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M et Bei en bel Rætte Dødgfald 
kudtk Mond i ren senere Tid. 

III qf »F -«i! snelde om to 

a- eeuvte p.-ks:-:s:;« Jov, hpjst 
« 

i Livggernina. Ten ene er 

wende Stuhaixninifrer Vierte, 
er wh. Beck. 

Jacobsen Kotbolm Bierrex 
1847 i Torrina Ingri, Ringtøsj 

Zust. Han var Sen af Gaardj 
j d J. P. Biene vg Huftru Ane; 
Minan Student blev han 18642 

«Zx870 sgzxsiiiinrekes han som Ferne- 
læret i Ojrcnki ; ts LUcaanedeL Der: 

efter var Daxr Ufer ved Eiterssaeateng 
Stole i Kobenlrikn 187Iks7tä J 
13871 undertasthe han iig teologisi 
Embedsetgsamen med baud 1, fom han 
Aaret efter tog oin med Land. 

18733 udnævntes ban til Kapellan 
pro loco for Bester oa Liter Hassina, 
Aalbora Amt. 1876 blev ban Soanei 
præst fammeited5. bei-; tonftitueres 
des dan Da 18187 udnævnteI ban til 

Provst for Kjær Herredg Proviti. 
Baadse iom Ttirwit oa Proost var han 
en dnatia oa elstnærdia Perionlighed» 
som nød Ilatelse alle Vegne. 

Allerede fra iin Unadom haode 
Provst Vierte næret Interesse for Po: 
litit og stod paa den tonfervative Si: 
de. Han ftillede sig et Par Gange som 
Hsjremand ved Foltetinggvalgene i 
Aalborg, men faldt iaennem. Saa 
valgtes han 1890 til Landstingsmand 
for 7. Kreds. 

Og da han Var en volitiss Beaavetse 
af Rang, fit han snart betroede Stil- 
linger i Højrepartiet, deriblandt For- 
mandspladfen for Forretningzudvai 
get. 

Jntet Under derfor, at ban blev 
Medlem af Reaerinaen, da der i chr 
Foraar dannedes et rent Højremini- 
sterium, ligesom han var selvfkreoen 
til at betlæde Kultugministerporte- 
fsljen. 

Man ventede sig meaet as Minister 
Bjerre. Hans fortrinlige adminiftra- 
tive Evner, brillante Hutommelfe, 
mange Kundftaber ftulde nu rigelig 
til at fejre deres Triumer men den 
Sygdom, fom kort efter viste fig og 
som nu dar medført Dodenz hindrede 
ham i at blive den Stotte for Mini- 
steriet Sehested som han utoivlsomt 
ellers vilde ocere bleoet. 

Provst Bierre hat altid vist Kirken. 
og Stolen d n ftørste Jnteressr. Deil 
et hvad Stolevæsenet angaar en offent: 
lig Hemmelighed, at han havde en itte 
ringe Andel i Stolelovens Tilblivelsr. 

Med Hensyn til Kirtelioets Fano- 
mener da maa det ertende5, at han 
som Provst og Minister saa mildt til 
den ftote Vættelfe, som er gaaet hen 
over Landet. At han itte var partist, 
men ftkengt retfcerdig under sm Mini- 
sterpetiode, det stal med Tat udtales 
ved THIS Dsd. Og han forstod ogsaa 
mange Gange med Besindighed at tage 
henfyn til de forstellige Menigheders 
Taro. Det er mange, der med Tillid 
havde set hen til ham fom et indfty- 
delsesrigt Medlem of Landstinget, 
hvad vor Foltetirtes Stilling i de 
kommende Dage angaar. Man var 

saa sitter paa, at han mere end nogen 
anden i hele Rigsdsagen vilde varetage 
Wirkens Tatv og leempe for, hvad der 
var dens Ret og Ære. 

,,Nn Carlsbrrgfondet« l 
Lvek 400.0»0 Nr. aarlig. 

