
Tit Læserne as 

,,Danskeren«! 
VI sendet absolut skit 20 Galloner, 160 Pints, as en des-dg, 

stummende Drik til enhver Lceser as ,,Tanskeren«. Tenne Sond- 
hedsdrik er til Stadighed blevet drukket as mere end en Million 
Mennesker i de sidste 16 Aar· Dersor kan vi gøre dette sorbav- 
sende Tilbud. Klip denne Notits ud og ssrw Teres Navn og 
Adresse paa Linierne nedenfor, saa skal vj absolut srit sorsyne 
Dem med 4 Flasker Lundins Kondenserede Enebærsirup, as holl- 
ke laves 20 Galloner, 160 Pints, Enebærdrikke, en ægte alkohol- 
fri Champagne. Bt sender dem srit paa 30 Tages Prove. Hvis 
De ikke bliver tilsreds, saa kostet de Dem intel. da Te jo intet 
har betalt. 

Navn.......... 

Adresse 
Eend straks denne Notjts med Teres Navn og Adresse til 

Lunditmz Co., 2443s2445-2447 W..Kinzie Et» Chicago, Jll. Agens 
ter Inskes overalt. Behageligt Arbejde i ledige Stunden Verm- 
gelser sendcs frit paa Begcering. Striv »Ja« her: .. ..hvis Te 
ausser, at vi stal sende Dem vor frie AgentssProposition. 
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DANMARKSTUR 
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"UNITED STATES« 
til bctyclclig liess-Ue Frisch Skriv cftcr erkulgrns mec( Ic.l-11na rkssl N. C. NlELSENs EXCEPT-T 843 W. North Ave., Chica30.l 
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Dr. POWEID V. s. 

. 
20 Aas-I Erst-ing. 

TIl lndgnsdnmg 
af HESTE, KVÆG o. s. v. 

GARANTERET 
at holt-rede Benspat, ..Rim.:bone«. ..Nin«icnl:ir l)jscu.sc«. ..SI-lints«.»81(1( :onc· 
,.Cnrbs«. »Capped H()ck". ,.sh0e Hi,j18".»1302 Spavin sind I’usss". cnhver De- 
formjtet og Uclvikst hovnk Kodek og Mukkäcr Forstnvning »k- l·-J itvrjdniag 
äk Hohe og skuldeh al slags Halten »Sx-scene»v « 

og Kna Sluppej sc ». » v. 

« « Ist-is 50 Gent-. im sum-en se se 
Anbeialiasck 03 Referencesn 

T.C.cs1lahsn. Eine stock Auctiunem. »in-ha. M. L Sankt-: l«-«.l »iij -. k kU s» Ho v s c- 
.1. Chrssllane)«« Tmmn Hin-se Speck-· Gern-ps- ch :I ss Wegs-L . »I( k.x su he- s-» N— k, 
S. E. Costa-C V. S S. laws ji«-N Ums-h i. W W. kumsk n H. ---s Um k- (k-,- » Nkp 

J(·)-f,sph Uhu-ich LkIHlj—h ein-l Frist-i h Hur-» 11111-«k(-sr. Lincmän 
skkjv til 

If. adower Compang Onmba. 
Nævn dette Blad 

mit-W 

Fortællinger og Sagaetu 
III h. k. ceioliL 

Dettc utlmærketlc Vicrk i trc ««-unlin»u- mxlschli — vian 

Forste Samling. 328 Sidcr kustcr k«·« ansicn Nunlsjnz III-L 
Sider, .)()c.. tredie Samljng. LHH sich-n Inc» iig fiel-. Nuka 
81.40. lmlbundcn i Pupbiml meil solid szgn Kuh clcn. ihr 
den er udsolgL 

Danikli Luth. Pule stump- 
Blnin Xchr. 

Vælg WABASH JERNBANE til 
Wocliks kalt Unsk 

ØST. sYD. 

ST.LOUlS. 
» Tcn eneste Li:1ic,furn!1m«sxn «..i.1»c:: Z:.N:un usxf sum-»Und-«-::!.1,. .. 

« 
.- -,I .- 111Lwrkx:".-:us-«!«uni,;i.II. 

