
Fra Foraaesuvftillingcm 

Malerislldsillllngen paa Charlotten- 
dorg kunde gleede sig oed et uhyte Ryk- 
ind i Paastedagene. 

Omtrent Tuw Bizlemr solgtes der : 

Oelligdagcne pag Nurlclscnborg-Udsttl- 
Ungern Las-; sag herul de lalrlge Frä- 
kort, sorn er uddelt til Kunstnere og 
Kunstvenner ok; ::.:nge andre, og man 

pil kunne danne sig en Fokesilllmg om 

thngslen k De trange Sale. Blandt 
de besogendc fee man forholdgotg mange 
Rigsdagssmka del er nemlig ogsaa en 

afde mange imaa Behagellgheder vrd 
at ocere Los-zwee, at de hat Parteiu- 
kort til Foraatsudsiklljngen. J og for 
sig er dct ja ret naturlig!; ;lligsdags- 
mandene sial jo votere om Statsunders 

sisttelse ogscm lll bildende Kunsinere,» 
og det er derfor ganfle l sin Erde-VI 
nt de faar Lejlighed nl at domme omJ 
yvad de forskellige Kunnnere kan prek- ( 
stere. 

Medens »den fri Udsiilling« i Aar er 

kommen detydeltgt ned under sit eget« 
Gennemfnitsnioeau, har Charlottenbprg- ! 
Udsitlllngen haft en jævn Mtddelhafu 
megen hcederltg, solid Kunst, enkelte 

Seniationsbilleder, men absolut intet 

detagende Mestervcerk ated vielelig dybl 
Jndhold. 

Naar jeg siger, der sindes enkelte 

Senfalionsbilleder, saa mener jeg der- 
med «Lcerrede1·«, som i scerlig Grad 

intereåfeter det befagende Publikum, ogs 
fvran hvilke der derfor altid er Trangi ! 

fel. Bette er navnltg lefoeldet need to 

Professor-Billeder: Prof. O tto B a-» 

ches Portreet nf Tronnmg Lan-se, vgl 
Prof. L. Tu re ns vældige Bill-de fra 

! 

Dronning Bictorias Tiaknant-«Iubc-s 
laeakn. 

Det er Stiftsdametne paa Balle-, der 

har ladet det forste Billede male; Tron- 

ning Louife var Io Klostretg Prolet- 
trice. Og de knnde neppe henvende sig 
til nogen bedte end Otto Bache, der i 

Helden Grad hat haft Held til ac irren- 

stille daade Tronncngen og Mennestet. 
Man fer den afdade Majeftat i hendeg 
dyresie kongeligeStrud, med Hermelings 
kaabe og diamantgnlstrende Ordener; 
meu al denne Pragt bringet lkke det 

kluge, milde Ansigt med det adprcegee 
moderlige Udtryk i Forglemmelfe, og 

Ligheden er aldeles fortræffeljg. 
Prof. Turens Jubilceumsbillede er 

det sisrste paa hele Udsttllingem Tet 

offer vs en lille anben Plads : Lenden, 
hvor forstellige operdaadlgt dekorerede 

Gader munder ud. J alle Vinduer fes 
nyigertlge Tilstuere, fotn med spændt 

ppmcerksornhed folget der glcmrende 
thrin yaa Tor-pet, der et opfyldt as 

Ryttere i straalende Untfvrenec J For- 
grunden ser man et Utal af Pkcesier, 
inne alle vender de Ined Guldbroderier 
desaaede Rygge til Publikum, og de 

antngelig rneget underdanige Ansigter 
need den jnbilerende Drpnning, hold 
nasse Ekvipage hat gjart Holdt uden 

for St· Pauldkirken. Der er en sonn- 
lende Mengde Mennester paa dene 

sillede, en uhyre Uniformpragt, mange 

preegtige Heste — sank Professoren hat 
doerlndt til Dr. R. Christianfen 
It male ——, i det hele taget nagen offi- 
elel Glinunerz men alligevel lngen le- 

pende Stetnning, lagen Festioitas. Nack, 
maaste er Kunflneren nden Skyld, 
inaaste hat han trusset Tonen netop foen 
den var: lutter siio Iomhed og officiel 
cedfoasmelighed. 

