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Arbcjdcre cjntlxkkkln . 
Milwankcc-Banen givck tttPro- 

rcnt Tillirg i Lønninget. 

Tet kostet Kompagniet 8500,000 
om starrt, og 4,70» Mund 

tpjsrtpes detved. 

Der nttdketeis fra Ckxicago under 26. 
Dem 

En Lpnfothsjetse as 10 Procent for 
Jngeniøter og Fmborete Paa Chicago, 
Mittvautee sc- St. Pau! Banen tand- 
gjordes Inteaften Det et en Present, 
som vil faa Arbejdekne til at smile 
hvek Betali.tgsdag i det nne Aar. 

Tillæget angaar 4,70() Mænd i 
nannte Rompagnis Tjeneste, og Fors- 
gelsen i Kompagniets Udgift paa 
Grund of rette Tillekg vil del-be sig til 
WANT-» otn Aaret. 

»Mi1wautee«s Arbejdere mener, at 
de er bcvre hol-due end detes Brsdte i 
Chiroqu kLs Northtvesterns Tjenefte, 
fom tikftkdeg en For-gelte faa Dage 
sit Inten· Milwautee-Arbeiverne 
sank itte alene be 10 Procent Tillaeg, 
de bezxærede, men de hat tillige vcetet 
saa helbige at faa ,,fhoktday schedule« 
cfsiasset, faa at en Tag paa mindre 
end 10 Timet hekeftek vil blive regnet 
for en fulDT ag. Rengsring af Loto- 
Inotiver vjr et and-et Tvistepunkt og 
det aqucrteg ti! Arbejrernes fulde Til- ; 
fzspdsheh 

En New-ite, beftaaende of atten Jn-- 
geniørek cg anbsdeke med C. H. Ma- 
lesum fom Fonnand og J. Harringtost 
som Betreten hat væket i Chicago si- 
ben 1. Tec. cg arbejvet paa Lsnnings- 
state. Treue lKomm beugte 19 Dage 
i Miltvautee til Ovetvejelse af Lein- 
ningsstalaem føt sden tom til Chicago. 

I l Imaamft 
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-. Gammel KvnrteL Jlletbo 
difterne i Ewaledale, Iowa, sipez at 

have en streuten lzvis LUlcolemmer er 

ældre, end de sitreg i ncget Rittetor t; 
te forenede Ztatee Kvartetten bestaar 
qf Mr. on Blei-. John Bart-stets oq Mr.! 
og Mka Ic. H. Hi,lliar· Meg. Loomig, 
Datte: af Mr. og Mr. Bardsley, er 

Kitleng Organist. Sangtvaktettens 
Medlemmer er Dldefotælvre, og Ot- 
ganisten et Bedstemsoder. 

Ctanbetkies i Wiscon- 
sin. As Cranbetries avledes der i 
Aar i Wis. 5000 Bushels mere end 
i Fior. Ijlassachusetts og New Jet- 
sey avlecse hrer ca. 6000 Bushelg 
mindre end i Fior. Der gaak ? Bu- 
shels Czanbekries paa en Tende. 
Wisconsin-Z Cranlxerry Avling var i 
Aar 45,0«() Vushels. 

Omaha-Dreng vagabon- 
dere t. New Oeleans, 29. Dec. 
Everett Lewis, en stallelö oplsben 15 

Ums Dreng, blev i Morges fort for 
Dammes Hughes, anllaget for Vaga- 
baut-erlag Han blev i Aftes assresteretl 
i et af Illinois Central Jcrnbanens 
Sluk og siget. at bans Forcldee dot4 
i Omaha. For 10 Maanedet siden1 ,,spcendte« han fea Hjemmet til San» 
Francisco, og for to Maanedck fivens 
fokssgte han at fægte sig hektil, hvoti 
han antom i Gaae. Lewis vil frem-» 
deles sagte sig til Dmaha, siger han,’ 
pg Dommeren lod bam gaa. Er dette 

.« 
» 

ret? 

Nye Olietilder- Olieee sun- 
det ved Coon Rivere Bred net Geant 

cktn i Sac Countn, Ja. En Quart 

qf Olien belv sendt tll Ames College 
for at analnferes og blev fanden at 

indeholre 80 Ptocent ten Olie. Op- 
— dagetem en Kvinde, hat i al Stil-heb 

leiet 6000 Aste der paa Egnen. 

