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Ncergaards Programtale. 

dlonsejlstrwfidenten lmldt ved 
Beginidelsen af Finanleovdelmtten’ 
1 Folketinaet den lö. Okt. en poli- 
tisk P1«ogranitale. ,,Klil).« skriuer 
fulgende oni Talen: 

»Ronsejlspriesidenten er ikke no- 

acn Ynder af flaIrke lldtryk ellers 
blonistrende .Talefigurei«, og hanc-« 
Tale er da oajaa lioldt i en nieget’ 
nøgtern og gansfe saglig Form· J 
den Tel af Talen, sont handler oni 

Forsoargsfpørgsinaaleh betoner han, 
at Maalet er et Vasrm soni — under 
Fensin til vor finansielle Evne —- 

ir indrettet efter en absolut Neu- 
tralitetgoolitik Og tillige fastslaarl 
han Nødoendigheden af, at der fra 
alle Sider viseLi Resignath 

Da man felofølgelig maa gaa 
nd fra, at den ni)e Konsejlszprcesk 
dcnt og Foissvarsminister maa have 
Tid til at orientere sig indenfor det 

ganske ni) Arbejdszsoniraade, soin han- 
nn skal d1)rke, kan man ikke paa in-I 
demsrende Tag-Punkt vente inere de- 
taillerede lldtalelser, og hvad der 
lier er anfort, Inaa da ogsaa betrag- 
teii sum forelobigt tilfredsstillende, 
da der deroed intet er formeebet 
da intet sagt, foin vil lceage Hin-i 
dringet i Vejen for fremtidiae For-! 
lxandlingeix 

lldover Jsorsvarisjpørgksninalet vil 
ijier det af Konsejlsprassidenten an- 

tixdede Eporgskinaal o1n en anden 

Fordelina af Folketingsfredsene Umk- 
l".- politisf Interesse Men det er 

natnrliaois for tidligt at Iale nier- 

nsere om denne Eli-L fein-nd de paa- 
gasldende Forflaa foi·eligger. 

Alt i alt gjorde den ny Konsele- 
prasfidentcs Programtnle et gnnstiat 
Jndtruk paa Tinget. Kort og klart 

flog Talen fast, livad Ministerietgi 
Politik vil dreje sig om Vejen, ad 

Ijvilken denne Politik« skal føres, 
ex Forhandlingeiis, og om Hoved- 
Punktet paa Programmel, nemlig 
Forsvarets Lednina, ndtalte Ist-. 

Neeraaard ndti·nkt«elia, at p a a d et 
vil Alcinisteriet siette sin 
Eksiftenåiind 

Diese Ord er ikke til at misfop 
f1aa, og man maa da betragte del 

sein en Kendsgernina, at Arbejdet 
paa den endeliae Løsning af For-; 
searsspørgsmaalet dermed er be-· 

gnndt. 
Tet begynder under trykkende oa 

vanskelige Forhold Det begynderl 
paa et Tidspnnkt, hvor Sagen-Z 
fødte Modslandere staar med en, 

of deres politiske Handlinger ganfke 
uafhcenaig og tilfceldig, Chance paa 
Haanden·Man maa da liaabe, at 
Sagen selv maa være saa stcerlH 
at den kan bryde Modstanden, ogl 
samle til Enighed alle de inange,l 
som i Vikkctighedcn viI det sammel 
MaaL om end de ikke bidtil bar 
seat det ad de samme Veie.« 

Grev Raben interviewet. 

Den fl)v.- danske lldenrigsntini- 
ster, Grev Raben bar til Korespon- 
denten for der svenfke »Stockl)olms 
Tagbl.« on det norske »Morgenbla- 
det« udtalr oIn Ilnionsopløsningen 
å 1905, at Toffland havde ønsket 
Herinan of Augustenborg eller Her- 
tuaen af Glücksbuer paa Norges 
Trone. Men da det ikke knnde gen- 
11en1kares, maatte man vælge nIeUem 
Prins Carl nf Tanmark eller Re- 
pnblik oa da den tyske Regering 
indsaa det, afgjordes Prins Carl-F- 

Valg ved en Sammle mellern Gren 

Raben oq Rigskansler Viilow, da 

den sidfte erklcerede, at Tyfkland paa 

ingen Munde vilde have Republik 
i Norge. 

