
Danmarh. 
Dei kristelige Studen- 

te k m s de. —- Til Studentekmødet i 

Sor- havde der i Aar tegnet sig flere 
Dettageke end til noget af de tidligere 
Studentermsdet med tristeligt Pro- 
gram. Paa Grund af de lokale For- 
hold hat det ikte vceret Komiteen mu-? 
ligt at staff-e Plads til mere end ca. 

450. 
Som Talen ved Modet nævnes bH 

a. Bissop Nordam, Stiftspkovfi Gu-» 
stav Jensen fra Kristiania, Pastok 
Iohnfon fra Ma-dagastar, Missions- 
læge Festen Holst fka Indien, Rektor 
Bsefkow fami Professoretnk Danelt 
og Pfannenstill sta Svekige, Lic. the- 
ol· Ussing, ProfessorerneWestergaatI, 
P. Madsen og Ammundsen, Dr. Jens- 
Norregaatd, flere bekendte Præster fkn 
de nordiskeLande oq den betendte ame- 

rikanfkc Missioncet Robert P. Wild-er 
im Indien. 

Modet varede fra den 16.——23. Ju- 
li. Deltoqetne indivarteredes dem 
vaa Sorg Akademi, dels paa Vorga- 
fkolen og Tetnisi Stole. Maaltidetne 
indtogcs i Fellesstab i et ftort Teli. 
Smidag Eftermiddag den 19. Juli 
afholdies ei start osseniligt Mode i 
Egevang, ved hviltet en Nordmand, 
den svenske Pkæst G. Seht-der, Dr. 
phil· Jens Nottegaatd og Professor 
Hakald Westetgaakd talte. 

Kptsclsulyike paa Strand- 
Vejen. —- Fsotleden Nat kom en 18- 

aakig ung Pige, Anna Andeksen, der 
bot i Brohusgade 5, karende Paa Cyt- 
le paa Strandvejen mellem Helletup 
oa Charlottenlund. Den unge Pige, 
der var Paa Vejen hjemad, toni ind 
mellem nogle Vogne, hvokved hun blev 
Engstelig, og det endte med, at hun 
fwrtede qu Cytlen, ds« hun vilde 

springe af. J dei samme tom en ftor 
Charabanc intende: Kusien kunde it- 

ke vaa det kokte Stytte Vej standfe 
Heftene, og Vognens Hjul gik over 

Underlivet paa den unge Pige, der 

blev liggende bedidstløg pack Vejen. 
Vognensz Pagfagerer, 14 Personer, 

sprang straks af, den unge Pige blev 

leitet op og tagt til Rette, faa godt det 
lod sig Aste, hvoreftet Kasten tørte 
til Kommunehospitaleh 

Her viste det fig, at hun havde fan- 
et mcget alvotlige Kvæftelse17 ins-n 

Lcegerne menie dog, at der var Hand 
om, at hun Lande slippe fra Ulykten 
mev Livet. 

Ophckvet Forbud. s— Ital. 
Zluespiller Chr. Zangenberg hat ny 

liq pag eqne og flere Kollegaerg Beg- 
ne indgivet en Ansøgning til Regerin 
gen i Stegoiq om at faa den mod dem 

i 1894 udstedte Udvisningsordke op- 
hævet. 

Fta Regekingsprcksident Dolega- 
Fioziekowfti et der nu indlpben fol- 
gende Soarstrivelse til He. Zangen- 
berg: 

»Von den til ht. Ovekpkcesidenten 
rettede Anssgning of 8. Juni, som 
sdenne hat ovetgivet til mig til Be- 
handling, meddeler jeg ætbpdigst, at 

jeg hekmsed ophcever den mod Dem, 
Karl Mantzius, Paul Nielfen, Grad- 
man og Msllek samt mod Fru Emma 
Nielsen tnu Feu Thomsen) og Ftu 
Mantzius lnu Fru Walleen) den 9. 

