
Hiortshøj-Mordet. I 
Den myrdcdes Fader anholdt. 

Aarhus, Juli 19. — Fu .deren til 
den niyrdede Marie Eør ener i 

Hjortsbøj er i Gaar anhol It nf Poli- 
tiet og fort til Ransderi Fortmr af- 
holdtes i Formiddag. 

Anholdelfen af Marie Zerensenis 
Fader stete, efter at Herrebifoged 
Honneng i Guar Eiter rniddasgz haode 
afholdt Forhør over ham i Hjeknrnet. 
Den cnholdte antom herril i Llfrez Kl. 

11.Z« med Grenaabanetoget sog blev 
ftratsz indfat i ’Llrreften. Hirn er CI 
Aar gl. 

Tlnholdelsen vælker kriegen Infng 
sk Iis st- 

Randers, Juni W. —- Ten i For- 
middags omtalte Arrestation :f den 

mordede Marie Sørensenz Fader bar 
vakt Den størite Lpssgt her nein Egnen 
og har — fom der tunde ventes —- Tat 

mangehaande klingter i Beoægelfe Ten 
nuvaerende Situation indlededes med, 
at Herredgfoged Honnens, som i Son- 
dags kom bjem fra en Udenlandörejse, 
strats efter sin Hierntomft Verfnnlig 
tog Zagen op til Underføgelfe, under- 
stottet af Lvdagelsesbetjent Jepsen fra 
Kobenhavn Vg Poliribetjent Christen- 
sen. 

Undersngelserne, der foregik i al 

Hemmelighed, kom førft Lssenligheden 
for Ore ved det Forhør, forn Handg- 
fogeeen afholdt i Gaar i Guardejer 
Eørenfen5 Hjem, og endte med, at 

Zørenfen i Gaar Ilftes ved Titiden 
fortei— iil Randers som Arreftant. 

Eorenfen. fom er op imod De Helo- 
fjerds — Der ovgives 69 Aar gammel 
— er en kraftig bygget nnderfcetsig 
Mand med graasprængt Haar Dg 
Slæg. Hans Lvtraeden er nderft be- 

sindig Da relig. Hans Naboer erkle- 
re, at de altid har kennt ha:n Tom en 

stilkelig og retsindig Mand, Dg anfer 
det ikke for muligt, at han tun have 

gjort noget, der kan ftaa i Forbindelse 
med Mordet paa Datteren. 

At imidlertid Herredsfogeden itle 
uden alvorlige Grunde bar ment at 
burde sikre sig den mnrdedes FaderT 
Person, er der ingen her i Bnen, der 
tvioler om; men Herredsfogedlonroret 
forholder sia yde rt Zenos-derer med Hen- 
shn til at give-L enger. 

Denne Hemm .-fuldhed har do 
ogfaa givet de lø entngter Flugt. Man 
er pludfelig kommet i Junker om, at 
Sprenfens Huftru døde saa grumme 
pludselig paa Vejen til Sygehuset i 
Aarhus. Desuden paaftaar man, at 

Faderen slal have haft meget inwd 
Datterens forestaaende Bryllup. Og. 
endelig har det Vakt alrnindelig For- 
havselse, at Sonnen, som er Opdager 
i Ksbenhavm ikle kom med til szie-; 
rens Begravelsr. l 

II Ist si- s 
Anholdelsen af den rnyrdede Marie 

Sorensens Fader hat bragt fretn i 
Erindringen en Mengde Detailler,J 
sotn nu opfrisies i de lokale Blasde, vg- 
hvoraf uncegtelig adskillige synes egne-i 
de til at kalte Mistanle paa den atte- 

sterede. 
Der bereites sauledes, at den Fre- 

dag Morgen, da Marie hegav sig op 
til Hesselballe Hsjstole, havde hun, 
foeinden hun forlod sit Hjern, et hef- 
tigt Sammenstsd med Faderem Den- 
ne var i hsj Grad ugunftig sternt over- 

for hendes Forlovelse, og derom stod 
Striden da ogsaa den Morgen. Dei 
menes, at Grunden til Faderens Mis- 
fornsjelse med Forlovelsen var den, 
at han derved ryklede det Tidspunkt 
nærmere, da han stulde udbetale Dat- 
teren hendes Msdrenearv, og den siges 
ille mere at vceve i Behold. Marie 
fastholdt imidlertid sin Beslutning mn 

at tage til sin Forlovede om Lsrdagen 
vg gis. -—-«·-..-s«·-···«»«-c-swm 

-— Hirn stulde sorn bekendt vende hfem 
Fredag Mit-dag. Men til Stadt for, 
at hun ikke endnu var kommen Lsrdag 
Akten, foretog Faderen fig aldelez in- 
tet for at faa at dide, hvor hun var 

henne, fst sonsten telefonist fra Aar- 
hut sit heuledt Opmcerksomheden paa 
hendes Forli-indem 