Hverken den svenske eller norske 
Presse har taget disse Meddelelser 
gunstig op. Den suenffe Presse herv- 
der sorn Helhed, at Grev Raben 

hellt-re sknlde tiet, boisJ han ikke hav- 
de ander At meddele on ikke Uilde 

fremkomme med den lcrnge krævede 
Blanbog· ,,Morx1enblndet« i Xa. 

mener, man i Norge vil trcekke me 

Smilebanndet ad den Overlegenhed, 

l 

lnmrtned Nrev Raben antnger, at4 
lsnn og Biilnw l)nr ordnet For-hol- 
det, og at Innn i Norge hidtil ikke 
nat nidn Vedre, end nt Range- 
fpxnsgszinnmlet nfnjordeis ued Fette-» 
eifsteninitth Z 

Osten Raben lmr senere tilftillet 
»Ztuct·l)olin«:s Tngbl.« følgende: ; 

»Or. Rednktøe Hildebrnndtl 
Det Etgentplar af »3toekholm·3 

agblax«, i hnilket et Jnterviem 
eresz Rorresxmndent hnr haft med 

mig, er qengiveh er først i Dag 
feiunnet Inig i Hænde Jeg beder 
Dem i den Anledning at op11)se, 
nt jeg i Sonnneren 1905 hverken 
Var talt med Forst v. Biilow ellee 
strevet til denne. Hvad Inine Ud- 

talelser knn Hertngerne af Gljscks-J 
lmm og Augustenlmrg nngaan dak 
lmr jeg sagt, nt det nmatte anses 
for natnrligt, oIn Tysklnnds Blik» 
faldt paa disse, naur Nnrges Kro-( 
ne var ledig, du de begge sont be- 
kendt fører Titlen: Arninger til 
Norge. 

Der hnr mellem den i Jnters 
Diewet ouitnlte tyske Stntsmand on» 
Inig —-s Enmtnlen fnndt Zted is 
August ---— kun vieret tnlt onI det« 
efter nor Mening nbeldige for YOU-, 
l·iolnndene i, at Nnrge gik over til 
us tnive en RepnblitI Elnthinns» 
drdene til Here-is Korrespondent otn 

unt vnrnte Lnste unt et godt For-« 
hold Inellent Enerrig ng Tnnnmeti 
ex det Injg en Glæde fnldt nd m 

vedkende Illig. T 

Tereis wehe-inne E 
s 
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Raben L e w e t.« n n.« I 
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Mord-et vcd Holftcbro. ; 
Alex Johnsen paagrebetI 

iStockl)10111. i 
Don i ,,Danskeren«s" Fredags- og; Tirsdagsnuumier for M ordet i Hol-: 

steer omtalte sigtedu Gernings- 
mand, Alexander Johanfen, erble-· 
Ven paagrebet i Stockholm om Bord; 
i et Skib. ; 

Hun blev mitrnffen om Bord i; 
en dausk 3konnert, der i nogle Dage« 
hnude liqqct .i Hunnen, og soin just: 
un gjoit sejlklm til at nfqaa N old 
paa ad Finland til. Johnsen hadev 
scsgt og fcmet Pladsis sont Matross 
um Bord. og Efippereisbavde knu« 
faaet det bedfte Jndtryk of den unge 
M and oq han«-· Arbede ! 

