
Reakghedsmadenr. 
Den nylig vedtagne Lov bestemmer, 

at Kultuötninisteren i Henhold til de 
Z Lovens §§ 1—8 fastsatte Regler stal 
zafgtrh for hvilke Kredfe der flal op- 
rettes Menighedsraad, og hvot mange 
valgje Medletnmek hvert af disse stal 
indeholde. 

J den Anledning hat Ministeriet i 
Cirkulære til Landets Bislopper an- 

modet disk oIn at gpre Jndstilling. 
Denne Anmsodning ledsages af en nd- 

fsrlig Fremftilling af, hvorledes for- 
siellige Punkt-er i Loven eftet Ministe- 
tiets Mening bst opfattes. 

Dei et den felles Kitte, Loven lceg- 
get til Grund fot Jnddeltngen i Me- 
nighedsraadsktedse,idet et af For-mau- 
lxnt med den hele Foranftaltning er 

det, gennem Selvstytet at optietholde 
øg ncere — hos Præst og Menigihed — 

Bevidsthseden om det kirkelige Felle-Is- 
siabs Betydning ogsaa i ydre Henfeem 
de og at styrke det lirkelige Summen- 
hvld hvis Optetholdelfe et af den stot- 
Tte Vigtjglyed for Folkelirlen som sau- 
dan- 

Ud fka denne Bettagjning stiller 
del-for Loven i Spidsen som Hovedre- 
gel, at der flal oprettes et Menigheds- 
taad for hvert Kirkesogm Bestaer 
et Paftorat af flere Sognse, vg det, bl. 
a. paa Grund af Sognenes Lidenhed 
anfes for onsleligt — ogfaa af Bedo- 
erne selv — at samle Sognene i et 

fælles Menighxdsraad, kan dette jilla- 
des. Lmvendt kan der inden for 
saman Kirlesogn oprettes flere Me- 
nighedsraad, f· Els. naar ei Kirkesogn 
er delt i fliereSognedistrikter lweti med 

sin Kitte, eller der til en Købftad er 

henlagt ist Landdistrilt. 
Med Henfyn til Antallet af de MU- 

ke Medlemmer af Mienigshedskaadene 
fastfcetter Loven lunMinimumåantaL 
let, men oveklader »den ensdeligie Afan 
telse til Ministeren. Som Regel Vi.l 
Minimumstallet være passende; skal 

; 
det forhøjes —- og det kan der f. Els. 
være Ankedninsg til i Käbenhavn og 
Ksbftcederne samt enkelte folkerige 
Sogne paa Landet —- maa det i hvert 
enkelt Tilfælde være Genstcmd for 
Overvejelfe. Men si hvert Fald bør 
Aniallet af felvfkrsevnse og valgte Med- 
lemmer være ulige. 

En Opsindclse. 

.,Dngbkc1det« steiner: 
«Cvkle-NaV-Punwen er chnkt psn 

en Opfindelfe, som siktekt snmt vi! 

Hänge fin Opfinver, Grosferer Carl 
Nielfen paa Fredetiksberg, bande Ære 

og Guld i lige Maul. 
Opfindelfen er for faa viot innen 

hel Aarsunge, som HI. Nielsen alle- 
rede i 3 Aar hat eksperimenteket met- 

Probsemet; man vii ogsaa hufke. at 

der paa Udftillingen 1902 fremviftes 
en Pumpe, der saavel for Opfindes 
rens som for U-dseendets Vedkommen: 
de i sinHelhed var identist med den. der 
nu send-es ud f- Verden — men der 

manglede den Gang et Par af De 

Smaating i Konstruktion-km der, som 
saa ofte veb slige Opsindelset, viste fis- 
at vcete en Livsbetingelse for dens- 

praktisie Anvendelighed. Nu hat dens 

Opfmder befejret Vanfkelighederne, 
og fotleden forevistes sdej lille, fikse 
Apparat paa C. C.’s Bank i Bern- 

stosssgade for en større Kredk af inc- 
ffbudne fra Presfen og Cykleverdenen 
fUden at gaa i Detai.ller san vi vift for- 
tlate Pumpe-Navet sont et udvidee 

Gifte-Nah i hvis Jndre ved Hjulets 
gthatiom naar Ringen mangler Luft, 

s «iet Stempel drives frem 'og tilbage og 

pmnper Lasten gennem en fertig Ven- 
tii og Gutmnislange vp i Ringen. 
IMMT kan ved en Klemme ser indstille 
Man-kämen til at pumpe Ringen til 