.X«I·« VIII-Lis- Tsig sy--I—· »s· «.i s ».’ 'r« 

Ilt-’J««i-72«!-»-«H :-—!: «: 71O1 ..·« 

125i.«t.«-!"-! » l« sz s 

«-!«;»,·-«.zs««kv L» —s T«.;«;«i« Ist «- 

I««1’I:« .·1k««i:« XCVI s. Is. «..« Ä11 I.- ZLL -" "« 

V. Nun-I- ". 
X7J·!1-««"s. I—··s -’ P. 

Narr-L l«.. Nimmst-, 
·-I"1,X.’.Y"·- !1«—Z-«·»l.:«;s,» "« 

Den, som er 

paa Vagt 
efter en Lejljglnkil til at furbedre Sin Stil- 

ling, vil ihængden naa frem· ijs sienne 
Hand henvendesr sigtjl 

« 

chicago, Milwaukeoäst Paul By» 
vjl han modtage saadsnne Oplysninger 
om Und, der enten liggek paa eller grasen- 
set til denne Bene, at hatt dekved fes-es til 

L Lykke og Volks-nd Adresse-: 

F. A. NAskL Gen«l Weitem Ageut, 1524 Famam St» 
OMAHA, USE 

Danmarh. 
Bogholdet Ich-. Petetfens 

BedtagerieK 

Fern Aats Forbebtings- 
husatbejde. 

Ktiminal- og Polititetten hat den 
.19. April afsagt en Diosm strivet 
»Tgbl.«,der vil genialde i Erim-rin- 
gen et af de mesi stotftillede Wehklage- 
riet, man lcknge hat haft at gste 
med: nemlig Bogholder Johs.Pedet- 
fens Bedragerier ovetfor »Det fors- 
nebe Dampslibsselstab", hvoki han 
havde en ret underordnet Stilling. 
J stet af en Snes Aar bedrog han 
Zelsiabet for over en lvart Mill. 
Kronen og denne stote Sum svimdt 
mellem hanEiHcknder som Vanddraa- 
ber, dels til Forlnftelsendels til Ter- 
min Spelulationer. Bed fm Arre- 
staiion ejede han ille en Lsre of disse 
Penge. 

Hans Fremgangsmaade Var den-« 
ne, at han lob fig udbetaleRegninger, 
udsiedte as et fingeret Mastinfirma 
Nielsen, der tilsyneladende havde 
itore Okdrer fra Selslabet, særlig 
med Hensyn til Mastinspatniiiq. De 
Trog-rufen »De: forenede Damp- 
ftibsfelflab« eftek Ktiminaltetsasses- 
for Colds Ønsie lod forelage, vifte, 
at han alletede i 1887 toq fat paa 
sine dristigeTransaktioner; fka 1200 
Kr. aarlig gil det hastigt op til lige 
faa mange Tusinder, i 1896 var Be- 
svigelfekne ovpe pack 17,00(;- Fir. act- 

lig, dalede en Smule det folgende 
Aar, fteg paantx Endog i 1908, 
hvor hcm blev paagreben midt i 
Sommerem havde han tiloendt sig 
ca. 12.000 Kr. 

Jobs. Peterer hat under Sagen-s ; 

Behandling verret Dommeren lie- ; 
hiælpelig med at sinde Rede i Besvi- z 
gelietne; og en Lommebog med Op- 
tegnelfer bar vieret til and Nytte. » 

Han er i Fængslet blevet behandlet ; 

med stor .Hensynsfuldhed, da man 
« 

befrvgtede, at den bratte Overgang 
fra bans daglige -Levemaade til 
Fætigslels mete spartansle Kost, 

« 

flulde nebbtyde bans i Fordejen spat- 
keve Heioked. 

Tommen —- sem Aar-s Fort-ed- 
tingshusakbejde —- vil maaste over- 

Vaslde hom. J Beitagtning af, at 
han bar begaaet fustematifl Falfl ; 

gennem flere Aar, lunde den umuligt 
blive mindre. 

Endnu tungere vil Dommen viele 

lraa bans ftallels Huslru. 

