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Datiiiiark. 

Kskiftiansborg Slot. 

Eu beleudt i Udlaudet leveude rauft 
Rigmaud, der i siu Tid var større 
Bivragyder til Kkiftiausborg Slotg 
Geuopfstelse, sendet »Poliiiteu« fol- 
gende Artikel meo Aumoduiug om 

.Optagelse: 
J »Nationalti.deude« set jeg for 

nogle Dage sideu, at en Judfender 
foteslaar at lade det Beleb, der for ca. 

18 Aar siden iudfamledeg til Krifti: 
ansborg Slots Geuopføtelse, eudriu 

heustaa 3 Gange 18 Aar for ved de 

opspatede Reuter og Reuters Reuter 
at blive i Stand til at aeuopføre 
Slottet udeu yderligere Judfamling 
eller Peugebevilliug fra Zrateug Eise. 

Som Bitten-Judex ser Vilde jeg nu, 

Hin Redaktør, bebe Dem om Piabs 
for et Pat Simrasmaal for muligt 
detigeuuem at faa deune Sag paa 
Dagsordeueu og eukelig Opuaa e: 

Resultat, euteu i deu eue elle: i den 

anden Nemqu 
Hvis der itte fra Reaeriuaen kau 

forventes et chforslag oxu Eiotierg 
Geuopføtelfe, iudser jea Elle Nnt1eu 

af at have de, faa viDt jeg bed, besi 
imod 2 Millioner Kr» Der blev iud- 

samlede, heuliggeude i Finansbov:d- 
Lassen cg i Baukerne. Bidraaudrrue 
maa have Ret til at fotlauge de af 
dem betalte Peuge tilbagebexalte plus 
Reuter og Reuters Reuter, tlii det 

fotholdek sig ikte, sum Judseudereu i 

»Nationaltideube« trot, at ingeu pu- 

stet deres Peuge tilbage. Tværtimod, 
mauge forudeu underieguede indser 
ilte Nytteu af at have Peugeue heu- 
liggeude, hvis der itle lau erholt-es 
et positin Lufte om, at Slottet bliver 

geuopfstt tudeufor et rirueligt THIS- 
tum. 

Det et ilte uogen Ros for Lan- 
det, at disse Ruiuer beuligger i Byeus 
Midtpuntt, hvor Tusmder daglig pas- 
seter dem. Fremmede, paa· hvem det 
maa gøke et alt audet eud hyggeligt 
Judtryl at se de spraelige Ruiuer, 
eriudkes vift ofte herved om Sinke- 
fpeates bekeudte Udtryk i »Hamlet«. 

Ved at opfsre Slottet vilde spl- 
gende Fordele opuaas: 

1) De ssrgelige Ruiners Fjetnelsr. 
2) Et vertdigt Hus for Kougeu og 

Folkets Reprcefeutanter, og 
3) Arbejde i aatevis for Tusiuder 

af Akbejdetr. 
Dei stulde glcede mauge forudeu 

underteguede i Udlaudet bofatte Dan- 
ste, om Regeriugeu fuatt vilde frem- 
komme med et saadaut Forflag, der 
Lande vebtages af Folkets Repræsen- 
tanter. Samtidig butde det osseut- 
liggttes, hvoe stor Kapital der er til 
Siebe un med Rentet, thi. eftet alt at 

dsmme vil det Belsb, der mangler, 
ucppe overstige Landets Westen 
hovevsageu er. at der opuaas et Re- 
sultat, det veere positivt eller uegativt. 

B. 

Smaanyt 
En Fortevianobedrager. 

En ung Mund lejede for et Par Maa- 
nedets Tid siven et Fortepiano of en 

Jnftrumenthanbler i Kobenbavn, o-; 

Fortepianoet blev beugt til hang- 
Hjem Da han fenere udeblev med 

Lejen, henvenvte Eferen sig paa ten 

vpgivne Bolig, hvor han sit at vide, 
at Monden i sin Tid havde lejet Vas- 

telfet for en Uge, og at han straks 
var flyttet bort med Fortepiancet 
uden senere at have benyttet Værelset. 

