
J de hvidc Vierge. i 
Vlandt dnnftc Mkuvrakbcjdcrr. ; 
Kampett ntellem Lttjyiiands ftodtgei 

Pistd og den mtdtente og vettltge Tet 
of Daumen-I Sand og Ahl et feig og 
strid. 

Bogen beider gedt not ded, og de: et 

ist-st, staat den magtesord faat Besten 
pinden ttt tsotbundgrwue, at Laostooe 
og Komme-the maa neje sig. Mut om 

Sterben-J thsigyed bceteg thne af tot- 
pjusket og vindhætget that, af tsrte og 
fpcdse Ritgt·traa, der sont yderst Blan- 
kete er studt ud t Hedentö Enemckrtet og 
hat langt at rauhe tu hinwinkte 

Fotlængsi hat Kultuten sagt, at her 
m a a sejtesz Orden og Lyngen og Adieu 
ma a give Kob! Lg for at btyde den 
soiende Bind, for at fasnlc Zugtighed 
over den torke, gotde Find-« Inder den 
ttoppe op en Hat at Biene-ten den nim- 

« ttpdne Biergiyh den najsonnne Hvid 
gtan og Spetgel og Bogyvede, hoig 
Stanglet stal gsde og iiabe Muld- 
Endnu er der langt til Vetende, men et 

Geben feig og haatd, er Vestkysten du 
ikke mindre, og bag ham staat hcle not 

Tids landbtngsvtdenstabctige Kkkxdskzzh 
og Snille. 

Qg satt tnaa vel Ahl og Lyng en 

Gang strække Gesten 
Pan en af de Stmkninger, hvor 

denne Kamp tates, hat en ganfke ejen- 
dommelig induftxiel Vtrkjomyed faaet 
Fodfctsir. Under en stdr Tel af Egnen 
melltm Vidotg, Sktoe vg Holttedto 
sttaktet sig nemlig et rtgt og dydt Kalt- 

leje, en hel hvid O i det brune Lyngi 
Ocean, og hook denne Kalt er kommen 

nogenlunde tat op til Don-indem hat 
man alletede for Aathundredkr siden 
fvtftaaet at ttdvtnde og udnytte den. 

Monstcd og Tsaugbjetg er de to Navne, 
der et dienen Midtpuntter i de jydste 
Kalkdtuds Htstotie. Stdstnavnte hat 
tillige Klang at Sngn og Eventyk og 
were eller mtndre piattdettg Overleve- 
fing — Tttholdssted for III-verbanden 
der blev reitet paa den høje Daugdtetg 
Dank-, for Jens Langknivs rovlyftne 
Ist-le i de senkte Tage og for Tatetnkg 
og Rattetnes fredlsse Falk. 

ngaa var det tidligere det vigtigsie 
Brud; i Fælling udnyttede Bedoerne de 

dyde Leier, dorede tragtformede Grabes 

iJokdstnonnet sg ud dekfta lange Mi- 

negtmgr. Men nu videre tun en owe- 
pet, til Dels grensvcerdcettet Odrisl-ide, 
der er ujevn og spaltet sotn et Mnanes 

landstad, om Daugdjergs Bjetgvatw 
Æcr. Dritten er dienen sasnlet otnkktng 
Msnsted, hvok Kalten er fastere, hour 
Lagene et nætmæte Jotdskokpen og yet 

pgiaa rigeke. Her og i Hierne og endnu 
et Sted hat Attäeselskabet »De iydste 
Mitknecht-« deteg store, nettenuudtsnk 
melige Brud. 

En siot nahen Dat, flete Tendet Land 
i Omfang, med indttl hundrede Fod 
hsje ktidhoide Vægge er Siedet fak Drit- 
ten for »aus-en Gran-c 

Gennemktydfet af store Anker af 
Jlint ligget Kalksienen her iLag, hatkes 
Its og dkydes for paa Ttpvogne at fsteg 
til de tyv since Ovne, der sont spartede, 
fodede Bikuber kronek den hvide Brinfd 
Tindr. 

