
cyanmark 
Alberti og Rigsrcttcu. 

En spcendende Kamp. 

Den 21. Dec. vlev Alberti ført 
jnd til Assessor Schon, jom i de 
splgende Timer arvejdede uied yam 
for at faa yam til at indrømme 
Ujandjynligheden af hatt-Z tidligere 
Paasmude, at de modtagne 3 M. 
pr. dirDLllen af Holmegaardsjorderne 
var en rimelig Betaling, og at den 
erlagdes af Væddeløbgibanens Tiere, 
jordi de sandt, at Prisen Var pasjen 
»de. ! 

Det lykkkedeI iniidlertid itfe at’« 
faa Alberti til at gøre licht den jun-H 
geste Undrøtninelje De 3 zur vilde 
han have forlaiigt uunset Lotteri- 

tonceissionen — det frencgik jo afJ 
andre Lplygsuingeiz at deune Pris: 
Var forlmigt før — og 111ed sor- 4 

deine-J Beliggenhed var Wrisen iltej 
for l)oj. Hmi fandt endvidere, atj 
de 25 Aar-z Serditutpaalæg Inaas 
betragte: lig et Salg, og at Jor- 
chin- sikkert vilde have kminet ind- , 
btingk lium endnn nieie i azitbet af! 
de naimeste Aar. ( 

Furlwret blev sauledeis refultat-l losr. 
Der er ifølge »Natt.« klart, at 

Alberti vil forhindre Rigsretsankla-» 
gen, fisrst og freinniest fordi han 
« 

isaa Fald vil blive stillet til offent- 
li; Vesfnelse lwer Dag, medens For- 
høreue stam· inm, og en saudan Nin-I- 
retskfag vil sikkert vure Uger. Den-: 
ne Tmike synes Alberti saa frygte-’ 
lig. at lian i hvert Forlior flinken-! 
tterer al sin Skarpsindiqbed paa atZ 
afvcerge Faren for en Rigsretsanss 
klage. Z 

Derfor hævder han, at det Grund-· 
sale der hat fundet Sted, er gan-L 
fke uafhcengigt af Koncessioneu ogl 
en Forretning, som end ikke bates, 
Modftandere kan angribe. ! 

I 

l 

Spørgsmaalet er nu, om det li)k-I 
fes liam, eller om Rigsdagen allige- 
vel krcrver Rigsrethtnklaqe 

— N ed Densin til de andre, afl 
bvem Alberti skal have forlangt 3 
Ar. pr. Kvadratalen for Holmegaarss 
dens Jord, meddeler «Pol.«, at Al-; 
becti Mr Værets ude af--Stan-d»-til« 
at nævne nogen over for hvein hank 
hat forlangt denne Pris. Han kan 
kun sige, at han bar ncevnt dennev 
Pris over for Ordrup Kommune,f 
der vilde købe et Stykkc Grund:s 
men det var rigtiqnok efter at 
Væddeløbsselskabet bavde betnlt de 
3 Kr. for Seivituten. 

Der foreligger intet om. at lmnI 
pan et tidligere Tidspunkt, da Land-H 
brngslotteriet endnu ikke var paa-? 
tænkt, har krcevet en san bøj Pris« 
for sine Grunde Den første Vidne-. 
forklarinq, der kimde tnde var-, at 
Alberti selv bar Vurderet sin Grund 
laa beit, er afqivet af limis Stiequ 
Dr. Mollernv der i Forbørene bar, 
udtalt at de var enige oni at holde 
di omtnlte Arenler i en Pris Af fra 
2 til 4 Kr. Jmidlertid betvder den- 
ne Forklarinq kim lidet, da der ikkej 
foreliqger noget om, at de ventedel 
at faa en san bøf Pris nu: Weitem- 
melsen er ncermest et Udtrvk for,« 
at de førft vilde sælqe, nnor Gran-« 
den ad Ante var siean i Beerdi. 

Alvorligt Jcrncbnnruhcld 
vcd Jcbjcrg. ! 

s—, Passagerer saarcsden 

Et Person-3ærtog fra Glyngøre 
forth soc-d .8E«1ndstri1-chn i Jebjcrq 
Ist-n 2L Dec. vcd (J-Tidcn ind i- 
det der holdendc ordincrre Eftermid, 
daus-Plantoa fm Skive. 

