
Bruggck Carl Jacobfm 

Kobenhavng Universitet afholdt 
fotnylig sin asirliqe Reformaticsnsfeft 
hvorved det blondt andet meddele5, 
hvem der i Aaretö Lieb er bleven nd- 
nævnt til Doktor-. Hoer af disfe 
nye Doktorer bar flrevet sit Lauter-s- 
lsb, som bliver trmt i et Feftftrift. J 
Almindelighed medtaqer Forfatterne 
tun de nødvenbigste Tata. Vemde 
lig fyldigere er doq Brnger Carl Ja 
cohfens Skilbring af sit eget Liv. Hi- 
Jacobsen, fom er Æreisdnktor. ffnioc 
allerede have strevet sit Levnedzwb i 
Fjor, men fit de: itte iærdiq. Ni: 
essentlixxgøres bei i Feitstriftet i Aar: 

»Carl Jacovsem Son as Brnaaer 
Dr.h. e. J. C. Jacobien og Dufer 
Laum Jarrsbsem fobt Holfi, fødtegs d. 
Z. Mart-Z 1842 

Fra min tibligfte Var-whom bvor 
jeg færdedes i min Fadens Brust-sur 
gaatd i Brolægzerisræde Nr. TH, bles- 
jeg fortrolig med Brug;eriz12r:ting, os- 
det blev uvillaarli,1 — liqe fass- nd 

turligt, som at et Ziredetorn spirer 
—- en Selvfølge at jeg i Tiden fluch 
gaa ind i mni Faberg og Fariabers 
Virlfombed scm Brngget 

Fern Aar gammel lom jeg ind i 
Hammerichs Stole. Eitcrbaandert 
som jeg blev celdre, intereisierede Fa- 
gene mig alle, med Undtagelse af Mo 
thematit og kliezmiru, brortil jrzq Des-:- 
vasrre marnler etlmcrt Llnlcea. Jec 
blev Student lxstjl med et imnti 
L111d. 

Mcn fah-me Ding sit-m jesg tcm ink- 
i Stplen, hieb-e iriin Inder link-act fix 
nve ngerif BrnqxerL fom ban i h 
deriigt Das-b cmxhte ein-r mis« 

,,6.7r:—.bcrq« VII-I nu for mi; er 

praktifl Ziele red Ziden rif Den lær 
de, i Det jezj under de ftndiqe BU- 
ninzjsurbcher biev vcrnnet til at nun 
le med Etext og Kalt og med Bjælsex 
og Zeilen 

Min Feder var en fremrazacnde 
Konstruktion Han udarbejderse fett 
sine Tcgninqer frsx det føtfte Urckast 
til de sidste (Fnleltl)eber. 

Dei morede mig at ie, og tun for 
tlarede mig gerne alrinq. 

Jeg saa iaaledeg under lsele mir: 
Oliv-»Iska bvorledecs de irrte Bis-Fuhr 
get blev til, irr-it Im Thisekjcccticx 
og Jerxere »m: Liz-.,s«.-.ez.:r1:;::isg:. 

« Tcire Vzr et and-et Zwecke-m 
det bieo nsxmrliq min Bär-rac, as Eis-. 
ncmr mir-. Tiks ermaan toxn, da kreist 
stillt-e Mte i21a:.12me irr-re Huld 

JJ Llsgrct 1-«?-1 xsjotke wir-;- Jxrxl 
der e: Pfeife iii Tnst:-.1xid, Erm- p: 

»Mi!e;:p, ins-er de- tcg Irsiq :«::T). Eis-J 
jezJ tm rer II VII sann-eh sit d«1::t- 
Reife en stkr Jrkdfkärlsc km mi-: ? 
Vikljm. IN EIN-) Les-, n-.1«1:·ls CL- 
lun gnnske bgrpcfiu k-«r::-t irr- 
de sit-re Linn-If 
ker: den le!f:::c!i; 
qothiike Tomlirksr cis-De er ftcrt 
Jndtryt Pan mia:’l!ini7crtheiei oc. 
Glnptothetet i ijndien iaxie sig fass 
i min Erinbring, biot pag Grund as 
deres ualmindeliqe Raune« 

Dei var et tredie TIERka 
Alle tre bar de spiret Mkle og mit 

Livs Gerninq er faa at sige en Flet- 
ning af de tre Strau. 

