
Danmarß 
Ny Jernbane paa Fyen. 

Der hat i nogen Tid været fort pri- 
vate Forhandlinger om Anlæg af en 

Baue fra Bogense til Tommetup. Ef- 
ter et fotleden afholdt Mode af Mcend 
fra de interessexsede Kommuner vil 

Sagen blin-: tilstillet de vedtommende 
Spngme for at man tan erfate 
die-fes Stilling til Planen. Bancns! 
Retning paatcenkes at blioe Vogense 
— Skovby —- Langes o — Hesbjelg —J 
Tommetup. T 

Bombebøssew For faa Da-J 
ge siden hat en ved Ftederikshavnj 
Havn opstillet Bombebøsse været udsatH 
for at blive berøvet sit Jndhold. Da« 
det opdagede5, at en Tvv havde gjortj 
et mislyttet Forspg Paa at overfave 
den svære Hcengelaas’ Hængsel, blev 
det i Folge ,,Jyllp.« bestemt, at Bes- 
ten straks stulde warmes-, hviltet ogsaa 
stete· Jndholbet var 44 Kroner og 75 

Dre, Ver blev hensat i Frederikshavns 
Sparekasse, hvor der nu henstaar ca. 

18,000 Kr. Naar der bliver et til- 

strætieligt stort Beleb, stal Pengene 
anrendeg til Bygning af en Bolig, 
hvcr trængende Søfolt lan have et 

Hjem paa der-es gamle Dage. 

Bifpinbe Clausen, f. Fri- 
:::odt, der som meddelt, er afgaaet 
ved Toben, var født den 22. December 
1833 vaa Bittegaard ved Kalund- 

Vorg. Hendes fulde Navn var Char- 
lotte Laurentze Margrethe Frimodi. 
Forældkene Var Johan Frimodt,GodL- 
inspettør pack Lerchenborg, og Huftru, 
Nikniipe Catrine Nielsen. Hendes 
Brodes Var den bekendte i 1879 afdøde 
Præst Deo St. Johannes Rirte paa 
Nørrebro i København J. C. R. Fri- 
modt, Der var gift med en Søfter til 
Biskop Clausen Den 26. August i 

Fjor havde Bifp og Bispinde Clausen 
den tunge Sorg at miste dekes celdfte 
Son, Hentik Nicolaj Clauer, endnu 
ikke 43 Aar gammei. Han Var Præft 
i Sollen-d, og hans Huftru, Ftu Bli- 
cher-Claufen, et den bekendte Forfat- 
terinde af ,,Biolin«. Hun plejede til 
det ssdfte sin Svigerrnodet, fom aldrig 
fotvandt Sorgen over Sonnens Dei-. 

Fundet Stelei. Et Skelet af 
et Mennesie fandtes fotrige Sondag 
i Frederiksvcerk, i Husejer Hans Lar- 
sen Hausen-s Have ved Bauen. Sie- 
lettet, der er af et vokseni Mennesie, 
hat antagelig ligget i Jorden i en 

lang Aartække. Kun Laarene og Un- 
detbenpaktiet samt Kraniet er i Flg. 
»Frdbg. A. Av.'« bebaut, det sidste kun 
tildels. Stelettet laa tun et Spade- 
ftik under Jorden, men der er paa Ste- 
det i de senere Aar fotetaget betydelig 
Afgravning af Jord. Kraniets Stil- 
ling tyder paa, at Liget er blevet pres- 
fet ned i en for lav Grav, og at der 
maaste foreligget en uopklatet For- 
bit-della 

D o d L- fa l d. Naalernager og 
Fistekrogfabtikant Eonmd Christen- 
fen, Jndehsaveren af den betendte Rau- 
lemagerforretning og enefte danste Fi- 
iketrogfabrit i Store Strandfiræde 
Nr. 41, Kobenhavm er forledcn af- 
gaaet ved Dsden i en Aldet af 54 
Aar. J hele 40 Aar hat Fabrikant 
Christener boet i Ejendommen, hvor 
Fortetningen endnu findes, idet han 
begyndte der Zorn Lærling, 14 Aar 
gammeL oq senere af sin gamle Lee- 
remester kobte Forretningen, som han 
nu ved sin Død havde ejet i 22 Aar og 
drevet den op til en betydeliq Virksom- 
bed, bvis Fabrikata paa flere Udstil- 
linget hat modtaget fortjent Anerken- 
delse, sauledes Solvrnedaille Paa den 
herværende Udsiillingi 1888. Den 
afdøde var Oldetmand for Naalema- 
gerbavet i Kobenhavm Den garnle 
Forretning vil blive fortfat af Chri- 
stensens Ente og to Sønner. 

