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Dsdsfald. By- og Hunds-! 
fuldmcegtig, cand. jur. A. Kinch il 
Assens et afgaaec ved Dsdem ( Afdsde var fsdi den 19. April 1865 
i Ribe, hvor hans Fadet vor Ovetlæs 
ter ved Latinstolen. Kinch blev Poli- 
tifuldmægiig i Odense og fta 1890 

Bsyksog Herr;»dsfuldmckgtig i Assens. 
Han var i en Aarmkke Formanv 

fot Ligningskommissionem Fiormand 
for Sondeijde Forening og for-Fore- 
dragsfvreningen. 

For et Var Aakstid siden blev af- 
dsde angtebet af en Nervesygdom, for 
hvillen han i Folge ,,Ass. Av.« søgte 
Helbredelse ved en Reise til Rhodos, 
hvot hans ckldre Brober opholder sig 
for at foretage Udgravninger. Op- 
holdei paa den fjeme Ø bragie ingen 
Bestian og ban lod sig da efter Hieni- 
komften midlertiriq inolægge paaMid- 
delfart Sindssngeanstalt, hvot han nu 

er Dpd af en Brauchle i Overlæben. 
— J Folg-: »Juki-, Stiftst.« er en 

af Middelfariegnens kendte, yngre 
Landmcend, Prcprictær Haufen, 
Skrillingegaaktem afgaciet ved Dpdeks 

vqa Mir-Edelfer Engl-has eftet lang 
Tids Engrom, kun 28 Aar gammel. 

MyrdetsitBarn i Sind-J- 
fyge. En 23-aatig, gifi Kvinde i 

Lyngs paa TlJyholm -:r fokleden Nat 
i tet blotte Linned gaaet ned til Lim- 
fjorksen med sit feks Uqcr gamle Born 
for at orukne sig selv icg Partien Hun 
kom imidlertid selv iilbage samm- 
Nat i yderst forkommen Tilftand og 
væikede Monden. Dei er ivivlfomt, 
om hun lau lev-e. Barnet fanvies se- 
nere druinei i Fjorden. 

Dei antages, at den ulyklclige 
Kvinde hat handlei i Sindsspgr. 

Stangei ihjel. En 82-aariJ 
Røgier hos Seien Rasmussen i 

Tvingftkup ved Hotfens et bleven 

stanget ihjel af sen Tyr. Tyren san-» 
gedes senkte mzd en Brandhage vgl 
dachtes. 

Pludselig dpd fra 14l 
Bø r n. Maribo Manufakturlzands 
lere var i Folge »V-:stloll»ands Avis·« 
forleden samlede i ,,Aitiel«,aven«, da 

pludselig H. J. Nikolajsen, aneharer 
af Fortetpingen »Den billige", stut- 
iede vm, kamt as et Slagiilfceldse. Hart 
bragtes til sit Hieni, hvok han hen 
paa Efiermiddagen afgik ved Døden 
uden at vcete kommen til Bevidfihes 
Han efierlader sig 14 Born. 

Brændt Gaarv. Gaarkesek 
Chr· Bachs Gaard i Alorup veb Fick- 
titslev nedbrændte forrige Lordag. 
Besætningen var vaa Matten. Kun 

nogle Heus, en Hund og en Kalv in- 
kebrcendtr. Gaarven rat forsikket i 
Thifted Amts Branvforsikring frr 
7500 Kr» LILøret fcr 10,000 Kr. 

En Forening mod Tobaks- 
r y g n in g. Blandt Eleverne i Es- 

bjsetg Realskole er der stiftet en For- 
ening, hvis Medlemnver forpligter siz 
til itte under nogen Form at anvende 
Tobak, saa længe de er Medlernmer 
af Foreningem 
sp 

»Tobaisras« og Jst-inde- 
b e v ce g e l f e n. Kommunelæretinde 
Fru Louise Nstlund holdck forleden i 

Vejlby ei Fotedtag om Knindesagsn, 
i hviltet hun ogsaa gav Monden godt 
paa Hovedet for hanö Drukkenstab. 
Dei blev omsidet en Jndsidder, kal- 
det »Tobakstas-«, Mit for meget af 
Bei gove, og cftet Foredraaets Stut- 
ning tejstr han sig og holdt i Filge 
»Auch. SMMX ftlgende Tale: 