Grufulvt Mord. Indes-en- 
—skukk, Ko ., Jan. Henty hagnet 

sz dsdelig faaeet her af 
hatt boede et Stylle 
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Z Dunst-Amerikausk. 
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F r a P e rt A m b o n flrivesz i 

,,Folieb!ndet«: 
Vor agiede cg afholdte Lanogmand, 

Hans Christian Andersen, afgil ved 
Boden i sit Hieni, Gordon St» Ftedag 
Morgen i sigfte Uge· J Tredserne bar 
han Vaaben mod Tyslekne og slilte sig 
derfra til Æke for sig selv og det Flag, 
for hvillet han læmpede. 

Ved Degen-helfen som fokegil fra 
den dansle Methodisikirle Ssndag Ef- 
termiddag, havte der til Ttods for det 
øsendc Regnvejr, indfundei sig en stot 
Forsamling af hans mange Venner. 

Folgende Biograsi blev vplæstr 
Hans Christian Anderfen blcv fsdt 

i Odense, Dcnmatl, den B. Juli 1857 
og blev altfaa 65 Aar, 5 Maaneder og 
16 Dage gammel. Han blev gift med 
sin genlevende Hustru for over 37 
Aar site n og lom til dette Land for 
gort 34 Aar sit-en og hat boet her i 
Byen hele Tiden. 

6 Born hak deres Egieslabelige 
YSamliv væket velsignet med, hvoraf 3 
er dsde 3 Sonner leder, der i For-. 
ening med Mut-: ten begræder Tabet af 
en lcet Mond og Faden 

Peter Haufen, en fothendck- 
tende Tilhænger as Dowie, vil man 

gerne have fat paa i Renosha, Wis.,» 
fordi han ftal have mishandlet sin’ 
Dione. Ttt er muliat, at hun vil VII 
af Mighandlingen Han lom hjem vg» 
hear-note at holde et svaert Speltallei.i 
Da Konten hnssede paa ham, flog hanl 
benrse omluld og trampede paa hendr.i 
Naboerne blkv iaa rasende, at det er« 
uvift, hvad de havde gfott, l:vi5 itleI 
Hausen var romL l 

? 
Lats Rasmugfem en yngte 

datisl Mond i New Yorl, der nod me-l 
gen Anfeelfe blandt Arbejderne, fom 
ivrig Agitator for Socialismen, er af- 
gacxt ried Boden. Han Var en dygtig 
og flittig Maslinift og meget sparsam- 
nielig. Men alt, hdad han tjente og 
hele sin Fritid hennttede han til at 
fremme den Sag, han læmpcde for. 
Det socialiftisle Akhejdeeparti hat i 
ham tabt en ivrig Agitator, en god 
Stsite og trofast Kammerat. Han var 

fodt i Kolding og blev 35 Aar gammel. 

T i l T a l- 
A.: »Jeg beundter en Mand, som 

lan sige »Nei« til et godt Tilbud.« 
B.: »Vil du itte gaa ind og dritte 

et Glas med mig?« 

Bei nor-d for Bhen og var kommen 
med Nattoget for at holde Bkyllup i 

Dag. 
En ftygteligFlaxige dar ftaaret over 

hele shans Natte, hdoreftek han var 

lagt over Spotet af Santa Fe Banen, 
hdot et Tog fuldsicendig masede hans 
Lsegeme. hagnek var Reffende for 
Mc. Cokmicl hatvefiek Company. 

Fotetrcetler Dsd for 
Svigermoder. Cteiton, Ja» 
29. Dec· For nogle Dage stren for- 
spgte John von Wagner at der-de sig 
Lioet ved at tage for 10 Cents Mor- 
sin, og Ihans Vennet fotmodede, at han 
var afsindig· han blev dersor under- 

spgt af »the Bootd of Jnsanity«, men 

ektlækedes fuldltændig normal. Un- 
»der Sagen udtalte han, at han vilde 

lhellete ds end modtage sin Sol-germ- 
det, der var utaaleligere end en Fond- 
graf med et otte Dages Optkceltervcri. 

S t rile bilagt. Marshaltown, 
Ja» 29. Dec. Switchmeendenes Strite 

paa Jowa Central Banen et nu bilagtH 
idet der er bleven lagt 2 Centö paa fee 
hver Time samt Betaling for Donat-T 
bejde baade Dag og Rat. 

Damnarlr 

Studentcrfotcuingku. 
Chr. 9iielpardt-Frst. 

