
Danmarli. l 

Folletingsvalget 
d. is. Juni. 

Tct ai Kongen udfiedie aabne Brev 
hvorved der udftrioes nm eilinindelizik 
Valg af Medesnntikr til Folletbingei, 
og bvori Tag-In for Palast faiisætteg 
til Tirsdag den 1R. Juni, aabneå 
med folgende almindelige Benenn- 
delse: 

Da Valgperioden for Foltethinciet 
udlpber paa en for Ria: daaenT Ar 

beide lidet heldig Tib, og da der efter 

Omstcendighederne sisnnes denn-Hirs- 
mceåsigt at undaaa dette ved at for- 
anstalie nyi Valg H Afbol delse sprin- 
den ncesie Riggdaggfamling, have Vi 

befluttet, at der Tzn M. Juni D. A. 

skal foretaaess not almindeliat Vala 
iil Folteihingei. 

Smaanyi. 
En Plaiienslaaerske —-- 

Folgende Ovtrin fandt forleden Affen 
Sieb i en Fort-ernan i Friedericic. 
Henad SsTiden tnm en una, elegan! 
klcerit Tame ind i Butilen og navngav 
fig iokn Katkirinse Beim-, Dauer af 
Stibizsklieder Bestle i Rand-ers. Hun; 
var pan Bei til sin Onkel, Etatåraad, 
Vinbandlek B. i Kahenbavm men F 
nanserne var ils-inne op, lworfor bun 
anmcrede Ebeer om at biwipe liende 
med Pennkr Da bun innen PavireH 
bande, vilre Chefen sørft forbøre sig ii 
Randers, orn hendes Meddelelfer pass- 
fede, iaa kunde hun komme om en halo 
Time og afhente Psenaene Kun no- 

digt git hun ind herpaa og bad Che- 
fen om itke at fottælle, hvorfor hun 
bavde henvendi sig til hani, da hendes 
Familie saa vixde blive Vred paa ben- 
de. Saa gik hun, idet hun lovede It 
komme igen. Cheer forhørte sig i 
Randers om hende. Der var ingen, 
der tendie en Skibsrheder Bestle og 
—- »Frølen Bestle« blev dorte. 

Eftet Fotlydende i «Ft. Apis« hat 
bun vceret heldigete et andet Sted i 

Beim 
l-- 

« 

Guldbryllup. —Et gammelt, 
hcedetligt Ægtepar, pens. Læter Chr· 
Andeksen og Husiru, boende i Vani- 
dtup, fejrede den 21. ds. detes Guld- 
btyllup. 

Guldbtudgotnmen hat betet La- 
rer i 50 Aar, sidft i Basirups Stole 
ved den ftnderjydsie Grause, fta hvil- 
ten Siilling han for nogle Aar siden 
kog sin Afsted. 

Han hat under sin lange Wirksam- 
hed haft mange Tillidshvetv, som 
han hat xsgtcx met fis-st- Samstag- 
Dzsdsigigiip. - ..«-...«4U 

· ---. 
pp 

« 
—- 

Et stoppet Kisteur. — 80 

Kt oin Aarei hat bei bidtil kostet at 

faa des gamle Kirkeuht i St» Pedtts 
Kirketaarn 1 Slagelse tritllet ap. Dei 
siulde netnlig gsies daglig, og faa gik 
Utet endda, som Bin-den direkte Un- 

der disse Forhold hat Kitteinspektios 
nen nu besiuttet at lade det gsaml e Ut 
staa ganste stille. Der var heller mep- 
pe mange, der inddelte detes Tid efter 
det. 
.Nu kan man jo passende spare de 

80 Kenner i nogle Aar og faa bebe et 

nyt Ut, menet »Sors Amtstidende«. 

