
Danniarh. I 
Pisist- Vilh. Bettes Sygdonn i 
Ved den den 7. Aug. i Kobendavn 

begyndie »nordiiie Jndre Missions-F 
Kongtes« meddelteg der feigende of 
Msdets Ditigent. Paitor Dr Heim- 
dech. fta Kristiania, at der nat kom- 
men en Eiterketninzx im Ltsiev Pra- 
ssegaatd fra Panos Bild. Besitz Born, 
sont meddeitr. at Missionens gamle 
Fotmand er meqet ing. Han ligzxek 
stille den i en Ti:itand, der nætinek sig 
Bedidftlssbed Hieriei akbeider end-! 

nu. men for micnneikeLige Djne et sJ 
er der tun lidet Haakn Familien bedet 

ein« at Foriamlinzqen vi! frembære den 

Snge das Bpnnens Arme for Rau- 
dens Tronr. 

Under nandeio 
linqen bad Te He 
Von fo: den Enge. 

m
- Stilbedi5.1m 
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Der san i sac- Fald Dære Mulisghed 
for, at den kecke Paiwx Beck iite lern- 

gete et biandt de levendes Tal. ——— Der 
er jo nu quasi III Tage fiden da. 

Guds Viije fkes 
»Ist Red.« 

-.-—-—.-O.-——-—- 

Brand iiiiteren tilsiaas 
ei. Den under Branden i Buddinge 
ded Kobenlmvn Streiter-ein Person Pe- 
tet Jensen hat nu tilsianet, at han iet- 
fcetlig hat Rutiet Jld paa P. Nieliens 
Gaatd i Buddinge, hdotved den sie-te 
Brand opsjod. 

Den nyeelsekikiskr. Ko- 
benhavns Spotvejgseliiab udsendje i 
Torsdags Mai-ges gansie tidligi sin 
fsrfte Vogn med elektrift Dimme 
det dil sige mcd Luftledning. J den 
Anledning saknledes nogle iaa ind- 
budte, hvoriblandt Etatåstaadetne 
Heide o’g Latsen ved Privatdanken, 
Pressen nin Here, i den tidliqe Mor- 
genfiund ved Enghavcdejens Bei-inte- 
mise, hvor de tke fptfte Vogne findl 
sinytkede med Flag. Ovetditektptj 
Lauttup holdt en lille Tale, der beina- 1 

tedes med Huttataab af Funktione-! 
terne, og detefter gled de to speitej 
Vogne —- een fea »Scandia" i Ran- 
ders og en fta »Vulcan·« iMaribo — 

let og elegant ud of Remisen og nd 
paa Linien. hvot de ovetotdentlia 
smutke og elegante Vogne hurtig staf- 
fede Tilsiuere paa detes Vef. Dkiften 
paa denne Linie, der streitet sig fea 
Enghavevejen til Nsetebtognde, er nu 

kegeln-Essig med disse elektrist drevne 

Vogncn 

Overfald pack Poligier. 
En sjor Eva-tm Voller fra Besterbroi 
vilde i Folge »Berlingfke Tidendse" is 
Fotgaaks Aftes ttænge ind pag denI 
nye Godåbanegaatds Termin, men; 
blev hinbret deri uf det nnlig anfgixe 
Politi. Bollerne tastebe Derefter me) 
Sten paa Betjentene, og en Bølle flog 
en Betjent i Ansigtei. Politiet split- 
tede Sværmen med Stabe-ne og an- 

holdt hem, der havde slaaet Betjenten. 
Under Transporten til Stationen blev 
Politiet iqu angtebet med ZtenkaTt 
og en Betjent blev alvotlig fastet i 

Homdei. 

Dtæbt as Toget. Gib-) 
Forleden Middag stete Der en Ulys- 
ke Paa Qsterbrog Stamm idet Loto- 
motivfstet Hattez Huftru bleo tprt 
ihjel of Toget. 

Hun havve btagt fm Mond honå 
Middagsmab og gik verpaa langs Lo- 
komotivtemi5’en for at tomme ud ved 
Langelinie. For Enden ccf Remis’en 
sindes der en temmelig brat Omdtejs 
ning, der got bei umuligt at se et 
frembkusende Tog, for det et lige ved. 
Fru Hacke gik netop over Stinnerne, 
da et Tog kom brusende imod hende. 
En as Lokomotivets Pusser tamte hea- 
de og slyngede hende langt bott. Teg- 
fsreren havde iike bewertet heade, 
men nogle Arbejdere, der var Bidnu 
til Ulykken, iLede strals til og fand-i 
den ulykkelige Kone liggenbe dsd paa 
Jst-dem Heut-es hoved var full-stern- 
dig knufi. 

