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Tr. Brandes oq Lvøisiolcrnc 

Talen i Egevang og den-«- 

ttitcrvirlninch 

Den 15 Juni holt-: ·.U-I-Jd!.e!:::rser as 

Studenieriairxiiindet da derei« Tainer 
Udflugt til pitinaited da Zorn Ta das 

vorr radikale Etudenierdarti altid bar 

» yndet at leteztere rned Laiiddseriie 

forenedees llrilnknen mer et Kolle- 
møde i qudang ded Zdren Dimede 

Esp- ler dar Professor, Tr. Geer-g Bran- 
E 

des. Gengidelie af Talerens Manu- 

skript samt Referat af lldflugten Fin- 

des i ,Polirilen« for den les. Juni. 
Der dar ,,flere Hundrede Bønder'· til 

Siede, Og Tr. Brande5’ Tale Hidrøs 
deLs bnddia af Vifaldåraab.« 

Der rned de »flere Hundrede Bon- 
der« er nu itte iaa niærteliat. Taktet 
daere iaerlig Højftolerneg Virtfdmbed, 
er Vondestanden bleden fdærr dere- 
lnsten Havde de: daret et kirteligt 
·,.løde der i (Faedang, scrrl ia med noa le 
iendte Tal ere fra Højftdlelredfe, baode 
der dasret itle ,.i·lere«, nien ,,nianae« 
Hundrede Tilbørere. Dei-for ftal 
d,Hrr. Einbeiner være forfiatiae nied 

at tro, at de iiiødtes Anteil bin Tag 
didner orn fcerlig Tilslutning til dem. 

Professor Brandes havde da daan 
funder det vraktift at anbringe folgen- 
de Krafiiætning i fkn Tale: »Er af 
de duniniefte Tidernes Tegn i Tan- 
mark bar lcknae dæret Udillien mdd 

Kobenliavm Landets Uvillie rndd den 
ftore Bv«, Tset badde Vcerei interes- 
sant ar vide, om de for amtalte hop- 

« viae Bifaldsraad lød ogsaa ber. Vi 
betdivler det. Tbi den, der kender 
Bondebefollninaen, ded, at en ftor 
Te: gf dens Uvillie mod Kebenbadn 
Ue dv ftnldeg dens lldillie mdd den lo- 
benbadnfke Zalonradilalisme fom 
Studentersamfundet redræfenterer, og 
mdd den moralske Gift, fom aennem 
den Hundert-radikale Bog- da Mad- 
avl er sioet ud over Landet. Der er 

ganfle leereriat der at iagttage de storre 
Prodinsvenftreblades Stilling raa 
detre Lmraade. Paa faa Undtagelfer 
naer bar de enten af Sundhed ikke kun- 
net eller sniarere af Frygt for Læferne 
itke turdet stille Fsdderne i den toben- 
badnfle Radilalismes lette Lakfko· — 

Deres Boganmeldere er yderft fertig- 
tige Fell og hævder i Reglen en folid 
boraerlig Moral, faadan sorn det ftore 
Flertal af deres Landdolcesere heldig- 
vis endnu fdrlanger det. Og mange 
politiste radikale Blade bringet hver 
Uge en Predilem 

Jmidlertid, at der hin Dag i Ege- 
vang vitlelig lsd traftigt Bifald un- 

der Tr. Brandes’ Tale, tot ikke be- 
tvivles. Bønder kan saa lin sont an- 

dre Folk ftaa for en veltillavet Por- 
tion Veltalenhed, der indeholder baade 
kraftige Frafer og mild Lyril. Hvad 
mener man oin folgende Dosis: »Der- 
som snemlig efter Dr. Brandes’ Me- 
ning) alt det hellige er verdsligt, saa 
er til Gengæld det verdslige helligt. 
At ftaa paa Naturens Grund er at 
ftaa paa hellig Grund. J Bpnderi 
Jorden er os hellig. J Arbejdere! 
Arbejdet er os helligt.« Ah, det gsr 
fvcert godt at hsre saadan Tale! Ellen 
»Vuggen er rnere hellig end Alteret. 
Og den er det, ligegyldigt om Barnet 
deri er regte eller ej.« Se, det er jo 
den Slags Ord, der taler til det bedfte 
iet Mennestel Og saa Talerens Ro- 
mantikl Dr. Brandes bar ikte lcesi 
Jngemann og andre Romantikerse 
uden personligt Udbytte: »Bsnder, 

