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Nr. 105.

Uden at indlade mig paa disse For-
handlinger eller deres Vetimeiighed, stal jeg
herved imadekomme Formanden ved at er-
klone, at Hr. Formanden var aldeles uoi-
dende derom fra min Side, uagtet de »kke
blev fart hemmelige, og uagtet en stor Del
Medlemmer vidste Vested derom; men da
del væsentlig var i de sarfte Helligdage i
Paalken, Samtalerne fandt Stev, og da
der paa disse ingen Mader var i Salen,
var det tilfældigt, hvem ter fik det at vide;
men det er heller »kke Hovedsagen, hvem
der var den begyndende.

Vor Frue Kirke. þÿ ��S�o�c�.�-�D�e�m�.�"flct-
ver: Det er KjadenhavnS ældste Kuk-, men
nu syne« den ogfaa at være bleven kjed af
Tilværelsen. Den falder sammen af Affæl-
dighed, fljant den i sin nuværende Skikkelse
kun flriver fig sra 1828.

Allerede sor et Aar« Tid siden blev der
lagt en Bandage omkring Kirken« ærværdige
Hoved, det bekjendie TammerstilladS, hvor-
fra man flulde holde sammen paa Gcsim-
se«. Rede sra Jorden har man aldrig kun>
net se, at der blev arbejdet der oppe, men
i disse Dage er Reparationerne blevne
sremflyndede, idet der paa Gaden ud mod
Dyrkab er paabeqyndt et Skur til Opdeoa-
ring as Materialier og Opholdssted for Ar-
bejderne. Det gamle Hu« har nemlig flaaet
ny Revner.

Der er imidlertid ikke noget besynderligt
i disse Svagheder, naar man erindrer Ku-
len« Bygningshiftorie. Den blev þÿ �ester
Bombardementet i 1807 þÿ �op'art i Aa-
rene 1811þÿ �1829 under Ledelse as Konse-
renSraad E. F. Hansen, den samme, som
gav Tegning hl KrtstianSborg Slot, der ved
Branden i vor Tid viste sig som en komplet
Tænvftikæste.

Til Hvælvingerne i Frue Kirke benyt-
tede den driftige KunserenSruad dl. a. Span-
terne af et gammelt Skibsstrog, flag nogle
Forstilnmgsdrædoer paa og smurte saa
denne Konstruktion over med G:bS. Sit
sarste Suk gav Loftet sra sig ven Dag, as-
dave Biflvp Martensen dlev orvineret ;
netop som alle Præsterne lagde dereS Hæn-
der velsignende paa han« Hoved, lad der
en Rast sra Himlen: det var Lostel, der gav
sig og sendte et vældigt Stykke Gib« ned i
Kirken.

Til UdftillingStiden mader Kuken ind-
bunden i Plankeværk og andre Tegn paa
Skrabelighed.

Ulovlig Midieinalhandel. Under
en af Hajesteret i Tirsdag« puakjendt, for
delte Forhold imod Detajllist I. Hermann
af Fredericia anlagt Sag havde denne ved-
gaaet, at han i stn Butik i Fredericia har
forhandlet saataldte þÿ ��P�a�s�t�o�rMaller« Orme-
the", som han havde forskreven sra et Apo-
thek t Kjabenhaon. Denne Bare, der maa
antage« ved Salget at være udleveret t be-
melole ApothekS originale Indpakning, er i
Falge en under Sagen fremlagt Skrivelse
sra SlijtSsysikatet sor Vejle og kanderborg
Amter cn Blanding as skaarne Sennesblade,
Manna og koriander og henharer til de
præparerede Medicinalvarer, som t Falge
Justitsministeriet« Bekjendtgjarelse as 13. Ro-
vember 188« ere undtagne sra den almin-
delige Detajlhandel.

Tiltalte havde nærmere anbragt al have
anskaffet Ormetheen væsentlig til Brug i
sin egen Familie og ikke at have drevet
nogen Forretning dermed, idel han, naar
han har overladt af Theen til andre, kun
har laget den PriS derfor, som han selv

Mandag den 7. Maj 1888.

med 3 Slemmer mod 2 (Frederiksen, Tykke-
Petersen og lang« Johansen var paa Flertal-
let« Side þÿ �Jprgensen og jeg paa Mindre-
tallet«), at vi skulde vende Ncrsen hjemefter
Resultatet naaede« ikke uden staip Mening«-
kamp, der farte ilke saa saa uparlamentariske
Udtryk med sig og kun ved, at der vedtoge«
en Resolution med Enst mmighed, der endte
med, þÿ ��d�o�gat Turen norden om den »eder-

drægtige DampflibSrende bliver at forsage Paa
Epndag".

Efter at have gaaet en MilSVej, tilfred«-
stillede vi de sultne Maver« Behov og bragte
vor« indvendige Kuldegrader betydeligt ned
ved en hel Del Draaber af vor þÿ ��B�r�a�m�a�-�L�i�v�S�-
Elixir".

Den sidste Mil gik temmelig slpjt. Frede-
riksen knalfra«, som rimeligt var, Jargensen«
Ben begyndte at sove, Tykke-Petersen var
gnaven, lange Johansen, der ikke er vant til

havve givet, ligesom han ej heller har aver-
teret den paagjæloenoe Vare. Han for-
mente detsor, al han ikke kan have gjort sig
skyldig t nogen Ulovlighed ved den sted-
fundne Forhandling. Heri kunde der tmid-
lertid ikke give« tiltalte Medhold, hvorimod
han, der tidligere sor lignende Forseelse
havde i Mindelighed erlagt en Baoe as S0
Kr., var af Viborg Ooerret anset ester For-
ordningen den 4. Desember 1672 30 med
en Vade af 200 Kr. til Fredericia Kæmner-
kasse. Hajesteret stadfæstede den indankende
Dom.

þÿ ��F�r�e�l�s�e�n�«Har" i Kjabenhaon har
nu aubnel et nyt Lokale i det store tidligere
ForlystelseSlokale þÿ ��V�a�l�h�a�l�l�a�"�,foran i Fre-
deriksb-rg Allé. Tillige har Hæren, t F.
þÿ ��A�f�i�b�>�.�"kjabt Ejendommen Rr. >5 i Hel-
golanoSgode, der foruden til Forsamling«-
lokale skal anvendes t>l þÿ ��K�a�s�e�r�n�e�"for Hæ-
ren« þÿ ��S�o�l�d�a�t�e�r�"�.

Svineslagteriet t Sydsjallaud.
To Meolemmer as det nedsatte Udvalg har,
i Falge þÿ ��R�æ�s�t�o�.Tid.", gjort en Tur ttl Hor-
sen« og Gjedoed for at se Slagteriet i Hor-
sen« og tale med Boisen om Sagen. Hr.
Bojsen lovede at holde Foredrag om Andel«-
flagtensagen ved Lundby Station 3. Pinse-
dag.

ivkaal og vaegt. I Ladet as det
sidste Aar hal Pllttllei foretaget Ederfyn as
Maal og Vægt ho« samtlige hanvlenoe i
Frederikshavn Kiabstad og HomS Herred.
Der fonfunotes fotstjellige for ftarfte Delen
mindre Uregelmæssigheder, som af vedkom-
mende er: afgjorte med Bader sra 2 til 20
Kr. TeSuden er en Kiabmand, i Falge
þÿ ��F�r�d�h�o�n�s�.Av.", tdamt Straf af Fængsel
paa sædvanlig Fangekost t 20 Dage for at
have benyttet »justerede Halvlandemaal med
dobbelt Bund.

Horsensegnen« Landbrugere ere
virksomme. I TuSdagS holdt i Falge
þÿ ��H�o�r�s�.Folkebl." 17 af Egnen« Mejerter,
der repræsenterer 11,000 Kaer, et Mave i
Horsens, hvor det vedtoges at tilvejebringe
et »Safkalet SniaropbevartnpSfted t Horsen«
saml at anfæile en Konsulent, der eventuelt
tillige stal være Bestyrer af Smaroplaget.
Konsulenten skal stadig være til Tjeneste sor
Mejerterne til Aihjælpning as Fejl ved
Emarrel eller Dnslen i det hele. Smar-
oplaget stal samle Mejeriernes Smar, og
fra det stal Smarret saa sende« samlet og
direkte til England ; t Fragt vil derved
alene spare« 10,000 Kr. aarlig, hvilket er
00 pCt. as den Anlægskapital (20,000 Kr.),
som det isafkalede SmarvplagSrum antage«
at ville koste. Mejerierne vil jo jaa videre
spare Mellemmændenes Provtfion, og de
vil kunne holde Smarret tilbage, naar Mar-
kedel er overfyldt. Denne sidste Fordel vil
ogfaa til sine Tider skuffe Mejerierne en be-
tydelig svraget Indtægt. Til Medlemmer
af del Udvalg, der stal udarbejde de for-
nadne Planer og Love for denne Virksom,
hed, valgte« 0 Mænd, hvoriblandt Forstan
der P. Bojsen paa Gjedved.

Prasterne« Ravne. Af þÿ ��R�ygejst-
lig Slat" sremgaar det, at Ravnet Hansen
er det mest udbredte blandt Præsterne, idet
det bæreS af ikke mindre end 44. I det
salgende meddeler vi ester þÿ ��B�.T." en For-
tegnelse over de avrige Ravne, der blandt
Præsterne har minvst l0 Indehavere: Peter-
sen 34, Maller 32, Jensen 23, Rielsen 22,
Sarensen 17, Larsen 14, Christensen 13,
Kock 13, Lund 13, RaSmuSsen 13, Jargen-
sen 12, BalSlev 11, Jakobsen 10.

at trænere«, men eller« stadig hænger over fin
Jura, var i samme Humør, og jeg var mellem-
fornajet. Humøret« Temperatur: lidt under 0.
Vi kom paa Land ved Klampenborg, og her
fik vi at vide, at hvis vi havde gaaet en

Fjerdingvej længere nord paa, var vi slupne
uden om Renden. Mindretallet hoverede

Med Dampsporvognen tog vi saa ud til
Triangelen. Paa Vejen mellem Fællederne
madte vi nogle Medlemmer af en Fodboldklub,
der skulde ud at spille. Frederiksen, Jargen-
sen med deres klamvaade Taj og jeg med mit
gode. tarre gav o« strax i Kast med dem, efter
at det enstemmigt og uden nærmer« Omtale
var vedtaget, at vi flulde samles om Aftenen
i Narrebros Theater sor at braste Dagens
ulykkelige Hændelser og den vedtagne Tur.
Tykke-Petersen gik hjem til stn Salep og lange
Johansen til fin Jura. Kl. var 3.

Vi spillede saa til Kl. henad V og tam-

Dans?« Piger i Amerika. Til
Efterretning sor de Tjenestepiger, der ville
udvandre til Amerika, striver Fru Ada Fre-
deriksen (Professor Frederiksens Hustru), der
nu paa syvende Aar boer i Chtkago, bl. a.
falgende i þÿ ��M�q�b�l�"�:

þÿ ��D�y�g�t�i�g�eTjenestepiger, der kunne koge,
bage og vaste, saa fra þÿ�1�2 �18 Kr. om Ugen.
Det ventes, at Kokkepigen udfarer disse Ting,
selv om der er Stuepige. Denne koger Man-
dag og TllSvag, der ere de ugentlige Baste-
og Etrygedage. Det er naturligvis goot al
kunne noget Engelfl, men selv om man har
lært lidt hjemme, saar man ikke strax en 4
PundS PlabS (1 Pund er 18 Kr.). De
stcste begynde med 2 Pund. Husmoderen
har jo en Del Besvær mev at lære dem ny
Madlavning. Den stærke Kulde om Vinteren
og Heden om Sommeren gjar Arbejdet be-
sværligt. Siærk maa den Pige være, der
beflutler fig til at udvandre.

Forholdet er meget last, de sæfteS i Reglen
ugevis. Blive de syge, kunne de sendes bort
strax, og dette fler ikke sjældent.