8000 Skolebsrn i Ariel-us- 
Bytaadet i Aarhus hat sont bekendt 
vedtaget at yde gratis Vejledning for 
Landöbystoler, der i Sommer des-get 
Its-thus, og beste Tilbd et —- sitiver 
»Auch-us Stiftötid.« —- bleveu mod- 

taqei med stor Tililutning, saa der 
hat met mange flere Stoter end i 
UND-te sat. Jndtil August hat der 
W anmeldt 150 Stola med 166 
W og Leminder og ca. 8000 
M, besude- ntedfulgte omtrent 
750 For-Idee og Bottich Alle disse 

cgsEli-it ftp-lasset es fwt III-Maine og 

W under Des-get- 

t« sit-gis m Is,ooo ak. 
sehst- 
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Robdrurn Hingsten et 16 Mist gl. 
Ist-deren er »An-end Mantel-ist« og 
Moderen Ejetens l. Akt-Doppe- der 
et udgaaet of en af Randersegnens 
bedste Hoppestannnen Kobesummen 
er i Flg. «R.ngl.« 18,000 Kr» hvor- 
af Alb Kr. betales lontant. 

Dr. Georg Brandes-. Este- 
borgs Handels och SjsfartS-Tidning 
bar bem, at dort nne Ministerium sial 
have i Sinde at give Georg Brandes 
»Lprej5ning for de Foeurettelfer, han 
pag Grund of sine Anstuelser dar lidt 
Undzr Hosteregeringetne". Hvillen 
Form der flal vælges, om det dlivet et 
Profeser ellet en Jorfattergsge. sial 
endnu ille dcere cfgjort. 

Vi faar at se Tiden an! 

25 Aars Jubilucem Land- 
post Frederil Hanfen, Stalbjerg, fei- 
rede i Fl. »Fyns Tid.« den 1. Aug- 
sit 25 Aars Jubilceurn i Postvæseners 
Tjenesse og var ved denne Lejlithd 
Genftand for megen Oprnærlsomhed 
Menge Venner fra nckt og fjetn var 
mødte for at trvlle JubilatensHaand. 
Blandt de mange Foræringer, der Ved 
Denne Lejlighed blev harn overralt. 
kan her nenne-J en megel fmul Gare 
fra Beboerne vaa hans Posidiftrilt 
samt et Pengebelsb fra Stalbjerg 
Brig Beboere samt flere andre Gaver 
fra Kolleger og Venner. Om Aftenen 
vor der beredl et Festrnaaltid, dvori 
deltog ra. 40 Personet. Jubilaren, 
der er i en Aldek as 61 Aar, udtalte 
km Tisl for al den meærlsombed, 
der var bevist ham paa denne hans 
TeItdsiz fom han aldrig vilde sor- 
glemmr. 

Drulnel ved Badning. 
Frr nrgle Das-e siden fandt rnan paa 
Strand-en ud for Greve Sogn Ligel 
as en Maul-spielen der viset sig at 
være den Ssiaarige Unglarl Carl 
Hanf-n fka Mundrande Ssn as af- 
dsde Kroejer Hans.Hansen. Hcm var 

Fredag cffietmiddag gaaet himme- 
fra for al lage sig et Bad, og da nogle 
Born henad Akten havde set Klæderne 
henligge vaa Siebel. gav nogle Fislete 
frg til at lede eftet den forulyllede, 
men pas Grund of Msrlel maotte 
Esterssgningen afbtydes. Neste Mor- 
gen Kl. 5 fandles Liget i Folge »Øftsj. 
Zellele as to Fisiere liggende en. 