Forsigtighed ved Ind- 
ledning as Handelsnie- 
b i n d e l f e r. —- Udenrigsministeti- 
et meddelek: 

Den dansie Konsul i Hull advatee 
danste Eksportpter msd at teæde i 

Fortetningsforbindelfe med des-vieren- 
de dem ubetendte Pers-over eller Fir- 
maee uden ftesi at indhente Oplys- 
ninget om deres Soliditei, da det ikke 
er sjældent, at htjtlsydensde Ist-ineinan- 
ne beuges af aldeles upaalidelige pri- 
vate handlendr. Mucatet staat til 

Tjenefie med at indhente snstede Op- 
( lysainqw 

Dtdtf ald. —- Skationsfoestani 
der ded Ugslhuse Stoff-seh R. J. Ax- 

«en, et akwlei ved Ost-en ien M- 

Hk. Niels Grøn, der i lcen 

gere Tid hat opholdt sig 1 Kobenhavm 
afrejfet over England til New York. 

For sin Afrejfe havde Hr. Gtøn 
Foketræde hos Hä. Maj. Kongen. 

l 

; Naar man banler Leere- 
«re n. — Arbejdsmand H. P. Larer 
i Asfens ttængste for en de siden ind 

Hshos en af Borgersiolens Lærere i hans 
puivate Lejlighed, overfuscde ham med 

Skældsord, flog ham og truede hasm 
i Anledning af en Revfelse, den paa- 

gceldende Lckret havde tildelt Lar- 
sens Søn i Stolen. Lateren meldtc 

ham, og nu er der ifslge «Asf. Av.« 
falden Dom i Sagen. Latsen stal 
have 3 Gange 5 Dages Band vg Brod 
og udrede i Etstatning for itxtslaaede 
og bestadigede Sager 13 Kr. samt nd- 
rede Sagens Omkostninger med 20 
Kr. 

Reisende Graaspukve. —- 

»Holstebro Avis« fortæller, at der 
forleden passerede en Godsvogn over 

Struer til Thisted, hvad der ilke er 

saa mærleligt, men mere merkeligi. 
var det, at to Par Graafpurve hat 
bygget deres Reder paa hvet sin Side 
af Vogndøren under Vogntaget. 

« 

Naar Toget holder ved en Station, 
flyver de fom Regel ud for at se sig 
om i Landsiabet, for after at fogeVog 
nen, naar denn: begynder at rulle vi- 

dere. —- 

Jernbaneperfonalet hat ille nennet 

at sætte en Stopper for denne Fri- 
befordting, og Fuglene et faaledes sta- 
·dig paa Rejse Landet rund-L 

Ulyllestilfcelde. — Gaakd: 
ejer Hans Jsrgensen, Øjsemagle, e: 

forleden Middag lommet ulylkelig af 
Dage, da han tsrte hjem fra Matten. 
Hestene lsb løbsi, og han slyngedes af 
Vognen mod en Slærvebunle ver-Lan- 
devejen, hvorvsed han sit Btud paa 
Hjetnestallen, saa at han afgik ved 

Boden, kokt efter at han var blevet 

bragt hjem. 
Den forulylkede eftetladet Ente og 

1 Bam. 
han var ca. 40 Aar gammsei. 

Dpd aff, Sult. — J Ejendonv 
men Nr. 85 i Gl. Mgnl i Kobenhavn 
fandt man fvtleden Li.get as ea 50- 

aatig Kvins,de Lautine Nielsen. Salt 
og Ntd er den nætmefte Aal-sag ti 
Dsdem « 

.-- .- —«..,l- Its- ts kss 

Anholdte Tkawlerr. —- 

Jfolge »Ribe Amtstidende« hat Ka- 
nonbackden »Er-Hund« til Esbjerg 
indbragt to engelsie Ttatvlete »Larch- 
word« af Grimsby og »Quebec« ai 
Hall, der begge havde fistet paa danst 
SIterritotiunL 

Eftet afholdt Fothsr ek bver af de 
indbragte engelsie Tkawlete bleven 
idsmt en Bsde af 2,000 Kr. samt 
Konsistation af Ttawl og Fangst. 