Det er mærkeligt at se, hvor hurtig en
Pige finder sig til Rette. Min svenste Pige
sendte i Fjor Billet til en Kusine. Ru ester
8 Moanever« Forlab bragte denne hende
Pengene tilbage. Hun havve tjent sin Rejse,
er pæn i Klæderne, men hun havde ogsaa
holdt ud paa eel Sted."

Javrigt anbefaler Fru Frederiksen de unge
Piger þÿ ��a�sMellemklassen", der b slutte sig
t i at tage Plads fom Pige derovre, faist at
prave fine Keæfter i en faadan Stilling et
AaiStid hjemme ; thi for unge Piger þÿ ��t�i�l
Selskab og Rylte" er da ikke Plads i
Amerika.

Svtneudforslen over (Ksbjerg til
Hull. I Falge Beretning a? 28. April
fra Hull har de l Ugen forud afsendte Svin
bragt salgende Priser, beregnet Rttto i Es-
bjerg pr. 100 Po. slagtet Vægt:
Som paa 76 - 112 Po. dansk 27 Kr. 80 Ett.
þÿ �þÿ�1�1�2 ��1�7�6þÿ �þÿ �28 þÿ �40 þÿ �
þÿ �þÿ�1�7�6 ��2�5�0þÿ �þÿ �28 þÿ �10 þÿ �
þÿ �250-315 þÿ �þÿ �27 þÿ �þÿ �þÿ �

Ditse Priser er vel kjendelig lavere end
næstforrige Gang; men Kommissionærerne
i Hull udtaler Forvisningen om, at Mar-
kedel stal blive oparbejdet og Priserne
hajer«. Mr. Dickenson, en af de starste
Kommissionærer der paa Stedet har erklæ-
ret til Konduktoren, at de Kunder, til hvem
han har solgt danste Svin, har udtalt, at
de foretrækker disse sor liste Svin. Der er
ogsaa ved de sidste Markeder m«ot flere
Kunoer, men TilsaiSlerne herfra har været
endnu ftarre, og da de tilmed er kommen
uventet pluoseltg, har Priserne ikke kunnet
holde fig.

Det er indlysende as sig selv, at Trans-
porten af saa mange, oste stærkt vversedede
Svin frembyder mange Baafleltghedet, og
at den maa lede« med stor Omhu, naar
salelige Tab ikke stal fremkomme. Saa
længe Ladningerne har været smaa og Vejret
kaligl, har der ingen væsentlige Tab været,
men nu er Sklbene fulde, og det begynder
at blive varmt, og der maa derfor patse«
særlig paa. Abflill>ge af de Mangler, som
have vist sig ved de sarste OverfarSler, ere
nu ogsaa afhjulpne. Alle Svinene afgaar
brændemærkede, men Afsenderne bar paase,
at Mærket ikke er sor lille, da del saa let
overse« og forsinker Sorteringen. Svinene«
Indladning i Esbjerg bar farst finde Sted
saa kort far Skibet« Afgang som muligt,
da længere Tid« Ophold t Skibet« Last,

pede Klubben af. Vi er nemlig dygtige og
ivrige Sportsmænd Saa gik vi hjem: Frede-
riksen og Jargensen for at klæde fig om Og
om Aftenen samledes saa virkeligt all« Mand
i Theatret og siudrede ved en af Bachus be-
kjendte Toddyer.

Men næste Dag kom Svien Frederiksen,
Jargensen og lange Johansen fik en alvorlig
og sarlig Forkalelse, Tykke-Petersen gik og troede,
at han havde en, og jeg flap fri, vel fordi jeg
er en tyk lille Person, der godt taaler Kulde

SandagSturen blev der dog intet af
Moral: Der var en Gang fem þÿ ��u�n�g�e�,rafle"

Studenter, der pænt skulde vær« bleven hjemme.

17. Aars.

meden« dette ligger stille, giver kvalm og
fordærvet Luft. For at unvgaa dette, lader
Staten nu bygge vækkede Folde eller Stalde
til Svinene ved Havnepladsen i Esbjerg,
hvorfra der i Ro og Mag kan indlade« 100
Svin i Timen. Skibet afgaar nu Fredag
Eftermiddag og naar unver almindelige
Forhold Hull Lardag Miodag. De engetste
Dyrlæger har nu indvilget i at fyne Sot-
nene om Sandagen. De kan da strax Man-
dag Morgen bringe« paa Markedet, hvilket
er af stor Betydning for Priserne. Hid-
til er dette !un naaet med nogle smaa
Partier.

Af 513 Svin, der overfarte« i en Lad-
ning sar 25. April, var 163 Sffr. opkjabte
i Danmaik sor en Englænder Mr. Ward«
Regning. Alle disse, striver Kondukiaren,
var ganfle saalede«, som de sage« til det
engelske Marked. De vejede þÿ�1�5�0 ��2�2�0Pd.
levende Vægt, og alle var letsevede, ikke el
eneste overfedet Svin sandle«. Det var da
oqsaa et særligt smukt Parti at se, da de
flagtede vare ophængte t Slagiehallen. Alle
den Slag« Svin gaar til Derby. De Svin,
der afsende« as danste Handelsmænd, er
gjennemgaaende meget for fede, de syne«,
som om Opdrætterne har nogen Ti bøjelig«
hed til at sende UdstudSoarer, de ikke kan
blive af med paa anden Maade, til Eng-
land, hvilket selvsalgeliz flader Afsætningen.
Der er saalede« sendt store Ornegildinger,
som var lamme i Bagparlen, og Svin,
som tydelig led as Benfljarhed, ad denne Vej.

Den Ladning, som afgik den 27. Aprtl,
indeholdt 881 Sikr., hvilket var alt, hvad
Skibet kunde rumme. Over 200 Sikr.
maatle blive i Esbjerg. El senere Tele-
gram melder om denne Ladning, at 3 Svin
har maatlel flygte« paa Overrejsen, og at
Priserne var de samme som i sorrige Uge.

T»l Skibet den 4. og l l. Maj var der
længe sorud anmeldt suld Ladning.

Alfred Tommerup. Lensmanden i
Ovre Telemarken, under hol« Jurisdiktion
Findestedet ligger, har i det norste þÿ ��M�o�r�-
genbl." offentliggjort falgende Beretning om
Fundet af Alsr. Tommerup« Lig:

þÿ ��L�i�g�e�t�,eller rettere Skelettet, as den i
Avgust Maaned 1885 forsvundne Danster
A. Tommerup er den 18. d. M. sundet af
Husmand Halvor Brynildsen Kaase og Bru-
ger Tor Johannesen Hoimyr ovenfor Gaar-
den sandre Svalde eller Rybu t Vestfjord-
dalen, omtrent ret ned sor Gaustafjældet.

Den forulykkede laa under et flere hun-
drede Fod hajt Vjærguie paa en Afsat«
omtrent ved Foden af dette og saa nær
Kanten as Afsatsen, at Benene hang udover,
hvorved þÿ �da Oplåsningen af Legemet
indtraadte þÿ �disse er faldne ned i Uren
og nu enten ligger under Sneen eller er
bortført af Rovdyr.

Det avrige as Skelettet laa paa Afsat-
sen og saalede«, at Ansigtet vendte mod
Jorden. Under Brystet laa Rejsetaflen,
hvori sandte« Stramper, Skjorte og andre
Smaattng, altsammen aldeles adelagt saa
vel som Klæderne.

Øteteoroloaif? Institut« vejr-
beretning. Kjabenhaon, den 5. Maj.
Sydvestlige Vinde med temmelig kaligt Vejr
over Danmark og nærmeste Farvande. Ud-
figt til omtrent samme Vejr.

Alliance med Godgjerne.
þÿ ��H�o�r�s�.Flkbl." skriver:
Godsejerne drammer allerede om en gyl-

den Tid, da de bitver fri for Dere« nu-
varende isolerede Stilling, og da de ligesom
i gamle Dage tommer til al præsidere i
»vandernes Forsamlinger.

LandSthingSmano, Grev Ahlefeldt-
Laurvtg udviklede disse Dramme en af de
sidste Dage, da Rigsdagen var inde. I
Falge Referatet i RigSdagStidende talte Hr.
Greven saalede« til Lanvet« vander:

Jeg tilstaar, at jeg beklager det, men
jeg tror, at den Bevægelse, der kan op-
ftaa jra agcariste Lovforslag, er Tiven
endnu »tke tommen t»l, dertil er der sor
fLr MlSiænkfomhed, dels hos de ftarre,
dels hvS oe minore LandejendomSbesidoere.
Jeg tror ikte, al den Tid endnu er kom-
men, da Landboftanden kan slutte sigsammen ogfaa i politis! Henseende, men
jeg tror, at hele denne Sag(Smarret)
vtl vare et Vink t denne Henseende,
vi er heldigvis komne dertil, at, fom det
ikke var Tilfaldet for faa Aar tilbage,
venstremand og Hajremand kan mades,
og dygtige Hajremano og fremtraoende
Parløarere fra Venstres Side ere gaaedesammen sor al naa et godt Resultat. I
Landboforeningerne er man kommen der-
til, at del er et almindeligt Standpunkt,som man harer overalt: Lad o« ikke saa
Politik, lad oS i alt, hvad der angaar
Landoasenet og Landboftanden, vare srisor Siorpoldik og den Slag« Ting, lad
oS hukke paa, at det gjalver vore egne
Interesser, og saa maa vi endelig gaasammen og ikke i nogen Henseende svigte.
Det vil g,ve Anledning til, at ver kom-
mer en starre Eolidaritettsalelse mellem
oS Landmand. Jeg vil haabe, at vi
kan komme til at gaa sammen som
eet politisk Parti og ikke staa fjendt-
lige mod hinanden.
Godsejerne og vanderne i eet politisk

Parti! Det er Maalek. Det skal þÿ ��v�o�r�e
egne Interesser" udvirke.

Man vii ikke alene ved Hjalp as Siem-
mer sra begge de nuvarende politiske Par-
tier gjennem»are visse Reformer til Gavn
for Agerbruget; mm man vil i eet polt-
tisk Parti!

Hvilket Parti bliver mon dellt
Stal det vare et demokratisk Parti, saa

maa Godsejerne omvende sig til Demokrater.
Skal det vare et Hajreparti, maa van-

dente omvende sig til at blive Hajre.
Det bliver snarere et helt nyt Parti,

der hverken taldes Hajre eller Venstre; men
som har til Organ at þÿ ��a�f�v�i�k�l�e�"Proviso-
rietne, saa al Striden herom kan forstumme.
I dette ny Parti skal man ikke snakke
om den almindelige Valgret og ikke om
Folkets Selvstyre; heller ikke skal man snakke
om Godsejernes Forrettigheder og Kongens
Ret l»l frit at udnavne sine Ministre. For
ikke at komme til al þÿ ��s�t�a�afjendtlige mod
hinanden" stal man lade al den Slag« Ting
ligge og blot holde sig til þÿ ��M�a�d�f�p�a�r�g�«�.
moalet" og þÿ ��v�o�r�eegne Interesser".

En saadon Afflutning paa det danske
Folke 15-aarige Kamp mod GodSejerregt-
mentet vilde vare el smukt Vlad i Dan-
mart« Historie.

Hr. Fol?ething«mand Villads
Holm har, i Anledning af Hr. HagSbroS
forleden meddelte þÿ ��E�r�k�l�æ�r�i�n�g�"�,t þÿ ��M�o�r�g�e�n�-
bladet" ogfaa fremsat en Erklaring, hvort
han angaaende de omflrevne Paafleunder-
handlinger skriver:

Der mx cn Gang þÿ �.
As Fclir.

(Sluttet.)

