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Rngter. » 

—— ! 
s sit Mandaaistninnner den lH 

Dec. onitaler ,,dlieler Zeitung« de? 
Nygteix der er fretnserte i »Vorts 
Land«, »de dansfe Elsanoinisieris Lrfftf 
gan«, oni, at den tnste Alt-gering ji 
Begyndelsen as November sknlde haoes 
planlagt et Anat-eh poa sieben-, 

« 
l)aon, soni onnalteis i oort fort-ine« 
Ilcnnnner s 

»De Pmtstande,« ndtaleszs der, »soln! 
»Von Land« sretnfmer, niser, heil-s 
ten lloillie der i Vi-:«se Rredse as den-i 
danite Hooedstod lsar ootaarnet sia: 
niod Tusfland Sasrlin er da den 

tnske Flaadesz Loelser disJie Clianoi-Z 
nister en Torn i Tier »Bor: 
Land« ooerser, at Baslterne oq 
Sundet er internationale Fasrdiels:—- 
1-eie,soni den koste Flaade lsar liaes 
saa tnegen Ret til at lienntte sont 
den danste. Den tnsfe Elliarine niaa 

leere diszsse Veie nose at t·ende, ifkel 
fordi den paa noaen Maade forer 
ioaet ondt i sit Efjold oversor Dan- 

1nark, men fordi Bcelterne oa Eun- 
det danner Forbindelsen niellein 

Rordsøen oa Litersøem oa sordi 
den IlIknlighed doa it«t·e er ndelntket. 
at der enaana oil konnne til at staa 
en stanip Inellem Ztorinagterne oin 

disse Forbindelseszsoeje 
»Von Latn«: Fantasier om det 

planlagte tysteLverfald oil issaen for- 
standig Mond i Danmark taae al-s 
vorlig. Der ljører ikfe niegen For- 
stand til at liegt-ide, at den tyske Re- 

gering itte oilde indoi just »Von 
Hund«-Z Mætw i sine intimeste 
Statshennneligheden Det er aaben- 
lsart fun ,,Vort Land« om at gøre 
at nedscette den tyske Regering i 
den offentlige Mening; tyi det er 

Itæppe muligt at rette en mere san- 
rcnde Beskyldning mod en Regering 
end den, at den uden Foranledning- 
uden noget som helft Spor of enl 
saakaldt ,,casus belli«, uden nagen 
som- helst Tilkendegivelse af .en 

fjendtligHensigt. midt otnNatten i al 

Hemmelighed skulde foretageet m- 

verisk Overfald paa et fredeligt 
Land. Denne Jnsinuation indehol- 
der en san grov Fornærntelse,.at vi 
ikke kan tænke os, at et parlamenta- 
rifk Parti eller en dcmsk Statgnmnd 

nogen Sinde skulde ovcrtage An- 

svaret for den« 

Russmrc i Fothpt 
Tyvekofterne fra 
Højbserggaard 

Den arrefterede Zkomager Ren 
.mann har forleden tilstaaet, at ljani 
rette Navn er Alexandroo Jolsan 
Felschou og at han et født den 28. 

Februar 1856 i Governementel 
Kovnax Inn erklcerede, at lsan ikke 

«kiavde gjort fig skyldig i nagen For- 
.brydelse iRanland Endvidere hasti- 
dxede han bestemt, at ban ikke her i 
Landet havde forfalsket eller udftedt 
knvget Papir for andre, og at han 
ikke selo liavde Papirer. 

» 

Da Nenmann under Forlsørenez 
char- oift sig meget løgnaatia, bete 
man Inaaske heller ikke tage disse 
band sidste lldsagn for sandfasrdige, 
medmkindre de bekrkrftes fra anders 
Side. 

Efter at Nemnann var afhørt,« 
kleo anotti oa de tre Fallen som 
Javde deltageti Mosrddaaden vaa 

Høibjeragaard samt Skotnaaerl 
Cbleviuski og hanss Koncn lios lweml 
Bnlotti ja tmode Tillsold efter Mor- 
det, alle paa een Gang førte op i 
Netszslokalet Her blev alle de mini- 

mererede Tnvekoster fra Lnsjbjerqs 
gaard qenneinqaaede og mirderede. 

