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Vetdens fmfte Mejcki. 
——- 

Jllc Vogel Steht l ZEIT-IN Tk Ali-i 
delstanlen trennt fanden igennemj 
som i det danfte Land-c run. Dei er Te 

fmaa Landvrugere, som der er gaaetl 
i Spidfen oq Resultatet er blevet at 
Husmandens og den mindre Gnakd 
mands Smar, Ost og Flæsl er line 
san godt on lige iaa anset paa Mar- 
kedet som Herremnnden5, ja i den f« 
nere Tid bar det endog ofte Vist fig, at 

Hettegnntdgsmøtket ille tigtig lunde 
konlutrete med Zins-tret frn Andels 

mejetierne. 
Dette vilde Herremasndene de its- 

te Landbtugere — heldisgvisz ilte lade 

fidde paa fig, og san qreb de Andelss 
tanten, der for det lille Landbrug hat 
været til san stor Gavn. 

Den førfte Fragt as denne Goldk- 

ejerneg Andelibevægelfe er ,,Trifoli-s 
um«. 

»Ttifolium« ligger ved Haslev Sti- 
tion i Evdiiælland, cg er et Anbet- 

mejeri. der er dannet ved en Summen- 
slutning nf ca. 50 stprre kg mind«e 

Herregaarde —- ncetmefi i Eine-gan 
af Dis-Im Fore, Nestved, Zlagelle 
og Stelflør —- det omfatier for Tiden 

200 Koer med en antlig Altwinka 
dultion af ca. 31 Millioner Bund. 

Tet siger sig selv, at nnnr der itore 

Landbkug slntjer fig inmmen til :1 

Andelsfelitab, da bliver Tlieiultatet no- 

get stott. ,,Ttifolium« er da Das-a 
ubetinget Evrovns ftvrite Meini, —- 

dek er endog dem, der Vil walten, It 

det et det ftorfte i Verdien, men detxe 

et mindre sitte:t. 
Hovedmejetiet linqu red Las-led- 

men If Hener til Gaakdeneg Belig 
genhed er der opretjet Filialer dip- 

Dalmose St» i Haatdy ved Faxe o; 
Spanaget Ved Borup Stamm 

Horedmejekiet besinnt af en tre 

flpjet Bygning med et fcrrligt Fiedel 

og Mastinhusz Lin Dimensionerne 
faar man et Begreb, not-r man listed 
at det bebnggede Areal udgot omttent 
500 Kn. Alen. 

Forbygningens 72 Alen lange Mid 
terparti er fotsynet med en genanan 
bende Aflæsningsperron Denne Flcj 
indeholder 3 Rum: Centrifngebal, 
Udvejningsrum og Osteri. Guldene 
er af Ehranger- og Strainbetgers 
Fliser dem Beton Underlag, vg Lof 
tet er udsprt som en itot Monieklwesl-i 
ving og fammenholdt med chetanle 
ke. J chelvingen er anbragt stott- 
Nedfaldslys og Lufthættet med Eis-Das- 

gelige Jalousiet. J en mindre Us- 

bygning sindes Slyllehus. 
For Enden af Centrifugetusssniet 

findes- Udsalgslolale og Modtagelse5- 
rum for Sinon ogsaa her er Lostet as 
chlvinget mellem Jærnbjcelch dgl 
med Flisegu1v. ( 

Mcellen transpottetes til Mejerin H 
stote fcetlig for »Trifolium« -.-i.cJ.-,koej 
2 og 3 Etagers Vogne og spres t: c: 
Perronen ind i Centtifugehallen til Zl 
store Jndvejningsvcegte, der c-; deren- 
nede til at indveje 1000 Pund Mit-pl 
ad Gengen. Der findes i lalt « Illiu 
Separatoret, hvek med en Sksnksnp 
evne af 4000 Pd. pr. Time, og Mete- 
riet kan altfaa ialt behandle YOU-U 
Bd. Mæll i Timen. Centrifusicrne cr! delte i 2 Seriet, der hvek hat jin Den 

Stdmællsforvakmer og sit eget Flede-» 
pasteutisetingsapparat. ( 

Stummetmcellen fra Centrifi1geriie» 
pumpes ved Hjælp af 2 Metalpuxrsvers 
dels til Pasteuriferingsnpparaterne,: 
dels til Qstekarrenr. Spandene, cwotEH 
Melken tommet til Mejeriet, anbrmsi 
ges eftek Udtsmningen paa en auto- 
matift Imagination som fsrer dein ind 
i Bastetummet, hvor de strals bliver 
vastede og udstoldede med Damp. Un- 
det Transpottsren et anbragt Blit- 
render, sum opfarnler de Malterester, 
der prpet as idet Spandene gewiss 
langsomt sites ind i VasletummeL 
Detved opsamles en tet betydelig 
Mienng Ssdmcelh som elleks vilde 
gaa til Spilde. 

