
Dantnarh. 
Prinserne Aage ogAx el. 

DEL. tgl. Højheder Prins Valdemar 
vg Prinfesse Maries to celdfte Son- 
ner hat i Aar været ope til Altwinde- 
lisg Forberedelsesetsamem Proven 
afstutiebes med et for begge meget fint 
Udfaln 

Til at bestaa træves 69 Points, til 
at opnaa den exceptionelle Hovedtarat- 
ter »Udmærtelfe«' 120 Points. —- 

Prins Aage sit111l;;, Priniz Axel 
116-7'-:L; Points. 

Saavel HE. tgl. Hothd Prins Val- 
dernar som Prinsesse Marie havtie 
udtryttelig uvtalt Onsiet om, at deres 

unge Sonner (henholdsvis 16 og 15 

Aar) stulde stilles paa lige Fod med 
andre Jevnaldrende, fom i et Antal 

as heninwd 200 er oppe i Sommer. 
Den lange Rætte Videnstabsmænd, 

soin besorgede Afhøringen og deltog i 

Censuren, er alene ved veres ansete 
Navne en Borgen for Ønstets Opfyl- 
helfe. En Krebs af inbbudne har 
overvcerrt Proverne eller en Del af 
dem — saaledes f. Ets. Konfejlspræi 
sidenten og Kultusminifteren samt 
Undervisningsinspektøren m. fl. 

Hö. tgl. Hpjhed Prins Valdemar 

har —- paa Grund af sin Udtomman- 
do med Kryrseren ,,Gejfer« — tun 

haft Lejligbed til perfonlig at over- 

være Stutningen af Etgamm Prin- 
sessen morte fra Den forste Dag VeO 

Proverne Da bar med forftaaelig 
Spænding afventet de entelte Karat- 

tergivninger samt dernceft strats tele- 

graferet detn til Prinsen. E 

Te unge Prinfer vil i den nærmefte 
Fremtid paabegnnde Deres maritirna 
Udrannelsr. H 

80 A a r. —— Forhenocerenrie La-rerl 
ved det tongselige Dpvstummeinstitnt 
paa Kastelsvej Andr. Chr. Nyegaard 
tunde den 4. Juli fejre sin 8(T--aarige 
Fødselsdag. 

J en Alter af 8 Aar miftede han i 
en Starlagensfeber fuldfiændig Ho- 
relsenxTalens Brug beholdt han imid- 

lertid, og Da han Aaret efter af Kong 
Frederit Den Sjeitse var bleven indfat 
som Frielev paa Dooftummeinstitutct 
vifte det sig fnart, at han ftod betydc- 
lig over de andre Elever. Dette be: 

virkede, at han senere, efter forst i 

nogle Aar at have arbejdet som Bom- 
uldsvcevesr,« tunrlr onna-a Llnfccctelie 
som Lærer ved Døvstummeinstiiutet 
Jra 1835 betlædte han denne Stil- 
ling, indtil han for et Par Aar siden, 
efter 47 Aars Virtfomhed, ssgte sin 
Afftedx denn-e blen, stønt N. itte var! 
tvngelig Embedsmand, bevilget hami 
med fuld Pension sont en Anertenrelse» 
af hans tang- og dygtige Arbejde Si 
stftummevcesenets Tjenefte. I 

Som ganste ung havde N. deltageN 
fern frivillig i Treaarstrigen, og ri- 
meligvis herfra stammer hans Inter- 
esse for Styttesagem Medlernknerne 
af de dankte Vaabensbrsdre og Ko- 
benhavns Stytteforening vil mindes- 
ham sont en fast Præmietager ved 
Gevirtftftydningernr. 

Nu forhindrer hans svageSyn ham 
i at wrte denn- Svort, men sin Jn- 
derezfe for Sagen bevarer han, fuldt 
aandöfrist som han er. 

Fristolefoteningsmøde. 
Tnnst Fristolefotening afholdt for- 
lelm M Aarsmjck IT Galtxup pao 
Mors. 

Movet talte 500 Deltagere. 
Forum-wem FristolelæterRasmus- 

sen, Ringe, bød velkom-men, hvoteftcr 
Seminariefotstaader Manch, Vor- 

d·ingborg, holdt Fotedtag om »Vorw- 
nes Ovdtagelse i Stolen«. Højskoles 
fotstandek Hausen, Galtrup, kalte om 

»F:istolen før og nu«. 