Banden af den qabne Gran er, hook 
de vandfstende Lag degyndek, men fav- 
dydt dekunder ftteetker Kaltmasfen tig. 
Sei-i eise er imidtettid Lejetne, at man 

endnu stet ikke mater pna at have Mei- 
quhed tned at staffe Vandet dort ag 
gen-e dydete, der er not for hqanden’ 
essdm 

Wen otn Vinteten, naar Frosten 
Ist Zacken i den andne Grads Vægge 
ist sitt-, at det er iatligt eller umatigt 
at atdeide des-, fotegnsk Dritten endnu 
i Minegsnge inde t Biergets Stil-. 
Wind nem Frosten ikke, dg det get 
heller ille Sommerheden, hpilket eint- 
teyseligt not matte- undek Vandtingen 
Muse. 

Haken Just-Mit et Fern med et 

M set-Ins i hund. J Inn-le Dage 
W nun et We Cestgaen fein 

— »Ist-dienend tdense nndetietdiste La- 
.Wi. tm stimwtmsm og 
III des W Stets It Lytet vtfet 

Ists II Mk Brudstrdekisoft 

styetede Minegange ellet »He-mer« staat 
Born for eller tvlngek ttl at forandte 
Retning. Den lsshskkede Kalt spres 
iaa paa Tipvogne eller Bot nd til Ov- 
nene ellek Mastlnetne, ver pulverifere 
den til Kunstgeoning. Ovnene, der 
nimmer fta 6—950 Center dem-, yder 
iakt 18—-20,(-c-0 Tander Kalt antltg. 
Jndiyringen stek for neden ved Hjalp of 
Kul. og ncmt gennem flete Dsgn Qv 
net-s Jndre hat væket en hoidglsdende 
Masse, er Kalten fcetdig og tjenlig, 
dindestakt og yppetlig. Ststftedelen as 
Jyllaiids Bygntngee et samwenspjede 
ved Kalt sra dldfe Gruber, sont stven 
1871 hat vatet i Akticselstabetg Eie. 

Kommer man ita de Hundrede al 
Alen dyde Minegange ud lden aadne 

Grav, fynes Luften lun og Solen strau- 
.lende sont Ildtig fpk pan nagen Som- 

Enkel-ag- 
! Blandenve hold sieaaler den flejle 
;Kalkvæg: stet pas Egepur og Elmt 
Jdet lille Kildekis Kcat tat ved er festligt 
Ist-m; —- og af hele Bessget i dette 

durfte Biergvatk tegnet der sig et prag- 
Ttigk Billede i Forder, der heldigvls jkke 
Jvilkeö boct faa let fom det Kalkftsm bei 
»plettede mit Ærme under Var-dringen i 
de stumle og vttdfomnie Minegqngr. 

H. Voesgnatd:Ras-mussen 
i »Es-ro Amtcttdende«. 

Im Meinst-et 

Blandt JndecsMissionsvennek i Ribe 

hat der l langeee Tid vatet atbejdet for 

Tilvejebkingensen elf et Missionshus. 
En Grund til en fanden er indtobt i 

Fisiergade lnd til Dr. Vilandts Eim- 
dom, og fotleden nedlsgdes Grundste- 
nen ned en lille Hsitidelighed, der hat-de 
iamlet llkesan tun Mennesker. Man 

ntinng fast Salmen »For- 
qgtet ej de ringe Dage«, og bereitet 
fotetoges Grundstensnedleeggelfen nl 

Stiftsprovft Pedetfen, spat first vollker 
folgende Dokument, der sik sin Plods 
under Grundstenen: 

»J Faden-IT Sonne-IS og den Hel- 
ligaandg Ren-n nedlagdes den t7. 

Juni, Aar 1900, Grundsienen til dette 

Missionshus, der stal beste Nonnen 

»Werft-us Wind-.- 
Stlftspwvsten holdt derestet Jud- 

vielsegtalem 

-
—

-
l
.
 

— Til den nye Kiste iAalborg er bee» 
indfamlet over 66,0W Kronet ved pu-; 
date Betrag. 

— J fider Uge indviedes efter Be- 

siemmelfe Missionshusek ,,Clkm«i Oben 

se til kitkellgt Brug. Den med grsnne 
Planter pyntede Bygning var fyldt til 

TkængseL 
Ved 2-Tiden indiandt sig Bissop 

Styhr· Stiftsptovft Balsleo, batende 

Kircens hellige Kar, Pkcesterne Grave- 

Rasmusieth Koch, Bari-Je og Kall, 
samt Stiftamtmand Jonauiere6, Borg- 
mester Semony og Politsmessek Bad-z, 
Kerker-arge. Konsul Hey m. fl. 