,,En Mond haar da Low te aa ta 
sæ en PægL hats sta atbed hvce 
Dam, og saa lizse sue-ne han as gawen 
ud ow Daten, drei-er Kvinvminnesiet 
uv ow Winninget Eiter hinne Nun-bo- 
!uner. halltjl Maten, Stine, Sid- 
sel og Nestern tom ind asa fo et Kov 
Kasse —- aa saa sidder di an summ- 
mens di dtelle for Iwer 50 Øre Kasse 
— maa a saa »Im-: Ska en Mond saa 
it ha Lov et an fa sc en Drum? 
Aa lce wos sasa Væ fki for aa hsr om 

Mandfaaltg Dtukkenstav —- a ee So- 
rialdemoskrwi, aa a hoa Lov te aa viel 
t- « mkkeö beist- om. Mtvvfpll M- 
kes be7"' om Kasse, Man-shall om 

Brændvin "——— saasen et et up jen 
Gaang i Natur-s Vestmmels.« 

Ftu Ntzlnnp replckeetebe Me, for- 
mdentlig af Oespekt for »Tai-als- 
tei» sttiW M 

— 
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Nr. Alsleo funsdet et sækdeles nett-e- 
vaket Stelet, der synes at vckke af en 

traftig, ung Mund i 20 Aars Alte- 
ren. Da der i Fslge ,,Loll.-Folst. 
Flktd.« i Nærheden af Stelettets Ho- 
ved laa en stor Kampeften med et 
delvis bevatet tytt Hampeteb ein, 
hvilket sandfynligvis ogsaa hat vaeret 

fastgsjort til Liget, tunde dette tyde 
paa, at der forelaa en Forbtydelsr. 
Man mener, at det tunde væte Liget 
af en Stovfogedssn fra Nr. Alslev,J 
der fiorsvandt for 40 Aar siden, og 
om hvemRygtet git, at han var bleven 
mytbet. 

Dramaet paa Roslev Hed:. 
Den arrefterede Niels Cth Bodilsen 
er løsladt as Arreiten i Stipe, efter 
at bet i Folge »Viborg St-.ftst.« vedl 
Obdattionen af Konens Lig hat vIJ 
sig, at hun ilte er drcebt af Stagex, 
men død af orerdreven Nydzlse af 
Brendevim 

Den har været hof. En 
Tienestetarl fra Bælum hat i Følae 
»Aalb. Amtst.« forleden anllaget sig 
selv for Politiet for paa et forleden 
i Skorping afholdt Marted sammt- 
lig at have stjaalet en Entke· 

Hvordan Cytlen saa ud, hvot den 

stob, da han ftjal Den, af hvilten 
Grund han ftjal ken, eller otn han i 
Det bsele bar stjaalet en Entkle, bar 

ban, naat det tommer til Etyttet, 
ikte Spur af Mening om. 

Soslvbrvkluvsfekft vaa 

Teglaaarden. En sjætden smnk 
Fest afholdtes i Folge«Holbætposten« 
forleden paaTeglgaarden i Anledning 
af Baron O. anthen Adelers ca Ba- 

ronessens Solvbrnlluv. Deltagerne, 
hvig Tal med tmaa og stote beløb sig 
til ca. 250 Personer, tilhsrte alle 

Rangtlasfer lige fraOmegnensGoDS- 
ejere til Husmænd, Jndsrddere og Fi- 
siete fra Stranven, sont alle var int- 
budne med Familie. 

Et fmutt Bevis paa det gode For- 
hold, der altid hat berstet mellem Ba- 
ronen vaa Teglgaarden og den emai- 
vende Befoltnina, tillendegav sig deri, 
at denne sidfte havde forenet sig i at. 
lade et Musitlorps fra Soinninge 
mode tidlig paa Festvagen for at here- 
dre Sølvbrudepattet med Udfsrelsen 
af Koralet og andre smutte Musik- 
numre. Ligeledes havde Egnens Be- 
boere cg deriblandt alle S«maalaats- 
follene hver bibraget tieres Starb til 
at forhsje Aftenens Festlighed red der 

pragtfuldefte Jllumination, sotn tex- 
sig fortrcesseligt ud red den snsaafnldt 
Fordeling af Leim-per i Gaardens ok- 
Havenå herlige Bustadser. 

