
Danmark 
Snesdletlauget — En 

smuk Udstilling og et fjcel- 
dent Jubiloeum. Den 20. ds. 
lau det hædetvcerdige tobenhavnste 
Suedketlaug fejre sit 350. Aars Ju- 
ljlceum Dei et da ilke mere end ri- 

meligt, at et faa sjældent Jubilckmm 
blivet fejret paa en scrrlig festlig 
Munde, og hvad kan da være meke 

hensigtsmæssigt end en Udstiming, 
der vifet, hvad Snedketne præsterede 
i tidligeke Tiber, og hvad de nu for- 
maar. 

Denne Udstilling aabnedes den Z. 

Juli ved en lille Fesklsighed, hvortil 
Pressen var indbudt. 

Dei blev, fom man kan tænke sig, 
en interessanl Udstill"ing, hvori man 

bog maa favne Snedkemrbejde fra 
Laugejs tkdligste Aar. Det ældste 
We paa Udstillingen er Bageknes 
Laugslade fra 1632. Dei er et in- 

teressgnt gammelt Styke Fortid, rigt 
udsiaateck med Mennefkeftillelser og 
de obligate 8 Laufe. 

Ogifaa mange andre gamle Saget 
findes der, tunftfætdigt udfstte og 
vidnende om en nceften uttolig Saal- 
-modighed. 

Sack er der Mpbler fra Restes- 
sance-, Notatio- og Empiretiden. vg 

gamle danste Nil-la fom vi huster. 
dem fra vore Bedstefotældtes Stun- 
og endelig de allerweft moderne 

Sing, udfstte med alle Nutidens 
Mclvemidler og sineste Kunst. 

Særlig vcetd at lcegge Mute til 
et et Stab, sont af Firmaet Severin 
vg Andreas Jener var lavet til 
Udftillsingen i Kobenhavn 1888, og 
svm nu tilhiner Kasmmetherte Sum- 
son. Det et noget af det sinefte, man 

overlwvedet lan tcenke sig af Sned- 
Derarbejdr. Dei væklet fortjent Ve- 
undring seld blandt garnle Langs-v 
mestre, og de er da ellets vant til at 

se lritisi paa alt Snedkerarbejde. 
Det er i det hele en snntl og rig- 

holdigUdstilling, der fortjenet talrigt 
Bei-g 

L. V. Larfens Mission- 
Købenbcxvnste Blade henleder Op- 
mætksomheden pas et Lvraab fta 
kendte Mænd indenfor alle tittelige 
Lejte orn Stptte for Pastvt L. P. 
Larsens Mission blandt indifke Stu- 
denter. Gennem 15 Aars Arbejde i 

Jndien er Paftor Lassen bleven tendt 
baade hjemmse og i Udlandet fom en 

fmdeles fremragende Missioncet 
Og itte mindft ved sin Virkfomhed 
derhjemme i Vinter er han bleven 
kendt i vide Kredfe som en umwinde- 

lig rig Begavekse og bøjt ubvitlet 

Trifteliq Personlighed. Hidtfl et en 

Del of denne Missions Undekhold 
tilssuvr fra Amerika, men den danstr 
Meninghed stylder beabe sig felv og 
denne løsterige Mission, at Pastor 
Larfens Getning bestes helt der- 
bjemmefta. Mino-g helft aatlige, 
kan anmeldes hos Fulbmægtig Hor- 
neman, St. Anna Plsads 26. 

f 
-« Store Gavet. Den for en 

Magneds Tid feden CM Brote-g- 
ningsentreprenst, J. Eliasfen sial 
have efterladt sig en Formue paa en 

Million Kr» fom han eftrr Fortv- 
dende hat anvendt til Legater. 

