL 
mod. Gamel Regnstrb. Den sam- 
lede Jndtcgt has-de see-et 11,110 Ke» 
medent Udgiften havve naht-get 12,412 

Mk. Det var fsrste Gang i2t-1Aar, 
Iat de tre at Aiyletne var gaaet nd at 
Aaret nied Undetfknd. Afyletneg sam- 
lede Midler var anilaaet til 271,12« 
Kr· 

Formanden dragte Grosserer Gamel 
en Tat for hans mangeaarige Arbejde i 

Foreningens Tjeneste. 
Tit ny Repmfentant oalgtes l)r. 

uml. Gra m, Suppleantekne gern-nig- 
tes. Grosfeker lsarl L. Melchior 

valgtes til Revis-m 

De Bei-alte Binde. 

»Ningkabing Amts Tagblad«, »Hol- 
ftebro Dagblad«, »Herning T-agdlad« 
og »Struer Dagblad«, der udgiveg af 
zru M. Berg og hidtil er udgaaede 
fra »Kolding Falkeblad«s Trylkeri, faak 
i det kommende Efteraar deres eget 

.Irykketi i Ringkabing. 
Bladene beholder deres nuvarende 

ftedlige Redaltsrer og faar til onst-ar- 
lig Redaktsr Chr. Nielfe n, Hochal. 

Pengeaspkeixningölagew 
Den i sidste llge omtalte Sigtelie 

mod »Forpoftens« Redaktsr og Redak- 
tivnsfekretar for Pengeafpresning over- 

for Cirtus D n c a n d e r s Kassedireltsy 
Vagtrykker N u m a Fr te n ck e l, har nu 

fort til Redaktarens Frifindelfe, htm- 
intod Redattionsfekretcer G a n v el 

fremdeles maa finde sig i at sidde fang- 
flet- 

Sagens Sannnenhceng er den-ie, at da 
tciktus D u ka n de r flulde begynde sine 
Fokeftillinger, foreflog »zarpostens« 
Redaktionsfekretær, G a n o e l, Cirluset 
et Arrangement, hvorefter Bladet flulde 
have en vis Pengesum for imaa daligge 
ilteklanter. Da Franckel ikke vilde 

gan ind herpaa, men forlangte Bett-al- 

ninggttd, og denne forekom Reduktionen 

for lang, dragte »Forposten« erretten- 
lende vg iniurierende Beskyldninger 
am Or· Frau ct el S Prioatlio, hvarfor 
denne ftkaks anlagte Ssgstnaai. 
Dette dkagte Gantzel til at ans-ge 
hain og forellaa Forlig paa Betingelse 
af, at hvis anctel tog sit Sagaanlag 
tilbage, vilde Bladet standse sine Be- 

styldninger —- natucligvis mod, at han 
saa luvede at betale den attraaede Sum 

(«2(m Kr.) for :ltetlamer. Dette optag 
Or. Frasickel lom Pengealpresning og 
indgao Klage til Politidireltsrem 
Bande Rede-stetem J o h. H a n f e n og 
Redattionsietketceren blev arresteret 
under Aste-Bien- F i n f e n, og flere Jour- 
nalister ere blevne afkrcevede Iorklarins 
ger. En af disse, Fokfatteren Oscar 

Madsen dleo vgiaa akresteret, sigtet for 
Meddelagtighed i Penseafpresning. 
Eiter farsiellige Vidnetarhsr dlev Ne- 
daktsren og Oscat Madsen frilunden, 
iorsnavidt Ingen ny Bestyldninger item- 
tvtnmer mod dem, hvotirnod Redak- 

tiangselretteren fremdeles holdes fang- 
flet. 

»Forposten« er et af de veersie lieben- 
haonste Smudgblade. Politist har del 

stillet sig paa Hsjres Side- 
Hele denne lmudsige Sag er et staa- 

ende Beois paa, hvok kaadne Presfefon 
holdene lunne viere hienime i Danmark. 

Og vel at matte, det er den Art Hale 
ctynglerg Meninger og Damme, der 

hper eneste Dag listea ind i Falken 
Hienr og udgivek sig for «Sandl)eden l 

Dag«. Man farstaak, at naar Falk, 
der itke gener-er sig lot saa fmudsige og 
fordryderiste Mitler sont P e n g e a f- 
pres n i ng, stal have den «ledende« 
Rast i Politik, i Litteratnr, i Kunst 
o· f· v., faa et det ikke den bedste Poli- 
tik, Litteratur eller Kunst, der anheim-. 

Oscar Madfen er ingen stokProi 
fet, det er siktert, inen dog er det liege- 
ligt betegnende, at en «Fatlatter i del 

hele taget vil viere »Jonrnalist« ved et 

Smudsblad sum »Forposten«, pg san- 
ledes blive ledet faa langt ad, at han 
kan sigtes for Pengealpresning. 

—- -—- Og laa er der endda Falk, der 

mener, at Litteratnrens Lsdighed intet 

hat med Farfatterens personlige Liv at 

stassek 

stor Ulytte i sifbeuhavm 

Sidste Post bringet Meddelelse am, 
at Onsdag d. 12. Juli, Middag Kl- 

1z, uddrsd en fkygtelig Jtdlss i Nord- 

vestoej 26, Snedkerfagfoteningernes 
Bygning. Branddsrene paa Trapperne 
langede sicut-, as alle de i de Inerste 
Etager boende Mennester dlev asskaarne« 
Tre sprang ned i Gaarden og flog sig 
ihjel, nemlig Stagter H i ldes Hnsiru, 
Maler Sehr-de es voksne Ssn as 
Ente A I hu. 