J Foraaret 1862 belegte jeg Ita- 
lien samtnen meb min Feder ra be- 
gyndte bereitet et polytetnift Studi- 
um, navnlig Kersii og Zennftrukkionös 
tegni11q, for at ferberebe mig til mEn 
borqerlige Virksomhed. 

Eiter Denne theoreiifle Foiberedeb 
se, under hvilken jeg tilli,:c lmvve sat 
mig ind i Brygqekiets Praksiz pag 
(5arlgberq, begyndte jeg i 1«i««; Mine 
Wandrer-Oh spm jeq tilbrchte i de 
bedfte Bruggerier i Frankrin Inst 
land vg England —- og hvor jea ved 
Siden af Bryggeriarbejdet havde en 

rig Lejlighed til at se og studere Kun- 
ftens Herligheder, færlig Artitettu- 
ren. 

Da jeg i 1870 kom tilbage, byggede 
jeg, sammen med min Fader, det spr- 
fte »M) Carlsberg«, Carlsbergbryg- 
geriet Nr. 2, som jeg derpaa overtog 
i Formgtninek 

1880 anlagde jeg for egen Regning 
det nuvætende Ny Catlsberg, Caris- 
bergbryggeriet Nr. s, det ftørste Pyg- 
geforetagende, fom nogen privat 
Mund hat udfsrt her i Landet, og for 
hvis Pjoduktet jeg paa Verdensulp 
stillingens i Paris 1889 modtog 
»Hu-nd PeixC 

Min Fadet bar-de veds Carlsberg- 
mdets Stiftelfe 1876 saa at sige 
ordelt vore Roller sauledes, at der 

pag Videnjtabeus Felt ille var stort 
at wette for mig. 

Min Sie-eben i min Fritid er da 
gacket nd peca at bideage, saa 

vldt m e Evnek,tilläbe, til Kunftens 
entne, syrllg et posplariiere Kun- 

kecåkskiqfsfsäs 

Lykken gækker store, fmaa, 
leget med Guldtærning, 
lykleligst at hvile paa 
er fuldendte Gekning.« 

Smaa Meddellclier. 
Fokleden Aften otntrent Kl. 10 op- 

dagede en as Betjenlene ved Natte- 
vagten paa Horsens Strafansialt, at 
del rpg nd fra en of Vævefalene. Ved 
nærmere Efterfyn opdagedes det, at 
en Post ined Tvistassald, som hang 
paa Væggen, stod i Flammen og at 
Jlden havde fotplantet sig til chden 
paa den nærmeste Væv. Nogle fleke 
af Vagtmandslabet com til, og Jlden 
blev hurtig siukket med en Daimy- 
sprøjtr. Væven var odelagi, og des- 
nden var en Strækning af Gulvet og 
den nærmeste Væq Wehrer-ihn Hvis 
net havde faaet Lov til at brænve 
:io—1le Minutter lcengere, lunde Jlden 
let have grebet stærkt oin fig. 

Brunden flal være fotaarsaget as 
Innvam En Fanqe havde om Af- 
tenen ferniseret Gulvet inde i Salen 
og var da kommen til at vælte Fee-: 
nispotten J Den nævnte Pose med 
Tviftaffalb tog hcm en Hanndfnld on 

oplørrede dcrnied den fpldte Ferniszx 
llden at kende Faten dekved pnttede 
bcxn dereftck det of Junier qennems 
trængte Tvifmssald ned i Posen igen. 
hvor det san senere er antasndt cif sig 
felv. Nu er der lonnnef Metalkags 
fer i Stedet for Woferne til Opfern- 
ling af Tvistaffaldei. 

Forrige Tirgdag Aften udbrpd der 

Jlb i en Binbingsværtg Lageran 
ning ved Atkieielftnbkt Thomas Ins. 
Schrot-J Mastinfabtil i Ansturz J 
Bngningen fandieg der en Tel Trek- 
Uld on Hsilm samt ei mindre Splan 
af Stobezmz Jlden greb hurtig: 
Im fig, flere warme var der Jld i seävc 
Mciftiniabriklen men bist linkedeis xcn 

Luniiqt Brandvckienct at btirse Herr- 
cver Jldcn her. Ved « JiIrn pag 

den anwendte Bank-thunqu ned 
lirændt til Grund-Jn. Z Heste inde- 
Jota-time 

Gennem LIJJinifteriej fcr Kiste: os; 
llnderviininakmsenet er der III-fact- 
Iiaet kal. Etadfcefteäfe paa Fund-akz- 
for lfanlr jur. Andre-IS Bilhelm Ne- 
genburag Leaat for værbiae og men- 
aende Tifciple i Metropolitanstolen 
lsiapital EIWU Kroner). 