E Arbefdere, Studenterl Det nye Aar- 
hundrede er kommet. J det vil vt 

bygge det nye Danmark. Bi vil op- 
fsre det paa det gamle Danmark, som 
liggee om oz i Junistsnhed, dette 
Danmark, der altid ejede sine Spers 
Sold og sine Morgenrot-ers Purpur, 
Fistestælsglimt og Fuglesangslyst, Be- 
guces spielt-, Konmarkernes Sie-Iden, 
Havett forfrisiende Brust-U — ja vist 
W Der lydt Moll-. 
M, da saa Banden sad hjemme i 

sit Stue og talte med sin Nabo om, 
d de hque hat« eller han sit Ta- 
i her-de i sin Ath, da svandt Oe- 

gejstringem Thi det hat aldrig betet 
den Stags Radikalisme, den dankte 
Lende var begejstret for, og der er 

sang Bei frem, til han bliver det. J 
sit Indes-sie er hcm tonsetvattv — 

hau- peadtkalisme er for en stor Del 
of Mit Oprindelle —- og han 
Zu sammel Meinst-d for Gub. 
M kostete Dr. standes- t denne 

Æ sum-W W Metell 
— Zith- og heut Mem-. Wen 
W mer icm vev et Imsiuveligt 

hol ZW af. den hauste 
and. M dem hat leen 

Ist. Die Gieb- os spates t 
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dar er: fund :catur, fna nagen foin dei 
selo bar iavnet, maasse itte just storreJ 
Kundstnber, men bedre Eonet til at 

beuge, hdad de bar frn Altnuefkolen. 
oa e: oidere Udsnn. Lg saa kan de 
lirre a: stsngc 

Terfor er Tr. Brandes Handste til 
Hejstelen i Erilhed bleer taget ov i 
man-ge Landbobjent. Og Hojssolens 
lerende Mænd dar ejbeller ladet den 

ligge Illlerede Ugedagen efr8r, at 

Talen i Egevang Var doldt, tog vaa 

irsrstelliae Moder to grundtvigste Pra- 
ster, Vierte i Pedersborg og Ilage 
Useller i Jrilev Ved Elanelte og tre 

Hojftolemcend, Begtrup, Dalggaard 
og lepveL starot til Genmæle.’ Tr. 
Brandes er nu i sme Mandagsssartib 
ler i »Polititen«, ,,Tnnter og Stittel- 
ser«, iorigt i Færd med ,,at tomme til 
Rette kned den« Man bar der det 

Dudsige Inn, at denne Mand, hois 
zHeninnslthed baade oderfor Personer 
ijonir. ·.Uiolbech::slssæten) on i del-. 

hatt-J Agitation oistnot er Retotd der 
i Landet, som Jndledning gor ov- 

mæetfom paa, bvordan »Præster og 
Heistoleforitandere er vante til ille at 

neeate fin nosget, hteerten personliat Llns 

areb som anr isaa almene Tanter 
eller lldtalekser om de bojeste Dg Van- 

steliast timænqeline Tina!« Er det 
itte fornojelith 

Or. Professoren vil nu saa en Dei 
at gere, dvis dan vil optaqe alle de so- 
lide sammelde Ztridghandster, 
sue-de as eet Erntte, som i denne Tid 
tiltastes kam fra alle Zider i Sesto- 
lelejren og truer med aanste at dætke 
bans elennnt chanqeant Glncebandstr. 

