
»Danskeren.« 
Lords-s den U. Juni 190·.Z. 

Blniy Nebr. 

J Torsdags Eftermiddag ca. Kl- 
4 kam en lille Cyclone til Zyne itte 
tet langt fra Byens Nordside. Tet 
havde lige regnet osg haglet stcerlt og 
fra en Sly i Nord-est tordnede det til 
Tiber. 

Alt som Einen drog af Zted mod 

Floden kam saa den lille Odelcegget 
frem. Tet saa i Afftand Ud som naar 

en Ratet udftydes, tun at det denne 

Gang kom fra Himlen ned mod Jor- 
den. 

J nogle Minutter rodede den rundt 

paa Jorden, og interessant var det at 

se, med hvilken uhnre Haftighed den 
kunde suge Stpvmasferne til sig. 

Heldigvis udrettede den ingen vi- 
dete Stude. En Gtæsmark blev dog 
ganske sircellet af for sin Gronsvær. 

En af vor Menigheds Folk, Mr. 
Mads Haner var ncer kommen ind i 
Cyclonen. Han havde just spcendt sine 
Heile for og stulde ksre hjem fta Mar- 
ken, da han opdagede Cyclonen saa 
meget som en god Block horte. Den 
var tun saa bted fom et almindeligt 
Has, men tog alting med sig. 

Han befalede sig Gudog jog paa 
Hestene, og slap da ogsaa detfta i Tide. 

Entlonen blev iagttaget af den gan- 
sie Bys Jndbyggere —- til almindelig 
Forfærdelsek 

—- Torsdag Aften, d. 12. Juni, var 

Praeffen og Familie just gaaet ind fra 
Verandaen. da der pludfelig viste sig 
mange Stilkelser rundt omlring Hu- 
fet. Fantasien satte dem føtft i For- 
bindelfe med de adstillige Indiana- 
overfald, sorn man hat lcest orn i heu- 
farne Tiber. 

Til al Lykle var dog disse Maine- 
fker alle faknmen hvide —- og trods de- 
res spøgelfeagtige Færd Kl. SI- om 

Aftenen opdagede man, at de for Ris- 
ler og Tomahatvket kun bar nogle 
Kur-Ie. Det lettede. 

Dei var Menighedens Folk, fom i et 
Antal af ca. 66 dont for at lykønsle 
Paftor Harald Jensen paa hanö 31- 
aarige Fsdfelsdag. 

Mens Præstefamilien fik travlt med 
at staffe Plads ude og inde til den 
store State, var der bleven stillet en 

ny Lampe og I Dusin splvpletterede 
Knive og Gasiet Paa Dagligsinebotdet, 
— det var Gader, de kcetlige Handet 
havde webt-tagt 

Med Samtale — ikke mindft otn 

Aaesmsdet —- hengik Aftenen, til 
Kyindetne hadde beredt Kasse, saa 
spiste og dtak man de medbragte Va- 
ter, hvoreflet Pastot Jensen ud fta 
1 Joh. 3, 16 holdt en lille Tale og 
tillige bkagte Menigheden Tal for 
gvde ØnsieY Tanker og Gaben 

Minncapolis, Minn. 

Paitor Nielfen kg Familie reiste den 
2. Juni til Chicago i Besøg has 
Zlægtninge, famtidig med at han ogi 
faa rejser til Aarsmøde i Racine. DI 
bliver i Chicago en Ugeåtid efter 
Aarsmødei. 

— Vor Delegat, N. C. Aaberg, og 
Thomas Lund et ogfaa til Aarsmøde. 

— Student Nielsen, der fordereder 
sig til Lcegemissionær Ved Minnesota 
Statsuniversitet, rejste den S. Juni 
til Albert Lea, hvot han stal holde 
Religionsssole i Ferien. Han er en 

alvotlig, troende ung Mand, og vi har 
hørt, han hat staffet sig mange Ven- 
ner i Albert Lea, hvor han ogfaa holdt 
Stole i Fior. 