Ooeifor Nolitiet har hnn hidtil 
nægtet at kende det ringefte til 
Mordet i Mejrnik 

Vcnstrcpolitik. I 
— I 

Redaktør Svarre slutter i ,,Østsj." 
Flkbl.« sine Betragtninger over KøsY 
gcvalget 1ned følgende Udtalelse: 

Naar man ser, hvorledes For-l 
holdene mellem de radikale og SocisI 
aldetnokrnterne nduikler sig i andrel 
Valgfredse Landet wer, og hvorleH 
des seln Venstres Bett-rann- staar" 
for Fald, nuar de nienige Zociab 
deinukmter oil have derei- egne 
Masnd frem, saa frifteii man ikke 
til nogen Slagsz Overtro i detteq 
Kapitel. Vi i det Inindste tror ikke 
paa denne Alliance Og med nogen 
Bitterhed over for Vensires Ledere 

sesr vi i Balget i Køge et Villede 
pna et ganske meningsløst Forhold 
i Wettstre. Tette Purti bar Løsnitk 
gen nf Tidenszs Opguuer pnn sit Pro- 
gram. Lg Vensn·e under eet hmr 
nennem en klllennesfenlder han en 

Tilslntninq frn Vaslgernesz Side, 
sont Vilde smtte der i Stand til at 
lcde Lande-:- Polikik gennem lange 
Tider. Og san stnar det saa strebe- 
ligt i det, nt den ene Fløj Inaa als-( 
ljere sig med Højre og den anden 

»med Zocialdemokratiet for at l)æ1sde«» 
"f1"-«1 i en«indl)yrdes Strid, der umsi-- 
Jver Partiet og lannner dets heic 
THandlekraft ; 
F Dette Ineninnsløse Forbuld er- 

4 

Frugten af Førernes Vanftnre i« 
Partiet —--— on nlenc der-af. Men ef-l 

iterbaanden opløser de ugfaa Zum-· 
smenboldet mellem Vemstrevasigerne.l 
»Lg«derved mister Venstre sont le- 

dende Parti den faste Bund under 
Fødderne i sin selostcvndigc Politik- 

————— ; 
Skyttesqgcn. 

mstbenhunniz Ekytteforening af- 
flnttede W. Oft. sin anrlige Prcemie- 
stydning nked en Fest i Witttnarks 
Loknlet Her var smnlet flere Hun- 
drede Sk1)tter. 

Foreningenss For-mund, General- 
nmjor Mndfem 1neddelte, at der i 
Zkydningen huvde deltaget Renne- 
fentnnter for AunIsknttefureningerne 
jmnj for Norge on Zwei-ig. Akt-ster- 
skuttc blcv A. schau-un Christiauiaxj 

Eiter Ptrennend-DeiLinqu fund-« 
der en erllesspisninq Eted, i l)uil-« 
ten bl. A. deltog Jndenrigsminifterl 
siluuszs Verntsen General Mndsenj 
inlte for Skyttesagen on Jndenriqu 
ministeren, der ·takkede og talte for! 
Købenavns Skytteforening on Dein-I 
mnrfsji Ungdonu ban udtalte. at han 
efter bedste Evne vilde støtte Sk11tte-j 
fo1«eningerne; han huabede pnu den 
kommende Finanslou at faa vedJ 
tcsget en Forhøjelfe af Tilfkndet til; 
Skytteforeningerne. i 

c 

Rctsrrformcn og Ptyglclovcn. Ef-! 
thr hvnd »Ah « ci«fcirer, agter Jn-! 
stitsininistcrcsn under »Minister- Das-- 

gen«, som tog sin chyndelse dont 
JO. Okt., at besvcire de mange di- i 
rcskte For spørgichr om Regcrimj 
gcns Stilling til Pinglclnvcn oq en! 

eventuel, sormcsl Revision af stets- i 
Icformen. l 

Et ophrkvct Cirknlkrrc. Det hat, 
Duft ulniindeliq Glche indenfois 
Zugfurcrstmidon, at Justitgiuiinisters 
AND-KIND hat animllcrct det Läran 
laer lmowed Allmti i sin Tid til- 
lcsd dsiistsbetjcntcnc at tagt- (kk—3tita-l 
immliuq for hurtige Ekispeditiouch 

uikkuiccret Um- i si» Tid sikkektT 
iiicgkt winkend uixii Folgen blen: 
— i alt Feld i cnfelte Jurisdiktims 
net —-, at man numtth a! tid betale· 
ct istm, suafrcuit man ikfc vilde den-i 
t-: i Iiiauned Vi: pau at fua seln; 
ic ncindsii Saqcr or.dnet g 

Tut er founodeutlig dette Mis-: 
lirug af Eiikulæret, sum har givet 
det Dødgstødet nu. 