Im Flsdepasteutiseringsapparatet- 
ne ledei Flehen over 2 Ksleappatater, 
af hvilte det ene arbejder med alminde- 
ligi Brmdvand og det sidste med af- 
Met Band fta Kslemastinetnes Re- 
ftigeraier Beholdetr. Fta Ktleappa- 
tatetne ltbet Ilsden i aabne Blit- 
tendet til de i et sctligt Lokale an- 

deogte Sytebeholdete, hvkata den le- 
des Iidete til Kernevcetkeene. J sam- 
M M Indes Man Jsgenetatoten 
til Maing as lunftig Js, instit-Ifl 
UMMDWOPM iTiuIeu. 

at undgaa togt Smag. Den passen- 
tisekede Metell famles i to Small-lik- 
bassinet, hvotfra den ved automatift 
vittende Vcegte uddringes i de fta Va- 
ftettuset kommende tene Stunde- 

Kcetneeummet dannee Begyndelfen 
til den ene Sideflpj og hat hveelvet 
Loft af Monier og Flisegulv. Her sin- 
des Immer og Æltentastinet, der er fk 
Kærnetsnder til Kækning as hvet 700 
Bd Fløde ad Ganaen. Kernemcelt:. 
pumpeg Op i en Beholdee, der rummet 

Wut Ph. Herfra fsrer en Aftapnings: 
tednina til Ostekiet, dvot KErnemcel- 
ten benyttes ved Ostefadkitatienen. 

Fta Kernetummet tommer man til 
Zmøtpatteeiet, det hat Loft og Gulv 
af Moniet og Fliset oa deguden It 

Vægaene i Brnfthsjde detlcedte med 
bollandste Fliset. Her pattes fekst 
Eimer i Pergament og Paplwlsite —- 

soin sendes fra England, — 1 engelft 
Pund i hver Pattr. Ved Siden If 
Pattetiet et et Aftelingsrutm book 
Smprtet ded Hjcklp af nogle praktifte 
Reoldoane fasttes tndjot at opnaa den 
rette Konsiftens mellem Afdejningen 
og Jndpatningen. 

Pan Lottet oven over Patietiet fin- 
deS Darmwand-—- dedoldere, i boilt.n 
det ved Evildedamven cpvaemede 
Band oa det rat-me Fortatninggvand 
opiaxnles. Fea Belwldeten fette 
Varmtvandsledninaen tundt til samt-: 
lige Lotaler til Btug ved vaaftning 
og Rengoring. 

Bed Eil-en af Palteurifetingsrumi 
met findes Lisetten hvor Oltninsgen 
foreaaar i S store Ostetak as ameri 
tanft Model. HVett Kat rummer Obst 
Bd. Masti. Der cstes undettiden 12 
faadanne Kar om Daaen, eller its-T 
Wo Po. Malt. Hvad dette vil ssge 
faar man dedft et Beareb om ved at Te 

Lftelageret. Ballen fm Stumm-»t- 
mceltgoften lebet ind i en Brand, hont- 
ira den vumdes op i ndale store Be- 
boldere vaa Loftet. Tigfe tummee 

tilsammen Tät-» Bd. Balle. Oerfka 
tan Ballen aftacpesz ude paa Perio) 
nen. 

Ballen im den Lst til hvilten der It 

bruat Eødmcrlt føres tilbaae til Cen- 
trifuaeme. og paa denne Munde ind- 
vindeg der et betydeligt Kvantum VII- 
tesmøn 

Et Lotole ved Siden at theriet se 

opfrldt as store Bassinek, dvori Oft-n 
faltes, oa ded Siden detaf igen liaan 
Lagertummene i to Mager- Tiefe 
Lagetrum optegee 1675 Av. Aleng 
Gutdflade, paa lwilten er andtaat hoke 
Reoler, book Osten liager i mange 
Lag i lange tltættet, en uoverftuelia 
Mcengde. Huldernes samlede Lenkt- 
de sta! være over NOT-m Lille-t. 