Smaanyt 
4« Alar. Zoqneprasft i Juli-h- 

kfinq, Ludvia Wonnen tut-Je Den 27 
7. LIC. feer sit 40 Mark Jubilæusn 
scer BUT Erz-r Imn Len 27. Ilpni 
FOR Her Ort-Zuerst ti! fern Teilst-»Ist 

ists-sm- ke Inst-Er III-Im i tx- 

«x·k·ses1·fkc1·i·. et Odem fcns bcn esti: 
s·s1»-"«r-I"e Bibnegtsrtrc HEXE-nie 
":E—I fjxtxtske f.::.-Is:s:::id.l)kr«kFrist-I « 

Ist-j· fein ixtx ,·:·0:-Jct den«-: fsele sein«-zu 
Livå Hernan 

L. JJJncsr » Hrc:er tii JsthjikkE 
Te::-:!.:ik·:: TO Tierstl iskt :-I 

Tis: :1(«of7·r:-1·er i den«-·- Le: st: ·,I.I,.;: 

:-:! Luxus-: Hennerki en :·.s Zeiss-:- 

Tot re. 

Jst««i3!:«-!1·is.-fi.sne!s.. 427 
ijr Ziefan Vols Lkrckfm sen IF 

Missionva Tr. Volf, aatcr i en 

ncer Fremtid at nedlægae sit Eint-ice 

og drage ud fom Jstaelsmigsicinxr 
i Galizien. En Tid found bon op- 

tager Arbejdet der, vil hcm ovbolde 
sig ved det sætlige Institut i Leipziq 
for israelitisse Studier.—« 

MAGRE Pol-K 

ønsker at blive fede, og fede Folk 
ønsker at blivc wagt-e —- det er 

menneskelig Natur-. Er De fed, 
da brug ikkc seott’s Emulsion. 
Den vil forøge Dei-es Virgt· Er 
De mager, er scott’s Emulsiun 
netop hvad De heb-owns 

Det er et af de Største kjendte 
kjøddannende Pkæparater. lkke 
en midlertidig Yægtforøgelse, 
wen solid Kjød, der vil give Le- 
gemet Ruuding hvot det beim- 
ves. 

Der et intet bedte end scott’s 
Emulsion mod sacht-ehe og Af- 
WUIIS 

visussssbsssspshotmssw. 
seen « »so-II, Mkemstkeet. Ue- York 

T: IT 

1 

De nye Kittelove i Brug. 
Den ny Lov om Ritters Vkug vtl 
komme til at staa siu Ptssve i Aarhus 
paa Svndag (24. April) paa en tet 

opsigtsvættende Maade, Wider-»Au- 
hus Stiftst.« 

Nogle Jndke Missions Venner hat 
tkusset Attale med Pastot Moc, 
Mandel-un om at komme til Aar- 
hus for at pradite i Domkirten paa 
Sondaa Man henvendte sig i den 
Anledning til Domtirtens Sogne- 
West Stiftsprovst Lindhardt, om at 

faa Hirten overladt til dette Brug, 
nien sit her et gansile bestemt Af- 
flag. 

Man var imidlettid forberedt bek- 
paa oa bavde i Forvejen faaet et An- 
dragende otn Kirtens Udlaan under- 
strevet af 10 Familiek, assattet, og 
meo Henvisnina til den ny Lov om 

Kirternes Brug forlangtes Kirten 
udleveret. 

Lotsen beftemmer, at Hirten ftal 
ftilles til Disposition, naar et sau- 
dani Andragende fokeligger. 

Gave til Menighedsraa- 
dene. En nu asdød Staldkatl paa 
Jtvbolleaaard paa Fyn hat ifølge 
.,Vens. Tid.« ssæntet sine eftetladte 
Midler, ca. 2000 Kr» til ligelig For- 
oelina mellem Menighedsraadene i 

Hillerslev Sogn paa Fyn og Albast 
Sogn i Vendsyssei. Den afdøde var 

fodt i sidltnckvnte Sogn. 