Fra Mit-bessert ntedtseles at Slag: 
cer V. Laksen, Flixtserodgube MEDIU- 
Dev«.1d, er foriilyllet i en Mose ver- 
Hinrcoxw Hart havde vætet paa 
kli:nne:nni"eaaard, cg paa Hietnvejen 
;:-::.: tun du have zaget fejl as Veer 
Jg Være gaaet ub i Most-n. 

lft LLllindeemærle for Anders Te 
rensen J Grimdlixaacxcn af Diss- 
:m-:re danjre Häswrieslrivninq, aste-: 
tjlvejcbraqt og cpstillet i Nil-e, lwer 

Eil Pedel vaa det Miglie var lnytlei 
,kcerl1«»1- aennem sin Virtfomhed her i 

Yhe sipste 35 Aar af hans Liv. EI« 
ijnnte et traadt sum-neu for ved BE 
Idrag fra hele Lande-l at søge tilveje 
bragt de fornpdne Midler til Tan- 
teng Realisation. 

J Hjørring Amt agitetes der for 
Tiden stætkt for, at Landlomnmuee- 
ne sial nedlcegge Falliggaatdenr. Als 
betdomHundetstpttelsesloven hat med- 
ført en betydelig Nedgana i Lamms- 
nes Anteil, saaledes at det ikte len- 
aere san betale stg at holde de state 
Fettiggaarde ftaaende. Man vil 
eventuelt erstatte dem med mindre 
Iattighuse.— ,»,Gaardene«paateens 
les flete Siedet vmdannede til Sko: 
ler. 

Ved Nybotg Kobskads (sttrarets- 
dom et to Slagletmestte og en Ober- 
portør, alle der af Egnen, idsmte hea- 
hcldsrsig 2, 1 og 1 Aarsssorbedringgs 
husarbejde fer Vetselfalst 

Provft og Prvvstinde Schaum- 
burg fejrede fornylig deres Solvbryls 
1up, i hvillen Anledning Salt-brave- 
paetet fra Meuigheden i beeruw 
holmftrup Passe-tat sit ovnrakt et 
verdifuldt Sslv-Kassesetvice og 2 
ferdeleg nydelige Lameftole samt en 

Adresse med, Bidragydefnts Name- 

Fallesudr lget for den fjokllandlte 
Midlbone ha. i Ningsted afholdt MI- 
de. Af en Osendt Meddelelfe frem- 

.gaak, at Bauen tænles fort fra Fre- 

ideritsifund gennem Hokus Herred 
over Hvalsp, Ringsted, Nestved til 
Kakrebælsminde og vil faa en Loengs 
de af ca. 13 Mil. Anlægsfummen 
andrager ca. 4 Mill. Kr. 

Hds. Maj. Kesserinde Marie Fro- 
dorowna af Ausland hat attet i Aar 
skænlet 50 Kr. til Hjemmet for Alto- 
holister, »Solhjem« i Gentofte. 

En tidligere Funktionen ved H. B. 

jChristenfens Metalvarefabrik i Ko- 
benbavn blev airefterel for Tyveri af 
Metaller til et Bei-b paa over 1000 

Kronen 

Paa et den 13. Dec. afholdt Mode, 
hvori dellog en Mcmgde Hirtshals- 
» e, den lolale Havnekomite og Fol- 

wand Jungerfen, enedes istaut 
hvis der stal gores nogkt.,hd,et- 
r Htttshalshavnes »ma« 

