
Dannmrh. 
Draht ved et Vandefkud 
J Ejendommen Nr. 12 paa Ny- 

Iandsvej i Ktbenhavn et der forleden 
Aften stet en meget uhyggelig Begi- 
venhed. 

Paa ttedie Sal boede en 45iaarig 
Futen Nielsine Sahn der vavde Pen- 
sienaL 

Bed 12-Tiden sad hun samtnen nied 

sine Pensionckren en Uhtinagetsvend, 
ung Dame og en Veterinækelev, cg 
dra! Kasse. 

Samtalen drejede fig vm Uhren-i- 
gersvenden, der i en net Fremtid sink- 
de rejse til Amerika. J den Anleh- 

ning havde han tobt en Revolver, U 
Vaabnet gik fra Haand til Haand 
mellem de Tilstedeværendr. Ia lllirs 

magetsvenden tog Vaabnet i sin Haand 
igen, fit han den ulyksalige Jde at villix 

forstrække Damerne, Da nden at no-· 

gen af de Tilstedevaerende faa dest· 
smuglede han en Patron ned i R: vol-· 
veren. Derefter figiede ban paa Fro- 
ken Saaby og tmklede los. J sam 
me Nu lpd der et Kmld ca udcn at 

give en Lnd fta fra, fegnede Ftølenesiå 
sont død ned fra sin Stol i 

Selvfølqel ig blev der stot Beitr-rul- 
se over det Sietr. Man lsftede den 

saarede op fta Gulvet, men hun a v! 
intet Livstegn fra fig. J den storftei 
Hast fendte man Bud efier Dr Tha. 

z 

ning, der boet i Retheden, cg Poli- 
tiet. s 

I Betjentene Molleruv oa Jensen kossi 

sttaks til Slede og fandt det raadc 

iigst at km Fri. Sphy til Haman 
Da man havde faaet hende baarei n:d 

og anbragt i Trosten, lom Tr. Thon- 
ning, men ogsaa han fandt vet tin-l 
tigst, at den Saaten-: hurtigft blev lortz 
til Hospiialet. Ved Antvmften ils 
Ftedetiksberg Sygehus, viste det sin- 
desværre, at Fri· Soby allerede var 

død. 
Projektilet bavde boret sig gennemz 

hendes venftre Zje ind i Hiernen bvili 
ket eftet Læaernes Mening pjeblitlcs s 
lig maa have bevittet Dpden. s 

Uhrmagersvenden indfandt fig koit 

eftet paa Politistationen. Som man 

lan tænte sig, var han dnbt rystet over 

det stete, og det var daatligi nol, at 
man tunde faa en sammenhængenkse 
Fortlating af dam. Saa meget tun- 
de man dog fotstaa, at det aldeleå ikke 

havde vatet hans Hensigt at drælse 

Fri. Ssby eller at tilføje hende noget 
svm helft ondt. Han havde virkelig 
ikke tænlt paa andet end at forslrække 
Damme-, og han var i den Tro, at 

Patronen ille var anvtagt faalevsz 
at den havde naaet frem til Haucan 
»Nedsiand«. Han havde dekfok ttnki 
ket af i den Tro, at Revolveten vilde 
klillr. 

Efter Forhsret etllærede Polijiaå- 
siftent Werner ham for anholdt, on 
under alle Omstændighever vil ban 
ikke undgaa at blive sttasset for nagt- 
svtnt Drah. 

Smaa Mehr-Julien 

Kobenhcivn hat forlsngact 
fig. Medeng des fcr et Piu- Ils: 

siden kneb med at foa Lejligheder i 

Hovedftaden, staat Der i Ilar III-' 

Lejligheder ledige. 

De ft jaalne Zimm- Fi r.- 
Tkede et dvgtigt op» ienergift Affij 
fra Lpdagelsespolittetg Side, unt-er 

hvilket Lvetbetjent Markmann fertig 
hat tagt sig i Selen, er det endnu ttke 

lyktedes at sinde ringefte Spot nf 
Gerningsmanden til Tyveriet pcm 
Tsmrerlavets Kontor. Det ovetvejes 
nu, om man ikte stal stride til det ris- 
traordincere Stridt at afqive Sag-sit 
til Underspgelse ved et Grimme-Ham- 
mer; dette ster ellers tun, naar der er 

reift en beftemt Sigtelse. Pan den«-re 
Maade vil en rational Afhøting af 
alle dem, der lan tænkes at lende no- 

get til Sagen eller have IJEthante 
om, hvem Tyven er, leitest tutme fors- 
tages. 