Afsløringen af Chr. Richardts Buste 
foregit ined megen Højtidelighsed Fest- 
salen var smytet med Flag ogBannere, 
Medlemmerne modte i suld Galla. 

Festen aabnedes nied en Kantate as 
Adjuntt Arel Sørusen Derester be- 
traadte Professor Georg Brandes Ta- 
lerftolen og holdt under lydhpr Op- 
mærlsomhed Affløringstalen, der fin- 
des andet Steds i Bladet. 

Ester Talen faldt Slsret for Pro- 
fessor Vilhelm Bissens sine Marmor- 
bufte as Chr. Richardh og Studenter- 
sangforeningen istemmede Kantatens 
Slutningsvers, as hvilte vi anseter 

»der sivstex 

Stille, befledne Studenterftjald, 
soin aldrig stilled dig frem, 
nu dog nær de Store 
dit Ry vandt sit Fremtidshjem; 
cerlig, helft-in var din Kunst, 
Fall og Sprog til Gavn — 

renne Ros stal sig rante 
«,:om Christian Richardts Navnl :,« 

Hvorpaa den ledende Senior, tand. 
jutis Falcl, bragte BIdragyderne til 
Busten Studenterforeningens Tak. 
Og hermed sluttede denne Del as Fe-l 
sten temmelig mat, udexi at en Haandt 
bar-de rort sia til Bi.fald, eller et Levei 
for Chr Richardts Minde var ad 
braat. 

Professor Johan Bartholdn, der ers 

Studentersanasoreninaens Dirige11t,! 
areb som den forste Taler ved det paa 
folgende Sold stratg Lejligheden til 
at gøre den-ne Fejl god ige.1, idet han i 
hiertelijte ca liaefremme Ord mixidedez 
om, hoor meaet Studenterne og gansle 
specielt Studentersangforeningen flle- 
te Chr. Richardt. At det var et Ord i 
rette Tib, beviste de traftige Hurra- 
raab og det rungende Bifald, der 

fulgte efter Talen- 
Den lebende Senior, tand. juris 

Falcl, udbraate derester et Leve for 
de to Mand, Professor Bilhelm Bis- 
sen og Professor Geotg Brandes-, der 

havde niejslet Billedet af Chr. Ri- 
chardt frem for Studentetforeningens 
Medlenrmer: den ene i Marmorets 
haarde Sten, den anren i Meisters- 
maalets bliebe Ord. Pros. Brandes 
tatlere paa Bissens og egne Begne. 

Endnu talte Højstoleforstander Hol- 
ger Begtrup, der uo fra Konstella- 
tionen Chr. Richardt s—Geo. Brandes 
udtalte det Ønfle, at der i den dansie 
Ungdom altid maatte findes nogle, der 

hat-de Poesie.is Kildespring i fig, rg 
andre, der havde Krititens forstaaende 
Evne. 

Jnd inellem disse Taler fnoede fig 
en hel musikalsl Underholdning as Fri. 
Ellen Berl, Fet. Rørregaard-Hansen 
rg Professor Bielefeldt. 

Smaanyt 
Oberstlsjtnant E. Fischer hat fattet 

r n Plan at holde en Rcelke Foredrag 
for Soldaterne omkting paa Bhens 
Kaserner. Oherstlsjtnanten vil paa 
Sslvgadens Kaserne i Ksbenhavn tale 

om Boerernes Kamp, og Foredraget vil 
blive illustreret med Lyshilleder. 

Tit- Tat. 
C ec i l i e: »Vat- vilde du give for 

at have et saadam Paar sotn mit?« 
Anna: «Jeg ved vittelig itte —- 

hvad hat du givet2« 

Ny Konflikt i Esbierg 
B h r a a d. J Esbjerg Byraad op- 
ftod der atter forledext en Konflikt red, 
at Stemmerne ftod lige, 10 imod 10.» 

sSagem der denne Gang drejede sig om 

Deling af Bhen i Stoledistritter, gaar 

nu til Fimusministeriet Bed ten 

sidsie Konflikt var det Jndenrigsminis 
steriet Sagen sorterede under- 

Himmelbjerggnarden Vil 
i Følge ,,Aar"hus Amts Folkeblad« 
oentelig blive overtaget af Staten J 
det Øjemed er valgt 2 Mænd med den 
Opgiave at vurdere, hvad Staten stal 
give for baade Anlæg cg Ejendom. Til 
Vurderingsmand harMinisteriet valgt 
Landstingsmand, Gaardejer og sit-j- 
slolelarer Niels Johaner af Olletup, 
og Ftu Budde hat valgt Gaardejet 
Spreu Nielsen af Glarboganakd Te 
tkaadie samtnen den 1. December for 
at foretage Vukderingen J Tilsælde 
af Uenighed vælger de en Opmand· 
Hvis Staten overtager Bøtnehjemmet, 
hvilket under de nuværende Fothold 
vel maa anses for meft sandsynligt, vel 

ogsaa det tigtigste, vil der rimeligsvis 
blive foretnget entelte Forandringer 
ved Hjemmets Jnsdtetning og Ledelse. 