-: op paa et nydelap 

vJ 

sundheds hver Draabe 
Mal ki 1 nis- s stzt lie ( 1 Un. Gt ( ( m s N( rM Block-vg- Net v( 

l««E(-’.EMll)1)El-. 
« L 

De- trihngsts til Dr. (h-(-e«nes·s Nest-- 
sum km at bot-»Hm Nerven-w Knif- 
tkst Stylksu lCncstgi »k- sp:sn—tik.sltk«il « 

fur at nan- ug Inst-Eise lklmlpt fut· at 

gjuns III-In If Mk ng x·i«1. 
l)1-. (it-s-i-1««·-· New-sinnst Notl- Cis-is 

Nssrvts I«:t;xs«mHJ(-l H· J(«lt(s!1(«.-tt« 
MHUJII Inzm Istr Ins-I- tldn sichr- 
shs nLI IiHLtts Mi«(Ii(-Z11Ye«1stsn nu- 

Lonsitvle lmr lcjkiniiL 
ldssk est- fulclsmnilixxt uskmlcslixxt 

»L- thHT uf JU- HesstnnthOIcs tsk 

e«11 mitnng anlts ng MHHOZU sur 
Fern-me ssgx Block-t- 

Nn —i tlcs ninmles »gf-n·1ik.ssstmss- 
J«!«-t1s:"jt.s;z(sr Dis meist til l)1«. Uns-sucht 
N·«n"nm. Ilcst link i m Ättssiustkkn ritt-et 

Ypribmg stasusndis Styx-liess ug Uplivniths 
mchlssl disk »He-st« l.-«ij.x·stni·l-1(«l, paa hij 
kcst Fulk ultitl kein steile-. 

Usst Isssiosirisr nl noran Hut-lud »g« HI- 
tnsstt-«L(«. sx":vl(kcs1—·s. KARL-ist HImL HONI- 
!»-k»-sl. D,Y"1««Ispis·l. NEW- ««..«· I-(«X"(·k'-n·«s«"s'11«« 
kj:.«!1«sil·«r, Laubs-il »k- »He H)’-.xsl(s11nms.d«r 
L«sf-;s(-s·«r :if3is".:fti«l Blntl ux Entklswt 
Nisnvkmfh 

THOSE E. «I. C·HEXI·)IZY. lszdrjni 
Arm-L W"cse-«!f«:"4rx Mis» Jst-N 

USE-ji« i- l«’-:r:mr Nil-·- 1:«in Inst-·an c u: ikkns Hoch-. 
«: -«- s »O us nissupms likssxsxrrtjzzhutms J- sr ssv its-»s- 
.-«-« ssi NO 'k·«rr.- n.- okgz z« «.,- sind-- hnN Hsixskxm 
ilxxssuticssk m-· J-- ist«-» ij..;st:·-I. Vx list-.- 
-!uns1r du«-Fig Ir s!·-I)1-I;rs«n-«s N· Nur-I liluils 
UL Tons-sit««.-i-n-E«l«ii—!, Min Hu« 

»Oui«-«- I--:- sile i« tut -1,«!» prks r 
»L- H sol t:- is s,-»«;1 :«·cj»-«- 
Bru-. Jksu Lim im k-- w— : Jst ists 

«r bisursc susn ;---»- muin- -H. 
Ums-mut- m·-msl -.s«-1! »n- Spr- 
Hin-A 

--.-—?-- -«.T—· -«, 
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cuamnt cscd My« yspsc Heteb m 
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Uc. means 35 W. Miit str« Iew iskli W, essen heisißsis specialisi i liusciug af’ 
nemise qiilupnisiietsygciomma iianhakiiisciicinec im aiie sygs«nmsioimp.r. og htzm tilisytigc » 
at give in kopsuitanon us Rsaii fetsoniiz sites skciitii-. lie itcm imäizce eliec stme um sa; E i 
rss ikcieisenii Ur. siegen-. cia ai s Messe-leises sc Ionfitiemielia og svacpaa Brei-g senkte-s si- aimimieli·e iukkiass Hawaii-ten 

f 

Havnekcimmkssionen bar gjort fig- 
xfäyldig i en Fejl ved at acku no fee-J 
at Havnen stulde ligge Ist for Bitten; 
de gunftige Betingelfer et til Steht 
veft for Molem 

. — 

Er enge-ika oelsiab, der alletede hart 
et Pak Sejlsiibe i zart mellem Ean 
land og Limfjordsbnerne, vil steti- 
et Dampstib i Gang, der bl. a. ogsac z 

»sta( gaa paa Limfjorden. Stil-IN 
der tun stal have et Dnbgaaende as 
13 Ind, stal fsreg as en danst Mand. 