Landstingsgkeverne og 
A g r a r s a g e n. Fra Kybenhavn 
strivest 

Allerede i Fjot heb det, at der havde 
fundet en Tilnærmelse Sted mellem 

Agtaretne og Landstingsgreverne, og 
Rygtet fortalte, at Agtarfoteningens 
Ptæsident, Proprietæt Andersen of 
NosendaL ftrte private Underhandlin- 

med dem. 
En bekendt Sag ee det ogsaa, at 

mauge af de ststte Landmcnd, sont 
ist ille hat holdt »Agrardagbladet«, 
un hat bestilt vet og strtter det unbet- 

jaaudeu tet iveigt, endog faa interes- 
setet, at Lensgreveene Ahlefeld-Laur- 
tig sg Magens Irijt i Ioeaatet stal 
sue W hpee tsce et sttm Untat 
tilde i »Mudagbladet«. 

Mdis dem-W hat Rcstfcemam 
ital Its-W Gret- Itamp 
se Wi- ukdw sit what 
Jst M fst des du fortstaaeude 

Generalforsamling i Anthus at give 
Plads for en ststke jyst Godsejet, der 
hprek til ,,de otte’s«« Tilhængerr. 

Rot-etc i Nold Stop. En 
Atbejdsmand blev fotleden i Rold 
Sloo antaftet of 3 Bank-steh der ms:- 
banlede hom, faa navnlig den ene Arm 
blev en Del forslaaet, samt ftatog ham 
hans rede Benge, ca. 3 Kr. Pan den 

overfoldnes Raub om Hjælp totn der 

Folt til Stehe. Bonditterne undrieg i 

fotsiellige Retninger ind i Skove:1. 
Den ene blev paogteben, men kev sig 
attek los. 

Hoad en Ssvngcengerste 
ka n v r æ s t e re. Forleden Afte1 
oed Elleoetiden faa nogle unge Men- 
nestier en lille Pige paa en 10—11 
Aar komme lebende ud af en Port pag 
Algade i Næftved, tun ifprt sin Ehe-» 
mise. Forbavsede saa de hende lob-H 
paa sine bare Ben paa Flifserne lanjtszj 
bøjre Side of Gaben nd til Bot-geht 
stiftelfen, hvor hun stranede over 

Vejen over til Posthuset. Strals eft:tl 
rsendte hun tilbage og lob paa femme 
Side of Gaben op og forfvandt inb of 
Poeten igen. anen af de unne Men: 
nester vilde ftcmdfe hende as Frnnt 
for. at hun lpH i Sonne og del-for vilbe 

undgaa at goke dank-se fotstrwttet, hvao 
hnn naturligvis vilde vcete blevet, 
hvis de havde vællet hende.· 

Den lille Pice haode i Sovne væeet 
ude, book Fotældrene til en forleden 
forulnltet lille Pige bor, fcr at faa 
en Bog, som bnn havde laant dennc. 
Hun havde staaet og laldt der udens 
for, men er faa atter lebet hjem i sit 
lustig-: Kostume, mærlværdig not uden 
at vaagnr. 

Han fortrod det. En Time- 
ftelatl i Herning havde fotleden Son- 
dng Bei-g af en Ven fta Noslildeeg» 
nen. Da hnn hnode taget Afsled n:-:d 
Vennen, opdageoe han til sin Fortdau- 
selse, at bang Ue Var horte. Men läge 
saa forbavset blev han, da Landpostsn 
et Poe Dage eftet tom og leverede 
ljam Uret, som han havde fanet of en 

batn ubetendt Person, der havde bebt 
ham om at leoere vet til Vennen i 

Herning. 

Tet brcettede Ben, J en —f- 
Tonnetg Jeneer Timet fad et muntcrx 

Iille Selftab rina sin Fiafee i Harten-. 
Stemninacn dar høj, ca de lustige 
Jndfald sdirrede gennem Lusten 

Eaa ftete drt, at en Etol brasedk 
samtnen. Teng ene Ben var aaaet it:-. 

»Im ftal di have Loser,« raabte en 

af Herrernr. 
Han springer hen til Telcfonen J: 

ringer, sna den iiatte 15 Vagtdanie p-« 7 

Centralen i thfel farer op af sit 
Blund. 