Lan modstrcbmde gik Faderen med 
ud at fis e. Og da szteren fandt 
Marie og wraubte: »Gud forbarrne fig, 
Faden her ligget Marie og et scaaet 
ihjel«, sparede Faderen straksx »Nei, 
hvor kan du nu sige det Du sial fe, 
hun er dsd en naturlig DIE « 

Efter at det frygtelige Saat var 

afdcekket, hat Faderen ille ver-et at 
fännaa til at se Liset, og siden Mord- 
dages hat han ilxe turdet vove at Ug- 
ge ekle-e inde i Stnehufetz inen Tjes 
Weist-les hat maattet ligge der hvet 
Rat. M et det, at Samsen ikke 
ten Devise sit Atti-e 

Den sleduisz hanhav hevde paa 
Most-Oasen vtl nu bltve temtst un- 

sers-en has hat Mc hist den pae 
»e- msi M Id- iks den« 
IFM W Messen Tom 

V M W, nMeltg pg 

W »Ist-FOUN- Id- 

degedei Entensen tet almindelig foni 
den formentlige Morden 

Et af de Ord, der faxdt mellem Fa- 
det og Dattet, da de sidste Gang stil- 
teis, aengivet »Rand. Il. AV.« saaledes: 
»Eaa kan du jo slaa mia idjel, liaesom 
du ajotde ded min Modet.« Tenne 
døde paa Vejen, da Fadeten fette den- 
de til en Sindssngeanstalt. 

Det paaftaag, at sattlig en Tjeneste- 
vian Udsagn hat vcetet meget grade- 
tende, idet hun ettlasten at Søtenfen 
hat vatet dotte fta Gaarden et Pat 
Timet ved Middagetid seloe Mord- 

dagen samt bele den paafølaende Dag, 
indtil anninaen eftet Liget paabes 
gnndteå henimod Aften 

Zenere J.Iteddelelse: Den omtalte 

Tjenestevige etkistetet siet itte. 
ss It· If 

,,Jt)llandsi1ioiien« taaet Manden 
i Fotsvat da striver Eil. andet: 

Man fit egentlia ncetrnesi det Ind- 
tryk ved at faetdeg ma ngnen eftet 
Mord-et, at Manden Stande en Del 
llvennet, det ait ca ftumlede over han«-·- 
Handlinget og dans Zagen 

Begnndelsen til dele Miztanten stin- 
tes at ligge i Foltesnat om Lmstcen- 
diabedetne ved bang Kones Tod. 

Tenne Begivenbed iiaaet vtte Aar 
tilbage i Tiden Hun stnttede not ned 

fta et Hostænzae Da sit inddendige Be- 

stadiaelset, der noale Tage senete nnd- 

Vendiagjotde en Operation, sdm ssnlde 
sotetageå inde i Aarbnszx Hun blev 

ssaa tott ind til Bnen i en lnttet 

IVoan kivoti dan sad med dende. Men 
inden de naaede dalvdejg, Vat dun ded. 

Ud af Disse Enteltdedet fik man al- 
letede den Gana ladet en Historie am, 
at han havde dtæbt sin Kone under 

Kateiutexn Lg denne Historie ledede 
nu eftet Datteteng Mord on igen, end-—- 
da i den fordedrede Ztittelse, at han 
itte blo: havde tvalt hende, men at det 

ogfaa bavde Vater dam, det dadde 
stødt bende ned fta Ztænaet. Moti- 
oet ftulde have oasret det, at ban badde 
Luft til at faa sig en anden Konel 

Nu tæsonnetede man som saa, at 
tunde han flaa sin Kone ihjel, saa tan 
man Vel og tiltto ham Motdet paa 
Tatteten· La saa dar man konstru- 
etet fotstelliae Motiver for den sma- 
telige Handlina. 