Aarfagcn til Sammensiødet Var, 
at Zærtogets Lokomotivfører ikke 
respekterede Jebjcm-Stationens 
Stoppcsiunuchgge Mafkimsrne blev 
Utjenstdygtiac, og 6 Vogne løb af 
Sporet. Z 

3 Passagerer blev faarede. 
Der opnaoedes ikke Forbindelfe 

i Skive med Østtoqet Der blcv straks 
affendt Hjælpotog fra Skive. 

! 

En Venstre-Folkcthingsmand om 

Hovcdstadcus Bcfæstning 
. 

Nyborgkredsens chræscntnnt i 

Folkethiuget, Mel-Z Musen-Tou- 
ftrup, holdt forleden et Politifk Fo-« 
redrag i Kredfens Venffrevælgerfor- 
ening. Ved denne Lejlighed udtalte 

han ifølge Referat i Veuftrebladej 
U. 

j— A« 

»Nyborg Avis« følgende om For- 
jvarsspørgsmaalet: 

,,Jeg har ved tidligere Lejlighe- 
der stemt mod Kobenyavns Befcests 
nian jordi den var af provisorijk 
Oprindelje, men jeg yar samtidig 
jagt, at yvis jeg blev vtrkeligsovex. 
vevijt om, at Fæjtningen kunde, blive 
til Nytte for Landet, da skulde mi- 
ne tidligere Afjtemuinger ikte« hin- 
dre mig. Grev Frijs fremdrog jo 
i Soeudborg en Auskuelje, der er 

madende ude iEuropa, nemlig den- 

ne, at i det Øjehlik vi vefcejter zw- 
Denhavn til Søs eg ikke til Lands-, 
jaa vil dette blive opfattet som et« 
Træk Inod England til Gunst for 
Tyjkland. Det er ifke Neutralite1,l 
ug det vil deiiuden jlet lønue jig, 
10i qui-J England vjlde jlua jm jig, 
jeiu »den «"(1ave11,sau kuude det 
« eiunuurijfe Nej e Ame det paa enl 
Li- Lu: danjie Lundmug idelasggen 
os .l«’zm1de.« s 

o-«ijis.1e·rlee1e P Peterjeu Exil i listige-, tog Deiejlex Order og eitler 
ums, at ljan Dur euiq «ued Fette 
Hjingsximmidem og jkrrlig Vilde yuu 
june nun-:- lldtaleijer ole Fo:«jvar5-: 
Is.·-.s."srgs:s«1aalet. El Forsvar maatte Di 
Wut-, og der Uurde viere jun gedr- 
joui vi euuede at indrette det. Sinn 
de juscrejre kunde sige, ljvordau der 
j1"ulde ordnesä Der maatte tageii Hen- 
syn buade til Sagkuudjkuben og 
Ul, ljvad Udlandet kræoeDe. 

To de tnfke skrigsjkibc holdt Zur-l- 
srr cht for Lolland. Sfidene mua 

forteden have vueret nær under Land« 
Ihi Ranmitordeuen var Ded Mid- 
dagsjstid af e11 jaadan Voldjomhed, 
jmu Uiftuok ifke for er ljørt paa 
Eydlolland. Her var Rustelsen ifle 
»Nale. Tid.« faa steck-k, at en ved 
Ganrden »Strandholm« fritstaaen- 
dc Rampejteukmur 5 a 6 Aleu 
lang og T u Alen høj —— styrtede 
om, og mange Beboere antog den 
heftige Rulnitth der lød som tem- 

melig høje Tordenskrald, for Jord- 
1·1)ftelse. J Rødby merkte-des Kano- 
naden ftcerkt og vakte betydelig Op- 
sigt. « 

Encvældcns Sprogformcr. Flere 
Venstreblade spørger: 