Oder af Morderbandens Medleni-« 
mer maatte isølae »Verl. Tid.« for-! 
klare, hvad de bavde taaet, oa Edle-l 
riinski oa Kone niaatte meddele, bvor-j 

l 
l 

! 

ledes de bavde bjnloet med til at 

skjnle Kosterne oft-« 

Te Rinae iom lileo taane af 
Beet-Z oa Frn Beet-J Tentam bar 
man ftadia ikke faaet iat i, oa Bu-; 
Iotti nasater at aioe Only-Jnan out-s 
hvor han hat« ajort af dem, iand-«" 

synliavis fordi ban ikfe oil inddraaes 
11l"’ 

m 

alle Arrestnnferne »sp» ’««lia»e til 

S- 

s"«s,o:ser 1 Hann- 
« « "·s«t sm- 

nt give nlle de Oplyisninger din din- 

sicrne, jdni zonjkedeis, nien det kneli 

nndertiden for deni at ljnjke, hond 
lnser entelt liaode tagt-t. 

Elnttelig Var Etoniager Ente- 
ninsti nlene i zwle ani gentog 
fm tidligere Fdrfluring Un, at ljnn 
riet lnmde l)øi«t, nt der Var Tale oni 

et Luerfnld pna en Guard, men at 

linn Tom-im intet tendte til Zagen 
Oun nmntte nntnrligvis indrønnne, 
at liun liuvde linset Buldtti, nien 

lnwdede idni tidlinere, at han uf 
Vuldtti nur wunan til at gennne 
Timekdsterne. Judiigt erklnsrede limi. 
at linn ikte lmvde fdretnget sig nd- 

net sont helft nlouligt. 

Eu Russcr trucr Direktor Tliinie 
pna Livct 

J .L1«oi«s:sl)dl1n link en t)s-nn·ek)l11s:-- 
se1·, der kuldte sig Lisvar Reiz, Vnkt 
en diizs Lpsigt ued at trne Titel-tei- 
nsn for Oørszslidlni Kliedefiwric »Dir 
Tliiine, paa Livet 

Lismr Nes; liavde arbejdet for Fa- 
lsrilken en dllkannedis Tit-. Hnn hav- 
de ndgivet fiq for at viere Ihrigen 
ncen det uiste sig linrtiq, at denne 
Lpgiuelse var falfk, idet flere af de 
Lf11«iqere, der nrliejdede pua Fabrik- 
l«en, erklwrede, at lian hverken tnlte 
Tnsk eller kllcnrgimrisk. Alt tndede 
deriinod paa, at lmn Var Hing-set 

Furleden tdin Reiz i Klammeer 
pnn Fnlirikkem fordi man der tilldd 
im den Frilied at tmsffe nogle Pen- 
ge nf liuiiLs Løn for noget Klæde, 
lmn l)nude købt der. Det Vilde han 
ilke finde siq i, on efter en større 
Ecene forldd lmn samme Tag Fa- 
lirikfen, eftei« at have ndstødt nogle 
frnntelige Trug-let mod dens Direk- 
tør, Hir. Thime. 

Til Arbeidskanimemterne sagde 
linn rent ud, nt ban vilde fkyde Or. 
Thiine ned, naar og hvor som helft 
lian traf baut Den 10 Nov. blev han 
truffen af en Arbejdskammerat i 
Nærbeden af Direktørens Villa· Paa 
Kommeratens Forespørnsel om, hvad 
lmn bavde at gøre der, svnrede Nesz, 
at lmn ftod pan Lnr for at fkyde 
Tirektøren, og da ban lo, trak Nesz 
en li-Løbet Revolver op af Lommen. 
og vifte heim desnden en hel Æfke 
Patroner. Ksamniemten bavde 
Aandsncerværelse nok til at tage 
lumde Revolver on Patroner fra det 
gale Mcnneske, og endnn samme 
Ästen nfleverede ban bcgge Tele til 

Politiet paa Hørsholm Birkekontor. 
Straks næste Morgen reiste Nesz 

fm Hørszibolnh og efterføges nn 

csveralt af Politiet, for et hnn ikke 
fknl bringe sin nhyggelige Trnsel 
til lldførelse. 