Jnstrumenthandleren, der nu ind- 

faa, at han var bleven bedkaget, heu- 
vendte fig til Politi.et, og efter nogen 

Ssgen fandt man Fortepianoet i et 

Auktionslokale, hvor det var henfat 
til Salg. Auttionsholderen fortla- 
tede, at det var en ung Mand, der 

havde bragt ham Jnstrumentet til 

Bortfalg, og at han havde givet ham 
100 Kr. i Fotstud paa Salgssummen· 
Dei oplyftes endvidere, at den unge 

Mund i htj Grad lignede den Mand, 
der havde lejet Man-seh men derimod 

vidste Attiousholdeten iste, hvot han 
soebe. 

Fotleden tom der imidlertid Bud 

fee heut med sitiftldg Anmpdning vm 

ydetlisete Forstntx vg Budet, en 

Panz fortalte. at betten stod og 
set-Lebe paa hanc paa Vodtofvej. Ank- 

Mtdoldeten gav straft pr. Telefon 
Bewies fern-den Oplytning, og fort 

efm spkgte en Opdagelfejbetjent med 

Wen-u M Usdwfvex hvor Wage-; 
» Id, Dukaten an-. 

.·--- 

sttasset Snedkersvend, blev fort ti.l 

Politikamret, hvor han tilftod baatc 
dette og flere andre Bedragerier. 

Afdpd Politiket. Fhv. 
Foltetingsmand, Gaatvejer Lars An- 

derer, Hætkekup, er afgaaet ved DI- 
den. Den afdøde, der Var født 1819, 

Evar i sin Tid valgt i Ringfted som 
Medlem af den grundlovgivendeRigs- 
forfamling og fra 1849 til 1852 

Folketingsmand for Nestvedkredsen. 
1864——1866 var han Mehlem af 
Rigsraadets Folketing og stemte for 
den revidsetede Grunvlov. Foruten 
sin politiske Stilling beklcedte harti 
mange andre offentlige Hvetv. 

Nogle orkanagtige Bind- 

stød forleden Middag anrettede i 

jFølge ,,Vejle A. A." Stabe forstellige 

fSteder i Frederici.aegnen, bl. a. pag 
iEgum Mølle, sein uejop var i Gang. 
scm Vinge knættede, og den ene Huld- 
jdel af den slyngedes op i Luften, fom 
;om den var et Halmstraa, og ca. 

s100 Alen ud paa Matten. 

) Et Hus paa iØstedgaards Mari, 
Hom omblceste under Juleftormen og 

flige var genopført, blev paany legt i 

iRuiner af Orkanm 

Hentik Jbsen om Claudi- 

In a v i s m e n. Fra Kristiania mel- 

;des: Henrik Jbsen bar udtalt til en 

IFJournalist ved ,,Ørebladei«, at Sam- 
Imenslutningen mellem de nordisse Ri- 

ngr laa ham meget paa HiertcL Den 

jvak Updvendig, hvis man vilde Ub- 

fvilling og ikke Tilbagegang, Beste-an 

;og ikte Undergang. Landene maatte 

;samles om pkonomiste og kultutelle 

Jnteresfer. Strid mellem de norvisie 
Lande var lige faa taabeligt sont 
Rngtet om Mobiliseringen. Bote 

Dages Udvikling gaar jo tydeligvis i 

Retning af Samatbejde. 

Skjoldbdrqs nckfte.,.«210.l- 
botg «21mt;-tid.« bar interviewet Jci 
ban tholdborg om bans ncrfte BCFL 
der fom betend-! ftal handle onszkmkdf 
manden. 

Skjnldborg udmite bl. a.: 

Den dankte Guardmand er P- Led. 

Paa Guarden, den jævne, Mike 

Selvejetgaard« lunet as hoje Povch 
træsser vi de tre Generationen J 
Lænestolen ved Kuttelovnen sidker Den 

gamle Bondr. Han hat hvide Haar 
orn en hvid Pondr. Han er Grundt 

vigianer, as den gamle Sirt-, en 

Mand, hos hvem det ideelle trædIt i 

Fotgrunden. 
Men ude i Guarden treffer vi An 

delsbonden, vote Dages Guardrnans 
hom, der for Tiden er stnrenrse i 

Landet. Om ham er det, jeg vil stri:e 
Hovedaffni.ttet i min Bog. Jea vi! 