Den jnstede Haatdhed,og Pumpen fort- 
des automatist ud af Virkfornhed,naar 
den-te et nagen Ringen- pumpes op, 
met-end man mer« og sit end den er 

bieten fass ils-d, at man ille kcrn tm 
pag den. Rat-ei tem- holde Ringen op- 

pmnpet med en Punktering, der full-- 
« stng immer den i 40 Sekunden 
s- Bette svae si Mtdhed de Ord, hvotmed 

HE. Melsen fewdte den Opfindelfe ud 

til Publikum, der esiet den deran 
Wde Determination i Praksis s- 

itt-moving pag unpe- Eyne. Cyt- 
thknbtiien ,Mt«, pag hvis Bart- 

Ravei ee W eil. havve stillet en 

J» : Ist-Im M Disposition, pg diss- 
Wis tugne Uhu-g- nf de til- 
« 

U« der Inder Opsinderens 

tilfvedfe Smil ßattede pas en ganste 
punktetet Ring for efter en gov Om- 
gang at vende tiksbage paa en fuldt op- 
pumpet! Vi prsvede natutligvis ser 
og var Unægtelig imponeret over den 

prompte Lethed, hvormed Opsindelsen 
bitterm alle Prover faldt tilfrcdsstil- 
lende ud, og om Pumpe-Navset nu vg- 
faa bkot i det lange Lob viser sig i 

Stand til at holde sme Lsfter, vi.l 
Cyklen vckre kykket sit Jsdeal et stort 
Sktidt nennen. Prier — 80 Ksz 
Fordytelse ved ny Cykle — blivek ve( 

tillige snart rebuceret ved Massefa- 
brikationen. 

Cyklisternes Trccngfelstid synes for 
Alvor endt; det Bam, Ht. Nieksen der 

holdO sover Dauben, synes at kunne 

spaferi ud mied godse Forventninger. 
Eftet den foreløbige Dom endog meget 
store. 

Smaanyt. 
Staat-up Statssemina 

rium. —- J Dagene fra 10.—16. 

Maj er der ved Staat-up Statssemi- 
narium efter Kultusministeriets Ve- 
ftemmelse afholdt et Kursus for Se- 
minarietnes Sang- ogMusiklærete for 
at give dem Lejlighed til at blive be- 
tendte med ten belgifle a capellas 
Sangmetodr. Denne Melode, der e: 

anvendt med udnicerlet Resultat i 

Finland, blev forfoasvis indført ira 
August 1901 ved Staarup Etat-Isc- 
minarium efter Fortlaa af Sanaini 
speltørmPtofesssOr Nebelona, ca hav- 
de ogfaa her Virlet særdeles tilfreTJizsp 
stillende. J Butsu-Ren der lededscxzi af 
Musiklcerer H. Tofte, reltoa Lærere 
fra folgende Seminarien Jonsrriw, 
Jelling, Fiiannrn, New, Fristen Bibl-cis 
Zenti.narittin, Vesierbrog Seminari- 
iim, Vordiiiabora, Loeisfr. Tii.:«kiefum, 
Zilfebora, Freien Lan-tx- Zeiningri 
um faininestszd5, Horsene Fiisindesixi 
minariufn, Gedved ca Nive. Alle 

Lurfnsdeliaaskrne ønfker nu eftcr 
Sommerferien at anvende Meinst-In 

forelobia med Mast-: Zeniinarietlaszsfe 
«for ved easet «.’lrbejde meD den at ist-De 

Iksens Resultaten Sanginfvektoren 
Professor Nebelonsk beføate Escmiiu 
riet den U. Mai for at hi.«fe Pan Js: 

manae Zanai cg Musiklcerere, Der var 

samlebe til deite Kur-fus. Frekag Altkj 
ten den 15· afholdt Kurfugdeltagernel 
en sæxbeles rixllyliet Kontert nied4 
Kvarteti og Eolosana, Solospil paa« 
Violin og Violoncel samt Lraelfpil, 
re foritellige Numre modtogeå med be- 

aejftret Bifafd af Seminariets Ele- 
ver og andre, der var indbudte til at 
overvcere Konto-ten 

Borgmestet Thomsen i 

H j s r tin g, der er bleven forflntiet 
til et andet Embsede, feind-es ifølge 

l,,Hj-rt. Amtst.« forleden i ijtring 
Eved en ftørre Assiebsfest, hvori ka. 

