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Udvejret. 
(Dagbl. af 17. Okt.) 

Skibsulykker og Oder- 
fv I m m c l s e r. 

Dei Uvejr med Stocm og heftige 
Regnskyl, der i de sidfte Dage hat 
hatget Danmark og omgivende Fak- 
pande, fynes at have anrettet ikke sca 
jaa Ulyktet, fom man vil fe af neben- 

staaende til os indløbne Efterretnux 
ger. Ligeledes hat det naturligvii 
forvoldt en Del Forsinkelser i Den 

mellem- og udenrigsle Ttafit 
Fra Frederikshavn tell-gra- 

Feter vor Korrespondent Løtdag KI. 

Erz: Tremastet Stonnert ,,Hilda« as 

Kalmar, Kaptajn Anderfen,der er pag 

Reife fra Hull tilØland med Sankt-L 
ftrandede under den ostlige Sturm i 

Jotmiddags vaa Dvalearundene sod- 

pft for Sæby. Besætningen, 7 Mano 

gik kott eftek i Stibets Storbaad og 
blev senere med stort Besvær optaget 
af den her hjemehørenre Fistekuttet 
«,Adolphine«, Der i Eftermiddag hat 
landsat dem her. ,,Hilda« et fuld If 
Band cg bliver fandfynligvis Prog. 

Fta Nnborg telegraferes til os 

Løtdag: Paa Grund af den stærke 
Nedbør i Gaar er der siet flere min- 
dre Dremningsbrud paa Nyborg— 
SvendborggBanem faaledes at Pris- 
ten maatte suspenderes i Aftes. Nat- 

toget herfra udsendtes ikke, men Po- 
sten til Svendborg cg Øerne fra De 

lobenhavnste Aftentog blev fendt pr. 

Vogn til Ssvenbborg for at naa vertil 

f-: Stil-eis- afgang Kl. 6 i Dag. 
EDe Reisesin maatte forblive i Nyborg 
til i Tag eller leje Privatbefordting. 
Morgentoget i Dag et naaet til 

Gudmr. 
Bauen kan nu attet befates af Tog 

paa hele Strwkningen, dog kun vcd 

forsigtig Kørsel paa de vanskeligste 
Siedet-. Hvis nye Sired ikte ind- 

træder, baabek man ogsaa at kunue 

gennemfpre Aftentogene. Skulre ret- 
te iknidlettid Vife sig ugørligt, vil Post 
vg Rejsende fra de kobenkzavnsie As- 
tentog til Svenbborg og Zerne blioe 
videre befordrede fra Nyborg med 

Etstratog via Ringe. 
It O E 

Om de Tæmningsbrud o. l» fes-II 
er fremkomne ved De sidste Dage; 
gansie exceptionelt stærke New-L hat 
vi allerebe bragt flere Meddelelscr. 
Navnlig synes Vejleegnen at 
Vcere hjemsøgL Her-Im meddelte R- 
IB. i Gaar Aftes: 

Te sidste Dages heftige Regnftyl 
That tiiført Grejsdalsaaen faa ftote 
JVandmængbeh at Auen gennem Bejle 
By er gaaet ever sine But-den J en 

sto: Del af den nordre By er Vandet 
trængt ind i Hufene og hat fyldi 
Keldete og Gaarde. J flere Gader 
staat Vandet faa hsjt, at Fcerdfelen er 

stand-set J Nat begyndte Vandet at 

falde, efter at det havde gennembrudt 
en Demning ved Auen. Ogsaa i den 

sydlige By er der Oversvømmelser. 
Om Forholdene i H o r f e n s stri- 

Vet »He-few Avis« Fredag: 
»Nede ved Havnen sind i Dag 

Himmel og Hav i Et. Stormen og 
Regnen piskede, saa det næften itke 
var muligt at opholde sig der. Det var 

ualmindelig Hsjvande, og stark Mas- 
get af Tang var ftyllet ind, san Baa- 
»den-. inde i Hunnen ikte kunde man-v- 
Lur. To Fiskeivaset var drevet paa 
Land ude ved Badehusene og slaaet i 

Stykker, den ene havde mistet baake 
« Seil og Anfer, et Par andre stal væs 

n sunkne.« 
—- Om Oversvsmmelserne veo 

J 
« S ! je r n a a striver ,,Ring!øbing 
Muts Dogmen-« bl. a.: 