Juni 1894 udftedte Udvisningsordre,s 
dog sauledes, at en eventuel Optkæden 
i Gastespil o. l. i Kredsene Hadekslev, 
Aal-entom Sirt-verborg, Tsndek, 

.Flensbotg By og Flensbokg Land- 
treds ogsaa ftemdeles et Dem for- 
budt.'« 

Fanden ded. — Boelömands 
Ole Jensen, Odematt ved TetslsseJ 
er fokleden fundet drutnet med bund-» 
ne beendet og Fsddek i en Mergelgtav 
ved sdet af ham deboede Has. 

Den nogle og halvfjetdsaatige 
Mund sad i gode Kaut, men han var 

bleven fat ud af sit Has, som han ist-: 

selv ejede, og havde vætet meget ned- 

ttntt herover. 
Han efterladet Ente og en Son. 

Dreht ved et UlyktestiL 
scelde. —- En gammel Kone fta 
Holsiebwegnen, Mads Mittelsens 
Halte-eh 76 Aar gammel, var i Son- 

dngs til Mode med nogle stete; da 

Vognen om Aftenen lstte hjem, val- 

tede de ved en Omdreining as Vejen, 
oa Konen blev drasbt paa Stedet. 

·- 

Den flote Brand paa 
»S t e n s g a a r d«. —- Tre teifende 
daandvcetlsfvende et bleven anholdt l 

Asfens sont mistcntt for at have for- 

Zaatsaget den store Brand paa »Stens- 
Iaaardc ved hvilten saa mange kost- 
bare Kreaturet intebtændtr. 

De tte sordcegtige Fyre blev bragte 
til Faaborg og indsatte i Attesten 
det. 

—— 

Draht Asaa. —- Tjeneste- 
tatl Christian Thorvald Nielsen sra 
Øtss i Nærheden as Sæbn hat under 
et Slaasmaal sorrige Sondag Nat i 
Asaa stullet en Mastinarbejdek Jens 
Dahl i Hovedet med sin Kniv, saaledesj 
at den ulytlelige lokt eftet asgit vedl 
Dieben 

Drabsmanden var beruset. 
Et Telegtam fta Aalbotg til R. B. 

meddeler folgende nærmete Omstckn- 
higher-et ved denne sprgelige Begiven- 
heb: 

Dstabsmanden fra Asaa, Thorvald, 
var as sin Husbond sendt til Bron- 
ninglund sok at faa en Tilronesedbel 
vetslet, men i Siedet fsot gil han neo 

og beugte Pengene til Fest i Asaa. 
Den Kniv, han beugte, laante han 

as en anden Karl, men denne angiver, 
at han ilte vidste, hvortil Thorvald 
vilve beuge Knivm 

Den saarede Smedesvend git under 
Ledsagelse hjem, men fandtes næste 
Morgen liggende død i sin Seng. 

Dpdsfalkx —- stammt-heka 
Baron Gustav Joachim Wedell-We- 
dellsborg til Overdrevsgaarden ved 
Botup er dvd as et Hjetteslag i Nord- 
banetoget, der afgaat fra Kobenhavn 
Kl. 10.9. Barsonen stulde besøge sin 
Brodet, Amtmanden, til hvem der fta 
Lyngby telegkasetedes om Dodsfaldet 
Liget bleo efter Antomsten til Ville- 
tpd indlagt paa Amtssygehuset. 

Den asdøde, der var ca. 70 Aar, 
var i Firsetne Fotmand for de sam- 
riktende Landbosoreninget. Han var 

Ridder afDannebrog og Dannebtog-3- 
mand samt deloteret med Wohnt-de- 
nen og St. Olafs deenen. 

Herren som Ovid-aged -—— 

Ved U. Bataillon ligger for Tiden en 

Mund sra Mosbjerg Sogn ved Hjørs 
ring, som hveklen tan lasse ellet sttive. 
Siben det 10. Aar hat han ophoth sig 
i Nottetmnbers. Han tendte itle et 
eneste Bogstav. Nu hat han isslge 
»Aalb. Tid.« hver Dag saaet et Pak 
Timers Undetvisning i A-B-C og i 
den lille Tadel og vil i sin Tiv for- 
lade Rettutstolen med en ganste god 
Ballasi. 