Kunde vi ikke faa afskaffet Ene- 
vældens Stil i kongelige Kuudgkk 
rclfer og ministerielle Skrivelser. 
Vi læser saaledes. ,,,,Hans Maje- 
stæt Kongen har paa Konsejlsvræ—- 
fidentens derom nedlagte aller-un- 
derdanigste Foreftilling Ved Resolu- 
tion af Dags Dato allerbøjeste be- 
stemt .« Jkke sandt! Det er en 

slem Mundfuld i vor Tid Hvorfor 
indførte Venstres første Konsele- 
præsident ikke her et SystemskifteP 

Dr 6 Russctc, bvis Sag forleden 
slnttedes af Assedzfor Meyer, benfid- 
der stadiq i Arreften paa Nytorv, 
idet Justitsministeriet endnn ikkel lsar truffet Bestennnelse om, hvad 
der skal foretaaes iInod dem. 

lluder alle Omstasndigbeder vil 
de blive udviste af Lande-L men an- 

taaelia vil de selv faa Lov til at be- 
ftemme, til Hvilket Land de ønsker 
at reife-. 

Han gentog Tilftaaelkcin Polaks 
ten Niefiscb var den 22. Dec. i et 
lkengere Forhør ved Hørsholtn Birk 
ca gentog sin Tilftaaelse om, at det 
var bans bestemte Hensigt at villc 
skyde Tirektør Thieme ved Klædefa- 
brikken. En Snes af Patronerzxe 
lsavde ban bortfkndt ved at øve siq Iz. 
paa at træffe et bestem-: « kaal. ! 

J offcntlig «isorvtu«ing. En IV alcr Z 
svend Henrik Elia: Waaner,de1 ii 
lange Tider havde vcrxet indespcexxi 
iet paa Faktiaanstalten i W Me, llexs 
fol noer Tjd siden indlaat til Ob-- « 

scrvatinn paa -inds11qca1ssralten i! 
Vilmra, og nu er det ifølge »Istsj,s 
Folkebl.« bestemt, at ban VIII dets 
offentliqes Befolknina skal anbrinaes 
des-a en Sindssvaeanftalt. Gan føler 
sig fornrettet af Santfundet oa ser? 
en født Fjende i enbver Autoriteti 
lSau bar erklasret, at ban bar villet 
dræbe Fattiaudvalaets Formand,j 
Materialist A. Nielsen, og bar ogJ 
saa flere Gange overfaldet bam." 
Forli-den Daa spyttede ban paa Di-. 
striktslcege Steenbera, der jo gan- 
ffe vist ogfaa reprcefenterer en AU- 
toritet, men ikke vides at have gjort 
Wagner andet end aodt 

Bidt af en Horc. Forli-den af- 
boldt Baron Verner Schilden Sol- 
sten, Solstensbuå ISarejaat med 
Snarer paa Øen Bjørnø ved Fau- 
bera. 

En Hat-e er ellers et af de Dyr, 

,— ——I 

man tillæggcr stor Frygtsomhed Vvek 

for Meintesko Jkke des mindre 
kcin Hat-erne, naar de fange-Z lenken- 

Dc, blive vilde as Raseri, og de for- 
chlrvr sig da saa vidt mutigt as al 
Kraft. Dette sik Baron Verner Schil- 
dcn Hulstcn nt solc, idet en af de 

indfungcde Hure-r ifølge »3Vend- 
Vom Flkbl.« san Lejlighrd til at bi- 
do Baroncn i den cnc Hast 

Tøbt 3 Tage før Fsdsclem For 
1111Ii81 fik Præsten i Fredcriks en 

Konfirnmnd fra Høgild, der opr- 
ile, at Barnct var født den 21 No- 
Vtsnlmr lssli oq den 18 Jkovenbcr 
smuuic Aar 

Tcttis aik over Prwftcns Fnrstand, 
H-. desto i mniqt quodefnldc Ein-ras- 
mimk iiuf ifoluss »Du-In Folfcbl.« 
un wiss-:- af Minislcric 

Trirbt inrd Nebst-prining. Finsk 
-l’-s.’-.irr-«-: ikm Tmnsxurcn ..L»·«Dc11dule«, 
«-slmxks(n inkdk forlcdcn Flsicn ncd 
fm STE, ni: tzien nxs flog fi,1 ilich En 
Ali-den EV-«111c—:-, Nimm Willimnis 
us .x:,s-dc!:lm:sn, Eil-It ncv Indiens 
Zkilvsct Da Volvasrkct og fik« cn Unor- 
liq Kvmstolsv 

Nudbmndt Guard. Fette-den Nat 
ur Gimrdcscr Laune-J Gamsd i Ge- 
sinks vcd Egibjcrg ncdhrændt. 

