
Danmark. 
St uyt Mord i Jylland. 

Ratt-vers 7de Januar. 
En fyttenaarig Pfg-, Kathri.ne Chri- 

stener, Dotter as Bcelsmand Peter 
Christian Christensen i Landsbyen 
Stute Sjsrup, fom var i Tieneste hos 
Gaatdejer Christen Bang i Bundhsje« 
et i Mai-ges tidlig bleven fundet myr- 
det ca. 500 Alen Uden for Ørsted 
Landsby, der ligger 3 Mil Ist for Ran- 
dets. Liget san-dies paa Landevejen, 
der ftrer fra Øtsted til Pigens Hjem 
i Bunvhsjr. 

Hun havde i Aftes været i Sand- 
gaaxden ved Lrsied mellem Kl. 5 og 
6, paa hvilten Tid hun gik Verfra soc 
at komme hjem i rette Tid oa malte. 

Da Pigen savnedes, blev der an- 

stillet Esterspgning efter bendex men 

fsrst i Morges fandt man hende, og 
fom Lis, ioet hendes Hals var over- 

staaret med en Kniv eller et anret 

starp Instrument. 
DistrittslægeFrandsen i LIsteD blev 

sjeblittelig jilkaldL Jmedendz afspckri 
tebes Motdftedset, og der satte-J Vagi 
ved Liget, som ensdnu ligger urøtt paa 

Motdstedet. 
Egncns Befolkning er i fuldstaspdig 

Oprpr over den gruelige Begivenbed, 
Lighed med Hjottshøjmordet er umk- 

kendelig. Ligesom hint Mord falder 
ogfaa dette indenfot Herredgfoged 
HonnensJutisdiktiomRorugsø Herred. 

Mordercu funchk 
Allinaaabro, 7. Januar, Kl. 8,47. 
Herrevsfoged Honnenz bar i Ef- 

iermiddag anholdt en Maariq Tie- 
nestekarl fra Ørsteo, Jens Etwa Ni- 

elsen, cg han hat i et Forbor i Affen 
iilstaaet at have murdet Pigen. 

Med « Lommeknio bar dan ti.5f-jet 
henve 10—15 Stit i Haler. 

Mordeten bar sidfte Effekaar vcnet 

fttaffet for Uterligded mnd en lille 

Pige. 
For Herredsfoged Hunnen-S synes 

den hurtige Opklaring af bette frygte- 
lige Motddrama at være en fortrcesse: 
lig Oprejsning for de hidtil fragtes- 
lsse Besitæbelfer efter at faa det my- 
fiiste Hjortshsjmord opklaret, under 

hvilket Herredsfogden bog ikke selv Var 

hjemme. 
Motderens Ungdom og andre Om- 

stcendiigheder tyder bog ikte i Retning 
af, at han er Hjortshojmorderm 

—- 

Klittcmc i Ringksbing Amt. 

Unver denne Titel bar Plantot ver 

Statens Klitvlantage i Bester Thorur 
Sogn pr. Fjerritslev, Jeng Brüel med 

Undetststtelse af Landbrugåminifteriel 
ngarlsbergfonden udgivet en historisl 
Fremstilling af Klitternes Tilstand i 

Ringkøbing Amt fra celdte Tid til oc- 

re Dage. 
Der gives i dette Arbejde, sum stot- 

tes del-Z tilAkkivstudier cg Fels til lang 
THIS Ophold i de omhandlede Ema-, 
en indgaaende Stildring Of Klitten m 

Flyvesandet. Der beqnnkes med en 

Fremstilling af Klitteng Tannelscks 
maade, og derefter anftueliggeres 
Sandflugt og Klitdanttelse fra celdrc 

Tid til vore Dage- Forøorkgt erken- 

-des det, atSandsflugt hat unrettet min- 

dte Skadc i Rinqløbinq end i De an- 

dre vestjydsle Amter Bel Ende-« Ti: 

paa dets Kyft lang-: Havex f3:l-.:7.V.-. 