— Vott Politi er i denne Tid uns- 

der Tiltale for at have modtaget Stil- 
venge for Lsfte om Besiyttelse af 
Spillere og Spillehuler. En Mr. 
Gardnet, Medicin Student hos Dr. 
Ams, Byens May-m og af denne nd- 
nævnt til speciel Politibetjent, hlev 
sidsle Tirsdag Akten af tn Jury fun- 
den styldig i at have modtaget Bestä- 
kelse. Der vil blive forspgt at faa 
nyt Fothsr ellet ogsaa indanle for 
h-jefteret. 

— En ny Retssag begyndteg med 
det sammt mod Detektiv Nod-et Og 
detefter kommst Turm til Politichef 
Fr. Ams, Mayorenz Proben An- 
klagen er i alle Jilfælde at have mod- 
taget Bestillelsk 

— Grandjuryen hat det fremdeleö 
travlt, vg man tun vente at høre nye 
Overrastelset. « « 
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( Danmarh. 

Spor af Mokdercuk 

on polfk Kvmde misuenkt. 

erzra absolut trooærdig Kilde erfa- 
»Rosde folgende, der i Politi- 

stkedse ocrkker den ftvrste Lptncetksoms 
Oel-: 
l En i Omegnen af Hjottsth besitz- 
dende«fuldt troværdig Mund medde-. 
let i et Brev til en kompetent Mond i 
Lobend-Inn at der Morddagen hen 
unde: Alfxen kom et forsiyrret af 
Graad og Eksaltion yderft medtaget 
Koindemennefle ind i hans Bolig. j 

Hun optraadte, fom om hun iklei 
lunde tale Danfk eller forstaa Danfk ( 

Marthen der blev noget ilde berørH 
ved dette Befsg, og soxn ttoede, at deni 

«vedlommende var Udlænding, sendtej 
Bud efter Stedets Præft, fom heller 
itke lunde forftaa, hvad bun fagde, 
uv over, at hun bad om Logis. 

Eftet nogle forgæves Fotsøg paa 
at faa hende til at tale sammenhcen- 
gende, ytrede Præstem 

,,Vi maa hellete henvife hende til 

Sognefogden.« 
Men naeppe havde hun ovfanget 

Ordet Sognefogden, for hun ilede af 
Steh 

Da hun begav sig Daa Vej, faas dej 

tydeligt, at hun bar paa en stok Knirs, 
tilfyneladende paa et stift Staft. 

Bortset fm hendes elsaltetede Ydre 
og forcerede Skjulthed, der naturlig- 
vis gjorde et uhyggeligt Jndtryk, 
tæntte man ilke videte over Sagen. 

Først da Effektetningen om Hinfä- 
høj-Motdet naaede Landsbnen gen- 
nem Bladene, stod den mislcenlelige 
Forbindelfe Bkevsltideten klar, og nu 

ønslet han at gpre rette vedkommende 
opmærlsom bei-pack 

»Vib.ct1ftst«s Redakkion føjer 
hertil folgende Bemerkningen 

Naat vi samtnenholder Jndboldet 
af dette Brev med den Meddelelse her 
i Bladet om en tilsyneladende sinds- 
svg sonstige Kdinde, der i Totsdags 
Aftes indbkagtes her til Byen som an- 

holdt paa Sonder Teglgaatd, og sont 
talte et uforstaaeligt Tungemaal, og 
hettil fsjer, at den anholdte fandjes i 
Besiddelse af en Roekniv, at hun ri- 
meligvis Morddagen eller Dagen for- 
ud er bottgaaet fra Guarden »The- 
masminde", hvor hun atbejdede sam- 
men med andre Polaklet, at »The- 
masminde« ligger nceppe txe Fiel-ding- 
vej fta Motdftedet, at hun utvivlsomt 
er identisi med den Kvinde, der et set 
i Hjottshsj Motdaftenen, bevæbnet 
med en Kniv, ng at hun et dtikfældig 
og vistnok til Tider lidet af Deliris 
umsvanvid, eller i alt Fald vpftker sig 
som sank-am — vil man indess-eng 
at meget tydet paa, at hun er den, der 
hat myrdet Pigen fta Hjortshsi. til- 
med da det er udenfot al Tvivl, at 
Motdet er begaaet af en Kvindr. 