Ud over Danmari fpredtes for fort. 
stden en Eflertetning, der vatte en 

uhyre Opsigt. Det var, striver ,,Dag- 
bladet«, som lom der Bud fra Men- 
nesier, hvig Tanter gaar højere, og 
hvis Evne til at handle flort rcetker vi- 
dere, end man er vant til at sjne i et 
Lille Folk. 

Paa Carlsbergfondets 25- -aatige 
Jubilceumsdag, den 25. September 
1901, hat Brygger Carl Jacobfen vgl 
Hustrm chilia Jacobsen, stiftet et nyt 
Fond, som de hat taldt »Ny Caris- 
betgfondet«, og hvis Maul stal være 
at virke i Kunstens Tjeneste i Vort 
Ichrelankx Til Oprettelsen af dette 
Fund hat Stifterne tnyttet en andeu, 
stot Beflulning: De hat stæntet 
styggeriet Ny,Carlsbetg til Caris- 
bekgfondet — der ejer Bryggeriet 
Gamle Caklsberg —- fot at de to 
mgtige industrielle Foretagendet 
freiwillig san udgsre eet og vitke sam- 
m. To Ttediedele af Bryggeriel Ny 
Sterlian Jndtcegl, der er anstaaei 
til fremtsivig at udgtte mindst 400,- 
M Kr. mutig, tilfaldet invttl Uatet 
Æl det nye Fond, Ry-Carlsbetgfon- 

siszet Its-et 1951 tommer W i Vesiddelse cf hele den Jud- 
ist«-Weist 

I— 1 

Udttylt i Tal del-der den Gewe, der 
i de kommende halvthundtede Aar vtl 
staa til Raadighed for dort Iedw- 
lands Kunst, sig til tyve Millioner 
Krone-« En fandan Sum, stæntet 
dort til et saadant Formaal, et used- 
vanlig i de ststste Kultutfolts Meere- 
nats-Histotie. has os et den Even- 

tyrlig. Vi et itte dont til at maale 
med den Maalestol, der het findet sin 
Anvendelfe. Den entelte Daad tager 
fom en Tinde op over det flisiigt sys- 
lende Lavland. 

Navnene Catlsbetg og Jacobfen, det 
gamle og det nye, Fadet og Son, der 
nu er forenede i den samme ophøjede 
Virtsomhed til Fremme af deres dan- 
fte Feedtelands lulturelle Udvilling —- 

distsse Navne er bleven pkægede ind i 
vort Folts Bevidfthed fom Kendetegn 
og Elsempel paa den stotslaaede bot- 

gerlige Foretagsomhed, der tilstrceber 
og naar Raadighed over omfattende 
materielle Midlet for uselvisi at an- 

Vende dem i Jdealets Tjenestr. Hvad 
Carlsbetgfondet bar været og ftal ver- 

re for dansl Videnstabs Fremme, det 
Vil nu Nu Carlsbergfondet blive for! danft Kunst. Utvivlsomt bat Lüf- 
terne, i Oderensftemmelse med deres 

tidligere tige Donationer Hensigt, 
her tænlt pack den bildende Kunst, 
bvis Fremtid i det lille Land nu hat 
faaet en lys Udsigt til at bedres. Sau-» 
ledig-« maa da de wende Caklsbekgfondl 
opfattes som Udsiag of to danfte Stor-«l 
mænds, Fader og Sons, Villie til atj 
bøde paa de trange Koar for Viden-: 
Fabs og Knuftg TrivseL som er en« 

Folge af den Form-ed der udefta er 

tilfpjet detes Fedeeland 

; Smaa Meddclclsck 
Lebst Motorvoqn Pan 

Landes-Wien mellem Haberelev og stol- 
ding iaa de Vejhrenke fokleden en 

Ilion-wenn der med thnqsfart iuiede 
»forbi dem. Herren, kek stntede den, 

jhavde sjensynligt ganite tabt Herre- 
Dommet over den. Kun med Nod Og 
nassope unkgit et Var Vogne at blike 
Paglørtr. En Flol Korr, som blev 
Ist-even hen ad Beim splittedeö til alle 
Eiter og satte i oild Forsckrdelie ind 
over Marternr. 