—- Holeby, den 22. Jan. —- Jener- 
mester David Peter Friderichfen til 
Kjætsttup er afgaaet ved Dsden af ei 
Hierieslsag, 76 Aar gsammeL Den af- 
døde havde i 36 Aar vætet Medlem aj 
Maribo Amtsraad, var Formand foI 
Hingstestuekommissionen i Lollsand- 
Falsta, Formand for Aflesning ai 
Jagtrettem Landvæsenskommissæt og 
indtil for kort Tid siden Tiendeafløs- 
ningskommissær, Medlem af Be- 
styrelfen for Maribo Amts øksonomistc 
Selstab og af Selstabets Stambogs- 
udvalgt for Hingste og Hopper og be- 
llcedte i Tidens Lob en stor Magngdi 
andre Tillidshverv pwa Landbtugets 
og Skovbrugets Omraade. 

Kunst i en Mille. Hadsund 
den 22. Jan. —- Msllerfvend Stren- 
sen, Ovegaards Mille, fandtes i Mid- 
dags indess-tut i Msllevcerket To 
Leser bkev hurtig tiltaldt, men der var 
latet at txt-rette Brysitaösen er mu- 

tnwi kauft, oq halfen statt kvcstrt 
Genus-n hin-Egger nden Lebst-schen 
sz Im m ucppe lese Hvorledes 
UW Hei-, sides itse, da Strensen 
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»nur alene i Msllen. Han var 351 
sAar, gift, og hat 4 Born. 

— Hadfund, 22. Jan. —- Møller- 
svend Sprensen døde Kl. 2 i Eftermid- 
dag uDen at vcere kommen til Devide- 
hed. Ulykken antages at Væte stet ded. 
at Sørensen er gaaet op for at smøre 
Møllevaetket og er bleven gkeben af et 

Drivhjul og klemt fast, faa at hele 
Møllevcertet standfedes. I 

i 

i En Jnfluenza Epidemi 
er udbkudt blandt Københavng Ren- 
holdningsselflabs Heite. Selskabet ejerj 
ca 130 Heft-e« af hvilke 36 i Dieblillet 
er utjenlige Selvfølgelig It Epide- 
mien meget genetende for Selstabetg 
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Virlfomhed. i 

Tyverierne paa Jernbw 
nen. Som tidligere omtalt, anholdt 
Politiet i Kobenhavn for nogen Tid 
siten en Rengøringskone, Madam! 
Erichsen, der have-: haft Arbejde ube’ 

paa Jernbaneftationen. Hun var mis-; 
tcentt for at have ftjaalet Palter af 
Poftforsendzlser, og under de Forhørj 
sum Assesfor Obelitz har afholdt over. 

hende, hat hun ogfaa tilstaaet sig styl-» 
dig i adstillige saadanne Tyvetiet, 
sinnt dct holdt haardt at faa hende til 
at bekende. 

Ved sit Kenditab til LolalernJ bav 
de hun kunnet bevæge sig uhindret am- 

trin—g, og saasnart hun faa en gunftig 
Lejlighed, benyttede hun ken. Menge 
Gange var det bog kun tent vækdiløfc 
Sagen hun fik fat i, men af og til 
have-se hun ogfaa Held til at tage gvde 
Værdigenftande. 

Saaledes lnlkedes det hende en Deg 
at ftjæle et lostbart Halgsmnlke, fotn 
Geheimeetiatsraad Rosen-m havde af- 
fendt med Posten til sin Sen pag 
Even 

Madam Erichsen pantsatte Hals- 
frnyllet hos en Pantelaaner, men trods 
Vers sinke Viel-di, sit hun tun ZU Kr. 
for det. Straf-H eftet at Smyllet var 

blevet ftjaalet, fendte Politiet den sed- 
vanlige Meddelelfe tundt til Panie- 
lannere og IJZarflandiserr. nien Man- 
dikn tav stille med, at han havde det ef- 
teklyste Smylle, saa han undgaar 
næppe at blive inddragen i Sagen. 

