
Mod Bauten. 
Wilh. Gregersen. 

Nu sent-er Himicug Sol sit Etin 
Herned i fulde erømme, 
Alt-erben Dritter af Deus Vceld 
Lg kan det itte komme. 

Nu foulmer tmer en Lille Knop 
Lg magier af fin Blummer 
Lg holder oist ej længe tæt 

Med al Den Pragt, den rummek. 

Lg Binne, nej fe dog blot, 
Maa tm af dereg Kubez 
Lg bviltet Kildevceld af Sang 
Fu Lærkenå lille Strude. 

Men Du, min Sjæh bvä Iøver du? 
Vaagn af de tunge Trommel 
Guds Karligbed, o kom E H:, 
Alt-erben ej kcm tommel 

O tøv bog ej —- Vaagn op, vaagn ov! 
Hvi vil du Lyset hindre? 
Du er bog selv en Foraafsknop, 
Som lcenges i bit Jndrr. 

L se bog paa det fone Muld 
Og paa be nøgne Mem-» 
Snart skal de klædes underfule 
Hoi tøver du aleneZ 

Flyv ad, fom Bien af sit Bur, 
Flvv ud i Glædens Vrimmel, 
Og sung, fyng i den fri Natur 
Din Lovsang mod Guds Himmel! 

Ja syng i Troens Barnekaar 
Som Lærkerne i Dale 
Til dam, som bragte Livets Vaar 
Til Syndens Vintersalr. 

Og tro mig, Haabets Hiertesiud 
Vil løves alt herneden 
Og folde sine Roser ud 
En Gang i Evigheden. 

—- -s-—-—-O- 
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Den murdedes Lig er bleer bragt 
til Amtgsnaebuset, hvor Den legale Ob- 
antton strats konstaterede, at der in- 
gen sotn helft Tvivl var out, at der her 
forelaa et Mord. Politiet anfttller 
felvfolaeltg de ihærbigfte og ntesr onl- 

f.i1tende llntterssgelsek mgp vkgpzz be- 
lietnt »H: «nte flal endnu itt e were 

tsatt mod neigen. 
s— Ten Unge «Lige, Mach Herrn- 

fen, HjortshøL der er bleven futzien 
nmrdet paa Landevesen til Jlarbuky 
bavde en Proben Løjtnant Zarextsett 
Hjortshøi. der er Bettent i Købennavnk 
Optiaaetsesvoliti. Han er i al tess reist 
over til Zkuepladfen for ten uhsgaes 
lige Beaivenbeb for at følae tin ktaebke 
Laster til Graden Da deltaae i Effekt- 
foaelfen af Elendes Morden 

?larl)us, Den Jll. ;.taf. Eiter, txt-ad- 
der nn er oplyft,havde den mmdede Pi- 
ae tidligere Vceret forlovet med en 

Karl, sont tjener bog-« en Gaardmand i 

Hirsrtshøi. Karlen bar Ved 12-Tiden 
i Freitag-J vasseret Besen, lotenbe med 
et Las Korn, som ban stulde bringe 
til Møllen. Der er bleven rettet nogen 
Mistante mod dam, men han er et faa 
flinlt og stifteligt Menneste, at Mis- 
tanten menes at vcere uarundet. Ved 
et Farben fom i Gaar afbolvtes paa- 
Hesselballe Højstole af Herredsfuld- 
ntæatig Ban, var Karlens Husbond, 
der forsvrigt er bans Fcetter, tilstede 

og fortlarede, at Karlen den ncevnte 

Tag bavde spift sin Middaastnad Kl. 
12. Karlen er bortrejft i Pinfedaaene 

ioa bar der-for endnn itte tnnnet afgive 
lForllarina 

tllntten paa Harboøre. 
Motorbaadens Kæntring fotleden bar 
bog traevet et Mennesteliv. Fisler 
Christen Vat, sotn var en af Motor- 
baadens Mandftab, er i Tag bød uden 
at Vcere kommen til Bank-schen ftben 
ban reddedesk i Land. 