Men hvotledes har Drengens paa- 
wrende kunnet unddragie ham Stole- 
toangent 

Gaver til Missioneik 
Husmand Michael Jener Svkiitholm 
af Graverliusnne bar ifølge ,,«.Ilalb. 
Tid.« ftæntet 2000 Kr. til Hedninges 
missionen. Vcd hans Sesseer Mette 
Soanbolmg Død for noale Aar sit-en 
gnug-, isplae hendes teftamentakisleBe-. 
stemmelfet 1500 Kr. i samme Øjemed· 

—- Husmandstone Bptil Hausen 
fta Lolland har i 13 a 14 Aar sam- 
mensparet 500 Kr» ssom hun ifplge 
»Loll. Falst. Foltetid.« hat flaenlet til 
Hedningemissionen. 

Nægtet Benaadning. 
Pian Dotihea Peterer fka Starrild, 
der Natten til den 31. Marts i Her- 
ning stpd paa sin tidligere Kækefte, 
bandelslmling Niels Hausen, og het- 
fot idsintes et Aars Forbedkingshuss 
arbejde, hat faaet Afslag paa Ansta- 
ning om Benaadning eller bog Straf- 
fenö Nevswttelsr. Pigen et detfor af- 
aaaet til Hotsens Straffeanstalt for 
at sone Strassen. 

Fern Born dIsde af Dif- 
tekitis. —- Hos Later L. H. Lar- 
sen, Vesterlunds Stole ved Tyregob, 
blev fotledn 6 af Familiens 9 Born 
angtebne af Difteritis og insdlagte paa 
Give Sygehus. Her er fem af Bor- 
nene, fire Pigek og en Dteng i Albe- 
ten fra to til femten Aar, afgaaet 
ved Dsden forrige Løkdag og Son- 
dag. 

» 
Et Batn dsdaf Spiritus. 

l— J Suatup er der i disse Dage et 
lBakn dsd under ket uhyggelige Om- 
Lstændigheden Baknet, som var 224 
Aar gasmmelt, vaagnede om Motgenen 
spr nagen i Hulet var paa Benene, og 
ttavlede ud af Sengen. Paa Bordet 
ttod en Romsflafte og en Flotte med 
Brander-im og af begge Dele sial det 
i Folge »Aus Stiftst.« have brat- 
let. 

Baknet faldt hen i en DIS, hvoti 
det blev liggende hele Dasein For- 
ældrene heuteve den nieste Dag Lee- 

ge. Barnet ftod imidlertid itte til at 

tedde, men døde kokt efier. 

» 
Dømte Novum —.Kriminal- 

Jtetten hat nylig domt 8 af stoben- 
shavns Patasiter til tortere ellek lesen- 

qete Fængfelisophold i Anledning af, 
en Viognmands Udplyndking for ca. 

1700 Kr. —- et Roderi, der foregit i 

Beocertningen Guldgkuben« for en 

Maaneds Tid siden. Hovedmcendene 
Lsouis Sommer, Anton Nielsen oa 
Vald. Jensen, der havde foretaget det 

eaentlige Roveri. fit hvert ei Aars 
Forbedringshusarbejdr. De notige,i 
som dels have frastjaalet Romene ens 
Dei af Byttet, dels soceret med til at 
fvire Pengene op, idømtes Vansd- og 
Brødftrasse fka 30 til 8 Dage. 

En afbrudt Køtetut. —- 

To Stagtermestre var fotleden ude at 
tøre samtnen, og til en Begyndelse git 
alt g-odt, indtil de rullede ned ad Ura- 

nievej, da voeltede Vognen. Jngen af 
dem tom til Stabe, men da de 
atter sad paa Vognen, begyndte et 

livligt Stendeki om, hvis Stylden 
var, og Standeriet git over til Slags- 
maal. For bedre at kunne tage fat, 
ftod de af Bognen og foranstaltede en 

kegelket Brydetamp; men under denne 
blev Heften ked af at vente og stat i 
Rend med Bognen. Forft i Fiederits- 
berg Alle ftandsedes den af en Poli- 
tibetient og indkvartetedes i »Slots- 
tkoen«. 

Sidste Akt af Koretnken oil nu 

komme til at fotegaa ved Frederits- 
bekg ossentlige Ret. 