Anholdt ngfocinlist. 

llnder et ftort Mode- det dcn 13. 
Naiv. blcv afholdt i Fokfuix.LE-igH- 
bmmingcn pcm Engbavevej, Kirchen- 
lsaruh bvor Zpømsnmalet om 

Smudkspressen blco dcbuttent fkiscd 
Wohiin ind og anboldt en Umso- 
cialift Viktor Nielsem der i længere 
Tid bar vceret eftersøgt as Politiet. 

Anboldelsen, der form-ges i felve 
Sucht, san Anledning til ftor Tu- 

mult, sog førft da tre uniformerede 
Politibctimte kom Opdagclfesbe- 
tientcsn, des skulde anboslde Viktor 
Niclfen, til .H·jælp, lykkvdes dct at 
føre bam ud nf Solon, bvnwaa han 
blev kørt til Naadbuset 

Dr danrligc Tidrr nmsrfes ikkc 

mindsti de store Forretningcr her 
i Rølnsnlmvm Tot tusde Bevis ber- 
for cr, at do lmr nmnttct gribe til 
sit nfikcdiqo noqu af den-s Medar- 

beiden-, i cnkcltc Forrrtninger ens- 

og —10—--—-50. Lpfigelfcrne Inder paa 
l. Jmmmr 

Redaktøt Wiinblad dømt. Helfe- 
steret afsnade forleden Dom i 7 

Engel-, sont af Zkrwddermcfter 
Sclsilder var miluat inmd Redaktør 
Wiinblad. Tun-Z ot for flere Aar 
s:dcn nedluqt Forlmd bide Redak- 
tnr ZEIT i »ZuciulsTmIokmtrn« op- 
tnswt Anqrcsb part Skmsddes—17.icftcrcn. 
Dis-Wicht idømte Redaktør W. 3000 

»in-. i Ei«siatiiiiia, 1W Kr. iVøde i« 
den sei-sie Sag on ZU Kr. i lwer af« 
de « andre, i alt —l()t) str» sanit i 
Linkostninaer LW Mit i den ene 

oa W ins i lwer as de andre Hagel-, 
i alt fniU Akt-. Tednden stal l)an Des 
tale i alt 70 m-. til Justitszkassen 
oa sanitliae Lnifosniinaer ved mi- 
ininali«etten. 

Trnniaet i Qdeiisc. Forli-diene over 

Tllriestanten Nin-sinns, Her skød Fin- 
fen Villadiem er nn i Nealiteteii as- 
jliittede, oa det iiiaa ansics for audi- 
niei·t.« at der it·t«i soiseliager iioaet 
Mord-, nien Drali i Oidsialiea 

Eknespillcrcn og Polaktcriie. Den 
fei- Tiden alniindelige llvillie niod 
’·Bolat"t«e1«ne aav sia sorleden et nie- 

aet kosteliat Ildflaki da en Flut pazi 
»Bei-sauer stiilde nied Toget sra 

Brander-klein da Mondnktøren vit- 
le lntke dein ind i en Knie lwor dei- 

-i Form-im sad en Zkuespiller selts- 
unden. lilen Etnesiiilleten ifølae 
Illan Etiiti«t.« saa foibitret at 

lxan lastede Wolakkernesk Vaaaae 
nd oa stieldte nondnttoren ABnden 
into Polakkerne lilev saa anbraat 
et ander Eteo, men;1 Zkiieipitleten, 
der nasatede at oiiaiue sit Raim, 
liteo laaset inde i liniisen Bed An- 

«t"oinsten til Aallmra niaatte lian faa 
Irr-sie nd nied Navnetx lian lied Lom- 
liolt, oa der ei« nn indledet alniinde- 
liq Politiiais iinod bain 

Vor Udfgrsel as Smør viser at- 

Hter iLlar en anselig Ztigning, 
«s1·i«i17et Professor Vøggildi sidstc 

Hasste as Tidgstrift for Landøkouos 
uii. Etianingen i Ovei·st«ndsudsør"-:s- 
tin-:- ViViDi anslaar han til ea. litt- 
ten Ellkillioner Kronen 