Umwdelbart deteftet tog den kitkeltge 
Handling jin Begyndelse, idet Posten 
Koch hab en kott Bon, og Biskoppen 
efter en Salme tolle over Profeten He- 
gajs Okd i dennes 2. Kap. l— 7, hvok 
der tales om det ny Tempel og dets her- 
lighed. Bistoppen rettede en Tot til de 

Mand, der havde multggjokt Jndviels 
sen, til Jndre Mission og Kotigen, men 

first og sidst til Herren, i Tclltd til 

.hvis Velsignelse man indoiede Bygaias 
’gen· Eiter at rein-est -Sttftgproosten, 
Pmsietne GrovesRaHmusfen, Koch og 
Bari-e havde oplerft de iKitkeindvieL 

sesritualet anokdnede Sktiftsieder, for- 
etog Bistoppen den egeatlige Indivi- 
elie, bab Fadervok og lyste Velsignelfe 
over Forfamlingen, ver staaende paa- 
hskte Qplasningen of Strififtedetae og 

Jnvielsem 
Eiter en Salme besieg derpaa Post-« 

Kall Ptædikestolea og kalte over Lukas 
Evang. U. Kap. 25—35. Med den 

sædvqadlige Messe, Seelen-sang og Ub- 
gqngsbsn sluuede Hsjndeligheven, der 
vqkebe en halt-andere Tiakeitikk 

Ucykker. 

Fett-den Aften facht Lende-km 
V r u n fh u i of sotsIrIILpIet lett ef- 
tet, at Teget beide fuladt Hedehusear. 
VII kou enden-der Leser og blev ihjeb 
sitt. 

—- Iotteden Aften lernt-lebe ved Had- 
uing i en Mctqelgca pas Vsssied 
Mark ved Vereins to Demge, U og s 

In gekle, Stanet If cegcbmnder 
cheifteuseih Bewies-. 

—- Csedkek sey-e Nie lieu, 
Why, sei Its-IM, ieiledeiuledeu Use 
M Meloe-I ist It crieide es hat fide- 
Istet M III ei Ist Dsse sites 
WJII As If 70 Me. su- 

—«1 
—- 

Ien et dkenei i Land; RIEMANN 
andles one Vord. Ten foiuykkebe 
tflerlader sig Ente og 5 Been. 

» 

— Pan Qui-e Teglesceil one en ess- 

eneig Arbefder ved Navn C he isten-. 
sen iMandogg besiæftiget ved Pulse-I 
verlet, ng hin loin da til at glide og 
var san nheldig at falde over paa Vgl 
streuten seen sit fat i hang ene Ami. 
Monden blev deived ftygtelig til-«:Vi;« 
Armen fik han knufi og niesten keoen im 

Keoppen, og desuden blev hans ein« 
Side fauledes opievet, at Lungepatiicik 
koni til Sym. ; 

Den tilfkedelomne bleo i stinkt lik:l 
ende Tilfiand mev Foemiddogstvget fra 

Nyboeg sitt til Soendlsorg Stettin-» 
hvotfia en Drsjke befordtede haen vi- 
dete til Sygehusetz hon blev stralg ta- 

get under Lagebehandling, men dsde et 

Pak Time-c effek. 
Christenfen haode et lille Husmandsf 

hing paa Mes, hvor han eftetladee sig 
Husiiu og volsne Besin. 

»F Kridtgmven oed RIkdal, be- 

gravedes i sidste Uge en yngke Ukbejner, 
Nielg Klausem under net-seye- 
tendeJotdmaSset. Da man sik hain 
get-net ud, siste del sig, at hans ene 

Ben one lnnftz han var endnu ved Be- 

vidstheden, inen dsde eftek en halv Ti- 
mes Fort-b. Den Fokulykkede, sont 
var ulylkesforsilket« eftetlader Dustiu 
og Bam. 