100 Alen fka Land paa ca. 2 Fod 
Band. l 

lllnlleszilscelkr. lTn Tie- 
nefredrertsq vcd Nat-n Mel-I Petersen 
fra Isgeslepmaqle ved Elelfløt. detl 
tjeme Des Gaardmano Hang Man l 

sen, thtnip i Boslunrsse Zogm blev 
i Fla. R. B. forleden Aften slaaet 
ibjel es en Hekt, da han red denn-: ur- 
i Matten Han Nev flssrtet as Hektrn 
r-; indcitledeg i Tiser og detveksk 
Drele 

Vaede TtælaftbandeL 
Foehtx Time-: for »Warte Entlast- 
lxcnlselC M. C. Wedel-few er i Fl. R. 
B. Ded Werde KOMOE- Elsttaret5- 
Vom idøxnt Fænglel poI Band vgl 
Brod i 4 Gange 5 Gage samt til-- pligtei at udtebe i Ersmtninq til 
»Von-e TrælastbcmdeF 4100 Fir. Vgl 
mduidete Sagens Omlostringen 

an rat Badeaceft. Paa( 
Pensionatet »Velleoue« ved Lrnsp 
(Silleb-otq) miftede Beetindem Fri. 
Mejlbn. for-leben Tag en Pius-, booei 
der var 117 Kr. Der blsev fotgæveg 
sagt overalt efter Wangen, osg en ch 
be ivrigste til at søge var en unq 
Mand, Der i 4 Dinge bavde boet pack 
Persionatet og laldte sig kam-. jur. 
Krabbe. Hcm selv var for-neigt i 
Pengefoelegenhed, idet ban fotllcxeede 
fm Vættinde, at e: Pergebeløb ikte var 

fendt ham mild-ist Jmivlertid prek- 
sentekede han henbe et singetet Tele- 
gtam fka Kjellerup, hvori Modeten 
og System« der one paa Bespg hoI 
Herredsfoged Krabbe, bad ham tejfe 
deriil for at heute hendr. Han vilde 
derefter komme tilbagc til Pinsioitalel 
nogle Dage leneer. Tirsdag For- 
middag tejste saa den unge Mand, og 
han var omsorgsfuld not til om Ef- 
teemiddagen at sende Fri. Meflby end- 
nu et singeret Telegram fra Kjelletup, 
hvot han anmeldte fm og Familie-es 
Antomst til Pensionatet allerede Tots- 
bag. Dei hele saa meget tilforlade- 
ligt ud. 

Da Fet. Mejlby om Aflenen meldte 
Tyvkkiek as Puugen tii Pstitiet i Sie-l 
keboeg, blev hun i Islge »Als-both 

-Av.« meget fort-added da man sen-lawl 
heut-e, at Tyven visiqu lud i Artesteml 

Eis Haudetikejieuve m notdiug,l 
der sent-te den nage he. ,,Ktabbes«l 
Weiter endet Stets fra, havde nein-I 
läg set hanc l Sillebotg og straft gjoell 
Anmeldelse til Politiet, sont dereflet 
par san helvig at stappe ham om Ef- 
lermiddageu paa Sanegaqrdem da 
han« tilde aftejse med Insel Kl. ZZä 

Skpmageksvend fta Ksbenhavn. Hattl 
hat eadog tidligeke været i Fort-ed- 
tingshusei. 

Vieh sin Anhaldelse Var ban i Bi- 
siddelsse af omltent 110 Kr» og da Pos- 
litict first bavde faaet Anmeldelse fta 
Pensionatet »Bellevue", tilstod han. at 
han huvde ftjaalet de 117 Kr. fta Fri. 
Mejlby. Denne hat i Goat faaet bis-l 
se Penge ursbetalt on slivpek sankedes 
tet billig fta Historien — men det get 
Tyven itkr. 

En Flue verlier en Cnls 
list. En Cnllist ftn Oberkie, der 
forleden var ridende til Bogense, var 
i Mel-heben af Eint-ehren san ubeli 
dig at vckltr. hvrtreb ban brækiede fm 
ene Arm. Ubeldej ssnldtes den Om- 
ftckndighed. at en lille Fer fotvildede 
sig ind i Cnlliftens ene Die. hvorved 
Synet forlob bam et LiebliL og Man- 
den Væltedr. Ten tilslsdekomne, der 
var en Mond von et balvt bunt-rede 
Aar og var Fotmnnd raa et Jem- 
floheti i Ost-easy blev i Flg..»Bo-;, 
Av.·' of den paa Enklebanen var-Sude 

Lege fotbunden, hvoteftet han nted 
Tone-: tetnrnetede til Ldenssr. 