Frelfens Hast forbereder at- 
ter et ftort Slaa her i Robenhavn, 
fttiver »Dagbl.« af 19. April. En 
if Tagene tommer Hmens stadia 
itrcetteliae Stifter oa Leder, »Gene- 
kal« Williatn Bootb bertiL og Son- 
Iag den 24. ds. vil der i Odd-Fel- 
"ow-Palceets ltore Ssal blive afboldt 
tte ftote Moder, Kl. 11, Kl. 4 og Kl. 
Z, alle ledede af ,,Generalen« seid. 
Bed Eftermiddagsmpdet vil Mr. 
Bootb holde Fotedrag over Emnet 
,Mit Livs Historic'«: unceatelia er 

vyet Ztof til et endogsaa ualmindelia 
nteressant Foredragz »Genetal« 
Bootb bar jo paa sine mange Far- 
er Jotden rundt oplevet og udtettet 

nere, end det times de sleste dsdeligr. 
Undet hans Bei-g her —- i Dagene 

den 22. til den 26. April — holder 
sen hervcerende Ftelfens-Hcet en 

Magus-. paa hvilten bl. a. ca. 200 
,Officeker«' fta Provinsbnekne vil 
xive Mode. ngaa Kongtesfen oil 
Nr. Booth personlig lede. 

Oltidsfund ved Stam- 
i n a s b a n t e. Eiter forudgaaeni 

De Forhandlina med vedlvmmende 
Plutoriteter foretoa Kolding ant’itva- 
cifte Selftab ifølae ,.ldold. Fttbl.« 
"orleden en Udakavning paa Stam- 
ingsbantr. Der blev gjokt et megei 
iat Fund af Utner, og efter alt at 
komme fvnes der her at have væket 
sn stærkt bennitet Beatavelsesvlads. 
lrnerne itod itte enteilt men laa vaa 
Ziren oa var iovrsigt meget med- 

aane as Tidens Tand. 

D 

s 

— --- ·,- is — .sr!.e..k. s-.r »Terz«-we 

sure-einei- ist -«-». »s. :- f!. LLJ J·. JUYJ 
s 

er :.—-::f: :: Lille III-gis Oe Hause 
Iris Jes. ««·s«(e:1. er esxssszzzien s 

lvsktsfxtxe E:«-«r1-:—1::-,H::, Or. Acker 
Erre::s·s:!t, HiNinn Tse Veto, rn er 

Wiss-U waxcj 5-«:.-. nrininaL Ten bar 
-;s. e: HJHL brilfet eqmtlän er bis-le 

ARE-dessen Teile Hjul cr anbmixt 
m bis-Fre- Eioe as Hjulnkgkem me 

san Den Denfne AkEeTsriitkE er for 
"rne1 med et Kuzrieleje m et Slasz 
BaahceftningtzapparaL Fra Von 
senk« For-fide udgaar en buet Sang 
Jer ogsaa endet i et Baum-Unfugs- 
1vvarat. 

Denne cnhjulede Voqn kan heftes 
)aa en hvilken som helft Cycle, idet 
syclens Baghjul kommek til at virke 
ssotn Vognens andet Hinl, vg den 
mede Stang festes til Styx-et. 
Irutnningen of Stangen er saa vid, 
it den korende uden at geneteg kan 
rede Pedalen. 

Det, som opnaas ved denne nye 
Form for Transpotteyclet, er for det 
Taste, at Cyclen med Bogn kan ven- 
Ies og dreieg k lige saa smaa Kne- 
)et som en almindelig Cycle, og at 

Fasten bliver lange leitete end pas « 

n Trieycel ellee med en tohjulet 
Daahcegtningsvvgw 

Vognene er dog tun beregnede tll 
In Bergs af ca. 100 Pan-v og essen-) 
ig forteinligt M Transpott af 
Zwist-gez Bteve vg Uviser. 

Vogt-en Wheftet vg Oftan k 

wgle saa Gesunden og Thesen hat 

den Fordel, at den ille er ulspseligt 
fokbundet med sit Appendix. 

Ved Forevisningen valte sen meget 
Bifald, og dens Forttin ftem for de 

nu brugelige var alle enige om. 