Man bat dillet didek at Marias 
Fotlovelse vat bam meget imod, og 
man hat fottlatet dette detmed, at det 
vilde genete hani i bøj Grad, naat ban 
ded hendes Giftettnaal, der antaaelig 
stulde bade sundet Eted om et Aatsi 
Tid, stulde udbetale hende hendek 
Mødteneatv. Han hat tidligete siddet 
udmcettet i det, men i de sidste Aar 
stal det væte gaaet stærtt tilbage fot 
ham, saaledes at det timeligvis maatte 
genete ham, naat han stulde ud med 
hendes Midlet, som han« det del hat 
vaetet hendes Verge, hat fotvaltet. 

Saa hat man end videte tunnet 
hste nogen Tale om, at han havde 
Grund til at tydde hende af Bejen, 
fotdi hun vidsie Bested otn, at han 
haode fotvoldt Modetens Dad. Da 
hun Ftedag Morgen —- altsaa den 
Dag, da Motdet fandt Sted — stulde 
gaa til Hsjstolen, havde hun, paaftaaes 
det, et vvldsomt Sammenstsd med Fa- 
deten, og under dette stal hun have 
sagt saadan noget som: »Ja, du sit jo 
da pittet Moder ned, og nu tunde du 
maaste ogsaa have Lyst til at blive af 
med mig«. Det stulde vcete fstste 
Gang, hun vvetsot hatn havde ladet 
sig maatte med, at hun vidsie Bested vm 

Modetens Dsd· Og i Sttcet sor, at 
hans Btsde stulde blive tobet, stulde 
han saa have bestuttet sig til at gøte 
hende tavs fot bestandig. — — —- 

Den, der hat talt med gatnle Jens 
Peter SItensen i de Dage,-det sulgte 
eftet Motdets Opdagklse, et stttett 
gaaet bvtt med det bedste Jndttyt af 
Manden, og man vil itte udeluttende 
tunne fttive dette gode Jndttyt paa 
Medsslelsenö Konto. Der var noget 
i hans stilfcetdige Besen, man maatte 
svnes am. Og hanö Sorg gav sig et 
saa stcttt Udttyt i alle hans Udtalel- 
set, at man maa vægte sig ved at tro, 
den var fotstili. Den, der hat hstt 
den gamle, af Sindsbevagelse tvstede 
Mund sagte sige: ,,Jeg tommet vel 
over det med, og jeg maa jo over det, 
men fot hendeö Kærefte et det jo for- 
fætselig dtsjt .«- —- han tan 
umuligt uden at ftaa ovet for unmitt- 
delige Beviser gste sig sotttvlig med 
den Taute, at det var Komedtespib 

Og der et meget, der talet den gamle 
Man-di Sag med den tejsie Mistantr. 

Ganste seetlig talet hans hsje Al- 
det og haust Stittelse absolut imod, at 
han tan have begaaet Morden han 
fyldet i November sit halvfjetsindsty- 
den-de Aar. Dan et lille og spintel af 
Ydee, og selv otn han end maa siges 
at mte rast vg tstig af sin Alber, saa 
tan man dvg itte godt tænke sig hanc 
handle med den hurtighed, hvvtmed 
Motdet ag dets Udtlettelse maa date 
fvtegaaet. Og ganfte sætlig tan man 
ttte let fottlate sig, hvvtledes han stut- 
de bete Ltget op over Diget og tnd 
M dettei teette Krat. san var 

sauste vtß ltlle vg spintelz men et lille 
Wehe Bund et dptz en Best« som 

en Mund i den Alder og as saa spin- 
tel Vcetst itte saa let tmnler med. 

II II Ilt 

Et Provinsblad sitivet: 
Maties Kcereste telefonerede fra 

Aarhus til Brugssoreningen i Worts- 
bej, og bad derfta om at saa sendt Bud 
for at snørge, book Marie bieo af. 

Han havde ventet hende i Aarhus stden 
Løtdag Middag, men hun var ikke 
kommen. Forst da dette Bud fra 
Brugsforeningen kom til Fadeten Ler- 
dag Aften ved 8-Tiden, begyndte Fa- 
deren at betnmre sig om Datteken csg 
sorundre stg over, at hun ikte var kom- 
men niem, forst da git man ud for at 
lede ester hende, og sandt hende Kl. 
10 som det fkngtelig mishandlede Lfg. 