sSenere ·lIzeDdelelfe). Man mener 

nu at have iundet Zpor af Blod baade 
daa en Rniv, hun medsprte, og paa 

Ihendes Trceflo, men nogen Siklethed 
Hi faa Henfeende kan ikke haves for 

efier en kemifk Underføgelfe. 
Eiter Meddelelfe til Politiei har 

bun den 17. om Aftenen —- Mordet 
fandt Sted den 16. —- været i Ssby- 
vad Rro mellem Aarhuå og Viborgz 
her gefiilulerede hun med Roekniven 
og viste en Bevcegelse med den om sin 
egen Hals-, sorn om hun derved vilde 
betegne, at den lunde bruges til at 
stære Hallen oder med; senere lan bun 
spores i Rødlærsbro, hvor bun hat 
faaet noget Linned, som Hun var ifptt 
ved Anholdelsen. 

(Seneke Meddelelse). Der forelig- 
get ille yderligere Oplysninger om 

den anholdte Kvinde og hendes For- 
bindelse med Mordet i Hjortshøj. 
Hendes Omflakken lIn nu efter ind- 
hentede Oplysninger folges fra hun 
forlod ,,Thvmasminde« og til Mord- 
dagen den 16. Kl. ca. 9 Morgen, da 
hun er set i Labing i Framlev Herred, 
hvorfra der er ca. ZA Mil til Hjoriss 
htj. Hvor hun· hat veret fra den 16. 
om Motgenen (Moeddagen) til den 
17. om Eftermiddagen, da hun var i 
Sibyvad Kto vg fcegtede med Kniven 
i Kxostuen, er det hidtil ikle lylledes at 
faa oplyst, og det et neiop one dette 
Tidstuim det gælder at faa Besied. 
Saalcenge dette Spsrgsmaal ille er 

opllatet, vil Misianlen fremdeles 
hvile paa hende. 

Smaa Meddelelfer. 
Den nye Kitke i Maine-. 

Som fvtlængst meddelt, et der pca 
Finsnklovm for indeværende Aar be- 
vilgei 18,500 Kr. til den nye Kitt- i 
Wann-. Der vil i de nenneste Dage» 
blive indvctslet til Mtde for at for- 
hondle vm shggeforetagendeit Jvetks 
fettelsp Den stedlige Kittel-nein 

suskek gerne Zagen»fre1nmet saaledes, 
at Kitten tan tages i Brug inden Ub- 
gangen af næfte Aar. 

Ulyttestilfcelde. Undet 
Redbrydningen af et gammelt Hus 
paa Ttæde Mark tilhørende Petetsen, 
Vygballegaard, Omegnen af Frederi- 
cia, itnrtede plndseligt en undethuiet 
Mut ned over en Arbejdet, der sit Ho- 
dedet inuft og straks efter afgik ved 
Boden. 

Den drehte Arbejdgmand hedder 
Mathias Jochumsen. 

— Zognefoged Hans Have af Ty- 
rehaven ved Vtædstrup, køtte fotleden 
Efiekmiddag hjem fra Notte-Snede 
med en Mand fra Hosttup Mølle. 
Undervejs faldt Hans Have af Vog- 
nen, iaa at dennes dageite Hle gik 
over Bryfttasfen vaa hacn. Manden, 
der time, mærkede intet, føt han kom 

hjem og favnede hatn Da man gik 
ud ad Vejen for at spge efter ham, 
fandt man ham fom Lig. 

— Temrer Hoid paa Gtejsdals- 
vejen i Beile. faldt forleden Nat, da 
han find og saa paa Tordenvejket, ud 

gennetn Vinduet i Kniftetagen ned paa 
Gaben, hvowed han sit Ryggen saa 
siættt besiadiget, at begge Ben lamme- 
des-. Han henligger paa Sygehuset. 
Leegen nætet Tvivl om at kunne redde 
hans Liv. 