Sanddynet eller Mitter, men Sante- 

har ikke udbredt sig san vidt ino orcr 

Landet, som paa adskillige Siedet i 

hine Ivrige Armen 
Kampen imob Sanvflugten derovre 

er Sammel; allerede Frederik den An- 
den fes ved Refkript of 7. September 
1569 at have foreslrevet Fokholdsreg- 
let til Sanvsiugtens Dcemvning i for- 
stgelligk Svgnr. Med Hensrm til Har- 
boste vides det, at den i Aaret 1625 

var Idelagt af Sanvflugt; men der 

hat-es itte nagen begrundet Meninc 
em, naar denne Odelæggelfe er be- 

gyndi. Fttst i 1793, efter at der var 

nedsat en Kommission til at bereist 
Mittetm mesd Professor Viborg sokr 
Maul-, faat man mete deiaillerede 

Mivelset af Klittetnr. 
Web fprstrllxge Jllustrationet oc; 

·· Kett anstueliggskes det, hvvrledes 
Sand-i i Aarenes st hat flyttet sig· 
rg html-des Kampeu hat været føtl 

in inwi- Sanvsiugteu Efter at have pro- 
ski quuikxs og Digcr, m. m» som 

,Midl·efs M at dempe Sanvslugtem kom 

Mitwan ind you Beplantnin- 
»der et bltveu organisetet i del 

Mr og iagtiagt 
Ming i Aarenei 

,-. s «- 

Smaanyt 
D s d s f a l d. Naksiov, 7. Janu- 

ar. Sygthslæge J. N. Beete-ex R. af 
Db., er i Nat efter tangere Tids Stig- 
dorn afgaaet ved Boden, 64 Aar gam- 
mel- Den afdøde, der var ftdt iSøn- 
derjylland og havde deltaget i Krigen 
1864, var indtil Nytaar Medlem as 
Natstov Byraad. 

—- J Natstov er Forstanderinden 
for den borgerlige Pigesiole, Frpten 
Frederitie Ploctross, efter tort Tids 
Sygdom afgaaet ved Doderi af Lun- 

gebetændelse. Freien Plackrofs, der 
var den eneste Ovetlcererinde i Provin- 
ferne, var dimitteret af Elsamens- 

tommissionen 1868 og har siden den 
Tid virtet i Natstov, hvor hun var me- 

get anfet baade for sin udmcerkede 
Maare at undervife paa og for sin 
state opdragende Jndflodelse paa Ele- 
verne. 

Marmorbuste af Pro- 
fessor Segelcke. Paa Land- 
husholoningsfelfkabets sidst afboloke 
Bestyrelsesmode vedtoges oet mitein- 
inig. gen-nein en Jndsamling blandt 

xselflabets Medlemmer, at spge tilvej- 
Ebragt Midler til en Marmorbufte af 
afdode Professor Th.R.SegeIcte, Mail- 
len Buste da stuloe opftilles i Selsia- 
bets Latale, hvor tilsvarenve Bufter 
as De tre afdøde Prcesidenter: Profes- 
sor B. S. Jørgensen, Docent N. J. 
Fjow og Kaptajn J. C. la Cour alt 

foresin-des, foruden et stort Oliemaleri 
af Gehejmetonferensraad Tesdorpf. 

Brandt Gaard. Fatleden Af- 
ten udbrsd der Jldles hos Gaardeier 
H. Ch. Brit-, Vi.bcek, Vejruv Soga- 
Hele Gaarden nedbrændte; bei Zotte- 
des at redde Besætningem used-us en 

Del Jndbo brændtr. Jlden antaaes at 
ivcere optommet oed, at enLampe i Stu- 
en hat tændt Jld i Lostet ca den oven 

rrer liggende Fou:age. 

Befog as amerikanste 
L as ger. Kobenhavn hat i disse 
Dage Besøg af et starre Antal af 
amerikansie Lager, fom itte blot glceder 
sig need de glare i Byens Forlvstelses- 
anftalter, men ogsaa forener det trotti- 
ge med det behagelige ved at tage Justi- 
tutter, Hospitalerne, Finsens Losim 
ftitut o. s· v. i Øjesyn. 