J de Dage, da hele Byen og Landet 
var stærkt ophidset as Morden var 

dort Redaktionskontot daglig bestu- 
met af en Mcengde Mennesker, der Iom 
for at bringe Not og fdptge Nyt. 
Blandt de mange ftemmede lont ogsaa 
en pcen nngre Borgertone, der gjotde 
et sordelagtigt, paalideligt Jndtryt. 
Hun sortalte, at hun badde hast en be- 
snnderlig Drom. Hun havde i Drom- 
me set Morderen tre Nætter i Tut-L 
Billedet stod ganste lyslevende for ben- 
des Erindeing, og hun snntes ikte at 
tunne saa Ro, for hun bavde fortalt 
os denne Dann Hun bestrev derester 
den Mand, hun hat-de set i Dromme, 
ganfke nøjagtigt, hans Ansigtsttoet et 
for et, hans Haar og Steg, hans 
Stiftelse og hans Paaklædning lige 
til mindste Enteltheder. Tet passede 
med fotogtafisk Nøjagtighed paa Ma- 
rie Sorensens Faden saaledes sont vor 

Reporter bar set ham i Hjortshpj. 
Vi svurgte Konem om hun kendte 

nogen vaa Hjortshojegnen og havde 
vceret der. Hun svatede bencegtende 
daa begge SpørggrnaaL Hendes 
Drøkn soretom os da som en uløselig 
Gnade. Men vi oplnste Konen om at 
det virtelig eksisterede en Mand, der 
lignede hendeg Trommesym 
Da Esterretningen om Fadetens An- 

holdelse kom. sendte di en Reporter til 
Hjortshøj, hvorfka ban fort for Re- 
daktionens Slutning vendte hjetn med 
folgende Lplnsning: 

Da den søtste Eftetretning om SI- 
rensens Anholdelse blev bekendt, vakte 
den ilte just Forbavselse, men not en 

Tel Jndignation. 
Man havde længe vidst de Rygtet, 

der gik otn Sandfynligheden for Fa- 
derens Styld, men i Hjortsth havde 
man ikke troet dem. Endnu næker 

Flettallet den Ansiuelse, at Strensen 
er usiyldig, men der et dog Tvivl at 
spore. 

i s- is 

Sidste Meddelelse. 
Kshenhavn, Juni 26. — Eftet sit- 

tett Foklndende vil Ganrdejet Jens 
Peter Sprensen blive losladt i Mot- 
gen. 

Telegratnrnet kommet overraftende 
for mange og glcdeligt sot alle, tun 
paa Rougsp Herredstontor er Stem- 
ningen maaste lidt Insek. Men tundt 
omtring vil Folt blive bestiede sra 
den Fslelse as potensetet Assty, sont 
Tanten om en gammel Monds Mord 
paa sin Dotter hat stemlaldt has dem. 

Det vil gaa som en Lettelse gennem 
Landet, at han stal ud af Fangslet og 
den-de tilbage til den Landsth hvor 
hans Naboet stædigt hat holdt sig 
udenfor Tvivl orn hans Usiyldighed. 

—-f- 

Presscudstillingcn iKölnenlmvu.l 
et fom meddelt aabnet. Eiter »Was-» 
sen«, Foret paa historisi danfk Presse-i 
udstilläng i Kobenhavn 1902, hvilketY 
Blad er undfanget paa selve Udstillin- 
gen, da de føtfte Hammerslag lod, med- 
deles her følgende Uddtag: 

Den ældst,e Presse. 
Den sindes gemt i aflaasede Glas- 

stabr. For 800 Aar siden var der 
endnu ikte udgivet nogen Apis i Dan- 
ma:t; man nøjedes med de saakaldte 
Flyvedlade. Det celdste af disse er. 
prentet i ,,Kiøbenhassn ass Man Vin- 
gaard««og handlet om Mosiovittens 
gtuelige Tyranni i Lifland 1577. Ti- 
telbladet er prydet of et Træfnit, bvor 
man set Mostovitten starre smaa Born 
i Stytker. -—«-- » « 

s 

Ordet ,,Aviso« moder man fstsie 
Gang i 1626 paa et teligisst Strift 
mod Katolikkernr. Den sprste »den- 
havnste Nyhed sindes i et Blad fra 
1644x men den fsrsie virielige Apis et 

fra 1657 og paa Tny Fsrst 1666 
udtom en danst Avis i Kobenhavnz den 
hed »Den danste Metcurius« og blev 
Udgivet og strevet af Anders Christen- 
sen Bording. Bladet tjente ncekmestl 
til Enevoldsmagtens Forberligelse. 
Danmarks fstsie Redaktør nsd den 
Ære at blive rosi af Holbetg for at 
væte hans gode Ven. J 1749 ftdtes 
,,Berlingsie Tidende«; den forste Aar- 
gang et i.Fokmat som en gammeldagg 
Salmebog. 