E n im ui G a v e. Avlsbruget 
Niels Hausen ag Huftru i Ftedeticia 
hat igennem Sognepræst Manniche 
tilftillei Bestyrelfen for Dagmar- 
Asnlei i Fredericia en Gave paa 1000 
Kr. til Minde am afdsde Avlsbtuger 
Jens Jenfen Gade og dennes ligele- 

zdes afdsde Stifter Gettrud Matie 
jGadr. Jens Gade hat i tidligere Tid 
ejet en Avlsgaard, der sipdte umiddel- 

jbari ov til Asnlet, og har detved faaet 
fLejiighed til at se den velsignelsestige 
jGetninxy der stille og bestedent øves 
her iblandt de smaa, og af Kætlighed Iiil denne Sag hat han udtalt Ønsiet 

Inm, at en Pengeaave stulde efiet hans 
Tod siænies Afnlet. Dette Ønsie hat 
hans Arbinaer nu paa en isn Maade 
btagt til Udfstelfr. 

Guldbrnllup kunde den 1sie 
Juni fejtes af Jens Johansen Ny- 
gaard og Husitu i Skjetn. Monden 
er Vetekan og Jnvalid fea 3 Aats 
Reigen 1848—50, hvori han hele Ti- 
den deltog, indiil han den 4. Oktober 
1850 biev saaret i Slaget ved Fade- 
riksstad Guldbkudepartei et begge 
fpdte i Timting ved Herning, hvor de 
ogfaa hat boet. indtil de foro7 Aar 
siden ftnttede til Sijern Stationsby. 
De hat altid levei i frnaa Kaat, men 

som Hjælp til en sorgfri Alderdokn 
blev der for nogle Aar siden tilstaaei 
dem en lille Pension af Invaliden-r- 
ssrgelsen. De er endnu, ttods de 76 
Aar, aandsftiste og nogenlunde ved 
Helbted. De hat haft 8 Sinnen 
hvoraf tun de 4 levet. 

Krigsretsdom Fredericim 
Maj 21· —- Under 28. ds. bar HE. 
Maj. Kotigen ftabferfiet den under 12. 
ds. affaate Etabskrigsretsdoin, hont- 
Ved Neierveintendant Hellenberg var 
dømt til ixorbrndelfe af sin Bestilling 
samt Forbedringshusarbejde i et Aar 
for lesentation vg Kassemangeh sont 
han bavde søgt at fijule rieb falst 
Bogføring. Hellenberg tilpligtedes 
famtiria at beralr 1903 Kr 29 Øre 
i Eritatning tik10.Bataillon og 788 
Kr. 69 Lre i Erfiatning iil 27. Ba- 
taillon. 

D- ø d S fa Id. Nordby, Fans,d 
M. Maj. —- Fhv Dampstibsspret, 
Direktor ved Fano Nordsøbad H. 
degaard, er forleden afgaaet ved DI- 
den efter lang Tids- E,ygdom 61 Aar 
gammeL 

— Oberst C. Bagaesen, Chef for 7. 
Regiment og Kommandant i Frei-eri- 
cia, er pluhselig afgaaet ded Døden 
under et Bei-g has Grev Rantzau, 
Frederikslund. Dsdsaarsagen var et 
Hjettesiag. Den afdsde var 59 Aar 
gammel. 

—- Kancelliraad, Liege ved det 
Clasfensie Fideikommis Fuglede, Bel- 
linge, Falster, et afgaaet ved Dsderr. 

Tilstaaelse. Jsrgen Ander- 
sens Entes Gaard i Vemmelsse neb- 
brcknbte forleden Formiddag, og som 
mistaenkt for Brandstiftelse anholbtes 
en paa Gaarden varende Dreng Ma- 
riu3. Denne har i et under Anther- 
siov Bitt afholdt Forhsr tilstaaet at 
have foraarsaget Branden ved Mattig- 
tigt at have kasiet en tcendt Cigaret 
i en Bunte Avner. 

Guldfundet t Gubmr. Om 
Fundet af den tidltgere omtalte sipre 
Guldring t Gudme strivez bl. a.: En 
hoi hesiehanbler Stoptgaard i Gub- 

Ime tjenende Dreng harvede forteden 
Dag paa et Stykke Jord, sont Steht- 
gecarb hat lejet af Ganrdmand P. 
Weisen i Gut-me. 

Da Dr. Skwtgaard kom nd t Mar- 
ken for at se til Arbeit-et hialp hart 
Drengen med at rense harren, og op- 

i 

l 

dagede da, at der paa en af Tænderne 
fad en itor Gnldring. (ca. 8 Tommer 
i Diameter), hvorvaa hang, ligefom 
Noaler paa en Neglering, 8 starre og 
2 mindre Guldringe Vcegten af hele 
Fundet andraaer lj Pd. og har en 
Værdi af ca 135H Kr. 