.Flist Mod, Ptitt Antonius", var Felt-
raabet, og under Sangen þÿ ��F�o�d�e�npaa Nakken
du Ungersvend, Verden er dejlig i Grunden"
gik det saa videre. Vi gik en Fjerdingvej,
standsede saa og log o« en forsvarlig Frokost
med diverse þÿ ��E�v�n�j�a�l�k�e�r�e�"�.Af Sted gik det
en Fjerdingvej til svi beregnede Lcrngderne
ester Ganghastigheden og Uhret), men stadig
vor den bandsatte Rende foran o« og saa
langt, vi kunde se fremad, ligelede«. Ny Kon>
ferene«. Ved Navneopraab vedloge« det saa
þÿ �ester at det var forbudt at svar« þÿ ��s�t�e�m�m�e�r
ikke", da de 3 havde gjort det sarste Gang þÿ �

Englands Itorthing.
(Brev til þÿ ��v�e�r�d�e�n�«Gang" )

Vi staar i Westminster, dette kongelige
Palads, hvi« dristige Taarne som et fribaarent
Folks stolteste Tanke kjækt hæver fine stank«
Spir mod Himlen. Gjennem disse historist«
Haller vandrer ingen uden uvilkaarlig at bøje
fig for den britifle Storhed, hvi« mægtigste
Bander her træder ud as alle Vægge i Mar-
mor og Malm. Side om Sid« Shakspeare,
Jame« Watt, Robert Peel og William Pitt . . .
her er det, at selv Franstmanden, foran Rel-
son« og Wellington« Sajler, tier og et Ojeblik
glemmer Trasalgar og Waterloo.

(Fortsætte«.)



(fn Gulddryllilpsfrft.
Lørdag Eftermiddag Kl. 3 famledes c. 200

Mand og Kvinder i Kolding Højskolehjem«
Sal, for at fejre en dobbelt Guldbryllups-
fest. Anders Simonsen og Hustru fra
Skjød.'bjerg Nygaard holdt Guldbryllup, og
en vid Kreds af Slcezt og Venner, faa vel
fam af de mang«, med hvem han er kom-
men i Berøring i stt offentlige Liv þÿ �An-
derS Simonsen har vceret SogneraadSmev-
lem, AnuSraadSmedlem fra 1856 til 1865,
LandvascnSkomnuSsar, Reprcefentant i den

veft-fonderjqste Kreditforening fra 1861 til
1886, og Landstingsmand fra 1866 til
1878 þÿ �havde ønsket at hadre ham paa
denne Dag, og vare fam'.et med ham og
Hustru vaa deres Højtidsdag. Og endnu
et Guldbrudepar var indbudt og del-
tog i Festen. AnderS Simonsens Pleje-
foster er gift med Han« Hanfen i Nagbol
Skov; deres Bryllup stod samme Dag og
paa samme Sted, ude i Ravnholt, ogsaa
deres Solvbryllup fejrede de sammen, og
nu fad de alter sammen i Kolding til deres
GuldbryllupSfcst.

Da man var famlet om de lange Vorde,
fang man þÿ ��A�l�lstaar i Gud Fader« Hiand".
Musiken fra AnderS Simonsens Hjemsted
spillede nogle Rumre, og daTuppen var spist, og
en Sang þÿ ��B�l�o�m�s�t�e�rr Laar" var sungen tog
Landstingsmand, Højskoleforstander Schro-
der Ordet: Han meddelte, hvad der endnu
var ukienbl for de fleste af Forsamlingen,
at i disse Dage er der udkommen en lille
Bvg af AnderS Simonsen, hvori han flil-
drer Tilstandene i Andst og Gjesten Sogne i
gamle Dage, saaledeS som han del« selv
haster dem, delS hor hort fortælle af fin
Fader og denne igjen af fln AftcegtSmand.
Taleren havde havt Fornøjelse af at lcrfe
denne Bog fra fo:st til floft. Der fortælles
ogsaa deri, hvorledes Bryllupper b'.ev fejrede
i gamle Dage; der vor jo en Del Forfljel
paa disse Gilder og den Fest. vi sejrede i
Dag. i en enkelt Ting var der dog en Lig-
hed, de var begge þÿ ��S�a�m�m�e�n�s�k�u�d�s�g�i�l�d�e�r�"�.
Og naar han fortæller i fin Bog, at Bryl-
lupSgaver kjendte man ikke til, faa var det
samme Tilsoeldet her; man mødt« ikte med
mange Gaver, men een kom en KredS af
Venner dog med (Taleren overrakte her
Guldbrudeparret en meget stor Sølvpokal
med Jndstrifl). þÿ �Kjendemarket paa Kraf-
ten i Menneskelivet er, at Haabet kan holde
ud, og at det har gjort dette ho« AnderS
Simonsen, del har han nu givet et nyt
Vidnesbyrd for i fin lille Bog. Han har
nedflrevet sine Minder fra de gamle Dage
for at styrke Model hos de unge. Og det
er jo ikke blot Trykket af de daarlige Ti-
der, der nu hviler over denne Slcegt, og
over for hvilket han har villet styrke vort
Mod. Det er ogsaa Trykket med Hensyn
til de Forhold, som nu finder Sted i vort
Fædreland. Men til delte sortcrller AnderS
Simonsen om fine Minder fra 48, og hvor-
ledeS Folket den Gang rejste sig. Den Tid
staar for ham som et lydeligt Varsel om,
hvad der kan ste, naar Aandepustet kommer.
Mange as de unge vil nøjes maaste med
at fige, at det er dog nogle fortvivlede Ti-
der, men saa siger faadan en gammel Karl
som AnderS Simonfen til dem: Det stal
nok komme en Gang, den Dag stal komme,
som fører vor Sag til Sejr, jeg har set
det, som varsler derom ! Alen om Ordene
gjalder det jo, at der staar en Mand bag
ved dem. Endnu for fem Aar fiven viste
han, hvad for en Mand med Haab og
Viljekraft han er. Dea Gang giftede ha.r
fin sidste Datter bort, men gamle Anders
Simonsen og hans Hustru gik ikke paa Af-
tcrgt, som det jo ellers er Skik. Nej,
de rykkede ud i Vorbasse Sogn, flyttede ud
paa Heden for at dyrke en ny Gaard op.
Et af AnderS Simonsens Soertrcrk, og som
vil blive navnet mange Aar ester, at hans
Dage ere endte, det er dette, at han var
en af de første, for hvem det blev en rig-
tig Hjactefag, at Skoven kan afløse Heden.
Lad os enes om at fige den Mand og hans
Hustru Tak, Tak for, hvad han har vcrret
for den snoevre KredS og for den vide KredS,
Tak for den gode Daad lige ned til det
sidste, og Tak for det lyse Haab, som han
vedkjender fig, stjønt han er en gammel
Mand. Gid han maa faa Lykke til at se
det lyse Haab opfyldes, gid det gamle ZEgte-
par maa faa Lykke til en mild og lys Af-
tenstuno.

Gaardejer Birk, Nagbøl, talte for det
andet Brudepar, HanS Hansen og Hustru
fra Nagbøl. Han omtalte, hvorledes Hu-
struen var optaget i Anders Simonsens
Faders Hu», hvorledes dereS Bryllup og
dereS Sølvbryllup var bleven fejret sammen,
til de nu atter med hverandre sejrede Guld-
bryllupet. Det gamle Par har levet paa
det jævne et muntert, virksomt Liv, døjet
Slid og Arbejde for at gavne og gloede
dereS Børn. De ser nu med Gloede og Tak
tilbage paa de 50 Aar, og deres Børn takker
dem for hvert et Fjed, de har joevnet paa
deres Vej.

Efter Sangen þÿ ��K�l�o�k�k�e�nstaar", talte Pastor
S vej s trup fra Vejen: Nu har vi drukket
en Skaal for hvert as Guldbrudeparrene,

Stranding. R tzau Bur. telegraferer til
oS, at Matzens þÿ ��A�v�i�s�e�n�"kan meddele, at
man ikke har kunnet samle det fornødne
Antal Stemmer, saaledeS at et Forlig kunde
vare sikret, og at Planen om Indkaldelse
af en foreløbig RigSdagSsamling derfor fore-
løbig er skrinlagt.

Kunstsworloven er ved kgl. Anord-
ning sat i Kraft paa Farøerne fra 1. Av-
gust at regne.

Udnævnelse. Kandidat H. Barfoed
er bestikket til res. Kapellan i Sdr. Omme
og Houen.

Orden. Ljenlage, Professor Eom.
Hansen Grut, R. as D., har faaet Sølv-
korset.

Retseunderstottelfer for Biden-
skabSmæud og Kunstnere. Det paa
FinantSloven opførte Beløb af 17,500 Kr.
er nu fordelt for i Aar. Bl. a. har en
Kaptejn i Fodfolket faaet 800 Kr. for under
et Ophold i Rusland at studere RuSsist;
Professorerne C. Echarling og Buhl til
en Rejse til Palastina 3,000 Kr.; Larer
Evaly Tang Kristensen 1,000 Kr.; Frø-
ten Thornam for i Udlandet at studere
Malerkunsten 600 Kr.; ProseSlor Storch
for i Italien at studere Arkitektur 1,000 Kr.;
Frøken Brønnum til musiialfl Uddannelse
i England 600 Kr.; Frøken Warming til
do. i Pari« 600 Kr.

Midlertidige Understottelfer for
videnskabsmænd og Kunstnere. Fi-
nantslovens Sum hertil, 27,700 Kr., er nu

Telegrammer
fra Rih Bur

Den tvfk« Kejser. Berlin, den
6. Maj. I Dag udkommer ingen Bulletin.
Paa Grund af en stærkere PuSaisandring
har Kejseren havt en mindre god Rat, da
han oste blev vækket ved Opspytningen.
Men han har ingen Feber, Temperaturen
var i Aftes 38,,. Efter Lagerne« Raad
bliver han dog i Dag i Sengen, da han fø-
ler sig noget svag.
þÿ �Berlin, den 5. Maj. Kejseren

er oven Senge og modtog i Formid-
dags Referat af General Albedyll.
Temperaturen har I de sidste 24 Timer
varet lavere end nogensinde før siden Febe-
rens Indtrædelse, der begyndte i Dag for
3 UgerS siden. Kejseren foretog i Gaar et
heldigt Forsøg paa at gaa, der gjentage« i
Dag. Appetiten er tilfredsstillende.

Rv svensk RigSdagSbygning.
Stockholm, den 6. Maj. I Rat har første
Kammer med 117 St. imod 96 vedtaget
Lovforsiaget om Opførelsen af en Rig«-
bank og RigSdagSbygning paa HelligaandS-
holmen.

Frankrig. Marseille, den 5. Maj.
Adjudant Chatelain, som as Krigsretten
er erklaret Nyldig i at have staaet i For-
bindelse med fremmede Magter i
det Ojemed at udlevere dem Baaben
med dertil hørende Munition, er dømt til
Indespærring i en Fæstning, Degradation
samt at have sin militære Medalje forbrudt.

Boulanger. Paris, den 6. Maj.
Det første Hæfte af Boulang-rS Bog þÿ ��D�e�n
tyfle Invasion" er udkommen i 2'/, Million
GratiSexemplarer. Det indeholder et auto-
graferet Brev fra Boulanger, hvori han erkla-
rer: Han« Modstandere fremstillede han fom
en Krigens Apostel, men en upartifl Læs-
ning af hans patriotifle Bog vilde vise, at
han kun er inspireret af de ædleste Følelser
for Rationen« Værdighed. Det er HanS
levende Onfle, at Landet lange man blive
forflaanet for Krigens frygtelige Svøbe, men
det er nødvendigt at organisere det natio-
nåle Forsvar, thi et stort FolkS Skjabne er
ofte uafhængigt as detS Børns Vilje. Han
troede, at den patriotifle Opdragelse var
bedst tjent med Fremføre« af KjendSgjer-
ninger; derfor havde han off-ntliggjort Bo-
gen og upartifl studeret og beflrevet Begi-
venhederne fra 1870. Gid hans Landsmand
vilde drage en god Lære derast

Kejser Wilhelms russiske Orde-
ner. Petersborg, den 6. Maj. I Følge
den officielle Tidende har den hervarende
tyfle Gesandt, General Schweinitz, efter sin
Regering« Ordre overleveret Czaren Kejser
Wilhelm« efterladte Insignier as Georg«-
ordenen og Wlademirordenen« første Klasse,
med Hensyn til hvilke Kejser Wilhelm havde
befalet, at de efter hans Død strax flulde
overlevere« Czaren som Tegn paa han«
Anerkjendelse for den høje Udmarkeise.
Bladet tilføjer, at dette BeviS paa den af-
døde« hjartelige Følelse for Rusland har
røit Cz'ren dybt.

spektaklerne i den ostrigske Rig«,
dag. Wien, den 6. Maj. RigSdagsman-
den Schoenerer er paa Grund af offentlig
Vold og Fornærmelser mod en Skildvagt
dømt til 4 Maaneder« straugt Fængsel,
fljarpet ved Fastedage og til Tab af sit
Adelsflab.