Stolevcesenei. — Efter at 

Ministeriet effek derom fremsprt Be- 

gckring med Udgangen as Juli Maa- 
ned d. A. har fritaget Biftop over 

Lolland-Falfters Siift Sophus Sp- 
rensen for det ham hidtil overdtagne 
Hverv som Formond for Censoreme 
for den afsiujtende Prpve for Lærere 

og Læterinder i Folkesiolen, hvormed 
er forbunden Stillingen som Mini- 
steriets Msdhjælper i Saget Abt-ren- 
t: Fislkestolem for Stillingen som 
Cenfor i Religion ved ovennævnie 

Prove, samt fra det ham hidtil lige- 
Jedes overvtagne hvetv at gennemgaa 
de Stolebsger med heusyn til hvilke 
TM ftgez am Ministerieti Anbefuling, 
hat Minisstetiet fra 1. August d. A. 

sberdtaget de nannte Oper-o til bit-til- 
sz vers-we Was-ver for Statuen-ina- 

« W i Jesinse N. A. Lassen. 

1 

Armeniete i Kobenhavn. 
Forleven M ivvag fnnvt Politiet et 

moerteiigt Zelstav, der havve stnaet fig 
ned i Grønningen Dei var tilfyne 
ladenve en starre Zigeunerfarnilie, bes- 

staaende af T Vvtsne cg 5 Bern. 
Vev ncermere Eftersyn viste vet fi-; 

imiblettiv, at det itte var alminvclige 
Zigeunere, men Armeniere. Te blev 

iransportereve vp paa Polititamme- 
ret, hvor man selv mev Opbyvelsen as 
alle sprogtynvige Krceftet vvg itte for- 
maaeve at faa noget rigtigt at vive, da 

de tun talte armenst og nogle entelte 

Gloset russift. Saa megei fit man 

vog uv af dem, at de var tomne fra 
Riga, og at de agteve at slaa sig nev 
her i Bin-n Uheldigvis havve ve 

imiblertiv ingen Kontanter, og Poli- 
tiet tunve Derfot ikte lade dem gan. 

Hele Familien, fraregnet et Pai- 
Stytker, blev derefter interneret i Ar- 
resten paa Nntorv, hvor be maa vlive, 
invtil man hat faaet üfgjvtt, hvad 
man egentlig sial gpre mev dem. 

Da Konsulen hat ettlceret, at han 
itte vil have noget mev dem at got-e 
fynes deres Stæbne foreløbig at svæve 
i det uvissr. 

Venstre Reformpattiet 
Jhar vaa et Mode optaget folgende ny 
JMevlemrnen Karl Hausen, Priest- 
Amts 5 Kretzz Rasmug Nielsen, 
Præstø Amts 4· Krebs; Jens Stub, 
Marier Amt-; 5. Krebs; Pevet « 

sen, Freveriisbvrg Amt-J 2. KrevsH 
Pingtrup, Lvenfe Amts 3 Krebs-H 
Paul Soejstrup, Bäbcrg IUmts Z. 

Krevs; Byriel Jenfen, Standerborxi 
Amts Z. Krevkz K. Biene, Mativv 
Amts 4. Krebs. 

Storft Jnteresisse bar Lptagelfen of 
Paitor Biene vg Bnriel Jenseit. 

Zorn man vil erinvre, vlev den 

førftncevnte fvruV for Valget ivrigt 
betampet nf Reformvartietz Fornranv 
Hi. Anders Nielfen vg af Partie.5 
Preiser der ertlærede at Ot· Bjerre 
itte tunve venreLptaqelse i Regel-inge- 
Urtiet LlLlZzsijel bar Hir. Vsjerre 
niesen-. nu fanet Ler- nt stille sig Eidt 
om Zite mev Hr. Andere- Nielfen i» 
Reformpartietg Rcctter. 