Stormen afilprer Hem- 
..eligheder. Fra Ringsted stri- 
ves til »So» Amtstädende«: Paa 
en ganfte meertelig Maade ei der nu 

iastet noget Las i Sagen anaaaende ej 

start Splvtsjstyveri. ver i Efteraaret 
fortdedes hos Godzforvalter Hanier 
af Ringstev Kloster. Der blev ialt 

ftjaalet 70 Genitande til en Vætdi at 

500 Kr» og oet viser sig nu, at TU- 
ven eller Tone-m som man intet sittert 
Spor hat efter, ikke hat turdet omicette 
Tyvetofterne as Fragt for, at dette siul 
de led- til Opoaaeiie, eller muligakxs a« 

Eamvittialjsedsnag. Sau hat di Jed- 

szraxset :«et eitle. Log-Si i et K 

i Dulden red Musiker Aa, der lxcoi 
Hcvedlanderejeu cccsr over Aar-, :a.:" 

oet Godsforvaltetens Bolig. Mast Ic« 

var lun gravet et tklle Stolie :-c: 

Juden og dereiter dællet til met 

Grcegåøm Diese-. hat Sktsssscr 

raget faa ndlidt 7c4t, .«-t den lese Gier-I 
tara er blæft bars, faa Rlædct lcc 

blottet. En forbipasserende Mond 

Gaardejer Spreu Nielsen, saa nage« 

blinke, underspgte Stebet og fandt el« 

det ftjaalne SslvtIL som han aflev:- 
redetil Eiern-standen Nu galt-er des 

blot am at finde Tyven. 

Metodierne til Grundt- 

vigs Sangvært, der udton 

for 1.6 Aar sitzen, men nu er udfclgte 
vil otn kort Tid udkvmme vaa Wit- 

helm Hansenå Musitforlag i en ny til- 

rettelagt Udgave af Organist Kalhaw 
ge- 

— 

Studt sig af Sorg o- 

ver sin Mantos Der-. Sen 
omtalt stete der Nytaarsnat n uhyg 
gelig Ulytte, idet den tun III-aneig- 
Grosserer Harald Borring under Af- 
fyking af Fyrværteri styrtede ned ftc 
en Tagaltan paa Ejendomtnen Oster- 
voldgade 26, hvor han wede, og dræbi 
tes paa Stedet. Denne sprgelige Til- 

dtagelse hat i- Gaar faaet et lige sac 
sprgeligt Efterspil, idet den afdødeå 
nnge Hufttu hat findt sig af Sorg ove1 

Mandens Did. Den unge Kone hav- 
de vatet alveles fortvivlet eftet Man- 
denö Oft-. Ist-leben Akten havde hun 
kuttet sig inde paa sit Verelfe, og 

Motten lädt over 7 httte man et Slut 
derinde fra. Svtgetinden forssgte at 

Joabne Daten men den var aflaaset, 
ider maatte kalt-es en Smed tit, fir- 
end man tunde komme ind i Verelset. 

Pack Gulver laa Fru Berti-net med et 

Studsaar i Brystetz Man fit straks 
Irekvireret Ambulancevogn,og Fru Bor- 
ring blev fort til Kommunehospitalet. 
Overlægen, Professor Tscherning, blev 
straks tillaldt, og han underkastede selv 
Fruetr en stprre Operation. Kuglen 
var gaaet paa straa ned gennem My- 
stet og havde sat sig fast i Hierteregios 
nen. Den ulykkelige unge Koneö Til- 
ftanb er saadan, at hun rimeligvis 
faar sit Ønste opfyldt: at folge sm 
Mond i Boden 

D ø d s fa l d. Borgtnefter i Mid- 
Delfart, Herredsfoged i Vends Herred 
H. C. M- Møller er nylig afgaaet ved 

Boden, 62 Aar gammel. Den afdsde, 
som tioligere hat været Assessor i 

Viborg Lverret, var Ridrer of Db. 

Skjoldborg vil strive 
en Bog om Guardmænd. 

J »Venstres Folteblad«s Julenum- 
mer hat Johan Stioldborg strevet en 

irrt Zelvbicgrafi. hoori det bl. a« 

og »Kragehuset« flildrere jeg den c- 

gentlige Hugtnands Lin. Gennem 

»Almue« er jeg gaaet ned tit Sonat- 
Ibejdernes Lag, smn Det er aflejret i 
,,Gyldholm«. Derfra agter jeg at sti- 

»ge ti.l det i focial Henseende pverste 

jLag of Landalmue, Guardmcrndene, 
Hidet jeg for Tiden grunder paa en Bcg 
om moderne Bondeliv. Paa den 

Maade spger jeg at tilvejebringe et 

Værk fra vcre Dage, fauler-es fom jeg 
hat set Almnens Liv i Billeder og 

Brydninger. » 

1 

i 
herber-: ! 