Finderen bar været i Kebenhavn 
nied lefagerne, der er ailederede til 
lenardift EUtufæum, hvorffra ban 
venter at bete neerrnere am ncsgle 
TAFEL 

anffp nmfnmno paa 
T -..:noitibet »Roddam« ved 

M i ri: n i a ne. J Folge Ople- 
nimm-, indbentede aennem det danike 
Generalloniulat i London, ndrtfer 
«Noddam«s Bernandinasliste, at der 
blandt Beseetninaen fandtes fire Dan- 
fte« nemlia P. Veterfen, 24 Aar gam- 
mel. bjemmehørende i Nntsbing paa 
Faliten LIlksel speisen 23 Aar garn- 
mel, brende 18 Zonnenweasaade 
tZundeDedsaadeL Kehenhavm Nico- 
laj Jenseit, 19 Aar gammel, boende 
Nimej 4 i Aartms og Carl Petersen, 
LN Aar aammeL Nybamnaade My- 
havni U, Kobenbavn. 

J Folge de Onlnsninaer. Rbedetiet 
bar modtaaet, er det utvivlsomt, at P. 
Petierien og Arel Jverfen er afaaaede 
ved Toben, og at C. Vetersen er i Live 
Da indlaat vaa Hosvitalet. Orn bans 
Helbredstilitand tan Rdederiet inaen 
Lvlnsning give. Tet maa endvidere 
anfes sorn fandinnliat, at Nicolaj 
Jensen er i Live og indlagt paa Hosen- 
tal. 

G u l d b r n l l n P. J Dollefjcklde 
Ved Satstøbing fejredes forleden Dag 
under meaen Deltagelfe Boelsmand 
Christen Pouliens Da Huftrus Guld- 
brnllup. Ter var baade LEresporte 
oa Musik« liaefom Hirten, bvor de 

aamle med deres Staat aik til Alters, 
var smutt tmntet ai Beboerne. Der 
blev overratr Guldbrudevarret en i 
Evanet indfarnlet Penaesum, ligesom 
der nasaa fra Lehngareoe Raben Le- 
detzau, Ewig Ferner Guldbrudaomrnen 
er, overraktes en Penaenave. 

Lnnnedflag. .Foeleden Nat 
bar der over forftelliae Eane ai Lan- 
det, navnlia Jylland, rafet et heitigt 
Tordenvejr med mange Lnnnedflag, 
sont har foraarsaget adftilliae Ldelæg- 
gelser. 

Hillerod. Maj 31. —- Gaardeier J. 
Nielfens Ejendom i Holloie Lund ved 
Helsinge nedbrcendte forleden Nat ved 
Nitiden som Folge af Lnnnedflag. En 
an oa nogle Kalve indebrændte. 

Koldina, Maj31.—— Under et void- 
somt Tordenvejr i Nat, der holdt sig 
over Egnen i sire Timer, flog Lynet 
ned i Johan Jacobfens Gaard i Bester 
Nebel. To fammenbyggede Længer 
brændte, medens en tredie Lcenge ng 
Striehufet reddedes. Tre Køet samt 
nogle Kalve og Grise indebrcendte. 

J Kolding slog Lynet ned flere Ste- 
det og anrettede nogen Stabe Paa 
Storitene o. l. 

Terndruv, Mai 31. —- Under et 
itcertt Tordenoejr flog Lnnet i Mor- 
ges Kl. 82 ned i Marias Estensens 
Gaard paa Thisted Mart. Gaarden 
nedbreendte fuldstændig. Nogle Køek 
og Føl indebrændte. 

Horsens, Maj 81. — Under Uvejret 
i Nat slog Lynet ned i Boelsmand J. 
Kjærs Ejendom i Brot-un 2 Længer 
nedbrcendtr. 