Til deHanationelle Billeder kan Inan- 

ste ogfaa regnet et start Lerred af Ei- 
nst Nlelsen; han kalder det »Men- 
nester lytter til Matten, der ringe Da- 

sen lnd.« Den unge Kunstner satte 

alletede i Fin Opsigt oed sine Motiver, 
der er läge Iaa ejendmnmelige ioxn hanc 
Maler-ande. Pan synes kun at have 
sauste faa Faroer paa sin Paler: alt er 

graaligt eller dlaallgt need diese Farvets 
forstelllge Ifikysningen Os Figurerne 
er Inest Keil-Zinsen Lake forpinte Stir- 
Ielser need tpnde, visne header og et 

udestrlselig tungsindigt, lidende Udtryk 
lsnsigleh Saaledes stdder de agiaa 
her es lytter sein til deres esen Grav- 
llskke, mem, formt-let Merende lese- 
st Massen-de felIe det triste Men- 

Wld di Olcdesltiheden i al sin 
W Me. Dei er ikke den Kunst, 
let Ists-e tosen ied sin lyfe Staahedz 
III-i can alllsevel ikke koste-, at 

Mc IIM peer M de-, san du- 
«I«« M Ists-lesen welk-«- 

oanskeligete, end man anet; det lykkes 
i alt Iald tun sot son. L- Il. R i n g 
hat l saa Henseende hast en Chance,han 
ikke hot sotsianet at ndnytte. Paa et 

Billede, han kaldet »Asten«, hat han 
stemstillet et lille Dusmnndshjem og 
dets Bedoet; i den aadne Dot set man 

en lille sotslldt None, oed Süden as 
hende en kluntet lille Ptge, og et Pat 
Sktidt stemme i den med toppede Bro- 
ften .belagte Gontd »vor Far« selo. 
Te syneg alle tte at kigge estet en sotbi- 
kotende Vogn; men man stal lede estet 
mete ndttylslose Ansigtet end disse. Det 
et not mulågt, at Knnstnetens Model- 
let tkte hat oætet mete interessante end 

disse tte, og at Gennemsnitgmennestet 
heller tkke et det; men saa tnna Moleten 

otttelig se at sinde mete kataktetisttsse 
en anden Gang, thi Publikum hat nu 

en Gang vanskeligt oed at tntetegsete 
sig sot Billedet, som ingen Ting inde- 

holder. 
Sao hat V. J tm l n g e t ocetet hel- 

digete med sin »Stilhed«. Det et To- 
dens Sttlhed, han hat molet, den as 
Kronse opsyldte Ligsiue, hvot Enken et 

bleven alene tildage, sstgmodtgt og lot- 

gtcedt sttttende poa de mange Blotnstet, 
det sot hende tummet soo smetteligt et 

Minde. 
Gentedtlledetne et ellets ikte Char- 

lottenbotg-Udsttllingens sieette Side i 

Ant;det et tun san, man scftnet sig sed, 
satte, man haften Gamle Pros. E xs 
n et modet dogsomsctdoanlig med nogle 
Arm-get- og Fano-Billedet, malede med 
den sine, pilne Omhyggelighed, sont et 

hom egen. Meget motsom et saoledes 
et Jntetivt sto en Stolesiue, hoot en 

gammel Latet ptsvet en Jlok unge Piget 
i Sang. Det et ooetotdentlig pudsige 
Udttyk as Ansteengthed, Fotlegenhed og 
Staltagtighed ooet alle disse tunde 

Pigeansigtet, sont strattet as Fristhed og 
Sundhed —- Et andet ns Etnets Mo- 
tioet et mindte delikat, og jeg tsiolet 

paa, ot en ung og udetendt Kunstnet 
oilde foa en oenlig Modtagelse, hoig 
han msdte med et saadontSuset sot 
Censutkomiteem Billedet heddet »Mot- 
gentotlette« og sotesitllet en gammel 
Mand, som siddet pao sin Sengekant t 

dat Skiotte og teoetente talte —- fanget 
Loppetl Nat-, Jdeen tan maaste oate 

meget oitttg, naonlcg naat det et en 

fin, gemmel Ptoseslot, det hot and- 

fanget den og btogt den til Udsstelse; 
men det et alligevel ikke et Billede, 

sont vynteti en Salom hoot.dyg· 
stigt det san end et i tent tetnist Den- 
lseendr. 