Elektticitctcn paa Sjælland. De-« 
nf Holbask Amts SognemadsforeniH get og Amtets LandboforeningeH 
nedsatte Elektricitetsudvalg holdtz 
iiøkgc ,,.k:wih«xskposkcn« den 17. Oktj 
Møde i Jydernn Man vedtog at- 
fremme Arvejdet for Anlæg af eni 
clektrisk Højspcvndingscentral for- 
ddolbask Amt. Man bar opgivet Pla-: 
tien unt Timnofeinerket, Da det paa-I 
tasnfteks nn, sanfte-unt foInøden Til-- «« 

jlutning opiiaaes, at nnlregge et: 
Bin-f 1ned Dieselnmtordrift i en afZ 
Stationsbyerne Inellem xZolbOek og" 
sialundlmrq Af Lan foibrngeie teg- 
ne: en Gnranti af 60 Kr. pr 10001j 
Kr. Ejendoinssk1)ld, for Motordrift« 
tegnes 200 Kr. pr. Hestekraft 

En Bottføtclfr. Under det køben- 
havnske Politis sagt paa den for- 
modede Holstebro-Morder fik man 

ogsaa Meddelelse fm Landskronas 
out, at man der hade anholdt eti 
unng danfktalende Par, idet man 
ansaae Monden for identisk med« 
Alexander Johnson En Opdagelsessj 
betjent blev ftraks fendt derover, 
nteu fnndt ifølge ,,Natt.« i Stedetl 
for den eftersøgte en yngre forvildet 
Mand, som efter at have gjort et 
dybt Greb i fin Faders Pengekasse 
var flygtet samtnen Ined en ung 
Pige 

Pakt-et blev taget med tillmge til 
Købenbavn og nfleveret til deres 
panrørende. 

Tet er oplnst, at den fra Lyft- 
bandelnmnen forsnnndne Band er 

,,laant« of det nævnte Por. ! 
Mistct Hukuunncäfeth — Zent iT 

andnqi Nat (14. Okt) om en Del- ’ 

klædt, ca. JUuarig :"·’au«d lyen til en? 
Betjent pna Zølvtmoet i Køben-; 
Dann og lind hanc tnge sig af hum- 
dn bnn plndscslig hande tnbt HIH 
komncelsen og hverfen fnnde hnske,] 
bead hnn l)ed, euer hour yan boedenj 
Betjenten, sum ansnn Monden for- at vcere si11dsfyg, tog ham ifølgc 
«N«:t.« med til Konumcnel)ospitalet- 
hvor tnnn dog knn knnde give bam 
ei rent foreløbixit Oplwldssted 

i 

Truknet paa Hjcmvcjen fra et 

Fit.ogildc. En 40-uarig gift Dus- 
Inand P. Rusinnsjem der arbejdede 
pnn Gnarden ,,9Jinrienlmu« vedl Ldense, er Søndag den 20. Okt. om 

Aftcnen paa Hjenmcjcn fm et GiH 
de i Ekibhucskro faldet i Lscnsscj 
Kanal og disuknct ! 

chndomgsnlg. Proprietasr Schrei-:- 
dcr hat« folgt jin Gaul-d Ellcaaai«d, 
ved Odcnsc til Or. Holla, Zøn ai; 
NodIforvaltcr Hohn, Einficdelszshoist 
for 65,U()() sit-. Tit Gaul-den høreks 
73 «Tdr. Land Aar-r, Skuv og Eng. 

x 

Jkkc den nieste 0 Anlednina ai 
Mcddclelscn onl, at en Prwst paa 
Lanacland taaer Ztratidliadc cudmi 

paa dennc Tid af Plan-t, sfrincss dei- 
til »Kr. Tagwle at Pastor Gras 

Peterscn paa leutiyt paa faa Da- 

gc unsr, toa Strandbad lmcr Daa 
lche sidftc Jintisiz oa th Or baue 

Agt at qøre dct iaen i den kontinui- 

kscstsz Futd Haku-i fmsck tit, sw- 
Lærercn nok paataaot sia at baute 
Hul i erm faa Præstcn alligcvcl 
kan faa sin sædvanliac Dukkcrt 