» De swste Dages heftig-e Regnfkyl 
Hat fetaarsaget store Oversvsmmelfek 
Mcngem og de iilgtænsende Are- 

z r ved Skjemaaens nedre Lib, hvad 
M hu paafsrt mauge Lodseiere 
W, idet de Kreatutey der endnu 
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Nielsen 84 Asitlersets» 
has- et smukt Udvslc If 

VIII-se lasen-n 0uting Pia-met Uldsflani 

ask. cteetons kos- Tæpper. Vat. »Hier-; 
Mian Horte-. Dame- og BamesUndertøiH 

Ulck os »kleeced«. samt Stkømpek os« 
Uldgsm 
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I— 1 

grcesfede, i Huj og Hast maatte brin: 

ges fra de af Vandet omringede og el- 

slers fkodåge Engstrætninger hjem til 

den lune Stald. Plejeatbejdet, der 

dar ret godt iGang paa de lavere Jor- 
der, der gkænfer til Engene, et pludfes 
lig afbrudt. Adskillige Veje og Dami- 

ninger overskylles af Vandet, og deres 

Bestanddele føtes ned svaa de ladere 

Iiggende Arealer, til Stade for disse« 

Smaanyt 
Odersvømmelfe i Hor- 

fens. — J Lørdags Formiddags 
(11. Okt.) ved Titiden faldt der i 

Hdrsens et ledsomt Regnfiyl blandcr 
med Hagel. Saa hurtigt strømmede 
Vandet ned fra Himlens Sluser, ut 

Kloakerne langt fra kunde lage det, 
og paa faa Minutter var Spudergm 
des vvetste Del overfvømmet, saa den 

lignede et Had. medens Rendeftenene 
bled til dybe og rivende Elde. Folt 
fil tradlt med at rense Kloalrifietne. 
Heldigvis var Ovetsvømmelfen ifplge 
,,Hotfeus Avis« snart fotbi. 

Latinsiolens Gaard blev overfvsrw 
met, faa Vandet stod omtkent et Kom- 
ter heit, og Disciplene ikle kunde kom- 
me ud i Fritvatteret. Kloalerne stos- i 

l pedes paa Strcekningen fta Hadnealle- 
en og Ole Wormsgade Gaben og 
Fortouget var fuldftændig under 

Band, saa Beboerne kande hverken 
komme ind i eller ud af Hufene. 

Bygholms Enge ligner i Dag en 

Se, Vejen langs Tørringdanens Sta: 
tion et hell oversdvmmei, og Fabeilen 
»Baftian« og tildels SvineslagterJet 
et til Dei-Z omflydir. 

«-—-- 

-—— Darmnings Brudet i 

Grejgdalem fom vi i Toesdags 
pr. Telegram btagte Meddelelse ow» 

siete efter, hvad de lotale Blade need 

delet, fom Fglge af, at Geejsdals An 
gik Oder Slufedærket ved Grynmsllea 
Vandet banede sig hurtig Vej mellesn 

Slufedasrlei vg Banelinien, der pa: 
dette Sted lebet tret forbi. J et Läc- 
blil bortflyllede Vandet her et Sldlfe 
af Jernbanedæmningen tæt op tij 

Sporet. Der botttdgeå 89 Kuhilfes 
ne Jord, og en Telegraspcel das teke 

Paa Bunden af det vceldige Hul, i 
lkviliet Vandet brusede og susede fom i 
en logende Kedel, faa man, da Vandet 
sank, ten ene af Byens nye Vandled- 
ningee fvæve i Lasten. Den bled hur- 
tigft milligi stivet af med Pælex meu 

et Under dar del, at den itle knallede 
ddek. 

Der bled strals sat fuld Kraft paa 
at stoppe Hullet med Grene og Sand- 
selte, faa en Del af Styelen blev ta- 

get fka Stummen. Banespotet wi- 
ledes 16 Tommer mod Oft for et 

undgaa det fatlige Sied, og detved 
blev del ifslge ,,Vejle Amts Apis« 
muligt allerede Totsdag at lade To- 
gene, der fsrst standfede paa begge Sis- 
der af Stredet, bagefter med Forli-Z- 
tighed passere det. Og hetmed maa 

man del vedblive, indlil den betydelige 
Udbedring as Banedemningen hat 
fundet Sied. i 