Ganske yppetligtsi Kompositionen et 

et stott Billede ns Pvul Fischet, 
sotestillende et Opled pon Vesietbtos 
Passagr. Alle tankelige Hovedftnds- 
typet et tepteesentetede het: den ellegante 
Dante, den flot udhalede Sptadedasse, 

sden sindige Votgetmand, den fikse, «ny« 
figne Tjenestepige, den günstige Hoands 
onetkssoend o. s. st. De fleste et stun- 

.lede samtnen omkttng en Dtoske, som 
;holdet lidt i Baggtnnden, og ved hois 
ltmlmelte Dst man ltge netop sktmtet 
lChr-etwa- as en Politibetient, som so- 

dendott et i Fett-d med at ondttnge en 

tilstadetotntnen iVognen. Det et as 
den Slngs Opltb, som snmles pao et 

Minut ellet to pas de steetIt desætdede 
Sttsg sot läge saa huttig ot totsoinde 
igen, san snott Bognen et tullet dort. 

Oele det llolige Onttin et udmctket 

stehet i Flusem og de manse kotaktett. 

Ystiste Figutet holder lange Bestueten 
stengslet. 

Im Kittelivm 

Undet 25. April er del biialdet, at 

den Tel af St. Matthaus Sogn i As- 

benhavn, sont ligget vest for en Linie 
midt nd Kingoggade fra denn-S Gkænfe 
til Fiebetiksbetg Sogn over Vesicrbwi 
gade inidt ad Enghsveoej og Hadekslevs 
gade og fortsst i Foklængelfe Cl denne 

Gabe over Sandekbouleoakd ud til 

Kalcebodstrand, udstilles fra dem Sogn 
ior ai udgsre et selostcndigt Kitkefogik 
im den Dag at regne, da den i Dyb· 
bslsgadt opfsm Kitke indvies til at to- 

gesi Brug ioai Sogarkirke for dem 

nye Kitkesogn, og at der iillcegges den 
neunte Kirce Naka of »Ktistkikten« 
og du til femme henlagte Sogn »Arm- 
tirkens Sogn«, og at Patronatet for 
Kristkitken overdrages til stbenhavns 

»Ovnptttstdent i Iokbindelie med Bis 
Jst-wen over Sjcllands Stift. Segm- 
ptcst oed Bot que Kiste i Odenie, 
Prova J. U. he i ders, R. af Obg» 
og Sogaepmst for Statut Ost-m og 
Don-n Mensghedek i Nähe Stift, P. 
E. G. la Tour Sieguinfeldt 
er bestikkede til henhpldsvis Sogaepmst 
og tesidmnde Kapelle- vev Krisis-tie- 
icsbenhtmr. 

Brust peibskg holst Ilsskedsi 
Iprcdlken i Bot stue cltkq Odenie 
»Ssndsg d. Is. Mil. 

»- 

— Fra Lemng stiipes den 27. ds.: 
J dlsfe Dage er der paadegynvt Opfss 
reisen If et Missionshug I Bands-org 
Soga. 

Oufets Beliggenhed et ved Kot-Speien 
notd for Sogaekitken. 

Feste-. 

f Gulddkyllup fefredes den l. Mai ei 
let sammelt agtet og atet Ægtepat, 
JHang K. Jskgensen og Husiku 
Ifta Bock-esse Sonderhedr. Monden er 

len gammel Beter-an fra 48 

I —- Fabcikant J. C. Ny r o p og Hu- 
s t r u, stcnhavn, fejrede fotledeu de- 
kes Silvdkyllup. 

Summe Dag fejkede Dr. Nytop sin 

,50:aakige ngselsdag. 

! Juden for den kobenhavnste Menigded 
er HI. Nyrop keIdt iom en drumka tro- 

«eade Kristen, der i en Aamekke hat nd- 

»fstt et trofast Arbejde i Ssudagdstocens 
Tjenesie. 