»Vil De ringe Lake-: N. N. op!« 
Lin efter er Lakeien Ved Telefoneeu 
»Maa jea bede He. Doktoren hist-« 

tiait nxulisg komme den paa ---— -— 

Raseen Tit er een, der hat brættej 
sit Ben.« 

Faa Minutter efter er den samde 
tiahedsfulde Læqe vaa Pladfen 

,,.·)Zvor er den Tilftadetomne, mir-,- 
Herr-ers« 

»Dekl« og man peger pca den itu 
Lende Stol. 

Men Doktoren visit siq forn Eitu 
ationcns He ke. Han bider Ærarek 
sen i fig. 

»Ja, det et jo et meaet flemt Tit 
fælde, mine Heu-er! Nu ital jeg sc, 
hvad jeg tan aske.« 

Og han Lager sin Forbindtafte fresn 
kg gcoer med meqen Otnhu Stolebe;.(: 
Gibgs Bandage paa. 

— —- — Neste Dag fendte Bot-so- 
ren den glade Spsgefugl en Regnirg 
paa 50 Kr. for Behandling af et brat- 

»tet Ben. Usegningen bled drinnen-L 
JOg dekmed var der fteset Sand km 
den lille Geschichte, fortaellek »Hm-f· 
Mit-f s 

IV Ulyktelig Handelsr. Ged. 
kLats Peter Hausen Mtcnbo i Sillei 
ftkup paa Falfier, bkev fotkedem XI 
han ted paa en Hingst, kastet af. Hing- 

jsten bibtagte ham saa stætte Slag at 
han afait ved III-den« Afdsde bleo 

Ikun 42 Aar. 

Besvigelsetne ved KI- 
lundborg Spaeekassr. Mi- 
nisteriet hat neegtet Kalundbotg Spa- 
tekasse den anfsgte Fotlængelse af den 

’Tsæddanlige Spatetasfe-Begunstigelse, 
idet Besvigelsetne ved Spaeetassen 
styldeö manglende Tilsym Revis-o- 
rerne hat end itce foretaget nagen 
egentlig Prsvelse as de ved Regnftas 

sbet fremlagte Dotumentet. 

D r u I n e de. thleden Affen et 
en paa Egestov tjenende 19 Aar g! 
Karl Peter Rasmuösen fea Drabq 
deutnet ved Bad-sing i en af Gaue- 
deus Meegelgrave. En as han« Kam- 
meeatee var mer foeulykket under For- 
ssget pas at tedde hanc. 

—.En Stn as Stabisetgent Krei- 
net, Rathss- vat san uheldig, da dem 
fee-jeden Stich-g var ude i Max-sem- 
inis-HO. Wer »Weder-U 
»Wie It sahe t Bandet free es 

Lysituttek, paa hvis Reling han floh 
og gyngede. 

Titilende Mennesiek sit ham ved 
Hjælp af en Baadshage ttutten op 
paa Lanvgangsbtoem men alle Op- 
livningsforspg var fotgceves. 

—- Fotleden Affen druknede ved 
Badning den 22iaatige Katetmaget- 
svend Pedet Jensen Kvoming, Ly- 
vel, der arbejdede i Hobto. Han vo- 
vede sig for lange ad ved den kommu- 
nale Svsmmeflaade. sisnt han ikke 
kunde svsmmr. Ligth fandtes eftet 
et Par Timets Fort-b. 

Ny opkettet Stiftelse. —- 

Gtosset E. A· Caspek, der et fsdt i 
Frederitsbavm men nu bot i Charlot- 
tenlund, hat siæntet Friedetikshavn 
Kommune en 3000 Ko. Alen stot 
Grund mev derpaa vcerende Pygma- 
ger paa Hjstnet of Bestetgade 1g 
Aheendtsggde. Pan Grunden stol 
der opfsrszs en Fridolig for vcetdige 
frængendr. Stiftelfen ftal bcere Gi- 
verens og Oufttus Rom Byraadetj 
hat ovettag«et Beftyrelfen. Akbejdet 
er allersede paabegnndt. 

Sjældent Bildt. Ejeten af 
Hesfelpem Grev Holftein Rathlou til- 
RathlousdaL der interesseter sig me- 

get for Jagt kg aller-the hat gjott me- 

qet for at for-ge Vildtbesianden pas- 
den lille O, agter i en næt Fremtid 
at gute For-sog med Udsættelsen af 
Kænguruher. 