Alle Mute ex fvcere, isolerede, hule, 
fyldte med Rigftaller ca Vägaene et 

glitnudfede. 
J Midtetflojen sindes Kontoretne, 

Qttemesteeenz oa Smøtmestereng Les- 
ligheder taint Spiseftuet for Mejetis 
perfonalet. til hrem der et indeettIt 
ialt 20 Vatelsek, alle med elettiist 
Los kg Seiner-warme Lver Lfreftaji 
en finde- Laborato: iet -—- »Tr: 
folium'· hat v: rtelig sit eget Laborc 
totium 

J, Masiinhuset findes bl. a. Stole- 
masiiner, der frembtinaer en Rslina 
Tyarende til 20,000 Ph. JZ pr. Dat. 
Reguletingen af Kulden i de fckltellige 
Rum fokegaar fta en i Mattinsalen 
andraat Reguleringstadle, der ded 

Hjælp as Distancetetmometet diler den 

Temperatur, der til enhver Tid et i te 
forstellige Rum. 

che Tanmi og Releanlæget er le- 
deret af J. P. E. Tut-en Fc Hamme- 
richs Maflinfabrittee i Kobenbavn Jg 
Nakstov. Det elettrifle Lysanlasa, der 
omfatter 5 Buelampet og 170 St!e. 
Gledelampeth er lereeet af Lndvig 
Land i Kobenharm Alle Mastinet oJ 
Redstabet m. m. til Mejetiet, Stuf-a- 
beitten og Smskpatteriet samt de her- 
til hstende Transmissionee og vidt- 
forgkenede Nseledningee for Damp, 
Band, Malt etc·, er levcrede og opsttk 
lede af Aktietelsiabet Konstantin Han- 
fen öd Schtsder i Kalt-ing. 

ejeriet blev taget i Btug i August 
Mauned 1900. Mueeearbejdet er nd- 
fptt af Mutermester R. Nasmussem 
strslev ved Baum Tsmretaebejdet 
af Beliel og P. Olsen, Snedtetatbejdet 
af Wilh. hausen og Malerarbejdet as 
Muse, alle af hast«-. Montethvæl- 
vingetne et udfstte af Mutetmeftet E- 
Schistz, Dampsiorltenen af Mamm- 
ster Schumacher, Jernbjeklterne lede- 
eede delg af Thus h. Christensen og 
Joh. Fuchs Eftf., alle as Ksbenhavn 
Blittenflägeeatbejdet er ndftet as 
Bltttenslagettnefter Meyer t Mitglied- 

Drtften lebet as en Bestytelle, valgt 
as Pudel-howe, t Hort-indem med 
en mettanttl Streit-t- paa dont-Ine- 
jertet sindes end-there 1 Samt-letter- 
1 Ostemestee pa 1 Waka med 
det dem und-klagte Petipnalex talt be- 
Wisse ,,Trtfsltutn« ea. 140 Mo- 

MWWhhauvtesdagltget 
Massptkllvqoooyd Sid- 
M,ssbeemsaeeeeisamstte. 

I—— 

I Satan Meddelellen 
l Postot Bill-. Becks Hel- 

Obsred »Kr. ngK striver under l- 

! 
J Gaar aabnedes den indte Mis-« 

sions aatlige Sommetmsde som den- 

!ne Gang aiholdes i Slagelse. Indu- 
missioncererne var tomne til Stede 
temrnelig fuldtalligt og mange af den 

indre Missiong Vennet blandt Pras- 
) ste: og Lckgfolt iaas i den talrige Me- 
nighed der ved 11 Tiden samledes til 

kGudstjeneste i St. Mittels Kitte. 

I Blandt Missioncererne var der al-- 
»wir-delikt Sorg, thi det var rngtedes, 
"at Missionens gamle For-mund, Past. 
Vilh. Beck, iom ftulde have preditet, 
var meget ing, og slet itle tunde kom- 
me til Siede. Sngdommen stulde 
endog vcere of en mete livsfatlig Ka- 
ralter end sædvanlig. « 

Da ioa Kl. var 5 Minuttet over 11 
»lom Pastor Bett alligevel, ledsaget ai 
flere Venner. men mod Sædvane lang- 
somt og ftsttende sig til en Stol. Han 
saa fvag, aftrwftet og lidende ad, msn 

Glckden over at se ham var itle desto-; 
mindre stot og altnindelig, thi man 

vidste, at Herren bavde givet hatn Loo 
til endnu en Gang at ailckggeckt Vid-" 
nesbyrd oin sin Hetre og Fressen fom 
saa ofte fsr havde givet den soc-Je 
Krafter til store Ung. nacrr det var 
til hans Ærr. 

Paftot Becls Rost havde ille ftn 
gamle Klang eller Stnrte, men hcm er 

viit ijælden dort med starre Opmcrrt- 
iomhed. og der var sillert mere end 

en, der tckntte, at det mulig lunde væte 
det sidite Vidnicgbnrd man hptte af 

ans Mund. Tctte girrt Ledet for- 
pget Bergt. 