Fundet Lig. —- J et ubeboet 

Hus i Øftermnrie fandtes fotleden 
Liget af en ret veltlcedt Mand, ca. 

50 Aar gainineL og lidt under Mid- 
delhøjde, iført blaa Klædestwje og 
Best, graa Molftins Bentlæder, bkun 
Klædeshiie,3nøreftøvler, Linned meer- 

tet A. 
.buset, hvori Liget fandteg liqger i 

Magleftoo oa da Liget var i opløft 
Tilftand, antages det at bade værct 
ca. 14 Dage, siden Manden er ankom- 
men til det ubeboede Sted 

J Lominetne fandtes itte noaet, 
foin tnnde give Opinsznina oni, hvein 
Manden vak. 

Battehug -. lldftillingen 
bliver Nndnet paa en interessant, li- 

terwrhistorist lldftilling, fom vil blivc 
aabnet i den nærmefte Tid ude i det 

gamle Battehus af en Komike, i hvis 
Midte Konserengraad Heide fidder. 

Udstillingen hat til Fotmaal at gi- 
ve et Ovekblik over Battehustiden, og 
den vil toinnie til at omfatte att, hvad 
der tan fremftasses af Relitvier eftcr 
Listenschlægey Heiberg., Knud Lyhne 
Rhabet on stamma Rhabet o· s. v. 

Malerin og Billedet, foni illustretek 
Tiden, vil ligeledes blide anoendte til 

Udftillingen, og en fcerlig Afdeling vil 
komme til at bestaa af Biene og Ma- 
nusttiptet. 

En vasfentlig Stotte sinder Konti- 
teen hos Øhlenschlcegeks Dattet, Fru 
Marie Konow, der sidfte Vintek udgav 
sine Etindkinget fta sit Bakndoinsz 
hiem og fta Battehufet, fiom hendess 
Fort-tote stod i saa vensiabelig For- 
bindelse med. Maleken Crit Struct- 
mann hat udfsrt en ftilfuld Platat 
foreitillende Bäkkehuset, som vil kom- 
me til at tellamete for Udftillingen. 

Deulnet ved Badning. For- 
rige Man-bog Eftermidbag kam en 

14-aarig Dteng, Ssn af Kursusbeftn- 
ter Ssegaard, ind paa Kommunens 
Badeanstalt ved Gasvaetshavnen for 
at bade. Jngen lagde Mcekle til 

Dkengen, fpt man seneee blev opmcetti 
focn paa hans Toj uden at se noget 
til Eier-nanden. Flere af Bat-ech- 
fteene føgte eftet hom, men uden Re- 

sultat, og der var da itke andet at 

asvte end at meddele Familien Ulyt- 
testilfældet. 

Inst næste Tags Fotmiddag ved 

9-Tiden drev hans Lig ind til Bade-«- 
anftalten og sistedes op her. Drenaen 
maa formodes at have faaet Krampc 
i Bank-eh er drevet med Steørnmen 
udeftee og er stvulpet frem og tilbage, 
til Liget attee er dtevet mod Land. 

Havnen paa Les-. Ved den 
foeleben paa Læss afholdte Licitation 

over Bygningen af Havnen i Elfter-by 
blev i Folge »Aalboeg Tit-ende« Fit- 
maet Hoffmann ccc Hausen Loben- 
havn, lavest bydende med 79,900 Ke. 
oa sit Arbejdet oveedieaget. Jalt var 

der indtommet 5 Tilbud, hvoeaf det 
bsielte var vaa 108,600 Ke. 

Jndbrusdstyveri. Forleden 
Nat er der hos Moll-er Nielsen, Ulke- 
strup pr. Morkøv blevet stjaalet 1170 
Kr. samt et Cylinderuk og en Oder- 

ffratke En Bagersvend, fom hat for,.- 
laot sit Arbejde, er mistæntt cg efter- 
søaes af Politiet. 

D ø d s f a l d· En af Nordjyllands 
mest tendte Landmcend, fhv. Godsejer 
Thorax-, til Andetstrup, er afgaaetI 
ved Deren. Afdøsde hat drevet en af 
de betydeligste Kreaturforretninger i 
Jylland. 