Ribe BifpeffoL Som Mænd, 
dct mutig kan have Udsigt til at kons- 
fne i Betragtning ved Befættelsen as 
Bispesiolen i Räde, net-ones vi: 

Prasteforeningens Formand, Pa- 
stor Ftiici Hansem erenhavm Provsts 
G. Loch. Odenfe, Stiftsvrovst Perser- 
sen, Ribe, Paftor A. Schad, Kissen-. 
bar-n, Pastot lic. theol. H. Ussing, 
Volksv, og Prbvst Zeuthen, Fredericia. 

Tset et i ethvett Tilfælde en Gelo- 
fplge, menet ».Rr ngl.,« at ingenj 
blivet kaldet til Bissop over Riöes 
Stift, uben at han bar Fotftaaelse 
og Kaklighed til det blomstrende Mc- 
Uighedgliv i indte Tlliigsions Retning, 
fokn sindes i san rigt Maal i bette- 

Tet danfie EUTissionsseU 
fka b. Tet vil nu dlive et brandench 
EppiggnmaL bvern der ital vare For-J 
nand for Tansi Miksiongselsiab iJ 
Siedet for nfdøde Vifsop Gesicht At 

.det hnvde væket heldigt, oin der var: 
sen færlig fremmgenbe missionåinn-’ 
Dig Mond i Beitnrelfen, der kundez 
overtaqe dette bemvningefulde chro, 
er utvinlfomt. 

Unter de forklingende For-hold an 

jage-r »Kr. Tgbl.« at Paftot Luni-! 
mann eller Paftor C. Moe vil blibek 
valgt til Formonb for be kommende 
Tteaan 

Ekgplofionen ved Stock 
K a r S In i n d e. Etgplosionen rin· 
Tot-up Sonne Ztndebane ved Einre; 
Karlsminde finlbiegs den Omstckndikiii 
bev, at en Patron etgplovetede, book--l 
ved en Gnist fandt Vej til Ananias- E 

sen, der indeholdi 4»- u Pd Krudi Tit 
fom liqeledes eigplcverede, Beim-ers 
P. J,:itfen Toruplille der skulde have, 
deltaget i den store Stuttefest i Her-i 
benhavn, og Ziomaget P. Olfen, Tis-. 
tin-mang sit siemme Brand-sann ( 

Guldbryllup fejredes den 29. 
Juni af Generallsjtnani H. A 
Raussmann cg Husitu Mathilde, spiti 
»oui«-, Middelsini l 

Guldbrudgommen der er fsdi i 
Renbsbotg 13. April 1819, et faule- 
des nnlig fylvt 82 Aar; Gulbbtuden, i 
der et fsvt paa HindsgavL et 5—-!3 
Aar nngrr. 

Generalløjinani Kaussmann blev 

l1844 Kavtain i Generalsiaben og vie 
«1849—50 Major og Souschef i Ge- 
neral Bülows, senete i General 
Kroghs Stab. J disse Ktigzaat var 

hgn as og til indkvarieret pas-.- Ost-N- 
gavl, hvot han den 25. August 1850 
blev forlovei med Fet. Finst. Der-S 
Bryllup stod paa Hindsgavl 29. Juni 
1851. altsaa Aaret eftet, at Krigen 
var endi. 

1855 blev K. Amtmand i Kiek pg 
valgtes Aaret effee i Holsten til Med- 
lem af Rigstaadei Cinbtil 1858). Fea 
1860—63 var han Militæeattache 
ved den tyste Fotbundödag i Frank- 
juri. 

1864 blev K. Stabschef hoz Gene- 
ral de Meso, men traut-te tilbage fea 
denne Stilling samtnen Inei- de Meza 
steckt eitet Dannevirtes Rsmninz 

iUuder Kampene pas Abs-l og Alt 
sudmærkede davctende Oberst Kauf-, 
mann sig som Chef for 2. Brigade ('z. 
og 18. Regiment). 