J Gaarden var rek dasttet Una- 
Brrde, ved hville de inbbundne bxn 

let-es, rg manae var te Staaten fo- 
udbragte3, ag te Sange, der bkeo af- 
sungne. 

De Gesteh sosn var tomne lang 
Hei-Z fra, npd en Souper i Privatle 
ligheden, men ten stsnne Sommer- 
aften og den herlige Udsigst over 

Strand og Stov loktede agsaa snart 
disfe ud i «det fri, hvor man saa Gee- 
sterne prornenere dels i Hauen, dels 
well-Un den gkade Befoltning, san- 
frang sig i en munter Dans indti' 
Mitmat. 

Denn-: højtid blev saaleres en val» 
ter Forenina as Familie- oa Falte- 
feft, der silteri lange vil mindes ai. 
Jlle Deltagetnr. 

Bedrageren Edgnr Han- 
Ten, der has qjort siq sstaelig beten-i 
vied sine dristige og samvittighedslsse 
Biedragetier, ofte i Forbindelfe med 

Falfk vq andre kriminelle Fotfeelfer, 
er fvrleden ankommen til Kybenhavn 
under Levsagelse as Pol-its, der hat 
heniet ham i Glückftadt Tugthus. 
Edgat Hausen loslodes nemlig derfta 
eftet at have afsonet en Straf Paa 
1 Aar for Bedtagetier i Nordtysi- 
land. 

Politiet dethjemmse hat et start 
Regnssab at ovgøte med den unge 
Mund for Falsi og Bedraqeri. udføtt 
i Kongeriget, ligesnm han ogsaa hat 
begaaet licmende Forbrydelfer i Ste- 
rig og Finland. Hans Bedragerier 
et crf temmelig stort Omfan»a, oq bang 
Jalsknerieh særlig med Efterlianing 
af en Lages Navn og Haandstrift, 
er heller ille fau. 

Sandfyiligvis blsiver det en baute 
vi«dtlsftiqs og vanstelig Sag, hvis Re- 
sultat bliver Edgar Hansens Minde- 
liggstrelse fvr lengete Tib. 

sites siedet-, sknkkelig Plage Messen 
alle Menaesiet hat bei paa en ellef and-u 
Muse. Poesie sikee bellst-helfe Das-MS 
Ohms-me staat aldrig feil. J ethvekt Apo- 
teh COEqu . 
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F- Druknet ved Badning. En 
J19-aatig Undermejekist fra Bivild, 
der samtnen med fleke andre unge 
Mennestet forleden Aften badede ved 

Rygaatd Stran«d’ sit Krampe i Ban- 
det og dtutnede. 

Hans Lig blev hurtig fundet, men 

alle Oplivningsforsøg var forgceves. 
Hans Navn var Peder Hausen, og 
han var Stedssn af en Gaakdejer ved 

Stagelsr. 

Kunst under et Tag. Tom- 
ter Jens Christian Schmidt, 28 Aar 
gammel, er kommen ulyktelig af Dage 
i Hollendrnp, ved at Taget paa en 

B-ygning, der stulve undermutes, 
stred ned over hcnn og knuste hom. 

At fortcelle Lsgn til Bla- 
dene er noget, man itte can gste 
uftrasset. Et Blad sit i Folge »Pen- 
stte Folkeblad« for nogle Dage siden 
fta en navngiren Mund Meddelelfe 
om en Fotlovelse. Dei vifte sig fund-; 
lertid, at Mendelelsen var falst. Nu 
bar Bladet sat en Frist af 8 Dag«:, 
bvori Snndeten, der hat begaaei den- 
ne fande, dumme Sing, tan meldc 
sig og imcd i Mindieligheb at give en 

Ver-e til de fattige slippe for videre 
THle Men kommer han Me, mel- 
res ban til Politiei. 
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En Rebningsmand. Psaa 
Scebn Rirkegaard lwiler Balle Jot- 
gsn Pa·llesen, som Nntaarsnat 1896 
under en heftig Storm reddsede 28 
Mann fra den norer Brig ,,Flora«. 
Til Minde om denn-: Tand vil der nn 

af »Selsial·-et beftaaende af Mand. 
der er benannt web Redningsmsedail- 
len« blive reist en Mindesten paa hans 
Grav. 