— Provst for Falsteks Provsti. C 
M. J. P outien, Sogneptceft for 
Kerledy og Hokkeby. R. af D. ongm., 
fejtede den s. Mai sit t-0-Aars Prieste- 
judilcum, idet han denne Dag for do 

Ist siden modtog gejftlig Ordination 
som Medhjcelpek ihiottlae Post-statt 
Ast-enta- Propsii. Proosi Poulien et 

fsdt den 22. November 1822 og blev 

teologisk Kaudidut 184d. J 1851 blev 
han fka hjonkæt kaldet til Scotäpmft 
paa Augustkndotg og t 1858 til Sogar- 
pmsi for Ensied i sahen-as Brot-M, 
hoor han oikkede, indtil han den Id. 

April 1964 dlev assat af Pksjferue. 
Siden 10. August 1866 her Provst 
Psulsen dekltedt sit nuoceunde Emdede 

samt vatet Provsi siden Mai 1882. 
Sekten-ten for Dag! mgeforentngekne 

iDanmakt, Pastor H. .Poulsen, 
;Dalnw, et en Sen of Provsiem 

leebmnve. 

Den zu. April rasche en heftig Jldes 
brand i mee1, Aste-. Sognefoged 

kKrulls Guard, Gaaroejek J or g e n 

iC l a u s e n S Gaard og en haloSnessHufe, 
tilhokenbe forskellige Jammer-, der-now 

»Und-r Bronnen blev Sogneiogdens 
Hesie og 

en Tel Rreatum indcbmndte. Jlden 
formt-des at viere opftaaet ved nogle 
Boms Uforfigughed med Tandstikken 

—-- Fokleden Rat neobmndte Jens- 
mark Sogns Fautgh:ig, der liggek en 

Mit fta Neste-m Alt Jndboet btændtr. 

As de fein paa Fomghusec boende En- 

Anlagen 

I 
s 

ket hovde tun to Minuten 
til Jldeng Optomft er ucendt. 

— Spreu Mabsens Gaokdi 
Ooetfnssing oed Nanders er totalt neb- 
blank-L Jlden opftob vev Brygning. 

i 

»Juki« en Tel fordrean, «; 

—.. Wilh. ChristenlengGaotd 
HiThotsieo oed Rings-hing nebbmntte 

Hoileden· Jlden siyldes Eiereng 4-ao- 

kige Sen· 2 Kniee indcbuknoie. 

Depifatn 

Proosi Josef Albtekt Spren- 
fen, Sognepmsi til Jeksleo og Hel- 
lum et efter nogle Dages Sygdom af- 
gaaet oed Leben i en Alt-er of 755 Ant- 

Fhv· Sognepmst i Staglilles 
Bjeinede, L u dpi g Jakob Ma- 
ciu s llleilul Thomiem et af- 
gaaet oed Toben iSoks ken Aidet of 
75 Anr. 

Pastor Thomsen hat meddelt Predi- 
kenee og Digte til Jndre Mission 
Tidende samt fotstelligl Bidkag til Kol- 
cui-s teol. Tidsfkrift, »Don det s. Kon- 

firmationsspstgsmoal« og »Dei, der 
blioet«. 

—- Tidligeke Sognepmsi i Hee, C- 

H. M olbech, er aigaaet oed Toben 
i en Aldek of 83 Ack. 

Ulysse. 

Under Bogneangeeingen paa Polste- 
bro Banegnnrd blen iokleden Port-( 
B e n n dsh ol In ooekkekt of Tegee· 
Begse Venene og Underlioet beste-disc- 
des. Den iilstndekosnne indlagdee paa 

Amtsfpgehuiet, hpok han kott eitee bede. 
Den efteelndek stg Zone os 6 ukonfikaiei 
rede Bern. 

— Meeres scheel Bilh el m 

J e n i e n foldt foeleden over Bord fes 
Dnvpsiibet ,Liniljokden« ad for Dom-- 
nähe. Stint da- sjesliktells bleo kostet 
en Rednlngsbeie nd es Ins en Band l 

Bandeh lyktedei des lkke nt redbe Maus 

den, der formentlls hat kneeftet hooedet 
i soll-eh Den innlykkebe ver fen Den 
Neu-I; hin m regist- 

— J Lein stete beleben den Ulysse, 
se en 9 not-is Lise, steiedsuee If sk- 
iejisnmid ch. cheliteniem 

Lein Simon, blep dont-ruf en Vogtes 
fauledes at hintene gis over hendei Hos; 
ded. Dsden psafulgte Ijebctkketig. 