Bonn-e um- Dircktør for Gesing 
Eporcfassu men der dumm-T at 
Bin-dipapirisrne or 1·cddct, im der 
Var brmidsifkcrt Rum. 

Vandværk i Vordingborg. Vor 
dingourg Byraad hat vedtaget at 

uulæggc er kommuualt Bandoærk 
ul en Anlægssum paa 125,000 Kr. 

Etuisbancrne er gaaet iud paa 
at lage sit Vaudjorbrug til Loko- 
motchr og Statiousvygninger i 
Burdiugborg og Masnedsuud fra 
dct planlagte Vandværk. 

Dct førstc Mcnncskc, der blev" 
fgdt i Esbjcrg Kolportør Zeus Jen- 
sen Frøkjær er forleeIi fundet død 

Østerbyen. Han var pcia Kolpor- 
lage med gudcligc Smauskrifter og 
er sormodentlig umkommet under 
ct epilcptisk Anfald, som han ofte 
led af. 

Forholdcne paa Middclfart Gas- 
værk har iden senere Tid ikke væk 
Iet i den bedste Orden. 

Efter at Byraadets Udvalg Hi 
nagen Tid har søgt at finde ud af 
den ikke helt klare Forretningsføreb 
sc- paa Gasvcrrket, er Resultatet ble- 
vcr, at Gasoærksbestyrcren har søgt 
og fuaet sin Afskcd Smntidig har 
Binnadet — efter hde de lokale 
Binde nchdeler —- bcsluttet at lade 
Gasvmrkets Forbold qruudigt un- 

dersøqes af krmdiqe Falk 

Tilftnact Jldspaasættclsc. Den 
5. Tec. nedtimsndtc lIdlasniIcrne til 
Peter Nielsengs Ganrd i Most-de ved 
Iliosfilde Fiel-Oh der siden hur fid- 
det arrcfterct, bar 1111 tilstaact, at 
tmi bar pansnt Jlden pkm Grund 
af sine daarlig økonomiskc Forhold. 

For at dct fknlde se nd, som om 

Jlden var pnsiiat uf en Viiki hbond 
smk han først Jld i en Nabos Stak 
iq løb deieftei ind i sin egen Lade 
lmor han satte Jld paa Halmen ä 

Tcn hjcmløfc Polakpsge. En ungl 
polskPiqe,sD-1n hcmde tjent oaii 

: jwilmid kom ifølge »Mein-J Fbl.« 
for fcm Ilger siden til Keldby paal Tlliøcis oq fiidte her et Vani. Midtil 
i forrige llgc ønfkede Zokineraadeti 
at komme of mcd bende oq medi 
tmi ) Kroner pcino omnien blev bun! 
nf en Politiletfent brath til Geh-! 
for on sendt til Tyskland. Tuskernes 
retiirtwrcde honde til Gedieiz ng der 
lslsv inn indlngt pan Fattigqaar-Z 
den. ! 

Mcn foileden ankom en Politi-; 
a sistent fm Gedfer med· Pigen og 
Fikiiiet pamm til Keldby. Nu bli- 
ver nltsaa Sogiiercmder nødsnget til 
at time sig nf bcnde, cnten beholde 
lieu-de eller betnle Reisen til bendes 
Höfe-m i Polen. 

Mantfundct i Aar-Zins. Efter at 
det store Møntfund, der for nylia 
blev gjort under den nu nedrevne, 
aumle Stcherfke Gaard paa Lille- 
torv i Aarbus, er blevet underkaftet 
en nmrmere Undersøaelse, er det nu 

konstateret, at der foruden Midn- 
ter fm Hamborg, Lnbæk oq Rostock 
ei· Møntcr imellcm fra Wisnmr osl 
Zweian 

Trckbt vcd Vandefkud. Arbede- 
inand Chr. Larsens Oustriy St- 
Mikkelsgade, Slagelse, er den 22. 

ji 

Dec. bleven dræbt ved Vaadeskud 
Hendes 10aarige Søn havde taget en 
lille Pistol, som han ikke vidste var 

!ladt, og rettede den mod Moderen, 
idet han sagde: »Na skyder jeg dig.« 

» Skuddet gik af, og Projektilet 
ramte en Pulsaare paa sinnens 
Hals, saa at hnn iLøbet af Hausfr- 
kort Tid døbe paa Grund af Blod- 
tab. 