Ester hans to Sssttes Did stal 
saaledes 300,000 Kr. tilfakdeHaand- 
vmkerskiftelsfen ,,A·lderstr-st«. For 
»dringende Haanvvætkm eller Ar- 
bejsdere« oputies et Liegat pas M- 
000 Kr» Lætlingehjemmet og Dia- 
konisseftiftelsen faar hver 100,000 
Kr. Restrn tilfalder private Perso- 
M. 

Dei dansie Missionsfek 
f ! a b agtede at hosde sit endigeij- 
bandliingtmsve i Koldiwg i Dagene 
12.—14. Juki. Ved dette Mode vilde 
Missismsptæstetm Bettmann fra Jn- 
dien og Waidtlsw fra Kinn, Mis- 
sionskatrdidasserm Christener og 
Mut-few der er besiemte for Ana, 
M. then-L Bjdrtumchansem sont 
et besinnt for Jtwien samt Prestrrne 
AlschevW" - Hsusm Busch- Us- 
sing og Geistes-Ei Forum-U Wer 
W, pg liess Sekten-m Mr 
Wirtin Me. 

Direktsr Anders Jen- 
feu dekvreres nnd header- 
,0er LIM- og Gott«-dem 

Mehcrmmed Lassen blev itærkt be- 
gejstret over Marienlyst og over, al 
een Mond havde formaaet at lqu 

bygge det nrye pragtfulde KurhoteL 
og i de sirligfte ofterlandfle Vendin- 
get udtalte han sin Beundringfor 
Anders Jenfen. Denne Beundring 
bar nu givet sig et haansdgribeligt 
Udslag, idet Hr. Anders Jensen i 

Forgaars hat modtaget den persiste 
,,Love- og Solorden« mesd Diplom, 
i hoilket udtales,at den gudbenaadede 
Shah af Persien allernaadigst hat 
fundet Anledning til paa Jndftilling 
af Mehamimed Hassan, at udncevne 
Direktor Anders Jener til Ofsicer 
of Love- og Solotdenens 4. Klasse. 

Ordenen er en 7-straalet Stjetne, 
ca. 2 Tommer dred med en gylden 
ste i Midten, at bæve i et megikt 
btedt, gront Besond. 

Direktor Anders Jensen er nu 

Ridder af Dannebrog, asf grwst Frels 
serorden, af mecklenborgst Husiorden 
og Officer as Persist vae og Sol- 
orden. 

Dunst Videnskabsmand 
iUdlandet. Den bersrnte Leder 
af den engelfle »Challenger«-Elspe- 

Jdittom Sir John Murray, hat ind- 
budt den danste Zoolog Dr. C. We- 
senberg Lund til at komme over til 
Slokland nu i Sommerferien og til- 

btinge nogle Uger der for at studere 
det mikrostopiste Dyre- og Planke- 
liv i de Msts SM, nasonlig Lech 
Mess, og for at veflede de stotfle 
Forstere med henstm til de bedste 

Illnderspgelsesmekoder og dil de fon- 
Jliggenlde Opgaver i denne Del af 
sNwiurforstan Dr. Ufern-erg- 
Lund hat ved sine fleraarige, ishcers 
dige Arsbejder med de danste Fast- 
vandssser, siabt sig et i Udlandet kne- 

get bekde Mon; nylig hat han o- 

ver 9 as Vore strwe Sser publiceret 
et stort Verk, som er udstyret med 
en Mengde fortrinlige fotkgrasiste 
Gengivelser of de i dem til Aarets 
fokstellige Maaneder optrddende rni- 
lrostopiste Organismu. 