Haardførhed og Pligttro- 
Haku En af Eksprestoget Natten 
mellem forrige Lordag og Sondag oed 
Dvndet paakørt Ledvogterste udviste i 

Folge «Rosk. Av.« ved denne Lei- 
tialxed en sjcelven Pligttroftab og Ka- 

kalterstyrte. Ooektørslen steie ved, at 
Konen tom for sent over Spoket fo: 
at vife Signalet. Lokomotivet ramte 
hende i højte Side, saaledes at Ko- 
det paa Undetarmen fuldstændig bleo 
rcvet los og svøbt om Armen, sam- 
tidiq fit Overatmen et fkygteligtSlag, 
Xiaefom hun blev voldsomt forslaaei 
paa hele Siden fra Skulder til Fod 
oa kastedes paa Hovedet i Grøften. 
Under dette Fald kastedes hendes Lyaie 
med voldsom Kraft ind i Stoven, 
san at det itte hat vceret muligt at 
finde den feneke. Til Trods for denne 
Medfart samlede Ksonen sig bog saa 
meget fammem at shun tunde liste 
siq hen til Leddet og faa fat i en and-en 

Lygte, som hun hceldte Olie paa og 
taendte for at kunne betjene det ca. 

en halo Time efter Ekspkestoget koni- 
mende Persontog. Førft da dette vsar 

pasferet, gik hun ind i Ledvogterhusec 
og talvte paa Manden, idet hun bad 
ham staa op og signalifete for bei 
kommende Godstog, da hun ikte be- 

fansdt sig rigtig bel, hvoreftek hun 
laade sia paa Sengen; her fandt Man- 
den benve liaaende i en BlsodpøL da 
ban efter Z Times Fort-b vendte til- 

baae fra Posten. Lager-ne blev der- 

efter tiltaldt, men forst henad Mot- 

qenstundcn tom hnn ind paa Ringsted 
Syaetms, hvor hun henligger i en 

meaei lidende Tilstand. ; 

Den stattels Kones Ulntke hat vatt 

meaen Deltaaelse, oa alle beundrer 
ten Pligttrostab, hun udvifte ved 
irods de ootvsonmie Saat bog at 
holde sig paa Posten, for at ikte Sig- 
nalet stulde mangle, da Petfontsoget 
kom. 

ei. Jiiliduqcn i Frevericia. 
Fra Festen i Fredericia affenbteiJ føt 
qenqe Tetearam til H: Maj. Kotigen; 
i Gmunbem 

,,Tcniste Mænd oza sit-inter, der sei-! 
rer ts. Jutifesten i Fredericia, tilladeri 
sia allerunderdanigft at sende vor al- 

ternaadiqite stonge en Hiler og indu- 

tiq Tat for de msange Rats trofait 
)ta-rligk)ed. 

Allerundekdanigft 
Aller. Jacobsen. C. Scharling.« 

Tit Os. tgL Hsjky Kronprinsregeii: 
ten iendtes bereitet et faalydende Tele- 
CMMI 

«Deltageke i ti. Julifesten i Freve- 
ricia tilladet sig allerunverdanigst at 

feiide en hietietig Hilfen til Drit. tat. 
Mittel-, som vi ved er med og i Lin- 
ftet: Gud bevare vort etftede gamle 
Don-nott. 

Allerunderdanigst 
Alex-. Jacvbsen. C. Scharting.« 

NIl Me, 
hvis du er ovekbevift om, at der er 

noget i Bejen med dig; forspg at vinde 

Buat med Sygdommen gennem at 

bruge Dr. Peter Kurito. Ok. N. 