Aktieselskabel »Kris·:s- 
ligt Dagblad« hodt fett-den 
i Gaknlions Missions .,qi Himm- 
dinært Bestytelses- oq MitwirkkaHi 
mode under Leb-ist ai Kammtthetke 
S. Warnen Dei befluttedes bl. a. at 

iudvide Antaüet af Vestyressesmedskew 
met fka 9 til 12. J Henhold hertil 
valgtes Grosseter Carl Bettelfen af 
Aakbus, og nghandler Lohse af 
Vatde til Medlemmet af Bestyrelsen 
Dei Zdie nye Beitytelsesmedlem sial 
i Folge Lovene vcelges af »Kirlelig 
Føkenina for den inbre Mission i 

Damm-UT 

Gamle Dragoner. 1868 
var det fsrste Aar, der var Lejrsam- 
ling i Halb, og 5. Dtagonregtment i 

Randers var det fstfte Ryttekikegk 
ment, der deltog i Lejtsvelsen Den 
5. Juni tyklede Regimentet ind i Lei- 
ren, og- et Par af de gl. Dragvner hat 
faaet den gode Ide, at fejte 35 Aars 
Dagen for denne Jndtylning ved en 

festlig Sammentomst i Lejren ved 
Halb den 15. Juni i Aar. Forpagter 
Brsnnuxm Gudumlund pr. Aalbotg, 
fothen Dtagon i 5. Regiments 2. 
Esiadron og Fest-wand P. Christener, 
Viborg, forhen Dragon ved sammt 
Regiments 1. Essai-roth Jndbydere. 
Alle Ofsicerer, Underofsicerer og Me- 
nige, sont deltvg i vvennævnte Leie- 
fasmling ved ö. Mwntsgiment et 

Ultwnr. 
.- Anat-Welle om Deltagelse sendet 
M P ZWEITER Vibstg med Opgis 
W If Mtg numende Avresft 

Mun, Rr. og By- 
--« »Ist M SM- 

«- 

RIDVet fra at drutne. —- 

En tsaa Et. Pouls Kirteplads boende 
Klaverstemmex Oscar Halm Var for- 
leden Nat, da ban git langs Fiajen 
ved Lanqebrcs, saa ubeldia at saa 
Oderballance on sinkt-: i Banden Pan 
bang Raab ilede den patrouillerende 
Betient til on sit bam ved Bistand 

pfka et ncerligaende Etib reddet E Oder- 
’fte Lieblit Han satte-J til Komtnun«e- 
bospitalet, hvor det lnltedes at kalt-e 

hant til Live isten, og i Gaar befandt 
han sig efter Lmstcrndighederne helt 
rel. i 

Flattebjærgdrengensz 
klagede til Kongen For no- 

gscn Tid siden braqtess en Meddelelie 
sm, at sinnigen danke modtaget et 
Brev fka site Drenae paa Flattebjcerg. 
De betlagede sig ever, at de blev Umg- 
lede med Etaaltraadnge, oa ttuede 
mev at svide Jnstituttet af. Ewig Dei 
itte blev berste. Brevet blcv overaivet 
til Justitsminifteremfmn lob etholitiz 
manb underføae Forboldene paa Sie-i 
det. Han fu«-» at Trenaene band-e Redi 
Te var bande aule, granne oa blaa ctfl 
Etat-« sont tildeltcs Dem med et tyndti 
Tod« der var Dmfvnndet med Stank-— 
Wad- 

Eiter brav ker nu knekdeles i toben-: 
havnfte Platte-, var det en Eeminarifi 
N der mest havde anvendt denne 
barbatiste Straffemaade Han blev 

aieblittelia afftediget niedran en an- 

ren Laster, fom tun innre bruztt 
Etaaltraaden i Nu Da Na-, sit en al- 

vorlia Rassel. 
Brevstriverne Vildsx itte aabenbare 

sin, nsen aiorde ret ist-g til ftdst, da 

Politimanden ertiærede, at De bate, 
naar der virtelin var noaet alvorliat 
paa Farbe,ftulde henvende ssg til ham. 