Kristeligt dankt Falles- 
forbund atboldt Torättg Af- 
ten den Zo. Juni Agitationsmøde i 

Jnduftrifoteningens Smt i Aarup 
paa th Matermeftek Sprenfen 
fra Kalunsdborg gjosrde i et tort, in- 
teressant Fotdvtag Rede for Fore- 
ningens Program. Dette gaar i 
Korthed ud vaa at spge tgft det soci- 
ale Spøtgsmaal vaaikkisxetsdommens 
Grundlag. Mådscetntngen mrllem 
Kristeligt danst Fellessvrbund og 
Socialdemotvatiet bdftamx scetlig i, 
at forstncevnte Forening vil søge at 

udjctvne Klpsften mellem Atbejdsgis 
verne og Arbejdetne, kwiltet tun tcm 

ste paa et triftent Grundlag, medens 
Sociatdemiottaterne i mange Til- 
fælde set detes Fort-et ved at uddnbe 
Kleftem 

Eftet Fokedraget var der nogen 
Distussiom 

De berufen-de Dritte 
og Vettshushotdetne. Fra 
Lemvig strives der til »Kr. Dbl.« 
den I. ds.: Ved Bytacvvsmsdet den 
2. ds. vedtoges fslgende Tillceg til 
Politivedtægten angaaende mitent- 
ningen Of Spiritus: 

J thinget man der itte nd- 

ftæntes bewsentde Dritte til Perso- 
ner under 16 Aar, eller til spat-anne, 
der et under Fattigfotssrgelse, eller 
et beruht-z eller som af Lægnne et 

erst-made for ist-. at tmme tagte ster- 
tr Dritte. 

Det paatwgges Betten Tom en 

Pligt at W for, at den« der i hat-S 
W er bleer Wet, fstes 
tit sit W. 

Arbeit-M mag ttke udbetales i 
Bevcettntnth. 

Alterbordet i Sonderhe- 
Kitte. Da det amtige Kirtesyn den 
ZU. Juni var M M i Arten- 
blev i FI. »Mit-e -S-ktftst.« bl. a. det 

gæmle Alterth W tilFotnyelfe7 
menvedattwgedettecffotatse, 
om selve W trcugte M Ef- 
terfW- Wdes det, at M paa 
Mute var W Krusifttget m. 

m., vg M. a. et Sttb sfot fucde Seit. 
WÆMIIMUM Demut- 
til 2 gudetkge Vers fra samme Tit-. 
Detblevmbctstrmtafthsienog 
MrtefyneL at etc M spat-de til- 
tasves, for at Bett-et eventuett tun- 
de büve vestmmpet M sin sprindelige 
Sktlletsr. 

Forsttrtns mod Arbeits- 
stfef. M Urbckoimndstpv 
bands Magus vedtog v. Ums et as 

1 

en nedsatKommisswn udarbejdetFor- 
flag til Arkdelspshedsforsskring 
Forflaget gaar ud paa, at alle For- 
bundets Medlemsmer stal være for- 
silrede. De betaler et Kontingent af 
10 Dre ugentlig, og Forbundet yder 
et Tilstud of ca. 25,000 Kr. aarlig. 
Arbejdslsse lan opnaa en Understkst- 
telfe af 1 Kr. daglig i indtil 36 Da- 
ge i et Aar. Forslaget vedtoges med 
113 Ja mod 15 Nej. 16 ftemte itte. 

Zorflaget trceder i Kraft den l. Ok- 
tober, for faa vin der ved Urafstem- 
ning ovnaas site Femtedele af alle 

givne Stemrner. 

Standset Toget. Da det 
gennemgasaende Elsprestog den 29. 

Juni naaede Kegel blev der i Folge 
,,Øftsj. Follebl.« truttet i Nil-beein- 
fen, og Toget ftandsedr. Ud steg 
Etasraad Tvekinoes, Direktor for 
Livsfonsikringsfelstlabet »Danmar«l«, 
der dar kommen for sent til Jltoget 

ti Mahavn Etatssraaden betalte 
Jden harn idtrnte Bsde paa 20 Kr. 
! med den Bemerkning, at det var bil- 

ligere for ham at standfe Elspresto- 
get end at leje et Etstratog til Kpgr. 

Der kunde vist være nogen Grund 
til at forhojerderne i saadanneTil- 
fcelsdr. 