Veb en flarp Trejning for Motor- 

;Voqnen pludselig mod et Bejtkce og 

lfplintredeg med et list Brag i mange 
Ztnlter. Hinlene med be fvære Stum- 
mirinqe tncekkek-:. og den ulvtlelige 

HJJanager flsj i en Bue over « eigen-f- 
sten ind pna Matten, hvot han blev 
liqqenkse sum ded. Meint-en, som for- 
tlarede at være fra Mel, var imidlet- 
tiD stunk-It med nogle slemme Strum- 
mer i Hovedet og paa Hirndetnr. 

Ulyltelig Hændelfe. En! 
lille Pige pas site Aar, Dotter of At- i 
bejdgmand Rosenstrsm, St. Vetters-( 
Landsogn, var fotleben Morgen faul 
ulyktelig at faldei et Kot togende 
Zpøl ude ved Garverganrdens Stal- 
de. Den lille Stallel blev san for-· 
brændt, at hun dode paa Engehuset 
Ded Middagstilx 

Branden i Kalundborg. 
Det tøg endnu paa Brandtointen 
Inanqe Dage- efter, men al Fate for 
Jldens videre Udbredelse et overftaaet 

Sondagen efter anlom der til Byen 
4 a 5000 Mennefter. 2 Dampere fro 
Jylland antom ved Middagstid, hver 
meb saa mange Passagerek, som be 
lunne tumme. 

Sondaq Nat hat en Vagabonv for- 
søgt at stitte Jld paa det Steh, hvor 
Jlden blev begrænset i Kpbmand5- 
gaardens Baghuse, Jlden var vaafat 
i en Bunle Ho, men da Brandvagten 
sit-als blev migtæntsom, lyttedes det 
at faa den sluktet. Nu hat bound- 
vætterne begyndt at taqe fat pna 
Nedrivningen af Ruinerne fta Bran- 
den. 

EndanleatmaceutKap- 
tajn i Kongohærem Cum-· 
phatnn Jesperfen, der i·sin Tid var 

ansat paa Rudtøbing Apotet, men forn 
efter at have aftjent sin Vernepligt ved 
Garben, git i Kongoftatens Tjeneste, 
qcestede efter 32 Aaks Ophold i denne 
Stat, forleden Dag RAE-hing- 

Hr. Jespersen et en af de fan, der 
hat kunnet taale Klimaetz han vender 
nu tilbage til Kongo som Kaptajn i 
Kongoftatenö Arme. 

Haanden tnust under Lo- 
t o m o t i v e t. Arbejdsmand Niels 
Andetsen fra Voller Daglejerhuse var 

fotleden kam-net inb til Dorfens og 
havde faaet stg en siem Rus; elleri var 

han not ttte hengiven til Drit. Dem 
tat-ede- ud paa Bwtupbanens Sta- 
tionspladt, hmfra en vagthavende 
Poet-r bottrifte hatt-. Senete var 

dem tustde attee kommen ind pag 
Slationipladsem ade- at sogen havve 
legt Werte til hat-, sg lagde sig der-- 
pas til at lot-e pag Fort-m med den 
htjte Um Matt Iv og dumm hol- 
lade pas en Cum 
I dem Stellt-s M Wunden paa- 

tstt af Lotomotivet. da der omttent 
Kl. 82 kangeredes paa Pladfen, hdoe 
i det indtraadte Mitte ingen saa dam, 
fsr Ulytten var stet. Haanden blev 
selvfslgelig tnust og Manden maatte 
fnateft muligt spres til Sygehuset 
Han var en 35aakig, gift, og hat 5 
smaa Vorn. 