J Konens Lejlighed hat man for-v- 
tig fundet adstilligt, der tunde tyde 
paa, at hun og hendes Kæreste, der 
ogfaa sidder arresterci, hat haft en 

I Finger med i Spillet vcd Tyveriet af 
Postsællene paa Jernbanen. 

En Heft, der pludselig 
do de. Ei gansie mcekteligt Tilfælve 
indtraf for-leben Dag hos Entreprenøt 
N. C. Olfen, Aalborg, idet en af hans 
Heite, der tilsyneladende var rast og 
fund, om Motgenen san-dies dsd i 
Staldetn 

Matteligt not hat-de Dr. Olfen 
nogle Dage forinden faaet sine beste 
forsikrede i Attieselstabet »Pan«, 
hvotfor han intet Tab lider, da han 
hat faaet Erstatning udbetalt af An- 
italien. 

En Gavtyv til ngning. 
Paa Aarupegnen fandt Politiassisten- 
ten fotleden en af Politiet efterspgt 
Person oppe i Skotstenen paa det has, 
hvor man havde faaet Nys om, at In- 
ren stulde opholde sig« Ved Politiets 
Tilstedetomst havde han spgt at stjule 
sig der. 

Fra gamle Dage. Paa 
Guardejer Reingaards Matt i Gier- 
lev opdagedes for nogle Dage siden en 

Begravelsesplabs fta Oldtiden, og se- 
nere korn en Museumsassistent ud for 
at anders-ge Fundet. 

Jmidlertid var Graden og Grabste- 
det bleret saa meget forftyrret, at man 

ikke kunde faa Begreb om, hvor Inange 
Mcnnefter her laa jokdede: maaske var 

det op itnod 70. En Masse of Ste- 
letterne var udrncerket bev-arede, og en 

Del havde stinnende, hvide Trender. 
At der paa dette Sted hat boet en 

hel Koloni. tyder alt paa, fertig da 
der paa Gaarbejer P. Andreafens 
Mark, der sind-er op hertil, finde-J en 

; smr Køtkenmøddinz Der fandtes 
oed Udgtavningen en Del Flintøkger 

; og et særligt Spyv af Flint, der endog 
er saasjceldent, at det oldnordifte 
Museum ikte hat mere end et Etsem- 

; Plar af denn-e Art. Endvidete fandtes 
en Broncekniv. 

Begravelsen menes at være hen imod 
8000 Aar gammeL 

Sølvbryllup. Mangeaarig 
Repræsentant for Attieselskabet»Br-dr. 
Tychsen og Th. Wudelboe«, Odense, 
N. J· Nsørregaarb og Hustru sejrede 
Titsdagen den 28. Jan. deres Sylp- 
bryllup. 

Funden dsd paa Kitte- 
gaarden. Pan Glostrup Kitte- 
gaard fandt man forleden Liget af en 

yngre, velllcedt Mand. Ved hans Si- 
« de laa en timt Miedicinstassg der havdt 
s indeholdt en cisende Gift. Liget blev 

btagt M Kapellet og Bittefuldmcegtig 
Akt-w ask-km »in Eftekmiddagm ei 
Ligsym J den Afbjdes Lommer fand- 
tei. Dichten-Ist fta Jndustrifotenim 

J 

gen og Jngeniprforeningen, lydende 
paa Jngeniør Carl Jensen, Dei-unin- 
gens Tvcergade, Kobenhavm Den Af- 
døde saa ud til at Væte ca. 80 Aar. 

Döndernlland 
En danft Underfaat met-» 

en pkøjsisk Orden. Hos den! 
tnstsindzde Gaardejer Christiansen il 
Ultang i Habersleb Amt er der en» 

FortatL som hat vcetet paa Gaarden i 
30 Aar. Hang- Navn er Peter Han- 
sen Schmidt. J Torsdags kam Land- 
raad Becherer fra Hadekslev og over- 

bragte ham fra den projsiste Konge ,,d·et 
prøjsifle altnindelige Ærestegn«. Det 
mærteligfte er — strivek »Fle«nssb. Av.« 
— at Monden i Flg. det Haderslevste 
Fortystningsblad et dansk Undetfaat. 
Han hat altsastx faaet den famme Or- 
den, som i Almindelighed bliver de 

prøjsiste Gendarmer til Del. 

Løtt og mit. 