— Foeleden Morgen styktede en 47 

sang Mand, sont nibejdede pan Ktydg 
seien »Sljold«, ned i denne og flog pig» 
ihiel paa Siedet. Mandens ann vai ; 
Cht.Nielsen. i 

» Goqedeiee Ke. Jenfen i None! 
Jetnlsse, Holbtek, loen ulykkelig of! 
Tage under Foispg paa at halbe TjæieJ 
nd af en Tjaietsnden For ntssna Tire- 
ten til at flyde ud nf Tonden siak hakt 
en gloende Jeinstang ned i denne. DetieI 
beoiilede, at Lenden ekgploderede, sac- 
ledes at Banden af den og Jernsiasigen 
eanite Mandeni Hovedet I Niekheden ai 

Ojen Hovedei blev streckt lot-steh og 
estei hele Tagen at have henltgget i be- 

oidttlns Illftand ufgil den tilstndekomne 
oni Mienen ved Toben. 

Ost-statt 
— th Fiildmiegiig ved Ksbenheeons 

Units Notdre Bitt h. L o r e n tz e n ei 

eigne-et ved Toben. 
—- Sivfte Uge ek Dvceni oed den 

fakmaceutifle Leekeanstolt rund. phatm 
ö- polyt. B. Chr. Neuheit-s nfgaaet ved 
Dsden pas Kommunehospilalet i en Al- 
dek sf 36 Aar. 

Neuhons tog i 1886 den fannaceutiste 
Elsqinen og 4 Aar seneee polyteknist 
Elsas-ten for Keniikete, bsoteftee hqn 
i flete Aar var Assisient veb Universit« 
lett kemisie Laboratorium Veb den 

fatnmeentisie Latini-stetig Optettelie 
1892 udneevntes han til Tocent i Jysik.« 
1894 ethoetoede hanllnioesitetetz Guld-. 
medaille for Lssningen of en fysift Dis-s 
gove. 

W-— s 
Jldebmnde. 

Forrige Uge flog Lynet ned i Fra- 
len Laute Jensens Gaul-d i (51·«ciebslle, 
Snsde Zogn ved Naht-bäng. Gast- 
sen nebbmndke und-Wen Brandehufetz 
alt Jndboet reddedes. nogle Hons in- 
debicknue. Gsakdm var locsiktet i 

Landbygningemeg alminvelige Brand- 

foksikclng for cu. 12,000 Kr. Kost 
bereitet flog Lynet ned net ved den bren- 
dende Gaakd lEnnebslle Gslle, der lige- 
leves nedbmndtr. Gt Les Meis, ver 

hensiod i Perlen k"eddedes. Willen 
var asfukeket for ca. 6000 Kr. i D- 
stifternes Brandforsikking og Lssstet 
i Longelqnos Brandfocsikking for ca 

5000 Kr. 
— Geordejek Frevetik Christiansens 

Ejendom paa Holtrup Mark ved 

Storehedinge et malt nedbrcendt. 

—Undet et simkt Tokdenveik, iom 
fertige Uge dkog hen over Sie-geling- 
ncn, flog Lynet ned den, Gan-dein 
Rosm. Olfentilhsrende,Gaard paa 
Faatdcup Mark. Kosialden antændtes 

fskst og derfm bredte Jldea sig til 

qukdens vorige tu Uhu-usw der hur- 
tig nehmend-et Detlykkedes deriawd 
Ittedde sehe-lieshufet. Kreatuterue 
m pa« Matten. Eies-hemmen var 

Mantel i Landbygnlasetaes lille 

Meridians-, List-et ihollmkkasiem 
—- Undet Uveiket iokleden flog Ly- 

netnedlSmedJeni Peter Chri- 
stenfess Elend-m i clai- ved Nest- 
Ied, sont nedbkcudte lnldfmndlsh 
Elende-ans var for-sicut i Laut-sys- 
Iingetm alsiddeuge Brondfocsiktlns 
for 2200 Ir» Les-m l Dummva 
drausfusttth for Mo tr. 