Pan Jagt efter Manden. 

Forlekien MiDDag antom til Roldina 
med Tage: sydfra en una, tysttalende 
Rotte ledsaget af sine Z haabefulde 
Podet i en Alder af 2—5 Aar. Hun 
fotegav at komme direkte ska Viel-:- 
seldt i Hannovek, hvor hun og hendes 
Man-d indtil for 5—6 Uger stden hav- 
de været bosatte· Ved bet Tidsvuntt 
havde Monden, der var Borstenbindet 
og en letlevende Herre, sotlasdt FaO 
milie og Hiern uden senere at vende 
tilbage. Kvnen havde saa resolut 
samlet alt sit Habengut, bekundet 
MIVUUg detes 3 Btrn, og var nu 

gaaet paa Langsatt eftet Manden, 
fom hun mente at vide bestemt stulde 
vcete i »Jiitland«. 

Paa anogedkontoret, hvor Konen 
henvendte sig, oplyste man hende ifslge 
»Kann Folkeb!.«« om, at Jyllanb var 
stott, men det lob itte til at gsre noget 
synderligt nedslaaende Jndttyt paa 
Konen, der ettlcetede, at hun dec 
Mdblch M kcst Vg ssqc tstdk Man- 
den, til hun san-di dam, eklkk da jik 
thts medbtagte Uns-may 100 Martl 
siap op. i 

Forbaabentlig irones hendes Die-J 
strebeiser med Held, sorinden Pengene 
stippet op. .- 

--—-— 1 
Jnjuttesag. Hos- og Stadssc 

retten dar Nod-tut en Sag. der var 

anlagt as Politidikettsren paa stoben- 
havns Politifs Vegne inwd Redattir 
Emil Opsset i Anledning af en At- 
titel i Bladet »Kl. 12« svt 12. Januar 
v. A. nnd Oversttift .,Politiet form- 
ger en Ente med sitt BINL De satte 
hende ud,« hvoti Politiet bestyldes for 
Villaatlighed Jnlwmanitet og Um- 
fækdighed. Nebst-ist Opsser sit herfot 
en Bitte paa 300 Kr» subsisdicrt fini- 
pelt Fængset i 30 Dage, hvokhos han 
stal betale Sagens Omtostninger. 

Udntevnelser m. v. Undet 
12. Mai er Adjuntt ved Mein-poli- 
tanstolen Dr. phil. J. F. E. ijel 
udnævnt til Oveklcerer ved samtne 
Stole. 

Under s. D. et der tillagt Ptcsi ved 
Frevensborg Slotstirke, Sognepræst 
for Asmindetsv og Grsnhvlt Wenig- 
heder i Sjcellands Stift K. F. h. 
Kisdmeyet Bestalling sotn Slotöpmst 
mev Rang i 6. Klasse Nr. Is. 

Unde: s. D. er Sogaeptesi for 
Dorne og Asdal Mensghedet i Aal- 
bvtg Stist A. V. Lstve bestillet til 
Sognseptlest for Fiellerup og Glat- 
boeg Wir t« Aarhui Stift. 

Unser s. D. er Kapelle-n pro tm 
set Heini-Ia og hunbprg Mentgheset 
i Indus Stift J. an Mittet til 
Wckst for Mias- og Kastijetg 
Wenig-jeder i sum-te stift. 