Hoad san-:- Tale sont Helhed an- 

gaat, rnaa di benvise til Gengivelsen i 

»Polititen«. Her er tun Plads til 

Fremdragelse as nogle Enteltbeder. 
Tr. Brandes anerkender for san 

vidt Hojstolens Akbejde. sorn deite dar 
tunnet bruges som Grundng sor 

bang og bans Meningsscellers Agita- 
tion. Lan mener, at Universitetsud- 
videlsen rsq Etudentersamfundets 
Ztrceben kned Vlrdefderundervisning. 
Smaastrister, Korrespondancer og 
Foredrag rundi om i Landet bar ov- 

taget og udoidet Hojstolernes Arbejde, 
saa detie snarest er overflødigi. 
-»Grundtoigianerne foarer til Troen 
og Fortiden: vi er Haadet og Frem- 
tiden«. Forstellen mellern den grundt- 
vigste Retning og Brandesianismen 
opgores saaledes: sor hin gioes der 
Aand i udprceget Modsætning til Na- 
tur: sor denne er alt Natur« »Al 
Aandsvidenstab er Naturvidenstab, 
ogsaa Historien Der gives for os 

itte naturlig Historie og overnaturlig 
Historie i Modsætning til hinanden. 
Al Historie et naturlig«. 

Blandt adstillige andre dar Profes- 
sor la Cour, Aslov, og Hsjstolesor- 
stonder Alsred Poulsen, Ryslinge, nd- 
talt sig dygtigt orn disse Punkten hin 
ved en Skyttesest, denne Ved et Mode 
af Hofstoleelever. 

Der gøres ovmærtsorn paa, hvordan 
Højstolem ,,Fottidens«, staar i suldere 
Blomst end nogen Sinde, medens 
Studenterne ikle har evnet at rejse en 

eneste -Opdragelses- eller Dannelses- 
anstalt, som kan ncevnes ved dens 
Side; hvordan Universitetsudvidelsen 
rned Urette annetteres as Dr. Bran- 
des, —- ogsaa Hsjstolesolk er i denå 
Tjeneste: og hvad Omsanget of Stu- 
dentersamfundets Foredragsvirtsow 
hed ude i Landet angaar, overslsjes 
den langt af Hsjstolelærernes ncesten 
lovlig travle Futen-Un til Foredtag3- 
soreningee og Foltempdw Til Dr. 
Brandes’ Fornægtelse as en Gud og 
hans odennævnte Frase om, at »der- 
sotn alt det hellige er os verdsligt, saa 
er til Gengeeld det verdslige helligt«, 
siger hojstolesorstander Poulsen, at 
for Bidenstabsmanden som saadan er 

intet helligt. »Bei hellige lan itte 
være Genstand for vor Understgelse« 
rnen tun sor vor Tilbedlse.« Helligt 
og guddommeligt er tun det, sont 
unddrager sig Sansningen og Forst- 
ningen. Det er selve Livstrasten« 
Chsjsiolebladet Nr. 27). Og Profes- 
sor la Cont udtaler (jvnsr. Rings-- 
hing Amtö Apis for 2. Juli) sin For- 
bavselse over, at Dr. Brandes, des 
hat givet Bidrag til dansk Aandzlin 
ved stne Udtalelser hat kunnet sor- 
ncegte al Rand. Professoren siger: 
,,Vor hjerne maatte viere en magelti 
Mastine, one den som en Autontat 
kunde atbefde paa egen haand Er 
den lige god hos alle? »Bei-aus nei«l 
sparer de sammt Fett sorn tun tror 
paa Natur; »de fleste er ret tarvelige, 
men der er uogle Overmennefter, mau- 

ste en halv Snes her i Landet, med 
nogle meget sine hinnen En eneste 
as ditse et nieset bedre end 1000 an- 
dre.« Ja, det er saaledes, at Læren 
om Ooeemennestet er dnllet op .« 

Mon for Westen Oveemennestet De. 
Georg seandes vilde fette Priz paa, 
at den Manns blev almindelig, at alt, 
hvad day list ydet igennem Anre, sten- 
pelt heu er sprudlet nd af en automa- 
tist vietende Maskenf- 

JmidW, der et Use noget saa 
galtatdettileeesodtfotnogei. De. 
drunter Tale dir have beugt endog 

Hpjfkolerne noget godt. Tette nem- 

lig. It de nu ved med Bestemthed, 
b v o r de bat hom. Der er vist en og 
anven Hsjsiole. der mengte til at faa 
dette at Dive. Thi ille blot hat Huf- 
flolen eller bog dens Mænd af og til 
gaaet den politisie Radikalismes 

-Ærinde, som f. Eis. i Nordsjælland. 
iMen den, der med nogen Opmærtsotn- 
heb bar fulgt Hpjsiolemcrndenes Færd 
i Tale og Strift, bar ilte lunnet fri- 
gøre sig for et Jndtrvl af, at de hist 
og be: bar ladet sig vaavitke noget 
ftasklere af Brandesianismem end 
fundt Var. 