Prins Christian inspi- 
cerer 3. Dragonregiment. 
Som det vil erindkes, opholdt Print 
Christian sig i Halvfemfekne t Ran- 
derö paa Befalingsmandsspolen for 
at blsive nddannet til Rytteriofsicer, 
og efter Skolens Afslutning gjorde 
han et halvt Aars Tjenefte ved Z. 

Dragonregtment t Aarhusk 
Siden den Tid hat Pein-sen stedfe 

bevaret en levende Interesse for Re- 
simentet og benyttet enhver Lejlisp 
hed til at aftaegge det en Visit. At- 
ter i Aar har, fortceller »Aarhuö 
S-tifttidende«, Prinsen gest-et sit 
gamle Regiment, idet han Kl. 9 

Zornriddag den 1. Juli msdte paa 
Steij Mark, hvot ban overvcrede 

forstelltge Øvelser. Det syntes i hsj 
Grad at interesfere Prinsen at ov- 

friste garnle Minder fra den Tid,han 
felv var Dragon, og med særlig Jn- 
teresse opspgte han gamle Kensdinge, 
saavel blandtBefalingsnuendene so:n 
mellom Regimentets Hestrbeftand· 
Aar for Aar lyndes Rcellerne dog 
meke ud, og festlig blandt Heftene er 
der nu tun faa af de garnle tilbagr. 

Rejmentschefen Welsjtnqnt 
Mantis-, ledsagede Prinfen under 
hele Jnspicevingen og udbragte ved! 
Assveden et af hele Mimentet kraf- 
tigt besvaret »Lcenge let-e Pring 
Christian.« 

Bei-g paa Hedefelska- 
befs Plantager. Landbrugs- 
minisjeren siulde d. Z. Juli reife til 
Herning for eftet Jndbndelfe as der 
dansle Hedefelstabs Beftnrelfe under 
en tte Pages Udflugt at befe de for- 
slellige Heberlantagser og Anlæg. J 
Udflugten vilde desuden Konsele- 
ptæsidenten og Kultusminffteken del- 
lage. 

Landbtugsnrinsisleren ledsagedcs 
as Departemenischef Wulff og sin 
Selketæy Assrstrnt Kund Voll-e. 
Wdere et Overspkstet, Kammer- 
hette Müller og flete and-te one-ww- 
nede Forstmeend indbudte til at del- 
tage i Taten. 

hele Slsiabet siulde samles i 
herning akd hedqelstcrbets Beiw- 
relfe. Usdflugteu, der stulde tage sin 
Begyndelle fra denne By» siulde ef- 
ter den foreltbig tagne Bestemtnelfe 
flutte i Vorde. 

En Dkengestti!e. Pan 
Mattetiet »Enigheden« elabletede en 
Del as de Drwge — 180 i Antal 
—-, som er iesicsftigede velv Wirs- 
len melv Mclhem den 2. Juli en 

Arbejdsnedlxkggelse. De nagtebe at 
tm nd og sigte at formaa bestes 
Ksammerater til lsigeledes at stritt;l 
Staftequieu gik dog ud m Vog-( 
neue, men blev i Foundme Lib( 
ydetllgere ,,Mtdede« asf de »stri-«» 
lende«, der kvrigt advatede dem III-obs 
at agere Sttmbræilekr. 

Anlevnsiwgeu til denne Demge- 
flrile wiss-s at W deu, at de 
Mc Fyte fasset der-S Lin feel-let 
med nogle sit-net om MU; no- 

get W Krov W hat de bog 
itke W, estrt hvad Melker-seit 
Direktor wider 

—- Dek sitivei We den 4. Juli- 
De halvthundrdde Drangs der i Lit- 
dcgs strenger-de Sttile paa Welle- 
riet »Enighedsn«, sit i M et ow- 

tteut ligumde Ml cf depes M- 
nnvatet til at mdlægge Arbeit-et og 
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slutte fig- til Strilen, der nu Ansat- 
ter Halvdelen as de Smaafyte, Mal- 
leriet bestæstiger. Dettes Direktion 
hat herefter befluttet at henvende fig 
til Drengenes Fotældre for at an- 

miode dem om at tuge sig af de stri- 
tende Poder og om mulsigt bevcege 
disse til at gaa i Atbejde igen. 