Jnrnbanrna Hjwreplan.

Nord paa:
Vamdrup: 3.42", 4.15, 7.50,11.07, 2.23", 8.10,

7.01, 9.46.
Lunderskov: 4.35, 8.16, 12.40, 2.35, 3.26, 7.30,

10.00, 11,60.
Ejstrup: Alle Tog standse med Undtagelse af

Utogene.
Kolding: Ank. 4.02, 6.03, 8 39, 1.04, 2.49,3.50,

7,54, 10.24, 12,09.
Afg. 4.04, 6 20, 8.60, 1.10, 2.62, 4.01,
8.06, 10.35, 12,14.

Eltang: 6.35, 9.01, 1.21, 4.12, 8.16, 10.46, 12 23.
Taulov: 5.46, 9.12, 1.82, 4.23, 8.27, 10.57, 12.83.

Syd paa:
Taulov: 4.43, 7.12, 10.08, 4.19, 6.42, 9 42.
Eltang: 4.52, 7.27, 10.17, 4.85, 6.53, 9.57
Kolding: Ank. 5 01, 7.40, 10.26, 4.00", 4.49,

6.05, 6.49, 10.10, 1.49"
Afg. 6 04, 7.60, 10.32, 4.04. 5.06,
6.16, 6.64, 10.25, 1.51.

Ejstrup: Alle Tog standse med Undtagelse af
Iltogene og Toget fra Kolding 6.54.

Lunderskov: 6.36, 10 56, 4.27, 6.47, 6.48, 7.23,
10.68.

Vamdrup: Ank. 5.60, 11.06, 4.37, 6.00, 7.00, 7.35,
11.10, 213.

Vest paa:
Lunderskov : 5 30, 8.30, 1120, 4.80, 7,30.
Andst: Alle Tog standse med Undtagelse af

det første
Vejen: 5 46, 8 67, 11.47, 4.60, 7.67.
Brørup: 600, 9.20, 12 17, 605, 818.
Holsted: 6.10. 9.38, 12.35, 5.16. 8.33.
Gjørding: 6.21, 9.68, 12.66, 6 29, 8.60.

Øst paa:
Gjørding: 6.61, 10,47, 1.26. 6.80, 10.48
Holsted: 7.07, 11,08, 1.89. 6 62, 10.67,
Brørup: 7,21, 11 27, 1.61, 6.11, 11.09.
Vejen: 7 39, 11.64, 2.06, 6.34, 1124.
Andst: 1., 2. og 4. Tog standser.
Lunderskov: Ank. 805, 12.26, 2.26, 7,06, 11.46.

betyder Iltog, Persontog.

lad oS nu samle begge. De sidder blandt
oS som levende Billeder til Stavscestelse as
det gamle Sandord: Gammel Kjoerlighed
ruster ikke. Rusten kan fortåre og helt op-
løse selv Jcern, som dog er saa stcrrkt. Kun
Gulvet kan ikke angribes af Rust. Derfor
er Guldet ogsaa saa dejligt et Billede paa,
hvad der er bestandigt og værdifuldt, þÿ ��t�r�o
som Guld" er den største Ros. Troskaben
kan give«. Og Kjarligheden ruster ikke,
naar den bliver gammel. L flig er den i
Ungdommens Aar, men den er som den
gode Vin, den bliver jo langer jo bedre.
Mangfoldige Skjalde har sunget til Kjarlig-
hedens P:iS ; han stal kun drage en enkelt
frem, nemlig PauluS, der priser, som Ret
er, Tro og Haab, men, siger han, Kjarlig,
heden er dog det største. Ganste vist er det
den kristelige Kiarlighed, PauluS mener,
den Kjarlighed, som groer op af TroenS
Bund. Hos den gamle as Dage er Kjar-
ligheden gammel, og den ruster aldrig
Men det er jo ogsaa fra ham, at den Kjar-
lighed, som fortjener dette Navn, kommer
til Mennesket. Da han skabte Mennesket i
sit Billede, skabte han Kjarligheden, fordi
han selv er Kjarlighed. Og den Kjarlig-
hed, som spirede i AdumS og EvaS Barm,
den er gaaet i Arv gjennem Tusender af
Slagter. Det er gaaet med den Arv, som
med det andet, vi tog med fra Paradis,
den har lidt sin Skade, men det flU dog
siges, at Kjarligheden er del bedste, vi tog
med, den Kiarlighed, som drager Mand og
Kvinde til hinanden, og gjør een af to.
Og naar Kristus selv kom her ned til Jor-
den og for sin Bruds Skyld forlod sin Fader
og Moder, sin Faver, da han kom her ned,
sin Moder, da han døde paa Korset, þÿ �

naar det dybeste Forhold mellem Kristu« og
HanS Menighed finder sit bedste Billede i
Forholvet mellem Brudgommen og Bruden,
saa har Gud gjort LEce af den Forbindelse,
der er imellem Mand og Hustru.

Gaardejer HanS Buch, Seest, fremdrog
Minder sra Anders Simonjens Samliv i
Rigsdagen med Kolleger, og omtalte det
smukke og kjoerlige Forhold, hvori han al Tid
havde staaet til disse, hvorfor han ogsaa
mindes med Kjoerlighed af alle. For en af
dem, der var kommet til Stede for at del'
tage i denne Fest, FolkelhingSmand Søren
Jørgensen fra Give, udbragte han en
Skaal.

L. Schrøder oplåste en Rcrkke Tele-
grammer med Hilsener, der vare ankomne;
der imellem fra shv. LunoSlhingSmand Ter-
mansen. Pastor Meyling i RoSkilve, EiatS-
raad Møller i Ringkjøbing, en Kreds sra
Houborg, Kreditforeningens Personale o. s. v

Bankdirektør BuSse, Kolding, føjede her
til en Hilsen fra FolkelhingSmand Berg, fra
hvem det var ham paalagt at bringe en
mundtlig Hilsen, med Tak for mangeuarigt
trofast Arbejde paa Thinge.

Kandidat Rutzhorn sra Aflov talte for
de 12 Børn og Svigerbørn og ve 24 Bøcne-
børn. Endnu talte FolkelhingSmand Søren
Jørgensen, Pastor PetrceuS sra Vor-
basse, shv. Pastor Jørgensen, der havde
varet Kap' llan i Andst og Gjesten i AnderS
Simonsens unge Dage, Larer Petersen
sra Andst (AnderS Simonsens Svigersøn)
og Larer Petersen sra Kragelund. Guld-
brudeparrets Søn, AmisraadSmedlem Si-
mon Simonsen, ligesom en as Sviger-
sønnerne bragte Forsamlingen en Tak fra
Slaglen, og AnderS Simonsen bragte
en hjartelig Tak for al den ASre og Del-
tagelse, der var vist ham og HanS Hustru.
HanS Buch talte for det andet Guld-
brudepar« Børn og Svigerbørn, vgSchrø-
der fluttede derester Bordet med Fremsigelse
as Bordbøn.

uddelt; bl. a. har Forfatteren Gerson
faaet 800 Kr. (der vel »armest maa regnes
som en Art Pension); H. Vodskov til et
mythologifl Arbejde 1,000 Kr.; Frederik
Barfod 1,000 Kr.; JapetuS Steenst rup
1,000 Kr.; Forfatteren Mariager 700 Kr.;
Karl Gjellerup 800 Kr.; Skoleiarer S.
Kjar t Kongsted 500 Kr.

þÿ ��M�o�r�g�e�n�b�l�a�d�e�t�"skriver ungaaer.de
Mødet mellem Jen« Bufl og Jer.S Bertel-
fen bl. a.: þÿ ��D�e�ter vist nok, at Jen S

Basks hele Optråden udfordrer starkt til
Kritik; han. der i Vinter var en af de mest
levende Exempler paa den þÿ ��R�a�d�i�k�a�l�i�s�m�e�"�,
fom er flaaet om i sin absolut« Modfaln'ng,
og var en af de ivrigste Agitatorer paa

Rigsdagen for þÿ ��d�e�nry Politik", marker
ikke saa snart han efter Samlingers Slut-
ning kommer ud til Valgerne, hvorfra Vin-
den blaser, før han lader sig paatvinge det
Hverv, at bekrige Politikere, hvis Forsonings-
bestrabelser han har billiget og direkte og
indirekte støttet, medens de søgtes gjennem-
førte. Ru vil han ligesom flere af hans
MeningSjaller, der i hvert Fald intet gjorde
for at damme op mod en uheloig øjeblikke-
lig EsiergivenhedSstemning, i Sommer atter
give þÿ ��d�e�tradikale Part ", for efter al Rime-
lighed til Ejteraaret at tage fat der, hvor
han flap i Paasteugen."

(Det er oveifløv'gt for vS at gjøre op-
markfom paa, at vi ikke betragte þÿ ��E�f�t�e�r�-
givenhedsstemnlngen" som en fra den hele
Politik løsreven þÿ ��ø�j�e�b�l�i�k�k�e�l�i�g�"Stemning,
saaledeS fom þÿ ��M�b�l�.�"fremstiller det.)

Videre skriver Bladet þÿ �ver misbilliger
adflilligt uf den paa Mødet førte Polemik þÿ �,
at þÿ ��d�e�rvar i Bertelsens Kritik mget ram-
msnde, og fom bør siges offentlig; naar
han saaledeS over for al den saifle Lyrik
om Jen« Bufl fom et Pragtexemplar af den
danfle Bonde, flildrede HanS Stilling paa
Rigsdagen, hoor han kun fandt Siøtte hoS
et Par af sine StandSfoeller og ellers maatte
flutte fig til þÿ ��d�e�nbrandeSsianfle og andre

Retninger uden for Bondestanden", faa er
d tte sandt og rigtigt, nog-t, som dør sigeS
saa offentligt som muligt".

þÿ ��P�o�l�i�t�i�k�e�n�"flriver forleden om Hr.
Berg: Men een Ting flal han« Venner i
Kolding ikke lcere af ham. De flal ikke loere
at frelse Venstre sra et raaddent Forlig,
fra at anerkjende Estrup og fatte Segl un-
der Provisorierne. For det gjør han grumme
daarligt. Hvor var han nemlig, da Par-
tiet stemte om at þÿ ��a�n�e�r�k�j�e�n�d�eSystemet Estrup
og gaa paa Forlig med et grundlooSbry-
dende Ministerium?" Han var blandt dem,
der ikke talte men, han og HanS Dusin
stemte hverken for eller imod. Og det var
dog noesten for tyndt for en Gruppe, der
ikke hir andet at gjøre i Verden end at
forkynde Forligets Nedværdigelse og For-
darvelse. Da de kom til Stykket, v'dste
de ikke, om de selv vilde voere med eller
mod."

Det er maafl: overflødigt at tilføje, at
denne Fremstilling ak Hr. Berg og »armeste
MeningSfallerS Stilling i det faa vigtige
Partimøde er fuldkommen usand. Disse
Mand lod udtrykkelig ved Hr. Berg er-
klare i Partimødet, at de ikte kunde del-
tage i Afstemningen vm Bestyrelsens For-
flag, der forudsatte Gioelsen af en Finans-
lov, men vilde lade de sorligsøgende ind-
byrdes afgjø'.e, om de vilde aforse det fore-
ligg'nde ForhindlingSgrundlag ved en B-'
flutning eller ej. Først naar der forelaa
et bestemt Forflag om Forhandlingernes
Fortfatlelfe vflde man stemme ag da natur-
ligvis st mine imod. Det lyd-r lidt ulro-
ligt, at Hr. Hørup flulde vare uvidende
herom.