Hvotmegeter en Billion? 
Det scedvanlige Svar paa dette 

Spøtgsmaal er: en Million Gange en 

Million. 
Det er fnatt sagt og strevet, men at 

tælle til Tn Billion er ingen i Stand 
til; i Fald man er rigtig tungerap, san 
man i et Minut taelle til 160 a 170, 
maafte endogfaa til 200; man tan saa 
i en Time tcelle til 12,000, i Lobet af 
en Dag til 228,(«100, og i ct Aar til 
1(«J)5,120,00(·). 

Osm vi nn antage, at Adam havde 
lebet endnu og var begyndt at tcelle fra 
det føtste Dieblil af sin Tilvcekelse, 
saa vilte han langtfra chre naaet til 
Ende, thi for at tcelle til en Billion, 
vilde han behøve 9517 Aar, en Maa- 
ned oa 20 Minutter. 

Vil man nu, hvad der doa maa tol- 
ries riet og billigt, unde den statt-als 
Tasllemaftine 12 Timer i Døgnet til at 
sove, spife og hvile sig i, saa tan han 
ilke nsjes med mindre end 19,024 Aar, 

lto Maaneder og 40 Minutter. 

I Ejede man en Billion og vekslede sin 
Formue i Entronet og bereitet tog sig 
paa at opsiable Solvmøntetnc ovenpaa 
hintaner vilde man faa tre Stabler, 
der naaede fta Jorden til Maanen, og 

Idesuden have Mønt not til at klare sine 

Indgiktek her i Jsokdelivet. 

Te bavbe Mæslinger. Da 
Dronning Wilhelman var et Born 
biev hun almindeligvis itte tilladt at 
spife samtnen med de votsne, men i 

scetlige Tilfælde sit hun Lov til at 
komme ind til Des-fetten og valge sin 
Plads, her hun bilde. 

En Dag satte hun sig ved Siben af 
en ætvcerdig gammel General. Muh- 
selig udbrsd hun: 

»Det et marke!ig, at du ille er ban- 

ge for at sidde ved Siden af mig!« 
Alle i Verelfet venbte sig ved Lyden 

af Batnetg Diskani. 
«Tvceriimod«, svarede Generialen 

hsfligt, ,,jeg spler mig i th Grad cetej 
ved at sidde red Siden af min frem- 
tidige Dronning. Hvotfor stulde jeg 
være bange?« 

»Fort-PS svatede den lille Dronning 
med en hsjsi ulylleligMine, ,,alle mine 
Dutter hat Mæslinger for Tiden.« 

»Jonnie, Starken hat bragt dig en 

lille Brodes-; vil du itke gerne se den 
lille Dten92"' 

»Næ —- men jeg vil gerne se Stor- 
ken·« 

O v e r t r o. »Nationalt1d.«, Der 

snm tun fcm lender til Privatlivet veb 
Europas Hoffen foktæller folgende om, 

hvorledeg Kongen af Portugal, Prin- 
sessen af Wales og Kejseren as Infl- 
land stiller sig til Overtroenz 

Fiongen of Portugal er en frem- 
ragente prallifl Forretningsmand, og 
han ladet sig silletl itle of ovekttoifle 
Hensyn paavikte i sin Handlemaade. 
Rong Carlos er tillige en lytlelig og 
forltandig Edle-: del-: Ugen igennexn 

unt-tagen om Fabr-gen Pan denne 
Uaebag føler hnn sig altid ulnllelig og 
nægter energifl at fotelage sig noget as 
Belydning. 

For nogle Aar siden aflagde Kong 
Carlos et langt Bei-g i England, og 
under bette blev han anmodet om at 
tale i et fornemt Selslab i Westend. 
Hans havke faaet Datoen opgivet, men 

ilke lagt Mærle til, at den faldt paa en 

Fredag. Som Folge deraf var Kon- 
gen i new-s Tilstand. Medens han 
talte, lom han til at ftsde til en paa 
Talestolen anbragl Urtepotte, og den 
faldi ned i Hovedet paa en hpjtftillet 
adelig. 