Tu blivet not Minislex· 
— En Ideal-idem der giki 
vavldelfr. Allekede met-ens- 
Cbtistensen-Stadil Tom ungl Menge- 
fle git pas Gedved Gewinst-sum var 

ban noges ffor sig, cg Kammeratetne 
sagt-e verfot oer for Svsg til hom: 
Du blivet not Minister Nu er altsaa 
Zpacdommen gaaet i Lpfvldselse, stri- 
ret »Mdf. Av.'«, og en af Kultusmii 
nifxmns Kammetalek fra Zeminatiet. 
en Brodes til en Haandvætlsmeftek i 
Middelfnrt, er den-ed kommen i Tem- 
ler sm, hvad be unge Mcnneslet den 
Gang prcfetetedr. 

Ilivver Clemenis Eva-ed 
Lm det ftote Zvcetd, der tidligete ov- 
bevcnedes pac- Nandets Readhus, men 

nu sindes daa Museet, bekettet Stad- 
feldt i sin Randersbelsrivelse af lstkm 
»Ist-i mæklvcetdige Even-d, hvotom 
Pontovpidan taler i list-n danste At- 
las, og lwilket efter Eggnel flal have 
tilhptt Stinvet Clemens, gemmes end- 
nu paa Randbuset Tikt et tveegge:: 
Klingen holder 1 Alen 15 Tommer 
i Længden og forholdsmæssig derei: 
tet beed: Haandfanget ellet Staftet 
er 18 Tomxner langt. ovettkuklel med 
mll Leder og pjensynlig indrettei til 
at fste dette Vaoben med begge Hen- 
aet. VII Enden of Staftet et an- 

braqt en liden Blnluglr. og imellem 
dette og Klingen er en kundantig 
Fremdele nden olene paa det Sied, 
lokn hat vendt ind til Sværddrageten, 
bvor den ille et von-ich men flad. 
Paa Runddelen as Bpjlen staat Ma- 
na. 

Bette Svcekd vejer uden Siebe Sz- 
Vd. og med Sleden 72 Bd. Dei hat 
altfaa meet ei fatligj Band-en i en 

Monds Hænder der havde Kraft-et og 
Duelighed til tet at lnnne beuge del.« 

—- —- cveerdet bar ogsaa heldt sig 
godt i del Aarhundkede, der nu snatt 
et soll-bet, siden Standfeldt slrev om 

det. flrivek »Nand. ngl.'· Kun Ste- 
den et vislnol forsvund:l; Bladet hat 
i alt Fald aldrig set noget til den. 
Sagnet siger sum wran at det flal 
have tilhstt Kkiftian den Andens teo 
Mand« Stipper Clenkntx wen der 
er ogsaa Folk, sotn hat beendet, at det 
rimeligvis samtnen med Biblen et ble- 
ven beugt. naak der ved Rettekgang i 
gamle Dage siulde asickgges Ed. 

Foreesien er det jo ille umuligt, at 
bei fstst lan have betet anvendl nf den 
drobelige Slippet og fenere et blevel 
et Inventar i Reisen. Jndsltifien pag 
Bojlen viset i alt Fall-, at det stam- 
mer sia den latplsse Tit-, altsaa fra 
Tiden for 1536 — hvis Svcerdet er 
dunst. Dei lunde jo ganile vift ong- 
vcre lomtnet hertil fra de latolste 
Lande« f. Els. under Trediveaatss 
ltigen. 

V a n e n e r fk i! .,20c5«:l-me- 
Itulen« slxioet vm Ministerskifket bl- 
anbet: 

Follets Bill-Te et højefle Lev: en 

Folkebevcrgelse, der vinder Flertal for 
sine Llnfluelsetz er uimodstaaelig, 
Danmarl er nu et demokratift Land. 

Hvillen Opmuntring for Arbejder- 
standen! Vi behsver nu lun at vinde 
FlettaL saa hat vi med del komme —- 

oaa rolig og frevelig Bis — Magten 
til at gennemspre vote Jdeer. Saus 
lan vi afstcksse Arbejdglpsbeden vgl 
Udbytningen, faa lan vi indteltel 
Samfundel sauledes, at det gives alle 
Abg-Fa til Arbejdc vg Ret til At- 
bejdetE fulde Udbyttr. 

Detfot er den 23. Juli 1901 ogsaa 
for oö en Matt-das af Rang. Den 
vatslet om andre Seite. Eiter Bon- 
destanden kommer Arbeit-erstanden, 
eiter Vensite tommer Socialdemottass 
tiei. 