Bnriel Jenfens LDtngelie trrn ne 

net usentet for Den radikale ffle as 
Venftre, ver bavte baut-eh n: rette 

Meclzm erf den T— iv h ncrcraic 

Gruppe var blevzn itvtvt uden fer. 
bl. a. forn Folge af ssn Afizemning 
under Afslutninnen nf vet pcli:iite 
Forlig, bvvr Bnriel senken fulgte ke- 

Bvifenite Venitre. 

Ensj selben Fest blev fort: 
ten afhrl vt i Egrorn stro, hrottil 
Leitnant Feilberg,3-bcrggaarv, hav 
ve invbuvt re Meenv stilligxmev terei 

Hustkuet), ver havde uvført Grave- 

arbejte Vev Kanalen fra Eis-vorn Sr 
til Gilleleje vev Søbvrg Sps Unter- 
ring. 

Tet var nernlig 30 Aar siven, at 

Kanalen blev færvig. sztnant Fett- 
berg var ven Gang Jnspettsr. 

32 Deltagere havde fulgt Jnvitek 
tivnen til Fellesspisning vg folgende 
Bal, og alle ve Gamle tunde itte not 

fvtn tatte for den ftvte Ossetvillighev, 
svtn her nisteö af sztnant Feilbetg, 
der havve snstet at være famrnen mev 

sine brave, gamle Arvejvete. 

Blo mste r. —- Til Generallsjt- 
nant Hebemanns Wgrsrmlse sent-te 
Kejsetinve Dagrnat af Ruslanv en» 
meegtig Palmedetvration med en Pu-; 
ve af Roser vg Lillier vg unwanden 
mev guldsigneteve Siltebaand i tus- 

’siste Farver. Fra Prins Friedrich vg 
PrinsesfeLouife af Schaumbutg-Lip- 
Pe sendtes en Palmedetvration pryvet 
med Roser og mev tsve vg hvide, 
gulvsigneteve Baum-. Fta Weinwa- 
kald og Prinsefse Thyra en Palmeve- 
tvrativn ptyvei med Nelliter og tsde 

Iog hvide, gulvsignetede Buond. Fta 
Ktigsminiftetiet senvies en meget ftor 
Palmevifte prtfvet med Hortensier og 
vinsltynget mev rpde og hvive, galt-sitz- 

nereve Baankn Fta Generaltvmmam 
va- Jntendanturen senvtes en Palme- 
,trans ptydet med Jtis og med rpde 

iog hvide Slsjfet mev Jnskription. 

I En Mindest-Ue for As- 
kger Rvg vil ifl. «Ringftev Felle- 
stivende« blive reift i en nær Fremtiv 
svev Fjenneslev. Mindestvttew der er 

af botnholmst Granit og 42 Alen hsz, 

Eberer en Jnstription 

E Sei Ballvnfaet Sei Bal- 
frei-, umvt as wie Seiqu for Lust- 
Hqu i set-lieh es seen gis pp fertige 
-M Ist-n Il. S i sittlich del-de 
M Doms m ist-m M 

WMM cvki sc Leit- 

L 

Eselig Jld i det Plantevcert, der alt 

nant Dunst, tog ind til Odenfe, hour- 
fra de retoutnerede til Berlin. 

Tømt Brandstifter i Vi- 
borg. Oderretten i Viborg hat 
ftadfceftet Esbjekg Kobstads Ekstta-’ 
retsoom, hvorved Arrestanten, Han- 
delsrejfende J. Chr. Rasmussen Ma- 
gaard var idsmt Forbedringshusar- 
beide i Z Aar forBedeageki og Brand- 
stiftelse. Arrestanten, der er et af 
Dtit og andre Udsiejetser medtagset 
Individ, hat i September og Oktober 
i Fjor i Kobenhavn, Fredericia, Kol- 
ding og Esbjerg ialt forspgt 18 min-; 
dre Jldspaascettelser. ; 

Jfølge sin egen Fortlating hat han 
begaaet Fotbrydelserne, ledet af enl 
uimodftaaelig Drift til at sage Til- 
fredsstillelse ved Synet af Branden 
og den Uro og Virkfomhed, der fulgte 
Brandvcesenets Antomst og Stut- 
ningsatbejdet. 

Det ny Raadhus’ Plan- 
teocert i Flammen — Forte- 
den Middag vedTretiden git der platt- 

for lasnge hat verret Gransen mellem 
Bestre Boulevatd og det ny Raadhus. 