Smaa Meddelelick. 
De samle Stevter i stärken-. J 

Kettemtnde Kiste sindeg pon en as Verg- 
zene ophcengt et Pen- gamle Steoler. 

e staunt-ts- fm Soenstekcigen og dlep 
af en meget tapper Monds 

pede lange mod Fjenden og 
luldt Stint-. Fast dies band ene Bett 
dugget If lisxe over Smolen, men stie- 
tende sig til Gieftkanten og stanende 
paa det andet Den hugede hsn lss pas 
granste-» indtil ogiea det andet reg. 
Fast da maatte dan ovetgtne sitz. 
Hang jmdiske chninger Uev feinende 
rede under den Bag, hvor no Syst-k- 
ne hernget tu Miitde otn hans Helle- 
daod· 

Helleruv Latin- og RealftoteJ 
Kultusmintktenum hat meddelt Cnndtl 
mag. M. Rasmugfen g Stole is 

Helletup Anerkendelfe fom card Stole» 
hookeftek den fortrceseg under Not-net 

Helletup Latini og Realstoch 

Ny Stolei Sandby. Med det ny 
Skolectats Begyndelfevil Sundby faa 
en hsjere Pigestole. Kldumanng Sko- 
le, der hidisl hat været Fallesskole for 
Dxenge og Piget, delet sig nemlig, da 
Eleoantsllets Stigning olltgevel hat 
gjokt en Forandttng namenqu i to 
Stoler, dog fotelsbig fauledeszskat Un- 

detvisningen til Pralicntnctreksnmen 
bhver falles· Medens Dtengestolem 
som dedti1, blnet Ostergade 10, blioet 

Pagesiolen paa den tilsisdende Gtund i 

Tagnmtggndr. « 

Priniesfe Marie tom sidsie Uge, 
tilde-ge im sin Reste til Frankrsg. 

(fjendomsfqlg. Gaaedejee J e n e 

Anders Wiltumien hat folgt 
Ainefeestegamden ,,.Huhlshei« i Kollet-ed 
med et Jotdttlligende as ca. 110 Tdr 
Land ist Landnmnd J en s 6 h t i st o t- 
f e r se n, Tretet-, for 55,000 Kr. 

Qoettagetfen stek site-Is. 

Dunst Ficttkte vtæmieret iUdlans 
det. Redakteu- ;’5. P e te t f e nsB i e r- 

g n ard Kehenhavm hnr sont enette 
standinqvist Udstcllek af zjetkrct paa de: 

tntetnntionale Avlgdyksiue t Vircennetz 
Esset ttldelt t« nie-minn- liutinrulilixs. 

kahandeL Tet engelfke Land- 

diugomtnutenum hat henvendt sigtst 
den danste Landdtugekonfutent essen- 
don,.-Zatald Feder, for igennetn 
hnm at fao en Jnddecetning om den 
danste ztshandel og Fretonttol, hosg 
praktiske Jndmning hat vnkt stok Op- 
mmktomhed t engelske, tntetessekede 
Kredse. 

lfnklothi9. Fvsledetb M Ets- 

gengtrget notd fra nauede itttmmen 
St» hat-de en Gttg set Lejlighed ttl 

fmutte of Toget Inelten1,3etup·og Nim- 
men, men Guten loin ttl Tillkucmeg 
Folbavselfe lebende bog etter Toget og 
naaede at komme med fka Nimm-d ttl 

ztedeulshavm 

Provrietck L. ttlaømusfcn hat folgt 
sitt Ejmdont, Ittldeholm t th"tykle, til 
Landmand Rasmuglen ai Hemde-L for 
BLOUO Kr. lsjindommen hat Hi- Thr. 
Land. 

Gaul-tiefer b. Haufen It Augen-w 
th athmidet sine Ejendomme, Ame-l 
fastegaarden Enggaakd til sitt Svlgm 
spu, J. P. Blo mbet g, og Akvefckste 
gar-»den Batkegaatd tjl sin Sin, H. 
Hutte-n- Med befolgte Elende-time 
folget nvgle Patceller. Ejendommenes 
Bindi er ans-It ttl kalt 125,000 Kr. 

Ejenvommene hat ca. 19 Thr. Henker-L 
Lampen moti Lungen. Mino den 

danske Stat i 1865 ttl Hedefelskabetg 
Smaaplontninger beoilgede 7000 Kro- 
nek, hat dette Tilslud ftadig meet sti- 
gende, indttl det t 1896 W var u0,- 
000 Kronen J tsw hat Tllskuddet 
omet 70,000 Money fom eke anvenvte 

faul-des: 
Til 12,920 Mel-tagen et per uddelt 

Plsnttk til halv ellek koart Prls til en 

ismlet Bindi af 109,745 Krone-. Af 
Betalingen er 61,192 montt hallet ved 
Statgttlstud. Der er uddelt 1,970,«ls 
Lsotkcer og 9,854,637 Nqaletmer. 
Til Ptsvehegn hat besahen-s Plaut- 
aingstonuiuget modtsget Titstud qi 
talt 930 Monu- og itsesftetstovptigtige 
Plautus-r heut-ed l Million Plcnter til 
halte Pris, horchst-selig Nimmt-Gen 
Dlsle Plautus fordeleg pas ommut 