J »J Strggen«, »En »Hm-nd 

T o S s m re n d var for-leben korn- 

men ind i en Kuve imellem Aalbnrq og 
ijrring, fortceller »vaorg Aviå«. 

,,.Hvor sial jeg faa Zoovlstikker fra?" 
fagde den ene; hart vilde tænde sin 
Bibe. 

»Im hat ingen«, fagde den ande;1, 
..n«.cn ryt i riet Haandtag der opve un- 

der Loftet, sag faar Du not Svovl- 
ftikker.'« 

Sømanren mische Toget stunk-fe- 
de; og hcm sit virtelig en Tendftik 
as Konduttprem men i Aalborg maatte 

han betale de 20 Kr» som oet kostet 
at rytte i Nødbremsem 

DsdbringendeFejltagel- 
fe. Snedker M. Hornum af Ribe er 

ifolge »Ribe Stiftstid.« død under et 

Besog hos sin Dotter i Vorde, Di- 
striktsjordemorer Hotnum, som Folge 
af en ssrgelig Fejltagelsr. Bed Af- 
tensbordet vixde Distrittsjordemode- 
ten stente sin Feder en Snaps, men 

teg af en Festtagelse en Flusse med 

Karbolfyre og sieentede iGiasset, som 
hart tørntr. Der btev strais hentet 
Lcegez men trods alle Foranstaltninger 

jbpde Hornum i LIbet as tre Knatter. 

Tod i. Rittern Juleoaa, da 

Meniaheren havde famlet fia i Zi. 

Hang Kirle i Hjørrina oa beniede Daa 

Preisen for at beannke stdstjenkften· 
sank pludielig en aammel Wand-a 
Mund sammen, rainf at et Hjetteflag 
ca var Vop. Text afdøne var Pani- 
Lulier Jeng Christensen as erderiw 
day-pref. 

En Prceftekrønikr. lkn 

Præst paa Pathe-Gauen bande, for- 
tællek et Veftjvdft Bleib, lamae ceram 
sig over, at Naboens Høng hiemspgx 
bang Habe. Nabcen havde flete Gan-ge 
Iovet at tætte Gardci, men bei blev 

tun Vev Løfternr. Saa sit Prwsien en 

acsd JU- Han fendte sm Karl ind til 

Bonven med en halv Snes Æa: »dem 
havde Hsnsem efterladt sia i Pressa- 
gaakdshavm«, fortalte Karlen. 

Resultatet var fotblsssendr. »Du 
flal blive Lsgn hetefter«, fagde Bon- 
den —- cg nckste Dag var Gærdet te- 

pareret. 
Men Præsten lo i Steg-geb 

,,Koldinghus« sitandet. 
Esbjetg, S. Januar. ,,Koldinghus« 
sidder 6 Fodi Sandet paa Fano Ansi« 
og den ene Hjullasse er stærkt bestadi- 
get af legernr. Switzers Repre- 
sentant i Nordby ncerer Tvivl om, at 
det vi.l tunne Mtes at bringe Stibei 
floh zz s k; 

Ei S l i l t. »Er det ille til-cha- 
geligt Jned den rsde Nase — Jensen?« 

»An nei. Kun det, at alle kommcr 
til mig og vil laane Propttækker!« 

Ast hellt-m en Fort-leise du m Das. .- 

Us Las-tm sto 
me spat-m Resuuduæo metkelylfsäaqägtl ist«- beldkkder. 
wie-. Mc W Its-es uma- flu I m suec 

V 
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Midland Ojl Aktien 

s-· Grib Lejligheclem aller Du vil have tabt den for stedse. s« 

Mann-(- Xllkntl sum printlm Sig l,(-jlslen1(ler, lnsokwrl de Vilclg hin-e opnimesl VAlslimiL 
Nuglss tun-th-. gruntht Was «-’l·;ngw«ligms(l. andre kurstml tkk0. sit lckkkksn llankule sum Dosen. 

stssrslis Hirt-u nnskmlp clesnss l.e-jll(.-ln«cl· Null ils jklckk knmls nndvmw Felix-jene ul sit Ums-n- l«’unli«l dems- 
siuthos liar Hin-Inst ist« S in. Sm« vllesr EIN-I rede Polin kostet Millioner al· Mir-til den-i uns-Ins Anlkstlnlnz for 

sukchs —- rHsot ml its den-s llirsnlksc lluuageljgliekleu of litlimclel l’al"ll;k:1giixlns(.log klumc clom ttl del stetige-l ans-mäs- 