100 Mænd fra By og Land deltog. 
Eiter at en af Redaktør Carlsen stre- 
ven Sang var bleven affunaen, talte 

Byraadets ælsdste Medicin. Braut-eri- 
ejer Olsen, for Hasdersgcefiem der i 8 
Aar hat været Borgmester i Hjørring. 
Dei store Antal Takere for den bott- 

dtagende Embedsmand vidner om, 
at denne hat nydi en scerdeles siot Po- 
pulatitet i sin Krebs-. For nogle Da- 
ge siden er en kostbar Hædersgave ble- 
ven overkalt Borg-nieste: Thomsen. 

Købmand Harboe atte- 

ste te t. — Paa Foranledning af det 

lsbenhavnfie Politi er den bottrsmte 
Ksbmand Harboe fertige Torsdag 
bleven anholdt i Buenos Aires. 

Til den dansie Konsul i denne By 
sen-die Politiet fotleden et Telegxany 
der lostede 500 Kr» men som nu vg- 

ssaa hat baaket Fragt. — Om et Par 
zMaaneder ventes Hatboe hieni. 
j Det meddekes yderligere, at Lib- 
manden sial have opgivet tun at have 
taget 22,000 Kr. med sig, hvotaf de 
15,000 Kr. et i Behalt-. Af bette Be- 
ltb er de 8,000 Kr. beslaglagh 

Dem-e Opgivekfe tror man imidlets 
tid ille paa Urth. Eiter alt at 
vsmime hat Ksbmsand harboe ins-me 
haft henved 60,000 Kr. med fig. Men 
dette tet betydninsgsfukbe Punkt Miss- 
det vel not at faa snart opklarei. 

Et Shakiespeare-Monui 
ment i Helftngsr. — J 1902. 
da sdet var Ttehundredaatet efter, at 
Spaten-eure strev »Um-Ich Prins at 
Danmark«, vpftod hos en Krebs af 
Digtmut beundtere Ønstet om at 
eejse haan et Windes-merke i ellet ved 
MO- som det Sied, hvortil dam- 
lechw et tnyttei. thst un kom- 
tue-W Mdinttd ftem for Of- 

fentligheden gennekn el Opkaab tkk 
Tegning as Bidrag til Monument. 

Dette er en as den danste Billet-hag- 
get Louis Hasseltils i Rom usdfptt 
siddende Vorn-stimme som staat flet- 
dig i Gips til Afftøbning og har pun- 

Vet ftot Paasipnnelsr. 
Planen hat verel fokelagt Hds. 

Maj. Dronning Alexandta, hvis fulde 
Bifald den vandt En meget stor 
Krebs af ansete Man-d fra Danmarl 
og Udkandet hat understtevel Opraa- 
bet otn at give Bidtag, og hvis disse 
strømmek ind eflet Anste, venter man 

at lunne rejse Monumentet i 1904, 
Trehundredaaret eftek at Shalespeake 
lod »Hamlet« trylke. 

Den stote Kreds af Jndbydete hat 
valgl Kammerhette Hannisbal Sehe- 
lted, Broholm (Fotmand), Kronborgs 
Kommandant, Oberst Christensem 
Cenfot ved det lgL Theater, Professor 
P. Hausen, Lanvfysilus Dr.G.Schiet- 
becl og Professor Joh. Stensttup is 
Forketnilsgsudvalg. Hovedlasseter er 

dernæft Vicelonsul Johan Hausen, 
Totdbodvej 75. 

» 
En Faabotgsenser omss 

kommen paa Bejenlil Ame-l 
rika. —- Jprgen Peter Sonnenboth 
vendte i Februar Maaned tilbage til» 
sin Fabeln, Faabotg, efter 27 Aats 
Fravætelfr. Undet bans Ophokd der 
bøde hans Fader (Sadelmager Son- 
nenborg), og efter Bearavelfen reiste 
han til England for detfra at fort- 
fælte Reisen til Amerika, hvot han var. 

bosat oa bavde en qod Etillina. Fund-( lerti.d medteles del ifelgse »Faabotg. 
This-« nu, at ban er omlommen omj 
Bord paa Tamperen til Amerila. 

« 

Den omlomne, der var ca. 50 Ast 
gammeL efterladcr Huftru men ingen: 
Born. ! 