13,000 Lobi-jen. 
Ea sammt Slider. Sonn end-m 

et Brot« pas iejg Udholdeuhed Iet- 

strængt Slid tun nat-net en Dust-sah 
kaldet hebe-Jugen, der cla- en lille 
Jordlod i SIadmsoaserslev heb-. 
Mundes er 82 Nat sammt- tara drin-r 
end-m flu ler Lob udeu sama-d Dich- 
Vefctutngea er s Im os 1 Dest- 

Ult Udntieide Oel-ists den satte 

F 
s- 

Mand eilen-. Pan plain-, sum- og ht- 
stek sitt Matt, steter hakkelie til sine 
Dust-IV pg hvett For-at gaak hatt i 

Mosca og stærer Ton-um ikke alene til 

sin egen Hueholdning, men endog et 

stskte Pakti til Hedehussts ttdligece Eier, 
der hat sotbsholdt sig otsie ankltge 
Yvelset fka Steh-t. Ttods sine 82 Am 
er gamte Hedeissrgen en sqa dygttg og 
trofast Arbeit-eh som nogen ang Mund 

Ttnsikassistruh Godsejet A n d c t CI 
B. M I llek, »Ur-thus, hat magelagt 
Hooedgaakdm »Gr·ftebjesggaakb« paa 

Fyen med »Gtand Dom-« iAathus med 

tilhsrende Bygningskompleks. 
Ejendommens famlede Vatdiangivetse 

et 328,000 Kr. 

tft taugt Sygehusophold. De to 

haacdest ttlstavekomne Snetastete Oed 

Ucytten veb Boktts i Februar Manard, 
Markuc Markugfen og Streb- 
dek Jen sen, er first nu for et Pa( 
Tage siden udskkevse fka Sygehuset i 

Tann. De kundx end-o tun gqa ved 

Hjælp of Ktykkm 

Arbcidsnedlcggklfr. Samuigc 
Strude- og Mastmakbelveke hos Messin- 
fabkskent J. To·e d e, Helsigor, hat 
fertige Uge ncdlagt Atti-ihm da Fabri- 
kanten ttkc vttde gaa md paa deces For- 
vktngek om Lonforhsjelse. 

Sutptudspkflen. Med det forenede 
Dampsttvgieltkabg Skibe et i den for- 
lobne Uge afsttbm til Packkston (den 
19.—20. Juni) 2733 Justager, til 

Nccvmftle 8871 Fast» til Lelth 3142 

zust. og til Grimsby 4587 Just Sinon 
mit 19,:533 Futtaget Sma. 

Gknndtvigs yngstc Zin, Postot 
Fr. Grundtoig, ver er zsttmenig 
hedspmst i Amerika, kommek tden nar- 

meste metd her til Landet vg vtl tage 
Ophotd paa Gutm- fom Gast hog 
Lengbacon Reckv ThotL 

Et Middcl mod Tovcnskod Ei 

gocnmeit Middeh forn i Brgyndelsen of 

dette Vlnihsndrede bleo onoendt pau en 

IZoonggardifdoonstatt for at san d. 

;doone til at fan. Sntag for tlrdejde, er 

fhttsit inmtvmdiqt, Vedkokntnende In- 

äoert bleo sitt ned i en Stags Brand, 

shoorfra hon ikte runde stippe op. Gen- 

Hnein et Hut lob der ftodig Band ind i 

sBrondeiH nien intdt nede i denne stod 
deren Pumpe. Sau lange nu Arre- 

Itonten pumpede, kunde hon holde sig 
tots!oet, men hvig han holdt op, bleo 
det oed at ftigc, saa ot han ufejlbortig 
mnotte druknr. Men ingen lod det dozk 
komme foo oidt, og tun fao dehpvede 
at komme i Brsnden for onden Gang. 