Same blev c. Generaladjuiani 
has Konzen, instit W, da han nd- 

Srna-, new-se Mand. 
Ills mandliae Lein-e of dem Wut-, d» M-» as 

Eva-bev, esmdomcnssia ssr tadtManvvom, los-I 
Ist-r ch der-s Eil-straft oq Intensitqu und-Im 
oa leqemltqk Libelikr. barm- fisiv- sit vs mer vor 
« llk do: ·«A Wanst-c V»ik-«. soov onsbandler 
visit Stuhls-use Skviv i Da« oq wol-·- kt es 
Iris-Ists- M vom lat Ost-ist« Idresiek Dr. s 
v. fu«-tw- « Ep» »He-cum Illinois 

ttaadte af Tjenesten og blev General- 
lsjtnant. 

3 Born begkavede i en 

G r u s g k a v· Fta Kjellemp sttives 
til ,.Aath. Stiftstd.«: J Sondags 
Eftermiddags legeve nogle Bstn, 
hvoraf de 2 tilhstte Guardejet Anders 
Simonsen i Sohl, i en Grusgkav. 
Formodentlig have Bot-neue gravet i 
Gutset og underminetet Sktænten, 
hvilket havde en Nebstyrtning af denne 
til Folge. 

En Gaaedmand fka Hierminb kom 
straks eftet kotende fotbi og opdagede 
Ulytfen. Han sit Bitnene dragne 
ftem af Großh de to lebende, men det 
trebie Born, et af Anders Simonsens, 
var kvalt og Redning umulig. 

AnapofsifotgiftningJ J- 
Siltebotg et der stet en sorgelig Br- 
givenbed, idet Smed Peter Ander- 
seng 12:aarige Dotter pludselig er af- 
gaaet ved Boden. Aatsagen hettil e: 

endnu itte konstant-eh men den menes 
at vckre Nydelsen of Knapost. Den 
lille Pige spiste of Osten om For-nip- 
danen og blev henad Eftetmiddagen 
sog, men fsrst om Astenen blev det» 
scndt Bad eftet Liegen. Fotindskn 
denne korn, var Batnet imidlertid døds 
FU. 103 om Aftenen. 

Projekteret Esel-gefor- 
bindelse mellem Jylland 
og Sjcrlland. J Folge »Man- 
detg Atntsavis« er der afholdt et 
Mode i Ryomgaard af Delegetede fn 
Eben-Ist Grenaa og Randers Potenz 
de Male Rigsdagsmænd samt Repress- 
fentcntet for de lotale Landbofotenin« 
net angaaende Fætgeforbindelse mel- 
lem Dinksland og Sjællonds Ovid-L 
Eiter nogen Tids Fothanbling bed- 
toqes det at anbefale en saadan Fas- 
bindelse fom den billigsie og bedsic 
mellem Sjælland og Jnlland. Der 
nensattes et Udvalg, fotn fom til et 
bestaa of Bokgmefter Swone og Kon- 
ful Wilh. Jensen fta Runda-T Borg- 
mefter Lnnqbne vg Kohmand Land-i 
bersg fm Ebeltost, Botgmestet Nothez 
oa Kvbmand Edvard Hausen fra? 
Grenaa samt Gaardejerne Manch. Ny- 
gaard, Mouritsen, Halbf og Staanw,. 
Hoslunb. Borgmeftet Swane Puls-T 
tes til lldvalgets Zorn-and. I 

l 

Te danste Penge slap op- 
Lm det store Heftemaried i Bittender-i 
borg sttivet »Skandetborg Amts ALLE 
bl. a.: Der vetsledeå en uhnre Masse 
koste Penge i Bogens Lob. Sac- lan-; 
ge Bankens Beholdning as danske 
Wenn-, ver selvfslqelig var mange? 
Tusinde Kenner, flog til, vetsl 
her, men Beholdningen stap op. Ig 
man faa da Tvstetne ttave kundt til 
Kot-Wenn Stegs-tm n. s. v. for at« 
faa bete-«- tyske Sedlek vetslede med 
dunste. Pan den Munde Ilaredes Si- 
tuationen endnu en Tit-, tnen omsiders var ogsaa de private Behvldninget as dankte Penge opbrugte og saa havde 
Tysietne kngen anden Udvej end at be- 
tule med tnFe Benge. Mangen Bonoe 
reiste fta beste Marted med Tegnebm 
gen vel spwilet med tysie Sevletz m«n Standetbotg By var der næstm ille 
en daan Seddel at apiain s 

Tot en bvidKjolesSky1d.l 
En romantisi anlagt 12 Aars Stole- 
pige i Aakhug et fotsvundet ftct Bye.1, 
medtagende sit Stadsth og alle sin 
Modets lontante Pengr. Grunden N 
hendes Foesvinden er den, at hendes 
Moder-. en fattig Ente, itte kunde op- 
fylde sin Dattel-s Ønste om at faa en 

hvid Kjole til Stolendsiugt· Pan In 

Seddel, sotn hun havde effetladt i 
Hjemmet, fortalte hun, at Moderen 
aldtig saa hende mete. Nu leder mm 

eftet den fotspundne Unsin-. 