—- En sekstenaakig Tienestekatl, Ssn 
as A ndeks Jvetfen i Lang-met 
bleoen fpacket ehjel If en Heft has Foc- 
pagtet G erste · In, Johannes-jag. 

—- Forleden styktede Muksoend U. 

Jensen og Akdeidsmnnd Wilhelm 
Mc tkel i e n ned im Tuget paa Elen- 
dommen Nr. 42 i Frederiks Alle i Aar- 

huO. De com degge meget alvorlig M 
Stadez Jensen tote-jedes livsfmligt og 
Magus sit Komn-mkehospim1ct, Mik- 
kelien, hois Konstelfet ttke er let-Osak- 
lkge, fortes til sit Hiern. 

— Fotleden blev Grosierek V ald m. 
R o se nd ahls Husttu overkm af et 

Ver Godsvogne paaKIbenhaons Ends- 

banegaatd. stum, der leder sin Monds 

Transpottfokketning i Byen, stulde ord- 
ne Transpokten ai en slyueomnibus, 
og var i den Anledning inde pag Godss 
danegaakden, hvok hun nocd for Bake- 
skukene vilde passen nogle Spor. » 

Lige foran to Godsvogne fnublede 
hun ved, at hendes Stsvlehæl hang fast H 
Sktnnekne, og i næsie Ojeblit gtk dei 
Zunge Diul over degge heut-es Ben oven 

over Knæet og den ene Hund. 
Hun dlev straks ksrt til Kommunehos 

spnalet, hope degge Ben og Haanden 
strats blev amputekede. 

Hendes Lin staat nippe til at teddr. 

— Forleden stete i Allegade, Loben- 

havn, den strgelige Ulykte, at Maler- 

meuet Lilie n h e k g I esaakige Dat- 
tek blev overkskt ai den elekttifke Spor- 
vogn, da hun under Lesen med andre 
Born vilde lsde tvceks over Gaden. 
Hun bleo suldsicendig letnlcstet og dode 
straks· 

Smaa Meddklelsek. 
qusfjkkkk. Eilet lotlydende vtl 

Laster Jensen, Hart-one, der iom 
belendt benagtek de eotge Helvededstkoffe, 
bltoe fttllet for en Proosteret. 

Skolkjudviklsk. Fokleden Intsvtedeg 

sul B t a n net S Stole l sslagelse ved 
en stunk Hollweltgbed, detfotnden Vor- 
ncne ovekoasredes If en Mangbe Forel- 
bke og andre nicht«-tm Bloth dlgie 
naones Undetvlsntnggmspektsr N o n- 

n t n g, de lndbudte Tale1e,Vyenz Pia- 
net og Stolebestykete. Stolelommissim 
nens Meslenkmer m. fl- 

Ftt Loutse Bronner bsd velkommen, 
hvotefter Provft S- orteruv holdt 
Indvielsegtqlem Dereiter talte Stole- 

vesiykekne H. l5. Fttdekitlen og 
Enkel-. mag. B s n n e k, Otdrup. 

Bekenntnisses-Apparat Btsdtme 
N otdftts m hat opfundet et Brand- 

kedncngssAppatat, der bestaar of en 

solidt anbrogt seminle i hsilken er! 
fnsigjokt et lammentullet, tommetylt, 

« 

impreegnetet og ufotbmndellglsamptov 
af Langde som Hasets Hsjdr. Jeknkass 
sen ans-ing« psa Hufets Sack-de umids 
delbatt under Gesimsen. Zetnkaölens 
Bund et til at aabne og staat lispe- 
bindelse meb en loltd Jernteaalx der 

ubentor Huiet ist-es ned langs Eli-gerne 
til Stuen. 