Manne da Talen i Egevang, som 
»Politilen« kalder tanlevcelkende, verk- 
le en og anden as d’Htr. til gavnlig 
Eftertanke paa dette Punkt. ngaal 
bot de være opmærlfom paa disse Ode 
i Dr. Brandes’ Genfvar den 30. Junk- 
,,Selv om Haabet om Forftaaelse med 
dem («d. e. med Højslolernes lebende 
Mændj maatte glippe, bliver Haabet 
om at gsre noget Jndtryl paa Ele- 
verne altid tilbage.« 

Maaite alle Højsiolens Meend gpre 
det er til deres, fom Professor la 
Cour, med Henblik vaa Dr. Brandes, 
udtalte ved Amtsslnttefesten i Vatde 
den 29. Juni: »Vi vil slaas om 

Danmarls Ungdom!« 

Zmaa Meddclclien 

Zinsen Metoden i Ub- 
la n det. J det i Torsdagsndtow 
ne Nummer af Der store mske Illustra- 
tiongblad »Jllusttirte Zeitung« bar 
Tr. Julian Max-case ftreoet en lan- 

gete illusteetet Artikel om »Lvset som 
Helbtedelfesmiddel.« Eftet en kort 

Udvikling af Lnfets almindelige Virt- 
ninget paa Mante- og Ihre-organis- 
men, giver Dr. Marcuse en Stildting 
ai Professor Niels N. Finsens wose- 
gprende vLupu'5bekicmvling, for hvis vi- 

denskabelige og praktifke Betydning 
han ikte hat Lovord not. En kottfat- 
tet Bestrivelse af den Finstnste Hel- 
bredelfesanstalt her i Byen Musike- 
tes vev Hjælp of forttinlige store Bil- 
leder, hvor man efter Fotograsiek seet 
Behandlingen af de Lupusfyge faci- 
vel ved kunftigt Los som i fri Luft 
ved Sollys og store Samlelinfet. 

Ulytte ved Rangeking. 
Sttive, den 9. Juli. Undet Range- 
tingen af et Gab-sing i Fotmiddags 
paa den hervætende Station, blev 
Stationskatl Thetkildfen klemt mel- 
lem Bussetne paa 2 Vogne, han- stulde 
koble samtnen. Han fortes til Sy- 
gehufei. Hans Tilstand er bemitte- 

Jlig. 
Tet notdiste Afholdg- 

mode. Stockholm, den ]2. Juli. 
Tet nordistr Afholdsmøde bar neb- 
taget at afholoe næste Mode j Loben- 
havn 1904. 

Stockholm, den 12. Juli. Til Cen- 
tralbestyrelse for det næfte nordisie 
Afholdsmsde i Kobenbavn et valgt: 
for Notge Jetnbanefuldmægtiq Wed- 
dutb, for Danmatt Folkethingsmand 
Herman Trick-, for Finland Tr. med 
Hellenius og for Zoettig Ningags- 
kncnd Joh. Bystrmm 

G a m I e F o l f. Den ckidite Jud- 
bygget i Satglev Sogn et fokhenvcep 
erde Snevtet og Boelsmand Niels 
Knudseth Seelen Hebe, som snatt fyl- 
der 98 Aar· Den gam1e, agtværdige 
Mond kan ifølge »Bog. Av." glcede 
sig ved et udmætlet Helbred, og sau- 
vel hans Syn som Høtelse er taume- 
lig usvæktet, ligesom han er aands- 
feist Sidfte Sommer hjalp han til 
med Høftarbejde, medens ban nu for- 
flaat Tiden med Arbejde i Haben og 
med at passe Kreatuternr. 

Den næstældste Mond i Sognet et 
91 Aar gl. Den celdste Kvinde i 
Særslev Sogn Er 93 Aar gl. 