Flan Mund og slonc sidde sam- 
tnen iHjirlpckasfcns Befmrclch 
Dette Spørgkiinaal vil bliue furc-4 
lagt klliinijteiet til Afgørelse. Vedl et Hiielpekissenalg i St. Jesraeith tdjer rq Zogn Ved No: kilde forledenj 
valqteis Mund da Kune benae tils 
Vesnnelsen nien der blev nn ned- 
lasit Protest nidd ValaetT t«·2-s,ldiz1- 
Ind, ei Zian isii nn ifelzsw flirrt-k- 
Tid « til irse for-ge mit I-.*-.’i!1i«-xeiiet. En 
irmitunuit sei-Of i Jsidexi1«i.1·E-nii11i- 
sie-riet liai nii alt at der iiie ei nd- 

aet til Hindu for at ireiicentede sil- 
der samtnen i -«)iiislr1e"kzisseii—:sBe- 
«"!«:"15e. 

Burn og Skijdevnnbem Past. Bü- 
lr·1u, Osjeddad pr. Inteler san i 
Binteiy wurden fine egne Sagtiezs 
Mosis:i«1ns.inder, dgjaa fordert-der 
Zittedurgci, oplijjer i Zitteimrxzvla 
dene- at as de W Drenges han fur- 
Leredkn tan T tale nied oni lllJeld 
Und Stydeuaalien 

Ta der er Tale nnI en lJalV Aar- 
gang Trenge- inaa det sigess at nee- 
re en nljnre stni Pi oeent lllield ined 
Efydermnhen, sont Inaa finde Politi, 
Farieldre on Etdler til at Viere op- 
nnertsdninie paa denne failige Leg 
nied Efndenaaden Fra Wunden- Da 
Anunnnitionshandleress Side visesii 
her Diitndt en sfandalns da vistndk 

»nlonlia L·gegi)1dial)ed med lweni 
ider Vil købe Betrn lnirde aldrig 
kunne farskaffe sii Pistoler da Pa- 
tioner, Inen Vmibenlnindlerne er til- 
bøjeliae til at sige, at hvad den ene 

nægter, opfylder den anden 

Til Amerika. En nnnre Einmi- 
rerfuldnneatig i Aallsorg, der hande 
en For-kirrliglied for lijemliae Cham- 
paanesold niedq Jenner og Beninden 
havde i Løbet af fort Tid bedraget 
sin Prineipal og sin Familie for 
adskillige Tusinde Kr. bl. a. bavde 
han bemægtiget sig en Slægtnings 
Sparekassebog og hævet dens Paa- 

«lydende. Da hans Meriter kam for 
Tagen, stillede Familiewham iflg. 
,,Aalb. Amtst·« Valget mellem Po- 
litiet oq en Amerikablllet. vHan 
vaate det sidste, oa nn er han paa 
Veer over Atlanten til nne Opfe- 
helfen 

sinnst Arme i Tærfkcvcrrkct«—— 
Her-J «)3dr. Chr. Jørqensem Astrup i 
Giner Sonn, Var man forleden ved 
at tcer ske. 