Og i Kalundborg let-er der et 

Par forbcnværende Lasrere Jeser 
oa Nesterseiy del-, uaatct de er ben- 
holdsvis 81 og 78 Aar qatnle, til 

Tato daglig bar taget Bade i Ka- 
lundborg Fjord. H 

Reddct fra Dødcm — Paa Sta- 
tionspladsen i Strib snublede Ma- 
skinmester W. Lund fra Fredericia 
forleden over en Skinne og faldt ben 
over et Spor umiddelbart foran en 

Vogn, der var sat i stwrk FartJ 
Tet saa et Sekund nd, soxn om hans 
Lin ikke ftod til at 1«cddc-, idct banE 
er en ældrc Mund og ikke scia rask 
i Vendingcn, at han sclv kunde kom-« 
me burtigt nok hort; nim en raskJ 
ung Portør, H. P. Mathiien, sprang 
issølge »Fred. Taglil.« til og fik 
med Fari- for sit caet Lin LU. Land 
væltet nd af Jporct i sidstc Lin-, 
ritik. E 

Ovctlirrernr. Nylmrq, 1s). tho-T 
ber. Oderlcerer-Foreninnen bar i« 

Dag holdt Møde her. De afgaaende 
Beftyrelseismedlenuner, Gert; oij 
Langkjær, ge1walgtes. Pan Mødets 
forlandledes om Skolebørns erl)vers-·JE 
mæssige Arbejdere, om Tegnennde1«-Z 
visningcn i Fulfefkolen, mn Kølkk 
stadskolcrnes Somtnerferie on oxn des 
korte Kurs1e5. I 

Nceste Møde holdes i Aarhus iZ 
Soyjmerferien 1909. 

KMtstægtscistqbcts Skotc i w 
benhavn Vil fra 1. August 1909 
gaa fammeu med de øvrige højere 
Privatskoler i København Samtidig 
sratræder Prof. Bokkenhenser Le- 
delsen, der overtages af Skolein- 
spektør, cand. theol. -3. P. Hausen 

Ulykkc vcd Tckrfkning. Husmand 
Hans Larscn, Bdeslnnde ned Ekel- 
skør, styrtede forleden under Treksc- 
ning paa Herrekmarden ..(V)erdrup« 
ned fra et Tærskeværk. Huardt kvces 
stet førtes han til Skelfkør SygelnIss, 
hvsor han er nfgnnet ved Døden 

Opfagt Ovcrcnskomft. De kvin-- 
delige Arbejdere pna Øresunds ke- 
miske Fabriker har opsagt den Ind- 
til gældende Overenskomst. Der har 
været ført Forbandlinger onI en m) 
Overenskomft, Inen da dissse ikke 
førte til noget Resultat, i Arbejder- 
foreningen blev der den 21. Okt. 
afholdt et Fællesmøde mellem Ho- 
vedorganisationerne. 

Doktvrdifpntats. — Lørdag den 
17. Okt. forsvaredc cand. mag. S. 
P. Cortsen sin for Ervervelsen of 
den filosofiske Doktorgmd skreone 
Afhandling: ,,Lyd og Skrift i Etru- 
skisk«. 