Kotigen var selvsplgelig meget ked af 
Uheldet og beklagede i en sprgsmodig 
Tone: 

»Jeg vidste, hvad der vilde ste, ja, 
jeg vidfte del for gebt. havde det blot 
meet en Lsrdag i Stedet for en Fre- 
dag, faa havde jeg og Deres Hoved, 
Lord X» haft bedve held.«« 

Den nnvctende Prinsesfe af Walei 
er heller lkte mere oveetwisi end Flet- 

I— 

tallet of henves Ken, men saa meget 
lidt er det, sont belendt, itte. Medens 
hun endnu var Hettuginde af York, 
flog hun en Dag et kostbart Spejl itu 
og var sont Folge deraf Resten af Da- 
gen i daarligt Humor 

Den nceste Morgen lom hun helh melankolsi ind til sin Eemal og fortaltH 
ham ganste nedslaaet en slrcelkelig Hi-; 
stotte: ? 

»Jeg er faa ulytlelig; i Gaar flog 
jea et Spejl i Stykter, og bet anede 
mig nol, at der vilde hande mig noget» 
11bel)agcligt. Nu til Morgen mebdeler 
man mig, at en af mine staltels Katte 
er ded. « 

s 

Nu er Hertugen en ftor Dyteven, 
men Ratte er just itte i stsrre ·,'rdest 
bog ham. Han bevidnede dog Prin- 
fessen sin Medfølelse, og san talte de« 
itle mere otn den Sag. Men den neefte 
Morgen spurgte han interesferet; 

»Er der igen til Moran nrgen 
Katte døde2« 

»Det vil jeg« da ille tro,« sparede 
Prinsesfcn cengstelig, ,,men hvorfor 
spørger du ?« 

«Aa,« svarede Prinsen hsjtidelig, 
»du du i Gaar fagde til mig, at du 
havde flaaet et Spejl itu, og at som 
Folge deraf var en Kat død — gil jeg 
sporenstrengs hen og. flog sire Spejle 
itu — dersor spørget jeg i Dag efter 
Flattene.« 

Ogsaa orn den tnsie steifer hat man 

en Historie om Overtto for en Jagt i 
England. Under Jagten fløj der en 

Stabe orer Horedet paa ham, og han 
vendte ssg da til Hertugen af Cam- 
bridge, der riar i Jagtfelstabet. »Jeg 
hat lige set en Stabe over Hovetet paa 
mig. Jeg er nu vel itte videre over- 

troisi, men jeg holder bog itke af, at 
den Fugl lrndser min Vej.« 

Heringen lo og sagde livligt: »Kerl- 
Ter Deres Majeftcet ilte vort gamle 
ersprog om Orertroen om SladeZ 
lkn for Som, to for Spog, tre for 
Brnllno og site for Barfel· —- Deres 
Majefræt maa endnu se en tredie og en 

fjetde Stade.« 
»Nej virlelig,« sparede Keilerem »en 

fjerde betnder en Fodsel, nren naar der 
tomrner en femte, hvad saa?« 

; »Ja saa,« fortsatte Heringen hefti- 
Yteligh ,,betyder det Tvillinger.« 

En TosmserseddeL En 
irsi Prcrft var meget fotundret over, at 
en Mand, der regelmcessig bespgte ham 
en Gang om Aaret for at assægge 
Striftemaah siadig begnnbte med at 
formelle »Jeg hat ptyglet min Hu- 
stru.« Eiter at Præsten flere Gange 
havde givet ham Absolution for denne 
Synd, anfaa han det tilsidst for rigtigj 
at sptrge Monden om Grunden til 
hans Brutalitet. 

»Ak, Deres Hsjætværdighed,« spa- 
rede Monden, ,,det et slet ingen Brutn- 
litet, nei, det et nvget helt anbet. Ser 
De, jeg hat en meget daarlig Hukvm- 
melse, og naar nu Aaret et endt, kan 
jeg ille etindte en eneste af mine Dyn- 
der.« 

»Jamm, hvad komme-: det Sagen 
red?« spukgte Præsten. 

»Jo, set Deres Hsjcetvætdighed, 
naat jeg saa tager min Stot og ladet 
min Husttues Rygstykter fmage lidt af 
den, saa spyer hun fnakt alle de Rever- 
drægiigheder ud, som jeg hat gjori 
mig siyldig i det sidste Aats Tib. Det 
er altsaa itte af Brutalitet, Deres Hof- 
ærvætdighed, men det et ligeftem as 
kristelig Ydmyghed, at jeg prygler min 
Hustru.« 

Dronninnen If Grælen 
land bar et Albnnl, der inbeholder 
forflelline mer-: eller mindre aandfnlde 
SporngnknnL sont lnm lnlr fauei alle 
Lonquigc Person« i Nerle til al sons- 
re ma. Her er et Var as re mcsl 
laralteristifle Ener: 