Forleden Morgen sank-fes i Ege- 
dang Liget af en ældte Mand, Poul 
Mottener, der hat vckjsei fotsvuxzdet 
i et Var Dage. Liget laa inde i en 

Grantykning. Hcm var frozset 
ihjei. 

Forleden Nat blev en Matt-VI i en 

Droer iøtt ud til Frilmvnenz Jst- 
mole, hvot han stulde om Bord i et 
Dame-säh Da ban imidlertid in- 
zcn Penge havde at bekale med, fulgte 
Lust-en med om Bord paa Stibet for 
at modtage disse. Men da hcm tom 
tilbage, var baade Heft og Vogn bot- 
te. Dei maa antagekz at Dessen, 
var uden Tilfyn, et bleven fty, thi et 
viste fig, at den var gaaet over Bol- 
væriet og til Bunds i Frihavnen, 
hvot der var 4 Favne Band. I 

Vedset Mode i erderitsfund of 
»Den ftisindede V:elgerfote11inq«5 
Besånrekfe oq de paa Moder i strebfew 
III-te Deleqcrcde vedtcgeiz bet med; 
Tiätlutning fra Fottetingzmand P« 
Pedersen, der ttte Inster Genvalg, og 
Gaakdejek Vjetregaard, der var op-; 
fordtet til at opstille sig, enftemmigt 
at opfordre Redattør Sigurd Berg 
til at være Venftres Kandidot i Kred- 
sen. Red. Sigurd Berg hat lovet at! 
eftektomme Opfordringen. 

Assistent L. O. E. Lotsen, der fort 
et Par As siden spgte Afsied fra Ba-’ 
nerne og reiste til Transvaal, er for- 
nylig vcndt tilbage og hat attet faaet 
Ansættelse ved Statsbanernr. Agsis 

istenten g-: indtil videte Tjeneste paa 
Holdeplavsen ved Svanemsllen paa 
Kyftbanen. Lotsen hat veret ansat 
fom Politilsjtnant i Johannesburg 
og hat senete deltaget i Ktigen mod 
Englanderne og vckret med i flere 
stme Slag. Den hjemvendte Jem- 
banemaud hat haft sjælden rig Lei- 

fquhed til at fette sig ind i Forhol- 
send T ansvaal vg til at læte deti 
tille tapk energiste Borrfolt at tende. 
Lotsen e u bestæstiget med at ftkive 
sine Qpl lset i og Erindringer fra 

del sndlioe Afrika, og de vil senkte» 
komme til at foresigge paa Vogmak 1 

tedet. ! i 
—-—-- sp· 

! 
Der et i dette iffteraat oprettei eil 

Avlscenter for erdetitgborgdeste paa( 
H!llcksd5hcim, 

Denne Hefteavl, der maasie not 
tunde taale noget stptke Interesse her 
hjemme, end den for Tiben et Gen-i 
stand for, visek sig at have en vakm 
Ven i Prinfen af Wales. Prinsen 
hnk tiibudt Avlscentret at udtage 
hvilken Hingft, det maatie Inste, il 
Peinsens engeiste Streiter-L der tel- 
lee 500 Heite. 

Stutmesteren paa Prinsens Stut- 
teri hat raadei Løjtnant Kjærgaarv, 
fom besiyeet Avlgcenttet Paa Him- 
tpdgshoim til at vælge Hackney Hing- 
sten ,,Tglegkaf«, ver i Øjeblillet ansez 
for Eiminnbs bedfte Hingss og for at 
væte 90,000 Kr. vard mellem Bro- 
dke Prinier forwm aldriq lige-’ 
fcsn en Heft bott: »Telegraf« stal 
verfor koste 11100 Sir. i 

A 

« VsIrasxrrenrcrfcUmirrtan MødH 
i Siebenswn for-leben Ästen unt deni 
Mystik sur-unsaan fra Foraaret psan 
nn fremmr. Man erinnrer de toi 
Futponeu smn honoteredes for andenj 
Gang i Licensnuneng Hovedtontotl 
Dei var Vetselletet L-nncn, der Pan-! 
ny lod falve nogle Ord Din, at sligh 
itte burve gentnge fig. BorgmesterI 
Borup: «Forhaabentlig vil des lyH 
fes-, men det hat jo for-veigt vaskeh 
nmuligt at opdage noget fom helsti 
om, hvotadn Sagen egentlig gik tiH 
Alle de Falk, som havde haft med Af-; 
fceren at gpre i bemeldte Kontot ers 
døde« (Munterhev). Grosserer Sa-; 
lomon: »Maa jeg udtale en Bettes-H 
gelse af, at Undetspgelsen itte ento-l 
ges for de paagældende Pers-met 
dsde". sNy Munterhed). Borg-ne- 
stek Bonn-: »De var dsde forinden 
man tunde begynde den.·« (Storm- 
ende Munterhed). 