H 

ll d i .tt B n r n. Tn Otto-Eiern 

Etillinkt der ddr Gl. Kenner-ei llt 
tot-leben Liftcrntiddnq ced 4—-.'- Ti- 

tcn dilde tut-« net nd sin Trapde, od- 

tdaqere statt en ant med et leksL 

sMaanseder sammelt Trenktedarn liqs 
lgende tum tcktne tæt indknfot Toren, 
der im Posten fører ind til Her-ed- 
ttndl-«::t. th titszldte oiedlitlelin ti! 
det frederitsdetgfle Politi, at -:t Bnrn 

lvar bettlant den Trandeztangem dg- en 

IVetjent nfltentede Vnrnet 
Tsctte after-news— san til Meis- 

bjetnxttet tsna Krdndrinsegsedei. indtil 
Moderen findes. Born-et dar del End- 

pallet II. innteiJ itte at bade lidt ncgen 
Nod. 

Jdreiorfolnclfscn i Ki- 

ichctieto. J Kødendndn vil der 

sont cndetitedg finde en Jndintnkittg 
Sted til Fordel for de rnanqe Titiinde 
Jeden der er tdinne i Nod ded Mag- 
festem-: i Kifckcnetv. »Alli«tnce igrnx 

elite ::nioericlle«—:s berdasrende Romite 
ttdsenker k. bis-se Taste Lprnnb til alle 

Lllcedlcnrknct ei den ledier Ilchniztstd. 
»Dann Zioniitioreninn« hat flttttet 

fig til ..;«llli.t::s:e iIr.telit«-:— Optaakn 

J l d e b r .t n d c. H. P. Hanienis 
Gnnrd i Stirn Ded LUinrido er Lstattcn 
mellern idrtikte Lord-n ckt Edndazt td 

talt nebdmndt Zitan Oditvd d·:d L 

Tit-sitz det ldttedeszs Bessern-: at tekdc 

fig i iidfte Lieblit I-! Ftretttnrcr rt 

2 Oritc inkcbmndte. Leidret rot 

fdrsitt1t i »T.trnttart« on Btsdningsrr 
ne i Lindtnztninqertth n!:ti. Brett 

fdrfktkittzh Jlden fdrrtitsdci tust-»tec: 
ded llfxrssntighed idet en Karl pas 

Gunsten Var totnstiet ltjern lidt ist 

Jlden ask-ich 
s- -i- si- 

deiisdzn Etat oditdd der Jld i den 

Enteirn Hattnfted tilborende Guid i 

qutrztd ded Vamdktm Alle Gast- 

densz Bnanitrxter undtagen Stilehniet 
nedbrcendtr. As Bein-minnen inde- 

btckndte 2 Heite, 12 Rest og 22 Zdin 

Jldcn antageås pazsat 

Hasten og Llfbdldkdevæ 
gelfe n. J Tilslutninq til Vettern- 
melsen om, at den til den otdinckte 

Naturalfotplejningspottidn horende 
Brendevinsratidn er afstasset, hat 
Kkigsminifteriet nu faftsat, at der hel- 
ler itle til den i Reglententet for For- 
plejni.nggsvcksenet i Felten omhandlede 
Etstmportion stal uddelethændevin, 
naar en saadan Portion udleveres» 
paa Kantonnementsfotd Som Fslgel 
hekaf gides Bemyndigelfe til i Sstedeti 
for den til Etstraportionen hstende XI 
Pægl Brendwin at anvende et Belps 
of 2 Øte pr. Portidn til i Fort-in- 
delse med de fra Naturalforplejntngh 
potti.onens Brandevinsratidn Kam-» 
mende 4 Øke at stasse de ddagældende 
tildelt The, Kasse, vatmt Øl ellet an- 

dre istesspititust Dritte. 
ts- 

Foridunden Sagt-ten 
Lvettetsiagfsrer J· Hpnerup er for 

itilgt Torsdag bottgoaet fta sit Hietn 
Ldaä Fredetiksdekg under utvivlsdtntne 
Tegn paa Sindsfotvirting. idet man 

bl. a. i hans Gemmet dar fodefundet 
en Del Bude, sont bat heutigget Unab- 
nede i. flete Manne-den Famian hat 
nu henvendt sig til Fredetitsdethitts 
Kontos for at faa denn eftetspgt ved 