De ordentlige Opponentcr var 

Professor, Tr. Vilh. Thomsen og 
Professor, Dr. Folger Pedersen; Af( 
Till)ørerne opponerede innen 

Koppcrne. — Distriktslæqe Lang- 
l)off Saxkøbing hnr den 19. Okt· 
kenstuteret et Kuppetilfkelde Odi- Fi- 
sfex P Henrifsen i andlmrkx Den 
Lingrebne er indlaat pcm Jfoluticincsi 
Xmset i ZaksdkøbjUkL Henriksen er 

bleven fmittet nf en Illkuskinmefter 
Nielsen, der er indlcmt for Kopper 
paa Epidemilmfet i ansfon 

Kalundborg, 16· Oktober. Bluts- 
hnsmand :Uknriu—:i Mudseu uf Effe- 
hjerg, der for-te et Tn-1«st«eoærf, faldt 
i Aftes ved (5-Tiden ned nf dette. 
Hun kom ind under Onlxnpreesen 
Iwis Hjui gik over nun-:- Vrnft Inn 
døde fort efte!.·. san efterlnder sig 
lSZIcstrU on fem ukonfirnnsrede Born 

Odenfc Hxljfkoleforening bar Ded- 
tnget af Kmnmnnen nt kobe en 

Grund Af Ldense Slothlmveis Arcan 

-—. 

og derpuii at opforc en anjng fOVJ 
Von-nimmt l 

anninqcn ital koste LWIW XIV-I 
ou for Winndcih du« er — T-« MU-: 
drumlrn stor, sttul der lustnlth 7000 
Kronpr. l 

Burmcistcr Es Wains Centriftch 
Pau den smns frunsksiiritisfc lld ·. 
fiitlimL der for Tidm ufholch i 
London, or islfticiulilulust «L«111«1m«ifterll 
d- Wein bit-von titfondt Nmnd Vrix 
for sin nur Contrifngo Butent Kund- · 

ji«-n, m for sink- rnslsri Masl lktJ 
tmnispnrtsmndic - 

Tcn sjasllnndskc Bundcfmuds Spa-» 
rckaizfin —— Visd ct ui m. It) Wen-I 
iiksfer both kllsudis i Dilmosr ind- I 
icansdcis ca, M nut- Tilli dicsimrnd is 
Ton siwtiuudsfc Vnitdofmmszs Z·-pme I 

kaxsscs mcd on sumlet Garantikæls 
pitul uf TWUIU zir· I 

l, 
l 

; 

i 

17 oq 4 chrdcdclc Mill. Kt inc- 

i«t·- —i Temmark J de forløbnc f) 

klliauucdor uf Anrct 1908 er wr- 
dicn uf um Einøiudførscl til Eng- 
land stoqet nied 12—18 «"111Kr., 
nf Flassket med ca. 3 Mill. Kr. og 
of Æggcne med et Par Mill. Kr. 
Jalt er i Januar-Sept. (’int·lufive) 
lecmbmth 17,8()9,()00 Kr. merc end 
stimme Tidsrum i Fior. 

Smntidig er Smørtilførslen fra 
Australien, Flæsketilførssleu fra A- 
merika og Ægekssporten fra Tosk- 
lcukd ug Bclqicn gaact tilbagc. 

Et Jubiltrmn. — FolketinaetsI 
Pratokolsckrctær, Zorfatteren Erikx 
EkranI, bar den 5. Okt. Bæret 40 
Aar i Riaiiidakmis ijcftc, først jom 
Emtaaraf til Oktober 1894 da der- 
csjcr svkn Protokolschenkt 

sioppkrnr. St Kvppctilfælch er den 
1 Oft. konstatcret i Kirkeby vcd 
Etscndbora 

I« 

Paar-evele ijskolc har indtcanth 
W cl um« til Lsintcrsfolm 

Bcdmacrifk Godsforvaltcn Vcd cn 

i diisc Daac af Eaafører Mandal 

Vorn-Efeu da Overretssaaførcr FH 
sclstsr (d·cn tidliaerc AdministrativnssI 

I 
komite for Veuzvio fort-tagen Re- 

visidnvisivu vaa Etamhnscst Benzvns 
()"-od-.«-fvntvI« Or der konstateret et be- 
tydcliat Uudcrskud i Godsforval-s 
tex« Rasbilds Kasse lVvor stort Un- s 
dkrfkndct cr, er endnu ikke opgiort; 
indn der er ifølge ,,c3renaa Folketidff 
fvreløbia konstatcrcr et Undersktch 
paa Uhu-U Kr. Bosniaelsernc vis! 
unserm-feine ranqu StantlncgsbcsiddeJ 
TIDuli11iJiscnzon Personlia «« 