W. Stipet, 125 Winthrop St» New 
Britain, Ci. strivet: »J mange Aar 
var jeg plaget med Udftet paa Krop- 

isen og ogsaa paa Nasen. Dei syntes 
;at blive vækre og verre. Da be- 

igyndte jeg at spge Doktor, men jexi 
ibtev itte bebte, førend ieg begyndte at 

.bruae Detes Kurito. Da jeg huvde 
taget fire Flastcr, var alt lldstet for- 
fvimden, og jeg var aldeles t,etbrecet.« 
Dr. PMB-Z Kurito angriberSygdoni- 
mens Rod — Utenhedetne i Blsodet. 
Sundhed folget. Det er itte en Apo- 
tetermedecin, men sælges til Forer- 
aeme direkte af Fabrikanten, Dr. Pe- 
ter Fahrt-en, 112——114 So. Hoyne 
Ave» Chicago, Jll. 
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Sty paa Matten. Fokrige 
Lørdag lob C. Appels Heste i Lange- 
lund løbst med en Slaamastine, som 
Var sat i Gang. De lob ind mellem 
nogle Heste og Fam, som stod tojtede,I 
oa tlippede Tøjrene over. Heldigviss 
tsom ingen til Stabe Kuslen faldtl 
baa as Mastinen. Tømmen blev am- 

fioer fast i Mastinen ogs standsede He- 
stene, der ikle haode lidt noget. Dei 
ene Hjul paa Mastinen var i Løbet 
lort imod en stor Sten og revnet; 
elleks feile-de Maskinen intet. 

G u l d b r y l l u p. Forleden lunde 
Hans Peter Lausen og Husiru, Annc 
Katrine, født Berg, i Himmarl, sejre 
deres Guldbryllup· Brudgommen er 

80 Aar og Bruden 72z. Vegge er 

enonu raste og røkige. Endnu sidste 
Host afmeiede de selv alt Kornet paa 
tre TønDet Land. De hat i dereå 

Ægtestab hast 6 Born, 4 Sonnen som 
alle reiste til Amerika, og as hville de 
2 er bode, og 2 Dsøtre, hvoras den ene 

døde som ganste Ung. Lausen er VI- 
teran fra 1848-—50 og tillige Donne- 
broasinano, den eneste der Paa Egnen. 
Han blev«taget til Soldat 1845 og har 
altsaa tjent to Kongen Den 25. Juni 
1850 blev han tagen til Fange paa 
Jsted Hede og var tyst Krigssange i 
26 Uaer. 

Ulytlestilfælde. Forrige 
Mandag Aften hcensdte en beklagelig 
Illytke, ivet en ung Manb paa 17 Aar, 
Søn as Gæstgiver Math. Paysen i 

Tønrer, blev overtørt vest for Byen og 
Døde om Natten. Den unge Mand, 
der leerte Landvæsnet hos Gaardejer 
P· Carstensen i Tved, vilde tide til 

Tønder for at saa Styret paa sin 
Cycle repareret. Vest for Tonder 
mødte han Gaakdejer Otto Fehden 
sen sra Gaben, der tom totende med 

sin Hain-in Den unge Mand, snm 
ikte havde Styx paa sin Cycle, red lige 
ind paa Heftene, som stejlede, satte 
over bam og væltede Voanen i Graf- 
ten. Medeas Tebdersen og Hustru 
slap nogenlnnde uskadte fra Æventys 
ret, sit den unge, uforsiatige Eint-ernt- 
ter en Hiernerystelse, der om Ratten 

ajorde Ende paa hans Liv. 

D r u t n e t. Forleden Morgen ved 

Ottetiksen sath man i den nye Havn 
Ved Aabenraa Liget as en celdte, tem- 

melia høj oa svaer Mund mer- todt 

Overslceg. Liaet blev i en Baad 

braat ben til Anlceastrappen og der- 

fra, estek at en Trcekvogn vak slasset 
til Siede, ført til Arbejdshuset. Den 
ulyttelige havde i flete Dage vceret set 
drivende omlring nede ved Harmen, 
hensunken i Grublerier og hat sitlert 
drulnet sig selv. Hvad Aarsagen til 

Gerningen hat vceret, vibes selv»følge- 
lia itte. Hans Ut stod paa et Koatter 
over Z, paa hvillet Tidspunlt Ulykten 
maa være«siet. Hvem han er, vibes 
itle bestemt. En Mand mente at gen- 
lende ham som en Urmaget Jørgienf 
Hausen sra Btioager. 