Ct Par Drenge tog Halm fra 
V astinen; nnder dette skulibede den 

iene i Kaardhed til den anden, saa 
denne faldt ind mod Maskinen da 
fik sin ene Arm fnldftcendig knnst 
melletn Albnen og anlderled 

« 

Den tilskadekomne, der er en Søn; 
af Hmd Jens Jøraenfen GiverJ 
blev straks kørt til Stefansens Kli-; 
nik iAars, bvor ban ifl. ,,Aalb.» 
9l1ntst.« henliqger meget lidende l 

E 
En faiomouisk Dom. Guardejer« 

Bunde i Nordborg, Sønderjylland,k 
lud i Sommer fine Ungkreatnrers 
grædse paa en Eng iNærlJedeu af enjs 
Erl; paa den ene Side Søen Stieg-f 
jede (?:5aardejer J. Jørgensens Krea-; 
tin«er. Begge ejede en fort ..«»wie.«" 
lnmraf den ene drnknede i en Graus 
en lieaae panstod nn at eje den les-I 
nende Knie Sagen kam for Hirt-J 
ten, da der blev stævnet otte Vid-s 
Eier, sont alle niadsaade bvera1idre.3 
Der var altsaa ikke til- at findes 
Rede i Sagen, og Domineren feel-f 
dede derfor ifl »Dybbøl-Posten«e « 

salonidnisk Tom: Kvien ftnlde de-? 
les- ng fiver have sin Halvpart Wir-Z 
gener beboldt Knien oa betalte Von-I 
de det halve af dens Vierdi. nemlig 
110 Mark. Saaledes fik kngen Ret 
-— eller ogsaa begge 

Døtnt Tyvckmrgt. — En 23-aa- 
rig ung Mand stjcxl i Oktober Maa- 
ned en Tikroneseddel under et Be- 
føa bos en Familie i Aalborgx der- 
efter lejede ban en. Colle, fom han« 
annske alemte at aflevere. Førft en 

Maaneds Tid senere blev han an- 

boldt i Vibora on transporteret til 
Aalbora, bvor Retfeerdtakieden nn 

ifølqe »Nordjvl." bar tildelt ham 
Fænasel paa fcedvanliq Fanaekoft i 
40 Dane: ban har tidltgere prøvet 
famme Forplejning i 30 Dage· 

llElIZlMMENs HMMN 
Af JOHN BUNYAN. 

Ny Udgane i den mest omhyggelige og tidsjvarenhe Oversæitelse. 
Deune verbensberømke Bog, spredt over hele Jordkloben i hundrede forskellige Spros, bit 

findes i ethvett Hiern. 388 Oktaosidek i smagfuldt Bind. 
Pris 70 Cents. 

Pragtudaaveaf En PilegrimS Vandring 
med forklatende Amnæ kninger af Nev Robert Maguire, D «, samt Forfattekens Les- 

nedsbeskrivelse. Med 130 Jllustrationek tegnede af Bari-card oa andre 558 Sidet. 
Jndbunden I Shiniugsbind 82.50 

DANISH LUTH. PUBL. HOUSE. BLAIR, NBBR. 

Den eneste di sit slmxs 

Dinmksklngplsk ogx Engelsli- 
l)i1nslc j«()n«nne-01s(1h0». 
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km R-) Hi I«1«:.-M r11::«·««p- 

I: :k" kr mr sta tun-. 
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llcsr mr Jliml g Les-L 
.«t i.-..«!.«n-s. lnnnleiiman 

It n ekholde L. d l it-- nur tu. tu m- 

Pris: l Shitsiingsdimä soc. Maroklco sites 
fokgyldte kaute-· 75c. poktofkit. 

Dantislt Luth Publ. thust-, 
Blaity Nebr. 

YYJAFZ WAGNERde DIE-XII EBOOK-Wäss- ROHR-Es- Hasses-· 

may-in casheks 
christeläge 

DAMAGES-SEND 
tää hver Weg i Das-»O 

Udvalgte Stedcsr ais Banns 
szzmkede skrifter. Oversnt af 
H. P. Money-. sogncpræst i 

stklingzc -j-37 siduri Pris i 
fmt shirting si.0(,). i VOLK- 
bind ts-? .2() ok; j s!11«.-U1s.··.; med 
Giikdsxiit 81.50. 

For denne Bog er Seh-folge- 
lig al Äzihcihxiing over-Hochg. 

Danish Luth. Publ. Fortse, Bindi-, Rohr-. 
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De UngeS Bibliotek. 
Samlet og udgivet af C. B. Mikr. Udkommn i et M (« IM) Its Ost-s 

om Maanedem Pt. Ausgang 81.20. 
Bestilliuget modtages paa Aargange ihæften 
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