Da Jlden var slukket efter uhpke An- 

strengelfer, fandtes to farkullede 
L i g, hvakaf et en iktesidentlftceret spin- 

des, det endet Scheide es anden Sin. 

sEnke V atum konstedes ved Spring 
ined i RedningsnetteL Sptsjtefsrek 
«Schmidt og Brandmand Niel sen 
sann-des. En Braut-may der foldt ned 

pas Nadohuset, havde nat antettet flece 

Ulykkek, idet nagte Jouknnliftee just t 

sidfte Lieblik sit biekget sig. 
I »- 

Sman Mcddelcliet. 
Handelsniedhjeelpeeneg Or- 

lgn nif atio n. »He demske Han- 
delsmedhjclpetes Fotbund«, der hoc 
til Fotmaal at vitke for Sacnmenslut- 
ning af alle Handelsmedhjeelpeke, bli- 

vek i denne Tid reokganiseret. 
Tet· stal dannes Afdelingek for de 

forskellige Fug, en Kontotsettion, en 

Jsenkrnmiektion etc. Den fskfte Sek- 

tion, for Kolonialkonnnisfer, er nllerede 

dannet, og i den neermefte Tid vtl man 

ssge de andre dannet. 
Der paateknkeö ogsaa dannet Asde- 

lingek for Provinfeknr. 
Man header ad denne Vei nt opnna 

dedre L I n. Helssndagglnkning og kor- 

tere Arbejdstid. 
Som bekendt er Handelsmedhjctlpeknes 

Stand den mest bundne i Damm-It 

G n l dt v v e n. Stkuffedotnmeten 
paa erderiksbekg hat faaet den am- 

steredetyfke Stagterioend Weknikei 

wiv til at fremkomme med nogle Til- 

staaelfer. Pan Veer til Don-nett hat 
han for-M Jndbtud i Haderslev hos 
en Skkadder, hope han stial en Del 
Moden JNeumiinstek stial han et 

Par Cykler, og hos en Stagtekmester 
pas Nottebko hat han oed Jndbkud 
ftjaalet ca. 110 Kr. 

E n S k y p u m p e trat forleden hen 
over Dield i Sevel; den rev den ene 

Vinge of Møllen og fpolerede den an- 

den, hvoroed Einen lider et Tod pna 
otntrent Iz-—400 Kr. Endvideke kev 

Skypumpen Toget of den eneStde of 
en Ladebygning. 

h ce d e t O g a o e. Skoledikektsk T e i- 

fen i Kisdenhqvn, der nu hat fra- 
tkaadt sin Stilling pas Grund af Spa- 

gelighed, hat tm Leeretpetsonalet ved 

stdenhnvns twmmunestolek faaet over- 

tqkt en hasdersgave destoaende of et 

Silvdkikkehotn indeholdende en ststee 
Pengefmn i Guldftytket. defsrer 
for den Deputation, der ovettakte Ga- 
ven, var Skolens cldste Jnspektsr, Ju- 
siitseaad N y ho l m. 

erlft fen at druknr. Fra en 

Mofe mellem Klampendokg og Rude- 
jen hsktes en Aften hsje Raub om 

Dis-Ip. 
Thebens-. Skidskaptajn, Dieektst 

Spendien og ernkmmmeklmling 
Thomas Dujardinilede isten 

sing af Lyden og san en ung Mond 

ligge i Mosevandet, stikkende dybti 
Muddet. 

Med stor Fake for dekes eget Lip, 
lytkedes det dem ved en fnild Man-on 
at tmkke den fokutykkede op af Mad- 
deckt. 

Den nnge Mund havbe da misiet Be- 
vidstheden, met-. ved fokstellige Oplio- 
ningsforspg kam hnn alter til sig selv 
igen og blev i en Vogn iranspokietet 
til Liegen i Tarni-ab Unbei- Forssg 
paa at state nogle Siv til fin Moder 
havde han faaet Ovetbalance og var 

laldet ud i Banden 

En K ugle gennem Kroppem 
He l btede t. Tobokklpindeksvend 
Chakles Rasen-Ufern der 2.Pin- 
fedag paa Asfens Swamde Skydei 
bone satte en Fliemmingionkiffel for 
Btysiet og ttykkede as med en Stol, 
hvorved Kuglen gik ind fort-n pnq Bep- 
siet, gennem Lungen og us vev Skal- 
dekbladei, et nu udstteoen im Aslens 
Amicsygehus ioin hell-redet 

Post. Vilh. Bett ankam l. Juli- 
til Pest-v eiter stn siebennlige Udens 
landstejfr. En Tid vnk han tenunelis 
iyg i Brunnen i Sveiis, men kein bog 
re( over dei. J Soeiis deliog hakt i et 
dee samtnen med Generaliekteiæk 
F e r In a a d for Ynglingefokeningernes 
Vetdensfotbund. Ved deite i tet hele 
pelsignede Msde kalte Pnstoe Beet spka 
pqq T y l l, senkte pqa Du n f k. Iet- 
tnaud Lolkede begge Dele iil Famil 

Vunepligisiotiikring. Der 
er af Manto fea Landeisfotstellige Eqne 
dannet et Vieruepligtsielsknb, hvis For- 
manl et at fordele Vatnepligiens steno- 
misteByrde met-e ligelig mellem de ind- 
kaldie og de kasietedejlkiiekapiinlen,200- 
000 Kr» udbydes ilke til offenilig Teg- 
ning. Selskabet hat Domicili Ode n- 

ie. Besiykelien besinne bl· c. If fil- 
genbez erv Ahlefe Abt-Latini- 
g en, Langmut-, Landinspektsk Ia- 
d e k se n, Kammerjunker, Umriss-wal- 
tet M n nter og Folketingsmnnv, skep- 
thn Martin Madien· 