Politiet. Du innes eftet alle tote- 
liggsende Omftcendigheder itte dt ligqe 
nagen petnnimVanstelighcd til Grund 

for hani Fotsvindm 

Brandt Skovtidetbolig. 
Forleden Morgen ved F?.retiden opitod 
der Jld i Stovtiderbolinen i Totnved 
Stvv mellem Most-v og Johann 
Beboerne maatte i Hast redde ftg ud 

af den btændende Bygning, der Ind- 

btændte i Lobet af tort Tid. Dei-i- 
mod lytledes det at kedde Udbygnin- 
gerne. 

·- 
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'ALABA 
DEN ENESTE lich-DE-4 

) 
I 

En haji Liede-get Astckgst 
konr. Jakob Nielsens Enke, garnle 
Eise Marie, der i mange Aar brede i 

Myrhpi. men i de fidste Aar bar boei 
i. Ertvølle, blev ifolge »Nimm Av.« 
jordfcestei forleden. 

Hun var født i Ulliis i Februar 
1804 og Vilde altsaa næste Aar vcete 

inldt de Hundtedr. Hun hat vckret 

Afiægtsione i nogiei oder 40 Aar, og 
ikie mindre end 12 fotsiellige Mænd 
Ihar vdet hende Aftægt, og i Foraatet 
var der Udsigt til, at den 13. stulde 
have begnndt, idet den Ejendom, hnn 
opholdt ssg i, var udbudt til Sangs-. 
Hendes Liv hat ved flete Lejligheder 
vceret truetF en Gang var hun ncrr in- 
debtcendtx men værst for hende biev 
det bog, da en af Gaakdens Efere i sin 
Tid forfogte at fotgive hende og heu- 
des Mond med Arsenik. Jmidlertid 
Vom de begge godi over det, og i hvert 
Fald ovetlevede hun Giftblanderen i 
mange Aar, tbi han et fotlcengft død 
i Hoffens Tugthus. 

HE. Mai Kongen hat skæntet 
et Beløb af 800 Kr. i Ducøter till 
de Underofficerer og dei Mandsiabp 
fom hat vcerei bestcefiigei paa Orlogs- 
vcerftet ved Pansetskibet ,,Olfert Fis- 
schek«s Asløbnin9. Den nævnte Suan 
der er blszven tilstillet Chefen for Or- 
lvgsværftet, er bleven udbetalt til 
de paagældende —- faaledes at how 
Mond —- ialt ca. 270 — sii ei Belspkyi 
der svaker til en Dagløns StørkelsQ ! 

Landbruqsetsamem Bed; 
den i April Manned d. A. ved dan 
igL Veterinæk- og Landbohøjsiole af- 
sluttede Landbrugsefsainen the spl- 
gende besinne-R 1. Karakter med Ub- 

incerielse: J Munkhøi -«— 1. Karat- 
ter: F· H. R. Biilow, E. M. Conta- 
di, A. E· Duborg; A. P. Hausen, E. 
L. Haugaatd, H. v. Holstein-Natlau; 
L. Evald-Jenfen, M.Jen-sen, C.Knud- 
sen, E. Lunding, N. O. Nielsen, G. 
Fog-Petersen, N. R. O. Perse, K. J. 
Staffe: S. Sprensen, H. K· H.Bange. 
-— 2. Kataiten S. Damgaard, SJ 
Kies, O. Rose-ed, M. J. Mittelsen, 
P. F. Pedekfen, E. C. Sprensem V,: 
Thus-m H. Wem. 