St Springvand. For nogle Aar
siden dannede sig i Kjøbenhavn et Selskab til
þÿ ��H�o�v�e�d�s�t�a�d�e�n�sForfljønnelfe", og det ved-
toges, at den første Sum, man fik indfam-
let, flulde anvendes til at rejfe et start
Springvand paa Amagertorv. Foreningen
kan nu gaa til dette Arbejde, og har, i
Følge þÿ ��R�a�t�t�.�"�,faaet en Mangde Planer og
Udkast. De første kasseredes fom faa at
sige for smukke og stilfulde, idet den An-
fluelse fik Flertal i Bestyrelsen, at man paa
dette gamle, uregelmæssige Torv med fit
brogede Folkeliv ikke flulde rejfe en stilfuld
Fontcene, men derimod noget i den þÿ ��g�e�m�y�t�-
lige" Retning, i Smag med adfllllige af de
store þÿ ��B�r�ø�n�d�e�"fra Middelalderen, der findes
i mange tyfle Byer. Et Udkast i denne Ret-
ning, af Joakim Skovgaard og BindeSbøll,
blev antaget, og disse har udført en Model
i lille Maalestvk. þÿ �Fontanen flal hvile
paa et Granitfodstykke; paa dette hviler en
i Granit udført Kumme, hvis Nverfide lig«
ner kcrmpemoeSsige HvidkaalSblade. Op ad
Kummens Midte hcever fig en Plante, fom
et Par Alen over Vandfladen breder fire
moegtige Blade ud. Paa disse fire Bronce-
blade er der anbragt fire lueforgyldte, halv-
anden Alen høje Figurer: en Amagerkone
med Grøntsager, en SkovShovedkone med sin
Fiflekurv, en jyfl Bondemand med Jydepot-
ter og en Bornholmer med Stentøj. Bronce-
planten hcever fig videre, højt til Vejr«, og
op imod Toppen faar man Oje paa en Del
Rotter, fom stikke Hovederne frem mellem
Bladene, af og hvis Munde Vandet salder i
lette Straaler ned i Kummen. I Kanten

af den store Granilkumme er der end videre
anbragt otte store Delfiner, som spy Vand
ind i Kummen, og lidt over Vandflorpen
er der anbragt en Del Torfl, as hvis Gab
Vandet ligeledes strømmer.

Korvetten þÿ ��D�a�g�m�a�r�"�,der for nylig
kom hjem fra MiddeihavSloglet, er nu gaaet
uv som Kadetflib. Turen gaar først til
London.

Paa HelfingorS Rtied kcentrede i
Lørdage Eftermiddag en Baad fra det nvrfle
Barkflib þÿ ��F�a�n�n�i�e�"�,hvorved Kaptejnen og
en Mand druknede.

Fatttganstalten Stolp,gaard ved
Kjøbenhavn þÿ �Faltiganstalt for Gjentofle,
Lyngby. Søllerød og Gladsaxe Sogne þÿ �

har i den senere Tid jcevnlig varet Gjen-
stand for Pressens starke Kritik. Ru med-
deler þÿ ��S�o�c�.�-�D�e�m�.�"og þÿ ��P�l�t�.�"�,at Jnspek-
loren er forduftet, og eftersøge« af Politiet,
efter at det er kommet frem, at han har
voldtaget en l'lle 14-AarS Pige paa An-
stbiten.

Kolding Herreds Landbrugsfor-
ening holdt i Fredags Generalforsamling
i Kolding. Der foretoges Valg af Dom-
mere til Dyrflaet. Før der stredes til Valg
vedtoges det, at Samlinger flal præmieres
paa Staldene, hvorefter Dommerudvalget
udpeger de Exemplarer, der flal fremstilles
paa Dyrfluet. Der udoiklede sig en Dis-
lussion om, hvor vidt Samlingerne flulde
vare as egel Opdrat eller ikke, under hvil-
ken navnlig Holger Henriksen, Skov-
gaard, gjorde gjaldende, at en dygtig Han-
delsmand med Lethed vilde kunne sammen-
kjøbe sig en god Besatning, hvorimod det
var langt vanskeligere at holde fil eget Op-
drat i en faadan S'and, at det kande afle
Pramie. HuSdyrudvalgel bemyndigedes der-
eft-r til at opstille de narmere Bestemmelser
ved Bedømmelsen, hvoiho« det vedtoges, at
der farlig stal tages Hensyn til Kvag af
eget Opdrat. Til Dommere valgtes:

For Hingste: L. Juhl, Sdr. Bjart.
Henriksen, Bøgeflov. H. Jensen, Kolding.
R. Juhl, N. Bjart.

Fir Hopper: L. Juhl, Aaitorp. P.
Missing, Sønverfloogaard. L. Justesen,
Vilstrup. H. Henriksen, Skovgaard.

For Malkekvag: R. Dall, Hejl«.
Kyster, Aastvip. Thygesen, HeSselballe.
Petersen, Bøgelund.

ForFedetvag: Jngversen, Elisabeths-
minde. H. Petersen, R. Bjart. Dons, Seest.
Fallesen, Skanderup.

ForFaar ogSvin: Skau, Sandager-
gaaro, R. Bjart. FriiS, HarthSminde, j2oi«.
R. Rieisen, Gjalballe. A. Thomsen, Eltang.

For jysk Kvag: P. Buch, Skanderup.
Schmidt Hansen, L) is. Hansen, DrejenS,
Boye, Gjalballe.

ForHusmandSkøer: Secher, Bølling.
Chr. Olsen, Seest. Seest, L)di«-Biamdrup.
Claus Schmidt, Agtrup.

For Husmandslodder: P. Mikkelsen,
R. Bjart. A. Tonnesen, Sdr. Stenderup.
Bødker R ssen, Slangerup.

For Fjerkra overlodes Valget af Dom
mere til Bestyrelsen.

Til Jndkjøb af Lam og Grise til
Bortlodning: M. Juhl, Agtrup. P. Bram-
sen, Binderup.

Dernast gik man over t l det næste Punkt
paa Dagsordenen, om Forflag til Hesteavls-
foreninger.

Da Generalforsamlingen var saa svagt
besøgt, vedtoges det at udsatte Sagen til et
senere Møde.

Samtlige Dommerkomiteer ind-
kaldes til at mødes med Bestyrelsen
paa Svenssons Hotel i Kolding
Tirsdag den 15. ds. Efterm. Kl. 3.

Vt Svineflagteriwode afholdtes
Søndag den 6. Maj i Hejls Kro. Gaard-
ejer Hans Buch, Seest, holdt et udførligt
Foredrag om Svinesagen. Derester DiS-
knSsion, i hvilken farlig AmisraadSmedlem
Dahl deltog. Stemningen for Sagen var,
efter hvad der kunde fljønneS, meget god.

C.
(Kuldbrpllup fejredes i Lørdags af

Gaardejer Ris Sørensen og Hustru Abe-
lone s. Petersen paa Nørre Bjart Mark ved
Kolding. Det gamle Guldbrudcpar var paa
Højtidsdagen omgivet af deres talrige Slagt
og en KredS af deres Venner.

Fallit. Snedker A. C. Andresen,
Rytjøbing p. F. Detaillist C. V. Larsen
af Durup.

Kongen af Sverig er den 5. Maj
ankommet til Constansine i Algier.

Fra Balkanhalvoen. El Telegram
sra Wien melder: Hervarende Blade med-
dele, at der i Vilajetet Monastir er ud-
brudt blodige Uroligheder mellem
Tyrkerne paa den eneSide, Grakere
og Serber paa den anden. Tyrkiet har
afsendt Tropper dertil.

Den italienske Konge og Drog«
ning i Bologna. (Tel.) Bologna,
den 5. Maj. Kongeparret er i Dag ind-
truffet hertil for at overvare Aabningen af
Musik-Udstillingen, og er blevet modtaget
med begejstrede Ovativner. Udstillingen er
deSvane ikke nar færdig.
þÿ �Bologna, den 6. Maj. Da et stort

Antal Studenter med Universitetets Fane
vilde bringe Kongeparret en Hyldest, mod-

fatte 200 republikanfle Studenter sig dette
med Magt. En Gadekamp opstod mellem
Studenterne, og Fanen blev revet i Stum-
per og Stykker. Kun med store Anstran-
gelfer fik Politiet atter gjenoprettet Ordenen.



llifnln
Btkjtndtgjorelser.

I (Jaar Eftermiddags Kl. 8 bortkaldtes
til et bedre Hjem efter et langt og smerte-
fuldt Sygeleje vor kjære og uforglemmelige
Moder og Søster, Enke efter atd. Snedker-
svend P. Fischer, Henriette Fil-
lielmiiie, født Bentrup, i sit 44 Aar.
Dette Sorgens Budskab meddeles Slægt
og Venner af hendes efterladte 3 Børn
og 2 Søstre.

Kolding, den 7. Maj 1888.
Begravelsen finder Sted førstkm. Tors-

dag, Middag Kl. 12, fra Hjemmet i Bro-
stræde.

Taksigelse.
Beboerne i Taageluav Skoledistrikt talfes

mange Gange for deres Bidrag i den 'trange
Binlerlid t>l S,naafolk i Distriktet. Ravnlig
takkes Hr. Pastor Brummer, som har ledet
Indsamlingen. Modtagerne.

Aagaard Forsamlingshus.
Søndag den 13. Maj, Kl. 47», Fore-

drag af Lærer J. Knudsen fra Askov.
Adgang 25 0. Hjurnet af Jernbanevejen og Klostergade.

Maj oq indtil videre realiserer undertegnede Firmaer ved et detailHra Fredag den
et stort Parti

1 1.a

Pavillonen online
paa Højflamling Tirsdag den 8. Maj.

R 3. Lvuhvlm

Udsalfi

saavel i Rester som støvre Maal,
Af Varerne fremhirves:

1 Torsdags døde min kjære Datter,
Ane Kathrine I'ouIn<mi, 4 Aar

En duelig Skomagersvend
kan strax faa Arbejde hos

Skomager Rosendahl til ukjendt billige Priser.
gi., efter 5 Maaneders haarde Lidelser.

Kolding, den 3. Maj 1888.
Hine Bayer.

Begravelsen finder Sted fra Kapellet
Torsdag Middag Kl. 12.

t
1 Lørdags Aftes hensov vor Fader og

Svigerfader, Han« Frederik % II-
lielm I'eter«en, i sit 80. Aar, hvil-
ket herved bekjendtgjøres

Kolding, den 7. Maj 1888.
V. Petersen .Marie Rasmussen,

født Petersen.
8. Rasmussen.

Cn Dreng
imellem 15 og 13 Aar, paalroelig og vel-
voxen, kan saa saft PladS strax hos

Isenkræmmer Henrik Nielsen.
2 At. brede,

brede,
l

i uldne, Idevarer fra 1.45,
> uldne, franliie Merinos fra 0.60.

Bedste Kvalitet dniisi Boiiiuldstoj fra 0.30 ctc. ctc.
Endvidere:

Hvergaruer, Dowlus, Tvistlirrred, Sirtser, Bomulds Buckskiu, Molfliu ete.
Udsalget varer knn kort Tid, vfi der indrømmes ingen Kredit.
Lokalet er aabent fra Kl. 10 Form. til Kl. 5 Efterm.

Blicher Helms. Carl Bielken v Ca.

10 dygtige Drlrnsgravere
finde paa længere Tid lønnende Arbejde paa
Tvpdrup pr. Sommersted, naar de strax
tage hertil.

9. Kuhlman«.

Cn Korbundter
eller en yngre Svend kan strax saa PladZ
hos Smed Henrik Nielsen,

Sdr. Bjoert.