siildke ham fnmpatetifk, men førft or 

fremmeft sandt, faaledes som j«g cp 

fattet hom. 
Andelsbonden et grundhæderlkg, 

dygtig, initiativtig, — lidt kedelig. 
Han hat samlet al sin Evne, al sin 
Vi.den, hele sin Arbejdsmagt am der 

agrarifke, om det øionomisse, og non-et 

glimrende Refultater. Hns ham er det, 

3som det ideelle er blevet trængt ncget 
tilbage for det dogmatifkr. Jeq dii 

»Paapege, hvorledes det maatte 

Fmaatte -—— blive fauledes, efter Infan- 
.k)eden i den lange politiske Kaum on 

Illdholdenheden under den øtonomifke 

jKrife. 
l —- 

! III-Tat »Nei, hvok dek ek 

Hmorfomt at kigge gennem den Kitkert,« 

Isagde en ung Dame. »Bil Tante ikke 

sprøve?« 
»Nej Tak, min Pige«, svarede Tan- 

ten. »Et Nøglehul vilde være meget 
morfotnmere.« 

l D - d s f a l d. Den ældste Kvinde i 

Aakitkeby, Avlsbkuget Anders Rei- 
mers Enke, er afgaaet ved Dsden, 92 

Aar gammel. Hun var trods sin hsje 
Aldee ualmindelig aandsfrist og ad- 

foldede en ikke tinge Godgsrenhed 
blandt fattige, hvem hun ogfaa efter 
sin Dsd hat betænkt, idet hun hat 
oprettet et Legat paa 3000 Ke. til 

teængende i Aakiekeby, der vil teeede i 

Bitkfomhed eftee en Plejedattets Ded. 
Tit den Tid tilfaldee der ligeledez 

Isyens ieknifle Stole, sont afdjde in- 

teressetede sig nieset for, 2000 Kr. 

Dtdsfald iPeovinfen.-- 
Institsraasd h. C. Thoekildsen i Beile 

kee afgaaet ved W,67 Nat Sammet 
END-de var i sin Ab Medlem as By- 
Erntet. 
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Fuss-« 

Jnjutiesag. For at kalde 

Folketingsmand Sabkoe Lsgnet og 
Ærestænder var Landstingsmanb 
Villats Lunn bleven idømt en Bitt 
paa 200 Kr. Hr Lunn appelletede 
derefter Sagen og stap ved Oper- 
retten med 100 Kr. 

Etstatning. Ovetretten til- 
kendte forleden en Katetmaget H 
Chr. Jener fta Matibo 100 Kr iEr- 
statning, fordi hcm i Fjor Sdmmer 
sad 4 Dage ustyldig arrestetet som 
mistænkt for at have stjaalet Mahag- 
ni fta Aktiese lslabei Vuxcans Wag- 
gonfabrik. 

Fra Bestindien. Ei Btev 
fta St Thomas til Kobenhavn med-l beler, at Kommissionen er ankommenl 
til St. Thomas. hvok den blev mod- 

tagen af Guvernøt Hedemann og Ort-J 
vernemenissekreiær Latsen. Terfra er; 
Fiommissionen reist videre til St. ( 
Croir, hvor den, som det hedder i den; 
officielleBeretning, »vil fotblive nagen 
Tid for at bearbejde det Materiale, 
den hat indfamlet under sine Bessg 
vaa de fmaa Antiller«. ; 

Materialet er visinok ifær Menulori. 

Fra Tboksmindr. Bergmä- 
Tsamperen »Avona« staat endnu hel i 

Havstokken. Man havde faaei Ka- 
byttetne pumpede læns for Vandet, 
rg Bjetgningen af den stote Ladning 
var begyndi. Lliekagerne havde ingen 
Stab-e tagei. Man havde entelte Da- 
ge faaet op til 300 Seite Kager 
bkagte i Land. Nu under Stormen 
forleden fattes Havet i saadant Op- 
rst, at Bolgetne fejede op over »Apo- 
na«s Dcek. Kabyttetne et atter fulde 
of Band, og Atbejdet maa begynde 
forfra. 

As Befætningen et som tidligete 
meddelt inddtevet 14 Lig. Havet gem- 
mer endnu 9 i sit Smo. 