öndkrjylland 
Nyt Byggeselstab Lked 

Amtsretten i Anbenraa er Byggesei- 
siabet »Folt-:hjem«, Selstab med be-’ 
gramset Heitele blevet indført i Han- 
delstegistket Selstabetg Fonnaal er 

Lat erhvetve Grundejendom og bygge 
huse med passende Lolalitetet for 
Bogsamlinger og Lesestue, for Sel- 

Istaber. Joreninger og offentlige For- 
famlingek Dets Grundtapital et 20,- 
000 Mart. Medlemmerne er Gustav- 
Johannsen, Flengborg, C. C. Fischer, 
M. Andresen og H. P. Hanssen, 
Aabentaa, samt J. N. H. Sitzt-mä- 
ager, Ksbenhoved. 

Den fka husum flygiede 
Poftdirettsr Flemming, fom man 
mente at have fanget i helf-usw e: 
bleven paagtebet paa Banegaarden i 
Kaltentirchen i holstem hans Be- 
dtagerier sial andre-ge en Snes Tu- 

Fsinde Mart- 

Btevet fta Feldstedftoo. 
Des vil trink-res, hvillen Opsigt beste 
hatt-, da i fm Iiv en dapstsinbet 
Mand, Thomas Jessen i Felvfmistrw 
rettede et heftigt Angreb i »Bei gamle 

Dannevikke' nwb Landdagsmanb VI 
P. Hansfen Senere Yplystes det, Its 
Fru Wildenkadt-Krabbe i Konsum-« 
ten bavde soketaget versentlige Æztis 
dringet i Manustkiptet, der betydeligf 
stcekpede Angrebet. I 

Under Polemiten om denne Sag 
mellem »Hejmdal« og Ftu Krabbe-z 
Blad tettede sidstnckvnte et grovt og 
asteforncktmende Angreb paa Land- 
dagsmanden. Denne anlngde Proces- 
imod Ftu Krabbe, fom til Gengceld 
mpdte fkem med en Kontraklagr. 

Eftet en Rcelle Retsmpdet og Vir- 
nefstslet et der endelig i Onsdagö 
falden Dom i denne Sag med det Ub- 
fald, at begge Partei-ne ere blevne 

domfcelth Fru Krabbe med en Bsde 
paa 150 Matt og to Tkediedele If 
Processens Omtostninger, og H. P. 
Hassen med en dee as 50 Matt og 
en Ttediedel as Omtostningerne. 

»Flensbokg Avis« strivrt 
angaaende Brevct fm Fefstedskov b!. 
a. folgende: »ch1d der i dette beLe 
Anliggende er Hovedsagem ek, at der 
er godtgjort, hvad KollekMegitnenfet 
føret med stg. En gammel Mand, der 

gerne vil have sm Sen hjem, og In 

ung Pige, der stal giftes med Sm- 
nen, faar Haab om eller udtrylkelizt" 
Lofte om, at Den unge Mond stal 
komme hjem til Fted og Lykte, nat-H 
Fadeken vil sttive et Angkeb i Aviseknej 
paa en bekendt danst Mand. Det man 

endnn bemerkte-, at Btevet hat hast 
den attmaende Virtning ellek Folget 
den unge Mond sit of de projsixsej 
Myndigheder Lov til at komme hjeni".: 

x 

De notdslegvigste Meis-: 
tier. After bar de notdslesvigfke 
Meieriek bentet en smut Seit hjem fra. 
en tyss Smsrndstilling. Disttitts- 
Mejetifoteningen for Nordsiesvig hav- 
de ialt pag Landbrngsudstillingen i 
Halle udstillet 58 Proben As diese 

sit 14 Mejetier sprste Ptcemie, eet 1fte 
on eet 2den Æregptæmie. 19 Meje-» 
riet fit 2den Pkckmie, og 16 Mein-irr 
sit skdie Pmmie. En lste Prctmie og 
LEtesprckmie sit Mejerieme i Rede- 
lto og vaa Rainer-L 
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