Alt Smørret, soni link-merkst folgt 
til Forlsriia lier leeuinie i Landet, 
lsat des-Juden liele Rai-et hattet-« liøit 

Flietalt 
Misliglpcdcr i Mit-drisan J M id- 

delsart Biiraado Møde forleden 
lilen Illkedleunnerne ajort bekendt 
nied sorskeltiae klliisliglieder, der bar 
fnndet Sted tied Sala. af sinkesz fra 
sinnininnens Gaswerk 

Eiter at der fra sorskeltia Side 
var forlanat kriuiinel Ilndersøgel- 
se, blev det overdraget et Udvalg at 
bclmndle Sagen oa afaive.Jndstil- 
ling i Løbet af 14 Dage- 

ngsaiilæg. E. Rex, Redaktør af 
Smudsbladet »Folkets Atti-II har 
ladet iidtage Stceoniiig mod Oder- 
bibliotetar Lange til Straf og Er- 
slatning paa 20, 000 Kr. for en Ar- 
tikel i Nationaltidende« for 26. 
November 1908. 

Død cster Uliikkcstilfældc. Mejeri- 
forpagter Kroghs Huftru fta Wams- 
liøi bleo for noale Daae siden paa- 
køtt as et Aiitoinobil iidsor sit Hiem 
Hun blev indlagt paa Kommuni- 
licsspitalet, livor lnin er afgaaet ved 
Døden of Hiernerystelsc 

Hvad Bullottis Fotbrydclie kostet 
Baum-txt Mordcrbaudeuii Forbry- 
delse vil ifølge ,,.larhiis Amt-IS' be- 

laste Danniarkgs Fæiigselsbudgct med 

25.,000 Kit. under Fotudsætning af, 
as Bullotti idøiiimeg livsvaiigt Tagt- 
lius og lever 20 Aar til, at Sch- 
domsfi oa Lonbetsky idømmes 12 
Aargs Tugthns og Volkofssky 6 Aar-S 
Tiigthiis. 

Hertjl komm-er endvidere Befest- 
ningerne tied det store Apparat, der 
blev sati Scerie for Sltniglernes 
Paagtibelse. 

En unaturlig Moden Eii Ghin- 
de, der boede i et Futtighus i St. 
Taarnby, hat ilceiigere Tid mis- 
liaiidlet sit Born, en lille 9 Aars 

Png Hirn hat ofte bande pryglet 
oa pisket hende og attid hævdet, at 

det var nødoendigt for Opdragelsens 
Skyld. Forleden Tag havde Var- 
net ester lsendesz Meninq igen for- 
lsisndt fig, oa Tllloderen fif nn iiølge 

;,.Lstsiiell. Folkelil.« den skreekkelige 
Taufe at ville tage Varnet af Dane. 
Linn lagde det i en Vallie med 
Band og vilde titvivlsoint liave drnki 
net det, livis der ikke tilfeeldigt var 

«t·onnnet Folk til Stede Linn bleo 
janboldt oq bar i Forbørene ded- 

«naaet, at det oirkeliq var bendes 

sMenina at drcebe Barnet Beetqu 
liaadet bar nn taaet sici af den lille, 
iPine i 
I Eiiaaiiq for -t Aar siden forsøakl’« 
lden nmenneskeliae Moder at ein- 

Ibrinqe et andet af sine Vorn akku- ! 

stat paa samme Mande. Man mener, 

zat lnin er siiidssya. « 

, Jndbrnd paa »Maricnlnst«. Da 

Jnsvektøren pan »Mariei:lnst« for- 
I 

ledan nif iin Runde, npdakiede han, 
at del- Var sket Jndbnid i T af Vil- 

meine Tnven liavde skmet Vicen- 

leise ai Hainpe M etalknnlel nf Be 

hold-ern redet siobdeidilenl af Hat 

felounefnriatseix ;;inti)ladei· af mik- 

tisnlmrde o, i. fr» i det Oele taqet 

stjaniet kliielnldele del« let kundi- 

lmrtføi·eis, f. Eise Dis-n- tleI af Entlo- 
klofker. Et Sted nat en Tel Insp- 
iser rnllede samtnen aalienliarr for 
ved Lejliglied at sfaffests vort. Time- 
rierne nian ifnlne ,,.xZel—:s. An« liade 