En Mpllevinge slynget et 
Bat-n ned fta Svikstillin- 

»gen. Pan Dyrehavsmollen ved Ny- 
Ibotg er der blendet en sprgelig Begi- 
venhed. En 11—12 Aars Dreng op- 
ktoldt fig Paa Svitstillingen, hvot MA- 
leren netop var bestceftiget med at dteje 
Msllen til, Binden. Hvokdan det nn 

git til og itte git til: Drengen blev 
kamt af en af Vingerne, blev løftet ud 
ovet Rætvættet og styrtede ned fra en 

Hsjde af 20 Alen. Eftek det ftygte- 
lige Fald et der tun singe Haab om 

at redde hans Liv. 

Drob. Gennem Lundby og 
Ihjerggaardsmose — tckt ved Næftved 
—— loher en Horedarøft, som i flete 
Aar hat vcetct Genitand for en Del 
Omtalr. 

Forli-den Eftgermiddag var ftete af 
Foltene en Del berusede. Medens de 
stod og gravede, tom de op at trat- 
teg. Tkætten blev heftigen og hefti- 
gere, og pludfelig tog den ene Has- 
tnand sin Spalt-e og sing sin Modstan- 
der i Banden. faa hart segnede om og 
btev liggende paa Wettern Voldsmam 
den« almindelig taldet Christian 
Thierg. for-spannt sont en Stygge. 
Man mente, han var lebet hiern. 

Nogle andre Grostegravete lob hur- 
tig hen til den faatede, men da de 
mente, han var ded, git de op paa 
Ganrden og meldte det passetede. De 
sit saa Bud efter Sognefogden. Han 
og Forvalteren paa Libjetggaard be- 

aav sig ud til Gerningsstedet, hvot de 
fandt Monden liggende i en Blodss. 
Jan blev baut-et op paa ijeragaatd, 
hrsor Zaaket udvadsiedeg. Eftethaan- 
den tom han til sig selv. 

Den overfaldne afgit om (Fftetmid- 
tagen ved Beden. Præften var nede 
"fot at derette dam, men han døde uden 
at være tontmen til Bevidsthed. 

Voldsmanden er nu anholdt og fett 
til Arreften i Vordingborg. 

Vatnemord. En 23aatig Ptge 
Maten Kirftine Rasmussem der tjente 
ho-? Sognefcgden i Vetter Month et 

bleven atreltetet for Baknenwkd. Hatt 
fødte fotleden Nat et levende Barth 
som hun eftet Fsdslen gemte i en 

Kng Da hun siden saa til Batnet, 
levede det end-nu; hun flog da dets Ho- 
ved mod Gulvet og lagde det attet ind 
i Kronen. 2 Timer efter vendte hun 
tilbage og horte Batnet tlynte svagt 
Hun git bort paany. Da hun senere 
tom tilbage, var Barnet dsd. Nogle 
Tage senere bespgte hun sit Hjem i 
Muntebo, lwor hun nedgravede Liget, 
som hun havde btagt med. Hun hat 
aflagt fuldstoendig Tilstaaelfe. 

l 

Guldbtyltup. Væver Jensz 
Kristenfen og Hustru, Hovby, fejkede 
den ZOte Oktober detes Guldbkyllup. 

n e d p a a G a d e n. Forli-Den ind- 
traf i Aarhug et Uhe!d, som tun ved 
et rent Miratei undgii at biive en ai- 
vorlig Ulyike. En lille 53 Aatg Pige 
fad og ieaebe vaa Teavpen i Ejendoms 
men Falstersqabe Nr. 34 mellem 2. oq 
Z. Sal. Som bei desværke oer er 

Tilfæloet med Binduerne paa Trop- 
pegangene, var dette iike forsynet med 
et forfrsatligt Gitter, og under Leaen 
falbet Varnet ad genneti det aabent« 
ctaaende Vindue. Tit al Held sei-Je 
Fsvderne fat i Gesimsen, og her hænate 
det ulykiclige Barn nogle Lieblikte, 
svævende mellem Himmel og Jord. 