Hans Tod vælter Ineaen Medfalel- 
fe. Den lednde var en bren, ftraebsom 
Mand, sorn efterlader sig Ente og T 
ntonssrmerebe Bern· 

Trabssaaen ved Gedset 
Nytaarsaften Murer Hans 
August Frederil Hanfen af Gedfer, der 
Nntaarsaften ved et Baadeftud drcebte 
Baaerlcerling Hermann Danieler, er 

ved Nytøbing Herreds Etstrarets Dom 
anfeet med en Straf af simpelt Ferng- 
sel i 1 Maaned 

Diamantbrnlluppet i 
L a n ds g r a v forleoen Dag, blev en 

Højtidsdag for bet ærværdige gamle 
Ægtepar Tpmter Jens Erichfen og 
Huftru. Brudgommen er 86 Aar og 
Bruden 88. Mange af deres Bsrm 
Bornebsrn og Bornebørnsbarn var 

samlede hos be Garnle; den ene af de- 
res Sonnen der er bosiddende i Ante- 
rila, var taget herover for endnu en 

Gang at hilse paa Forceldrene; han er 

henved de 60 Aar, faa han mente nol, 
det blev sidste Gang, hatt gjorde Turen 
over Atlanten. Han, der hat gjort en 

god Karriere i Amerika, hat været 

Forældtene til ftor Glaede og Stotte 
paa deres gamle Dage. Efter med Hac- 
der at have deltaget i flere Krige sik 
han et Postmesterembede t Jersey City 
og bar desuden to store Snedlerværk- 
siedet detovre. 

Hele Landsgrav var festlig pyntet 
med Flag. Diamantbrudepartet vak- 
tedes otn Morgenen med Musik; pp ad 

thmiddagen tom alle Stolebsrnene 
med Leereren i Spidsen og afsang flere 
Sange, ligesom den lotale Sangs-pre- 
ning havde givet Mode. Ved Mid- 
dagstid havde Paftor Msller Brude- 
partet til Alters. 

Eftermiddagen vg Aftenen stuttede 
med en Fallesspisning hos Hans 
Knudsen for Familien vg den nætntefte 
Bennekred5. 

Blandt Beboerne var der indsarnlet 
en Pengegave, der overrattez Brude- 
parret. 

Jenö Erichsen hat al sin Tid vætet 
en flitttg og stræbfom Mand, der nydet 
gvd Anseelse blandt Sognebeboernr. 

L —— 
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og Tystlands Selvfornedtelse«.- Bo- 
gen er bl. a. as Forfatteren, en i Ber- 
lin bofai Infer fotsynet med et For- 
otd til en felvbeogkafist Stizze. Det 
fremgaar af denne. at Udgangspunttet 
for Fokfatterens Sninpati for Natio- 
n«fIO-«-i-mwaw ou- fusnå Newporka unsaxeisuuupsu h-« »nu- Uuduv us 

Jndtrnt af Ianfkernes Lvtkceden mod 
det tnftfindede oa infttalende Angel i 
Aarene 1850—1864. Han tritiserer 
iøvrigt i Bogen nieget ftarpt Tnsternes 
Optrceden «overfor Notdslesvigerne, 
nadnlig ,,Kpllerpolititen«, og udtaler 

sorn tin Fordisning, at den tnsie Re-- 
gering aldrig ded faadanne Midlet viH 
naa sit Maal: en Fottnftning af Nord-· 
slesvigs danste Befolkning 

Fotfatteren hat forsvrigt alletede 
en Gang tidliaere udialt sia om disfel 
Forhom nemlig i den i 1899 udkomne 
Von »Der national-: Storbedsvandid 
oa Kanwen med Tanflerne«. 

Hvorfor de famvirlende 
Fagfokbund opgav Kam- 
pe n. Fka velunderretiet Zide give-Z 
i ,,Natt.« folgende thtlaring af, at 
de samvittende Fagforbund saa hurtigt 
opgav Kampen mod Rbedetne: Som 
det vil erindres, vedtoges det paa de 
famoirkende Fagfotbunds Generalfcw 
samling paa Engbavevei ai bemyndige 
Forbundene til eventuelt at udvide 
Streiten til at omfatie de Kufte, der 

beforger Havnetørselen. Kuftenes 
Fagfotbund var ingenlunde glad for 
denne Udsigt iil en Arbejdsftandsning, 
bvillet gad ssg Udslag i en 

Bevægelsel blandt Kitfkene for, at man siulde nd- 
ircede af de famvirtende. Denne Be- 
vcegelfe er iøvkigt itte ftandfet endnu. 