Dansl Kød i Tyfllann 
Fitmaet Schaub sc Co. i Hamburg 
og Esbjerg sttiver i Anledning as 
Firmaets Retssciget med tre tyste 
Agrar-Redaltøtek: Redaitøketne blev 
i forste Jnftans frilendte, fordi Ret- 
ten ton Henfyn til Agrarspreren 
Ring-« Udsagn, og fotdi Schan sk- 
Eo. itte havde Vidner til Siebe vev 

Retsforhansdlingen. Sagen et nu 

appelleket, og vi vil da føre site 
Witwen som vil aflcrage Eb imvd 

Agrardagbladeneg Paaftande og be- 

vidne, at vi itle loher usunde Vater- 
men tun modtager og lebet Kød med 

Dytlæae-?lttefi, Da i Esbjera staat 
under Kontrol af Etatsdnrlaeae 
Christensen. Dei bele er et Angteb 
af Rauman itle sckkliat mob os» 
men imod Jndførslen af danil sie-d 
overhovedet. 

En Redningsbaad af en 

nn Inve. ,,Tl)isted Amt-IN stri- 
ver: J ca. 6 Aar hat Vonle 
Fissetifostening akbejdet for- at faa 
bngget en Redninasbaad af en tm 

Typr. Man nnssede at peøve en 

Band mev Vandballast i Banden, da 
den nn brnaelige Redningizbaad bar 

vist ssa tilbøjelia til at tænttex mkn 

ftadig mødeg Forflaget med Moo- 
stand fra Redningsdcesenets Besin- 
relfe. Nu bar alligevel Landbruas- 
ministetiei (on1 med eller mod Besin- 
reren vides itle) spat vg faaet behil- 

act et Bei-b til Bygning of en faa H 

dan Fotfsgsbaad, og i disse Das-te 
hat Ministeriet ovetdtaget VoruppH 
Fisieriforening at flutte Kontrast? 
med Baadebygger Thomsen, S. Vo-l 
ntvst, oin Bygning af nævnte Baad. 

Efter Forlydende er det Ministe: 
kiets Hensiat at lade foretage sam- 
menlignende Foksøg mellent den mx 
Eiiedningsbaad vg de nuværenre Red- 
ninggbaadr. 

Dansle Mahler til Ul: 
Handets Fnrfteboliger. 
Kong lsdward af England og Kron- 
orins Wilhelm af Tyslland asiagde 
under detes Ophold i Ktbenbavn et 
længere Bespg i Magasin du Nord, 
hvot ogfaa Mjbelafdelingen toges i 
Liefnm 

De udftillede Msbler tiltalie begge 
be bessgende ’i saa hsj Grab, at de 
løbte forslellige Salvn-Msblemenier 
og asgte Tannen som nu i disse Dagc 
er bleven affendte henholdsviz til 
London og til Berlin. 

Som belendi er ogsaa Prins Chri- 
stians Zoinknerresidens ved Aathns 
monieret af Maaasin du Nord« Der 

nltsaa nu tillige er bleven Leveran-i 
vor til Udlandets Fnrfteboligek. 

Tudbkkzdnaen E Plalchrj. 
J ».11n!k-pnin-j., of Tis!)5)vid«1i,1m ker 

Is. Ekxtsiilluns «-T«isccrcr rcn 1««. 

.Ilm:7 ers ilnsnt dir-cis Den Jst-mess- 
fast-« 

Meister-:- (s5:a::. Im Ilfxcnm s-1:!s 
s-- ««:... --..- —- 
«s. »- LVLJUUJH f»-«-. meskkL List-It 

«· 
x s- .s .s.·::n un ,71.:1s-,1,.2!« :·1 :«-s:.c us 

T"-'.- «.- s-·»I -..-« H Y-.-i. ,-·,1LZZI,-tl«:"t 
unsi- ? cxjntx issmxsc kif .!«-1 — 

fu«-: Tffi »J:«—:1» .«1 END-Eises- OOII XVI-L 
til 11)::(-."!7;.s(« wusch-H xsxr ::r s.--.-.—. 