Drengene tog i Gaar Morges Op- 
stilling ude ved Mietteriet for bos 
dse arbejbende Kamme-roter at gsre 
Propaganda for detes Sag. Der 
fandt bog ingen egentlige Osptojer 
Steh. 

Frcette Revere. Den 2. 

Juli om Aftenen, da en Haandvæw 
ker i lbt beruset Tilstond paa Hist- 
net as Kingosgade og Frederilsbetg 
Alle, Knbenhavm afventede Spot- 
vognens Kamme, duklede to yngte 
Personer frem i hans Nischel-, og 
den ene gil hen til ham og bad om 

en Krone, ivet han fougav at vor-e 

arbefdslss. Haanvvcekleren nasgtede 
at give heim noget; men i det famme 
for Tiggeren ind paa hom, gteb fat 
i hans Uttcede og siygiede med Utet. 
Et Øjeblit eftek tog hans Kammerat 
Affekt ,,Lpb han med Dei-es Ut?« 

sputgte han deltagende. »Ja, han 
gjokve," sparede den bestjaalne. «Men 
han stfal vel ikte Dei-es Penge?« 
Haandvtceteten splte til Lonnnen og 
sinkst-e- »ch, heovigvis »Weka i 
Behold her. Det et hele min Uge- 
lpn.« »Seit et det bebst, at jeg bod- 

sek Dem hieni, at ilke ogsaa de sial 
stjaleä fva dem; og Hmndvætteren 
taktede ham Mi. Da de naaede 
bans Bot-El inde i Avmitalgade, 
bsd den freian Fatvel under 

mange Tatsigelsee fva Monden; men 

da denne naaede op til sin Lejlig- 
heb ogjplte efter Poktenwnnceen, var 

den fovsvunden. Sau gik det op for 
hom, at de to RIvete hast-de akbejdet 
i Falles-find 

Da ban itke et i Stand til at give 
TM Signaleknent of Nsverne, lut- 
les det ncekype at faa dem paagtebet. 

Aarhussocialisterne 
igen til Prinsemisddnkp 
Bring Christian og Prinsesse Ales- 
.1ndrine davde ifplsge ,,Jt)llandeo: 
sten« den M. Juni indbudt Aarbus 
Bytaads Medlemmer til Mtddag paa 
»Marselisbvtg«, og alle Medtem- 
met-ne var modte undtagen Kaptejn 
Krebs-, der et fvrstyttet til Reben- 
havn, og Malerin-stets J. E. Peter- 
sen, sont var bortrejst. 

De 5 Zociialtster, som siddet i 
Aakhus Bytaad, hvotidlandt Folco-)- 
tingsmændene hatald Jenseit og Pe- 
ter Zadroe, hat altssaa paany itte 
tunnet modstaa den prinselige Ind- 
bydelse, endstsnt der tsidligeke var en 

bel Redellion blandt ,,Partifcelletne« 
over dekes Deltagelse i Middagen den 

Gang. Men hvad stger Partile- 
lerne? 

Ksrselsulytkr. Da Søren 
Paulsen sra Brendstkup forloden com 
tsrende med et Enspcendertpretsj i 

Ncrheden as Rind, ljb besten lebst 
Seiten Ponlsen blev isslge R. B. la- 

stet as Vognen og sit Bagdodedet 
lnust, saa han dsde et Par Timer 
ester. Wut-and Christen PetetsenH 
det lyeledes blev lastet as Vognen, 
sit det ene Ote stetiet og Dosten le- 
retei. 