G u l d b r y l l u p. Tidligeke Guard- 
ejer i Kabdrup Peter Jotumssen Pe- 
tersen og Hufttu Marie, født Schulg- 
feftede fotleden deres Gulsdbryllup. 
Det alberftegne Ægtepat hat 4 Sen- 
net, lworaf de to er i Amerika, den 

ene Son, Peter Peterfen, er Ejer If 
Mygaard ved Aasttup, og en Siøn er 

JPremietløitnant i det danste Aktilleri 
i Kobenhavm 

Guldbtudgommen hat i flere Aar 
var-et Sognefoged eftet sin Fader, der 

var med til at oprette den slesvigfte 
Forening. Han er godt 82 Aar og 
Guldbruden henvev 74. Begge er ef- 
ter deres All-er raste og tørigr. 

En Læge dtulneL Forrige 
Lisng Aften druknebe i Folge Med- 
delelfe fra Halmstad til R. B. prakti- 
serende Læge, Dr. P. Petersen fta 
Flensbora under Badning ved Ste- 
ninae Glaswerk Staer Blceft herste- 
ke, oa Søen ail bøiL Dr. Petersen, 
der var en god S«vømmer, førtses uk 
vaa Dubet og drulnesde. En anden 

lPerson, der var i hans Selslab, ble- 
.reddet. 

J l d l v s. Ratten til forrige TM- 
daa nedbrændte Gaardejer Chr. Pe- 
tetsens Gaard i Basl. En Heft, flere 
Wer samt en Del Svin indebmndte. 
Desuden blev en Heft slsemt forbrændi. 
Jlden opftod ved Firetiden. En Times 
Tid ’i Forvejen var Ejeun vendt hjem 
fra Dyrsiuet i Hat-usw« Hvorledes 
Jlden er opst«aaet, vides ikle. Alt Kar- 
lens Tsj brwndte. 

»- 

) 
T J u b i l ce u m. Forleden fejreve 

lSmedemestck J. C. Mai sit 50-Aaks 
Jubilceum fomSmsedemefter i Habers- 
lev, i hvillen Anledning han i Lobet af 
Diaqen hat modtsaget mange Lylønst- 
ninger og fmukle Gover, navnlig fra 
Smedelavet og Handelsvenner. 

Den 18. i næste Maaned tan Jub"i- 
laren og hansHustru fejre deres Guld- 
bryllup. 

D r u l n e t. Tjenieftelarl Avgust 
Carste’ns, i Tjeneste hos Peter P. 
HansenJ Hotssbyg, er forrige Tots- 
dag Affen drulnet i en Mergelgrav 
under B-cidning. En Medtjener søgte 
at redde ham med Fare for sit eget 
Liv. Den forulyklede var fra Slesien. 

Anholdt. Konen Lise Petersen 
fra Stcerbæl udvistes fsot en Tid siden 
og tog Bolig hinfidses Grcensen veo 
Eqbcel Kro. Forleben sit hun Lyft til 
at genfe Slærbæl og kom Vertil frvste 
Lørdag Aften. Hendes Ante-Inst et 
vel af tjenstvillige Miennesier bleven 
meldt til Politiet, efterfom hun orn 

Søndagen blev arrefterset. Mandag 
Eftermiddag blev hun kørt til Infl- 
lund for at forestilles for Amtsdom- 
meken. Konen er født i Gaardlrog 
i Sterbæk Sogn og hat alvrig vceket 
bofat andre Stedet end der i Sognet. 

Tyfl Hensynsfuldhed. For- 
riqe Onsdag Akten ankom t'il M"øgel- 
tønder site Lærere og 30 Præparander 
fra Seminariet i Oldesloe. Eftser at 
Je havde geestet en hervætende Bewert- 
ning, drog de gennem Byens Gabe, 
syngende ,,Deutschland, Deutschland 
iiber alles.« Tidligt næfte Morgen 
qentoges dette. 

E f t e r f m ee k. Gaardejer Ebbe 
Dahls Tjneslelarl, Motten Petersen, 
i Hopttup hat faaet Otdre .fra Amts- 
forftanderen til at søge sig en anden 

Tjenefte, da han ellers vilde blive nd- 

vist of Landet Karlen tog da Tie- 
neste hos en tnfk Mund i Hsoptrup, 
medeng Ebbe Dabl hat fæstet fig en 

nn Karl. Ganrdsejer Dahl gav som 
belendt Plads paa sin Mart til det 

Tell, hvoti Valgmødet holdtes. 