Toende paa sin Huftrug Grav. li- 

sPor Deiner, som forteden Dog our udr 

oao Agsifteno Ktikegoord i lKobenhcion 
for ot titfe en Siægtnings Geno, lagdr 
Meerke til, at der paa en Grad i Nasi- 

heden tao et Menneske udstrokt over 

Jordhsfen, som om hon soo. 
De narrnede sig hom og foo nu, ot 

hon vor ligdleg i Ansigtet, og forgrtoeg 
forsogte de at otekte hom· De tilkaldte 
do Gkooerem sotn otter sik fot i en Po- 
litibetjent, og det otste sig, at Monden 

vor orntrent ded. 

Von bteo baoren nd i en Vogn og 
Isrt til Rommunehospitolet, men der 

ooumge tldsigt til at redde hons LioJ 
set var en gomsnel Hoondoarcer, sorn 
fyg og c en elendtg Forfotning hoodel 
tagt sig poa sin Diones Gran for der ot 

fooe den sidste Soom 

En foltetig siirkehiftorir. Sam- 
tidig med, at Professor z r. N i e t s e n 

frotræder sin Stilling som Professor i 

Ansehistorie oed Unioersitetet i Asden- 
hovn for ot tiltmde Bispeemdedet Wint- 

botg, ndfender hon paa Goldendalste 
Boghondels Forli-g forfte Heer as «En 
popnteer Kirsehistorie«, beregnet for 
Lngfotk og ftuderende. Professor Niet- 

sen har tidligere ndsendt to Bind as en 

»Dann-hegt Wirkens historie«. Det 
er do ogsoo hans Mening od Ante ot 

ssre til Afslutning dette meget stort og 
strengt oidenskobelig onlogte Verk, der 

hidtil er nooet til Reformotionen. Men 

forinden oil hon, efter sinnse offentlige 
og privat fremkotnne Oofordringer, i 

Lobet of et Por Aor fuldfsre den nu 

begondende populare Zirkehistorie, der 

tto store sind oil frenrstille Riesens 

Visierte fro spostleoel Doge tadtit 
Stntninsen of det Itsde Aarhundredr. 

Soetoldemotratiet i Rerreiyllontk 
hooeddestyrelsen for det donste «Soelal· 
demokratist Fort-und« hor oedtoget til 

nasse Zettetinssoolg ot opslille en fortn- 
tifitfk Iondidot i Beflekredfem 

OMIMth Ett meqet interes- 
font Fund er for nosle Uger fiden gfoet 
of Gutdrnond Je n I Jeder M od- 

feu of Mullerup under csrvestcrtngen 
ten how tilhsrende Wofe. Don stsdte 
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her pas en bel Oel gqtnle Steufsssk, 
Økfer, Kilet m m. Fundet blev steckt 
indbetettet til Denkt-ten for oldnoedifk 
Museum, og herfka blev der fenvt en 

Assisient til Mullerup for at undechse 
Fokholdenr. Tet visit sig bllmgki « 

det our et megct sjælbent duan man 

her hovde gjo.t, ogt ca. tu Dage hat 
nu 3 Mond vertet lnfkctftigede nted Ub- 

gravningen. Tet fotmcnes at vake en 

Kisten-nobde Ver u ca sum- Aar 

sammel. Der er iunden Hain og 
Knoklet of Utoksen —- hvud megtt sittl- 
dent stet —- fvtuden as Rencsdytu Tes- 

nden er der iundet Stentedsknbcr m. kn., 
sum man plcjee at finde i Stett-»mod- 
dingek, alt er i velbeyolden Stand. 
Direktoren indiandt sig i Judang pet- 

sonltg has J. Peder Mndsen og udtakte 

sitt Gsæde over stunden Fauchen et 

vertil Muse-et sendt 10 state Kassen- 
tned fundne Sagek, og i Lpbet af andre 

10 Dage venter man at blive fæedig 
tned Udgravningen og at faa endnu »He 
III Msget ftem for Dissens Sys» 

. 
En as de mest afholdte og aufei- 

Mtknd I Bose-tie, Realskolebestycer O l- 

ie n, reiste fotleden til Hovedstaden for 
Degen efter pas Ftedetäkdbekg at gtfte 
sig med en ung Dame. 