Rasbild m ca. 40 Aar aanuncl va« 
hat« i :3’—,Ls Aar Værct ansat son! 
issodsfonsaltcr vcd Stamhnset q’cn- 
zau. Sau blcsv straks afskediaet, og 
i hans Sted ansattcs Gvdsforvaltcr 
Anderscn, Kathvlm 

Ovcrfvr Gcrrild Vandværkskon- 
fortimu skal Ræbild have bcaaaet 
et Bedraaeri paa 6000 Kr. Haus 
Rcanskabcsr menes ikke at være for- 
falskcde 
Brauch paa Voctgaard. —- Mens- 

man sum meddelt af Mangels paa 
Bcviss bar maattet løslade den 
Vaaabond, der var anholdt som mis- 
twnkt for at have foraarfagct Bran- 
dcn Paa sU.arupgaard, fynes Poli- 
tict at have bedrc Kori paa Haandeu 
vvcrfor Karlcn Joh. Pcdcksen, der 
mistasnkes for at være Skyld i 
Vranden paa Voergaard Han har 
aansfe vjst cndnu ika tilstaaetx 
isten ,,Vc-nds Folkebl.« meddcler, at 
der Or nplnst, at lmn kort før Jldcns 
Opfomst bar staact i Lade-variety 
l,svor han for at finde cn Skilling 
til ca Trena hat revet en Del 
Tmndstikkcr as- Da kastct dem fra 
sta. Stam- han paaftam«, at han ika 
san huskc dein-, mener man doa ikke, 
at hatt undaaar at lvlive strafth for 
uaatsvm Jldpaasættelsm lmdrcr 
band Athfvnunclse sia iki«(s, vil han 
lma vlch indlaat til Obscrvation, 
km du« faldcr Tom i Zaacn. 

Tot maskkcliac Fcrnomrn, der for- 
lcdcn vvsu rvmvdez paa Erik Peter- 
fcngs Tiscmk i Øfrtc Vcdsted den» 
s:-ok1ige, sorte Stribe, menes nu! 
ifvlac »Ril«sc Ettftst.« at ssannuc fra 
m Ball-»mit- Landinastov Forum 
deutlia cr det den paa Fano Ian- 
dui.l Wallvm des under ct vaatænkt, 
mcn der Issftct atter vpaivct Landinas 
fur) da har været faa næi vcd Jor- 
don. 

Ulovlia Anlehnuch Eu Fiskccksisp 
pdrtør i Koldiua hade fra Norao 
faact on Ladnina Aal, der lau-at 
km alle lkvldt dcn ldubefalcdc Brot«-, 

·A 

Mit-; under den Zag, der i den Ans- 
lcdninq Nov anlkml Itsod Imm, 
lmsvdcdc Fiffctstswrtunssi, at Un- 
donnaulsnulmc var kobtc nzx fan- 
gede i Vorges, nltfun udcnfor dunst 
Eøter1«itm«i1nn.oalsefchute IZI H 

fastqu icnalund uq Tnftland html 

for den dafoka «x«ifkctilon fotiuunb 
liq ikkc stnlde ktmue unvetrch hor. 
Tot Vildc Tonnnereu imidlcrtid iffc 
xmu ind paa, ou Eksportøren bit-n 
dcrfor ifolge »Huld. AV.« dømt til 
at botele on Miklkt paa 20 Kr. for- 

tvxdcn alle Zagt-no Lmkoftninact 

’alkumlcricruc i thjmatk En 
lldfcudinq fra Nthjnnalnmfcet, »Gr. 
E. Rotan er ifølqc ,,:sulb Amtst.« 
opraxust nf Ilrlnsjdot mcsd nt afdækkc 
oa roftaurcrc de manqc Kulknmlcs 
tier, der er fnndne i Jetsmark 
Hilfe 