Det danfte Missionsfels 
flnbs nne Formand Ved det 
danfle Missionisselftabs Mode i Oden- 
se, Tirsdag den Id. Juli, valgtes Post. 

zJ. R. Bau-nann, R. ai Dbg. as Hei- 
Ielse ved nge til Zelftabets Fokmand 

I Stedet for ais-de Biflop Gptzschr. 
Sitte-m Eloles Brand 

Lærer Notturn, Strom, bat ilte be- 
tendt, trodg itærte Jndicier. Man irot 
tin iit-:, det lntteg at foa Opllarinq 
pac! den mnftisse Jldebrand Ranum 
siddek atreiteret. Inn vidt Spaten-g- 
ieregnftabet hat tunnet ovgsres, er det 
ilte muligt at lonstatete noget synder: 

Iligt linderitud 

l 11:puk2.i1sck1pe. Judex-sk- 
manb H. V. Jeniem der var i Time-fee 
bnis Qøbmand Kofoed Evanete, saldt 
forleden ned fra Stirne et i Lou, 
tnuste Hpvedet mov Gulvct oq beide 
innig-. Han var Eniemand oq IT 

Mai ni» kg bar en Zen, iom et Fifkrr 
»i Zonneie. 

Tod eftet et illviiektil- 
sa- l D e. Ein-ed Thomas Tlieriild 
sen af Notuxx som forleben fette lebst 
on af et Var Man der vilde standfe 
Heitene, Ved e: ulniteligt Tilfcrlrie bler 
tilfojet set voldsomt Elsq i Hovedet, e: 

nu afqmek ved Toben uden c: ver-e 

kommen til Bevidsthed. 

Ulvlteligiiøtset Pakcellisk 
Lug Messean Ente im Vejbn Mark 
oed Helfinge var forleden von en Ro- 
ketur sommen med tre Person«-, deri- 
blandt en Dotter Pan Hjemturen 

-biev Heiten fty i Kaqerupx Vognen 
zvasltsth og Enten, der slyngedss nd of 
Wonnen, fnldt san uheldia mrd et Trek, 

’«1t bun vaadkng sig en .Hjctrnetr-sselfe. 
jHun er nu afgaaet ved Toben. Hun 
kvat 42 Aar gammel og efterlarer 4 
EBsrn, of hvilke den ene er utonfitmes 
.tet. 

i En ovfigtsvækkende An- 
i h o l d e l f e. Fotleden Formiddcg 
opstod Jld i Savsickree Jeng ienfeng 
IVeboelseshusi Stjægijckr. Balle Sogn 
ved Silieborg. Hufet nedbtændte i 
prbet of koti Tid tilligemed san godi 
ksom alt Jndboet. Deite sidsie var 

iasfureret i Lyggaatd og Hilds Hei-ke- 
ders Brandtasse for 2800 Kr» Sien- 
rommen i Wisiasts Braut-lasse for 
1500 Kr. 

Sent om Aftenen afholdt Zweibe- 
den fea Kjelletup Forli-r paa Brand- 
stedet. Brandlidte form-rede at Jl- 
den sandsynligvis var opsfaaet ved 
Bagning; men Politiet maa ikke have 
fundet denne Fortlaeing fvldestgstem 
de, idet Ejetens Huftru vg 10 Maa- 
nedets Born anholdtes vg ftttes 4il 

Kjellerup Arrest med bei samme. Rast 
Politiet greb til dette tet voldfomme 
Skkidt overfor en Kvinde med heudei 
lille Barth set det mætteligt ad, at 

Einen sit va at blive paa frk Fed. 
Jmkdlertid var Jens Jener og hanc 
Spend tilfagt til Fee-her Degen efter. 

Diretttrfkifte i hebeseb 
s Dabei. Este-: siktett Fotlydende i 
Daseins FIMR agtee Direttje Buch 
i en m Iremtid at lage sin Afsted 
sont hedefelflabett Direktty forme- 
deuilig fes 1. Januar 1902 

Dei et under Omvejelfe at bete 
Direkmtittsmheven m to ellee Ums 

L 

Hemden Der stal i Reptekfentantsia- 
bet var-: en itte kinge Stemning for at 

gste Stovtidet Chr. Dalgas, Birke- 
bæl, til Direltsr for Slovvæsenet 
Hans Valg vil sitlekt blive hilft med 
Gliede af Hedefagens Rennen 

Knivsvingeten fta Sil- 
lebotg anholdt. Sidfte Spu- 
dag lytledes det at paagkibe den tyile 
Stagterspend Huulmann, som i Fre- 
daas jog sm lange Slagtektniv i Rog- 
gen paa Vævetspend Petetsen Sand i 
»Svendehjemmet« i Siltebokg. Ty- 
fteren havde sat Kutten mod Syd for 
hurtigst muligt at komme hjem til sit 
store »Vaterland«, hvok han vel mente 
at tunne gemme sig og saaledes und- 
gaa sin velfottjente Straf. J Not-rei 
Snede havde hcm sputgt om Bei til; 
Weile« og dette blev hans Ulytte. idet 
man der fatteve Mistante om hanå 
Jdentitet. Den stedlige Politibetjentl 
Jepsen fta Sillebotg blev lebt paa( 
Sporet, og de fangede Tysieren i Vei-l 
le, hvotfta han transportetedes til 
Siltebokg. 