Tillidspofterne i Falke- 
tiaget. »Daß-mir Aviz« hat en 

Lebende-ones isortespondeuh fom 
met-beim at Dem. Trick flal vcre 
Ists-and i Zoll-linked mt Mgidas 

gen msdes til Olivbet. III-sie Bier-- 
formand flal Hustnand i Tapdeup 
og Redallse i Randets Anders Mitl- 
sen viere Han stal tillige vcete Stets- 
revisor i ctedet for Kultusminisiet J ! 
C. Christensen. Anden Vikefotmandg 
menes den bprnholmfle Lctet N. 

Jngn Jener, Gudhjem, al dille blive. 
Anders Nielsen sial endvidete vertei 

Fotmand i Finansudvalget i Siedet 
for J. C. Christenfen, og foa flal 
Zotzle have Seltelærposten i Sledet 
for Anders Nielsen. 

Ledfvteepofterne i Finansudvalgel 
met-ei- al ville blive besakte med Blem 
og Gustav Philipsen. 

J øvrigt fast Finonsudvalgel og 
detI erfster jo langt fra den Beend- 
ninajom de bat haft hidtil. Nu er det 
Ministetiel der tkæsset Afgstelferne 
M egnk og Folletingels Vegne. Der 
lnn vel heller ille blive Tale om at for- 
lange de mange Oplysninget, som Fi- 
nankudvalgej hidtil bar begin-et 
Loerbovedth maa Finanslovgbehandi 
lingen kunne gaa langt blutigen i 

Folletingen Poa den anden Side 
dil det jo ogfaa vcete npdvendigt, at 
Landstinget gam- Finansloven nsjere 
efter, nn da det ille hat en Regeeing 
If Meninggfællek at folge. 

En læl Redningsmand 
En Del unge Menneflet, bootiblandi 
flete Landvæfengelevek fka Hovedgaar- 
den »A5dnl«, dar forleden Sondag 
time til Ettanden for al bade. 

En as dem. M. Clasen sSsn af 
Hotelejet C» vaeking«). var netop ved 
at gna i Land, da han »—- der er en 

dvaliq Svsmmet —- hsele Rachen 
,,Closen! Nielfen drutnet!« 

J en Fort fvsmmede Claer nd ef: 
ter. Den Nsdsledte, der ille lunde 
fvsnnne var falden i en Fotdvbning 
on lasmpede fortvivlet for at komme 
op. 

Claer dylleke ned. gteb Nielfens 
ene Arm, lagde ham over sin Nyg og 
svømmede i Land med hom. 

Ude paa den enden Revle sind end- 
nu en Flammenn, der ille ved egen 
Hjælp lunde bjetge sig ind. 

Clasen svsnnnede buttigi derud, sor- 
lnnel med et Stnlle Reb. 

Og ved Anspændelsen of alle sine 
Amster- lnlledeg det saaledeå Clofen 
at bugfete den anden i Land- 

Morten Clasen, der lun et en Sues 
Aar gammel eeddede fauledes ved fm 
Snanaadighed og Udholdenhed de to 
Mennesleliv. 

Holberzch Ziel. J J. P. 
Jacobienz belentsie Roman »Marie 
's:ubde" er Zcenen som belendt i 
Elutningen benlagt til Grønfund 
Fckrgeqaarn on Lubvig Holdereiv op- 
tici-Der imn LJndligqer icnnine Lied. 
th nenne Bezaivenbed er historifl, bar 
Foriatteren formentlig vckret pack del 
rene med. Tet er nu flei Beitrekflelle 
rna det. Iorlienvasrende Geord: pg 
Teglvasrljgejer L. P. Lotsen of Eime- 
lunde er nemliq i Besiddelie as en 

iølobekacxei annflrsrsftol, som flal 
have tilberi Lnbviq Helden-. on som 
er lommen L. Lotsen i Hænde pna 
ten All-Inde, at hons Fadee har faaet 
den forckrenbe of en ofysd Gaardmand 
Jeng Raginngsen i Nørrem der flam- 
fneve i lige Linie fta en Mand. som 
var Karl i Fætgeganrden paci den Tib, 
Holderg opholdl sig der 1711. Dei 
since, at Holberg var fl1)ttet nd vaa 
Land-It for Peitens Aan Om han 
bar efterladi Den as Glenisomhed, mel- 
Ver Hiitcrien ille noget om. Vi inde- 
«mgr heller ilte for Beretningen paa 
anben Manne, end at den er nebslrevet 
efter L. P. Ljrseng mundtlige Med- 
"Delelser. 