Hvad Vognmaendene angil, da var de 
forderedte vaa, hdis den partielle Ku- 
siestrejle renliseredes, at etableee Lock- 
out over for alle Kasse. De havde jo 
under den sidfie Kusieftrejle dist, at del 
var i Stand til at taae Kampen op( 
mod Fagforeningen. Denne Udsigt til? 
en almindelig Standsning as al Kot-J 
fel allarmeeede Bngningsfagenes Arxx 
befdete i bei Grad. Siandsningen af 
Ksrfelen vilde —- hvad der vifte sig un- 

»der Kustestkejlen — nemlig meget snatt 
jmedføtz at alt Bnggear.bejde standse- 
Ide, faaledes at Mante, Tsmrere, 
Snedkere o. f. v. vilde tqmme til at gaa 
ledige. Disse Fug svede des-for en 

krafiig Pression paa de famvirtende 
Fagfotbund, at disse opgav at udvide 
Streiten til Kusiene samtidig med, at 
de opgav Lampen nwd Rhederne. Det, 
der stete, var i Virteligheden, at de sag- 
lækte Arbejdere satte en Stopper for 
de itte faglærte Arbejdekes Komplny 

s 

elfen felv meddelte, at han var tejsi ud 

af Landet nied de 6000 Kr» og at you- 
ligere Efterforssninger vilde væte frag- 
tesloie. ; 

Ten flygtende er 24 Aar, ugift, og 
hat i ca. 2 Aar vceret anfat paa Gas- 
vcrttetk Kontor. Hat-. plejede tillige at 

bringe Penge hen i Bauten og hat tidtI 
Darm betroet lignende Summen i, 

Jubilcrum paa Carlsberg. 
Den 1. Juli 1877 paabegnndte Pro-s 
e:for. Tr. phil. Emil Ebr. Haufen; 

sin Fokskning paa Eatlsberg, og som 
betendt naaebe han efier nogle Ams- 
Forløb ftem til sin epotegørende Dis-E 
dagelse af en Fremgangsmaade tili 

Rendnrining af Gertingsorganismer. 
Hvilkcn Betndning Vincnfkaben og 

Industrien tillcegger disse Prof. Han- 
fens geniale Arbejder, fremqaar klart 
beruf. at hans Lollcgaetz Venner og 
Elevek med Notabikiteter som Direk- 
torerne for Institut Postens i Zvidsen 
hat samlet sig om von Jubilckumsda- 
gen at hcedre ham ved Ovettcektelfen 
af en i den Aniedning pmqet Hausen- 
Medaille i Guld. 

De yanfke Fodboldsville- 
r e i U n g a r n. Den daniteBoldIlub 
af 1893 spillede forleden en Match med 
Fodboldklubben i Franzsiadt. Dan- 
fterne sejkedr. Vejtet var regnfuldt. 

Tagen efter udkcempedes en Kamp 
mod den »Ungnrnste Svømmefore- 
ning'«. Dansiernes Spil var Minnen- 
de. Resultatet blev, at Dansierne 
vcmdt med 11 mod A· 

«
.
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Sönderjylland 
En Pinfetur til Zeugni- 

get. Reduktionen af »Fl. Av.«" hat 
snvotaget folgende: 

For nylig tom min Nat-o og for- 
talte. at oi vilde ganite sillett faa Be- 
føg af Gendatmen, thi han havde 
smirgt has hain, om jeg var i dansle 
Fokeninger, og om vor nye Pige var 

fra zeoiigerigen Da dette itle var 

Tilfældet. tunde vi ille begribe, hvad 
der var paa Fcerdr. Onisidee lom min 
llone i Tanler om, at lnm haode faaet 
Rugeæg i Kongetigetmiaafle de skuldej 
over Grænsem Da de alletede er fan 
dirs-, at de finaa Kyllinger hat begyndt 
at pippe ad af Stollen, kan de dog 
ille reife alene, og saa glædek min Ko- 
ne sig i Forventning om at faa en lille 
Tut over Gtænfen ined Kyllingerne nu 

i Pinfen paa den prajsifle Statslasses 
Beloitning, slemt hun hellere havde be- 
lioldt dem ber. 