Sönderjylland 
Ulyttegtilfozldr. En Tag 

i forrige Uge byttede Peter Fogd i 
Ztovlund en Heft bott til Luvvig 
Plagemann paa Timmetsig Matt. 
Fogo gjorde oev Handelen opmærtforn 

intu, at hans Heft baade bed og flog, 
Fog at Dyket itte en Gang taalte, at 
Iman lagde en Haand paa dets Ryg. 
Da nu Plagemanns Heste stulde stock-, 
satte to af hans Sonnet sig paa He- 
ftene for at ride til Smeden. De vat 

Himidleetid tun tomne et lille Stykte 
Ifra Hjemmet, da den nye Heft tastede 
sin Ryttet af. Denne var saa uheldig 
i Falk-et at slaa et ftort Hul i Baghove- 

idet. Han afgit ved Døden uden at 
llockte kommen til Bevidstheb. Den af- 
døde, som tun blev 25 Aar gammel, 
havde tun væket nogle Timer hjemtne 
von Besøg. Han var Mejerist i Bals- 
bsl, hvilten Plabs han hat haft i flere 
Aar, og var paa Grund af sit flinke, 
venlige Væfen meget afholdt. 

Jordfcestelsr. Forleden ke- 

graveves fka Aabenraa Kirte Rentiet 
N. Hintichsen, tidligete Ejer as Bezi- 
enslund ved Vojens. Hinrichfen var 

en qod danst Mand, frerngaaet af ei 

dunstsindet, om end tysttalende Hjem 
Hi Flensborg. Han havde efter at 

have faaet sin Uddannelse fom Land- 
smand paa Flabsten ved Aabentaa on 

Jseneie i Jvlland ovettaget en Gaord i 

IHDlsteky hvor han boede under Tre- 
aarslrigem Senere bofatte han siq 
ved Vojens. Han var blandt andet 

jVeftyrelsesmedlem i »Nordslesvigft 
,Frøavlerforening«. Efter at vcere 

bleven Enkemand flyttede han bort fra 
Vojenö og tog noget fenere Ophold 
i Aabentaa hos Boghandlee F. Spren- 
sen, hvis hultku er en Niece af dam. 
Han opnaaede en Alt-er af 86 Aar. 

Foepagtning. J. Rissen i 
Bevtoft hat fotpagtet Ptæstegaarden 
i Stydftrup for etTidsrum af 15i 
Aar; den aarlige Fotpagtningssum er! 
1700 Me. 

c 
D s d s f a l d. En af Stets-eleg-; 

neni mest tendte Mand, tidligete 
lGaardejer Lebst Beetellen af Tevring, 
er dtd eftet et tott Sygeleje i Svigev 
sen-sent Mem i Gesing ved Starb-et 
Den afdjde var ftdt i Objetg i At- 
etld Gegn, men boebe tun lett Tid 
sont vollen paa sin Fedegaaed og flyts 
tede alleeede i 1860 til Tevetng, hvor 
han hat boet i den lange Ante-ekle, 
indttl han sidstr Aar flyttede til Stet- 
bcet Soga. 

" 

At Lavst Bertelsen var en afholdt og 
anset Maus-, set af de Inange Ttlltdsi 

poster, han beklcedte. san var Kom- 
munefvrstander i flete Aar-, men fra- 
teaadte, da han stulve aflcegge Eden 
til de nye Magthavere. J Dostrup 
Sognetaad hat han siddet i 24 Aar, 
hvoraf de 18 Aar som dets Formandz 
Kredsdagsmand var han i 12 Aar og 
Synodemedlem i 18 Aar. Han var en 

trofaft danst Mand, der aldrig spitz- 
tede; han sparede ingen Ulejlighed, 
naar det gjaldt Sagen. 

PræstekaldetiØsterLim 
det, som for Tiden er ledigt, hat i 
fort-ums Tid vcktet Annekss til Nu- 
sttupx men da« Ptceften fra Nustrup 
ilke altid lunde komme over Auen, 
klagede Menigheden og sit san felv en 

Protest Den føtsle Præst i Oster Lin- 
det Var Andreas Beyekholm, der var 

i Embedet fra 1569 til 1580. 
En anben Præst var Povl Trans. 