StorJldlss. Budbinge,i2lu- 
galt. J Forgnarg Eftermiddag Kl. 
5 ndbred ver Jld i Ganrdejer P. Mel- 
lens store Gaard i Buddingr. Pac- 
Grund of den stærle Blase forplanteve 
den sig sieblillelig til en Geord, til- 
herende Torntermesler Teich, stoben- 
havn, bei-fre- til Koban-nd Jensenö 
Stuehus need Beboelseslejlighed, lorn 
nedbrændte, idet del bog lyltedes at 
redde Bulilten. Dersea sprang Jl- 
den over til nogle Zule, tilhsrende 
Hans Rasmussen og Kurvemaget 
Singler. Jlden et paalat af en Va- 
gabond, der er unholdt og fstt til Po- 
litistationen i Lyngby. 

Det lyltedes tildels at redde Kur- 
vemager Singlers Ejendom. Saa 
vidt vives er intet levende indebtænbt. 
Alle be beandlidte havde azluteret., 
nien Ksbmand Jenlen lidet et Tab af 
4——5000 Kr» fordi han hart-entsun- 
ret fot lavt. 

Jaknevognen web Ind- 
holv kullede i Dammem En 
five Ulylle kunde fotleden mer viere 
beendet ude ved Massen-both Stop, 
sttlvet «Aathui Stiftst.« En holten 
Pige tom wende pp ad den temmelts 
steile Stranntng ved Mstleltibotqs 
got-then Inev en Vergeht-Cz Ved Si- 
ven at Beten letter bnn sava 
fta sig es sage ind m Matten fee at 
Mitte stemfley da l ncße Nu Ves- 

—- 

nen rullet ned ad Ballen og ud i Dam- 
men ved Batkens Fed. Vognen med 
Baum git helt under. En ældte Pi- 
ge, som tom fotbi, ilede saa hurtigt 
det var hende mutigt eftet Vognen og 
fik ogsaa Batnet revet op af den, og to 

fokbigaaende Mænd" sit Vognen halet 
op as det gtsnne Mudder. Den abkl- 
dige Barmpige var meget flov over 

Begivenheden, fvm nat tunbe have 
haft faa sprgelige Folget. 

G u l d b r v l l u v. Affægismand, 
Iidliigeke Gaatdejer Chr» Rasmugsen 
og Oustru i Lille Egede vev Kot-Jst 
fejtede Den 19. Febr. del-es Gall-htm- 
lup. Der ovettattes Guldbtxsbepar- 
tet siere vckkdifnlde Gaben sooledeg en 

Splvvintcmde og wende Splvbckgere. 
statische as Eognets Bebcetr. 

Hasseltceppen og Lande- 
sreden Hpjrebladet »Dort Land« 
hat drillet det nne Ministerium og stre- 
lig Samfcerdselsminister Hornp, tids 

ligere Redattor nf »Politilen", ved 
ester tidliaere Aaraange as dette Blad 
at aftrntte haanliac Udtalelser om 

tidligere Ministerier, der nu af »Von 
Land« montedes paa den nye Rege: 
ring, samt ved at genaive tidligere 
træntenbe Udsagn af de Herrer Alber- 
ti og Ostup om hinanden. 

J E Tirsdagsnummer aftrytte 
»Vort Land« i Spidsen as Bladet den 
betendte Notits om Hasseltappen, som 
stod i »Polititen«g »Btevtasse'« for 
den 15. August 1885 og saa estersulg- 
tes as en Majestætsforncermelseösag 
mod Redattpr Hornp, der dog blev 
sritendt, neermest as formelle Grunde. 

Tirsdaa Estermivdag svarede »Po- 
lititen«s Aftergger ,,Ksbenhavn« med 
en Bemcettning om, at det vilde vcere 
moralsl nndstyldeligt, om nogen Umg- 
lede to Redaltprer ved »Dort Land«, 
de Herrer Frederit Hausen og Robert 
Henriques, med en Hasseltap. 
J sit Onsdagcsnummer bringet »Po: 

lititen« en Spidåartitel «Til Oder- 
vejelse'«, der gaar ud paa. at nu, da 
Venstre er kommen til Magten, bot 
der viere merk Fred i Landet. Ar- 
titlen slutter sanledes: 

»Der lunde jo nu blive en Multgs 
hed sor at slabe en noget anden Tone 
i den osfentlige Forbandling. Hojre 
man erindre den historisie Udoilling. 
Beanndelsen er den, at Hojre slælder 
enhoer Venstremand Hader og Æee 
fra, samt tsdelcrgger saa vidt muligt 
bang materielle (7tsistens· Det git, 
indtil Venstre ootsede sig stærtt, bandt 
Munden paa de varste Straalhalse, 
gcw dem raat for ussdet og slog i» 
Vorbei og fordrede sin Del af Sol- 
siden. Menz Højre havde Magten. 
benuttede det den brntalt. ! 