I Gaar bortkaldte Herren til sig ved
en pludselig Død min kjære Hustru,
.flette flarie, født Boesen, hvilket
meddeles deltagende Slægt og Venner af
bendes dybtsørgende Ægtefælle.

Husted, den 5. Maj 1888.
Kristen Kristoffersen.

Begravelsen foregaar fra Hjemmet
Fredag den 11. ds., Form. Kl. 10.

10 Drcrugravere
kunne strox faa vellønnel Arbejde paa Tvp
drup pr. Sommersted. Nærmere hoS Op-
synsmanden paa Arbejdspladsen.

Et møbleret Birrelsc,
beliggende paa en Hovedgade, er strox til
Leje. BladetS Kontor anviser.

0. K. KOLDING,
Adelgade Nr. 222, Adelgade,

anbefaler:
Norle lllondewtoller i ny stri-

bede, tærnede og blomstrede Ting,
stort Udvalg fra 05 O. Al.

l.yMe kulorte lllondetoHer
og Crepe ti 1 Bal- og Selskabsbrug.

llrudértofl'er af alle Arter.
Jerøeyliv Ira I 75 til 13 Kr. Sfk.
Pibestrimler og IIumcIi.
Murte Faelieinir-Nliax« ler fra

3 Kr. til 16 Kr. Stk.
IlaiiNke Nliawler fra 2 Kr 50.

Heluld.
Haiue-Plaid.
l'atenf-ITojl. »ort og kul., fra

50 O
Ufurdtæpper fia 1.50 til 22 Kr.

Stk
Afpassede 4«ul\ tæpper.
Vallel-NeiiReta'pper fra 1.50

pr. Stk.
Tv!«! herreder fra 1 1 til 35 0. Al.
llowluN og 71 ed in in fra 10 ti

45 0.
NltjurlHojer og lareliR«

Mkjorter fra 2 Kr. Stk
4«iininii og liSerredw Flipper.
Kraver og .flniiselief fer.
IBiinibui;- Vaale og Nilketar-

K heder.
Korsetter i gode Fagoi.
Tlieater og Selskabs Tørklæder.
lldtrikotnRe og Strwmper.
Knapper og invrigt alle andre Py-

og H odvend iR bedsart i k ler
samt alle Slags FoeraaRer i stort
Udvalg.

Floneller i alle Farver.
FærdiRsyet l inned.

Xcltct þÿ ��H�e�r�S�l�e�v�"
bliver opstillet første Gang i Aar Torsdag
den 10. Maj (Christi Himmelfartsdag).
Musikalsk Underholdning fra Kl. þÿ�4 ��6�,der-
efter Dans hoS

Chr. Thomsen,
Højrup Mark.

AMion
over

Overstykker
for Damer og Horn i fixe ny
moderne Faon og Stolfer, lyse og
mørke kulørte, samt sorte, i stolt Ud-
valg til alle Priser. llawoloi'kM,
l'aletol« DoIiIhiuiin, .laquet,
Fiscliu etc etc

Bomuldstøjer
af bedste dansk Fabrikata, for
Soliditet og Ægthed garanteres,
Masse ny Mønste fra 28 O. Al.
gelske fra 25 0., endvidere Fadske-
kjolestoll'er i Zephyr, Satin,
Sirta, Madepolam og andre saavel
ensfarvede som mønstrede i gode bold-
bare Varer til billige Priser.

et Hus og Losore.
Lordag den ». Juni d A , For-

middag Ml. IV, afholdes Auktion i Ag-
trup over det Sabelmager Jørgen
Bechers Dødsbo tilhørende Sted, Mati.-Rr.
101 b as Aglrup, af Hartkorn /4 Alb med
Gammelflal 10 L). og JordebogSafgift 16
O. samt over Boels Lpssre, bestaaende af
sorfljellige Møbler, Sengeklæder, Ganqklcrder
m. m.

Kolding Herredskontor, den 5. Maj
188«. iS. TiUifck

Teltet þÿ ��H�e�r�s�l�e�v�"
er i Aar sårsynet med »yi, fuldstændig vandtæt
Sejl, er malet. Gulv og alt i komplet Or-
den. Musiken kan faas fra 2 til 8 Stem-
mer, og vi bar stort Udvalg as nyeste kløben-
havnfie Mnstkalicr. Bi anbefale os derfor
til Bryllupper og andre sesilige Lejligheder.

N. P Thorning, X. Brems.
Taolov. Kolding.

Ehr. Thomsen,
Højrup.

Fra Tirsvgz den 8. d«. er «tt Illod«
udsalg i Hr. Smedemester Olsens Ejen-
dom, lige for LaaSbystrcede.

Otto Hansen.

Kjoletøjer,
saavel sorte som kulørte, i et betyde-
ligt forøget Udvalg af ny moderne
stribede, glatte og tærnede Stoffer
til alle Priser, fra 5O O. til 280 0.
pr Al i dobbelt Itredde med
til varende Besætninger i glatte og møn
strede IMysolier. I. id-se- og
IVrlebeMa'tniiiR'er, Gnlnim
llaand m. in. m.

Hvide Varer
i alle mulige Slags i ltowlas, Impe-
rial, Medium, Pique, llerringkonea,
Bommesie, glat og stribet, Demité,
Iler- og Ulaarlarred, Trea«, enkelt
og dobbelt Bredde, grovlraadet Tviat-
Lrrred. ItoKter, Olmerdiig, Vinkiil,
IlaandklaMledrejler etc. etc i stort
Udvalg og alle Kvaliteter.3. Avktion.

Tirsdag den IS. Mat d. A..
»flerm. Ml. 3 bliver efter en P.rnt- og

Udlægshavers Begjæring den Fr. M. Schmidt
trlbørende tiaard i Sekjoer. Hvilsted
Sogn. under Malr.Rr. 2 b i Sekjær,
ansat for Hartkorn 1 To. 4 Skp. 1 Fdkr.
27« Alb. med Bygninger, Kreaiur besætning,
Avlsredflaber m. v. stllel til Bordsalg ved
en 3. Avklton, der afholdes oaa Ejendommen.

Til Gaarden, der er beliggende c. 7»
Mil sra Holsted, hører ca. 95Tdr. Land og
Gaarders Bygninger ere brandforsikrede for
7,900 Kr.

Salgsvilkaarene m. v. henligge til Efter-
syn paa mit Kontor.

Ribe, den 26. April 1888.
Therkildsen,

Sagfører.
For al udvist Deltagelse ved vore

kjære Børns Sygdom og Jordelærd takkes
herved hjærteligst.

M. J Grevsen og llustru.

Hvide Gardintøjer
i mange ny Mønstre og gode solide
Kvalit ter særl'gt i t'ourtuiii Hiet
tra '25 41. til 115 0 Al, stribede
fra I O 4F. Al. Lager af alle andre
Slags hvide samt kulørte Cretone,
.luté, Sirlsexi-ttardintojer og
4ardinlioldere i stort Udvalg
til alle Priser.

Blonder ogFestons,
hvide, sorte og kulørte af alle Arter
i et her paa Pladsen enetaaende
stort Udvalg Ægte Tønder Kisip-
linROr og Lommetørklæder ammer,
llordter.

Konsultation.
Undertegnede vil hver Mandag og

Torsdag, Kl. þÿ�2�1�/�, �37,, være at trælle bo«
Forpagter Aalund, Snoghøj.

F. For;, Læge.

Nogle gode Æggehons
)g Duer til Tillæg kan faas i

Fiske- & Vildthandelen.

Handsker,
Silke og Traad, sorte samt lyse og
mørke kulørte, for Damer og Børn.
Sturstr Udvalg Billigste Priser

Klædevarer
Og

Hawelocksstoffer
i gode solide Ting.

Paraplyer
nn?????

2 Og
Dame- og Børne-

Forklæder Parasoller.

Moder i þÿ ��B�e�t�h�e�l�"
afholdes, om Gad vil, den 10. Maj, Kl.
47a, ved Jndremissionoer Jakob Jensen;
den 11. Maj, Kl. 7, ved SigvardnS
Højer, og den 13. Maj, Kl. 41/,, ved Si-
mon Jensen.

Aoqang for alle.

ven vest- og sonderjyske Foraar-

O. K. KOLUIKU.

Skibet Irocnøebe stærkt. I bet samme væltede en

Braadsv med knusende Magt ind over det, men med
Tabet as Stormasten rejste det fig dog atter. Et svagt
Raab om Hjælp trængte sig gjennem Stormen, en

Mand var gaaet over Bord ; en Baad firedes ned, men

næppe havde naaet Bandet, før den splintredes mod
Skibets Side, Manden var rgdningslos fortabt.
þÿ �Ankerkjæden er sprungen, Skibet er i Driv, vi

maa grundstode! lpd Frederik Borgs Rost.
Et Rædselsudbrud var Svaret derpaa, nogle pin-

lige Ojeblikke forlob, saa kom det frygtelige Ojeblrk:
med et gav det et Sæt i Skibet, en uhyggelig bragende
Larm bprtes, et Par Styrtesper, nok et Par, Skibet
var Vrag, og fcm Mennefier vare forsvundne i det op-
rørte Hav. Pdelæggelscsværket var fuldbragt.

lunde, hvad det timelige angik, se en sorgfri Alderdom
i Mpde.

Kristian Borg og hans Hustru, der hed Kathrine,
havde hast otte Børn, der alle vare dpde i Bårne-
alderen paa to nær. om hvilke Forældrenes Omhu og
Kjærlighed havde samlet fig, og deres Opdragelse havde
»æret de varmhjærtede Forældres største Opgave, og at
denne var ledet med Omhu og Dygtighed, derom vid-
nede deres senere Liv. Det var to vakre Gutter,
Andreas og Frederik, ret Forældrene« Stolthed og
Glæde, og paa Grund af bered rafle og muntre Væsen
var de alles Andlinge, og gjærne fik de i Magsvejr
Lov til at følge med paa Fifleri eller til selv at tumle
der ude paa Spen: man var al Tid vis paa at finde
dem der ude i deres Fritid; dette vakte deres Lyst til
Spmandslivet, og de blev da ogsaa begge Spmænd.

Den ældste, Andreas, havde taget Styrmands-
examen, og var derefter taget med en Ostindiefarer som
Styrmand Flere Aar var gaaet, fiden ban tog bort,
og ingen havde fiden hprt fra ham: hans Forældre og
Venner troede fikkert, at han var dpd, og denne Tro
bestyrkede« ved Esterretningen om, at det Skib, med

hvilket han foer, var forlist ved Englands Kyst paa
Hjemturen. Hans ubekjendte Skjæbne var en stadig
Kilde til Sorg og Bekymring i Hjemmet, der dog hos
han« Moder var blandet med et lønligt Haab om,
han mulig var i Live, og at de maafle endnu en Gang
kunde faa den Glæde at faa ham at se; men dette
Haab blev med Aarene svagere og svagere, og da hen-
des Helbred i det fidste Aar var bleven meget nedbrudt,

ogKreditforening.
I Henbold til 23 i Foreningens Sta-

tuter og Bestyrelsens og Repræsentant-
skabets derom tagne Beslutning vil i
førstkommende 11. Juni Termin blive
udbetalt :

a. til Interessenterne i Kreditforeningens
I. Serie 5 pCt. Rente for et Aar af
det af dem i bemeldte Series Re-
servefond gjorte Indskud;

b. til Interessenterne i Kreditforenin-
gens 2. Serie 47, pCt. Rente for et
Aar af det dem i bemeldte Series
Reservefond gjorte Indskud;

c. til de Interessenter, der i Terminerne
II. Desbr. 1878, 11. Juni og 11.
Desbr. 1879 og 11. Juni 1880 have
erholdt Laan af Foreningens 3. Serie,
4 pCt. Rente for 1 Aar og ligeledes
til de i 11. Desbr. 1880 i samme
Serie indtraadte Interessenter 2 pCt.
Rente for 7a Aar af det af dem i
bemeldte Series Reservefond gjorte
Indskud.