En udvist aflceggeret nat- 

ligt Beføa i sitgamleHjenL 
Fra Eiter Aabølling strives til »Hejm- 
dal« bl. andet: 

Den fornylig for Fornærmelse mod 
en af Kredsbonens Funktioncerer straf- 
fede og udvifte Martin Land, der i fle- 
re Aar bar siddet inde med en af Star- 
baek Kreditbanks Ejendomme i Bitte- 
lev, men nu er bosiddende i Lustrup 
ved Ribe, fit i sidste Uge en faadan 
HienilængseL at han, trods Udvisnim 
am, foretog det Vovestytle ved Natte- 
tid at vandke den ca. 133 Mil lange 
Bei til sit gamle Hiern. Til Minde 
om Taten, eller om han maasie hat 
solt fia forurettet ved Kreditbantens 
Behandling -—— Banlen lod neinlig 
Ejendommen med Besætning sælge til 
en Mond fta Ditmarslen —- vides 
ille, medtoa han en Hoppe med Fel, 2 

Llrbejdsvogne m. m. For at udføre 
dette cheitnlte, der nceiten flulde sy- 
nes umuliat, traf det sig faa heldigt 
for Land, maaile en Anelse hat sagt 
ham det, at den nye Eier netop i disse 
Lage var rejft hjem til Ditmarsken for 
at holde Bryllup, faa Hufet lun var 

beboet af to smaa Drenge. der begge 
trygt hat sovet hele Lmslytningen 
over. Da Naboerne, der havde lovet 
at passe Ejendommen mens Manden 
var horte, om Motgenen blev Wintert- 
fomme vaa Tildtagelsen, underrettede 
de straks telegrasisk Eferen om det pas- 
ferede. Denne begab sig da strals paa 
Vej til del Land, hvok ogfaa han sit 
Betrat-stelle paa, at Ro og Fred trods 
Myndighedernes Bestrebelset endnu 
ikle hat holdt deres Jndtog. Der for- 
taelles, at Naboerne vifte Manden den 
Villighed at rejse med ham til Ribe 
for hos Øvtigheden der at rejse Straf- 
felrav mod Land. 

EnSneftorm,faagodsomno- 
gen ved Juletid, stod forleden Morgen 
i omtrent ti Minutter over Nordborg. 
Kanefsre blev det dog ikke endnu, stsnt 
Kulden er følelig og Kalkelovnen maa 

gsre Tjeneste hver evige Dag. J flere 
Hader hat det spikende Ftø taget me- 

gen Stude. 
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J den danste Koloni paa ,,coo« Bauen 

IWARD cOUNTY. 
NORD DAKOTA 

thrent 1000 Dunste hat taget 
Land i denne Kolon3, udvalgt as Kit- 
tesamfundets Komite, og af disse hat 
allerede de fleste bofat skg der. Endnu 
can der faas godt Land til «Home- 
ftead« der. 

B i l l i gt Stovland i Wisconsin, 
med udmærtet Jord og rigeligt Band. 
Det bedste naturlige Græsland i Ame- 
rika, sætlig stitket til Mejetidrift tw- 
velsom til almindeligt Agerbrug. 

En ny Baue et bygget til det store, 
gamle danste Settlement omtrins 
Luct, Pult County, Wisconsin. her 
tcm endnu faan meget, godt Land bil- 
ligt; beliggende nærved Ritter, Stolet, 
Mejetiek og gode Befe. 

Lave Jernbanepktsek til Lands-gere. 
Striv efter Landtort og illustrerede 
Fortlaringek til 

1). w. cAssIct)«-w. 
Land and lnclustrial Agent «s-o" Ky. 

Minnenm,li8. Mini- 

M 

T o d s f a l D· Sognemcksi i Sten- 
derup Jenas Christian Olfen er forle- 
den Tag afgaaet ved Toben. 

Afdøde, der var Søn as Gtatsraad, 
Kontorchef i Finansdcput Terkild 
Olfen, fødtes i Kobenhavn 1816· Ef- 
ter at vcrre bleven Student fra Bot- 
getdndstolen 1827 og teologift Kündi- 
dat 1842, anfattes ban som Leeret ved 
Døvftummeinstituttet og Kommuneflws 
lerne i Kobenlmvn 1850 taldedes han 
til Sognepræft for HellevadiEgvaUs 
Aabenraa Provfti. 1858 blev bcm Hos- 
vedvrwft i List, stimme Provsti. Fra 
dette Embede afsattes hcm af Tvsternes 
18·T4. Den betendte Adresse til Bi- 
ftop Martenfen angaaende Forboldenez 
i Zøndetjnlland var ogssia understa-l 
ven af hom. 

15266 udnævntes ban til Sognepmst 
for Sondre Sogn i Viborg.1871 for- 
flnttedes ban til Stenderup, Koldingj 
Ubert-ed hvor han altfaa hat væretj 
Ptceft over 30 Aar. ( 

Llfdøde efterlader sig Ente, Fru Au- 
gusta Qlfen, født Peterfen, foruden 
Born og Betrieb-m 

Han var Ridder af Dannebrog. 