En rat Tjenestepige. En 
Fanftlie sont hat-de saaet en ny Tie- 
W gtvtde den Mhsgeltge Op- 
dagelse, at der Gang pac Gang for- 
sdasdtsengy Neid-siehstan 
der, W det ingen ftetmnede havde 
vævet t Huset. ÆMelig sor at ta- 
ge fes-l M man ndgen Ttd hengaa for 
at tuan- tonstatere deudes StyldH 
men da Pengene vedblev at forsvins 
de, uden at Familien kunde forilare 
det m anden Macht« end at Ptgen 
stjal dem, anmeldte de Tyverierne til 
Politieh sorn tog Ptgen l Find-r vg. 
meget snatt sit hende til at aflægge 
en fuldftcendtg Dilstsaaelse At det 

ttle et Smaasttmmer, det dtejer skg 
ons, sei W Umf, at hun til Tidee 
tog 50 Kr. ad Zangen. 

Eil singst ti130,000 Kr. 
htugsten ,,Egsplante«, tilshseende 
W Pedeksem fee as spannt-, nu 

at »Hast-MAX E hellt-D- bltv folgt 
tm Skuet t Nanders den 1. Juli. 

Den 4. Just til-te Pedetsen den 

sot 8000 Kr. kontant og Mo Kr. 
m Btltaay og stwts diev der tfslge 
»Und Amt-noti« W budt 24,0001 
M. for den« W hatt Muste- 
28,000. detas UM tontani. 

Sen-re et Dandelen gaoet t Dr- 

»- s 

»den, saaledeö at den solgtes for 
.16,()()0 Kr. tsontant og 14,000 Kr. 

»Das Viltaar. Ase-beten er Gift-him- 
merlawds Hesteavlsforening. 

Hingften, der er 1 Aar gl» et op- 
drwttet hos Thomplfen i Farre pr. 

Hammel. Faderen er ,,D«.«fence«. 

Brændt ihjeL En lilleto- 
Aarz Pige, Dotter af Vasoer Ras- 
mus Peterer, Jrodensgade, Ldenth 
havde medens Moan et Jjeblil 
hovde boktfjernet fig, faaet fat i nogle 
Tendftilter, og stat under Legen med 

bis-se Jld i flink Kltvderz hun blev 

stært jorbtændt tsrt til Sygehufet. 
hvok hun dede i LIbet af Ratten. 

»Sp-gersi i Forum. hos en 

Gaardejek i Forum hat der iftg. 
,,Frederitsborg Amtstid. i lceugete 
Tid fundet forftellige Forstykkelsck 
Steh om Ratten. Der hortes Ban- 
ken paa Ruder og Dpte paa fortkl- 
lige Tiber hele Ratten, ligefom en 

tlasget over at Veranda-en til hing 
Bolig ogTagrenden blev bestasviget 
Im Natten og Vinduek sloges ind. 
Han antog, at visse Forstyrrelser for- 
aakfagedes as forftellige Tjenefteta:- 
le og Tjenestepiget i Egnen. Der 
blev dereftet i lcengere Tid holdt 
Vogt om Ratten ved Guatderh uden 
at det bog lyttedes at opdage unget, 
og de ftedfundne Optsfet blev effek- 
haanden et alminbeligt Samtaleensp 
ne blandt Egnens Beweis 

Jsmidlettid blev forsiellige af de i 

Sagen implicetede Personen- afhsrte, 
og det oplvftes detved, at Bewer 
vistkwt allerede fta tidligete Tid bad- 
de veret besten-yet ligefom det red 

nætmete Underspgelset viste fig, at 
Rudetne fanvsyuligviö var ituslaae- 
de indvendig fra, da natften alle 
Stamme fandteö udenfot husei. Da 
de natlige Foritytrelset bog syntes 
at ville vevblive, Wer-es Antei- 
let of de vagthavewdk, vg tilfidft 
pattouillerede 7 Mund ved Gaatden, 
fiden hvilten Tid Forstyrrelsetne 
fuldstcendig opthsrtr. 