Brandt Sand-txt Halfter- 
bto, den 12. Juli. Savstæeer Th. 
Lotsen og Ksbmand J. Schous Sav- 
vcett paa Ostergade her i Byen er i 
Eftermkddag fuldsteendjg nedbrændk. 
Jlden opsiod ded, at Flammetne fta 
Fyret under Dampljedlen flog ud og 
antændte en Del foran liggenve Span- 
ner. Bygningen og Mastinerne var 
assuretet for 22,000 Kr. 

Et stott Pengebeltb 
stjaa let. Namen-. 12· Juli. J 
disse Dage er der opdaget et Tyveti 
hos Svgnefoged Henningfem Lande- 
gaatde ved Rsvbtx Lauget til en Luf- 
ferten og indeholdt 2,250 Kr» er stinkt- 
let. Opdagelsen stete ver-, at en Pige 
fra Gaarden fandt den komme Benge- 
taste pack en Mark; Eferen havde ikke 
favnet den. Fothsrerne hat hidtil ille 
beugt noget Resultat 

Lemlcstet i en Mastinr. 
Ausbrei, den 9. Juli. En 50-aatig 
gift Mumatbejdimand J. P. Niet- 
sen, Angabe 53, var i Formiddags 
alene besicftiget i Mastinrummet i 
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Clausens Chokoladefabrik i Klosterga- 
De med chlering af nogle Gaskpr. 
Unbet dette Atbejde sit Axeledningen 
pag en eller anden Munde fat i hans 
Biufe og svingede ham kundi, hvokved 
ban sit venftte Side og Hovedet Must. 
Han døde sitt-IS. Eftet at Mastinen 
var standfet, blev det starkt lemlæftede 
Läg fjernet fra Axlen. Den For-alm- 
tede cfterladet sig Hufttu og voksne 
Born. 

B rcknbt Gasth. Aarhus J. 

Juii. J Formiddags ved 11 Tiden op- 
ftod der Jld i Niels Beet-Z Gaatd i! 
Miser Guarden nedbrændte i Lober 
af en Times Tib. Kun lidt af Jud- 
boet blev reddei. Nogle Evin og Fick- 
krwet indebrændte. Ejeten var fra- 
værende til Matked i Kolind. 

Under en Tivvogn. En 41- 

aarig Teglvættsatbejder, Ole Peter- 
fen, der arbejdede ude Paa Emdtup 
Tägme kom forleden flemt tilstade, 
ved at en Tivvogn lob ub af Sporet 
og væltede, og sit bele Kassen inb over 

sig. Peterer sit Ryggen og Unbesti- 
oet meget ilde tiltedi og maatte i Am- 

bulattcevogn køtes ind til Kommunes 
hofpitalet i Kobenhavm 

Etsport af Lnng. De i 

Fangetolonien ved Geohuset i denne 
Sommer anbkagte Strassefanger at- 

beider fatrlig Ved Staaning as Lnng· 
Lungen oresfes efter Torringen i Bal- 
ler. Tet hedder sig, ester bvad der 
strioes til os, at Lungen ltal etsporte- 
ke; til England. Man vil formentlig 
anoende den sorn Jloleeingsmateriale. 

.,Berlingsle Tidende'« 
indeholder f sit Nummer forleden den 
oentede Meddelelte om, at Kaptajn 
Chr. Blangftruv overtaget Bladets 
Redattion, og samtidig er Kaptajn 
BIL- Navn for forste Gang anbragt 
paa Bladet sorn Ansvarbavende. 

»s-’· 

E T et dsfa l d. Den 4de Juli afgit 
Charles G. Andreasen ved Toben i 
sine Forældres Hjem i Norrelundby, 
hvor han var i Belog. Andreafen var 

en særdeles dngtig og oelanset Land- 
mand, der i 16——1J Aar ovholdt sig 
i Russland sont Bestyrer af et stort 
Grevsiab hvis Jorder og Mejerioæfen 
lbctn dreo odtil et Monsterbrug i alle 

Henfeender. For et Par Aars Tid 
tilbage spgte han tilbage til Donmarl 
for Hvile og Helbredelfe for en Sys- 
dom sont han havde paadraget sig ved 
sit tastlose Bitte. Han tobte sig en 

Gaatd i Jylland; men var ude af 
Stand til at dtive den felv. Ved Pin- 
fetiden foretog han en Rejse til sine 
Forældres Hiern, hvor han saa dsdr. 
Begravelsen fandt Sted d. 8. Juli i 
Aalbotg under stor Deltagelsr. Han 
efterlader Huftru, en rusist Dame, og 
to ukonsirrnekede Born. Pastor M. N· 
Andreasen i Caston. Col» er afdpdes 
Broder. Han blev 88 Aar gl. 