Guldbryllup. En of Vi- 
borg Bys sfaa tilbagelerende Mino-· 
nete fra Tren.tr«.3lk!gen, Skomager 
Petetsen og ..,-uftru. fejtede for-leben 
Dag deres Guldbryllup. Han hat med 
9. Bataillon deltaget i 11 Træfninger 
og Slag, bl. a paa DybbøL ved Kot-! 
ding, Fredericia, thed og Ftedekils- 
stad under Kommando af Tbeftkup,( 
Rve og SchleppegreL Hammelev, der 
faldt i en Træfning den 8. August 
1850, var hans Kaptajn og unverm- 
de Generallsjtnant Bauditz hans Pre- 
mietlsjtnant. Han tjente uafbrudt 
fra 1864—51 og var saaledes ·fuldt; uddannet ved Krigens Udbtud; Ople- 
velserne fra hin Ttd hsrer til hanö 
tateste Minder. — Det agtede ÆgteJ 
par heulever i Isl. R. B. deres Aldevl 
dom nogenlunde sorgftit i bannt-ver- 
kerforeningens Stiftelsr. 

Er In n I· t i sk M 3 r J. Untian 
den 19. Maj. En und Mem JJcarie 
Sorenfem Dauer af Jenk Peter Eis- 
renfen i .Hiortkbøj, er Fredaq Aften 
bleven nmrdet vna Hjemvejen fra Hek- 
felballe Højfkole. Liqet fandtes Eim- 
dag Morgen med tre Dnbe Zank i Onl- 
fen. Struben Var fuldftcrndig over- 

fkaaret. Ter foreligqer itke Rodmord, 
ioet faadel Uhr som Penge oIre i Be- 
bold. Herredsfuldmceqtiqen i Rougöø 
Herred lmr i Tag underføcgt Nordw- 
det, men fandt intet Epor af Fortun- 
deren. Pigen er mvrdet mir-weis mel- 
lem Hesselballe og Hjortshøj i en Hul- 
vej. Hun er dræbt ved Bejssden og 
derefter flæbt over et bevokset Gcerde 
ind Paa Matten. En Træffo oq en 

Paraply var ftillet ved Siden of Liget. 
Den mnrdede var 22 Aar gammel og 
siulde ncefte Dag have dæret i Aarhus 
for at faa Ring til Forlovelfe med en 

Mond i Aarhus. 
Aarhus, 20. Maj. — Tet under saa 

mnftifke Omftændigheder foregaaede 
Mord mellem Hesselballe og Hjortshøj 
— ca. Iz Mil her fra Byen — vækter 
overalt i Omegnen den pinligfte Lpsigt 
og ftørfte Deltagelfe. 

Den myrdede Pige Marie Spren- 
sen, der ovboldt sig paa Hegfelballe 
Højstole, havde Fredag Middag for- 
ladt denne for at begive sig hjem, og da 
der tun er et Kvarters ellet tyve Mi- 
nutters Gang mellem de to Byer, maa 

Udaaden altsaa være foregaaet ved 
Halv-Et-Tiden — midt paa den anb- 
ne og stcerlt befærdede Landevejt 

Den mysdede, hvis ader er en bel- 
havende Gaatdmand i Hjortshøj, var 

nylig bleven forlovet med en Agent i 
Aarhus, og da de begge holdt Fødsels- 
dag — hun sin 28.-aarige — 1fte Pin- 
sedag, var det Meningen, at hun paa 
denne Dag stulde komme til Aarhus, 
for at de kunde deköle Ringe og fon- 
tage en Lysttur til Mols. 

Dun blev imidlettid borte. Man 
ventede hende efter Aftalen alletede 
hjem om Fredagen; og da baade denne 
Dag og det meste af den næste gik, uden 
at man saa eller horte hende, samt da 
man ved Forespstgsel paa Wjstolen 
erfarede, hvotnaar hun var gaaet der- 
fta, blev man alvotltg cengstet, faa 
meget mete, som den unge Pige t ttds 
ligete Tid havde lidt en Del af Ligs 
kalt-. heudez Judex og Ssster famt 
en Timestepige paa Guarden gik da 
nd for at ssge eftet hende og fandt 
heudes Lig inde paa Matten under en 

udgaaet Eg. 
Udsigten til dette Sted Dammes no- 

get for de Bejkatende ved et temmeltg 
tret Tjtrnektat, som er plantet paa 
Gtssickantmz men Ltqet tunde taugt 
fes M at vcete stinkt, og dpg M 