,,.)(.«-.«ll»)«. 
Tenno Fixsnisinfi, Dr taxllcr :-:. ; 

JJceblcnnner 

Txmen f-! T):IL-:«1.81.1!::pene. Blanst 
De medte Nr Eimer-J Zeit-Jst m 

.Serred.s7pqecs tdjxeo Ahlcfeldt Lut- 
oi«,.1, der blev samt den 1R. April, ca 
fom paa MAurCJ Daan blev 1«·;-· 
nchnt ti! Ridrskc of Donneme 

Grev Ahlefeldi bovde samtnen m-.-d 
en Broder meldt sig som frivsuigz 
han stod ved 2. Reg. sSjcellænvere), 
ksvis 2. og 4. Kompagni var Stan- 
sernes egentlige Bescetning. Unber 
den mordetifte Jld, som Morgenen 
igennem overdcengede Stanserne, laa, 
sprtæller »Aalb. Stiftst.«, de to 

Kompagnier i den saakalbte tilbagei 
itukne Linie vg sit næppe Tid til at 
naa deres Stillinger, inden Ffender- 
ne i overvældende Mengde stormede. 
Unber Lampen sit Gtev Ahlefeldt sia 
oenstre Fod sonnt-about af en preuss 
stsi Abstung hvorefter hatt laa s 
Maasse-ver paa Lafatettet. 

« 

— 

40 Lasset Ohne-mit Dest- 
baad ,,Elise« qf Lohall invckom for- 
keden til Freverikshavn fra Mu- 
hqu med 40 Kaiser Dynawit be- 
strmt til Men, hvok des ifscge 
.,Vends. Tidf paa Quadbtugtmiub 

sksxsfhs IMT st« III-Ist a 

Mistet 
Brugen as en Arm. hiertcfwvotm 

Kunde itkc fpife. fove cllet qua. 

Mich« Hcatt Wie ljclbredcde 
futditcndigt. 

»Oui«-bit Ue thusdrhnist for Tr Wis 
im tmzdis km Uh« wknt Island H M Oh 
Nun »o! h- »Ier litten imm- sumk m TH- :« 

am as .n: n Nin-n Arm hsnkn mm urs-- »e- -. —- 

va tun-sc tnr- tcvcrqe den oeb VII-w 15 m: zs w w m« 
MHHHM Du scm Hin as name -..s-· 

Nimm sm- m-mn::m-.msa b Hm tun scx h« Hi. 
nein Datum-« mm I1 » Jkii Ums In« hI-: .I1 jka 
Ist-umb- zpm ihn n hin-u- mm m Nu-!si-«,1«-.:d, 
out nimOnc«l.1-;c sum at in hinzu- nts. « 

Ju! MHN Itm Si TIT- »Nun at I- q N I« 

Im hmku Jst hin «in us· ei .u cr· 1 « 

1ckN nnq lmu Jus :icx- IHHss 
MN cemtksnti isg Wes ;«( : :It: 

tma del du« nmk onst-tu :« 1 ku« ssu n- ri- 

anr Pulte Mcd Hu O. »in sh: : s 

UT kVNfluch JHI fu«-. iqu 1:-n· a: 
Nhaueztglukbks del eslksiim jm --1 .:« 
nn: hu urbqu-s M hu (.1««- « m n-. M « 

:
-
 

Jm Iim nahm um. lsnuks ums Arm s s k- 

quvfnldt Te lrki :»k, lnw Hsuksss Osur 
bassr ittrmrsckie Mcdmtm I I-« SUNN I» ss « sinke 
m ssscnunr Im tnst Tr Will-s MUH » n- tw- 
Ile : Nun-: oa time km ikuthc hur( m( : is n zu 
aork bct saman un nun Mednmerm tu m s »:.1 must 
Tsilln T-; to hu- m Mut-W at W kl: Hi »Ihrer 
at m mklei Tun smn Im Mde mkn ’—"- in U 
Zum-( un our q lszssxketxm nuan L.15« —- 

Mksz. »Hian Usin Mhu M. cki 
Alle tsuwthrkuc M an II who-Inst II « E.ss«i Ism- 

ilkus Tr Vcksl d.«.r.11m-.Nn Eh:n««s«1 ls-:N1t 
Essen-ficht ou x «sitr-11»1k·:s:1icktk Adns -’s. « 
Ilksksxxsi Lis« DIMUII Jssss 