S kandinaviens stsrste 
Forsilringsanitalt »Den 
alrnindelige Brandfotsikring for 
Landbygninger« i Danmark havde den 
1. Juli d. A. naaet en samlet Forsc- 
ringsfuni as over 2 Milliarder Kro- 
net. Selsiabet, der blev opretiei i 
1798, grundet paa Gensidiahed, er den 
fisriie Forsitringsanstalt, og detg For- 
sifringsfum deri Sommeren 1876 
naaede 1 Milliard Kronen er altfaa 
siden den Tid iteget med det dobbelte. 

Forsitringen iedes under Instit-S- 
minifterens Tilsyn, af et Repræsen- 
iantfkab, besinnende af 50 Medlemmer, 
et Tilsynsraad sRepræsentantfkabets 
fiaaende Udvalg), beitaaende af 9 Med- 
lemrner og en Direktion besiaaende af 
3 Medlemmer. Som fiedlige Funk- 
tionærer for Selsiabet rundt omkring 
i Landet fungerer 62 Branddirektører 
og ea. 3500 Vurderingsrnænd 

Ka mpen mod Tuberkulos 
sen. Dannelfen as ,,Aommunernes 
Udvalq i Tuberkulofefagen« er en 

Kendsgerning. Jndtil den 14. Juli 
har 21 Sogneraadsforeninger og 60 
Byer ved Valg af Delegerede iiliende- 
givet Ønsiet orn, at Danmarks Kom- 
muner udenfor Robenhavn i Falles- 
siab stal optage Lampen mod Tuber- 
kulosen og specielt virke for, at der af 
Kommunerne med Stotte af Stat vg 
Belgsrenhed i en nær Frerntid tejseö 
Folkefanatorier til Optagelsen af alle 
ubemidlede eller mindre bemidlede 
bryfssygg som egner sig til Sanato- 
riebehandling. Det første forbereden- 
de Mode afholdes i Ddenie den Blie 

lJuli. Dette Stridt, Sammenslut- 
Ining af alle By- og Landtommuner 
om Lssning af en human ngave, er 
et Precedens, der vil drage andre vig- 
tige Stridi ad denne Paa det todt-era- 
tive Omraade nye Vej eiter sig. —- 

Ksbstadforeningens Bestyrelse er i 
Færd med at foretage Valg af 5 Dele- 
gerede, som sial varetage de falles by- 
torntnunale Interessen 

—-e 

En tendt Cigar. Ruck-hing- 
den IS. Juli. J Aftes nedbrendte 2 

fammenbyggede Hufe, tilyorende Dus- 
mand P. Bruun og Bager Westphül I 

Norte Lungelse. Dei nieste Jndbo 
reddedes. Jlden odstod Ved et Varus 
Uforsigtighed med en tcendt Sinon 

Dunst Initiativ. Den lee 

og 18. Juli fandt i Brüssel en inter- 
national Sammenlomst Sied, Ved 
kwillen den danfle Komitee, iom bar 

tagei Jnitiativet til et Fællegarbejdr. 
Verden oder med det Formani ad rent 
bumane, itle politisle Befe, færlig ved 

Jndsamling af Bidrag, at søge til- 

veiebragt Lindring for de ulnkleliae 
armenisie Kristnes Lidelser, vil blive 
tepræsenteret af folgende Herren 
Godsejet Joh. Hage, Professorerne 
Ved 11niversiteiet, Dr. teol. Henril 
Schatling og Dr. Phil. Valdemar 
Schmidi, Professor, Dr. jur. William 
Sckparling samt Evanevrckst Liitzhöft. 