Folletbinasmanty Korn-s 
manoør Vlubmc ti: Nsrlunb; 
lcm forriae Fredaa flcmt til Stabe il 
?lalbora. Kommandoren vilde sra enj 
Sideaade dreje nd pag Ahelgade, da’ 
en Cnllift i statt Fart Tgrnede inwd 
bam ca flynsaebe hgm imod th slatpå 
Huåbjørnr. Flammandør Bluhme fil 
el meget dnbt og grimt Saat i Pan- 
rsen og maatte strals tages under Lee- 
aebehandlina. Ligeledeg blev ban 
ifølae »Aas'borgAmtstiden:-e« fotslaa- 
et vaa den ene Stall-ver 

Det unae Mennesie, der paaløxte 
hern, undstylbte sig med, at han malte 

Dreje til Eine for et lille Born. 

Te danfle Unqdvmgfore 
n i n ge r. Te Dunste ilngkomgfore 
ninzqet afboldi forleden Telegeksetmsdc 
i Odense paa Obenfe Hejitoiehjem 

De afjxaaenbe Beftyrelfeåmedlems 
mer genyalgtes, cg del vedinges at af- 

holde et Eommermøde i Frevel-i- 
cia hcn 5. Juli« Eiter en lang For- 
lmndlirsg om Follefeiterne redtogseszs en 

Resolution, hvori frembcrveå Lusleligi 
beben af, at der Ved Follefester ille 
ubflænles Spiritupse Dritte, og at 

Spiritus Ukelullesz fra Forsamlings- 
husene; Resolutionen kpforket tillige 
Talern-.- til at næssise at mle ved Fe- 
sten hvor der udsiænkes Spiritus. 

Efter ei Foredrag af Paiior Johan- 
nes Clausen, Vonsild, sluttsede Mode-: 
med en Fallesspigning i Lceseforenin: 
gens Hade. 

Mange Studenten Medens 
der i Fjor og forrige Sommer til- 

syneladensde vor Afgung i Studcnieri 
nes Antal, ser sdet nu Ub til, at denne 

Asgarig hat vceret teni tilfceldig; i 

Aar er Tallet allerede oppe ved de 

400, og set man paa del Antal Di- 
«sciple, der sial op til 4. K«asfes Himb- 
elsamem er der aldeles ingen Udsigt 
til fætre Student-en maasie snarere 
til Tilgang. 

Dunst og fvensl Ungdom. 
Frederitsborg sterbe Stole gestehe for- 
leden helsingborg allm. lärovekt, hvig 
Retter, Dr. phil. Wägner, paa del 

elstværdigste modtvg Frederitzbokg- 
enserne ved hat-nen. Paa läwvetkei 
hyldedes de af de svenste Elever med 
Sangem Der er et yndigt Land«, 
Opholdet benyltedes bl. a. til en Fad- 
boldMaich vaor Smnsietne sejrede. 
De Afstedens Time flog, holdi Freve- 
tiksborg lcetide Stoles Nester, Dr- 
phil. hude en Tale, hvori han fallede 

for Modiagelsen og fremhevede den 

nyete praktisie Standinasvisme som 
Da Afstedeni Time flog, hokdt Freve- 
riksborgenserne sang-: »Du gamla, 
du feist-a«, og en hierielsig Afsted fandt 
Sied. Da Danstetne oni Aftenen ke- 

iutnevede med Færgen, hat-de de spen- 
sie Elevet samlet sig i stott Tal. Un- 

der Assyngelsen af WennerbiergSFane- 
morsch og dienende Hurraraab lette- 
de Fætgem Alle vare cnige em, at 

Dagen havde veret af ilte tinge Be- 
tydning frr et godt Forhold mellem 

dansi cg svenst Ungdoin. 

Naar man haster mod 

Hjeminei. En ung Dame fta 
Randers, der forleben siulde venke 

hjem eftcr et Bei-g i Kobenhavn, kom 
i Folg-e ,,Randers A· Av.«« forst ud 
paa Københavns Banegaards Perron, 
da Toget var sai i Bevckgelse. Hun 
siulde ncrite Morgen mode i sin Plads, 
hvorfor hun resolut sprang op paa 
Gangbrædtet paa en Vogn og gjorde 
saaledes Reisen til Glostrup, hvor en 

Konduitsr fit den resolute Dame an- 

bragt i en Kupr. 
Etsperimentet er bog iike anbefalel- 

fesvætdisgt, hvor travft man end hat. 