FBlandt andet vil der næppe blive op- 
Htaget saa mange Born som i de fenere 
Aar, og næppe blive flere end Z Hjem. 

En LandejendomsBcerdi- 
it i g n in g. Fra Holsted strives til 

VE. hat liggende for os Vatdianscet- 
telserne under 4 Stifter af Eferne Paa 
Ejendommen ,,Ttanljcergaard" i Aa- 
fttup Sogn pr. Holsted. De er et godt 
Eisempel paa, hvorledes en Landejen- 
dom er siegen i Viert-i i Tibernes Lob. 

Ved forste Stifte efter en Eier-stob, 
Jens Petetfens Huftru, den Z. Oltbr. 
1821, blev Gaakd med Bescetning an- 

iat til en Var-di af 989 Rdl. 5 Mk. 
Tit -Sl. eller ca. 2000 Kr. 

Lied andet Stifte 15 Januar 1840 
efter Jens Peters: ·.1 var Vcerdien 16«to 74 
ERle -«" Mk. 6 St. ellek ?2:'« Kr. 

Ved iredie Stifte c. Februar 1F54 
eiter Motten Christensens Huftru var 

Verrdien fLeget til 8200 Rdl. eller 
6400 Kr. 

Ved et fjerke Stifte den 4. Mai 
1892 eitek Motten Ebristensen var 

Vatdien naaet op til 20,176 Kr. 
Siden det sidfte Stifte er Gaiuden 

ytetligere steget i. Vætdi. faa at den 

antagelia nu maasle nckppe tun tøbes 
for 30,0l)0 Kr. 

erns Oste. To Mænd fra 
Sta«vning, Gaardejer Jeng Ehr. Jen- 
sen og Unalatl Chr. V. Christensen, 
iotlod forleden Affen Ringløbing for 
paa Støjier at lobe over Fiorden til 
deres Hiern, som de itle naae·de. 

To Dage eftet fandtes de to Mænrsz 
Lig under Jien paa Ringtøbing Fiordi 

! 
Kært Batn· Paa en af dei 

Kold ng indlonine Mandtalslifter ser 
mai den Ejendoinnielighed, at en: 

Mund hat 12 Navne og alle hang» 
Born ligeledes 12 Naone hvek. ; 

l 
Andragende til Rigsta-; 

gen. Fra 964 Lager er til RigsO 
vagen indgivet en Adresse, hvori Las-; 
ges-ne i Beitagtning af den Fore, fotn 
Rotterneö overhaandtagende Mangte 
nimmer for Befoltningem reitet en» 
Opfordring til Lovgivningsmagten 
om i indemtende Rigsdagösamling at 

gennemspke en Lov til Nattern-s plan- 
mgssige Udtyddelfe. 

En alvoklig Ulylle handle 
fotlcden Eftetmiddag paa Fir- 
maet Flindt cichoftö Plads ved Gas- 
vcerkshavnen i KIbenhavn En 8 Alen 
th Braddeftabsel siyttede nemlig 
pludselig sammen og saatede i Faldet 
3 MeneiteL neinlig Fokvalteren, Ok. 
Hans Dtost, samt e.i Arbejder cg en 

Dteng« De «havde alle tr-: faaet svære 
Kvaftelfck i Hcvedet og paa Rnggen, 
hvotfor de styndsomst keetes til Kom- 

mune«hospitalet, hvor de toges under 

Behandling. 
Marteligt er det, at 2 Mænd, soin 

stod ganfle icet inde under Beseht-e- 
ftablen, da den fiyttede stimmen slap 
ganste usiadt fta dei. 

lx »Es-« s. .·Eå-—--—»-». «- 

Stort Havfiskeri. For- 
leden havre man i Folge «J«yllandg- 
posten« ved Harboøte en saia glimrende 
Fangft som 12,000 Pd. Kuller til en 