Nu menet man imidlettid at ha- 
ve opdaget, at det er en paa Gauk- 
ven tjenende Jomfku, der hat lavet 
hele Svøgekiei. Hirn benægter det 

ganlte visi, men der er veeldige Jn- 
diciee imod hende. 

Benaadning. Ema Brosch, 
den tvindelige Medvidet til Litograf 
Bkafch og Stentryttet Nielsens Fa- 
britation af folsie Pengesesdlet, er 

bleven denaadet, da Fængfelstckgen 
»das ettlceret det for uforsvarligt tt 

Walde den-de indespærret tangere 
Im Brasch nedtom fom betendt med 
Jet Born i V·aretægtsarreften, og fi- 

den hat hun Mantet fauledes, at 
man nu hat fundet det kettest at be- 
naade hende. 

Tritintilfceldene. Raben- 
"havns Zuntdhedsautotiteter hat ta- 

get under Overvejelfe i Anledning as 
.de sidste Tritintilfællde paa Amage: 
at oprette en Kontrolftotion, hvoe 

»Fort-anbie» og andre tan faa Evi- 
Inetpd frit Underssgi. 

Rsveri. En celdre Dame, Kon- 
.fetenkaadinde Ethlees, hat den 3. 

JJuli væeet Music-nd for et frætt 
Niveti. Da hun —- estet at have 

J vætet inde vg have 500 Kr. i Land- 
mandsbanten — vilde gau ned ad 

Heut-pay ttlbsd en yngre, seltlcdt 
hekce at Itttte heade. Uden at Ftu 

Ohms merkede noget, havde heudes 
shjctlpet ftattvet her-de alle Magen-« 
I Politiet et nu ude after TWU 
Unen Agnel-traun af hsn er mesetj 
jubeftemh da Im Eiska tnap IagdeT 
IMækte til den tjensirillige herres 
’Udseende. 

Balgtampen i Nostildeq 
tret-sen Paa Msdet i Gundssltllez 
sotleden prodderede Hfremandemj 

Wink-m Büchsen-h atmet-sagt Kaki-; 
Ididateknes Standpunktes og detmed 

spat-Amomenan t Volgtampen pas 

) fslgende Monde- 

’, Venftkeö Kandtdai. Gast-dein 
FRasmussM stiller sig som l) en be- 

sstemt Tilhtmset as den radikale 
Walgretstefotm og som 2) de unvor- 

kwude Stattetoves pakme Ven, idep 

Hatt itte abene sinder disfe Love go- 
Ide, men endog udmættedr. 

Wissen-D David-way Tabaks- 
UPUUU Wien, fis-way Slattelps 
vene MS men et 2) san tvrig ef- 
tek den nditnce Valgntseefpm, at 

dem alltgeveh M han Um valgt, 
vit viere i W til at handle sca- 
ledei, at han tager damtige Stam- 

Im Dem mod Sind-im oq 
s T stunk-qu I--I um du 

e 

Te kun s 

Man-Tun 
III n! N Uy »musng M 

S Zins-hats Watkmo R»,»,».« 
H-Il«1".1 zmn Ins-s nimmst ge Re· 
l’k.f’k·k!t'«’ kft’"!s’- 
Il- Its-w Wlls VIII im 

tumvm J« In EINI( 
Warst- Rfl fiulml 
p,(st1««» rus- Hymn- 
1 Hub n Mut su- 

Wotk US Luni-IV o 

K.s«sls«k1 «Z«II H E 
·:«dh.sskreczs:nmssk.mh 
V» ulkcäwd wem-r Ins 
Mkcmesser ist Ist 

Bong Hin Juki-L thn Hm den tTa.1 
Im J. U. Weist-II Itsleal I-» 

UT Vihmn St. Man-Im Nin-. 

love, naat han bist tan faa den 
radikale Vsalgretsrefotnk 

Den tontervattre Kandidat, Re- 
daltst Rarftensem stiller iig I) fou 
en absolut Modstandee af ten raoita 
le Valgretsteform cg Z) sont en 