Ttyttefrihedem 
heran-der sei en lille Samling af- Taksigelsessttifter til og om Kristian 

i 

»den Tre soxn den, der indførte Irr-tie- 
;frilieden. Der sindes blandt de over 

«Tnssnder Ekrifter i den Anledning et 
Breo til Kongen fra Voltaire paa 
Zwist 

Glæden oarede jo iite lange, alle- 
rede 1771 iunde der berettes om »De 
danfte Ekrioeres Stiebne ved Slrioes 
frinedens Jndfircrnlelie«, og Student 
Thurm fom i sin »Poetiike Sandsiger« 
var alt for ovrigtig mod Kongen og 
Etruenie, domtes til Muntholmen paa 
Lidgtid, og bang Sirifter fiulde op- 
drirnde2s. Et Eisemplar er dog blevet 
reddet til Presfeudftillingen Blandt 
Tidgsirifterne lcegger man Meerie til 
»Den Trantatiite Journal«, fom Var 

det forite Teaterblad her i Landen 

Ernsuren. 
Tenne Gruppe er ordnet af Ho 

Franz v. Jeser, og Forordningen af 
1799 er gjort til Midtounlt. Hele 
den danste Presfe bestod den Gang af 
2 Blade i Kirchenbann »Berlingsie Ti- 
Jende" og »Adregseaoisen«, samt 7 i 
Provinserne, 2 i Odense, 1 i boer af 
folgende Bner: Helsingor, Aarhus, 
Null-org Viborg og Ride, hoiliet fid- 
ste Blad dog blev trnkt i Fredericia 
Men allerede i 1803 ovstod »Dagen« i 
Fiebenbavm ok11815 tom Tr. Tampes 
,,Llois for ti Kobftæder«, niedens Ran- 
ders i 1811 baode faaet sin ?lmtgaois. 
Blandt Tidsskriftlitteraturen ital 
nceones ,,Minerva«. Endvidere lern- 
kier man Meerke til Goldfchmidts 
,,Corsaren«. 
Det19de Aarhundredeg 

Presse 
er ordnet af Forfatteren Lde Rode 
lTidsrurnrnet Wirst-ists samt Kri- 
gen 18t3—1), Jnduftriforeningens Sei- 
retær R. Berg on ,,3amfundet·s« Re- 
daitør, Chr. Jenfen, har ordnet Fnrs 
rernes Presse, færlig i den-Z Bloms 
stringetid efter Pressefrihedens Ind- 
ferelir. Socialdemoiraten P. Knud- 
ien bar foreftaaet Ordningen af Pres- 
sen under den politisie Kainp i Firfer- 
ne. 

J det Telt ined Begivenhederne fra 
Tiden om Frederit den Endendes Tod 
bot man læage Mcerte til det beromte 
Telegrarn fra Sohlmann til Ploug 
om, »22,00(«) iomrner och han fielf·« 

Ritzaus Bureau har indrettet sig 
i den ftore Sols Baggrund med Tele- 
fon- oq Telegrameispedition. 

Paa Gallerierne 

befinder rnhn sig i Nordslegvig, Gren- 
land og Vestindien. Den nordilesvig- 
sie Presse er ordnet af Mag. art. H. 
V. Claufen. Han fortæller anfiuelig 
om den dansie Presse-s Udbredelse her 
og om de Strasse, de dansie Rede-tits- 
rer hat maattet lide. Dommene er op- 
fsrte paa en lang Liste og strælier fig 
dog tun over Aarene fra 1883 til i 
Aar. Paa et Kort vises Tallet af 
danste Blade i Forhold til Befolknin- 
gen. J Norreals og Sundoed er der 
en danst Aois paa hvert Dusin; bedst 
ftillet er Hadersleo, hvor der for hoer 
10 Jndbyggere er et danft Blad, syd- 
vest for Flensbotg stiller Tallet sig 
som 1 til 25 og i Flensborg som 1 til 

?34, hvillet ian ialdeZ fcerdeles godt. 
lEndoidere sindes i Samlingen et paa 
»,,frygteligt Dunst« streoet Blad i tysi 
Aand. Ooer den nordsiesvigste Pres- 
ses Udftilling tnejser Gustav Johann- 
sens Bustr. 