J Jlbebkandstilfalde qnoendeg Appa- 
ratet pas sslgende Mande: Beboerne i 
den ttuede Etage tmkket i Janus-wem 
Kopfe-Es Bund aqbnet sig, det samtnen- 
rullede Ton falvet ub og hangek i sin 
fulde Langde ca. 18 Tom-net ud fca 
Mitten helt ned til Gaben eller Bands- 

pladleen Beben-ne kan nu enten klatee 
ned ad Tot-et ellet benytte den dertil 

billig konstknerede Gltdm en Akt Fie- 
dek, der fpænders om Tooet, og ved 

hjælp If hytlken man langsomt og be- 
Ivemt glidet ned siddende i en Kun- 
ellee Sak. 

Eieudontöovervkqsellr. Gehe-im 
Tand· int. A.N. Winkelö og Entes 
Dsdsbo hat ovetdtaget Hovedgaqrden 
D y b o a d levnninglundHekked,Beut-, 
sysfel,tllJngeni-k S. W inke l. Efeu- 
dotmnen hat 61 Thr. haktkorn. 

Den use Kittel Odesle. Eiter hpqv 
»Fyns Stlistld.« ers-steh hat Atti- 
tekt J ne o b I e n til Komiteen for Opfe- 
kelien of en ny Klkte i St. Knuvs Sogn 
indstvet Ttlbud Im oben-Donnrer elletVes 

detlaq Ctudskbejde cegningea til den 

nn- kltte sinnt have Ledelfen nnd Op- 
fsrelien If Bygningen. Tilbudet, der 

ielvfslsells tepkeeienteket et tee bande- 
ligt del-b, et fts setitektens Slde 
fee-eint under den Vetingelfe, nt den 

nksdemlste Akkitektforenlng oppeoheket 
cegninsenm 
Wild Pan Vatdelandeveien l 

Reisebe- sf Beile fandees fieleden 
sit-n en schaurig uglft Vielleicht-leer 
P. Ehr. Lassen med et stinkt bli- 
W dgl the-even hin imme, at 

dan var dlepen averfaldet afen ubelenvc 

fern med en hat-toter hat-de staaet hnm i 

Dovedet. Hatt indlagded paa Beiles 
Sygehas. Der er Fare for hans Liv, 
dn Hiernefkallen er stinkt destadiget. 

Paftar Uer Birkedah des i de sidste 
Maanedet hat haldt Foredrag for en 

ais Kreds af Tilhsrere i stenhavn, 
holdt forleden eiter Jnddydelse af nogle 
af disse et Fotedrag i Larfens Lokale, 
hvor han gjorde Rede for hele sit frt re- 

ligisse Program, der udelukker al Tale 
acn Mirakler o. lgn. Hans Religion 
er »Katligdedens og Mildbedens«, og 
hans enesie Tagme er dette: »Hvad J 
dil, at Mennefker stal gøre Inod eder, 
det gare J ogfkta mod dirn«. 

Eiter at f.Eks-Kristoffer3an- 
f a n haode udtalt sin Glaede over denne 

frikrisielige («t) Bevcgelses Qmplant- 
ning til siedend-um« dlev der stiftet et 

trit, religiasi Samfnnd med He. Birke- 
dal sont Pensi. Han fortsætter altiaa 
sinezatedeag sont regelmtessige Sandagg- 
gudgtjenesterz men am han dermed v:l 

tjene Guds Riges Inn-»ne, det dlioer en 

anden Sag. Hans Pesgrain peger i 

hvert Fald Me i ten Retning. 
»Viiligk Ukk. Urmagerne iKalund- 

barg har i de kotale Binde indrykket 
folgende Annoncez 

»Da i den seneee Tid en Masse 
meget sienple nye Ure spredes nd 
idlandt Falk, telg ved Auktioner,dels 
ped Kalpartstee og lgn., stalvi here-ed 
nieddele vare eredeseunder,at saadanne 
Ute, sont foraarsager as meget mereArs 

beide og Tidsfpilde end dedre Ute, tun 
tan modtages til Repaeation eller Af- 
mekning til en betydelig for-get« 
Pris, samt at vi ikke kan paatage os 

nagen sarn helsi Gatanti fortaadanne 
Ukes Gang efter Neparationem « 

Der ligger heri en Advarsel mod at 

kpbe disse «dillige« Ure, fom er af faare 
ringe Vatdi og deefor i Virteltgheden 
dyre. Da Ukniagerne ikke andefaler 
Publikum andre Ute, maa det vel vare 

Meningen at siaane Konsirmander og 
andre, der i denne Tid »faar Ue paa«, 
for en Stuffetfe. 