hundred-e af Beifatende t Libet as 
Planet komm der korbt uden at faq 
ist-m set 

Dei fptimdeitge Fund gjorde na- 

turle des dybeste Judttyl paa de 

W wem- es M M 
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En Bog af Pastor Schal. 
Pastor Schak i Kobenhavn hat abgi- 
Vet en lille Bog, som han kalder »Krig 
eller Fred«. Den handler om Kitte- 
lovene. Blandt andet indeholdet den 
den apsigtsvækkende Udialelse, at Jn- 
dte Mission eventuelt vil træde ud af 
Folkekirken, hvis Kittelovene gennem- 
Mes. ,,Kristeligt Dagblad« tefererer 
af Bogens Jndhold: 

Pastor Schak udtaler bestemt, at 

hvis vor Folkekirke saaledes gereg til 
en blot borgerlig Jndretning, et der 
ikke andet for os aä gsre end at for- 
berede en stor, almindelig Udtrcedelsr. 
Og dette kan leitest gsres ved Opret- 
telsen af en stot Mcengde Valgmenig- 
hebe-e og Sammensiutning i et organi- 
fetet Mensghedsforbund 

Nordslesvig og Jst-sk- 
lands Selvjotnedrelse 
Fotleden Dag udkom en af Dr. phil. 
Auge Friis udgivet og af Tand. math. 
Nitolaj Indessen i Aabenraa foreiai 
get danst Overfcettelfe af Tysieren 
Theodot Wiss Bog: »Nordsiesvig 

Flygtet medZOOKL Mel- 
ketnsten Daa Donnerupsgaatd ved Jn- 
detup, som tører Mælt til Mejeriet 
paa Kragetupgaatd, et fotleden Dag 
fotspunden med 300 Kr. af Husbow 
dens. Melken leveres i Neerslev og 
overlæsses her til en Bogn fra Neus- 
lev. Hver Lordag sindet Asregning 
Sted for den i Ugen leverede Mcelk, en 

enkelt Gang fler det, at det førsie bliver 
om Sondagem og det havde Karlen 
benvttet sig af. Forleden Dag kom 
ban hjem og meddelte, at ban ingen 
Penge havde faaet, git som sædvanlig 
til sit Arbejde om Eftermiddagen og 
forsvandt Derfrw Det blev i Folge- 
«Sotp Amtst.« saa opklaket, at han 
havde faaet Pengene udbetalt, og Po-« 
litiet er nu i travl Aktivitet for at sin- 
de ham. 

EtinteresfantHusiRan- 
d e r s. J Købmand Aug. Valdbjøtns 
Ejendom paa Totvegade i Randers, 
er der ved Reparationer forftellige 
Gange kommen interessante Fund, der 
fynes at tyde paa, at Bygningen er 

Levningen af et Kloster. J disse Dage 
hat man i ht. Baldbjtrns private 
Lejlighed fanden en stor, gammel 
Fliedet i SpidsbuestiL Den var fuld- 
siendig hel og velbevaret anbtagt paa 
vældige Hengöler. Randers Muse- 
ums Bestytelfe hat ladet det interes- 
sante Fund fotografere og hat ssgt at 
bevate Fundet for Museet. 

Flygtet med 6000 Kr. For- 
leden Lordag blev en Skriver paa Fre- 
derilsberg Gasvcerks Kasfererkontot 
sendt hen i Landmandsbanten for at 
indsætte 8760 Kr. Paa Vejen tade- 
rede hcm imidlertid paa Jndbeialingg- 
blanletten, saa der kom til at staa 2760 
Kr.; disse modtvg Banlen, medens han 
selv stak de 6000 Kr. til sig. Da han 
kom tilbage, hustede man ikle paa at 
faa Kvitteriugen af hom, og Bedrage- 
riet blev saaledes foreløbig uopdaget. 

Striveren, hvis Navn er Adolph 
Nielsen, forlod derpaa Kontotet for, 
som han fagde, at gsre en Reise i Pin- 
seferien. Fotinden afleverede han dog 
i en Most et Beet-, adtesseret til 
»Frederiksberg Gast-texts Kontor, 
Mynslervej 17«, med streng Otbte til, 
at det fsrst maatte bessrges Tirsdag 
Formiddag Kl. 10. Jndholdet stulde 
nemlig være en Overrastelse for Mod- 
tageren. 