Vcetdi af 4000 Kr. foruken Totst til 

Iover 500 Kr. Mage til Fifkeri har 
man nceppe haft i Mands Minde paa 
denne Aar-stil» 

Ferfk Fifk lyser under- 
t i den i M ø r k e. Professor Ar- 
thur Feddersen striver i «DansiFisteri- 
tidende«: sEt saadant lyssende Skær 
fra Fisi og Kød er imidlertid ikke 
noget Tegn paa, at Raadnen er ved 
at indtrædex baade Fis! og Kød, fom 
lyser i Marte, kan Date lige saa godt 
at nyde fom ikte lysende Madvarer. 
Lyset viser kun, at Fisk eller Kød husek 
en Bakterie, den samme, ssom vokdet, 
at cgfasa trøsiet Trw lau lyfe i Myrte. 
Dr. Molisch i Prag hat for nylig 
anders-St denne Balkerie, og han har, 
dels red For-sog visi, at Fisi eller st 
hvotpaa denne Batterie trives, er lige 
faa sundt som andet frisk Kod, og dels 
hat han godtgjort, at den lysende Bak- 
tetsc aldeles intet hat med stets 
Raadnen at gere, siden den kværtimod 

foksvinder, saa snart Kødet raadner. 

Fanden hjælpelss ved 

Vejen. For-leben Morgen fandt et 

Pat Arbejbere, der kom gaaendse ved 

JBlegdamsvejen i Ksbmhavm en Maer 
Fliggende tilsyneladende død i Grøften 
op mod Falledem De tumlede libt 
med ham og fit ham saa nogenlunde 
bragt til sig selv. Hart var imivler- 
tid saa fortommen af Kulde vg, fcm 
det lob til, ogsaa af Sult, at ha:1 
næppe kunde tate. 

Dei var e.1 4s)-aari.z1 Billedstckrer, 
Viktor Anders-m fom længe havte 
vceret arbcjdgløg og nu ingen fast BE- 
pæl hande. Politiet, som blev under- 

·rettet, bragte ham til Kommunehospi- 
talet 

— 

T i k T a k. 

F r u e n Horn havde givet Tjeneste- 
pigen en Teaterbillet): ,,Naa, morede 
du dig fact, Thea?« 

T he a: ,,Aa, storartet. Fruenl 
fkulde bare have hort, hvordan en 

Stuepige kunde skælde sit Herftab ud.« 

Nu hufker de at lukte Do- 
ren e. Pan en Gaatd i Dronning- 
lund chn havoe t: Den Vane Mc 
at laafe Tørene oin Ratten. Fokleden 
gik faa i Folge »Aalborg Amststiden- 
de« en Ravallet i.:d og tcg noget aH 
«.llcandeng pcenefte Tøj, k,viltet var san 
megct ærgesligcke, fom han stulde have; 
benyttet Vet Dagen efter til et BtylH 
lup. Nu lutes der sit-en ! 

Zof) Kroner i Belønning 
udlover Chefen for Opdagelsespoliti.et 
til—den, der kan give paalidelig Unber- 
reining oin, hvor et ungt Mennesie, der 
er forfvunvset fra Kiel, og som cnenes 
at vcete taget til Kobenhavm opholder 
fig· Den unge Mand, der er Grimm-» 
siaft, heddet Jesco von Puttkammer- 
Han et 13 Aar gammel, stor of Bæksi, 
flunk, hat blaa Ohre, lige Næse vg 
fort, blondt Haar. Han vat, da han 
foriod Hjemet, ifsrt Matkosdkagt med 
torte Knab-entladen sorte Stromver, 
Sinørcftøvler, graagrøn Stottrøie, og 
han bar gran, tysi Stolen-ishr 

Den, der et faa hseli.dg for-It at lunne 
give Meddelelse om det unge Menestes 
Opholdsstrd, kan som sagt gste sig 

IHaab otn en Bei-uning af 300 Kr. 

Videnskabelig Æresbe- 
v i s n i n g. Stockholm, den 12. De- 
cember. Bioenstabernes Akademi hat 

Itil udenlandst Medlem valgtProfessor 

.i Fysii ved Universitetet i Kobenhavn 
«Cht. Chks.stiansen. 