Da han Iom til Kobenhaom gik han 
op m en Lage, og sendte derpaa sin 
zoklovede et Brei-, hvoki hon testomens 
tekere hende sin Fokmue og meddelte, 
at han ikte knnde gifte sig, da han leb 

af en uhelbkedettg Sygdom (Ktceft). 
Dosen eftet fandt man bang Lig i Dy- 
rehapen. 

« 

En qammel Linken. For vylts 
fondtes pau Msttup Ritkegmnd en gam- 
met Ligsten, ca. U Alen bked. J bete 
Stenens Langde og Bkedde et ndhugget 
et Kotg, men der sindeg ingen Jnskktft 
Gamle Falk hat foktolt, ct da for 

niange Aae stden Vinosisien med Kotfet 
jpaa Kiesespiket blev ist op, facht en nng 
! Mater net- og flog sig ihiel pas Stedet 
Its-kenn of Vilestrup lob da quvstenen 
Horfttkdige og Kocfet tndhuggettl Mtnde 

Horn Begtvenhedem 
tfn jmg Pigc, der socleden Alten 

nat til Follefen og Bat i Btonrholt 
IEkov ved Bogenie, befoimede under 

EBalliy inedens hun sub paa en Bank 
paa Tnnfeesttadem og rede mass efter 

all-en at væle kommen til Bevtsthedem 
Alle Oplivnmggfotisg var sorgt-ves. 

Hatt vor l7 Aar gatnmel, var im 
Ote og heb Ane Mathtlbe Jen- 
j e n. 

tsn Mulsant-is littkellolkr. J St. 
Knab-s link-g Tat-m l Odenie hangek 
en Kloste, som t Aar iyloet W» Unk. 
Klolkecy det set-neben munter 41 Tom- 
t Itametek og sont er lm Tommek hei, 
better et Jndsttiftslmond tned en latlntk 
Leist, der pag Dunst lyver ontlrent san- 
lebet-: 

»Du Asccens Konge, Ktlslus, kom 
mev Frev· Anna l:luu.« Tet sidite 
Otd i Jndstripten er Ordet »Abum«, 
ver af Sagkyndtge cnenes at vcece Klot- 
kens Nava. Klokken et den leldste da- 
tetcde Kikkeklokke i Don-uml, og den 

hat nu tin or Ovense Bys Bergen 
16 Amhuns -, mtnvst to Gange om 

Bogen, til-W fsfOel tilsyneladende, hat 
taget pqa den. 

Regussyld. Fotleden Eltetmiddag 
ltot et meget heftig Regnslyld hen over 

Diskktng. Jnde t Gabe-ne var Klo- 
qketne ude qf Stand til at modtage de 
Vondmckngdek, der styktede net-, og l 
Lebet af en help Tit-es Tid var de la- 
oete ltggende Gadek folvsndlede tll 
Flehen Menge Slevet et der fort-ak- 
laget Overfvemmelie lade t Hufenez 
qdstillige Log-tkældete blev falle under 
Band, vg ien temmelig dyb Waldes i 
Konsensgade styttede Vandet ins volk- 
somt ind, at det stod alenhejt i Sluerne 
og Lohns-et bogftaveligl toll sisd out- 

kking. 
« 

Uvuævneqer. 

Sognepmst pg Stolelceter paa Nest-di 
Sjællqnds Stilt S. G· V, V o o I et beistkket 
til Sognepeæsi for Vllfled ou Mal-blast Me- 
atghedec l VII-org Stift. 

-—s quueprtest tot her-sing Mentshed es 
Protest tat Summen-m Der-ed P. G. s ech, 
et heftikket til Sogarptteft ved Vor Felle sit-- 
let Odenlr. 

——— Sogneprall for Ostees weites-ell- 
hlandt Fett-eine s. Pe leel en er helkitket 
til tikltse at vcete Pest-il for —Ieeesetne. 

—- Lanvlbat i Sie-legten M. M o u elle- 
l en et bestillet tll Sonne-cost fee Ostsee 
Omsn og holten Mensshedek islibe Helft 

—- Eaadltmtue polelechnleuee C. J. c. v. 
M e y e r en et ahnte-at til Jnifettse seh 
den polytelnllke Umonst-m- 

— thieri- Hx ee Mantis-at l ceslpsies 
It. B. Pete kie tt Iesltktet ilt L. ndlseeet 
kateket seh set fra- Klele l Neuheit-. 

l 