"l"l")’l( its l«·i1tllx:tlksm 
« 

lMtes mi- t wre ’l’.mk(-(-. clxc Xlxcllnml ()il company tallml ut nverclmap oq Nulgesl M sing Mille-r. 
Vl untlcsrsnglu kommst-r gruntluzl m: lumlt Cloc galt Yi jmlsm, at Judic- Alccnsr vllclie kk ilm Pol-must- los 

llunslrule r. Yi wu. at l.e«r wir tsn Jll:ls-.sls(ll.s(psl1InanslelnnkksIiii;1’l«ltslssilc«mDur -t-n Muluxlns(l. sum ungle- 

nlclisgrillt-.meinsum.·n:(ln-.lvnn;:t-tat(nnkl:t-It(ll;zlu-clt«1·ms«-i Mitgl, vihle las-les gzm lmslpl sm. knn lur Jst ltirlry(lss (le-!. 

stk ils-« All-n ist«-L sz vi ljessluttesxlis zu nrclmsSuxgistaf Akt-er k;;1::lc:l(s:i·, sit Müh-pl «l" smle Penns- «k’-»- skiUulks list inn- 

·lrc« nrnltgss Xl.---.nl lm in unm- den«- muss-ts- l,t«j.uzl»-il lil sit »Im-l cst l"(lk«mtn«- .-t n sit-les siuclssslo-— »Hu »u- 

SstlL-«11t« HIUJU Ulusz MII Istl »t: txt-gis lixjntlesr Iuwlsmaxi lwsmingcsrliman l)lln- «-xk:10n;t-:«erug Its-J dlxmälssl ul 

dlxultlvr ins-il mir« s rlgssrp llmilns ug s«—lre- wtl Klub-linken ul thust-Elimle 
leuuzss zu sun- l«:tmlsn1;t-n(l mir kluqu l««ur(l(«l isl vsirk ’l·Ill«nl likssnllalpl or. ul tles lmr nmsltimssl l"r:i 12 nl ls 

Procent Reuter sc de inclskudte Penxe. medens amtlle dete- Aktlek » sltget i kadL Kun i to Aue-weder lll list Du l.eiliglle(l til at be- 

nytte Olg al Ismme Chance. 
»in ·'.U luzzks Hl und-» Partl as Klidlmnl llll Alitissr liljns ln(l(lm:xk-l srt leirlxssilsst llnsrsiir cll iklxss li-« 

SMnmts lliiz W lag-s O » lkc ·.«l:. sum k 1l silue Dig selv og dine Bein en smulc maanedlig lndtsglk l)u l« m koliss Ums-;- 

Hlksm liir Kot-nun t-ll·-r ji la lt«t Aflwtulmkt 
s « Hm xuttorlsesrtstlss kamle est«slfp().»««. l’.«·i-X’«rrcli("1 »i· «llxtis«t·«s« ·—." 

Mtdland 011 companyo 81 sm, tut-U lieslilll ng »nu»—.-hs-,-s«l,l««- kunsplzznnsl «—)o«r .·".ss.li-1-. 
— ul lnsnsltksl lllnIlinnL citnzainst sit Ilsmil srll Un l’ s« l-J«I·-«(l»nsm«-, 
Hlls rig» Kksnlmll l-«i-lt-—r, l(«stclI-:lgcijosc hin-Zutri- llrissntlts. sum zilcsr Tut-l IJHJH »Hei pr. Alls-heil. l«-l 

Heu-rgilmnsmlesUnsisklunl «·,: harle AJr nah-statt esn nummstlluz ldnjsllsmlos smrvmlp lll tm 13 lll lki 
l'x"»·--snl zu l:1(lsl.il-ls:. l)-!t-- nl lind-ists l»«tnl(-«is..-L tnrltsn ·«k .l:-.1·. tsg Alxtnsruks vgl lplsns Hist-l unsi LIM- 

1)1-, stlk lxinstuxznjosl l« ir n-;.«·n llxplcl isllcsr llksllcslivr ul nun-summle ·x-t« iszz lmll..««s««-««- sur-»zw- 
nsesl Ins-r Pl um«-il. l«- lisr lnl«n Inllimlus Älilnsr tsr i tlkn ll·-nsi-.: u! lum- Ilisni Ur.»-;(1·-· skkns HI »-; 