Saa talte man itte mer om den 
Ting. 

Et historist Mufcum paatcenkes 
oprettet i Nyborg. 

Over 90 Millioner Breve hat vors 
Postvæfen ekspedetet her i Landet i 

Finansaaret 1899——1900. 
— 

»Bendfysfel Tid.« met-delet, at den 
forleden afdsde Sagfster FrodeLow 
borg sidste Sommer vev Badning 
havde faaet Band i Ørene, hvillet 
medfstte en start Bullensiab, fom til- 

fidst gjorbe Ende pna bang Liv. Bin 
del audesaier i den Anledning al Ti: 
at hnoe Bat i Orene uns-et Booning 

lsnkekejserinde Dagmar hat sitt-n 
tet ZHM str. til Dronning Bot-Ue 
Bornehospital i siebenmwa 

Den gaknlc Klintrvcrrt, Knud Jen 
sen; ocltendt over hele Møen --» okU 
langt ud over dens Circen-set — soix H 
mangmarigVækt paa Store:Klint, en 
afgaaet ved Døben i sit Woe Aar. ! 

De senere Aors Overproduktion af: 
feologiske Fiandidater hat nu frexn J 
bragt en Reaktion. De folgench 
Aar vil Anmllct dale betndeligi. Til 
Patristilum der nbsolveres hen intodx 
Midten af Studie!, hat der fauledeHH 
i Aar tun indstillet sig 44 Studentens 
meng« Gennemfnitgantallet i mangr 
Aar dar ockxet Tö. » 

Foltetingets Finansudvalg hat nus 
foreiobiq afsluttet Behanblingen af; 
Rinanklnvforfsoqet og ttlstillet Mini- 
strcne Udvalgets fotelobige Vetcrnk 
ningct fimvcl over Finangiovforflngei 
fom over be til Udvalget henviste An- 
draqender. 

Sarmaaoene mellem Ministrene on 
Udvalget ongaaende digse Veikrnt 
ninget vil sandsynligvis Uge berez 
Begyndelfe i de ncermeste Dage. z 

W— 

Kett Born hat mange Navne, M 
get et gammelt Ord. En Pige, der 

forleden poa Politistationen i Hor- 
sens meldte Tilgang til Byen, var« 

velsignet med ikte mindre end 11 
Navne. 

As de as Sparemckrkelassen i 1886 
indfsrte 2 Øtes Spatemærket, s :- 

lig beregnet for Born i LandetsKow 
munestolet, et der indtil 1ste Decem- 
ber 1909 omsat for 1,500,000 Kr. 
,- 

Bovbjerg Gestgivergaatd, hvor der 

of Einen, Kunftmaler Kr. Vierte, 
hat vers-et drevet Badested med voi- 
fende Tilllutning, agtes stottet M ne- 

ste Aar, idef Havet hat taget saa me- 

get as Bjetget nd for Siedet, at Pyg- 
ningetne om sanfte faa Aar tun ven- 

ies at blive ubeboellgr. Eier-n hat 
siktet sig en anden, vel egnet Bygges 
plavs paa Bovbjerg og agtet alletede 

Evagh new-sc Mænv. 
Alle um«-lia- Læspke qi dem Mal-, des liokt as 

Spaqlpewi essender-www for tut-I Manodtsm, lon- 
Icsrit paa Derss Bestraft oa »Umsatz« nqxtoelkq 
oq mme Lin-Inn vum itnvs m »e- ehrt vor 

litt-« Bei-U "A Wannan Visi-·«. com kimdcmdlcr 
biss- Engvnwmr. Eins i Tag m tuotckt » er 

Ftimartis M vono for Eil-im Abt-seist Dr. IV 
o.S«.1»mc-rs sc Co» E himth Illinois-. 