Prins Christian-i Som- 
m e r s l o t. Stiftamtmand, Kam- 
merherre Dreher-, Standerborg, hat 
nieddelt, at Prins Christians Som- 
merslot ved Aarhus vil blive afleveret 
den 7. Juni Kl. 113. Sommerslottet 
vil være til Eftersyn for Bidragyderne 
Fredag den S. Juni mellem Kl. 10 og 

Solvbryllup. Direktor Hen- 
nings og Feue, Igl. Stuespillerinde, 
Fru Betty Hennings, kunne den 25de 
Juli fejre deres Sølvbryllup. 

Dunst og fremmed Goett- 
fr i h e d. Eheer for det stattftiste 
Bureau t Iowa, Mr. Wennersheirn, 
der opholdet sig i stenhavn i Anleds 
ning af Berdensudsttlltngen i St. 
Louis 1904, hat bl. a. faaet den Op- 
gave tildelt af den amerikanste Rege- 
ting at satte sig ind i fokstellige offenk- 
lige Instituts-merk Fortetningsgang 
og Jndretning her i Standinaviery 
sauledes f. Ets. ogsaa vort Fcngsells 
vcesen. 
Da han forleden Dag havde en Kon- 

ferenee med Politiinspektsr Stessens 
sen, sputgte han den elstværdige Poli- 
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timand om, hvorledes han ftulde bcere 
sig ad med at faa Abgang til X. Ferng- 
sel. Ht. Stessensen strev da et Par 
nndefalende er bog paa sit Visittott 
til Jnspettøt N. R. og telefonerede ud 
til Fcengselskontoret, at Mr. Wen- 
nersheim var i Anmarch. 

Amerikaneren og den herværende 
Konsul »deputy«,.Ht. Jacobsen, der 

paa Konsulatets Vegne viset Mr- 
Wennersheim rundt — Professor 
Freeman er i Berlin —- begav sig 
med Politiinspettøtenö Introduk- 
tionsftrivelse og sine Legitimationspa- 
direk, der betet den under den veftins 
diile Sag her i Landet saa meget um- 

talte Mr. Hays new-se Undetstrift, 
ud til Fængslet og blev modtaget af 
Jnipeltøren i Kontotei. 

Jnspettøren underrettede imidler- 
tid de Hex-M om, at He. Stessensen 
aldeles itte havde noget at gste med 
Fængselsvceienet, og at de itte saadan 
lunde komme rendende midt paa Da- 
gen (Kl. var 2). 

Mr. W. anfstte til sin Undstyld- 
ning, at ljan stulde rejfe til Sverris 
Dagen efter, og at hanö Tid var for- 
fcetdelig optagen. Men det interesse- 
rede ille Jnspekttren det mindste, og 
fotstrmnte gis de to better med user- 
rettet Sag detes Bei. 

Sau maatte den oveeotdentlige Ge- 
sandt og befuldmægtigede Ministek,. 
Mk. L. Swenssom tage Affen Han 
opssgte Justitö- og Judeneigsministes 
ren, der i en Furt sit opsat Debatten-» 
tet til alle de under dem sorterende 
Institutionen Admintsttation, faule- 
des at Mr. Wennerihetm nu lan faa 
Abgang uden videte deetier. ; 

Det, der fotbavset Ametitaneeen 
mest l denne Affe-eh et Fotstellen paa! 
Fotholdene i Danmaek og America. 
can packten-« at en dankt Studieteti sende i Amerika vilde blive behauptet! 
af Autoritetetne, ille alene med cis-! 
lighed men med Bensiab 
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Dvad Bund hat Livet for en Kom- 
de, iom Ader paa famme Munde sont 
Namrie Dican Dog er ver Tusindet 
of Kvindey sum ndhvlder saadan fryqi 
selig Smerts hvet Mauned uden Kla- 
ge. Hvis De er en of Dem, Instr- 
vi at fis-, at denn- samtn- 
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vll stasse dem varig Anbring. Lad 
der vcm Deves Trsfh at en Million 
Minder er bleven iuwstændig tut-tret 
af »Win- oI Tom-is- Disse Minder 
led of doldfloty nregelmæöstq Reut- 
uinz dovedptne, Rygvært og Trytl 
Und-flirrt Miste of Satt-ni« stand- 
set at fanden Sinne-. Etsc- en Dol- 
lapfflastt »Win- of catdui« sttak og 
taq den L die-um« Lsullghed. 
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