En Port-r dreht. Paa 
HGodsbanegaarden i Kobenhavn stete 
»der et sorgeligt Ulyttestilfcelde, ssin 
tostede et Mennefie Livet. En Port-r 
Carl Valdemar Nielsen tom und-r 
Rangeringen i Klemme mellem to 
Busser. Da man sit ham befriet, var 
han Dsden nckr, og to Timer senkte 
afgii han Ved Døden paa HospitalseL 
Han Var 26 Aar og ugift. 

Norst Studentettur til 
D a n m a r t. Christiania Studenterk 
samiundsets Beityrelie indbnder i bis-se 
ane til en Sommertur til Sinnen, 
Kobenlmdn, Visbn on Stockholm. Tu: 
ren vi? tnge sin chiindelse omtring 
den 15. Juni m vare i fjorten Dage: 
ved Jmooelominenbcd fra Litlandfte 
Llondss Side sank man orserladi det 
store Pasiaqerstib ,,«Itrospero« til Ref- 
f-:n. Med Henblil pas Finmarlsiui 
ren i Fjor oenier Bestnrelfen oafaa 
Denne Mann et fknutt Resultat di fine 
Bestrælssslset 

Vrcrnbt Gaarln Goardeier 
Chriiten Madseng Gaako i Ammii!— 
driw er iorleken Nat nebbrckndL G 
Heim III Kein-, Ftvicr on Ftnloe, 2 
ane cg 251 Evin indcbrændtex end- 

vidcre lsrcendte Storitedelen of Log- 
stet. Te brwndte Vngninner var sor- 
silrede i Landbygningirnes alm. 

Braitdforfitring for 1t),00l) Kr» Les-.- 
øret i Zodorgagsuranccn for WANT 
Firmen 

E n d yr R u S. En menig Hahn 
JTTTL Sorenseih var fortige Torsdag 
listermiddag kommen paa Frederilss 
berg insed en Del Kammerater. Ef- 
terhaanben blev han berusei og no- 
nede K«ammeri med dem, hvoraf ad- 
viklede sig et drabeligt SlagsmaaL der 
samlede Tusinder af Tilftuere. Pan 
Vette Tidspunit kin Politiet til og 
Vilbe anholde hom, hvad der gjorde 
limn aldeles rasende. Han kastede sig 
paa Jorden, spartebe omiring sig og 
beo sluttelig den ene af Betjentene E. 
Bienei. Qmsider kntiedes det bog at 
overmande hom, slont Publikum be- 
svckrliggjorde Anholdelsem og han 
bragtes san over til Frederitzberg Po- 
litistation, hvorfra han senere afleve- 
ten-es til Hovedvagtm 

Deöværre for den unge Mond bli- 
oer denne Voloshandling en ret dyt 
Historie. 

Nyt Forfitringsselstab. 
J Nestved er ver dannet et nytTyveri-· 
forsikringsfelslab under Navn »Bestyt- 
teren«, med Domicil i Næstved og Vir- 
tetreds overalt i Dontnarh Kot-en- 
havn og Frederitsberg undtogen. Di- 
rektionen og Kontroltoiniteen bestaar 
hvet af 3 Medlemmer, og Direktionens 
Formand er Gobsejet H. Bencard, 
Fodbygaard. 

Dsdsfald Ei Telegram fra 
Tramäiecg til R. B. meddeler, at 
Birtedpmsmer h. C. A. Glusd er af- 
gaaet ved Boden efter et Tilbageiald 
as den Sygdom, hvorai ban i mange 
Maoneder hat veret lidende. 

Jndebrændie Kreaturek. 
Fort-den Eftetmiddag ved Firetiden 
er Udhnfene til Laurids Hansens 
Gaard i Volkstä- neiobrændtk Der 
tndebrændte 6 Kreaturer og 6 Spin; 
Reiten as Befætningen reddebes. Dei 
komms, at III-en er optommet ved 
Btrui Leg med Tendsticter. 