12 Ke. i Bade for at have iariagt 
Selvmokd En Skornager H. paa 

Natkedtm Kadenhavn, forspgte forleden 
at der-ne sig selv Livet oed at kasie sig 
foran en eletttist Sporvcgn Han 
flap ined nogle Scrammer, ag hoad han 
opnnaede, var at han dleo multteret med 

12 Lin-— for Gadeuoedenk 

Ea Folketingstuand bestjaalet To 

Falketingsmand, Odertetgiagister 
H I e ghsG u l d d erg forleden fejlede 
need Fakgen over Storedcelt, opdagede 
han, at hnns Guldur var dorte, Inen 

hverken Um eller Tyoen er endnu korn- 
tnet til Sym. 

J Lin qg Tun Er sittert eneftaas 
ende Ttlfeelde et tndtrufiet i Steigen, 
idet Zifker og ded. Niel s A nd er- 

sen,Hustru Maria Bertelsenog 
detes eilest-, aandsfvage Sau J s i g e n 

alle er afgaaede ved Deden henhaldgvis 
den 25., 27. as W. April- 

For 6 Aar siden fejrede Niels Ander- 

ien og hustru deres Gulddryllup. Af- 
dsde Niels Anderfen var med ned Foc- 
isgeize paa at djerge Mandskadet ira 
den den setz. December 1862 strandede 
Brig ,Daphne«. Da Redningsdaaden 
tæntrede, djergede han sig i Land paa en 

»Unte. 

Dann Politibetjeut Forbmvermde 
Poletedetxent C arl J odan Olien 

Jer at den destitkede Sattedomaiek, Her- 
Jedsioged Land, idstnt l Aars Forde- 
idrtngahusatdeide for ved Djælp af en 

iham betraet Nøgle at have lnkket sig ind 
it Aarhns Byiogedkontars Lokaler og 
der apdrudt en Scrivedoedistufse samt 
tilvendt sig 670 Kr» ligeiam han end- 
oidere tidligere hat-de gjort sig styldig i 
et natligs For-sag paa Jnddrudetyveri i 

Aal-hin Arbeidsipaeetasfe, ned hvilken 
Lejlighed det imidlertid ttke lykkedes 
hatn at finde Benge. 

Kadenljavne eeldlte Matten-einr- 
Farleden var det 50 Aar stden, at Kn- 
denhavns aldste Mucermester, P h il ip 
P eter i e n, giorde sit Messerflytke. 
Den garnle Judilatz der hat Inndet sig 
mange Benner vg niesen Inieelie oed 

sin Dygtighed ag Retsindighed, vandt i 
sin Ttd Atadetniets state Salvrnedaille 

las lille Gutdenedatllr. 

F Heu lsls fee Riesen-nen- En Ma- 

;lerioend i Mdenhapiy der hat-de ktbt et 

lSat Tsi hps en Ikrsddee paa Ifdetas 
Hing, enen tkke betalt Ifdragene, hat-de 
Hindgaaet et Falls need Streits-am 
ihvori has istpligtede sig til enten at nd- 

Hdetale ellee tedlevere Talen Da han 
Ilinidieettd ikke glatde nagen as Helene, 
fulanste straddeeen Esset-stieg efier 
Zorliset. Da singend Iosed den W. 

isnrll tndIsndt its paa Malerin-den« 

Vopeeh var han ikke hierinne, dg da 

hveikcn Kladningen ellek andre Gen- 

fiande af Vceidi forelandies, dlev Ma- 

leken iiliagi iii ai made paa Kotigen- 
Fogedd Koniim Her medie da degge 
Paiiek den La, April. Maletivenden 
ifeki den omitiidic Klndning. Ta han 
erklitkede, at han mai-n Ting ejede, for- 

langle Stradderen Riadningen iidledeket 

mod at give Maleien en anden og tak- 

veligeie, nien da Malerin harte, at no- 

get iaadant kuiide lade iig galt, lot- 
svandi han flyndsoini fm Fogedlontoiet 
iiden at have faaet Tilladelse deiiil. 