Te paxnle Hufe i Ribe er» 
itte faa saa i Tal. »Ribe Stiftst.«" 
med:e!:r, at man ved en Reparation 
of Fanden paa »Gtejfens Hotel« paa 
Torvet bar fundet Aarstallet 1581 
i Jem, Vetbevatet under Kalkpudset 
Bnqninqcn tommer fauledes i Rang 
nxseN Bnens celdfte til vore Tage be- 
varebe Stenhuse, saaledes: Raadhn 
set 1528, Taarnborg 1545, Poesborg 
1580. De fremdragne Jerntal, der 

tillige nor Tjenefte som Murankete, 
;:il nu blive rensede for Kalt og Ruft 
Im malede, saa at be er fynlige fra 
Tctvet. Efter Aatstallet sindes et 
andet Mut-unter af apatte kundig- 
nente Form. hviltet fokestiller Brig- 
berteng Donnersc- 

18 volfte Godsejere —- as 
Rilke nsct den ene er Professor —- 

sækter i kenne Tib Koldingegnen samt 
letrv rg Ladelut-:V. Forleden var de 
i Folge »Kokd. INle til anfkue 
i Helsted, og derfra git Turen til 

Eibjerg tg sen-etc notd paa. 

Gnldendalfte BoghandeL 
Eiter lwao »Tgbl.« etfatet, hat Fre- 
togsbogbandler Hequ optaget sin 
Svoger, He. Aug. Bagge som Kom- 

pagnon i Gnldsenbalfte Boghandel· 

Eksamensblomst. Ved 
«·stsamen i Kemi bliver en af Landf- 
daterne Professoren Svar styldig paa 
Epsrgsmaalet om, hvori Gæring be- 
7tcat. Professoren, der gerne vil 
Sjasipe Studenten paa Vef, spsrger 
verpas: »Sig mig, hat De aldrig 
ladet et Glas Øl staa?« 

Studenten (med inderlig Ombe- 
visning): »Nei, br. Professor-, al- 
dtig!« 

K o m e d i e. — Lige for Morgen- 
grn. — Gabe i Kjbenhavw 

Betjent. Voll-j, De det- 
Lille Tyv Cladet sont han ille 

horn, lusier videte). 
Betjent (esier (ham). Vil du staa. 

Vvad et det der under Italien. 
Lille Tyv. Jtte nvget. 
Betjent streitet et Par gamle 

Stpvler ftem fra hanö Fratte). Jtte 
nsoget? Nej, meget et det s'gu illr. 
Noa, hvor hat vi san nappet dem? 

Lille Tyv (stcelvende). Aa, He. Be- 
tjent, M- mig labe, det er fstfte Gang. 

Betjent. Og du trot, du saadan 
ganste rosig tan lumste fvtbi Poli- 

Itiet. Nei, kom du bare med paa Sta- 
’tionen. (T-aget til huen). ch 
«M-otgen, Ot. Andreasem 

Stote Tyv (med en Mtbelvogn 
fulsd af nye Mahogniemsblsse, to 
Stimlet fown Vpgnem hatt felv med 
Rade-r vg« Forli-rede paa Butten.) 
Gm’oeen, Meisen. 

Betjent Flimg Mand, ht. An- 
dteasem 

Stof- Ttm Man moa btuge Ti- 
M Un Mond sont mig san ikte 

L 

ligge og snur. Jeg stulde ha’ disfe 
nye Mobler hjem fta Mamsfem saa 
henter jeg dem, fpt jeg gaat i Boge- 
riet. Vil De ha’ en Cigat? Dem 
hat jeg s’gu ogsaa hentej til Morgen. 

Betjent. Tak, Tak. Ja, De sittet 
geht i det. De er driftig. 

sStore Tyv. Aa, ja saagu! Hvem 
et det, De gaak med. 