J hnns Tid li 1658) lom Polalterne 
her til Landet, og Øfter Lindet Breite- 
gaerd maatte dele Slcebne med saaj 
manac andre slerigfle Præs Uegaarde l 
Polatlerne brændte den af og dkevl 
Prass: en bott. Navnene Beverbolm ch 
Tuns sindes endnu der paa Egnen ! Rubrik-neu Bester Lindet stal eni 

Gans have hørt ind imer -:- tet Lin- 
det Logik 

Pafwr Mpller der nu er udfet til 
Brit-it i Ostet Linde-L et den 15 
Rckltm Han stammer fra en gammel 
Bondeslckgt i Rødding. 

Præstelaldet i Byldetup 
dliver ledigt til 1. April, da Pastot 
Simonsen paa Grund af en Hals-Edel- 
se gaat af. Paftor Simonsen er fsdt 
1857 og hat staaet i Landslitkens 
Tjeneste siden 1884. Pastor Müller 
paa Arm-um er udset til hans Gier-J 
følget. 

Etor Eildefanaft. —-— 20 

Jernbanevogne fulde. For- 
tiac Fredaa Llften ca Nat haode Fi- 
sterne i Naernføtde en helbia Fangsp 
rg i Lober ai Lordaaen affendtcg alene 
2« Jernbanevkane med Silb. 

Tnveri paa Boramefter- 
to n t o r e t. Forleben Nat er der 
blekset ajort Jndbrud paa Borgmeftet- 
kontnret i KristiansfeldL Tyven hat 
faaet l’k——70s) Mk» dekiblandt 1 Hun- 
drersettoneseddeL 450 Mk. i Gulb og 
Reiten i Sølv oa Stimmuan 

Tyven eller Tyvene hat banet sig 
Vej til Kontotet gennem et Vindue 
fra Gaatdsiden, opbrudt Borgmeste- 
tens Sltivepult og gennemkobet denne 
fra oberst til nederst. Uheldigvis laa 

Npglen til en Jetn-Pengetasse i 

Pulten, saa det var en let Sag for 
Tyven at aabne Rassen og at laense 
samme for dens Jndhold. 

Saa vidt vides, er man endnu itte 
paa Spor efter Tyven, hviltet bog 
fothaabentlig vil lyttes, da det uren 

Tvivl maa vcete en Person, rer et« 
godt kendt med Lolaliteterne. I 

Ejendomshandei. .,Kjems- 
aaakd« i Hyguni Sogn er af Ejeten 
Nis Ajems folgt til Unglarl Johan- 
nes Lauridsen af Lanaetvev for en 

Kobesum af 29,200 Mk. med Oder- 
tagelse til Fotaarei. J Handelen nied- 

følger Kreatnrbescetning og Avlsreds 
Haben 

Til ,,Kjetnsaaatd«, der med Hensyn 
til Ateal vistnok er den ftøtfte i Hy- 
autn Span, hører ca· 2510 Thr. Land-, 
bvoraf henved Halvoelen ligger i 

Hebe. 

Jndbtudstyoeri. Forleden 
Nat er en Tyv brudt ind i Gent-zwee- 
Detlef Jvhnsens Pathus paa Bester-; 
gade i Tonder og hat ftjaalet Olie ; kager og Korn. Man fandt Tyvens ; 
Hat, sont maasle tan lebe til hang! 
Opdageise. ! 

Pludselia ded. LandmandI 
Ole hanfens Kone i Stibelund ved 
Gram et pludselig og uden form-goa- 
ende Sygdom afgaaet ved Dsdem 
Hun tom i Møtiningen hjem fra et 

Bei-g has Naboen uden at fejle det 
mindste, satte sig paa en Stol ved 
Katkelovnen, faldt samtnen og var dsd 
paa Stedet. Den afdsde var 56 Aar 
gammel. Dsden styldes et Hierteslag. 
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Brændt Ladebygntng. —- 

Forleden Aften nedbrændte en Lade- 
bygning, tætiet med Jætnblik, tith- 
rende Ganrdejet Jstgen Sprensen i 
Stendeeup. Eieren rg Hasttu var fra- 
værende til Bryllup i Snogbæl. J 
Stenderup er denne Brand den ttedie 
i kort Tit-. 