Mand, der af yderst Evne vil at- 

bejde for en Revision of den kommu- 
nsale Stattelov, fauledes at den unt- 

faekdige Bestatntng af Sammluan- 
folt og Middekstandsfvlt blivee for- 
andren 

Mange Jetnbanet. Paa et 
Mode i Herning den l. Juli angen- 
ende Ønsteligheden of Jeenbaneaw 
leg i txt jeenbanedmnme Rum i 

Midtjyllatid var msdt ka. 70 belege- 
rede for 36 Sogneraad. Dei vedtv- 

ges i Fl. R. B. at nægte Komiteen 
for Zlive —- Sletnbane Abgang til 
Modei. Efter en fire Timers lang 
Foehandling vedtoges en Resolution, 
kwoei udtales Ønsiet om Mgende Ba- 
neanlæg smn Statsbanen Sitte- 
botg — Bramminge, Heening —- 

Give, Stive — Herning osg Ulfboeq 
— Videbæt —- Ttolhede -—- Grind- 
sted —- Lunderstov. Ved den endelikp 
Afftemning stemte 28 Sogneraad for 
Resolutionen, 4 imod og 1 ftemte ittr. 
3 Sogneeaad var fkaværende, da Af- 
ftemningen foretoges. 

—Udvalget for Stive —- Stern- 
Jetnbanen samt Repræsentanter for 
Ztsive By vg delegerede for samtli- 
ge Zogneraad mellem Zkive og Stern 
bar i Gnat ligeledes afholdt et Mode 
i Heening. En Anmodning om Ad- 
aang til et andet Mode, lyvot for-stel- 
lsige Jeenbaneplanek for Midtjnls 
land fokhandledes, blev asslaaet. Det 
taleige Mode vedtog deteftet en Uta- 
lelse, hvori dette Afslag alvotlig mis- 
billigedes, og man fostholdt isvrigt 
aldeles enstemmtgt og med stor Stipe- 
te Kravet mn Vedtagelfe af Sttve —- 

Sletnbanen snatvst muligt. 

Blodige Opther. Pan 
Guarden Vinteeöborg holdt Polenta- 
ne i Folge R. B. Onsdag Aften en 

Fest med Dens. Ud paa Aftenen tont 

Aufseher-ten i Klemme-ei med Po- 
latkerftek fondi han vilde have, at 

! Dansen siulde here op. Bande han og 
vartarlen flog dem med Stotte, l3.- 

Heft-m Fortarlen assyrede en Revol- 
» 
Ver, sont Aussehen-en havde givet ham 

"og eamte en ung Polat i den bsfke 
Kind. Kuglen peellede af mvd Kind- 
benet, men en Operation et bog vib- 
vndtg for at faa Kuglen sieenet. Po- 
lsitiet hat fnaet Sagen til Undetsii 
gelte. 

Deqaber tm Liveto Fled. 
En lille Stattifte, med et Abel- 

sprog og et Vers til bvee Dug i AC- 
eet. A Bengta Hansem med Fort-ed 
as Past. Beck. 390 Sidee, sint ind- 
bunden, 40c. 

En til-elende sog sont Ptæmie til 
Bsen t SIndagsistrlen 
DantthutLPndLhousr. Mate, Rei. 

Yclerst lavc 
Prisci- 

foss now-fonds 
psc 

Zde Klasses Billetter 
tll euer krs 

svcrige, Not-ge, Danmark 

og Hotaru« 
motl 

Anweisan 
Domlnlons c- 

Whlts stsss Llnlsr. 
laden l Lober Bitten-ot- bessg ollok 

til-kris- Uncksktsgnonde allm- not- 

mosw Lokal-sont tok Mich Optis- 
via-ein 

PMNcls c. IIWWN 
vss«k. Lust-. Mit-tm 

M. W st. unless-. M. 