straft sin over et »Tai Rastterz i tu 

af Villnerne dar der neknlia redt 

Ze11aeleie. For 23 Aar siden blen 

der forøvet en linnende Riefke Time 
1·ier, blot i ndqet innre Liiifaiiq. 
Nennein en Jsenkmsnnneix der bar 

lebt Timekosterne, er man naa Spuk 
iiier Tiwen Etalilisfensentet lie- 

voatess nn af to Blodlninde. 

Mut-ker- J Knbenliavnis Friliavn 
fandt ninn forleden Liaet af en Jn- 
t"n:sator Danieljen Tet er senere 
tcnstateret at lian liak befinaet For- 
ietninaei vaa Lite1·lno, Da inan for- 
nioder, at lmn lim- uillet gaa med 

Band fra Broliovedet Ved Illiarnior-— 
ln«nddet over til anqelinie nien i 
det heqniidende !V’mt"e eI naaet feil 
og faldeti Wunder Lin Onerfald 
tun der ifnlge »Natt.« ikfe viere 

Tulc. I 

En ca. :3l)-aarig Kninde Tlliarie 

sobanne Mortensen, liande forleden 
sat sig til at sove i ’Bi11d11isi·-kiik·111e11 
paa 5. Sal i kliiathcensgade Nr. 
29, Keil-. linder Zønnen faldt lnin 
baglængs nd af Vindnet, briekkede 
Halfen og Var død paa Siedet. 

Radikalc og Socinldcmokratcr. —- 

Ved et Møde i Frederikssssnnd lwor 
Landlnsngslærer Jadub E. Lange, 
Talnin, talte, Vedtog Forsamlinnem 
der bestod af radikale seiifiremcend 
og Socialdeniokrater fra liele Kred- 
sen,ensten1niigt at opfe !-·d1«e Lan- 
ae til at stille fig i Fredeiikssutns-« 
kreder ved det kommende Folketings- 
verlei. Et mindre Anial Soeialde- 
mokriiter undliød ifølge »Nordsi. 
Vftbl.« at ftemme. 

Han stjtkldte nd For nogle Tage 
fiden kom en Tigger ind i en For-; 
reining i Skive og var meget grov i 

Mdrreiningens Jndehaver; den- : 
ne anmeldte ifølge ,,Skive Folkebl.« i 
Sagen til Politiet, og senere pan 
Dagen fandt en Betjent den ube-j 
hagelige Herre fiddende i en Bewert- 
ning i Tbingaade i døddrnkken Til- 
sjand. For Tiggerens Vedkommen- 
de endte disse Tildragelser med 
Fcengsel paa siedvanliq Fangekoit 

»i 18 Dage, medens Værten maatte 
inf med en Vøde paa 5 Kr» fordi 
ljan bavde fkoenket for en bernset 
Person. 

Død qf Blodforgiftning. — Paa 
;Tarm Snaebns døde ifølge »Rin·qk. 
iA. ngl.« forleden Otto Lanridsen- 

Først iNoveniber rev lian sin ene 

Finger en lille Sinule paa et Søni 
.Saaret lægtes fnart, men nogen 
iTid efter viste der sig Knnder paa 
Enkmm som skyxdtes Vlodfiokgifk 
ning, og denne foraarsaaede Dia- 
"den. 

Venftrc og Forfvarssagcm — Mel- 
lem forssellige Venstreblade hat der 

i— i Anledning af deres Stand- 

zpnnkt til Forfvcrrssagen — været 

fndvekslet ret fkarpe Bemærkninger 
Iom deres gensidige »Selvftcendig- 
’i)e. 