3 sit 3. Katattet, og 1 bestod Uhj 
Okdensdetotaiianer dgl 

Afstedigelset. Ovekkæter ded 
Aarhus Kathedtalstole L. Kleisdorfb 
R. af Dbg., et eftee Anstgning paa 
Grund af Aldee afstedigei i Naade og 
med Pension fta den 19. August d. A. 
at regne; han et dethos benaadet med 
Dannebtogsmcendenes Hadersiegm 

Danfke Mejetister c -1- 
bit i e n. »Jlluftreret Familie- 
Journal« bringet i sit Nummer for 
Spndag den 17. Maj en hel Rette 
Billeder, der illustretet de dansieMejb 
risiers Virtsomhed i Sibisjckm hvok 

Tom bekendt en stot Del If Meist-»M- 
mcend fokesiaar den Hetydelige Meig- 
kidrifj, ter i de senkte Aar er spart-ej- 
det. 

D s d s N l d. Branbdirekwr og 
tidligsere mangeaarig Rede-Am of 
Tanbladet ,,Nordjylland«, tand. phil. 
N. C. Horn er dsd paa Aalbora Enge- 
hn5, 72 Aar gl. 

.-. 

Køtselsuhe1d. —- Forttge 
Lnsdag Aften er der handet en al- 

vorlig Ksrfefgnlytte rcd Ringsted, 
ibet Guardbestvret Peterer, Walds- 
ttup, mit-de med et Las Fodetftosser 
udenfor Ringfted By og sotsiog Ho- 
vedet faa slernt, at der er stot Fare 
for hans Liv. 

Jndre Mixsion Posten som 
Sekretæt for Jndre Mission i Reben- 
havn er frn i September besat mco 

Paftor Poul Olvenburg, tesidekende 
Kapellan i Vorde. 

L 
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LSTINEZ 
JeE vÆoBEIcLÆDNING Z 
Kalsominer holder kun en Titl, Z 

I käm-es, gnides af og ska11e. 

sMAAKOPPER 

; andre sygdomsspirer udklæk- 
es og sygdomme spredcs ved 

apetpapir. 
ALÄBASTINE 

ttde bmges ved Rennaivg og 
sinkeetion af alle Væggr. 

Ptins Valdemaks to alv- 
fie Sonna, Prinsekne Auge ng Axel 
fordern-er sig i denne Tid tit at gaa 
op til Præliminætetsamen 

J l De b r a n d. Gaardejer Ras- 
mus Evendsens Ejendom i Satttup 
nedbrændte sorleden Eftermiddag. Jl- 
den antagses fokaarsaget veo en setz 
Aats Trengs Leg med TcenVstitter. 

—---· 

Paagkebne Bond:fange- 
ke. Fokleden plyndrede fein Beiwe- 

fangete en Vognmand i en Bizvcerts 

ning i Vognmagetgade for 1700 Kr. 
Da det var bessrget styndte de sie 
af dem sig bvkt hekfka Bnen, de to 

»til Helsingst, og de to tit Aakhmh ine- 

dens den femte blev tilde-ge for at 

holde Aammeratekne a four med, 
hvordan Situationen udvitlece fig. 
Vegivenhedetne tog saa rioende en 

Fakt, at der itte blev Tid ti-! at for-:- 
tage mange Disposition-eh og nu fiv- 
det alle fein Bondefangere i Artesten 
heti Byen. De hat alle tilftaaet Ro- 
veri-:t. Den ene fortællser don, at han 
hat tabt de 500 Kr» fom han fit som 
sin Pakt af Novet, men det trot man 

itte paa. Man menet, lnn snakete 
hat sijult Pengene et eller uncxk Ziel-. 

socn det nu gælder om at faa Opsnuiei. 

D ø v s f a l d. — Tidliaere Jn- 
spettør vcd Sorg Amtes Einzean i 

Sow, Kommier Lndisig Oster- 
gaakd, er afgaaet ved Toben i Freve- 
riksbotg Nyhufe, hvor han E de senere 
Aar hat opholct fig. 