Undet Vinvuet stov FOU, men de; 
blev itte opmattsomme paa Baumsf 
Fore, fsr der fra Folk langere oppe« 
i Gaben biev raubt: ,,Gtib hende!s 
Grib hende!« J samme Dieblit faldtI 
Batnet, men en Mand vat dog faaf 
heivig at gkibe det cige i vet Sende 
bei kom til Jorden. Selvsplgeiig sit 
Barnei ei haardi Stsd, men det blev 
dog ille faklig kvekstet og mens snatt 
at ville date fuldstcendig rast igen. 

Paa Hovedet fra 2 S- 

i 

l 

( 
Dtamaet paa Limfjotden.« 

Arrestanten SIrenfen, som hensiddek 
i Narresundby Arrest, sigcket for at( 
hove dræbt sin Kammetat, syneö sta-« 
dig utilbsjelig til at lsfte Slsret for« 
det nalige Drama. Han havdet be-« 
standig sin Ustyldighed, men ncegtet 
at udtale sig videke om, hvad der ers 
passereh Stadt-me erklæter han siet 
itte at kende noget til, men hat og la- 
det sig henrive til en Ytring sont den- 
ne, at hat-de ban vidst strati ved An- 
holdelsem hvad han« erfatede, da han 
saa Ligei, vilde han have etklætet bei 
for et Baadestud, selv om han siulde 
lyve sig Tilstaaelfen paa. 

,,Danfteteu« san faai af nye Dol- 
bete fra nu as til lste Januar 1903 
for M. 

Rask Sonnen 

Cu sit-neu zuwinkten 

Man leerer ille at svsmme ved at staa 
paa en Bro og se andre i Banden 

Flere og slete as Ungdommen er- 

lender dette og vovet sig da ogsaa sta 
den sitee men snckvte Bro, som heddet 
Daninark, ud i Verdenshavet, hvor de 
unge Danslete —--- enten de er Handels- 
folt, Haandvckrlere, Tetnitete ellek 
hbad sont helft andet da ogsaa hur- 
tig leerer at holtte sig saa godt som 
andre. De leerer at udnytte de man- 

ge Muligheder, som aabnek sig, de 
faar anene op, arbejdet sig i man- 

ge Tilsælde ved feig Udholdenhed og 
lelid Dngtighed frem til indbtingenke 
og ansete Stillinget, gavner dekes 
Fædreland, i det de gavner sig selv, og 
letter om itte andet saa i alt Fald 
det, at der er støkre Opgaver i Livet 
end den« soin mutigen Hjemmesødning 
lebet bejt Paa, at stille Pinde i an- 

die Folls Hinl. J 
Genneni Bladene saar man jcrvnligj 

Meddelelse om, at nu er den Mand! 
tommen tilbnge sta den Ende as Ver-H 
den« book han dyrter Rasse og tjeneiq 
tolosale Summen at nu et denLandLJ 
mand kommen hjem sok at opsordre 
danste Knnftnere til at bngge en met-l 
sitanst Paladssnl op, at nu er danste 
Masnd ned at dride Minet paa den 
ene Side as Jprdllodem og nu er an 

dre ved at b ge Jernbnner paa den 
niods.1tte Sid Men mange Dansle 
tegsllitlsomhed ude i Beiden faar man 

;sset ille Knndslab om, sordi de nnge 

sbinndt de inange andre gode Egensllai 
zbet Uns-Ja leerer Besiedenhed, on san- 
jledeg vilde jeg sandsnnligvis heller 
nckppe hakve faaet Kundslab om en 

sjcelden Familiesest, der i disse Dage 
hnr fundet Sieb hos en Sininager— 

Ente i en Landst i Endsyn, om jeg 
ille fra gammel Tid lendte lidt til Fa- 
milien. 