Ordren blev nsje efterfulgt; For- 
middag Kl. 10 modtog Kontos-ei til al- 
mindelig Bestyttelse Brevet, hvori M- 

Drcebtvedlllnktestilfæl- 
d e. En 2-Aats Dreng, Søn af Ba- 
germefter Christianer i Esbjerg, blev 
i Folge «E"5bj. Av.« fotleden Dag kørt 
over af en Mælkevogn fra Lanhei. Han 
vilde lobe over Gaben, da ban kom 
foran Hestene, som spat-lebe ham om. 

Vognens Hjul gik over hans Bryst, 
sokn knustes Han dode et Kvattek ef- 
itet at Ulykken var stet. Mællekusten 
ilod som om han ingen Anelse havde 
-om Ulykkcm og kørte vibere. 

Bebraget for 5000 Kro- 
net. —- Stoppet paa Farten 
t il A m e r i k a. De bekendte Pia-w- 
forkefabrikanter Hornung Fc Møllet 
afstedigede for nogen Tid siden en 

Bogholder, en yngte Mand, der var 

meget velset vaa Kobenhavnö Fortv- 
stelsessteder paa Grund of sine flotte 
Tilbøjeligheder. Dei vaeede ille mete 
end nogle Dage, for de opdagede, at 
han havde gjort sig styldig i Bedro- 
gerier og falst ngspring Sagen blev 
meldt til Politiet, og forleden Morgen 
tog Opdagerne den unge Mund paa 
Sengen. han fotssgte ille at benag- 
te; han havde selv væeet klar over, at 
hans Bedrageriee itke lcenge vilde for- 
blive uopdagede, og hat-de gjott sig llar 
til at stille as til Amerika. Anholdeli 
sen var kommen ham fom en Oveteas 
stelle. Bei-bei, sotn han havde tit- 
vendt sig, mente han selv var ea. 5000 
Kronen som han havde beugt til For- 

injjelfev 

af de gamle Veteraner fra Treaatsiri- 
aen aaaei iil Hvile, nemlig Landbols- 
mand og Murer Søren Haurum i Lille 
Anssei. Han git fkivillig med og del- 
toq bl. anbet i bei sejrriae Zlaq den 6. 

Juli Veb Fredericia, en Begivenbed, 
tmn ofte og gerne fortalie om. »Hvor 
Hieriet bankede i os, da vi i den stille 
Nuiieiime gil nd gemiem Volk-km men 

alliqevel Var vi glade ved at komme i 
Virlsomhed, som blev til Frihed«, for- 
talte den hedengangne. Svag, som 
ban nu var.bleven i den sidste Tib, var 
dei altid hans Zusic, om han dogl 
maatie leve og komme med til Valg 
cndnu denne Gang, og dette hans On- 
sle blev opfyldt. Han græd af Glcede, 
da han horte, at Finnemanns Sag var 
vunden. Den irofasie dansie Mand« 

.døde Mandagen den 5. Maj, 74 Aar 
aummei. 

gnsmiddelloijiliinder 
Iea vchende seit, tilllgemed Mldsittndi Den lan- 

vienina, en Dei of time mvle Huemldvelsntod vib- 
uov, Udflec, Moden-III Form-lata og Milde-Unan- 
svelfulv euer tmkttefuld Man-lede- ov, Byldee ellet 

evthmz Anlald a Verme, Tilbsieliahev til atOtcs 

Islfdod Veteran. Vltter er ei 

de,vløbeade Smeeee R qeademvivametto allesls O 
Kot-wes dommr.nl en verwies-Inaba tm last-reife- 
Msdee vts Watte et Iyqe, vil Leg qiue Belieb ota et 
godt Husmiddei. vls man in kek at fort Este def- 
m-.-d, kostet vet tun old Tent- oai qun at h ive into- 

skadt hell-reden Jea Inster Me at lcelge ungek. 
Iem andre Ewqu vecom — dct etalt, hvad ieg be- 
kreer. Nin-.- O 
ib. s. Inn-ers, set Bl « Ist-e Das-Jst. 

Sie-kreist 23——28 Sommer. M 
i forstellige Fort-eh Ufer platt Jene-: 
benet, Byer, Ksbstmdet es Fleck-h 
samt alle betydeligere Landtbyey sitt- 
te Sande es Mitten 

Als-des paa en Papirrulle perio- 
ftii sit 45 Tis. 

vol-l teil. Mi. Ism- 
lelk. sod. 

Danmatls Kutt. 