Paa Island udkomrner for Tiden 
en halo Snes Blade, medens der er 
18 paa Fett-erne; Grsnland hat nu 

som for 40 Aar siden tun 1 Blad, 
hvis Navn er »Atuagagdliutit«. Dei 
leses af 3—400 Eftimoer. Den kgl. 
groncandste Handel, som afholder alle 
Udgifter ved Bladet, betaler her-for 
2200 Kr. om Aarei. Dei forste Blad 
i danik Vesiindien udtom 1770. 

HoordanetBladblioer til« 
Paa Udstillingen vil de bessgende 

iunne overbeoise sig orn det mangfoldi- 
ge telniste Snille, som er lagt i dette 
Atbeide, hvoraf Bladet frernstaar. 
Man vil iunne folge hele Presseieb 
niitens lldvitling fra Gutenbergs Tid 
til vore Dage. Den Rolationspresse, 
som er paa Udstillingen, og hoorpaa 
Bladet »Presfen« er trytt, afleverer 
235 Eisemplarer i Minuttet eller 14,- 
000 i Timen. Naar 50 Essemplarer 
er iærdigtryite og ligeledes pænt sam- 
tnenlagte af Mastinen, ringer den paa 
en lille Kloste. 

Hvor stor er Danmarls 
Presse? 

J 1848 otndeltes Zz Million Num- 
re af Blade og Tidsstrifter, i 1872« 
var Tallet steget til 132 Million og i 
1901 var det 855 Millionen 

For Tiden udgives i Kongeriget 
210 Dagbladex 18 i Kobenhavm 97 
paa Gerne og 95 i JyllanU De 95 
fydste Aviser tryites i et dagligt Op- 
lag af 127,000 Eisemplarey Øetnes 
97 i 119,30O og de 18 Hovedstadsblas 
de i 330,400 Eisexnplarer. Irr-Ma- 
den· for samtlige dankte Dagblade i et 
Aar er regnet nd at oære M Milli- 
on Madrotmeten 

Zutun Meddelelscr 
T o d s f a l d. Jndre Uiisfionckr 

cand. phil. Sigvardus Hsner i Aar- 
hns er afgaaet ded Beden. 

Dei er alter en af den indre Mik- 
sions Veteraner, der er lileoen taldt 
bort ira denne Jord. 

Allerede i Tredserne var E. Holler 
kommen i Berøring med Billi. Beck, 
Inedens denne var Zogneprceft i 
Trunk Lan var den Gang Laster 
ded Etatgieininariet i Ldngdn i IM- 
!s.1nd oig feile-de vfle over i en Baad. 
iom han havde givet Navnet ,,Bella- 
sinen«, til Trunk 

Eiter Zeininariets Nedlæggelfe bleo 
V. Jndremissionæri Llarhus, hvor 
linn uafbrudt hat- virlet i en Nerlle af 
Aar til Velsignelse. Eamtidig har 
han reist meaet rundt omlring i Lan- 
det. Lg det er sillert ille faa iaa 
Eier-le, der er hleven vatte ved hnng 
dngtige on nidlckre Forln ndelie, og 
fon! i dissie Tage Velsigner hans Min- 
de. 

Zigoardnö Honer var noget af en 

Eiiipasnder-N«1tur og lunde inaaile 
oed førfte Belendtsiab syneg nonet af- 
mnalt. inen hvem der nærmere leerte 
bam at tende, lotn til at holde as hani 
on statie bam iom den ckrlige on nim- 
iasrdede Troean Stridirnand, hnn var. 

llnder et særligt Mocrle hat ban 
i Llarenez Lob streoet itle saa im Ar- 
tiiler i »Den indre Eligssong Ti- 
dende«. 

Ali ltang Horn er en Eis-n Kontinu- 
nelarer i LlalborkL 

— Forli-den ainil Vaa Indern-s- 
bern Ved Toden ihn Literlcerer i Ny- 
lolsing d. ff» cand. teol. Otto Frederik 

Hinnde i den hpje Alder af 8723 Aar. 
Eiter at være dimitteret fra Freve- 
Hritsborn Stole, studerede han Teologi 
Ton ton Einbedizselgamen med førfte Ka- 
Hratter 1841. Knnde flog flrals ind 
mn Elolevejen. Førii arbejdede han i 

inogle evlar Ved Kirleflolen i Frue 
lxoan ienere sit han Ansættelie ved 

iBorkterflolen i Rander5, on endelig 
lforilynede Shan i Llarei 1860 til Oder- 

ilcrrer ved den borqerlige Betalinags 
flole i N nløbing d F» hvor han vir 
lede i 25 Aar, indtil han i 1885 paa 
Grund as sin frenirntlede Illder tog 
sin Llfflen 