— l 
Sagen mod Paftor JH 

versen ved Hsslligsorstirlen lkan 
Mutes foretagen i Højesietet i næte 

Uge (12.——17. Okt.). Han er tiltatt 

for Entbedsfotbkydetfe ved ttods Kut- 
tusminifteriets Paabud at nægte ct 
fammenvie Muterspend A. L. Jenfen 
og Marie Amalie Lundkvifi. — Ver- 
Kommiåsionsdom af 28. Januar blev 

han anset med en Bøde til Statstass 
sen paa 200 Kr» subsidiætt fimpeft 
Fængsel i 20 Dage. Advokat Nella 
mann og Højefteretsfagføter Asmus- 
sen er bestitiedse henholdsvis til Akte-r 
og Defensor. Etsttaiten er paa 39 
Sitzen 

Jndvielse af et nyt dankt 
Firma i Moskva. —- Fta Most-l 
va strives til os (Dagbl.): Dei er- 

glædeligt at se, hvorledes Danste lidt 
efter iidi atbejder sig ftem i Ausland 

Den S. Oktober (28. Septbt. russist 
Tib) indviedes saaledeö efier Stil vg 
Brug i Moslva, under megen Hosti- 
delighed, af russiste Præstet, et mit 
danst Handelshus »Sandgteen og og 
S-teenbetg«. Efter at den hsjtidelige 
Handling var sluttet, beugte vor Kon- 
ful, Statsraad Thoe Lange, det nye 
Firma de fskste Lyktnsiningetx ved 

Festen ·vat der Repræsentanter fcr 
Messen» Russere, Udlændinge og 
Dunste fra spioniert til Stehe. 

Bote oveufor mednte drifiige 
Landsmadz af Mlte Hi. Stemberg 
szex Sirt If des sanfte Konsal t Mit-, 
That overtagtt Awtnret for siere ftpre 

—s 

citssiste og udenlandsle Hufe, det- 
iblanvt tet betendte »Smith Premter« 
i Amerika, og de har Lokaler paa en 

If Mostvas Hovedgader Novaja Bas- 
«na:1naja. 

Den ricssiste Presse, der ellers fiel- 
Den omtaler udenlandst Foretagsonk 
ded, har omtalt Festen og vore Lands- 
mænd meaet smigrende, et nyt Bcvis 
paa, med hvillen Velvillie Dansie 
modtages i Rusland. 

Enbt Valgretsftrid. — 

Sognepræft Rechendorff i Dotter ved 

Ry nægtede for nogen Tid siden at 

Lage 154 til ham indsendte Begcerin- 
ger orn Optagelse paa Valgliften til 
Menighedstaadet til Folge, fordi Be- 
gæringerne itte vare ledsagede of 
Daabsattesi. Da Vælgerne immer- 
tid truede med at indanle Sagen for 
Bisloppen, gav Præsten efter og gov- 
tendte de 118 Veso-ringen De refle- 
rende 41 Bcelgere fordrede imidlertid 
aldeles beftemt at faa deres Begcrrtng 
om Optagelse antaget, og Præsten har 
ifslge »Silteborg Avis" nu taget al- 
le 154 Begæringer til Folge. Og her- 
med er altfaa denne Valgstrid endl. 

Bethesda. — En Rælle Fore- 
drag om vigtige Punkter i triftelig 
Opdragelfe vil i Aar —- ligefom fid- 

ligere Aar — blive holdt i Bethesda, 
Romersgade Nr. 17, af Maul-, der 
fom Leute« Læger og Prcester hat 
Jndsigt i, hvad ver tjener Bernene i 
legemlig og fjælelig henseendr. 

Emnerne er folgende: 
Arvelighcdens Betydning, Dr. 

med. P. D. Koch. Opdragelse fra 
Grund-en af, Cant» H. Cdv. Hale 
Leg cg »Jme Sogneprwst A. VJ 
Sturm. Lcesning, Pastor Chr. Gad. 
Arbejde, Tand H. Ebn. Hass. Kam- 
meraterne, Sognepræst J. NordentofL 
Stal Bornene moresZ Srlretcrr, Pa- 
stor Oltenburg. Religionsllndervis- 
ning, Cano. theol. Wilh. Vaupell. 

Foredragene begynder Onsdag den 
21. Oktober Kl. 732 Aflen og fortset- 
tes hder Onsdag Afterr. 

Hoffet paa Frevensborq. 
—- Samtlige i Frevensborg værende 
Medlemmer af Kongrfamilien met 

Unttagelfe af Storfyrfttronfvlgeren 
ocervcrredse i Gaar (11. Olt.) Gut-e- 
tjenesten i Frevensberg Slotstirts 
hoor Paftor Kifsmeyer prcrditede. 