Pan Spornglnnalet: ».Lwad er Lol- 
len?« lvarede Flonq Geom: »Altid at 
have el ulronel Qverl)oded.« 

«ch1d er lllnlle?« befvarebe Flong 
Ogcar pcm folgende Mande: »En jung 
Støvle occur-ac- en Ligtorn«, mens- 

Kejser Wilhelm wen-Eh at den slørste 
Ulnlle er ilte at lunne udlrnlle, bvad 
man tænlcn Da Flejseren udltyller 
sine Tanler baabe tiolig og silbe, man 

hnn altfaa være en saure lyllelig 
Mand. 

Kong Ebwnrd hnr pnn Spørggmaa: 
et: »Hm-ern bar De mefl at indvende 
imod?« fvarel: »Jmod del Mennesle, 
der mcd sin Parapr pegcr paa een 

on raaber: Der er l)nn!« Reiseren af 
Øslerria hat mesl at indvende mod det 
Mennefle, der, hver Gang han trcesser 
en Belendl, siger: ,,Hvor du dog er 

lommet til at se gammel ub!« Og 
Kejserinben af Rusland hat svarel: 
,,Dset mesl ulaalelige Menneske i Ver- 
den er den Moder, der anser sine egne 
Born for smallere og starkere og bedre 

begavede end andre Bern. Alle Kle- 

staunst-s km 
Ists-u usisi soc 
pr. cum s stor- 
Nervolkogtmsi t- 

his-·- Ickslspo ins- thut-o I) I- sca to- 
IIUUUCD not-thous- pr. ost. w »- 
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HERR-.- ·.«..«2.«-.".«:. Max-W- 
owns-J Is«v orwobuäHxxi IW s ne « 

Ist MM Phllsyoiphsr. tut-» Im 

der lider af denne Fejl, derfor er alle 
Kvinder lige utaalelige.« 

Endelig hat Dronningen af Gut-ken- 
land selv besvaret Spsrgsmaalet paa 
folgende Maade: 

,,Jeg hat i Øjebliktei mest mod det 

Menneste, som forelcegget mig en Rek- 
te til Dels meningslose iSpøtgsmaal 
om Emner, der i Folge Sagens Natur 
itke kan bespares fyldestgprende, fordi 
min Opfattelfe af dem varierer fra 
Dog til Dag efier min sieblikkelige 
Sindgsiemning.« 

Dronningen hat været san fornuftig 
at vente til sidst med dette Svar; hun 
vilde ellers nceppe have faaet sit Album 
fyldt. 

En russisk Amazonr. J 
den lille russifle By Jelabuga i Gu- 
vetnementei Wjatka fandt den 24de 
Oktober i Fon en ejendommelig Haj- 
tidelighed Sied. Ei Gravmcele blev 
assløtet for den i Aaret 1866 afdøde 
Jomfkuhelt Nadjeshas Andtejevna Du- 
kowa. 

Dutowa, der var 88 Aar gammel, 
da hun dvde, havde haft en mcerkelig 
Livssiæbne, og hun naaede den for 
Kvinder i høj Grad mcerlelige Lins- 
ftilling Ulan-Ritmestet. Dreven af 
Fædrelandstckrlighed blev hun i SM- 
ningen af forrige Aarhundrede ind- 
streven fom Ulan i et littavisl Regi- 
ment under Navnet Alelsandrosi og 
havde est-er en tiaarig Tjenefteiid i 
Regimentet paa Grund af sin Tom-ser- 
hed og Dygtighed naaet saa højt som 
til Stabg:Rittnester. Senere udmæt- 
kede hun sig under Felttoget 1812, i 
hvilket hun blev detoreret ined St. 
Georgs-Korset. Efter Frihedskkigene 
traadte hun ud af Heeren og levede 
mange Aar efter som Forfatterinde, 
og fra hendes Pen flød itke alene 
Stildringet fra Krigen, men ogsaa 
mange Romaner og Noveller, som i 
Rusland hat haft en ftor Læsekreds. 

Gravmcelets Afsløting foregil med 
al mulig Højtidelighed, og efter Taler 
og Sorgemusit affyredes paa regte mi- 
litcer Bis tre Geværfalver af en til- 
ftedeværende Afdeling Soldaten 
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