Ente-n lender jeg sra mit Ophold 
i Edendborg; hun var en trosast Hol- 
dek as det Blad, sor hvillet jeg var 
Redaltioiisselretær· En as hendeg 
Snnnet havde jeg senere sluttet Ven- 
skab med i KonstantinopeL Oq Fami-: 
liesesten bestod i, at hun havde saaet 
samlet sene sem over hele Rinden spredi 
te Sonner hos sig pan een Gang- 

Det eneste Staat i Familien-Z Gla-- 
de va!, at den Son, som var min 
Ven, sadnedeg. For et Var Aar siden 
satte han Livet til ved Badning ved 
Port Said. 

Den unge Mund hed Lenz Spat- 
ivath. Han dar Haandvcetter sont sme 
Brodre og havde Reiseblodet i sme 
stlarer som de. Da han var bleven Ma- 
lersvend, deog han ud, dsjede ondt, 
isten sled sig igennem med utrolig 
Sejghed Hcm lom til Leienien og 
hegyndte i digse sot en Slomagersøn 
sra Sydsnn uvante Omgivelser en 

Lobebane, soin ester alle Solemcerlet 
at dømme, vilde have gjort hacn til en 

rig Mand. Han lcekte Sprog med en 

fotbløssende Lethed, og sordi han vit- 
de. Hans Enetgi var som en Klippe- 
vag. Jeg hat selv i Konstantin-met i 
en Time hstt ham tale site HEpr 
Fknnst, Tysl, Græst og Tyrkisl sor- 
uden Danst med mig. Han havde byg- 
get Ritter i Bethlehein og Jetnbanet 
i Matedoniem og da jeg msdte hom, 
var han i Fett-d med den anatoliste 
Jeenbane i Lilleasien. Han sloges med 
Roverpal ai Arbejdere og med Autori- 
tetet, som snpd og bedtog, maatte 
endog tæmpe med Sygdom, men be- 
vatede under alt sin utoltelige Rads- 
liqevekgt, sit sunde, Edle Snn paa Til- 
vcetelsen og tjente mange Penge. Han 
havde Tusinder as Jdeet; vilde lebe 
Uld op i Lilleasien og havde sitleri 
iværlsat Ideen, om ikle Akmenier- 
massalrerne med al deres Tsjlesl·s- 
hed var bkudte ud; han vilde anlægge 
Tovbaner i Konstantinopel og elek- 
trisle Spotveje i Athen, optette Bin- 
sortetninger o. s. v. 

Den sta Massatretne i Konstanti- 
nopel belendte modige charge d’assaikes 
ved det svenste Gesandtslab Chatles 
Fredholm, sont tillige var dansl Kon- 
sularagent, gav Lari Spatlvath en 

Ros, soin enhver danst Mand, der 
deaget nd i Vetden, maatte Inste sig, 
og alle, der lotn i Versting med yam, 
holdt as hanr. 

Midt i en glimtende LIbebane dsde 
han, sont sagt, under Badning ved 
Poet Satt-. Da den ældste Becher, 
som et i Stam, nu var paa Reisen 
hjem see at samles med sme Bksdte 
hat dere- gainle Moder, apssgte han 
i de Eimer-, Slibet gjoede Ophold i 
Port Sald, Broderens Gran og satte 
en Mindesten derpaen 

Johan et nel den as Sinnes-ne, sont 
hat sattet M one i Bei-den« J 16 
Aar hat han ikte vctet i Danmatl, 
og i denne lange Aamette hat han 
reist net nieste as Amerika og Alten 
igennenn Rn et han, sotn sagt, i 
Sinne anset t det stote engelste Fie- 
mq »Na-i seiest comp. Ltd.«, og 
W en W Wdelis see- 

som Leder af Stovbruget hsit oppe i 
Stams Vierge. Hans Firma hat 
Hovedkontor i Bitt-Ia, og naar han 

Igaar op i Biernene, ster det fra Bit- 
lmasidem 
I Som et ganfte godt Etsempel paa, 
jhvor umulige Samfætdselsmidlerne 
ier i Stam, tan det ncevnes, at Johan 
Spaktoatth aldrig hat vieret i Bang- 
tot. og at tun et Par as de andre 
Danfteere i Sigm hat set hom. 