Lverlærer Kynde var en sint dan- 
net, ndmcerlet benavet dg lttndilabs- 
tin Mand, der nød alle sine Lnigivel- 
ierå Hengivenhed og Højagtelie. J et 
af sine itørre Vcekler omtaler Biflop 
Monrad i Fortalen den Nntte, han 
band-e haft af Kyndeg Bistand ved 

Læsningen og Udtydningen af Kitte- 
fcedrene. Tillige var Kynde meget 
musikalsl og har endnu paa sine celdre 
Dage udgivet nogle lønne Melodier 
tned Klaverallompaanement 

Läge til det sidite bevarede gamle 
iLverlærer Kunde sin fulde Aands- 

jfriflhed og fulgte med Begivenhederne. 

i Kirlelig Forening for 
indreMission i Danniarl. 
Til Medlein af Missionens Beitnrelfe 
i Siedet for afdsde Anders Stubljær 
er Jndreniissionær Hans Chr. Berl, 

:Aarhus, bleven valgi. 
! Dette Balg vil sillert blive hilft 
Tmed Tilsredshed i oide Kredse Jlte 
blot har det nyvalgte Beftyrelsesrned- 
ilem gode Evner, men ved i en længere 
Aarrælle at have virlet i Missionens 
Tjeneste hat han indhøsiel rig Erfa- 
ring, som Vil komme Beftyrelsen til 
Gode. At han tillige har et varmt 

iHjerle for den senderjydsle Sag og 
Iogfaa i den Henseende vil blive en verr- 

"dig Efterfølger af Anders Stubkjcer, 
er det os en Gloede at fremhceve. 

Draht ved en Cylleulylle. 
En Leererinde fra Paarup i Jylland 
mistede forleden Alten, da hun paa« 
Cylle lsrte ned ad en Balle, Herre-- 
dsrnrnet over Masiinen. Ved Foden 
af Ballen tornede hun mod en Vogn 
og blev lørt over af denne og saarel 
saa haardt, at hun efter et Par Dages 
Sygeleje afgil ved Dsdem 

—- 

Brændt Gaul-. Gaardejer 
Hans Rasmussens Gaard paa Oppe- 
sundby Mark nedbrændte forleden 
Nat· Der indebrændte en Del Krieg. 
Beboerne maatte for-lade det bittenden- 
de Husi dei blotte Linned. 

gusmidlelfoklluiuder Its vltleade letmllll eset ldssndl 

klopalnådeaa 
Desgl ldem Iple asmldsek swd 

flet, Unsere-s ersten-L s oq them-u- 
ellslv elle- aterteluldw Ader elle· 

et, c- alsa strahtuebsleuä ed lot Or- 

ul.eI1deS-aer-kes.ullesl des-e. til seht-Ia en Flor Inn e. am DIE-set los-, vll egois- ellet onst 

todt Its-mel. als san II et et 
oltet del tun olv sent- os Use- se i tu Minci- mlind helle-even ges M Mc s lslse n 
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MAY-MEDIU- 
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TlISIW ne nennst-se 
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m Ihn-« sek. - - sites- keck-« 

J den dansle Koloni paa »Soo« Baues 

IWARD cOUNTY- 
NORD DAKOTA- 

Omtrent 1000 Dansle hat laget 
jLand i denne Kolons udvalgtaf Kit- 

«lesamfundets Kolnite, og af drsse hat 
lallerede de fleste bosat flg der. Endlm 
can der faas godt Land til »Home- 
strah« det. 

B l l l i gt Slovland i Wisconsin, 
med udmcerlet Jord og Figeligt Band. 
Det bedste natutlige Gmöland i Ame- 
rika, scerlig stillet til Mejeridtift lass 
velsom til almindeligl Agerbtug. 

En ny Balle er bygget til del store, 
gamle dansie Selilement omlrins 
Lucl, Poll Connty, Wisconsin. her 
lan endnu faaes meget, godt Land bil- 

ligt; beliggende nærved Kitler, Stolee, 
Meierier vg gode Veje. 