Det var Planteverkshjprnet over- 

for Jndustritafeen, der var Jld i; 
liolige Flammer sprang fra det ene 

Plantevcertsthdt til det andet og 
samlede sig saa i en Flammefty, der 

fteg oo i Sollyfet, medens en tung 
Troer-g drev over mod Jndustrita- 
sten, smog sig ind under Matliferne, 
lagde sig, fom en ildelugtende Tan- 
ge, over Gestet og Borde med Stute- 
rebrod og Drittevarer — og drev vi- 
dere ud over Vestetbrogade, eilen-me- 
rende baade Mennester og Dyr. 

Jnduitritafeens Gcksier lob fra de- 
res Borde over Boulevatden til 

Brandsteds:k, og vejfarende ilede til 
for at se vaa den ufcedoanlige Brand. 
J næste Lieblit timete en Sprsjte fra 
Heredbrandftationen med Brandfnld- 
mægtig Tersling ned ad Bouleoarden 
til Branditeden En Slange blev 
ftTUer pas Vandhanen, og i Lobet af 
san Minutter havde en traftig Band- 
straale giort ret as medJlden. Brand- 
rncknd nted ftore Liser bungede dens- 
ter det forlullede Plankeoærl ned; 
nede i Grunden og i en Bunte Span- 
ner on Træassnld, der havde ligget 
indrnfor Planteoærtet, glødede Jlden 
endnu, og Brandmændene maatte 
rndde op cg hældr Band paa, indtil 
re dar sitre paa, at de sidste Gnister 
dar sluttedr. 

Eaa spredtes Foltet, Sprøjterne 
torte hjem, og Arbejdetne gav sag med 
txt samme i Lag med at opbygge et 

nyt Pianteocert, og rned en Huttighed, 
der er ufcedvanlig for tommunale Fo- 
tetagende:, stod Planteveertet allerede 
icerdig Dagen eftet. 

Jlden er antagelig opstaaet i 

Spaanbunten indewfot Plantevættet 
og siyldes «Ufotsigtighed fra en elle- 
anden Arbejders Side. 

Theologist Embedsetsck 
m e n. —- Mandag den 29. Juni: 
G. Virtedal Nyegaard: haud illauo 
lmi ge. Andreas Mollerup: lands- 
bilis. 

Tiesdag den 30. Juni: Peder Pe- 
detsem haud illaud. Imi gr. Chri- 
stian Emil Niellem Hand illaud. 2dt 
ge. — 

j 

Uhu-ennuer 
Personel Kapcllan for Tolsvcerd 

Menighedet i Sjcesllands Stift, J. F. 
P. Hovgaatd. et bestiltet til Sogne- 
Praeft sfvt Bsrammsthn Menigljev i 

Ribe Stift. 
Ptrsonel Kapellan for Volletslev 

og Gstsleo Menighedet under Sjæli 
lanvs Stift, V. L. Groes-Petetsen, er 

beflitlet til Soqnepmst for Tune Me- 

nighev under Aarhus Stift. 

Moder-vorderen —- Mie- 
steret hat nu indftillet Atthut Jugen- 
sen til Benaadning. 

! Direktor Martinius Ni- 
e lse n og Fru Oda Nielfen, der sta- 
big opholder sig paa Singen, agter at 

»blive der til Mit-ten af næfte Maaned, 
shvorpaa de paatænler en lille Tut til 

sEngland 
? N y K i r k e. Et Privattele- 
Jgram meddeler ,,Dagbl.« fra Sahn, 

Hat Grundstenen til Agersted Kirle er 

Jnedlagt af Provlt Hat-gen- Miller i 

lOvetvcerelse af Landsdelens Priester 
; og Omegnenö Feld Provsten bragte 
en hilsen fra Bistop Fr. 

Kitken bygges efter Tegning 
Atlitekt Ludvig Fr. leen, 
havn. 

Nielfen 
af 

Athen- 

En Btevdue. —- ot tte Aar 
siden tom en fremmed Brevdne fin- 
dende til ei Dueslag i Svendbotg. 
Da der intet and-et Kendetegn var paa 
Duen end en Aluminiumsking om det 
ene Ben, tunde den itte sendes til sit 
Hjemsted, men forblev paa Dueflaget. 