,,Loll.- -Fast. Foifet « skrivert »En 

lVerntreinand bliver selvfølgelig ikke 

isZøjIemand fordi han oni den-ne en- 

kelte Sag bar en anden Anilknelse 
end den i Venstre i Almindelighed 
Hin-Wende og vi finder det ganske 
meningsløst og forkasteligt, at Mcend 
csg Binde, der slntter siq til Venftre 
i dettes konstitutioncslke Jnn og ein 

rige Gmndanfknelser skal betragtes 
sum mindre qode Venfirem-eiid for- 
di de af saalige Grunde ønsker Ke- 
lsenbavn liefrestet oafan im Landfi 
den« 

Serimod Vil vi være med at pro- 
ti-ftere.« 

i 

« 

i 

Nanr man vil ,,tvingc« Lykkcn 
LIEed en Toniboln i Nibi« vakie det 
forleden en Del Linnærksmnhed 
at en reifende Enend i en aitfor 
mistnsnkelin Grad iilsmilcsdes af Frn 
Fortuna Man boldt dei·f0r fkarpt 
Ildkin med den beldiqe Si1iller, on 
da bnn neeite Gang frenniifie iii 

ndtrnkne Nummer, qreb Tomboln 
dmnen liani resolut oin .«I-iiandledet, 
liwwed det isølne ,,Rihe Stistxst.« 
l·L«1lst-.iterede—:s, at nun sentden det 
aniiiiicsc, lsan nnldt 111e·.1e111 Toni- 
UU"1«- Un Pezsesnimsr, var i Besiddet 
sc Af endnn :)' Itctnninere, sont lian 
WVDC Prattiseret ind i Oaanden nied 
de andre Finnre Nu sinl Rette-n 
tafkere Vnsrdien as lsanis Jsinqerfasic 
dinlsed 

Folkcts Tom. Eiden Nytanr 1W7 
er der soretnget LJ lestetnninger 
est-er Epiritniibevitlinner til sit-nett 
Lied di-:—se :’(fsleiiitiiiigei« er der 
ist. ,,:)iefornt« nsniuet 1274 Stein- 
Iner for Zpiritnsz on IMLS St. 
inmd Spiritnci. J L) vZimnnniner 
nur der Unsrer Flertnl tnud on i 53 

Xiotnlnnner Ilertal sur Spiritncu 
s» de nnsnnesie Tage nil dei- inen 

blive Alssteninjnn i en Isiaskfe Land- 
l"-.s1ntnnner. 

Sitillision i Mariager stord. Da 
Inn-deren ,,d)ie(·1inn« as Kragen-L 
pau Reise fra Dom-n til Bandliolnn 
fest-Jeden Ästen Wissen-de klkknllegriui 
den i kllkarianer Finid slødte den 
sunnnen ined Taumel-en .,:Ucei«t·nr« 
Af Hoble 

,,!Uk’ei«t«nr« sit· Forstavnen on For- 
dusffet snerkt bestiidiaet men kunde 
doq ned eisen Osaslp naa ind til 
vOadsnnd 

Te losngtigc Ruindkr iAalborg. 
J den senere Tid bar det ifølge 
»Anm. 91111t9.« viel-et nnlinindelig 
slenit nied de lossagtige Kvinderszs 
frwkke Lptrceden pun Aulbumsz Gu- 
der ned Nattetid 

Forleden Aften begnv Politiine- 
steten sig persnnlig paa Jnspektion 
nenneni Otnderne Lxs det, sont er 

inødt liani pnu denne Vandriins, bar 
Lneret af en sandan Veskaffenhed at 

lnin Tagen efter gav Ordre til, at 

der sfnlde scettegs en Etopper for 
denne qrove Form af Gudelitx 

Unlitiet foretog saa en Na3,3ic1, 
der resulterede i, nt en Znesri leis- 
ngtige Kvinder blev anboldt. 