Ulnklsestilfælde. Fra Bo- 
Dum meddeles, at Parcellift Hans 
Hausen ved Høbjergningen forrige 
Ongtag er falden ned fra et Lces Ho- 
hoorvcd han fik den ene Slulter af Led 
samt brællede Skuldetkenet og et Par 
Ribbm. 

Opblsqqek Systeme-h fnlder Aar-erste med 
tigL rentBlod,gm«9.ltc1-nd og vander funde. 
Butdock Blond Bitters. J ethvektApo 
teL 

Elektrisk Bæltc 
sendegz frit 

til alle Mit-Iw, sont firivek til Heidelbergs 
Medikal Institute, St. Paul. 

Stab Den-H Navu oa Ahn-Sitz tunc-hat fkmnsh oa de 
vil fetwe den-e fortkinnqr »Garn- Ckmnic Ve«t« udes 
me Cmts Uvgift for Inn. Ist vltvck Terkemod at 
sorlanqe dek. Im cngang usdvetwtgt at sent-e Zu- 
umher-, 

Sau acht spat noqet klekitikatelte iVerdeu 
Deidelbrrq Medical Institut meb en Kapital a 

um«-Ich er det sticer oq naer mcotciulle Instit-tm 
Not-Westen oq bottflæsskek Tusindtsr as btts forttinlige 
elektroikcmtste Mut-c tm- m hsvife oq wemer dere- 
mdimderllq nelbkevendr most. Dei stun- »Gebt-o- 
Ctusmic Bett-« ml qrtigtvk Dem Sunvhev vg Lotte. 
1H.«76ivaqeliqe Mant- ek unlig unwer Ein-mi, stss 
kraft ou htldstasndlq Mandvonh Iet hell-redet burtiat 
Uhruamiismh Laubwerk Lamms ist-Is- 
aem uekvyssssktcsstlsr. Vom-only Iris-ens- 
Livocmsr. Nunfvasomme, Linn-, sau- 
pq K inssyghvmmk. kamt-well- Sinkt-elfe- 
labi html-oft os ums-ge andre This-Inmi. 
Mk er tin-ni, im sen til W- Oot ssnhsscsrs Dsst b wer 
vorm-net absolut frif as West-It Zvetiwiftisn til alle 
d.-nt, sont heb-ver dek em- store Dest- edctfronnodkh 
Grind-sich 

«Lcd i attanak, cndelig l)clbredet«. 
Zum-IN 1.0i1"«(. For H Aar fiden stunk-d» W de 

forer Symptom-r viiaklsvsuwoanls ts. sum Keim-«- vor- 
uoldtc mis mmenEltsnmdkd o Adolf Im hssvve 
Einem-( IRmzserc nq litvssc nmmus lmi Had- Mem-L 
Im manaledc Dem-vom ssk out-r mem- Aandsessmsz 
jaa Hi altid var ulnsldm stislkti huad Im sonstoq mig- 
Im tmr lmtgt Nitsclbim Msbtcal Institut-« Arten-. 
kennka Vtsltaisolhm omtrsnt ti ll ist-, m Fa ans-r nsig 
sislv for mtcrat onst-c hell-r bet, tsg at vern- frlst ek 
ver-to alk. ksvab en Mann exer. 

H «k Beim fonds-: ikhs vaa Bindi-, Ins-» et Den-s 
s tu Wes-dont icir strich- uden as ft- bcssalev en 

Urm. Trsfor ihm I Tag tim- kust fonxinliqts »Meine- 
Ct)c-Iss11-Veklt«irit. Nasvn disku- Vl Id. Abwer 

Heidelberg Medical Institute, 
Fiith and Robert- Skreetx sTI PAUL ANH. 

DetKgLDaane 
Kouiulat 

mos- Mqos Rost kom- Izu-. 
Hawaii-nimmst- Isliiw U. 