Betjent. En Tyvekncegt. Han vilde 
stille af med et Pat Støvler. 

Store Tyv. Støvler — la’ mig 
fe. (Betjent viset dem). De ek jo 
gamle. (Sspyttet). Sitte noget 
Stint. At en fornuftig Mund gider 
rote sig for saaban nogset. Han for- 
tjener s’gu at komme i Hullet. 

Betjent. Ja, vi stal not vate det. 

j Stoke Tyv. De et en flink Fye, 
Nielfen. Men jeg maa videee. Jeg 
stal ogsaa have wogte Smprdritler 
hiern. Altiv paa Støvlernr. Dei er 

godt, vi hat Politiet til at passe paa 
Hug« og Hiern, mens man arbefder. 

Betjent. Stol paa mig, Or. An- 
dreafen. 

Stute Tyv Use-er videre). Dtt got 
jeg f’gu ogfaa, Nielsen. (Nitker ven- 

!igt, Betjsenten got Honnør.) 

Tit-Tat Lille Peter, som er 

indiqneret over, at han altid ssal 
coertaqe sin celdre Brod-ers beugte 
Waden Legetej og Stolebsger, be- 

tlaaet sig grædenre og siget: »Mo’r, 
hvis ret stal blive saadan ded, sm: 
vlirer jeg vel ogsaa nadt til en Gang 
at gifte mig Irr-ed Pouls Enke!« 

Fotagrafier paa Grav- 
ftene er det nocer i Kobenhavm 
Dei e: jo ikke san sjceldent, at man 

vaa et Gravsted ser den afdsde fere- 
ciiget i en Buste eller et Reliefbillede. 
men nu hat man fund-et paa at stem- 
ftille de paagceldenke Ved et alminde- 
liqt thograsiasftryk paa rund Por- 
cellænsplade, sont fastnes paa Grav- 
freuen. 
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D ø d S f a l d. Fortigic Ftedag 
YJlften døde Gaathjer Jens Becl i 

lsliøddinkx tun 529 Aar gammeL 
) Jens Bett var en hjektensgod, 
stille, bramfri, fordringsløs og offer- 
dillig Mand, der ded sit jcevne, din- 
dende Vcefen gjvrke sig afhrkldt af 
all-e, han lom i Bergting med, og paa 
en irgen ftilfcerdig Maade vandt Ind- 
flndelse has mange uden i mindste 
Maade at søge den. Jngen ail for- 
gaerez til ham om Hierle som han 
kund-e yde, og han ydede den altid 
af et godt Hinte. Den dansie Sag 
var han interlig hengiven. Den hat 
i ham miftet en af sine lrofafte cg 
Dsservilligste Venner i Rot-ding. 

Jein Becl var i en Aatrcrlle Til- 
lidgmand for Zprogforeningen o; 
regtede delte Hvetv med famme Tro- 
faftded og gcde Villie, som alt, hvad 
han lag sig paa, slønt det tidt lneb 
for ham at faa Tid og Krwfter til 
at flaa til. 

Rel start hat den afdøde aldrig 
vcerei. Ved Pinfetid tvang en svckr 
Maor- eller Nytesygdom ham til 
Sengs. For rigelig 14 Dage siden 
var han kommen sig faa didt, at han 
kunde lmnme vp vg vcere lidl ude, 
men han sit saa atter et heftigt Til- 
bagefald. Han led meget under sin 
Sygdon1, men paa det sidste syntes 
Smerterne at have fotladt dam. J 
Fredags Eftetmiddags sov han nee- 
llen hele Tiden Mod Akten vaagnede 
han, men faldt snart i Stdn vg sov 
saa ind i Dsdem 

Runeftenen i Busttup. Den 
Bufttup-Runestenen bereitet Sten- 
hugget Msllek i Basis-un at den am- 

lting 1855 laa ved Bolden ved den 
gamle Landevej. Den Gang tendle 
man ille Stenens Betydning. Som 
10-Aats Dteng havde han ofte slaaet 
Sten paa den for sm Faden Da 
Msller viste sin Fadet Stenen, der 
laa med Jndsttiften nedad, synles 
denne,« at det dar en smut Kloaksten, 
og man udgravede den halvt i Volden 
ciagende Sten og vendle den am paa 
den anden Side. Men feiv ded Op- 
dagelsen af Jndsttiflen vandt Stenen 
ikte i Beet-di i Møllers Seine, da han 
ilke anede, dvillet Fund han havde 
giort. Han folgte dekfot Sienen for 
en Speciedaler til den nu afdsde 
Stenhugger Petersen. Han bragte den 
i dens nuvcetsende Stilling og sit 50 
Kukantdaler derfor. 