Eiter nogle Maaneders Fette gaar 
Johan Spattvarth attet tildage til 
sine voldlomme Stove og sin betroede 

Stilling i Siam. 
Den ncestceldfte SM, Martin, ejer 

Ananasplantager i Florida og hat i 
omttent lige san lang Tid fom den 
celdfte Broder verrei borte fra Dan- 
mortx han leerte i sin Tid Gartneriet 
berhjemme og hat i 13 Aar opholdt sig 
i Amerika. 

Den tredie Brodek, Jens Peter, er 

Sitted og er « efter at have arbejdetl 
forslelliqe Steder rundt om i Europa 
— nu anfat vaa en ftor Fabrit i Ber- 
len som Leder af et Verristed pas halvs 
andet Hundrcdr Smede. 

De to yngfte Sonnen-, hvoraf den 
ene er Maler og den anden Snedlek, 
er endnu i Damm-eh 

Jeg behpver itle at stildte 
Moder-enc- Glcede og Stolthed over at 
lmve sine Senner efter san mange 
LIan Fotlvb samlede i sit lillr Hiern, 
og nanr jeg saa udsptlig hat omtalt 
Familiefcslens Deltngcre, faa er det 
da oniaa mest for at give unge, der ille 
hat Mod til at vove sig fra den silre 
Bro ud i del ftore Verdenshav, et staa- 
ende Elgemvel paa, hvorledes dnnfte 
Mir-nd jckvne Haandværteke fra et 

jceont .Hjem, ved Dngtighed og Arbei- 
de tcm flabe sig fmutle Tilvætelser og 
need Stolthed lockre dereg godr dansle 
Navn ude i Werden. 

Sönderjylland 
Bittetosten var giftig. 

Fificr Fir. Thomiensz Kont- i Hoftruiv 
itov, Ennderjnlland, Xev forledent Torgdaa angreben af et plndseligt Jl- 
debefindcnde, sum nd paa Ratten an: 

th en meakt alvotlig Karaiten Lee- 
gen tonsiaterede, at der fortlaa ei al- 
vorligt Fokgiftninggtilfcklde, fremtaldt 
ved Nudelfe as en af de smaa Bitter- 
ostr. Lenemet var da allerede saa 
ftcertt angrebet, at den unge Rone helt 
havde tabt Mer!et, og faa Tiiner fe- 
nere døde hun eftek stote Lidelser. 

Plndseliae Dødgfaldl 
Gaardejer Marth Schmidt i Bodum 
ved Anbenran afgit forleden pludselig 
ded Boden. Hen ad Morgenftunden 
borte en Sien, der fov i sanime Vik- 
reife, at den qainle dtog nogle dybe 
»Zuk. Da man san til heim, fandtes 
hnn liagende død i Sengen. Han var 

bleven kamt of et Staatilfælde. 
Schinidt hande, trodH sin bøje Alber,l 
indtil de sidste Dage vckm rast og’ 
aandgfkisi. 