Nyt Tmnuiugsnnlæg. En ftørre 
Suslwfdgfturke bar i Sommer bygget 
cu ny Dastnning over Byglwtms 
Befle. Tenno Dæmninzh der hat 
fi: lldqunaspunkt udfor Tølnmerby 
Kirke, skal ftøde til Hoveddømniw 
gen et Ztykfc Øst for Honodflusen 
de JngcniørtmligUL Den bliver 
14,000 Alt-u lang og 31,-9 Fnd 
liøi. chfigtcn Incd del-ne Dank 

Hing er i Følge ,,—.lalb. Amte-ts« 
at afgrasnfe det Band, der fra Glas- 
deszøcrnc ftrømmer ud over Vejlm 

Mariagcr Hann. Der er nu Udi 
sigt til, at Mariager Havu vil faa 
den lldvidelse, som den Paa Grund 
as den tiltugende Trafik i de senere 
Am- har trcengt san ftcerkt til. Det 
er ifølge »Rand. Il. Av.« Meuingen 
delssi at forlwnge Brer ea. 30 Alen 
oa del-J at umdre betydnligt op, 
san der bliver ikfe saa lidt bedre 
Pludszs til lumde større og mindre 
Ztibe 

Ejeudomssc11g. Aullmi«q, 19. Ok- 
11:-L1er. Haarden »(E’-um1nel Vma« i 
Jäjftrnp Fugu er uf .ka-1«redsf111d- 
nneqtig Von Huth i Runderss folgt 
tii Jnspektbr Jorgenseth Fannerup- 
wurd, for 230,00() Kr. Waarden er 

jmldsut for 35 Tdr. Hartkorn 

Brandstiftelfc? En Tag midt i 

September Mnnned brcendte et Inbe- 
lsoet Hus i Hjortbedcy tilhørende 
Bager Hausen-S Hufmu Da der op- 
srod Mistanke om, at Branden var 

p·m1sat nrresteredes. Bager Hausen 
okx hans Svigerfader Væver Søs 
rensen. Haner blev ddg kort efter 
les-ladt, men samtidig arrefteredes 
Vasver Zeitensens Hain-m Jordemo- 
derens i Hjortl)ede, mistcenkt for 
:1)keddelagtighed i Bwaudstiftelfett 
Endnu er der dog intet sikkert op- 
lnst om Sagen, men Politiet mener 

ifølqe »Rm1d. Dagbl.« at Vcere paa 
det rette Spor. 

Braudr. Niels n«eder Pedersens 
«(8·nmrd i Astrnp ved Trnstrup er for- 
»leden Nat uedbrcendtx Stuehuset 
reddedeLJ dog. Der indebrcendte 2 

Kalve og Høusene. Jlden formodes 
paasat. 

Et grimt Bøllcovctfald sorøvedes 
serleden Tag i Nykøbing paa Mars-« 
Der lmode været Marked, og to 

Tjenestekarle, Jens Jensen og Hen- 
rik Markussem havde slere Gange 
i Dagens Løb vceret i Klammeri: 
km Aftenen listede Markussen siq 
isølge »Morsø Av.« bag pna Jenseit 
og tilfpjede ham 4 Knivstik i Bag- 
liovedet Den overfaldne, hvis 

I.I-sser11eskal var berørt as det ene 

lsduivstic blev fort til sit ILIjem i 

Nedsted, mens Voldstuanden blev 
m resterer· 

! Randerci Haut Ester at den stets-» 
Ylldvidelse af Randers Huvn nu 

endt, har Havneudvalget ladet nd- 

nrbejde paa Dunst·, Tysk og Ext- 

gelsk en Beskrivelse as Havnen »s-: 

Oplysning umalle de For-usw 
der kan have Interesse for søsarenkse 

En Opsindclse. Or. P. Jømcxi 
sen i Thorstrup har ifølge »Mit-Te 
Folkebl.« konstrueret en Kartoffelop 
tmsniugsUJkuskine der har den For- 
del sremsor sine Konkurrenter, at 
den soruden at qrcwe Kartofferne 
ev tjllige renser dem for Jord oa 
Sten og sylder dem i Stekke Op-. 
finderen lim- allerede ndtaaet Pa- 
Tent Nu Masklnen. 