Lade Jetnbanepriset til Lands-gete. 
Striv efler Landlort og illustretede 
Fortlaringer til 

l). W. CASSEDAY, 
Land and lnclllslrial Agont «Soo" Ry· 

lenneanolis. Minn. 

Pianocr »F -" Jl- 

: -sr—:—?5 Kllllgiv nng Anleh- 
nillgtll atglveL Ulys- 
lllllgekallgaaelldelklls 
set og Bemlmgsoils 

« laut. og man flal nn- 

de,al lngen bar bedre 
Belillgelselattllbyde. 
Lplys llaar Te flu- 

ver lweld Te elnley 
Pjallo cllcl Orgel 

» 
Carl Nematoden-, 

Mir-J a; —i. g M;.(!c 
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Wosstk War-le- merks- CMIr. De- IM, bedfte Mal-des 

cANDf 
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spi- dem Use-am csmht 
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M« « »Es-, PM- MARTHE-H s 
ils-I dre- sslle Ists FW Udvkesle 
Ist-um- Ikssov do- M Ill» New Vol-(- 

flold Blodet rent. is- 

Nekoøse Mkeudl 
Lust-Ue as el ers-e Ideen-l sen-ed tu 
lll sue spl- Imngee m furt- s- 
MO O, v.- lu en Oel-le a dumm-I- b Las Insm ou- lll Flut-. 

Fluche mcg ltle med svaljalvem der saibllder 
»s« Mem-r- srm Lcllemac so: dl stumm I hollle de 
sanqeslakleloinge lal- al funkle hanarte dem deres 
Benge. Jeg dar m erste Idee-pl ovslkeven as es 

dllclm Gardmamsl Lasar. Ieg etholdt den und-r et Ve- 
squ l Gamlelandet, da del lnqlorde mi full-stanle lea 
Folger-us as ungdommellg Mulsant-, aalum: Ne eve- 
lvaaded, Ballencelr. daatllg Hatt-lamele labl Mand- 

ldonh Heedllagetlhed o« l v., bvokai m led i fle» Aar. 
eller at leg del- Handel bavde borlslvlel Dulldkedel as 

stellst-.- raa Ererialiller. Bad-, Instit-nur vg andre 
lPolemik-let lil lnqcll Mitle. Eiter at nlauge al:dke, 
der srrgckvke havde prsvet alt malqu oqiaa » blrone 
Null-ne ded deste Lagemlddeb bellullede leg a: lilclpe 
andre-: oq Tlllllldel as Landstrmld ever all delte 

Wand ee leoellde Vldnek km dklle Lassemlddele verdi- 
llllde Eaellslabeld Jea lendel Asstnll as demn- mast- 

llelige Ren-pl lilllae med fleee cvluzmnqkt alle-les 
seit lll alle, der bedsve del o slnve tlt mig. Te lau 

saa den lldsdldl med km e elollllmg vaa el aodt 
Armes. For lml Vesper oelangek leg zuc, naal De 
et hell-redetf Und-r ins-el- cmillendigbedn sorlanzjek leg more end denn-stille stim, og De delaler den i le 
spread Te et suldslsndlq blulven oa lall duldete dell 
Tlenelte.1cqlmk gloet Dem· Korn l Du, al ercplen 
oll cklnolnn eme sendet selt. oq Te hat mlel al b- 
lau-, Oeeelld e er hell-reden oq da kuu b« Eemsa 

ihm » tsen nieste can Its-innerem seen-t, der 
sallndke lBlalene. Taq cela lsql spl- Avalsalvete, 
der Daumen .ftl Recept« ellet »He Pesvemedlliuers 
lom Lolkemad soe deedllsie, men kostbare Behandlu- 

ce ellet sor al tut-ne lende Medieln c. O. D.. lo- 
e aldth par destill. Tlole Bam- kee lkanareet de- 

lvae band ndlle Donat-, let ad han« sldelle pg lalqet 
band Idteese lll andre life laa samvilllcz edel-le· 
cm Te steev lll noqu a dlsie og dlev Harren vlet 

z z llle has-ge sot at steil-e lil mig. Leg er lcsqen bumbllk 
tell-see og bat lllgen »Schelm« as flogel Siage lkr at 
tllllmee lm Ipeque ellek paart-jage Dem Medicin, sol- 
Dellle dil ane. Slklv trats, ps De stal sinde,ae 
ille alle ere Vedtagetr. deme: 
c- E. ZEN TSON- Bot 732, Ghie iso, lll 
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kein-ersten vil vi senkte sqlven krit. 