Geheimeetntsraad Henninas var 

jved Helbredsdenfnn hindret i at deltage 
i Kongressen 

En Rcelle nnseie danfle Mcend i de! 

forilelligste Livsstillinger bar aennem 
striftlige Erklcrringer gidet deres Til- 
slutnina til Kongresiens Rlanttovifle 
FormaaL 

Bygningsmuloeum ved 
L v n a b n. De plantede Anlakg vaa 
Bygninasmufcrct vcd Lrsnab» gaar nsa 

ind i deteg anden Sommer og tri- 
veg fortrceffelig. De gamle Vngninger 
er omgivne af Frugthaver. fom i For- 
aaret hat udvillet en iin Blomstet- 
pragi. Ved hder Gaard findez Kol- 
kendavek indfattede i Ræller af alflens 
Frugtbusih Teguden er foretaaet ow- 

fattende Plantninger med Lætrcker 
langs Ejendommens Grænser oa ved 

Gaardene for at stasse Baggrund dg« 
Lunbed for dem. En Humlehave er i 
den bedste Bælst Paa Straaninaer, 

som oplager henved 3 Tonder Land 
Ier i Foraaret saaet Agem der allerede 
er i frodig Udvilling, og der er platt-T 
iet Tjørn og Hasfel som Underslov 
Om noale Aar vil her være dannet eil 
fredet Sied for Sangfuglr. 

Ved Næsgaardene sindes Rosenha- 
ver, som de anlagdes paa Landet efter 
gammel Stil endnu for 100 Aar siden 
med regelmcessig fammenfatte Bede, 
sattede i Helle af Butsbom Ladendel, 
Salvie og Jfop. Disfe on Roserne i 
Bedene er nu i fuldi Flor. Ter findes 
alle de gammeldags Rosen som ver 

vore Forfcedres Glæde, Persifk Gule, 
Centifolier, Pimperneller, Provinsrw 
set, Meengder af Damaskusroser eit» 
Gaver dels fra Staane sAlnarps 
Landbrugsstole og Rosengariner Jen- 
sen ved Ramlpfe), dels fta vor bota- 
nisie Hat-e og fra Fabrikant Appel i 
KIbenhavm 

Fra Sorgenfri Patl sprer en Sti 
til Museei. Denne er paa begge Si- 
der faltei af brede Nat-alten Den 
ene hat nævnle He. Jenfen fvldt med 
en udtnærlei Samling af Retnonian- 
ter og yppige Rankeroser. J den an- 

den er samlet Vildroser fra mange af 
Berdens Egne og Hybrider of dem, 
der viset en overrasiende Blomsierrig- 
dom. Alt er nu i stsnneste Flor. 

Etnttet ned fra et Tag. 
Mut-et A. C. Hansen, Odense, stnrtede 
forleden ned fra et Tag i Thorsqade. 
Han Iørtes von Engebuset on døde Kl- 
423 nben at være kommen til Bedide- 
hed. Den afbøde var 46 Aar gl. og 
efterlader sin Huftrn on en voksen 
Takte-.- 

EI.Petti.KirIeiNander"5. 
hat i den senere Tid faaet en Ncette 
Imukke Gaver Mensch ,,Ranb. A. 
Av.« nævnet faaIede5, at Kultus-ni- 
nisteriet hat stænket Kalt og Diss, 
Mægler Andersen oq Artitekt Stich- 
rius hat givet bvet et Vindue med 
Glagmaleki til Roset, en anonym Gi- 
ver hat skænket en Solvvintande, en 

lille Damektebs en Akvatel og Ism- 
krcemtner Joh. Koch to Alterlnfeftager, 

Overkørt as Tugei. III-J 
bjerg, den 15. Juli. Toget fra Ribe 
Kl. 5,25 ovetkøtte i Dag ved Oder- 
ssceringen af Nibe—.Kolding Lande- 
vejen en Mandspetsom der laa paa 
SIinnerne. Monden blev frngtelig 
lemlæstet, saa Døden straIs indtracidtr. 
Man fotmoder, det et en døvftum 
Haandvætkssvend. 

Nive, Juki m. — Den Monds-spek-! 
son, der i Gaar drcebtes ved Don-Ists- 
Ien vaa Ribebanen, er nu identisiceret 
som Ungkarl Michael Tobiasen af» 
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