J Fjor og i Vintek deltog Dtten i 
Kapflyvning, og atter fot en hold 
Snes Dage siden blev den sendt til 

Samsø for at deltage i Kapflyvning 
til Soendborg. Duen totn imidlet- 
tid itte tilbage, dekimod er der igen- 
nems forsiellige Jeknbanepatmestre 
kommet Befled til Svendborg om, at 
Btevduen, altsaa efter tte Aats For- 
løb, er kommen tilbage til sit gamle 
Hjem hos en Ksbmand i Kiei. 

En Amtmand paa Predi- 
testolen. —- Notdmanden, Amt- 
mand Ullmann, prceditede i Simdags 
i Fritirten i Sydstevns. Det kan 
lnre lidt underligt, at en Amtmand 
giver sig af med at ptcedite; men da 
han er theologist Kan·didat, maa han 
allerede af den Grund vcete tapabet 
dertii. 

— 

Dtevet i Bolgerne af 
S p i r i t u s. —; Tre Fistere røgtede 
Ratten til fertige Tirsdag deres 
Garn under Fur. Om Morgenen 
gil de i Land og assatte der-es Fangsi, 
men samtidig indtog de en Dei Spi- 
ritus, saa de i hvert Fald itte var 

ckdru. Te git nu i Banden igen og 
feilede hjemeiter, men her hændte det, 
at en af dem pludselig vilde springe 
over Bord. Dei førite Fort-g mis- 
lyttedes ved de andres Modftand, men 

et efterfølgende Forsøg lyttedes, uden 

at de andre formaaede at tedde bam. 
Den ulytteliges Navn er Jver Jen- 

fen. Han et fra Branden og efier1a- 
der sig Hufttu og ni Born, der dog et 

pca ngneL 

En dygtig Hund. — Meise- 
tiit Nielien paa Aaibæt Meieri vendke 
forleren hjem fin Jagt med 5 Rasve 
sont Jagtudbytte — stønt han itte 
under Zagt-en hat lossnet et enestsx 
Sind 

Hans- Hund nlene havde beim-get 
Livet af re s-) Rceve! 

Lgfaa en Afflutning paa 
et Vcelgermøde· --— Ved et 

Vælgetmsde i Purhus Kro forleden 
udbad en Gaztdejer sig ded Dettes 

Slutning Ordet, og rettede detefter 
den Fotespøtgfel til Forfamlingen, 
om ingen havde set hang 2 Faar med 

Lam, sont var lpbne bott. 

Forespøtgslen vatte selvfølgelig 
Muntethed. uden dog at give noget 
Resultat. 

— 

Jens Stryg er bleven 
formelig fed under sit Ophold 
paa Sindsfygeanftalten, hvost han 
levede godt og tun atbejdsede lidt. 

Atbejdet er nemlig itte Jens’ starke 
Side; han blev sat til at staa Sten, 
men hsjst et Par Timer daglig gad 
han bestceftige sig dermed. Han var 

aitid i godt Zum-h osg det anses for 
siktett,at der intet et i Vejen med hans 
Fee-stand Var dettcTiliældet.blev han 
sandspnligvis heller itte sendt tilbage 
til Aneftvphold i Randets. 

Kultugminister Chri- 
stensen et bleven interoiewet of 
en Medarbejcet ved det norer Blad 
»Den-eng Gang«. Ministeren unhal- 
te bl. a» at te første to Reformer, 
Der vilde komme frem, var Udvidelsen 
af den kommunale Balgret og Indiv- 
relsen af edfvcrne. Højre var gunstig 
ftcmt for Den finste, men irnod ten 

ferer Reform. 
Ministeren rat stinkt stemt for e! 

baade materieU oq aanreligt Melkk- 
ssab mellem he nnrrifte Zoxt cg Vilte 

arbejre fcr et nordist Toldforbund. 
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»Don-kenn« Nr. 2 er abso- 
lut den l)e(lste symzisliine. 
cler licl)rilieres, Og den linn 
mnzile siks meil lnsillcen sum 

lielst leislcine til langt lmj. 
ere Pris. Den link tillige 
den For-del frem for »Dan— 
slcerenu Xr.1, at den lian 
lulilies ned. 
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« Trxenrbeidet uklføres —- efter Kober-eng Unske — i lik- 
si eller Valnoddetræ 