»n- Uxilxsnmng l"«.,ls-r!(n;.z· lcsunp Ums-les sulus ·s·.;-«1.:«s.’ lliz —«l«.’ tsli sucll m «(l Tuns lllnsmlts Vu- 
i«1.H-· (;«-n HulJ — Ums Anlaslnltnsz Jesus lm ll mluwz l'»-c«;z--:1Hlilu-kam-r uz I l x l « is’ wr- 

Im g .:s·s—s«l,:»n-.s!«s1«c1nlils-nH«1-(s.—’k.sl(-sn-iul1 Ntssr Y(«li. Inn-· llmil Respan snlimlesn mi- llkstlu 

lil.«l lic« zu Hgsz esltpi Hi utnlszgszsslks kiksrhsmlsg l"n(li-r.-«·xsg(-l.xis nk Tun-. l«;·j(sncl«mm·s· l'm(lul(- 
lluhptwtnsntsg1,«-(l·-I-o-nill Mitllslnlllill«i)1nz«:ny 

Hule zu sin- ·«-« Dis-so ·-l«(lm l.·-.sligliml Itl us fu«-I l)c-l10v--1.—lnul(-t eil· cletns nslmasxks tlts 
l-"«-r« ragend-« lau-( lisr m; l·-t-.-1«-(l.-s«. M resssosnwsresr »s. l:(-: lll at wlurnkrcs allt- (-n«1«.«-:,-- 
umh- .H..’!««1 le lftlk — »-l ul »vi-«nx-x«nt·s lich-ruh- 

-lun": hle III-l :ll »An-list Pius-»Nun l ilis slx unlinxnjklk « Spruzx til 
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Rejst til Ilmeritm Ran- 

De:«:«, Os. Januar. Zanioree Th. Ravn 

Gregersen her i Vnen ler sites Jul 
·lle Var et paa sit Kontos Eiter ind- 

lehr-: Breve frn Hmiboro er ltan reist 
til leeritm Aarfanen til R.1sen er 

uselriige otonomifle Forhoid. 

» 
Betendt Gasen Forleden 

»11edbecrn:-te Ebr. Christenseng Feste- 
-·aaard i Trited Paa Fun. 5 Sin og 
ZU Hang inkebrwndte, en Dei Jndbo 
but-the 

Levemand og Bedrager. 
Blandt Bedeutuan »milden Unqbom« 
bat i det sioste Jlars Tid en ganste ung 
Mand, Jtode Nie-sen, gjnrt sig fast-«- 
liq bemerkten Den nnge Mand, der 

altid optrathe meget udfokdeende, 
havde af og til smaa Konflikter med 

Politiet; det lyktedes bog altid He- 
Nissen —- eftee Sigende ved Deman- 
ende Vennerg Hjcklp —- at hytte Stin- 
det. For et Poe Dage stden blev han 
imdilertid anholot, og denne Gang sy- 
nes det, som den unge Levemand blivee 

stitlende i de Masken han tidligere 
slap velbeholden igennent. Han html-e 
hos en betendt Restauratøe laant en 

mindre Zum Penge under Foregivenke 
as,(:t det var til en as Staingckstekne,en 
lige saa belenvt Ptemierløjtnani. Da 

He. Nie-sen ilte tunde ordne del lille 

Tktellenwæeende, blev der afsagt At- 

testoetret over dam, og Sagen mod 

ham er bleven overgivet til Behandling 
ve) 4. Krimknallammen Det er nu 

blevet oplyst, at Rissen hat beugt den 

sammt Tattit over for en Mængde 
andre Restaumtører under Benyttelse 
as Navne som Sendeniug, Neeegaakd, 
o. s. v. Zagen, der tog saa lille en Ve- 

gyndelse, seines ester bet, der allerede er 

stemtommen, at slulle blioe tet Ansat- 
tende· 

Provinspregsen Aalboeg, 
5. Januar-. Hidtilvcetende Redukti- 
onssetretoer ved »Aalbotg Amt-Blitzen- 
de« J. A. Hansen er antaget som Re- 

dattøe ved Bladet. 