Bedsl for --——-------i7 

..... lndvoldene. 
Ovid De ltte bat en kegeln-Essig fund All-eins doe- 

Dog, etTe los esee vll bltuc d t. mild Maer l 
Ocdet os ven- eslk. heltiaurlende Mtdlee ellek sti- 
tl Billet etlakllqr. Den lettklte, dedfle Munde 0 
do de Lasten-et kent pag er at tage 

cANDY 
OATHARTIO 

spls dem ligesom candy. 
sebasellcm steile-Im inmqu qut qte gest. 

Butter Me. II lieu-relaqu ltte Eine-te e ek Kost-e- 
msz o« 50 klo. per disk-. Strio est-r ln Beides-eis- 
nlnq og en lllle Von ein Sundhns Adrskesle 
see-tunc sicut-» Co» Cmcmo sllst New You-. 

-:- Hold Blodet rent. —:- 

Nervøfe Mseud! 
Alstelll al et legte Ieeevk leudei ell 
tll alle lsm lesenyee til via-w -n- 
llM o. o. 0., linken Iledletn dem-has- 
c- riet dem-e sllo lll clnts 

Fokvrlile nnq lktc med sonstwo-TO der Iallmdek 
Jst Recept« iom Llollrnlad tot de essen-m t tmlle de 
muqe stattle sage tot at kunne statt-Irre dnn del-es 
Benge. Fig var en sflle Ihrva onst-even as en 
due-tm standnmmft Ue e. Ieg ernoldl den under et Be- 
lsg lmamlelandeh oq et iriajotde nnq sindstnsndu les 
Pilger-te ql anqdommella Wortlaut-, tot-tonl; Elle enc- 

jvaqtsed Harima-tin daacllg Onkel-Welle, tatst Mand- 
dotn, Nedslagcnlped v. l v» hvoral leg led : flere Aas, 
eltn at jeg her l Handel daddk bottflptet bundkedce at 
Tolle-re km-- Specialitlm Bade, Jnntmtter og andre 
Votemldlee til mai-n Amt-. Eiter at mnnge andre, 
der loeqeeved hat-de ptsvel alt mahnt, oglcm ee bleone 
lmllrue vrd beste Lnsgkmlddeh brilnttcde W at hj elpe 
endet-; oq Juli-met nl Landen-send oder alt I detle 
Band et leoeude Bldnee otn dxtle Lægknnddele vie-kot- 
snlde Gan-stoben qu sendet Mit-m al denne met- 

leltzje Recepl tiluqe med fteke culdkningek aldeles 

est til alle, der heb-de del o strivk tll mig. Te lau 
» 

an den udlqldt kned tin e etollnmg vaa et qodt 
»Am-let For mitVelvcer vrlanqer leg but-, nagt Te 
les lieu-redet- llnder luan cstnstcendi hedek fort-n er 

’.eg mexe end denn-stille can-, oq Te stiller den i e, 
Ikend te er lllldltceudlq tut-then oa lau vukdeke den 

»Besten«-. im dar matt tem. Rom l du, at Neunten 
» oq cplnsmn ense sent-es leit, og De lmk tntet at be- 
H tolez lseeltd e et belbeedel, oq da kmt 50 Ernte. 
I Mtn ek den meite Isle stindlmwl e seen-t. der 
zlalbddes i Bladenr. Iaa kem qut or Uvaltalvete, 

der lalb der «lrl Meerk- euee »He Provernedlcluw 
tom Los equ tot need Me, men lostbme Behandltni 

get eller for at lunne lende Medtem c. U cl» tsm 
e oldqu ak be tllt. fiele Vamlsdker les-sann- den 

lage hol-I dsle aller-, let ad has-I Lidelte se læl er 
bonI Adresse til qndke life lau lamvtttig edsls e. 
cnl De sit-ev til nogen n dtsie og hlels annehme- 
lkle has-ge tol- «at stell-e lll m q. eq er lagen dennwa 
mager es hat mgen ,Scheme«, q noset Staats for at 
tllnmte tm sengt eüek vaalvtnge tem Medicin, lom 
De llle sll are. Slrlv trat-, es De stqt finde-, at 
like alle ere Betrage-b steile- 
c· E« BENTSON, Zo- 732, übte-Im 111. 
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Der er vom-e noqu Clas- Ovsdonh iom llte dlldee 

diulpen ded Musen It R«1·P«A«N«s Tal-alte 
Stelqes al Ipotetekr. ca s Its. Bette er not lot et 
slutlsdellsl clllaldr. ca Famillellqste til 00 Etl. ee 
not tll et hell Ist. f- 