Thorvalsd Kshl tager sin 
A» led. Efier derotn indgivet An- 
dragende er i Folge ,,Aarh. Stiftii.« 
Firlielcerer ogs-·Bestyrer for Qdder 
Realsiole Thorvald Hishi ufsiediget fra 

s— 

USTRUSIEIME Tll 
lJlET SAMLE MMI 

FOREGAAR NU OG 

TIEREMIlellWERÆXKURslllNER 
AFGAAR HVER UGE MED DE 

POPULÆRE 00 KOMFORTABLE DOBBELTSKRUEDAMPERE 
TILHORENDE 

AMERIGM- llllMlNlllNs 
OG WITE sMR- UNEs. 

that j flets- l Let- j de he H. Jus-; .-hns»tnezp.uh-r Im sl « H Nin-»n- 

pas de mkisltes 1);nnp(-n-, sum kummksr til at mer-sun- MIDSOMs 
MSREXKURSIONEANE, samt do hakt-. di- afknmr im MEW YOKK, 
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Hi at von-, MlldsOAAEK«EchUKSlONEK.i-q Di- kan mer sikkesr Ismc wol-g 
» Modtszelte. hurtig Reite. sodc Rom ombocd sod Mit-, elezsnte sprichl-. Rose-stauen 
« 

Bsdkum nimt not kramen-deckt 
USE EDEKS BILLETTER NUf Or at erhnlclss HI uh Usi dest Nin-r Umo- 

ligus um«-ge sum Hl rejststil lmmmtk for nd tilhrmm Nnnmoron 

lur xjilerss Uplysnm,.k Ins-« s est.(-1tjlskr:8 wr n; e tm- st« Ag« cct · Ins-« 

().E.HR1:·(KL. T H.I«ÄRHI«. 
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orregpondancet YRWHWH 
Chicago, Jll. 

Joch-isten den 21. Jlaf bessraoedes 
Christian Hnnien im Cetkisernanc 
Stärke under stor Teltagexss:. Zorne 
klaren inldte for sprsie Gang stirtscn 
til sit-sie PlaTi-:—. i 

——Egtti:1!e"- Esnncspn vor Ansehn 
den fvrfte Tabilandidat i den mrl 
Stil-te 

—- Zre nPetcriz n pl Illtrie 
colsfenc a teviekps .·.«. Maj. Tct 
var d:t førfie Brndskpnr iornn Herren 
Alter i Det inkviede GudH Hinz-· 

—- Im Edtoenlmnferg Hall begra« 
Diebes Viel-to Tmielse n d. M. Mai 
under ftcr Teltuelfe. Lmlring reI 

llWl Tunslere var til Stett Taster 
litt-elfen talte til Fotsnmlinktcn nd fm 
Johannes 11. Finp.: »Meitcr8n ser her 
on laldek ad dig.« 

A. 

x5:, 

Latimcr og Coulter, Ja. 
Frantss Horn, St. Jenmnes Me- 

niqbebj nmngeaarigesti.rlebetjent, som 
lænnere Tid bar Vettet ing, er ntr 

flyttet og bot hog sin Sen Carl Horn. 
-— Paitor Nielscn oq Huitrn hat 

bietet til Solvbryllup i·Cordova, Neb. 
Mrs Nielfens Søfter og bendes 
Manb bat-de været gifte i 25 Anr, og 
note Protest-ein« var tilitede ved Festen. 

—- Jensis Tiren holdt Mode for as 

ten Zeno-w Paitor Nielsens var til 
Solvbrnllup i Nebtasta. 

— Vor dansle Hverdagsstole be- 
gnnbte l. Juni. Nora Hausen er Læi 
ketindr. 

— Jtle faa san tejite til Forth 
Dodge den Dag, da Pkæsident Nonse- 
oelt var der. 

— Henry Christiansen og Kristine 
Hansen blev den 4. Juni ægteviet i 
Rittern Pastok Nielien fortettedr. Vi 
snsler til Lytle. 

—- Pastor Nielsen og Menighedens 
Delegat, Niels Petersen, reiste den 4. 
Im Ratten til Aarsmødet i Ell Horn. 

—- Vi Venter et Bei-g af Pastot 
Søe den 11. paa Tilbagevejen fra 
l- 

31. Juli at regne. Hans Einbede 
It famtivig opslaaet ledigl. 

En Dreng tlemt ishjel. 
Paa Havnebanen i Eöbjerg er der for- 
seden hiendt en sprgelig Ulysse, idet en 

Meng, Stn af Arbejvsinand Mads 
Strensem er tlemt ihjel tmellem Bus- 
ferne paa to Jernbanevogne. 