Den iaarede Vævet hat det est-er 
Omftændighedetne gebt. og Leegekne 
naerek nu Haab em, at han vil komme 
fig- 

Hvad der tjenes ved Sir- 
fletning i Jylland. »Dann 
Husflibstid·« strivet: J Egnen am- 

tting Mars-. hvot der ei- megen Sid, 
der egnek sig til Fotarbejdning, drives 
itte ubetndelig Husflid, grundet pan 
Sie-. Der tilvitles Maattet, Sivslo, 
Sivstasnlet o. lign. Sagen Sidene 
tobes fætdige til Btug for 6——7 Kr. 
Traben »j» Regt, og af en Trade tan 
laveg Sivarbejdek, der hat en Sang- 
vckkdi af omtting 30 Kr. Atbejdet 
bliver altfaa betalt med III-U Kr. 
« Vaterne afhckndes enten til Optis- 
be:e, der sorlmndlet dem videte, eller 
fendes til Hotere i Horsens, Aarhug 
og Vejle. En Del Smaataarsfolt 
aaat oafaa selv omtking og sokhandlcr 
detes Vater- 

Omtommen ved Badning. 
En lille 9:aarig Dkeng, Sen as Peter 
Ingenieu. Form-sc er btulnet ved 
Babning i Seen. Hvokledes det Jiti 
til, ved ingen, men det antages. int» 
Biengen er lomtnen et of Evens Hul- 
ler for nat. 

—- i 
Fund uf lefagen Ei megeik 

interessant Fund fra Broncealdeten 
blev for iort Tid sitzen njott i Herslw 
Torvemofe af io Meean foin atbejdede 
i Musen Omtreni et Var Alen net-e- 
i Jorden sie-die de i Fl. ,·7redeeicia; 
Tqbl.« paa to Ringe, som de i Die-; 
bliliei ilie ilekniete videte Diamant-l 
spinnen da de menie, dei var fotfiencJ 
de Bank-insge, inen eftet at have san-Its 
dem vafiet eene, viste bei sig at være et. 
Poe meget sinult foratbejdede Metal- 
Hcilstingr. Ringene blev nu sendi til 
Ilbnotdiste Museum i Kobenhavm der 
fotleden Tag sendie de io Mund 80 
Ak. samt Medbelelse om, at Ringe-je 
iintcgeg at stamme fm Sluiningen as 
Broncealderen lea. Am Aar for Ktifii 
Feder on muligvis var nedlagie som 
Osser til Gudernr. 

Den nn Kitle i Teendtuxx 
Im Tetnbeup Neide-: Kirlebngnings- 
arbejdei fleidet godi frem, og Torddag 
Efiermiddag blev Kransen hest Fta 
Bittens Spit vajede ei Flag, og over 
Siibet blev der hejst 3 fammenbundne 
med Flog Ptydede Ameise, der Var 
bundne as nogle of Byens Damen 
Zamiidig med at Reansene heised-S, 
san man Flagene blive hejst nede i 
Vnen. ; Fort-den de ved Arbejdet beibri- 
iigede Haandvcnlete og Arbeit-km txan 
endvidere en Del af Byenö Bebt-etcl 
iil Stede. ; 

Kirlen vil nu snari komme under 

Tag og hris ilie eifotudseie Hirn-rin-f 
ger inditcessek, vil den blive indviei og 
iagei i Btug i December Maaned d» 
A. i 

J Hirten blivet der ea. Mist-SMA- 
pladsee. Taarneis Heide et fea Grun- 
den til Spitets Top 90 Ist-. 

Ihn Pafioe Gabe hat efier 
Fotlydende faaet Ansættelse sont Saf- 
flst ved Dagmatieairet. Siden sin 
Asskedigelse fra Pkeefteembedet i Q- 
hoeum bar han ernæret seg sotn 
Grtnihandler i Esbjetg. 

Mindestene i Slibelund. 
Fea Aste-v stein til »Mit-e Siifist.«: 
Undet en Sammenlomst i fertige 
Mauned paa Alten« hvori delivg Gee- 
stet fea Kibenhavn og Studetiylland, 
lovede en af Deltagerne at faa reift 
to Bauiastene ved Siden as The-r Lem- 
gei Mindesmeeete i Skibelund Mai 
for Magen-s den Gove, nemlig for 

,- 

Svage, nervosTMamw 
Ille want-lia- Lcspte as dem Mad, M- ist-r as 

Spruches-, kiendnmmssm sok tabkManvdom, soc- 
mkq qu des-o iisvolmst ou fort-skann- san-sehn 
oa qukallms Abels-h bnkde Mis- Iil vO ksm Im 
Mlk par "A Wiss-sue V--ir«". ioka pfui-unwei- 
dWe Sude-matt Stsis i ten åq Invlks ei Lc 
Iris-mit M vom- fok kaism »Mir Vi. U 