Udbetalingen foregaar paa Foreningens
Kontor i Ringkjøbing mod Kvittering og
Forevisning af det for Indskudssummen
udstedte Bevis.

Bestyrelsen for den vest- or søn-
drrjyske Kreditforening, Ring-
kjøbing, den 4 Maj 1888.

Sonimeroverstykker,
tarvelige og elegante,

syede paa vore Systuer i Kjøbenbavn.

Nogle Modelstykker
sælges »5 a 33 %> under Pris.

Fup-B|ilaget or; l <I«uIr«'1
fra

dromc & Goldschmidts Fabriker
samt

Horsens Tugthus.

nn###
2 brugte Komfurer,""" æ. a.n«,n.

SamSo-Kartoflcr
er i disse Dage i Havne«.Konfirmanderne

anmodes om at møde i Konfirmandstuen
til Indskrivning Fredag den 11. Maj,
Drengene Kl. 8, Pigerne Kl. 10. Uden-
sogns fødte medbringe Daab-attest.

I.uimMAIII.

E» Del Ajlclediimgsror
ligger til Salg A 50 O vr. Al. ha«

I. Jorgenfen,
Aglrupflov.

goiir lulmtr M«i>»f>ll!t>lr>i«rtt.

4»iiiiinii-lteRii«laR fra 3 til 11
Kr. Stk.

Enhver Vare føres gjennemgaaende i allerbedste samt billigere Frembringelser, saa at
im ethvert Forlangende som Regel kan tilfredsstilles Som Følge af min Forretnings stadig

jævnt stigende Vareomsætning, byder jeg i Aar Publ ktim et betydeligt forøget Udvalg af alle Artikler og ha&ber,
at det alt er en almindelig bekjendt Sag, at mine Priser gjennemgaaende ere fuldt ud ligesaa billige som et
hvilket som helst andet Sted her paa Pladsen, og at jeg al Tid imødegaar og trodser enhver nok saa yderlig-
gaaendø reel og fornuftig Konkurrence.

Jeg tillader mig derfor atter at anbefale min Forretning til Publikums Tillid og Velvilje.



Folding Mejeri.
Kolding Mejeri er fra l. Maj d. A.

ovrgaaet til Andelsmejeri. De, der endnu
ønfle at slutte sig dertil som Ande'Sbavere.
bedes at melde sig til Bestyrelsens Formand,
Gaardejer P. Møller, Seest Skov, inden
den 14. Maj. da Indmeldelsen lil dm Tid
vil blive sluttet.

Bestvr-lfen.

De sonderjvffe Ud
vandrere,

som ikte har tegnet sig paa d.'N Adresse,
der er overrakt den danske Udenrigsminister,
anmodes om at mods i Vejstrup Uro
Sondag den 13. Mai Ål. 4.

S. Bodholdt. Iuliu s Hansen.

Til Konservering af Peltsværk,
etc anbefales Vloltiiiktur, TI ol pult or. Iiisolit pultcr.

Caiuplker ov. billigst fra
N. Bahnsons materialhandel.

Gravmonumenter.
Det »torate oy billigste Etager af maskiiislebne granit-

polerede ITIarmor- ok Sandstens-Uonumenter er hos

Til Andelsmejeriet paa
Lilleroj Mark

udbydes 90.000 Pd br»ndt »alk
og lOO.OOO Stfr. Mursten (hvoraf
V halvbrændt), alt at levere paa Pladsen ;
Kalken strax og Stenene senest l. Juli.
Skriftlige Trlbud herom sendes til under-
tegnede inden 13. Maj d. A.

Beerst pr. Lunderskov, den 3. Maj 1888.
H. H. Skjode.

I Tilsiutninq til den fra Hovedstaden
udgaaede Indbydelse til at yde Bidrag til
en JubilaeurnSgave fra hele Landet til
DereS Majestæter Kongen og Dronningen,
opfordre vi herved Mcrnd og Kvinder > Kol-
ding By og Omegn til at tegne sig for saa-
danne Bidrag paa Lister, der forefindes hos
enhver af os.

Joh. Beck. Bennetzen,
Gårdejer, Ejstrup. Overreissgi., Kolding.
Jak Berg. I. Bergholdt,

Sognefoged, Starup. Loeier, TapS.
Borup, Boesen.

HerredS'vqed, Kolding. Provrietær, Eltang.
(f. A Borch, Bramsen.

Kjobmand, Kolding. Grdejer. Binderup.
E Brodsgaard, M. Dall.
AmtsraadSmedlsm, Proprietær,

Jordrupgaard. Vejstrup.
I. Damgaard, Don«.
Sognefqd., Taps. Prpt , Seestgaard.

Effen, Morten Oriksen,
Grdjr., Hv.osminde. Grdjr , Vargaarde.

N. I. Halleseu, P. rti«.
Grdjr., Skanderup. Grdjr., Hjarup.
R Hons«. A. Oteerthseu,

Sognes., S. Bjært. Soanei., Fuglsang.
I. A Hansen, Nik. Hansen,

Sognes., Hejls. Sognes., Øots.
B Hansen, Th. Hoprup,

Prpt., PelerSborggrd. Prpt., Skjedegrd.
Ingwersen, Jens Jensen,
Prpt., Viuf. Fmd. s Vaabenbr., Kolding.
Jen« Jensen, A. L Johansen,

Sognes., HejnSoia. Snedker, Kotdinz.
R. Johanfen, M. Juhl,
Sognes., Bakke. Grdjr., Agtrup.

I. Jorgensen, Uaalund,
Soanei., S. Stenderup. Konsul, Kolding.

O. Knudsen, Uralund
Grdjr., Bosted. Kanc-lluaad, Kolding.

Larsen, Logie,
Sognepræst, Seest. Forv., Alminde.

Maar, N. Madsen,
Prpt., Hjarupgrd. Sparekatsebft., Vorbasse.

C. P. Moller, A Moller,
Sognes., Gejsing. Kroejer, Egived.

Mork-Hanfen, E. Nielsen,
Soon-præst, Bonsild. Kjødmand, K.lding.

I. C. Nielsen, I Paullin,
fhv. Moller, AmtSraadSm., Vamdrup.

Loviund Mølle.
A Petersen, H Peterfen,

Forpagter, Bogelund. Sognet., R. Bjoert.
Navn. Ehr. Schelde,

Sagnet., Vonsild. SogneraadSfm , Vroa.
I I. Schultz I. P. Skau.
Sognes., Dalby. Grdjr., Sanoagergrd.
Schlorring, Ekr. Schmidt,

Borgmester, Kolding. Giardejer, Tap«.
9. Sorenjen U. Sorenfcn.
Grdjr., Jordrup. Fmd. s. Forsoarsb.odrene

i Kolding.
N. Terp, S. Thalbitzer,

Sognes., Viuf. Skovrider, S Stenderup.
<5. Thomsen, N Thomsen,

Grdjr.. B. Gjesten. Kroejer, Grindsted.
<f. Tbvgesen. Jes Thvgesen,
Prpt., HeSielballe. Prpt., S. Stenderup.

Till.sch Tinglesf.
Herredsrogeo, Kolding. AmtSrdSm., Vonsild.

Binding, I El Østergaard,
Prpt.. Aagaard. Sognet., Gionninghoved.

En Stue-Lejlighed
paa 3 Værelser. Køkken og Udenomsbe-
kvemmeligheder samt en Kvistlejlighed
for et Par enlige Folk kunne saaS til April
Flyttedag hos H L. Hanfen,

Tømrermester
Vett & Wessel.Billedhugger Th. Møller,

Søndergade.
MM- Mit Udsalg er den anden af Stenhugger- Butikkerne i Søndergade fra

Sønderbro. Lejligheder. Kornsække,
Drej Is-M ti Ieposer,
Cocus-Muleposer

faas billigst hos
Vett & Wessel.

Ledige Lejligheder strax ell:r fra April
Flyttedag:

1 Lejlighed paa 4 Værelser, asrlig Leje
400 Kr.,

1 Lejlighed paa 4 Værelser, aarlig Leje
230 Kr.,

1 Lejlighed paa 5 Værelser, aarlig Leje
300 Kr.,

1 Lejlighed paa 5 Værelser, aarlig Leje
250 Kr.

Alle Lejligheder ere smukt udstyrede.
B. Knuds?«,

LaaSbygad?.

Herre-Garderober.
Hele Klædninger, Sommer- Overfrakker, enkelte Jopper, Benklæder og Veste af

rent uldent Buckskin, i nyeste Facons, ligeledes Jopper af Lustre, Diagonal, Drejl etc.,
og Benklæder af graat og blaat Engelsklæder, Drejl etc. i stort Udvalg til Nutidens
billigste Priser anbefales af

Ccmcuttsndcr
af P. Christensen,

Havnen.

Spielwerg & Co.,
Christiansfeld.

Musik- og Galanterihandelen
er stpttet fra Rygade til HelligkvrSgaoe, hvor jeg tillige har b-gyndt en velassorteret
UokkenudsttzrSforretning, som jeg anbefaler til meget bill ge Priser.

Kolding, den 25. April 1888. Et godt Raad

Til Sugning af al Slags
Korn og Roer

udlejer vi vor ny Sae?« felvbalan-
cerend, Radsaamafkine. En Mand
solqer med ved Brugen.
S P Knudsen. Ur. I. Hvbscbmann,
Lille Skovgaard. St. Dalgaard.ertiuld værd! Sandheden af

dette Ord lærer man især at
kjende i Sy gdoms ti lfæ Ide, og der-
for erholder ogsaa Forfatteren ofte de
hjærteligste Takskrivelser for Tilsen-
delsen af den illustrerede Bog þÿ ��D�e�n
Syges Ven". I denne findes der ud-
forlig Beskrivelse af et Antal af de
bedste og vlrkMoniNte lim-midler
samt vedtrykte Beretning fra lykkelig
belbredede, der bevise, at »Iniple
lluHinldler meget ofte ere tilstrække-
lige til paa kort Tid at helbrede Syg-
domme, som tilsyneladende ere »hel-
bredelige Naar den syge blot har
det rigtige Middel ved llaanden, kan
man selv ved svære Lidelser forvente
Helbredelse, hvorfor ingen syg bør
forsømme af skrive til Waldemar Ja-
cobsen, Kronprinsensgade 4, Kjøben-
havn, efter Bogen ,,Deu Syges Ven".
Ved Hjælp af denne Bog vil det være
langt lettere at træffe det rigtige Valg

Anskaffelsen af Bogen medfører
Ingen som helst Udgift.

_ _ I. Andersen.

Krammarked i Kolding.
Krammarkedet afholdes Fredag den II. Mas.
Paa Torvet vil forefindes et stort og b lliqt Udvalg i alle mulige Brancher.

Bcegtsabrik
og Maflinvcerffted,

Alleegade lige for Laasbystræde ved Hr.
P. Madsens Hotel samt paa þÿ ��F�s�n�i�x�"�.

Decimal-, Søjle«, Kreatur- og Mejeri-
vægte, Hakkelsemafliner, Tærflemafliner,
Halmiystere.Kasterensemafliner.Saamafliner,
Kjærneværker m. m., alt i flere Størrelser
oq as letgaaende Konstruktion, solidt og bil-
ligt. Alt sælges under Garanti. Gamle
Mafliner tages mod ny. Reparationer ud-
føres solidt. Anbefalinger hanes.

H. Bertelfen.

Mvktionspl'akat.
Over KjobmandSgaarden Matr-R . 352

paa Hlligkorsgade i Kolding, tilhørende F.
Wichmann« Konkursbo, afholdes fjerde
og fidsteBvktion vaa UvtdinqNaad-
hu« Lordaq den 19. Maj forfikw.,
Vfterm. Kl. 0.

Konditioner og ovrige Sa'get ved-
rorende Dokumenter ere til Eftersyn paa
mit Kontor.

Kolding, den 19. April 1838.
Jahn.