Nyt Foretagende. — An- 
lceg afFistedammr.DeHetret 
Købmand Aasttup, Degn Westetgaard 
og Gaakdmand Ludvig Peterer af 
Gramby hat af Bettel Maland paa 
Jenning ved Gram fotpagtet et Stylle 
Land, hvorpaa de til Fotaaket til an- 

lægge Katpedammr. Fotetagendet vil, 
da Beliggenheden et meget passende, 
efter Folts Mening blivse Ineget lon- 
nendr. 

Ejendomsbandei. Peter 
Rissen, Hummelhave, Toftlund, hat 
folgt sin Gaard til en Mand ved Navn 
Hausen fta Husmnegnen for 20,000 
Mk. Besætningen m-edfølger. Tiltræ- 
reisen ster 1. April. 

Jldlss. Pan Petersan Hotel i 
Gram opstod forkeden Eftermiddag 
ved Firetiden en mindre Jldløs, der, 
hvts den itte var bleven opdaget i 
Tibe, niide have faaet alvorlige Folgen 
Den indstkcenkede sig nu til, at en 

an og et Stntke af Gulvet paa første 
Sal btænbdte; ligeledes blev en Trop- 
pe bessadigei. Jldens Aatsag styldes 
en Spend, der var hensat med vatm 

Aste i. Staden ansiaas til henved 100 
Mart. 

Usilet ek en fryaeeliq Plage for Sama- 
bokn on mange Bot-ne. Fee hell-redet 
Tonn’s Limment flam- ntdrig teil. Lie- 
btitkelcg Hierin suldfeasndig Hetbkedelsr. J 
ethoert Apothek, 50 THIS. 

(In standcnavcll Læae 
ibct qnmlc Land lnslbrrdrdr nqu fuldftcrns 
digt for Netvcssmrllcls(s, Flmfelncslnsd, imst- 
kct htkmnncrii(-, Emmluizlnsd, Tab og Lu- 
dcr s Furt-inmle drum-d, cfkrr m im her- 
til Lands lmvde fursoqt Anssnlm·, Em- 
cialist(-r, Vetter ofv udcn Nuttc Dokto- 
rcnsz Rcccsvt sur drlec nun-sc lkgc Birne-mid- 
dtsl er rnbnu i min Vosiddrlch og for at 
lijælvc libendc Lands-kursiv vi! jrg frudc 
ttl online-r, sont brgcrrcr det, en Asssrjft 
drmf tillige med vidcre Lvlnsningrr frit i 
sorsmlrt dkonvolut Nrccmm Inn fang 
eksvcderct pkm et godt Avothck mod singe 
lldgijt. Ekriv til nug mutig oq Te vjl er- 
fcn«e, at der endnu fmdrs Asrlmlnsd og 
Lprigtighed i Werde-L og at den Medicin, 
iom min Recevt fortsikriucr, virkclig kuns- 
ker. Adresse-; E. E. bemsom Box 622, 
Chiusi-, Jll. 
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stxrnn Isknrk st«I-k)c(!s· --! 
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xtsh lusorxkstl Ili- til-«- 
nsntld Inst-H Virkhutnlth 
Nun-NU. llsflhnsthslwc (-1 
un:ultg, incjtil ils-«- Af- 
ytspnslnngtsr »- fu«-noch- 
cht flulir ()lt« Liill ZLLI 
Ins-»m- msck Inn-Irr kHssr 
Spimnningz sit-sur km- 
Uuslkrgosn kllcsr kifnuzrn 
jkkc ist«-»Ur Wut-»in 
met-knu- ruscnslnnynsgu 
At disk er en I ichs-schmu- 
HK Hilf stu- lmxsttstl »k- 
kcttxutshlpc vis«-sln.·cr1sn;z 
n sl lp u- i«f·A( Hin-. lu-« 
lmnspiqrcsns. gis-n thun-ins 
i A--lmn. Isimwnsr sit-II— 
n--n: eks tust-akustis- kut- 
Ussliist-Lj!I-1r--Uk(-.I·n«1«rr 
Il(« kislnrth si-L«- list-thin- 
xir ishr c:— « »nur i,-«-»»n- 
-,-m Rost-up »k- sit-tun- 

lkssmskw i«-smm», Aus-- is s-« s«»,-ls(«s:1c«s iri 
ish«11!t«1v"«-U:ss.Hm th- s s UHO f Brut-Fris« Jst 
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