Stormen Juledags Nat 

berevede 150 til 160 Familier i Gil- 

leleie Fotsstgelsesbetingelser. Staden 

paa de 54 Furt-sey der tan repaeeees, 
et alene vuedeeet til 25,000 Kroney 
for de Baade, der er suldstcendjg Brug, 
til 10,000 Kronee Jndbydetne til As- 
lsjcelpning af Nsden i Gilleleje valgte 
under Ledelse as Overeetssagsører hel- 
weg-Lassen paa et Mode forledens et 

Fortetningsudvalg, der kom til at be- 

staa as: Departementsches Wulss i 

kLandbrugsministeriet (-Foemansd), Ho- 
’telejet F. N. Hausen, Gilleleje Mast- 
sotmand), Grosseter CaelBang Mas- 
seeee). havnelaptajn Dtechsel og Borg- 
mestek Neumann, htlleestx 

Komiteenz Peeesident er hä· tgl. 
Hjjhed Print Valbemar. 

20 Mr de Ists life ascezemq eller 
andre vtnltqe Dudfyadomme. Det er ikke 
ndsdven t.nt Don-« Otntment hell-reden 
san tlle slade ter den mest satte Dud J 
ethvert Apothek. so cent s. 

l 

Trmt Sogneraadsfors 
m a n d. Frederilgvckrh den Z. Ja- 
nuar. Ganrdcjet Fr. Jørgensen, Tol- 
Kern-p, der som Formand for Melby 
quncrnad hat forbrunt et flørre Be- 
lod as Lommunens Midler, er ved Un- 
detrettexl warnt 53 Gange 5 Dageg- 
Vand og Brod. Bande Tillalte og det 

Offenllige hat appelleret Dommen. 

Staarup Stalgsemina- 
r i u m. Ministetiet for Kitkeg oq 
Undetvicsninggvcksenel dar lonslituekelI 
He. Sand. mag. E theol. Janus Cl 
Knudfem for Tiden Redaltionsselre-. 

Pia-r ved »Im-s Amtstidendc« som La-- ! 

Jter ved Slaarup Statgseminarium fka 

i1. Januar 1903 at regne. 

, Fulgtes ad i Dsdem At-! 
bejdsmand Hermann Virtmann og Hu-« 
sltu i Bindetup ved Kolding er ifslge 
»Ur-thing Folkeblad« degge afgaaede 
ved Dsdem Isrst dsde Komm og et 

Par Time-: eflet laa ogsaa Monden 
Lig. 

Begge de afdøde var henved 70 Aar 

gamle. 
Den nne Langebko er nu 

fcetdig og fka Fabrikanterne Srnilh, 
Mygind og Hüttemeier afleveret til 
Kommunem men der vil endnu hengaa 
nagen Tid, inden den bliver aabnel for 
Færdselen, da Jsordarbejdekne red del 

omliggende Tetrcen paa Grund as 
Frosten ille hat kunnet tileuoebringes 
paa Amagersiden. 

En fatlig Vogt Fra Bester- 
Thorup striveg til ,,Thist. A· Av.«: 
En mindre behagelig Tut todte 
StrandvogtenChristosserSand Storms 
galten Hnn havde ved 6-Tiden fulgt 
Strandllitlen og var gaaet Øst paa til 

» Sognestellet, hvor hans Rute endet· 

Da han lom her, var Vandet fleget saa 
hoff, at han ille kunde komme lcengere 
ad den Kant- og da han lom tilbage til 
sit Udgangspunkt, var ogfaa her Van- 
det qaael ind gennem Havililten, der 

her er weget lav, og havde fyldt det 

bog ved liggende Enqdraq, det fau- 
taldte Gtønnefttand. Han befandt ftg 
sauledes omgivet of Band Paa alle 
Sider og kunde paa Grund af Marter 
ille føge eftet et lavl Sied, hvor han 
muligvis lunde have vadel over. Han 
maalte sogledes lilbringe hele den lan- 

ge, blasende Nat paa en smalKlitsttcet- 
ning, bvot der ilte var Lce at finde, og 

hvok han gik i en Taage af Sand og 

Hat-stum, der flsj om Orene paa dam. 
Henad Morgenstunden faldt Wandel 
saa meget, at han tunde gaa i Land, 
han var da faa medtaget,navnlig i Of- 
nene, at han maatte ssge Lcegehjkelp. 

En meetkelig Sygdom. 
En celdre Entetone i Standetbotg 
wagnede forleden Morgen og marke- 

de, at hun ikle tunde items-te en Lyd. 
Syg er hun isveigt ille, men Stem- 
menz Btug hat hun endnu itle samt 
hun lau tun hvi.ste nogle Its-eminen- 
hcengende Ord. Lesen mener bog, at 

Sternmen atter vil komme. 