K i klein dbrud. Tavlosv Kikke 
blev i Fø ge «.,Fted. Av.« atter 

vvavvvvvvvvvvvsvvvvvvvvf 

Traadløs Telegraf- Win- 
nipeg, Manitobm 1. Jan. Marconi 
er travlt i Fcekd med Fora.1staltningek 
til en transatlantisk traadløs Telegraf 
gennem Canada, og to af hans Med- 
arbejtere var i Gaar her i Byen paa 
dereg Vej mod Vest for at gore For-« 
søg i »He Roclies«. Minnipeg eller 
rettere »Stony Mountain« sial være 

Midt’station. Den sial modtage Tele- 
grammek fta Mount Royal ved Mon- 
treal, og re to Medarbejdere har nu 

Den Opgave at udpege næstr Station 
mod Vest i »the Rockies«. 

Amerikansl Legations- 
fettetær kommen til Stabe- 
Rom, 1. Jan. J Ast-es skete et Sam- 
menstød mellem en Sporvogn og de 
forensede Statets Legationssekretær, 
Mr. Jddings Korn-L hvorved Mr- 
Jdding sik sin ene Skulder af Led. 
Kuslen blev let saatet og Vognen full-- 
stæadig soelagi. Mr. J—dding fik til- 
lige sit ene Ben ftærkt forslaaet; men 

siønt han øjönsynlig var dybt kostet, 
» 
havde han dsog Aandsnærværelsfe til at 
tedde si-g. J Dag hat hatt nogen 
Feberz iøvkigt er hans Tilstand ilke 
farlig, om end Lægen udtalcr, at det 
vil vate 6 Uger, inden han forvinder 
Folgetne. 

M i n e b r a n d. St. Petersborg, 
1. Jan. En sorgelig Ulykle er for- 
aarfaget i DiHse Dage ved Brand i en 

Kulmine i BachmuL itet 58 Mien- 

Irkejoere mifjebe Lioet. 11 Mund 
redtedeg cfrer at have opholdt sig 16 
Timer i DU brcenbende Mine, og 20 ( 
echt-des senkre. 

Nytaarsstydnäng Les 
Angeles, Cal» 1. Jan. John F. Jo- 
nes af Louisville blev i Nat findt og 
næsten øjeblikkelig drcebt af en Nyt- 
aarsstytte. Han var fra sit Bcerelfe 
gaaet til et Hotel, hvor han tkaadte 
ud paa Baltonen for at iagttage Nyt- 
aursscenerne paa Gaben. Her blev 
han kamt af en Kugle, medens han 
lcencbe sig over Ræk«oærket, cg hans 
Legeme fnldt ned paa Fortcrxt midt i 
en Forsamling af lystig Ungdom. Tet 
siger sig selv, at Lystigheden her fit 
en brat Ende. ! 

Nytaar paa Amalien- ? 
bo rg. KobenhOVW J. J-.1n. Kong 
Rriftinn modtog i Dag Corps diplo- 

v 

matique, der var reprcesenteret as te 

sowde Sfaters Minister-, Mr. Swen- ) 
son. Kongen udiialte get-»rein Ministe- 
rsn sine gvde sØnster for Prcesident 
Rooscvelt. En Galladinncr blev der- 

efter girrt, bvor den tongclige Fa- 
milie, alle Morpsets MeDIemmer og 
samtlige Ministre var tikStede. Trods 
sine 85 Aar er Kong Kristians Hel- 
bred fortrinligL 
— 
—- 

»forleden Nat hjemspgt af en Ind- C 
-,brndstyv, der ved at ituslaa et af Vin- 
»dueene hat stasset sig Abgang til Kir- 
Ilens Jndre, hvor han hat tømt begge lKiefeblokkene for deres Jndshokd Sam- 

me Nat blev — formentlig af samme J » 

Person —- forspgt Jndbrud s. Pecestse- - giaarden, hvot han ligeledes ituslog en 
Rude. Da Stsjen herved ismidletttb 
blev beim-riet af en af Beboetne, tog 
Fyren styndfomt Flugten, og dser hat-es 

lforeløbig intei Spor af hum- 

.-
 

Digteren Jngemanns A»rvxtagee, 
Forfatteren, Professor H. F. Gouv-, »- 

fyldte 13- D:c. sit 87de Aar. 

Meiekiplads feqes 
as en haust Mein-ist. s Akt-s Proksit 3 Ist 
i Damm-et oq 2 Am- i Amemm Dosen meet 
vaa Mieneer a inry Seht-oh Sol-e Ir- 
befa.iugec hat-es- 

J. Lotsen- — 

content-, Box los, Deealb II , sak- 
:'«··-k. 