Si anders « act-» ichs-nur« Atti-mit 

Digieten Etw. Lembcke og Rigsa.- 
livak A. D. Jstgenfem 

Varmens Oste. Den nomin- 
delige Hede i Juli hat irævei flete Of- 
te ogsaa i Fedeelandet En system- 
veaakig Arbejvsmand Olsen boende 

paa Nettegade i Odenfe, blen, da han 
arbejdede paa Gaatdejek Andreas Jen- 
sens Matt i Stige. kamt af Somit 
Oan dsde paa Vejen til sit hieni. 

—— En Karl i Fiedekicia« som op- 
holdi sig paa Totvet, sit Solstil og 
maaite tages under Lægcbehandling. 
Han ioni sig bog snakt. 

—- Btyggekiarbejdet Ssten Pein-sen 
i Heisesgave i Kobenhavn faldt ved 
Seisiiden bevidstlss om uden for sit 
Hiern, kamt as Somit Poliiiet lom 
til Siebe og sit ham i en Ambulance- 
vogn lptt iil KommunehospitaleL 
Men han dsde, inden Vognen naaede 

Hospitolet 
— Ogsaa i Beile faldl en Mand, 

der iom ttætlende med en Ko, om paa 
Totvet og maatte tages under Lee- 
gebehandling. Foli troede stecks, bei 
var Somit men det viste sig snari 
iun at viere Dtullensiab. 

— J Gtænge ved Saiåisbing blcv 
en Atbejdsmand syg nf Verwen, me- 

dens han arbejdede i Engen. Han leg- 
te strais Siygge, men blev stedse dank- 
ligete og bade loti estet at være bragt 
hieni. 

Dtulnet i en Tsrvegtav. 
Tellenmnd Jens Peder Andeksen, 
Lille llbberud, som estet endi Arbejoe 
gik ud i en Tstvegrav for at bade sin, 
hat tilsat Livet deeved. Han eftee: 
ladet sig Hustru og site fnma Born. 

En LererdsdathiL Lee- 
tet S. Jensen, det nnlig fta Thifierp 
Egnen et kommen til Outtup ved Ri- 
be, fandtes forleden liggende dpd i sit 
Spiselammen Den foteiagne Unber: 
sogelfe hat visi, at han et afgaaet ved 
Dødkn som Folge of ovetdeeven Ny- 
delse of Spiritus, hvoriil han var 

meget stetit henfalden. Hnn var tun 
34 Aar grimme-l- 

Hvot man-ge PundMælk 
pr. Ko antiigs J den sidst nd- 
tomne Mejeristatistit sank man Op- 
lysning am, hvorledes bei stiller sig 
med Hensnn til Mælleudbyttet pr. 
Lo natlig indenfkr de fokftellige Meig- 
Radst- 

J 1900 hat nebenstnaende Meini: 
fortninget hast bei anfstte Antnl 
Pund Mcell pr. Ko: 

Fyns 5,303; Prcksss og Satt Amts- 
5,057; Holbckk Amts 5,052; Aarhus 
og Omegns 4,555; Sydjydst 4,369; 
Midtjydsi 4,316; Siltebokg og Om- 
egns 4,344; Vibotg Amt-Ei 3,984; 
Randets Amts 3,866; Rings-hing 
Amts 3,874; Ribe Amt-Z 3,773. 

Som det vil fes, et det tsde Molke- 
svæg fremdeles det brogebe langt over- 

legent, hvad Melker-helfen angetan 

Stamme Pakæsler m. m- 

Nank Ovetketssagfskek, th. Fels-.- 
tingsmand Steenstrup indbyver Æts- 
boetne til at dtage i Lcding, gaat det 
itte billigt til· 

Dei vil man se of folgende Opfer- 
dting, han hat ladet indtykke i »Ah-- 
Av.« i disse Dage: 

»Ossentlige Moder om Reform- 
politik og Agtatpolitit samt om dan- 
ste Landbtugetes Stilling sont stum- 
me Pola-steh der under Small-emp- 
ttatetnes Jubel dtives ftem of Lands- 
bydegne, Bnptoturatoter, Rupom vg 
Stotsiensbakonek samt Avisfnbrican- 
ter, afholdes i Vindeballe Kko Tots- 
dag den 27. Juni Kl. 3 —« o. s. v. 