Til Aftenens Toffel var indbukf 
Hosjcegermefter, Grev Dannestiold 
Samsse til Grevstabet Sams-, Amt- 
mand, Baron Wedell - Wedellsborq 
med Frue og Slotspræft Kissmeyer. 

Oele Kongefamilien aflægger i Dap- 
Bessg i Hovedstaden. Kotigen afrej: 
ser fra Frevensborg med Tegel Ak. 
8,35, de svrigc Hersiaber Kl. 10,30. 

Prins Carl og Gemalinde afrejserH 
Tirsdag Aften Kl. 7,08 over Helsmg- 
sr til Stolholm. i 
Stolelcereren kaldte Pras; 

sten »l-gnagtig«. —- Veb ctT 
punder Valgkampagnen den 20. Maj is 
Utterslev afholdt politisi Mode vite-l 
de Stolelæeer N. P. Nimgaard, Nat- 
siov, effet at have omtalt en Sag fra 

«Na!siov, hvorundek den dekvcerende 
Stoletoinmission havde nagtet at ur- 

slrive en Dteng af Kommunestolen, at 
dette ,,fkyldtes den lsgnagtige Pafior 
Elmtvist i Naksiov«. 

J den Anledning hat Pastot Etru- 
kvist anlagt Sag mod den gtovmunoe- 
de Lecker, og da denne itke under Sa- 
gen hat oplyst noget sotn helft, der 
tunde give ham Grund til at fremsæis 
te de omtalte Jnjiirier« vg da has-( ems- 

videte i sine Jndlæg hat beugt abfäl- 
Xigk Uiidmmelige Udtaleiset otn idenise 

Sagen vedkommende Personer, et han 
ifølge ,,Lolland Falster Iolteiid.« ved 
Nakskov Købstads Polititet bleven 
wsmt en Bsde til Statskassen paa 
M txt-, stfIDiTTs ZOM »sich Machst 
FængseL endvidere 20 Kr. til Nakftov 
Kobstodsskmnnerkasfe og lige saa me- 

get til Justitslassem 

J det nuvcerende Falte- 
thing sit-den 60 Landbrugere, 
9 Haandvckrkere og industridrivenre, 
12 Redaktster ogJournalister, 6 Sto- 
leleerete, 4 Sagfttere, 9 civile Ern- 
bedsmænd, 1 militoee Embedsmand, J 
Lege og 12 Fortetningöfstere, Di- 
rektorey egentlige Politilere. 58 «,.-; 
as Thingeis Mehlemmer representeree 
altsaa Landbeuget. Eiter Optik-wä- 
sted fordelerMedlemmerne sig paa fol- 
Jende Maade: 27 hat Ophold i W- 
benbavn eller paa Zeche-listing 12 
i de tvtige Ktbstrebet og Handelsplads 
ker, 74 i Landdistrikterne og 1 paa 
Woferne 

Sönderjylvland 
Nordslesvigste Presse- 

forhold. — Eiter hvad Bladet 

,.Hejmdal« owner vil der senest til 1. 

April indtræde et Personstifte i »Me- 
dersmaalet«s Reduktion, idet det an- 

henraasle Blads hidtilvcerende Med- 

arbsejver N. Svendsen efter Odems- 
kamst med Tilsynsraadet for Aktiefels 
siadet »Modersmaalet" vil overtage 
det haderslevste Blads politifte LedelH 
se og Tilfynei med Selflabets Admi- 

nisiration i Siedet for Redattør M. 

C. Mathiesen. 

V a n d f l o d. Eftetat det forleden 
Nat og Formiddag havde regnet nas- 
brndt, kunde der i Rødding ventes 
en ordentlig Vandein gennem Byen. 
Henad Kl. 10 om Forrniddagen be- 

gyndte Vandet da ogsaa at stige i 
en nie-sei betænkelig Grad sg vedbler 
dermed indtil Kl. 3 Eftermiddag, da 

det var Paa det højefte, og i Lebet as 
et Par Timer sank det alter, sac: 
man kunde færdes gennern Gaderne. 
Vandet naaede denne Gang saa hsjl 
sum ingen Sinde i denne Sommer 
med alle sine Overfvømmelfer. Dei 
traengte flere Steder ind i Hufene og 
hemmede Færdselen paa Gaben· 

Der læses jo saa meget om andre 

Siedet fra, at Vandet gennembrych 
Banedcemninger, hvorved Standsnin- 
get og undertiden Ulykler lan nistet-- 
lommes. Med Fotholtene ved rot 