Og det bar derefter ndvist alle 
dem frn Byen, som ikke havde fast 
Invlig Beskceftigelse 

Og det var de fleste af Skaren, 

Brand paa ,,Sæbygaard«. Jmod 
al Forventning synes det nu at 

skulle blive opklaret, hvorledes Bran- 
den paa »Scebygaard« er opftaaet. 
Politiet har nemlig ifølge ,,Aalb. 
Amtst.« faaet oplyst, at en 17-aarig 
Søn af Sineden paa Gaarden den 
paagældende Aften har Dæret inde 
i Laden for at heute Kaninfoder; 
man mener dog ikke, at Jlden 
smnnniner fra en Lygte, han havdc 
med, men man formoder, at den 
fein skyldes csn Gnist fra en Piln 
nden Besteig, soin lsan røg paa. Dei 

nnge Menneske, der for Tiden ei 

Jbortrest vil blive taget iForhør 
Tnaar han en af Dagene kommei 
Jlksein 
s Men senere ei« det oplvst, at Bran- 
tden skyldes to Dienen-, der oni Af- 
tenen havde vceret inde i Laden inei 
tiendte Piber for nt tage Feder til 

sderes Kaninei«. 

Dem Hafardspillcr. En Heste 
vandler fra Aarl)us, Tom ved e: 

Marde i Hammel samtnen nied tx 
andre Personer hnvde spillet Tær 
ningcr oin Penge, har ifølge ,,Rand 

,T’gbl.«, da han ikke sum sine med 
sskyldige Vilde afgøre Sagen i Min 

Fdeligshed faaet en Bøde paa 30 Kr. 
:lnwrt)o—:« de 13 Kr» sont ved Poli 
tiets Anfomst laa paa Verdet, kon 
fiskmsdes. Han lnivde tabt 80 Kr 
Under Spillet. 

Bondcstaudens Spatekasse. Dei 
hat for nnlig vieret afholdt et Mød( 
i Bmidestandens Sparekasse for at 

drøfte Situationen, efter at Loven 
um Momtoriet er vedtanet. Vi (Kr. 
Tagh!.«) havde bagefter en Sam- 
tnle ined Overretssagsører Atndi«np, 
som neu osJ følnende Zuersigt over 
Situationen : 

»Der lileV ikke trnsset nonen en- 

delig Vestennnelse i Moder Man 
nil neinqu cifnente salnet af den 
Tilimisinand sont sknl ndncevnes af 
Staten for at føre Tilsvn med Jud-— 
lnstnlinnerne til Evarekassen i den- 
ne Termin. og tage denne med paa 
Rund. 

s 

Jenere erfares det, at Statens 
Tilsnnsliavende bliver Jlksfistenti 
Jndenriqsininiftei«iet, Var-sie, en Søn 
ns Stiftmntninndeit 

»Damitark«-Ekspeditionen. J det 
t«-·i.l. neunrafiske Selskab i Lunte-n 

«s——- 

huldt Prennerlesrnmkt Troue for 
nnle Foredmg over den Dunste Ets- 
peditiun til det ncsrdostline Wir-in- 
land. 

Jndledereie klskujdr annnm og 
ittstknntszs Pmssident ln)tdede Mult- 
11—:«Et«iclssen«:- Arltejde dq Umn- Aben- 
qivenlsed for Vidensknbem der tjt 

Hidsl jumnrsnnede lmnszs Tød 
Lunte-:- Beretninq oIn den even- 

tnrline Reise snlgteszs nIed smrste Jn- 
«tu«es:sje nf den sture zeredszs nf Til- 
-lnn"ere, blandt lwilte bl. a. jun-:- Zir 
Element Iltknrklsnnh Zir Denn-:- Nenn- 
tnont on zinnnnerlserre Ville, inni- 

;t«en sidste ndtnlte, at Trolleszs Beter- 
ning niste, nt lltnIdonnnen i Tun- 

snmtf iffe lnwde Inistet de Egenstæ 

stier, der Iidliqere lsnnde tendetekp 
net den, llhuldenlsed on Trufnstlsed 

; Sit· Element Illcnrklmm ndtntte, 
Hat Ek-:«1n-djtinnen lmvde ndsnrt et 

Ismrt Arbeij un lnfmtsfede biet-te- 
ILizn Trnlte on hanss Ledsngere til den 

jmcldige Ekszspeditjme Andre Laie-re 

snTtnlte sig rusende um den Als-»Ide- 
klmorpnn Tnnmnrk hehundlede de 
.k;rønlandste Cstinwer. 