Druknet i Btsnden. En 

sorgelig Begivenhed hændte fskleden i 

Vekmergletx iDet en ca. 50—aaria Rone 

sandtes druknet E Guardenss Bis-km 

sOm Nonen, der var noget aandssfvakL 
under Forng paa at hejfc Rand op 

bar faaet Ovetbalance, eller at hun as 
Steckt over llvejret er sprunget i Been- 
den, vides itke. 

F u n d e t L i g. Spinderlcekling 
Andetsen paa Junkers Fabrik i Ran- 
dets, der siden anden Julebag hat va-- 

ret fotsvunben, er nu fanden som Lig 
paa Dronningboeg Møllegaakos Mark 
i en tot Metgelgkav, hvok han efter 
alt at dsmme havde lagt sig til at so- 
ve, efter sørst at have assøtt sig alt sit 
ij. 

Som Redaktionssetke- 
te r ved »Sots Amtstidende« ee ved 

He. Knudsens Anscettelse som Semi- 
narielærer antaget He. Sand. jur. A. 

P. Larsen, for Tiden Byfogedfulvmccgs 
tig i Bogensc, tidligere Redner-r af 
»Aalborg Stiftstidende«. 

Or. Lotsen vil indttæde i Reduktio- 
nen straks i det nye Aar. 

Cand. theol. A. Harboe 
ee besiiktet til personel Kapellan for 
Ssrbymagle og Ritterup Merkm- 
beben 

In 
tronk »Ohne rf C. 

sille «·«« for JU- « l, «’I ur, Is· 

Ungrmzsnkn til 3119 mirs-m :1 

ck Isn Ixxsg Lcksngirr mer« -. 

Trn smrtrr IIUI«1L-::«u:1:«r 
skath, LIAIIIrsuTsl-JI«, sg I::-.·T· L 

givcr Tis. THI leIzDrrr Fsdfcixsmkrs 
trmts III-I« snsslItkgksp Find m· »Hu-ki- 

lomst irr Tun-» T :15«·:·1·.snss::’:i«·II 
trrgt ;;I«·III·..·III tsm Nutz-zu «4;«s·««1o!·c, 
fom Mdrci Hinz-IIijN- 

-WMEO«TÄRIDM 
tut-Irr Ajugwa Immer-muss verv- 

falbm oq nIaaII«dlI-»I ll:·.·q«:11·«tcr—.·ss«ig- 
hcd of ctlzvcrt Echgx Tm er vix-r- 

diiuld i cIIlIvcr Pruvrlü i Icvuiccns 

Liv· TrII flyrikr Ic«r.)«·sIIs!«I:I«:, vir- 

ker direkte vaa stoIIcsorngprIIr og kk 

dct bcdsIk SIIIrirIInIul i Werden soc 
Her-interne Fo« lang m Tollar Jlastc 
«anc of CardI11« pca Apotlj ket. 

Vase-III le Ah 11.Jufl1«sm. 
Im beIII t» Luin oICsIvui« oq ««ItIedi 

seid S si! net LmIIIIlI « 

m zm Me- mig alle- 
tedes In es n-, iI Menneskc Hochamt-. lin- 
holdek M: III Medirtmr. I OufeI Im hat Ike 
Tau-, pq alxe lmqer ten iIIIIsIIIsII mkb mig 
« MIJ. Nate"(-Io:uvek. 

I 

! 
I Ist-Ismene Nasd oq EMIIer II v, Ised 

cpqmmve H Sau-Homer I:I «.«1« Ists M« 
vI ckII Iemnmesn, « Qhaustcqa Mmäcnte 
Ec,Ct:.:II-1Iooqa,1eun. . 

Co Za»«mu«ft.c, sus- mw »w- 

wisuo sum-J. Instit-w U « u clua san-s- l 
Mut-Ils- udm lisg Mit-Mo 

IWIM MS UAESUKUIIII 
III sie-umsi- Isa drum-o s Mission-sit km mu- (- 
sisssnfw Inst-·- TJlambs thut Jmk und-« Ismckp ein«-«- 
sg Its- »in- npnskums Monm- 

· mosecscs vIuikI-I«.-II(. 
tss U- Its sit-« IIHLI I«()II«I. 