Nu har det stiftet. eller rettere nuj 
begnnder Ornvutderingen for Aloor.: 
Men Venstkemcenb hat Raad til at» 
være hsjmodige, og adsiilligt tan 
glennnes — slsnt aldrig alt. Venstre 
ser gerne Hsjre sorn et anstendigt 
Qppositionsparti. 

Men det tan selv valge, hvordan det 
vil have det. Vil det rolia Forderun- 
ling, lan det faa bette. Vil det Krig 
og Mo og Stældsord, saa er Venstre. 
itte vaabenlsst. Vi et tilstreetleligt 
bærdedg til at vi staar for Stud, vg- 
vi stal betjene vore Modstandere grau-I 
digt og hurtigt." l 

l 

Vilhelm Bects LivsetiI-J 
dringet paa Inst. Det i! 
Bretlum udlommende Sondagstadj 
l»Sonntanglatt fürs Hau5«) inde-! 
holder i sit Nummer for den 4. Au- 
gust en Runda-rette om, at der paa- 
Bladetg Forlng vil udtomme en Ova- 
fcettelse of Past. Wilh. Becks »Erin- 
dringet fm mit Liv«· Ovetsætteren 
et teologift Kandidat A· Humann. 
Bogen vil udlomme i syv Haltet med 
et Hafte om Masneden til en Pris 
as Its- Penning Styttet. 

Mistantte for at have 
Pe s t. Fm Justitsmtnistetiet var 
til Bakde og Egbjetg udstedt Okdre 
om at lade anders-ge, hvorvidt to sta 
Australien dertil antvmne reisende 
havde Pest. De paagældende, « sosn 
ogtede sig til Fans og Rousthsje ved 
Vorde, havde gjokt Reisen fta Austra- 
lien til England med et engelft Stil-, 
»Ormus«, om Bord paa hviltet der 
var fotesaldet pestlignende Tilfælde, 
(som senete hat vist sig itte at væke 

Pest). De fandtes ttllige med en tre- 
die Lands-wand i Esbjetg —- de havde 
boet paa Hsjstolehjemmet — og blev 
laa anmodede om med detes Kamme- 
rat fotelsbig at tage Ophold i et le- 
digt Vettelse paa Readhuset, hvot de 
paa Ovetlundhedstommtssionens Be- 
tostning blev bevcettede med Spife og 
Dritte. 

Stiftifysctuö Meer, som var under- 

Trag-, new-se Moral-. 
Illi- mqntiliqe Aal-» of dem Mut-, der lidek as 

qubetz elende-Inseln for tobt Ahasver-, Ita- 
ist-c m der-c Lipoqust oq soc-»so n nahm« 

opqlesmliqe Mdklfer harte Mis- tl es sm- rkk 
« «A Wscnm Miit-« ists smhaudln 

Ins-e Sinon-Im Els- I M åg tust eta Ue 
Iris-mi- kil von- sok Armes dreisei- 
o. Sumka « co» stimmt-, Ist-wis. 

rettct om Sagen, Dom dereftet til Zis- 
De, oq rfter en tort llndersogelse fkiassf 
tun Dem som im z-e5tlscfanqte, two- 
cfm de reipr bdcr til sk: Hjemfteh 

I« r 11 f n if t. Immer Karl Ferk- 
n.::1chn er i Fla. ,,,«ne-pen!eb. Amt-;- 
nisi—:-" fulelxu drukms Ves- Mittels- 
unprx fix Ilrlusjns NO Ocn mic- Hann- 
knnjc. Im fomlnttckse kftcrisadcr s: 
Hzstn Us. J THIle 
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J« I m k-« III TvaxIcI Iunahsthevk I 
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crrIIk nun-In- III-II sh- ,«-.- I.I J: 
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Winter- 
TIIIIII - Villrtfck 
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so CI o l f - 