Undvegen Farbe-isten — 

Kort efter, at Toget til Strib fsrleden 

Kl. 1,14 var gaaet frei Tommernp 
Station, sprang den ene of fike For- 
btydere, som- hefandt sig i en aflaasei 

Kupe for at for-es fra Bridsloselille til 

Horiens Tugthus, ud as Kupevinduet 
og singt-ehe ad Stovene tit, o; inden 

Toget kunde standses, var ban saa 

langt dorte, at det var umu;i.3t at paa- 

gribe hom. »«.- 
s- 

,- 

Potitistytien udvides. 
— Bytaadet i Fiedetitshavn hat paa 
et Mode efter Politimesterens Ind- 
stilling vedtaget at fort-ge Politik-Jep- 
fet meb en Politibetjent, 8 Pater-niste- 
betjente og en Refervepatrouillebetjent, 
hvad der vix give en aatlig Merudgift 
as 2445 Kr. 

Anlevningen til detie Stkidt et den 
sidste Tids utolige thhold i Byen. 

Livet. 
-’--«« 

.-. — — 

IFotnyeL Beam- Side meget 
schlag-L 

M 

Tilbijelig til at m apovlektift 
Stagiilfcldr. 

C 

Dr. Miles Nekvine gav mig nyk 
Liv. 

»Im- kt tot at »Im-fu« at im bct lmsq Ir Mi- 
l»« Mit-let i abstatimrqv,:fk»1ut1au ktpsxicomnve 
Mermis-, sent bat zum stuscvrre km mu» Rot setz 
Ast Me- tze-de kea new-o Sack«-sue uq ums for tre 
Aar fide-I, ved bvittm krumme tm begin-m at brqu 
Ic. Ist-les Messer-noc- Jckcniue. IN »durc- mev at 
bus- Imi ists Magus-ver cg bar Ists-us htxiszk Ist m 
list-tosen c de siter tu Ast-. qu » non-It un en 
ns Land oq latet-, at leg er biet-et grau us Leu-kugqu- 
ded, Ie- havde M miqu ilkmnns W Um as Maor- 
asekter, men isdssitskugeuaisckcsvmk un keq »musik- 
slea hvad com ve«st. W tust-m aden END- J q bin- 
mthets Itcmatmav m der-tm Mk Ums-in m Aar 
Eisen. Jan Tom-Ue mig, sc tm WIIWJWW U m Ist 
Its-nistet nagt iom em, ou at M- mu: neaityk 
Sitze var nuqu meist-mit Irr rat tue u- W tsc 
sandte atbntqe tr. Mute-T Reftokakcve Mem-» Mit 
Alb-ice no vg e: hell-! Am bar mus- ne;x·-! himrpnok 
mme Nerven Jeq et passiert-nor wim- o.1 miek 
qeanem come Imnmr m. nun-) »Um must sm- 
Imvmt qenmmsniu a mach-sug- nm UzHH spsgpm 
et here tu Siebe ved Fortenniaqonwosm N lM Mast-r 
as andkkBlwek vers Eiden ai. Tusker ums- Tk. Im- 
leO Reste-cause Wen-me bar Im war-et c Bann Irods 
delie hsckde Alb-Um li H; su uer 1·«'- Axt-Ip, 
neimt WBWV merk end tudkit i cil mns L- «v«-1-d. Im 
ern-dick- Netvnm book wim- aari-t-1!1-, M- tidek 
slsskweisaqhed, jene- euer aveanwsm « 

—- »in-, 
M.t.MeIe-0P7e1dj»q Cum-, Thee s)i.-.:;.si’:C1-strm, 
corretttonviue, Ja- 

Ille Apotheke-e ist-up » gar-« t.--e- tm- stritt 
Masse If It. Mute-F Lege-nisten Im ksm M sog 
sm New-ist« ozä kiestdugvommr. VII-»Im tr- 
Mtles· MrdIrClLo.,E1ktI-m« Jud. 

Dei KglsDanfkkety 
Koniulat 

lloom (07—408 Rest Este-to But-· 
pi. as Deckbet- cs Ideal-lob st» III-asi, II. 
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