Foreuingcu »Tnnncvirkc.« 

shiunsertpnlnsets fiore Znt var Quer 

sden II. Nun fnldt nced Soldaten 

ssein inf Foreningen »Tnnnevi:«i.s« 
iunr indbndt til at se on, beste uns-. 

Z»Dnnnlnrt·«s:i EkapeditionetL 
Tet tun- Pren1ie:·løjtnmIt Bismnd 

der furtalte um den første store Stre- 

ldcekgpedition Nord pao ng Farbe- 
Ercdelserne dertiL Lin Fordere-MIser- 

ne end ikke i dette Tilsælde kunde 
sigeszs at viere de 11asrste, san um« de 

dog stennne nuk. Det gjaldt nemlig 
først og frennnest at lcere at køre 

ztned Hunde, og det er ikke saadan 
at løbe til. Taleren bavde haft 
niegen EllkodgankL før lsan last-te 

det, ttsi i Førstninaen var det Könn- 

dene, der kørte Ined band Hun 
fortalte flere tnorsonnne Episoder 
un diEJse Forsøq, um Onndenes 

Bismadighed der Undertiden med- 

;s,orte Forsinkelser, enten fordi· de 

ylmvde cedt saa meget Kød, at de i 
24 Timcr ikke kunde røre sig, eller 
fordi de om Ratten havde gnavet 
Slcedekne i Stykker. 

Sack fortalte Taleren om Fcerden 
Nord paa til Grønlands Nordspids, 

Vrønlunds sidste heltemodige Reise 
over Jndlandsisem hvor de fandt 
Døden. 

En Raskke Lysbilleder gav et qodt 
Jndtryk af Reisen og Livet i disse 
nordlige Egne, et Jndtryk, der dog 
mest var af fornøjelig Art. 

Foreningens Formand, He J. C 

Christensen, bragte til Slutning 
Foredmggltolderen og Iman Kumme- 
rater en Tak fra Foreningew og 

.s!uttede med et Leve for Konge og 

lFasdreland Te taknemlige Tilhø- 
tcre bragte endelig Foredragsbolde- 
Ien deredz Taf i Form as et kraftigt 

lVifnld «- 

og om Mylius Erichsen, Hagen-II 

Voagn op, Tanmark! . 

Under denne Titel lcvses i»Pu11- 
Iisberss Charlan dct engl. Boahnnd 
.cI«,l1lad følqcndet 

En Englænder, som lcengcs bru- 
vwret bosati Skandinavien fkrivert 
»Danskerncs er et Folk i Redaang 
uden mindste Rngrad, fuldt modne 
til at snappcs bort af .d-en Tørfte 
Shimqu sont kommcr "til. Nor- 

masndcne er manqe Mil fowd TM 
dem i Fædrelandskærligbed og Ener- 
ai « si kmaber —- siger det engl 
Blad — at dette er en belt forfeifet 
Dom om Vore Venner Danfkerne, 
men vor Korrespondent or paa den 
unden Sidc ikkc den, som fremsæt- 
ter en faadan Paastand paa det rent 
Insc. 

Pan 250 Aar-F- Daacn for Born- 
holmss Bcfticlfc den R. dks afflørck 
dcss en Mindcftcn paa Toriwt i 
Das-la Den chrcsr Danmarks Van- 
ben omaivet nf Spnvnvno zum Hohe-d- 
inwndcnc for Printzvnsfkölds Drob 
oc- Vnrnbolms Vcsfriclse for cht iden- 
skc Aug den 8. Dec. 1658. 

Vald. Poulfcns tmadløfc Tele- 
graf. Dist ZolsknlI, som vier Pakt-n- 
ternc for Storbritcmnien og Kalis- 
nicrnc CI« traadt i frivillig Likvida- 
tion. Or. Sig. Voiesen bar bidtil 
lebet det med udcnlandfkcs Jnacniøs 
I-cI«. Tot skal un reomaniferes, saa 
at de dmiITc Jnicresser faar over- 
rofendc Jndclndrslfis vafndcsron vil 
»Hm fsssN imer GENUan an Sta- 
tioneni Cum-Fa ermzd 