K v ft c n . 
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Ic. L. Zwar- 
(« II-·I.-l I’.s-— Xizsstv 

LoIIicvallk, Un. 
Q.-·- 

EcIId Tores Adresse 
.., 

C. L. Zions-, 
I-- -.«i l’.-—-- I-..s XII-III 

Lculovtue, Kn» 

oqlmrs IIIl III: InIde Tun LIIII 
IuIIIIIIIIde SIIIIIII og PIISIIIII 
out-I Land og FIIIIIIeI 

KkIIIIIIIII, TkIIIIcSI·kk, AlabaIIIIy 
Mik- sie IIIIIpi og Florida 

sör lfvinnon 1,,..., 
As- 

UW t« 

P- 

-J-s—I-slsn«c,.- 
»O «II;.7«-t-«· Jf ci-- 

I-!«««-lnYY-«nt «l«·.s«' .!. .— .- 

pss««s:«v »s- I1»I. I s- Un »I- -«L·sr 1s«1. 
Uc- Hist-U H» t- ·ssf«1s«-- s x 

k«.It-1-Issin1.,s· « «s» » »l. 

« 

u;-:» »I- --!.us«s « 
.--,s.'i««,- l- 

(-:sl1. —-l-« —.- k—,-Y--s Inw- 
"- « ans-« n« 

««· sk. s« 

« um«-. 
l« m« « «- J -«» II-- m- 
»,«I l« tu »s- ..» -. ·«,1,--r 
(.-i-. -;«---«;cl· cui-«- ri- « l«-l 
Lsivss s: ««;«2«--(«i ihm-H 
ins-t. ..n1«« -"i-«»Hsnsttssituxuk 
1.s---·«0-c«!«k«1««dx-«.««-r. 

Als-— sichs-T PROer I«s-t-· Y.«-d««- 
III t.’.l-.,-s-lp«--.I«-«-:«...s««« .- 

:1f ) lu«’ -s7 J Ins nf ·,..k««su 
«(1« l-« »Als-tu .- Um- «i Uhu-II «l 

« 

ksir ris1x’«i««,nH17--«J-Ist-m for-Ia 
Niv« Jst I»s-.«-·1-»I-««I-.hi sum-. 
Ums-w I--)«si-I«y«-y Ih· l, ihr-. 
Alx.--.-v sti--«»·----· Nkzsz -’·I 
«·- u Rlullt ins-l »in-I- chz tl4tui.msu«.·t. '"-1« n« 

Statt Stobegodø-lldfalg. 
H»s«lt(·1--I» -Is l H:ss««k« «, l« I»«l·.,« 

»H-« l«’ -;Zl. »Hu-nun A Ist-h 
(l·----s Plan- «-- « « dspt I19»7·-, 

ji«-« (-1«-I,« Its-pl II-:«--«--, « hun- 
--x--« lsstIl l.5«;s. N- ist-nut- A Islxxls 
(l---·-I Isitll It« krl Iss«7·-, 

Hjsssthimässs Kl« l Rang-us- R I«.. Ost-tr- 
--x«-n lIxUl li« -. kos---«x«ic ist Ingl- 
·1» ·-I.illll tin-pl I2(1.50 
qu xv' nnd 

ZHI M« ist-I n- 
!«’Ik-1«:»« «--1. 

»s :!-« ,.««!-lii 
sIl4is-.»-"'"I"1-1S 
un: um M« ksu 
ruf-sit uI LIM- 
dtsu Is« I um« 
Momva ihm-O 
un hin, Un An 
Muthes-, Mal 
mit Irr-Ha e 

Muth-n Ist-It 
nimm-«- Its-e 
m Nyka «- 
bl «..'s km Um 
Wi- ’E’st» ( Is« 
Ia« xtnc 
On- 1»-· lll 

nur«-stiller 
Ist-I, W onst 
txaqedrtair Te- 
r» smqu 

»Um-irr Man- 
ar0«««-Ha1nike- 
m as vkt bebst- SmaL Bequ- bsdrs end noqeu and-I 
cvn pas Inn-m oq er pwdet used Anstel. sandbedec- 
dkk kam Plu- til l-« Gott« Stett-Run- Iil st holde 
Moden von-I· »Im-lex Gent-. list-n Osmmi. 

Smo mer Mitaloqer. 
JUVSOI A. TOLUAI co» 

Des-c. se. za. m- Micss s-r,. cutcAcC , 