[- 

til nasstr Sommer at lade opfsre ek 
nyt tidssvarende Badehotel verstehs. 

Fta Herning meddeles: Da enf 
Søn of et Par gamle Ægtefolk, J- 
Cht. Jensen Glisbjekxp og hast«-, 
Brasndegaatd ved Herning, forleden — 

vilde besogc sine Forældte, fandt han 
ved sm Jndtræden i Hufets Forstnes 
Moderen liggende bevidstlps, og da 
han kom ind i Lejligheden, fad Fade- 
ren død for Bordenden. Juden den 
tiltaldte Liege kom, var Moderen dad. 
Dei ankages, at den gamle Kone har 
villet lobe efter Hjælp til Monden, 
men faa i sin Strwt over at se Man- 
den doende et falden bevidftløs om. 

Forlcden døde dek asldste Meutre- 
ste i Nester Aaby Somi, Stint Post, 
som hun i Malt-g talc laldteg, I m 
Aldcr af M Aar. Den Afdøde havde 
inhtil for et Var Aar siden vasret 
rast Da aqndstsfrisL og man hat i man- 

ge Aar tmmct fe hcnde spadsere ons- 

lriim i Wen med Etokten i Haanden 
for at tun-c Folk behjwlpelig med hvad 
lmn thun-, f. Ets· mrd at passe Born, 
som hle how meqet of. 

Sondktiulland. 
Eiter site Pages Forhandling hat 

Edivorncrreiten i Flensborg iendt 
Deppe fisildig i Mordet paa den 12« 
1:-aarige lille Piae ved Nokbbotg. 
Mordekcn er bleven dsmt til Døden 
og 15 Aarss Titgthus. 

Fri. Heime Reimets i Sondetborg 
bleo fumgc Totsdag ubvist med 8 
Daqu VarieL Henbeg afdøde Fa- 
det var danst Spioni, og hun opholdt 
sig for Tiden i sit Hiem i Sondecborxk 
hvor lnm plcicbe fm af Sygdom haadt 
angrcbne Vehikemodkr. 

Den imge Fri. kiieiinetg biev sc- 
nere imnskzmkicret over Gransen af 
en tnft PNinbeijenL Ei iny Blab 
hat entwich ne ildviszniimen er frem- 
ialdi :se.), at Bxirawgaalqcne i Sim- 
dnbpm ixr nkikixi gis det ptøjfiskc 
Embedssnrti imod. 

Men iclv csn mi denne Aiitndning 
ikte siuch riaste begrimdet, saa ian 
det arise-:- issr sikkeri, at den nnge Pige 
itke perskntiq im givei noqet Holde- 
pimii irr en llbvissiiiiig, men at bet 
formt-nex- hci-.r-e at pleje den syge Bed- 
iieiiis.sdcr,« fort-i Bedsiefaberen (·31ag- 
tcrnieiiei Weisung i Zenderbotg) er 

en tkth kams? Mand, der fotn For- 
manls for »Den nokdsiegviqske Brei- 
gerfpreiiingi« og paa anden Munde 
aabciit scheut-er iig fm Dansihed 
Danks i Tit-— sg Heminq. 

Fri. Utica-ri- afdøre Falter var 
dansi Orest-L osx da lixm ilZe bar 
Judiohgkct i Danmart, Denk-er hun 
IIItiIssJEii HEFT-I til sit Hieni. Most 
,-il i. : s-: c-: sc, om den slegvigike Ov- «z 

riikud kii izsxe at fasttc den unge Pigek 
i Fa«::gjci. 

En »mi! Fest« aiholdieå forganqctk 
Søndag i Hans-s Gckiigivetgairq 1 

Btoaqcr. Landraab Tfchirichnitz, 
der havsxic lcvei ai komme, biev »poe- 
Grimd of ilvasielighed dcsværre for- 
hindret i a: give Mode«, hvorfor 
Aiiitgdominer Tr.Hai)n aabnede MI- 
dei. Tierefiek taite Stolclækek 
Hanger as Eiodgbøl om Just Tro- 
siab«. Skvlelærcme Hausen af 
Egernimid og Nieiien of Btoager 
samt Dr. Hohn, der omialte de »Mir 
Damer«. HFesien slutiede fom sed- 
vanliq WELDMT 
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