« s 

c Vi slcnlgemehesvare alle Sporgsmaal med Ilensyn til ) 
«- disse Miislciner Og give Oplzssninger krit. Skriv kun til os. ·« 

F og vi vil give niermeke Forlclariiig. Belobet hedes sendt c Ja 
s» med Bestillingen ji« »Es Til sorunnxkvnte Priser maa Kober-ne betale lkrngten til « 
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; des-es nusrmeste Jernbanestntion· Fragten er 95 Ceuts sur «- 
.«- lner IUO Mil og betales ved Modtugelsen. thi
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g Symaslcmen »Danslceten«. Z s 0venstaaende vises Illustrationer af de forslcellige Model- z 
I- ler us anmslcinen »l)anslceren«. J I- Denne stmaslcine, sokn fabrikeres specielt for os as en at 
L de storste Fabriker i Amerika. lmr i en Rælkke af Aar staaet Es sin Prøvei Hundsedek as Landsmænds Hjetm og alle er en- 

i stemniige i sine Udtalelsek um. at Moskinen giver god Til- 
- lredsstillelse og er lige san god og bedre end Maskiner. lnsotu 
« for der for-langes indtil den dol)l)elte Pris. Maslcinen lim· lmj 

Arm. Det frie Rum under Armen er 5jx9 T()mmer, sna det 
sviereste Ärbejde lmn med Letlied banndteres. Miislcinen er 
fahrilceret as de allerbedste Materialer, bar alle Inn-lerne 
But-bedrängen alle Dele er fint afpudsede og nnjngtig Minis- 
sede. og alt muligt Ilensyn taget til at forene styrke mesl 
linlcelthed og til at gøre Miislcinen letlobende og forebygge 
Muliglieden lor at komme i Uorden. 

iß Slz Hvek Maskine gekantetes lot- 10 Aar-. Je E 
stmnslcinen lmr selvtrædende sk)sttel, selvsættende Niml 

og autonmtislc Spolevimle. El 
Med liver symaslcine folget et sæt af de nveste for IF bedrede stmilnppnmter. Apparaterne er nojngtig tilpus P« 

sede til Pressestangem er fabrikerede l1elt afclet betlstestsz 
II polerede og lumilclelce og uden l)ele sit Messing ellcr nndet s· 

»F lilødt Metell og uden loddecle Saminetifnjninger. De liestau eif: 
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c Rufler,"1«ticl(er. Binde-. Uraider Form lknder llrajcler Slisle 
v- Plan-. shirring slide Plan-. like liemmers at asxipnerede — 

r stokrclsek. Quiltethiresd Cutlek, Futh Uemmer ug Felle-. 
f-, Med liver symnskine folget desudem 12 Nin-le· b Spule-U 
I- OIiekande fyldt med ()lie. htm- oq lille Skrueogle. san-le- sp( 
gl- des-, 10 Aufs Garantiicektiiilcah illustreret lnytruktiunsb«g· ,- 
«- ( Vi orertager Risilmem om en Miislcine bliver beslcitdiget 
Okz under Transporiett ng v- ek- ngsim nllige til at tillmyzelpetule 
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k-; Pengene Og Hmltgnre Fragtudlzegv lnsis en Kober linder Mu- g ;. sllcinen utill«i·edsstillemle Og mulerle(les, end vi liar lremstillet VI - ( en. —- 

:; Til Oplxsning for dem. der muligvis ilclce forstnnr, ln-0r- lis« 
s« for vi Siclger disse Kslnslciner saa enormt billigt, skul vi l)e- ist f- meet-lich At llensizzten lu«rn«ed er at avertere for »l).-mslceken« EH ;- («g sknffe den stzulig vislere ug videre l’(ll.n·edelse, ligesom det f « 

k-« «- einmticlig er os en Gliede at kunne forsyne lkollc nied noget ZU 

IT virlcelig godh CL: f « l! 1 

k· Adr.- »Danskeken«, lau-, Nebraska. »F 
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