Dtt sortnede Dampstnbs-StlstistL
Fra Lordag den 24 MartS og indtil

videre hver Lørdag afgaar Dampskib
imellem Stsbegods.

Et smukt Udvalg as Kakkelovne, saa vel
runde, flehne og polerede som almindelige
Kogeovne. Udvalg as Komfurer m. m.

Hr. Hees' ny patenterede og anbefalede
fritstaaende Sparekomsurer anbefale«.

Alt til meget billige Priser fra mit vel-
forsynede S'øbegodslager i Vamdrup.

Aagaard.

Esbjerg og Hull,
ad hvilken Rate levende Sviu ville kunne
forsendes imod billig Fragt.

Dyrene ville i Følge de engelske Love
være unoerkastede Slagletvang paa Lan-
dingsstedet.

Rærmere Oplysninger meddeles as: Det
forenede Dampskib« Selskabs DnstSinspek-
tor for Jylland, Hr. Paul Petersen i
Rander«. Det forenede DampslibS-SelskabS
Expedition i Esbjerg samt as Det forenede
DampstibS-Selskabs Kreatur Udførsel -Afde-
ling, Havnegade 47, iljøbenhavn

D'Hrr. Afsendere gjore« opmæikfomme
paa, at Svin maa mærkes med et Brænde-
mærke, uoen hvilket Exped'.tionen i Esbjerg
ikke kan modtage eller afsende dem.

komvktion.
OnSdag den O. Maj d A., For-

middag Kl. IO, lader Proprietær Wold-
sen til Phonixborg ved Avktion i Pho
nixborg Skov bortsælge en Del sceldede
Gruner, tjenlige til Lcegter, Humle- og
Bønnestænger, samt Boge-Udlufininq til
Brændsel.

Kolding Herredskontor, den 30. April
1888. C Tillifch.

Masliii- og Cciltrisngcoljcsaas Ho« B. Aaaaard.
Udkommet er og anbefales alle mindre

Lrndbruqere:
Dm Fruglhavers Anl«g og Plrjt

tilligemev en Vejledning i Valget af
Frugtsorter.

Med 14 Tegninger.
As N. Rasmussen Søkilde.

FaaS i alle Boglader. (Pris 50 53.)

dedfle distelijke Middel,
kun ægte fra

Heymann Bloch & (5o.
i Kjøbenhavn.

faaS i Kolding hoS
_ B. Aagaard

RMV AB. Leveres nu ogsaa i '/,
Pds. Pakker å 40 0.

Min daglig sriflbrændte og malede,
meget yndede

X
Tandlæge Friis

S træffes hver Søgnedag fra Kl. 10þÿ �4
t (om Onsdagen I Fredericia til

Kl. 2, hjemme Kl. 3).
Smertefri Tandoperation under Be- i

døvning daglig fra fra þÿ�3 ��5 1

Jeg trætles for Fremtiden hver Ons-

dag og Lørdag, Kl. 9 Form., i Hejls
liret. Lørdag den 5. Maj første Gang.

A. Askov,
Læge i Sdr. Bjært.

Eii Mængde flotte

Slovlttiklimi
og

Kjøbenhavns Aftenskole,
Laxegade 23, Frederiksberg Allé 81),
underviser til Præliminærexa-
nien, .Tlaskinistexainen, Ol'ti-
cerM-ogEJiMleroflicersskoleriie
samt i tekniske og merkantile
Fag mod en moderat Betaling. Skolen
har til Dato haft 370 Elever. Program
tilsendes og Forespørgsler besvares franko.
Mundtlige og skriftlige Indmeldelser.

E. .1 llollnieyer,
Skolens Bestyrer.

Avktion over Tvrvejord.
Lordag den 19. Maj af-

holdes Avktion over folgende Effekter af
Stenderup Skovd strikt: Kaffe

bringes i de ærede Husmødres Erindring

Af SvancmoVtn:
Ca. 850 0 Favne Torvcjord til Op-

lægning.
Af Jovfltt Skov:

109/ Favne godt (løvet og 92'/, Favne
knudst Bøgebrænde.

E. A. Rasch, Slotsgade.
østergade«

Biaterialhandcl
þÿ�( ��S�v�e�n�s�s�o�n�sHotel", lige over for

C. 3 Thaysen),
er stadig forsynet meo tekniske Artikler for
Haandværkere, HusholdningSsager, hele og
dampstødte Krydderier, Parfumerier, Sæber,
legemidler, alt til Vafl henhørende til
Dagens billigste Priser.

<S. Mildenstein.

Af Drenderup Skov:
29'/, Favne godt kløvet og 15'/« Favne

knudct Bøgebrænde samt 10 Bunker smaat
Udhug as forskjelllgt Lovtræ.

Effekterne ere til Eftersyn 3 Dage for-
inden Avktionen. Avkttonen begynder paa
Svansmosen Kl. 11 Formiddag og fort-
sæltes med Favnebrændet ved Skovfoged-
stedet omtrent Kl. 1.

Stenderupstrand, den 30. April 1888.
S. Thalbitzer.

Den folkeligeForsainlings-
bygnings Hotel

i Aarhus
anbefales i de ærede Rejsendes Erindring.

24 elegant monterede Værelser.
God Betjening og moderate Priser.

Adolf Thomsen.

Tanken om, at han nu snart kunde ile hjem til de kjære
gamle Forældre for at blive hos dem og ved fin Rær-
værelse, fin Hjælp og Pleje at gjøre deres Alderdom
lys og lykkelig. Han ænsede ikke Faren, han havde jo
klaret Skuden i saa mangen Tørn, Lykken havde jo al
Tid været ham gunstig, og hvorfor fluide den vel nu

forlade ham.
Imidlertid blev Situationen noget betænkelig,

Skibet nægtede at lystre Roret, og den frygtelige Storm
drev det nærmere og nærmere mod Land. Det var
bleven Aften, mørke, flifferfarvede Skyer jog i vild Fart
over Himlen og truede med Regn, der da ogsaa snart
brød løs, og med denne sænkede fig et uigjenncmtrænge-
ligt Mørke ned over Hav og Land, og tillod end ikke
det flarpeste Blik at fljælne det mindste omkring fig.
Under disse Forhold var der ikke andet at gjøre end at

laste Anker og saa vente til den næste Dag, maafle den

bragte roligere Forhold i Vejret, En Tid gik det godt,
gamle þÿ ��H�e�l�e�n�e�"syntes ikke at ænse Stormens rasende
Hyl eller de vilde Bølgers kaade Leg, den red stolt for
fil Anker, og Mandflabet syntes næsten at hove glemt,
hvilke Farer, der omgav dem. Pludselig holdt Stormen
inde, hvad fluide det betyd«, havde den maafle opgivet
bEvret, eller samlede den maafle Kræfter til et fornyet,
vildt og voldsomt Stormløb mod dette gamle Skrog af
et Skib, der vovede at trodse dens Magt. De vejr-
kjendte Sømænd stirrede med et bekymret Blik ud mod

Vindhjørnet, en brusende, øredøvende Larm lod fig høre,
en mægtig Bølge væltede sig frem mod Skibet. Stor-
men foer med fljærende Hvin gjennem Takkelagen,

Dans.
Markedsdag, den 11. Maj, Dans paa

fra Kl. 3.
Musik af Brodrene Skov.

og hun havde faaet den Tro, at hun snart fluide dø,
var hun grumme nær ved at opgive Haabet. Og
hvad gjorde det saa? Hun havde jo Forvisningen om,
at hun saa fluide mode ham tillige med de andre
forudgangne hinsides Graven, hvor de ikke mere fluide
stilles

Den yngste, som hed Frederik, stod i stadig For-
bindelse med Hjemmet, dels gjennem Breve, dels gjen-
nem Besøg, som han, saa tit Omstændighederne tillod
det, aflagde hos fine Forældre. Disse Besøg var rig-
tige Solflinsdage for de gamle. Bed Affleden var
Moderens sidste Ord stadig disse:

þÿ �O, kunde vi dog beholde dig her hjemmel
Bed den sidste Asfled havde hun været ualmindelig

bevæget, og Frederik havde i sit stille Sind besluttet,
at det fluide være den sidste, hvilket det ogsaa blev paa
denne Maade.

Frederik havde som Sømand haft et ualmindeligt
Held; som ung Mand var han bleven Fører paa et
Skib, der tilhørte en Geosserer i Kjøbenhavn. Efter
at han i fire Aar havde udført dette Hverv til fin
Principals fulde Tilfredshed, trak denne sig tilbage fra
Forretningslivet og overlod Frederik Borg det af ham
hidtil følte Skib paa meget billige Betingelser, saa han.
efter at have udført et Par heldige Ture, selv ejede sit
Skib. Han« sidste Rejse gik til England: her havde
han solgt sit Skib, mod at flulle aflevere det i Kjøben-
bavn, og paa Turen dertil træffer vi ham da hin Ro-
vemberdag paa Kattegattet.

Alt var hidtil gaaet godt: han var lykkelig ved

Roritficffc
saas billigt hos Sejlmager Spir«,

Havnevejen.
Overstykker

ere hjemkomne og sælges
yileral billig-t. Fodtojsudsalg.

Det allerstørste Lager
as Herre«, Dame- og
BornefodtOl,

C. Jensen,
Torvet.

5. Aprils

Turist-, Bal-,
Promenade- og
Gymnastikstio

til allerbilligste Priser.
Btstillinger modtages og Reparationer

udføres paa en Dag ved
Skomager N. Jorgenfen,

Rygade.Priskurant
paa prima kolonialvarer en grus d
en detail fra Johan A. Neiien-
dams Lagere i Adelgade Kr. 34 og
Kkoubogade Kr. 1 i Kjøbenhavn sendes
paa Forlangende. Vort Forretningsprin-
cip vil være at sælge alle vore Artikler
direkte fra første Haand til Forbrugerne,
og tillade vi os nedenataaende til en Vej-
ledning at uddrage nogle Artikler af vor
Priskurant.

Blommer, tyrkiske, pr. 1 Pd. 23 0., pr.
5 Pd. 22 0. Vanille Brud-Chokolade pr.
1 Pd. 90 0., pr. 5 Pd. 88 0. Kartoffelmel
pr. 1 Pd. 13 0., pr. 5 Pd. 12 0. Rismel pr.
1 Pd. 15 0., pr. 5 Pd. 14 0. Sagomel
pr. 1 Pd. 20 0., pr. 5 Pd. 19 0. Ris
pr. 1 Pd. 14 0 , pr. 5 Pd. 13'/, 0. Maka-
ronni, italiensk, pr. 1 Pd. 31 0., pr. 5
Pd. 30 0. Rio Kalle pr. 1 Pd. 92, 94
0., pr. 5 Pd. 91, 93 0. Java Kaffe, blaa,
pr. 1 Pd. 105, 125 0., pr. 5 Pd., 104, 124
0. Java, gul & brun, pr 1 Pd. 125,
165 0., pr. 5 Pd. 124, 163 0. Marseille-
sæbe, ægte, pr. 1 Pd. 37, pr. 5 Pd. 36 0.
Prima Stearinlys 55 O.

Marscillesæbt-Afsald
å 35 0. pr. Pd.
Christiansseldtersæbe-Affald Rr. 1 . 35 0,,

do., þÿ �2 . 30 þÿ �
Haandsæbe-do., . 50 þÿ �
brun, blød Sæbe þÿ �1 . 18 þÿ �

bo., do. do. þÿ �2 . 16 þÿ �
grøn. bo. do. þÿ �2 . 14 þÿ �

Iuliu« Petersen.

Til Kalkning
anbefale« særdele« billigt:

Engelfl Rødt,
gul Okker,
Iordgrønt,
Dodenkvp,
Ultramarin,
Kjønrøg.

Større Forbrugere betydelig Rabat.
Iuliu« Peterfen.

Hestchaat
betales med allerhøjeste Priser.

T. Hanfen, Raalemager.

Manqe handlende oq industridrivende.

kjøbes til højeste Pris og tages i Bytte
mod Varer.

Hclso-Suiidheds-Salt,