Hans Fluai vildog tun sMEr html M 

kokivaiig Oplititelfe nied Tajcie lldleoe- 

ring. Fogdeii afsagde neinlig siraks 

paa Skmdderens Begating overcnss 

stctnmende med Konkuisloveng§ 1057 
en Kendelse, hvorved Skmddeieii, der 

paaslod, at han endnii havde adsiilligi 
ai fpatge Maleten pai, paa Grund of 
denneg udeieiiigeoe Borlgang fai »Fort-ei- 
ningens Afsluining, kendes derettigei 
iil ai foilange Maleien henfai i siinaelt 
Fcengiel. 

Nu blivet dei Poliiiets Sag at stasfe 
Maleien og haiis Tsi til Siedei Zoged- 
reiten, for at den endelige Elsekuiion 
kan finde Sied. 

Eii lille Dkeag daa vildioiiiiiie Befe- 
Foileden traf en Karl, Stn as Gaakds 
ejei N i e l S Lat f en, V.-Hjeimitslev, 
i den tidlige Motgeiistiind en lille 

Treng liggende paa Matten aldelesiors 
kommen. Tenlille havde hos sig en 

ABC. Kailen fil hain dtagt iil sit 

»Wenn hvoi de sit ham opoannei og gao 
Jhain at spiir. 

Drengen kunde ingen Oplysninger 
give ein« her han pai- fra; tun iaa ine- 

gei tunde de fokftaa, at han havde vaiet 

iSkolr. Man sendte faa Bad rundt 

ointring iil de forskellige Egne gennem 
Ielefonen, og ved Middagsiid koiii dei 
iaa en Mand fta Vollerup i Einb, sein 
kendied aed Barnet soin sin San. 

Foeældtene havde iendi den lille 
til Stole den to ezaaende Dag, og 
da dei var taaget Bekr, havde den lille 

zyi iaget feil al Besen og var faa bleoen 
oed at gaa uden Maal og Med, indiil 

han til sidft er dieveii ovetvaldei as 
Ciæihed og havde lage sig til Hoile paa 
den date Joid uden nogei Le. Dei ei- 

ei Undei, at Biengen ilte ee fiogien 
ihzeL Der ei en lang Bei ica lfmd til 

V.iHiekniitalei-, og inan kan ikke danne 

fis en Menins am, hollken Bei Biengen 
»e- gaaei. Han hat eimeligvia diugi en 

iDel ai Naiien for at ainde deidp· 

»stellqu Hat-L Fokleden holdi 
,,Frelsens Hei-« el Msde iKoncettpq- 
leeei, hvoe General Badth, ioin lot 
Tiden besagek Kadenhaam pai- til Siede 

og ialie. Heere-is nuaieiende Siilling 
er faaledes: 7499 iaakaldte Koips og 
lldposiei, ld,073 Officekek og Kadettei, 
JOHN Undeidlsiceker, 15,7« Musi- 
kanter, 555 lociale Jnsiituiianeiz Den 

udgivek öd periodilke Strifiek paa 2k 

farflellige Spieg. General Baoih hat 
loinylig feiket siii 7lsaaiige Jsdlelsdag, 
og dei ei 35 klar siden, han degyndie 
dei Aidejde, hvoiaf »Fielfens hier« et 

Heiraten. 
Basler Billi- Bett er afkeifi iii notie- 

bad. Hans Huftiii og Daiiek lediagek 
dann 

Udmevneifee og Affkediqeis 
iet. 

Sognepkcesi for de laihetste Menigsedek 
paa Si. Thomas og Si. Jan C. Krug ek 

udncviii til si. iongevalgt Medlem ai Kalc- 
nialiaadei iot Si· Thomas og Si. Jan. 

sandidat i Teologien N. J. M o g en- 

le n hat faaet Iilladelie til at niodiage geist- 
lig Okdinailon for dekeiiet at ovetiage Sin- 
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