AdressetileedeBoise7. 
Fra Præsts Amts sjette Valgtreds er 
der bleven overratt th. salicis-mö- 

« 

.« 

Zonen lass mit me Tcllmd til dcg og alle! 
Im femm- fvit pr. Post old-—ka f»den »oku- Bei 

feil-sing III alle Ins-ihn ( Bett-m nun gelobt-lustw- 
lnn i Wem-un fnk Eint-« »nur. ins-ch- Ouk von AMI, 
stllisztsmeh unlink-»New Lrl nun-mer 
on- asn rqu Islsckldr. m Ins-um« sum Met- us sma- 
drimzkummr. Ihm Inn-» rnk Mo I Unmut-! stom 
Faust-»Hu Teuuft rkket nan at Crrisms dek. oq 
knm J km tot-user Hm m ut tshve ord, iaa vtl Ist 
kuuk ne soc-.- tolcs Crnu um Wen. Tsc vst Mk hindre 
ever sen-ro Wsmm Im tm M km- m Cis-um« mm 
hoc-work drum- Idrum-instit OIII soc ltI tagt-s Ae« 
barmhqu Iel belbskdek nur« qnmlk ou unge. oq hold 
Te hat en ,’Gn!-sechctn-He of Rebekk1ill)», as en over« 

tun-amo- Fitrh Einen-sc Mit-Hm ell» Maniean 
sittlnsisde fsplrlic sung-! Msxumdrm Inn-« til at qmbe 
oilk,lu:zu«-11,1mklicd kllec Inn Te bat kenn-Uhren 
thust Floh-. Rom-mutig l Lesc ellec Uhr-soweit as 
Livmokimm immku etlek sorltdt ellkt Immesuld 

mannsdqu Rentene, uns-on ell» Betst ist-weih da tilfktiv M I. E, M. Sommers, Neste Dame. Jud» ist 
M hemmen-. Itssiavek sont-en selig Mo et htevest hclvkedede den-ed- qu sendet Institut-tadelt- Vakte I Beil-n ude uoqet paart-Dir 

Tit Inte, sp- Iwr todt-. viueq meddele et simrelwtemmemlodeL iom habt-eher hvsde Floh es »Im-Only ellek un etwa-Ists muouesuqe tust-set hoo usigk Ame-, D I W spa» W» k« un M Hm , » pack Even DItke du«-gelten m at for-Elle in Ins-lot M and-c hell-rek- oq et samt- Uuimsoe ek qgh met as o- vtss e M dikt. 
« du- ; us- lkser. Inn W brav-se Oder M veldekmdts Number I" wen »Im km ka» cum-»z- iom kenne-r dem cxsmmmtiodei m Iom ist-P Otto-» Ist hinaus-mon- Udessve,qi ocne Umwandde sitt-tu innen-tief sonst Ists-Its- vor«smtimdkliqejnnoeuqe cis-month vg m tm Its tot-ims- ue koste. Hier-del des m km sent-Ipo- os itnv nl o· I oetse est-g. 

Uddnä as angl- Meve used Its-petit- 
»Mk..1. leises-, Unvemvohvtinmimvetx Medi- 

emeu ver lot min uma, o- Ies vil ers-ed nahe-me 
cost via-»s! den or qisrt mla Ost tu Its-get gebt. 
das im mq n sie-law of Lls »nur-«- mm os er n- 
I stand m m sie es im pas-· Je sendet her-Im- 
ia hie-tells Ia m den Mem Inn tat erbot-I sea- 
aem costs krumm-. 

Im. Mo, I I Les-tue, Bot to, Minis» err 
denn lustde aucan esieluer et atra-stehe 

pl dsial and-Mc dem M alle übende svtndm les en er. 
Ists-Ren stic- ssme, Den-m Ist-In» sum-: Ums III-himm- hak tut-m en Ums-selig Uner- Ieudetie as de give-de her et en blwvtqe Ein-risses- Lel eint Im- Mesiksum im m las-?- hcllqen 00 

u senken-etc end mei- Dottorvthaud s II et e- fls et its-. 

Ihre-In 

N lrs-l) II-. s Mrs. M. sommers, sktkjkx «-«-’.,««..-.. » s. « 

wand Fr. Bojfen en Adresse as fil, 
gende Otdlyd: 

i»hk. F. Possen! 
Vi underiegnede bringet Dem het- 

ved vor vybtfslie Tal for Deees dygsi 
iige og itofasie Akbejde paa dei poli- 

.tisie meade i de mange Aar, De 
var vor Repkcesentant paa Einge, og 
tillige for den fokiienstfulde Meist-m- 
hed, hvorved De i saa mange heu- 
seendek hat været til Gavn og Gliede 
for 05 alle. Dei var oltiv med fuld 
Tillid, at vi valgie Dem til al viere 

vor Rigsdaggmand, og det var dethr 
ogfaa en Sorg for os at modtage 
Budsiabet oni, at De snflede ai Quelle 
Dem iilbage. 