Stoldet Bat-m Arbeidimand 
Neuen Callesens Kone i Stuhl-et 
havde fertige Ftedag Formlddag sat 

en Gryde med togendeVand i hen paa 
Gulvei, da detes to Aar gainle Born 
ialdt baglckng ned i den og blen 

stærtt stoldet. Man fil hurtig ti;- 
ialdt Lægex men han tnnde tnn give. 
lidet Haab om, at Barnet tunde red- 

VES. 

ll n d e r T o a-. i. Da Govgtoaet 
forleden rangerede ved Tinglev, var 

en Zvorstiiter Ved Narn Lanqelund 
saa nheldiq at falde under Toaet, der 

git over det ene Bien og Foden, fom 
iuldsiændin triuites. Med det forfte 
Ton fort-es den iaarede til Flengborg, 
hvor han indlagdes paa Diatonigses 
ftiftelsen· Han er gift og har Z Vern. 

Drutnei i en Meras:lgrnv. 
Fdrrige Torgdag vildse Ente Jngr- 
borg Hanfens 9 Aar gamle Dotter 
hente noget Band fra en Mergelgrao 
i Nekrheden af Moderens Hus paa 
Beitr-: Mart. Den lille Pige var isnidss 
lertid saa uheldig at glide ud i Mer- 
gelgraven og iant til Bunds for Of-( 
nense af sin sire Aar gamle«Bkoder, 
rier desværre ingen Hjaelp heniedr.1 
Da Folst omsider tom til, var Pigeni 
ded. 

Dødsiald. En of Valsbøl 
Srgns meft agiede Mernd, Gaardejer 
Asmus A. Jepsem afgil forrige Dus- 
dag efter tun et Par Timers Syst- 
dom, men efter at have strantet lidt 
i et halvt Aars Tit-, ved Dsden som 
Folge af et Hierneflag. Den afdøde 
var en gsod danst Mond og havde en 

itle ringe Jndflydelse i Sognet· Han 
blev tun ölz Aar gamtneL 

Ei Sorgens Budstab mod- 
iog forrige Onsdag P. Christensens 
Familie i Aabsenraa. Datteren er i 
denne Tiv hjemme paa Bei-g med 4 
Born fra Mexico. Her sit hun i Folge 
»Heimdal« Meddelelse orn, at hendes 
Mand, Chr. Hag, pludselig var dpd 
af et Hierieflag. Jtte alene Konen 
og de 4Børn rammes saaledes haardi 
men oafaa Svigerforældfene, hvem 
den afdøde stottede skonornist. 

Dsd efter et Ulyttestil- 
fældr. Brygmester Spreu Ohlsen 
paa »Haderslev Hvidiplbryggeri« 
vilde forleden lægge et lille Anter til- 
rette paa en Olvogn, idei den vin 

Morgenen tsrte dort. Han gil ved 

Siden af Vognen, mens denne t·rte, 
og Baghjulet greb da fat i Foden» 
og git over den, uden at der dog op-; 
ftod nogei tydre Saar, og heller ttteJ 
var noget Ben bestadiget; derimod 
hovnede Foden starti efter det dolo- 
ldnnne Tryt af den store Ølvvgn.- 
Legen blev stralz tiltaldt, men han 
tunde som sagt itte tonstaiere noget 
Brud. J de fskste che var Obl- 
ien rast med Undtagelse af, ai Foden 
fmertede en Del. Otte Dage efier sit 
Ohlsen imidlertid Stivlrampe, og el- 
ter haarde Lidelser er han asgaaet ved 

Dtdetn Den heute-W, som var en 

flittig og paapasselig Mand, afholdt 
af alle, der tendte hom, efterlqder sig 
hustru og en votsen Daiter. 
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