Tyverierne paa Magasin 
ou N o r d. Det vil erindres, at der 
first paa Antet Glev begacvet en 

Mangde Tyverier asf Haandtasley 
fotn Damek havde lagt fra sig paa 
Nagasm duNord, menö de gjotsdeJntp 
til-. Tyven var en 26-aattg Kvinde, 
Enkelin-e Christensen, og hendes ton- 
tante Udbytte af Tyverierne hat nd- 
gjort ca. 540 Kr» foruden en Spare- 
laölebog paa 1600 an Smyller o. s. 
v. J Betragtning af, at hun tre 
Gange før er strasset for Tyveti. ihm- 
te Kriminalketten hende forleden 2 
Aatg Fokbedringshusatbejdr. 

,;"»Z-ksskk« Special Maceck 
l . W Excukstoa Rates 

Yil Iris-kli- i Kraft sra pthvssrt stHI 
pait Wiss-ims- as NWIh Weste-nd H--jlw.«ns· 
neu »Hm-« itsvnte lenchnlesn 

Ti ;n«(«lers· Haus«-lin- Assmsizst jun 
lnilixitiisjuilis, li;tl·, U. til H. 
.ht«i· 

Muher Wsimhnssn us Antrrirsk 
ln(ljinmxi».jk(. lud» IT» til LI. 
.Inni. 

Xiujunxil lsilncsntimxcil Agsimssa 
titsltzIII)R(·)11.I«-.klll«.-1l1!1. 

Nulslsss ssf tle Mystik- Uhrinsn S I- 
1·-U«g;c Springs. X. Y.» 7. le lu. 
Juli. 

l"njl(-(l Uns-ihm 1-Jn(1·-.!n"ur. Den- 
Vesr. VJU lss,.1uh. 
Eins-Ile I«t-H;znt-» lustrstL 
Mit-li» M· til W. Juli. 

U. l’.« ji« Hahn-mus, MA» Il. 
LI. Juli. 

U. A. sk. Mrsssting.s;1n Franc-Hm. 
17.ti122. August. 

Angaamuke l"n«ls-rr(slnis g mn Wiss-r. 
Dass-. Isilg s-. s. v. for disku- kllisr sind-o 
Lein-Thaler beut-g Do liminsndcs Dom 
til lsjllcstnxkssmcn sur »Wie North 
Wozu-m 1«im-«« 

Aargmøker Hirn bar lobe: at wie 
om Aflenen. 

Roindsforeningen est sde um«-e sur 
efter belaste Evne Lag-It Del i at bjxlxse 
med vor nye Kitte. De hat siden ten 
sidfte Mehre«else kserfra bolbt Festes 
til Fordel for Dem- Kasse. Romu- 
sorseningeng Fest afholdtes paa Stif- 
telsesdagem den 1. April. 

—- Tet er bog en vældig Maer 
Band, vi faar i Aar; Regn og am: 

Rech! Al Ti.ng staat under Vaan 
felv part Bankeme er det bist-L Far- 
merne er saa langt tilbage med Ar- 
bejdet, YJkaijlantningen er itte met 

færdig nu, da dette strives; ja, mange 
hat knap begynd!, men vi tun jo vckze 

glade ved at være sluppen saa !et i 

Forhold til de andre Pladser, book 
Ddelckggelser af værte Art hat funret 
Steh. JohanWaldemar. 

L 

Dödsfald. 

Te! Des-Jungens Irer for Staka 
m Bewer, M min tckre Huftr11, mme 

trr Berti-Z exsseligz LI.Ikcscser, sit lchm til 
ten Herre Jesus Tirsdaqen den ZU. 
Min i en Alb-It as Ul Aar efter en 

Iwngete Tit-J deonL En hiertekkx 
Tat til Paftor L. R. Eisen U Pastor 
Notofisck for De trefterige Lro rseo 

Bauten. 

»Dann gan, Herren kop» Herrenå 
Navn vom lodet.« 

Lincoln, Nebr. 

Rasmug Johnson. 
Anna Bennesen. 
Marie Johnson. 
Albett Joshnfon. 

Iwefaget i Danmark besprges as 
Kal. Daan Vier-Kausal- 

Theo. Olsen, 
ossss· s « s s 

ledsxt JBOILMLIPU —-—«- 

for Söndagsskolebörn. 
24 focstellige Bibelsprog med hosspxede 

Solln-vers 
stock In Ins Kanon. Stuf-He Nisus 

pri- pr. Passe 20 Cis 

html-h kath. Publ. sont-. 
man-. neu-. 

Iris-. 