Vi haaber iinidletiid, at der endnu 
i mange Aar maa fotimdes Dem 
Kraft til ogsaa fm Dekeg Hjem lige- 
som hidiil paa Rigsdagen at akbejde 
ined i al god Geming til Fremgang 
for voti Foll og Land, og hetiil nn- 
flet vi Dem ol mitlig Lylle og Vet- 
signelse.« 

Adreser et fotfynet med ca. 1100 
Undeksltiftet. 

D r u l n e d e. Da to unge Arbei- 
dere ved Vetnp Teglvætk ved Sow, 
Brødkene Anton og Rasmus Ander- 
fen, badede en Aflen i en Metgelgtav, 
sil den ene af dem Krampe; den ander- 
ilede ham til Hjcelp, men sil ogsaa est 
Arainpeanfald, og de dtulnede begge. 
Anton, der var 27 Arn-, efierlader sig 
Husiku og ei Bam; Rasmus, der var 
24 Aar, var ugifi. De var begge 
bjemmehstende paa Æm 

L a n d! 
— 

’—N —- 

J den L..·-Ife Antoin paa » Zoo« Von-n 

l WARD c0UNTY. 
NORD DAKOTA- 

chr MO« Tansie hat iaqei Land i 
demie biolonL ubmlqt Of Kirtcsmn- 
funbets Fromm-, og of Disfe hat alle- 
tede de fiefte besat sig ber. Endnu 
tmi der has godt Land til »Heute- 
steab« der. 

Tet Huttenan danfle Forteining7- 
mit-nd i den mir Vn ,,?florton« Most- 
ville P. LJ i ZettlementeL 

Tm 1ste og Jjbie Tirsdaa i hver 
Manard fastqu paa be fleste Stationer 
billige Retutbilletter til Lands-Here 
eller be kim ssms fm LUZiimeIPolis tkl 
Lande-i ved oi hie-wende sig til »Soo:z Vancns Landlontor. 

Ligelcdes haveg Prwrieland i Min- 
nesota og Dakota, og b i l l i g i Stoy- 
1oub i Wisconsin og Michigan paa 
»Sei-« Jernbanen. Lade Jernbanei 
miser. -— Striv efter Lanbtoti og 
illustrerebe Fortlaringet iil 

D. IV. (,·A8.N"ILI)A Y 
Land and lntlupstrial AHHU ·«So()" By. 

Minncsim-1i.s.. Minr 

Pscllsksck Icslctl Ilsflflläcp Io. 50 OSAISCMI NIISEL cMcACC l 
Unsinn-tu unser Sitten Atti-si- LOUJ 

Behandlek Inkv issksilisar Time-heb private v net- 
ssie Zuges-inne mm m r« same of ngdcimki aut- 

gab euer andre Anna-sen J alle Otto og Als-old 
onmie ins-mirs nun-g oqvan Um, liqeioiaa e 

nimm-A i- Udtsinnieiiet. ira- ivwi n Legt-met agier- 
imun Uterus-ritterlich inmnn bringe-z undruicuncl, 
Da den iom Islqe terms samt Menddismiimit imm- 
aeqiokx f( rinnen delvkeveliqi J hin-the ause- Om- 
lui quian Gott«-ei Ovi- esi Bank-its Simoan en- 
mi mein-km Fort-»Imer eue- iunqnoeucse slki ist- 
hatiklinq km smakt » Bank-. Liv» Oelbtedelie et 
Ioniiik »i, und-neues Von betont llsietucedrtige on- 
iaqeo Im m Vismmhlinq. Svmksn m Musik vIl dlsoe 
ins-» kws Begierig-g met ledig-m ei ;- Cem ji«-it- 
Siunm Braut Ost-»Hu I«. l-. ·III«» 

sc Octliscfls II» cMcscT LU- 
Mtns dem III-so Ist-a sur Te Frist-.- 

WIAUTA VIIOMUWU » 
Nil Nun-cis- ethsri TilluHss us somit-tilgt- 
ssnttnh rlkssi i.-’.-I M-m·lsi»m-ln·ilt hmiigi «- 

aikkkti. Inn-I 1««.-«e-1111(itle-litssztlrlsisrimmt 
link as umhan Hygilmmnc Usm unmibe 
icziiumskksnsssrnr imr Haus«-i en wiss-san An- 
«-i.j--«-1«i-- -.»m Vilsllis-quonatum. sei sti- 
lxn los-ihr Ist its-: t«ll-·is-eL-II«1«-i isnses kul- 
«I««11«i- ist fuhlslzrnssizzl «- D.tks—.- PMIMUTUUIKM 
kann-. Hut-( uml» Our-mit s-» »Hu Mille-tu 

Its sssu Nitsch est-Alk. 
sie-L est-te sosao san-imm- cmcaaa iu» 