»- 

Lstetietsi Foranstaltning sial ansendes 
til Bortsprckngning af de i Haoftok 
ten liggende Viagtefter, som er fak- 
lige, naat Fisterne lander paastnstern 

Mindega ve. At Laster Stau- 
fen, der i henved en halv Enes Aar 
hat været ansat i Engbjerg ved Lein-.- 
vig, og fom nu ftyttet til Tivsviive 
paa Nordsfcelland, hat gjott et godi 
Arbejde i Engbjetg Stole, fern og 
at samme et bleven paasksnne:, bedi- 
ser dette, at han fra Sognets Be- 
boere nu føk sin Afrejfe hat modtas 

get en nkeget vættdifuld Gasse, be- 
staaende af Solvtsj (Potngefte, 
Spisesteer m. m.). 

Ogsaa i Sognetaadet bat han 
vdet et dygtigt Arbejde i det sidite 
Aar-Z Tib, fertig ved de nne Stam- 
loves Udfsrelse i Livet. 

leathus Havns Udvidelfr. 
Havneudvalget i Aarhus hat den 1Z. 
April afgivet Betænkning angaaende 
den paatcentte Udvidelse af Havnen 
ca indstillet, at Udvidelsen jotetages 
mod Syd og blivek udfort i tte Af- 
snit. 

J Tilfscelde af Byeaadets osg MI- 
niftetiets Approbativn vil 1. Affnii 
blive paabegyndt i 1905, faa tidligt, 
Vejrfsorholdene tilladee det. Udvi- 
delsen vil give Plads til Stibsvcctft 
og andre industrielle Anlæg samt 
Oplagspladsen Udgisterne ansiaaz 
ifslge R. B. til 12,200,000 Kr» fom 
Havneiassen selv ssal udtede. L Af- 
fnit vil koste 4 Mill. Kr. Den sam- 
lede Jndvinding ved Udvidelfen nd- 
gst et Landareal as 592 Td. Land 
og et Vandareal af 42Iifx Td. Land. 
Der vil bkive en Kajlængde ai 11,620 
Fad. 

Tre Mctnd dtickneoe. Fistes 
tutteken «Will:)« as Esbjetg et Lor- 
dag Nat den 16. April blevet umset- 
tet af Trawldampeten ,,:I)iiinchen« af 
Geestemünde v·ed Fiftepladfen UO for 
Egbjetg. »Willt)" sank i Lobi-: If 3 
Minuten Stipperen Christen Veje 
m Ztibsdrcngen btev reist-III uni- 

bord paa Daniptmmlerem verstund 
Druinede 53 Mond af Besætningem 
Den ene, P. silpvePetersem na: gift. 
Te to andre var unge MennesteL 
Te keddede er landsatte i Essjeq 

De drutnede var John Affe-ed An- 
dreaseu fra Alft (?), født 1ZJ4, og 
Anton Petetsen fra Liege-ZU født 
1880. 

Landetk Ietfasrdiqszs By 
Hat Aaxborg Otd »so- ui »k-« gg 
sittert næppe umt- -"4runo, ftrirer 
»AArl). SNELL « 

simestet Emit 
bar alene for Tu. .ket meb de let- 
!evende Kvinbet deroppe forlahgt 
ansat en særlig Betjent, og han op- 

lyfet, at hcm i den senere Tid fuld- 
ffændiq hat maattet ovgisve at fsre 
noget Tilsyn med disse Minder. As 
Anholdelser i denne Retning er der 
sidstr Aar foretaget 183, der er assagi 
40 Stmssedomme, indlagt 74 pas 
Sygehufet og meddelt 107 Advatsler. 

»Nybotg AMI« fortællek med 
Stolthed, at Nybotg i disfe Tage 
»Gut-Mr i Verdenzpressen«. 

Dei samme Blav et meget fokars 
It Nin-, at »fokstellige mete ellet 
mindre triebe Binde hat stillet sig 
sieptisi ovetsor Hist-print pm Iapanste 
Undetvanbcbaade i Gmel-N »No- 
bokg Av.« lau me begriie, hvorfot 
sammt Mad- ille llge saa alwtligt 