Aftenen i Fordejen afaii Enien 
Mette Hemmet i Fladiten pludfelig ved 
Dsden Medens hun var besiæftigetI 
med at alte Sinon blev hun sng ogY 
bad sin Dotter oin at gaa med denke 
nd i det fri. Da de naaede Ydekdsteml 
faldt hun oniiuld og maatte bates. 
ind i Sengen Man lod fix-ais Lilien-- 
de en Lage, men da denne ankom, var 
Døden alletede inditandi. Den af- 
dsde blev 65 Aar Sammel· 

Gamle Ægtepar. Aste-kais- 
mand Hans Spring og Kone i Bov,! 
er begge er 74 Aar, fejrede den 8de 
Qitobet deres Guldbrnllup. Dagen 
eftek holdt Atbejdsmand Nikolaj Pe- 
teksen og Zone i Kommt-, der bkgge et 

84 Aar, Diainantbryllup. Kommu- 
nen gav en stsrre Fest. 

Statt Jordefætd Forte- 
den jotdfceftedes Gaakdejer Jens Ene-« 
mark sen Gammelsiov paa Agersiav 
Kistegaard At den afdsde hat været 
agtet og afholdt, udviste det siote Eig- 
fslge as 66 Vogne. 

Gnldbryllu p. Kommunefov 
standen Aftekgtmand P. Callesen og 
Husiru, f. Jsrgensem i Andholm ved 
Rodekro fejtede fotleden deres Guld- 
btyllup. Guldbtudgomnien er 74, 
Guldbkuden 73 Aas-. 

Et beklageligt Ulykkes- 
tilsælde er siet Pan Hjetiing Mark ved 
deding, i det den 80 Aar gamle Elft- Makie Andetsen et fanden dsd i enl Mosegtav. Den gamle havde nagt-. 
Fant, som hun fokmodentlig hat dil- 
Zet se til, vg er detved formpdentlig 
gnaet feil og kommen i Mosen uden at 
have Iunnet hjælpe sig op igen. 

hnsundetssgelsk J den 
for Mordet i Bartelby misieenkte 
Stersllber Piepgraks Volks i Junker- 
hulvej fotetogei fotleden en hinsank-et- 
fsgelfe as Krtminalloinwilfng og en 

hemmelig Politibeiient sta stets-bot- 
tilligeined en Gent-arm fra Sie-vi- 

Omegn. Ved fstste Undetspge k,.» 
fandtes intet, men da Politibetjenten 
havde haft en Samtale med Nabotos 
nen, foretog han endnu en Widerst- 
gelse af Ftattelovnen og fandt et Ur, 
et Bordtæppe og andre Smaagenston- 
de. De to fotstnckvnte Ting stal være 

forsyncde med Nat-m ellet sitre Rude- 
tkgn. Om Genstandene ssal have til- 
hskt den myrdede Rone ellek de man- 

ste er stjaalne et andet Sted, foklydet 
der intet om. Nabotonen stal have 
lagt Mcerie til,(1t Etckrslibekeng Keine 
blev tunlich ncmk nogen nætmede sig 
Kaktelovnem 
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J den l««Ite Kvloni paa »Seit-« Bam- 

IWARD cOUNTY. 
NORD DAKOTA- 

Lver 600 Dunste hat taget Land i 
detme Fioloni. uddalgt as Kirtesami 
fundetå Kmnite, og of disse hat alle- 
rede de ftefte bosat sig der. Endnu 
tan der faas godt Land til »Harm- 
ftead« der. 

Der tiltrasnges dansse Forretningsz- 
mcknd i den nye By ,,Floxton« (Poft- 
ville P. Q) i Scttlementei. 

Den 1ste og ktdie Tirsdag i hver 
Manne-d sælgess paa de flefte Stationet 
billige Returbillettek til Lands-gen 
ellcr de tan faas fra Minnertxwlis ti! 
Landet ved at henvende fig til »Soo« 
Banens Landtontor. 

Ligeledes haves Prcerieland i Min- 
nesota og Dakota, og billigt Stoy- 
land i Wisconsin og Michigan pca 
»Im-« Jcrnbanen. Lade Jernbanci 
miser. —- Striv efter Landtort og 
illustterede Fortlaringer til 

D. XV. (’ASSI·JI)AY, 
Land and lmltmtrial Aus-at «Soo" Ky- 

Minnskatx,1is. Ilion 
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Unga Kvinnor 
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