Kredsbane for Zie, maa det derfm 
saa megei mere forundre, at det upaa 
ialt kan finde Sted lige tcri ved Rod- 
ding,ai Vanoet veo hveri swrre Regu- 
slyl loher ind paa et lille Grundftylle 
og staat der som en lille So op mer- 

Zanedærnningen. Dei omtalteGrund- 

lsmlle har staaet blank med Band det 

»:neste af Sommeren, uden der fra Be 
nepetscnalets Side er gjori neget sc: 
.:t afhiælpe denne Ulæmpr. Bands-i 
hat for Banens Anlckg aliid her haft 
sit Lah, men red Anlaget af Banc- 

dcrmningen hat man forsptnt ai sprqc 
Irr Nikel-, saa Vandct nn hdetten icm 
tijmme til højre eller venstre. 

Landdagsvalgene — Des 
iiksligere aniørte Affnit af det smal- 
demotraiiste Qpraab lod formt-de, at 
Sccialkemoitaterne haode i Sinde ·.-i 

sisite Valaet af danske Valgmcend 
navnlig i Sonderborg Aabeniaa 

Valgkreds. Tette vil dog ilke blioe 
nmiddelbart Tilfældet. »Schl. HolfL 
Voltszig.« oplyser nemlig, at Sociali 
demokraterne lun deliager i Balg- 
mandsvalget, hvor de lan sternme paa 
en Soeialdeinolrai. Men tommer det 
i saa Fald til bundet Valg wellem en 

Tysier og en Danster, faa vil Soeial- 
demokratetne stemrne paa den sit-st- 
ncevnte. Omvendt lan det godt for- 
udsattes, at i Fald det lom til bundet 

Valg mellem en fuldblods Tysler esg 
en Socialdemvkrat,saa vilde Dansteri 
ne nappe betænle sig paa at hindre 
den festft ncevntes Balg ved at stemme 
paa den sidstnævntr. 

Stadt-org Our-better- 
de n. — Efteraarssiormene btuser nu 

ind over Hegnene vg fejer Løvet af 
Trockne. Med Stormen trceller der 

jeweilig Tordenhyger op, og i den fid- 
ste Tid hat det lynet her hver Nat. 
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som afgaak in NEW YORK 

Den 11. November. 
MODEKATE BILLETPRISEK. 
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Om Skriftcns Inspiration 
.sf«ovcdbnusettte for og Hnot-bittdtmtdntamte imod bunte syst-tr, mmt tmqlc of 

te must-e Trottcr ont den, fmnsottes ott dehnte ot· W. M, O. Petkkklt, nimmt 
Wurst 122 Etdcr. Zoltdt l)ct·itt. Etiöx 306clt:c«. 

Nystcttdc Oplcvclscr 
under »Wir-cr« Tot-cic- i tcttm 1«.»1«· lietuekt m« Miesionat Ochs-n kg L«1!itkt:. 

Js- Stdn-. suttdt hemt Ptisz: 20 Ernte-. 
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KIN« Nttldtnjt«· Plis: 30 Full-L 
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om en Nud velbebogelig Ausdehnt-g as den sonde cvangchste mitt- mmt Male 

eniotdtge ventt ttgtettve «’sortlag, of Philipp Jakob Spottet-· Ttnnc tottmt 

lige We Bog anlsesalcs nannt. lu» Tiber i solin Lmilog. Pris: 40 C· 

s; oralbog. 
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Un cvattttcmk-lttthcrfke Ktxkc, 
thfsiz fattde I"t)nlige Denke ptm Jordnt, of Dr. C. F. W. Walthesz 151 Si 

m. sollst utvb. Pris: 50 Ernte-. 

Pan Vandrittgctt til det evigc Hjem 
kUer.L-iett-Jesttå Emme mit Lesung Los-. Lidt Psaltttthtstokie, tamlet og 
titgwet af M« F, Wtk;e. 133 stor- Sitzt-L nteget imttkt ittdbmtven ttted Guld- 
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Te Betkudks aandeligc stædc 
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og Menntskette, thvod Stand de end leve, til Ztott og Hut-mithe, of M« g. 
Hans Jakobs-In stets-h Ftetde spng eftek Udgoven Im 17(«(s. ttlts Liber, 

sulidt og smagtttldt inle. Pris: 60 Eritis. 
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littg at« Vionesbytv at den co. lttth. Dei-Les Bekendeliessiristcr og m« dettg trti 
tkoettde Lame, tmttstiukt as ts. F. W. Volum-. 216 Eil-eh folivt og uns-g- 

fum mdb· Pris: list Gott«-. 
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